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อุปกรณ์เสริมที่มีให้

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ท่ีรวมมากบักล้องของคณุ:

• แบตเตอร่ี NP-T125 ท่ีชาร์จซํา้ได้ (× 2)

• เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BC-T125

• อะแดปเตอร์ปลัก๊ไฟ
• ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ EVF-GFX2 แบบเปลี่ยนได้

• ฝาครอบตวักล้อง (ตดิมาให้กบักล้อง)
• สายคล้องคอ
• ตวัป้องกนัสายเคเบลิ
• ฝาครอบฐานเสียบแฟลช (มาพร้อมกบัฐานเสียบแฟลช)

• ฝาครอบขัว้ซงิค์ (ตดิมาให้กบักล้อง)

• คู่มือพืน้ฐาน (คูมื่อเลม่นี)้

O แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอร่ีก่อนใช้งาน (P 40) 

N • อะแดปเตอร์ปลัก๊ไฟท่ีจดัมาให้จะมีลกัษณะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะประเทศหรือภมิูภาค
• เย่ียมชมเวบ็ไซต์ด้านลา่งสําหรับข้อมลูเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ท่ีกล้องของคณุสามารถใช้ได้

 https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/



ix

เก่ียวกับคู่มือฉบบันี ้

คูมื่อนีป้ระกอบด้วยคําชีแ้จงสําหรับกล้องดจิิตอล FUJIFILM GFX100 ของคณุ โปรด

อา่นและทําความเข้าใจเนือ้หาในคูมื่อก่อนใช้งาน

สัญลักษณ์และข้อตกลง

คูมื่อนีมี้การใช้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี:้

O ข้อมลูท่ีควรอา่นเพ่ือป้องกนัความเสียหายของผลติภณัฑ์

N ข้อมลูเพ่ิมเตมิท่ีอาจมีประโยชน์เม่ือใช้ผลติภณัฑ์

P หน้าท่ีมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

เมนแูละข้อความอ่ืนๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็น ตวัหนา ภาพประกอบจะใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์

ในการอธิบายเทา่นัน้; รูปภาพอาจถกูปรับให้งา่ย ขณะท่ีภาพถ่ายไมไ่ด้จําเป็นวา่จะถกูถ่ายจาก

กล้องรุ่นท่ีอธิบายในคูมื่อเลม่นี ้

คาํศัพท์

การ์ดหนว่ยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริมท่ีกล้องใช้เพ่ือจดัเก็บรูปภาพเรียกวา่ “การ์ด

หนว่ยความจํา” ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์อาจเรียกวา่ “EVF” และจอภาพ LCD อาจเรียกวา่ 

“LCD”
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ตวัป้องกันสายเคเบลิ

A ตวัป้องกนัสายเคเบลิชว่ยป้องกนัสาย USB 
หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าหลดุการเช่ือมตอ่โดย
ไมต่ัง้ใจ ตดิตวัป้องกนัตามภาพท่ีแสดงและ

ขนัสกรูลอ็กให้แนน่

A B
B ตอ่สายเคเบลิแล้วสอดผา่นตวัป้องกนัตาม

ภาพท่ีแสดง
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

แผ่นหมายเลขเคร่ือง

ห้ามแกะแผน่หมายเลขเคร่ือง ซึง่มี FCC ID, เคร่ืองหมาย 

KC, CMIIT ID, หมายเลขเคร่ือง และข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ

แผ่นหมายเลขเคร่ือง

ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส)

เอียงหรือกดไม้โฟกสัเพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสั นอกจากนีย้งั

สามารถใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเลื่อนดเูมนตูา่งๆ ได้
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แป้นหมุนเลือกโหมด DRIVE

แป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE ใช้เพ่ือเลือกโหมดไดร์ฟ กดปุ่ ม

กดแป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE ค้างไว้ขณะท่ีหมนุแป้นหมนุ

เพ่ือเลือกโหมดท่ีต้องการ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

STILL ถ่ายภาพทีละภาพหรือถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ (P 54)

MULTI
บนัทกึการถ่ายภาพซ้อน, ถ่ายภาพโดยใช้ถ่าย pixel shift หลายช็อต หรือถ่ายภาพ
เป็นชดุโดยใช้การถ่ายคร่อม

MOVIE ถ่ายภาพยนตร์ (P 82)
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

ปุ่ม DRIVE

การกดปุ่ ม DRIVE เม่ือเลือก STILL หรือ MULTI ด้วยแป้นหมนุ
เลือกโหมด DRIVE จะแสดงตวัเลือกโหมดไดร์ฟ กดปุ่ มเม่ือ

เลือก MOVIE จะแสดงตวัเลือกโหมดมฟูว่ี (P 28)

ตวัเลือกโหมดไดร์ฟ (STILL) ตวัเลือกโหมดไดร์ฟ (MULTI)

p

16:9

ตวัเลือกโหมดไดร์ฟ (MOVIE)
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แป้นหมุนเลือกคาํส่ัง

หมนุหรือกดแป้นหมนุเลือกคําสัง่เพ่ือ:

แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหน้า แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลัง

หมุนหมุน

• เลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นทางเมนู
• ปรับรูรับแสง 1, 2

• ดรููปภาพอ่ืนๆ ในระหวา่งท่ีเลน่ภาพ

• ไฮไลท์รายการเมนู
• เลือกการรวมความเร็วชตัเตอร์และรูรับ
แสงท่ีต้องการ (สลบัโปรแกรม)

• เลือกความเร็วชตัเตอร์ 1, 4

• ปรับการชดเชยคา่แสงโดยการกดปุ่ ม 
d แล้วหมนุแป้น 1

• ปรับการตัง้คา่ในเมนดูว่น
• เลือกขนาดของเฟรมโฟกสั
• ซมูเข้าหรือออกในการเลน่แบบเตม็เฟรม
• ซมูเข้าหรือออกในการเลน่แบบหลายเฟรม

กดกด

• สลบัระหวา่งรูรับแสงและความไวแสง 
(ISO) 2

• กดค้างเพ่ือเลือกตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ 
D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > 
ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง ในเมน ูD (ตัง้คา่)

• ซมูเข้าในจดุโฟกสัท่ีทํางาน 3

• กดค้างไว้เพ่ือเลือกจอแสดงผลโฟกสั
โหมดแมนวลโฟกสั 3

• ซมูเข้าจดุโฟกสัท่ีทํางานระหวา่งการเลน่

1 สามารถเปลีย่นไดโ้ดยใช ้D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง
2 หากเลนส์มีวงแหวนปรบัรูรบัแสงทีมี่ตําแหน่ง “A” หรือ “C” วงแหวนปรบัรูรบัแสงตอ้งอยู่ในตําแหน่ง A หรือ C
3 ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่กําหนด เชค็โฟกัส ไปยงัปุ่ มฟังก์ชัน่

4 เฉพาะเมือ่เลือกค่าอืน่ทีไ่ม่ใช่อตัโนมติัสําหรบัความเร็วชตัเตอร์

N สามารถเลือกทิศทางการหมนุสําหรับแป้นหมนุเลือกคําสัง่ได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ทศิทาง
แป้นคาํส่ัง
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

ไฟแสดงสถานะ

สถานะของกล้องจะแสดงด้วยไฟแสดงสถานะ 1

ไฟแสดงสถานะ 1ไฟแสดงสถานะ 1 สถานะของกล้องสถานะของกล้อง

สวา่งเป็นสีเขียว ลอ็กโฟกสั

กะพริบเป็นสีเขียว การเตือนโฟกสัหรือความเร็วชตัเตอร์ต่ํา สามารถถ่ายภาพได้

กะพริบเป็นสีเขียวและสีส้ม • เปิดกล้อง: กําลงับนัทกึภาพ สามารถถ่ายภาพเพ่ิมได้

• ปิดกล้อง: กําลงัอพัโหลดรูปภาพไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ *

สวา่งเป็นสีส้ม กําลงับนัทกึภาพ ไมส่ามารถถ่ายภาพเพ่ิมในเวลานีไ้ด้

กะพริบเป็นสีแดง เลนส์หรือหนว่ยความจําผิดพลาด

* แสดงเฉพาะเม่ือเลือกภาพไว้สําหรับอพัโหลด

N • คําเตือนอาจปรากฏในจอแสดงผล
• ไฟแสดงสถานะจะปิดอยูข่ณะท่ีตาของคณุอยูท่ี่ชอ่งมองภาพ
• ตวัเลือก B ตัง้ค่ามูฟว่ี > แสงที่สอดคล้อง สามารถใช้เลือกไฟแสดงสถานะ (ไฟแสดงสถานะ 

หรือ ไฟชว่ยหา AF) ท่ีจะตดิขึน้ในระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์วา่จะให้เป็นไฟกะพริบหรือไฟท่ีตดิ
อยูต่ามปกติ

หากกล้องปิดอยู ่ไฟสองดวงท่ีกําหนดให้เป็น “ไฟแสดง

สถานะ 2” สวา่งเป็นสีเขียวขณะท่ีกําลงัชาร์จแบตเตอร่ี ไฟ
ทางด้านขวาแสดงสถานะของแบตเตอร่ีในชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

ด้านขวา โดยทางซ้ายแสดงสถานะของแบตเตอร่ีในชอ่งใส่

แบตเตอร่ีด้านซ้าย (P 42)
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

 จอภาพ LCD

สามารถเอียงจอภาพ LCD ให้ดภูาพได้งา่ยขึน้ แตร่ะมดัระวงั

อยา่แตะสายหรือให้สายพนันิว้มือหรือวตัถอ่ืุนๆ ท่ีอยูด้่านหลงั

หน้าจอ การแตะสายอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้

N จอภาพ LCD ยงัทําหน้าท่ีเป็นหน้าจอสมัผสัท่ีสามารถใช้ได้สําหรับ:

• แตะเพ่ือถ่ายภาพ (P 31)

• การเลือกพืน้ท่ีโฟกสั (P 30)

• การเลือกฟังก์ชนั (P 33)

• การควบคมุมฟูว่ี oL (P 32)

• การเลน่ (P 34)

แนว “สูง” (แนวตัง้)

สามารถเอียงหน้าจอเพ่ือถ่ายภาพจากมมุสงูหรือมมุต่ําได้เม่ือหมนุกล้องเพ่ือถ่ายภาพในแนว “สงู” (แนวตัง้)

• กดปุ่ มปลดลอ็กจอเอียงแล้วเอียงหน้าจอตามท่ีแสดงในภาพ 1

• หากต้องการถ่ายภาพจากมมุสงู ให้ถือกล้องไว้ตามแนวท่ีแสดงในภาพ 2

รูปที ่1 รูปที ่2
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ช่องมองภาพ

A ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)

B ปล่อยล็อกช่องมองภาพ..................................... 12

C ปุ่ ม VIEW MODE ................................................ 18

D สญัญาณดวงตา ............................................... 18
E ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) ...............14, 18

F ยางรองตา ........................................................ 13

G ควบคมุการปรบัไดออปเตอร์ .............................. 13
H ขัว้ต่อ ............................................................... 12
I ฝาครอบฐานเสียบแฟลช
J ฝาครอบขัว้ต่อ

EVF-TL1
อะแดปเตอร์เอียง EVF-TL1 ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม จะชว่ยให้คณุหมนุ
ชอ่งมองภาพไปทางซ้ายหรือขวา ±45° หรือขึน้หรือลงระหวา่ง 0° 

และ 90°
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การต่อช่องมองภาพ

การใช้ชอ่งมองภาพจะทําให้การวางกรอบตวัแบบของคณุ

งา่ยและแมน่ยําขึน้ ถอดฝาครอบฐานเสียบแฟลชออกจาก

กล้อง แล้วเลื่อนชอ่งมองภาพลงบนฐานเสียบแฟลช หยดุเม่ือ

คลกิเข้าท่ี

การถอดช่องมองภาพ

กดปลอ่ยลอ็กค้างไว้ (A) กดลงท่ีด้านหน้าของชอ่งมองภาพ (B) 
และเลื่อนปิดตามภาพท่ีแสดง
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ชอ่งมองภาพ

ยางรองตา

ในการถอดยางรองตา ให้กดท่ีด้านลา่งด้วยนิว้หวัแมมื่อทัง้

สองข้าง แล้วเลื่อนยางรองตาขึน้

การโฟกัสด้วยช่องมองภาพ

หากตวัแสดงท่ีแสดงในชอ่งมองภาพเบลอ ให้นําชอ่งมองภาพมาแนบดวงตาและหมนุตวัควบคมุ

การปรับไดออปเตอร์จนกวา่โฟกสัของภาพในชอ่งมองภาพจะคมชดั

เพ่ือโฟกสัชอ่งมองภาพ:

A ยกตวัควบคมุการปรับไดออปเตอร์ขึน้
B หมนุตวัควบคมุเพ่ือปรับโฟกสัชอ่งมองภาพ
C กดตวัควบคมุกลบัลงไปท่ีเดมิแล้วลอ็คให้อยูก่บัท่ี

O ยกตวัควบคมุขึน้ก่อนใช้งาน หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ผลติภณัฑ์ทํางานผิดพลาด
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จอแสดงผลของกล้อง

เนือ้หาสว่นนีจ้ะระบไุฟแสดงสถานะท่ีอาจแสดงขึน้ระหวา่งการถ่ายภาพ

O เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทัง้หมด

ช่องมองภาพอเิล็กทรอนิกส์

H.264
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จอแสดงผลของกล้อง

A  อตัราการตดัภาพ ............................................. 93
B  โหมดIS 2 ......................................................... 91
C  โหมดแฟลช (TTL)
D  ชดเชยแฟลช
E  โหมดฟอร์แมต 35 มม ...................................... 91
F  การบีบอดัวิดีโอ ................................................ 93
G  สญัลกัษณ์การตัง้เวลาถ่าย ............................... 91
H  โหมดต่อเนือ่ง
I  ชนิดชตัเตอร์ .................................................... 91
J  สญัลกัษณ์ AF+MF 2 ........................................ 90
K  เปิด/ปิด Bluetooth ......................................... 104
L  สมดลุย์สีขาว ................................................... 88
M  ล็อค AWB ..................................................... 102
N  จําลองฟิล์ม ..................................................... 88
O  การบนัทึก F-Log/HLG/RAW ........................... 93
P  ช่วงไดนามิก .................................................... 88
Q  เนน้ช่วงไดนามิก .............................................. 88
R  สถานะการส่งภาพ .................................104, 108
S  วนัทีแ่ละเวลา...................................... 49, 52, 99
T  โหมดมูฟวี ่.................................................82, 93
U  เวลาทีส่ามารถทําการบนัทึกได/้

เวลาการบนัทึกทีผ่่านไป ................................. 83
V  ตวัเลือกช่องใส่การ์ด .................................47, 103
W  จํานวนภาพทีถ่่ายได ้1

X  ขนาดภาพ ....................................................... 88
Y  คณุภาพของภาพ ............................................. 88
Z  โหมดหนา้จอสมัผสั ....................................30, 90

a  คําเตือนอณุหภูมิ
b  ล็อคควบคมุ 3

c  เสน้ขอบฟ้าเสมือน............................................ 23
d  เฟรมโฟกสั .................................................67, 77
e  ฮิสโตแกรม ...................................................... 23
f  การจ่ายพลงังาน .............................................. 42
g  ระดบัแบตเตอร่ี
h  ความไวแสง ..................................................... 73
i  การชดเชยการรบัแสง ....................................... 76
j  รูรบัแสง .....................................................58, 60
k  ความเร็วชตัเตอร์ ........................................56, 60
l  ล็อก TTL ......................................................... 92
m  ล็อก AE ..................................................78, 102
n  การวดัแสง ....................................................... 75
o  โหมดถ่ายภาพ ................................................. 54
p  โหมดโฟกสั 2 .................................................... 64
q  สญัลกัษณ์โฟกสั 2

r  สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั 2 .........................64, 70
s  ล็อก AF ..................................................78, 102
t  สญัลกัษณ์ระยะห่าง 2 ....................................... 71
u  ระดบัการบนัทึก 2 ............................................. 96
v  ไทม์โคด้ .......................................................... 97
w  สญัลกัษณ์การรบัแสง .................................60, 76
x  สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง ............104, 108
y  ดูตวัอย่างความลึกฟิลด์ .................................... 71
z  H.265(HEVC)/H.264 ...................................... 93
0  เช็คโฟกสั ...................................................72, 90

1 แสดง “9999” หากมีพืน้ทีม่ากกว่า 9999 เฟรม

2 จะไม่แสดงเมือ่เลือก เปิด ไวสํ้าหรบั D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF)
3 แสดงเมือ่ปุ่ มควบคมุถูกล็อคโดยการกดปุ่ ม MENU/OK คา้งไว ้สามารถหยดุการล็อคปุ่ มควบคมุไดโ้ดยการกด

ปุ่ ม MENU/OK คา้งไวอี้กครัง้
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จอภาพ LCD
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จอแสดงผลของกล้อง

A  อตัราการตดัภาพ ............................................. 93
B  เช็คโฟกสั ...................................................72, 90
C  ดูตวัอย่างความลึกฟิลด์ .................................... 71
D  H.265(HEVC)/H.264 ...................................... 93
E  สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง ............104, 108
F  โหมดฟอร์แมต 35 มม ...................................... 91
G  การบีบอดัวิดีโอ ................................................ 93
H  เปิด/ปิด Bluetooth ......................................... 104
I  สถานะการส่งภาพ .................................104, 108
J  โหมดมูฟวี ่.................................................82, 93
K  เวลาทีส่ามารถทําการบนัทึกได/้เวลาการบนัทึกที่

ผ่านไป ......................................................... 83
L  ตวัเลือกช่องใส่การ์ด .................................47, 103
M  จํานวนภาพทีถ่่ายได ้1

N  ขนาดภาพ ....................................................... 88
O  คณุภาพของภาพ ............................................. 88
P  วนัทีแ่ละเวลา...................................... 49, 52, 99
Q  โหมดหนา้จอสมัผสั 3 ..................................30, 90
R  ล็อค AWB ..................................................... 102
S  สมดลุย์สีขาว ................................................... 88
T  จําลองฟิล์ม ..................................................... 88
U  การบนัทึก F-Log/HLG/RAW ........................... 93
V  ช่วงไดนามิก .................................................... 88
W  เนน้ช่วงไดนามิก .............................................. 88
X  ล็อคควบคมุ 4

Y  คําเตือนอณุหภูมิ
Z  เสน้ขอบฟ้าเสมือน............................................ 23

a  ฮิสโตแกรม ...................................................... 23
b  เฟรมโฟกสั .................................................67, 77
c  การจ่ายพลงังาน .............................................. 42
d  ระดบัแบตเตอร่ี
e  สญัลกัษณ์ระยะห่าง 2 ....................................... 71
f  ความไวแสง ..................................................... 73
g  การชดเชยการรบัแสง ....................................... 76
h  รูรบัแสง .....................................................58, 60
i  ไทม์โคด้ .......................................................... 97
j  ความเร็วชตัเตอร์ ........................................56, 60
k  ล็อก TTL ......................................................... 92
l  ล็อก AE ..................................................78, 102
m  การวดัแสง ....................................................... 75
n  โหมดถ่ายภาพ ................................................. 54
o  โหมดโฟกสั 2 .................................................... 64
p  สญัลกัษณ์โฟกสั 2

q  สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั 2 .........................64, 70
r  ล็อก AF ..................................................78, 102
s  สญัลกัษณ์ AF+MF 2 ........................................ 90
t  ชนิดชตัเตอร์ .................................................... 91
u  ระดบัการบนัทึก 2 ............................................. 96
v  โหมดต่อเนือ่ง
w  สญัลกัษณ์การตัง้เวลาถ่าย ............................... 91
x  สญัลกัษณ์การรบัแสง .................................60, 76
y  ชดเชยแฟลช
z  โหมดแฟลช (TTL)
0  โหมดIS 2 ......................................................... 91

1 แสดง “9999” หากมีพืน้ทีม่ากกว่า 9999 เฟรม
2 จะไม่แสดงเมือ่เลือก เปิด ไวสํ้าหรบั D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)
3 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผสัเพือ่เขา้ถึงฟังก์ชนัของกลอ้งได้

4 แสดงเมือ่ปุ่ มควบคมุถูกล็อคโดยการกดปุ่ ม MENU/OK คา้งไว ้สามารถหยดุการล็อคปุ่ มควบคมุไดโ้ดยการกด
ปุ่ ม MENU/OK คา้งไวอี้กครัง้



18

1

การเลือกโหมดแสดงผล

กดปุ่ ม VIEW MODE เพ่ือสลบัโหมดแสดงผลดงัตอ่ไปนี ้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

E สัญญาณตา
การแนบดวงตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมองภาพจะทําให้ชอ่งมองภาพเปิดและจอภาพ 
LCD ปิด; การเลื่อนดวงตาของคณุออกจะทําให้ชอ่งมองภาพปิดและจอภาพ 
LCD เปิด

เฉพาะ EVF ชอ่งมองภาพเปิด จอภาพ LCD ปิด

เฉพาะ LCD จอภาพ LCD เปิด ชอ่งมองภาพปิด

เฉพาะ EVF + E
การแนบดวงตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมองภาพจะทําให้ชอ่งมองภาพเปิด การเลื่อน
ดวงตาออกจะทําให้ชอ่งมองภาพปิด จอภาพ LCD ยงัคงปิดอยู่

E เซนเซอร์ตา + 
จอแสดงภาพ LCD

การแนบตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมองภาพในระหวา่งท่ีถ่ายภาพ ทําให้ชอ่งมองภาพ
เปิด แตจ่อภาพ LCD ใช้สําหรับแสดงภาพเม่ือคณุเลื่อนดวงตาออกจากชอ่ง
มองภาพหลงัจากท่ีถ่ายภาพ

สัญญาณตา
• สญัญาณตาอาจตอบสนองตอ่วตัถอ่ืุนๆ ท่ีไมใ่ชต่าของคณุ หรือ
ตอ่แสงท่ีสอ่งเข้าเซน็เซอร์โดยตรง

• เซนเซอร์ตาจะถกูปิดใช้ขณะท่ีเอียงจอภาพ LCD

สญัญาณตา
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จอแสดงผลของกล้อง

การปรับความสว่างจอแสดงผล

สามารถปรับความสวา่งและความอ่ิมตวัของสีของชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD ได้โดยใช้

รายการในเมน ูD ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น เลือก ความสว่าง EVF หรือ สี EVF เพ่ือปรับความสวา่ง

หรือความอ่ิมตวัของสีของชอ่งมองภาพ และ ความสว่าง LCD หรือ สี LCD เพ่ือปรับความสวา่ง

หรือความอ่ิมตวัของสีของจอภาพ LCD
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ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุการแสดงผลของสญัลกัษณ์ในชอ่ง

มองภาพและจอภาพ LCD

N ต้องเลือกสญัลกัษณ์สําหรับ EVF และ LCD แยกกนั ในการ
เลือกจอแสดงผล EVF ให้ใช้ดวงตาของคณุมองผา่นชอ่งมอง
ภาพในขณะท่ีใช้ปุ่ ม DISP/BACK

ช่องมองภาพ

เต็มหนา้จอ เต็มหนา้จอ (ไม่มีสญัลกัษณ์)

จอแสดงผลคู่ (เฉพาะโหมดแมนวลโฟกสั) สญัลกัษณ์มาตรฐาน

มาตรฐาน (ไม่มีสญัลกัษณ์)
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จอแสดงผลของกล้อง

จอ LCD

สญัลกัษณ์มาตรฐาน ไม่มีสญัลกัษณ์

จอแสดงผลคู่ (เฉพาะโหมดแมนวลโฟกสั) แสดงขอ้มูล

แสดงผลคู่

จอแสดงผลคูป่ระกอบด้วยหน้าตา่งเตม็เฟรมขนาดใหญ่และพืน้ท่ีโฟกสัระยะใกล้ท่ีเลก็กวา่
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การตัง้ค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกาํหนดเอง

การเลือกรายการท่ีแสดงในจอแสดงผลสญัลกัษณ์มาตรฐาน:

1 แสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐาน

2 เลือก แสดงค่าที่ตัง้ไว้

เลือก D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงค่าที่ตัง้ไว้ ในเมนตูัง้คา่

3 เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก

รายการรายการ
ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

STILLSTILL MOVIEMOVIE

ตารางกรอบ R R

ELECTRONIC LEVEL R R

เฟรมโฟกสั R R

แสดงระยะ AF R R

แสดงระยะ MF R R

ฮิสโตแกรม R R

เตือนสว่นไฮไลต์ในไลฟ์วิว R R

โหมดถ่ายภาพ R R

รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO R R

ข้อมลูท่ีพืน้หลงั R R

Expo. Comp (เลข) R R

Expo. Comp (ระดบั) R R

โหมดโฟกสั R R

วดัแสง R R

ชนิดชตัเตอร์ R –

แฟลช R –

รายการรายการ
ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

STILLSTILL MOVIEMOVIE

โหมดตอ่เน่ือง R –

โหมดป้องกนัภาพสัน่ไหว R R

โหมดหน้าจอสมัผสั R R

สมดลุย์สีขาว R R

จําลองฟิล์ม R R

ชว่งไดนามิก R R

โหมดบสูต์ R R

จํานวนภาพท่ีเหลือ R –

ขนาดภาพ/คณุภาพ R –

โหมดมฟูว่ี & เวลาบนัทกึ – R

โหมดฟอร์แมต 35 มม R –

คําสัง่ย้ายภาพ R R

ระดบัไมโครโฟน – R

ข้อความแนะนํา R R

ระดบัแบตเตอร่ี R R

เส้นกรอบการจดัเฟรม R R

4 กด DISP/BACK เพื่อบนัทกึการเปล่ียนแปลง

5 กด DISP/BACK ตามต้องการเพื่อออกจากเมนู แล้วกลับไปยังจอแสดงผลการถ่าย

ภาพ
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จอแสดงผลของกล้อง

เส้นขอบฟ้าเสมือน
การเลือก เส้นระดบันํา้อเิล็กทรอนิกส์ จะแสดงเส้นขอบฟ้า
เสมือน กล้องจะอยูใ่นแนวราบเม่ือเส้นสองเส้นซ้อนทบักนั โปรด
ทราบวา่เส้นขอบฟ้าเสมือนอาจไมแ่สดงหากเลนส์ของกล้องชีข้ึน้
ข้างบนหรือข้างลา่ง สําหรับการแสดงผล 3 มิติ (ตามภาพ) ให้กดปุ่ ม
ฟังก์ชัน่ท่ีได้กําหนด เส้นระดบันํา้อเิล็กทรอนิกส์ ไว้

ระยะพิตช์ ระยะเกลียว

เส้นกรอบการจดัเฟรม

เปิดใช้ เส้นกรอบการจดัเฟรม เพ่ือทํากรอบของเฟรมให้มองเหน็งา่ยขึน้บนพืน้หลงัสีเข้ม

ฮสิโตแกรม

ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสวา่งในแกนแนวนอน และจํานวนพิกเซล
ในแกนแนวตัง้

จํานวนพิกเซล

เงา ไฮไลท์
ความสว่างพิกเซล

• การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลท่ีแจกแจงออกมาจะมีเส้นโค้งท่ีเทา่กนั
ตลอดชว่งโทนสี

• รับแสงมากเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านขวาของกราฟ

• รับแสงน้อยเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านซ้ายของกราฟ

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ีแสดงพืน้ท่ีเฟรมท่ี
จะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้คา่ปัจจบุนัท่ีซ้อนทบับนมมุมองภาพ
ผา่นเลนส์ ให้กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนด ฮสิโตแกรม
A พืน้ทีร่บัแสงมากเกินไปกะพริบ

B ฮิสโตแกรม RGB
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จอภาพ LCD ย่อย

การตัง้คา่ท่ีสามารถดไูด้ในจอภาพ LCD ยอ่ยคือความเร็ว

ชตัเตอร์, รูรับแสง และความไวแสง (ISO)

จอภาพ LCD ย่อย

RL RL

KK
DD EE FF GG

HHIIJJ

AA

BB

CC

ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

A ความเร็วชตัเตอร์ G จําลองฟิล์ม

B รูรับแสง H ปริมาณแบตเตอร่ี

C ISO I ภาพท่ีเหลือ

D โหมดถ่ายภาพ J ตัง้คา่ชอ่งการ์ด

E ขนาดภาพ/คณุภาพ Kd สเกล

F สมดลุย์สีขาว

N การตัง้คา่ท่ีแสดงสามารถเลือกได้โดยใช้ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > ตัง้ค่ามอนิเตอร์ย่อย
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จอแสดงผลของกล้อง

การหมุนวนของสัญลักษณ์ในจอภาพ LCD ย่อย

สญัลกัษณ์ท่ีแสดงในจอภาพ LCD ยอ่ยเปลี่ยนไปทกุครัง้ท่ีกด

ปุ่ มโหมดจอภาพ LCD ยอ่ย

ขอ้มูล แป้นหมนุ

RL

ฮิสโตแกรม
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 ปุ่มแสงพืน้หลังของจอภาพย่อย

หากต้องการเปิดแสงพืน้หลงัของจอภาพ LCD ยอ่ยเม่ือทา่นรู้สกึ
วา่จอภาพ LCD ยอ่ยมืดเกินไปท่ีจะอา่น ให้กดปุ่ มแสงพืน้หลงัของ
จอภาพยอ่ย กดปุ่ มอีกครัง้เพ่ือปิดแสงพืน้หลงั

สีพืน้หลัง

สามารถเลือกสีพืน้หลงั (สีดําหรือสีขาว) สําหรับจอภาพ LCD ยอ่ยได้โดยใช้ตวัเลือก 
D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > สีพืน้หลังจอย่อย ในเมน ูD (ตัง้คา่) โปรดทราบวา่พืน้หลงัจะแสดงเป็นสีขาวทกุ
ครัง้ท่ีเปิดแสงพืน้หลงัของจอภาพ LCD ยอ่ย



27

1

จอแสดงผลของกล้อง

จอภาพย่อยด้านหลัง

สญัลกัษณ์ท่ีสามารถดไูด้ในจอภาพยอ่ยด้านหลงัคือฮิสโตแก

รมและสญัลกัษณ์การชดเชยการรับแสง

จอภาพย่อยดา้นหลงั

FF EE DDFF

AA BB CC

ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

A รูรับแสง D สมดลุย์สีขาว

B ความเร็วชตัเตอร์ E จําลองฟิล์ม

C ISO F ชดเชยแสง

N • ใช้ Dตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > ตัง้ค่าหน้าจอรองด้านหลัง เพ่ือเลือกสญัลกัษณ์ท่ีแสดงหรือปิด

จอภาพยอ่ยด้านหลงั

• การแนบตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมองภาพเม่ือเปิดใช้สญัญาณตาจะปิดจอภาพยอ่ยด้านหลงั
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การใช้เมนู

ในการแสดงเมน ูให้กด MENU/OK

เมนู

เมนตูา่งๆ จะแสดงขึน้ระหวา่งการถ่ายภาพน่ิง การบนัทกึภาพยนตร์ และการเลน่

การถ่ายรูปการถ่ายรูป

 RAW

แป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE ตัง้เป็น 

STILL หรือ MULTI

 HD
 4K

 F-Log/HLG/RAW

แป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE ตัง้
เป็น MOVIE

การเล่นการเล่น
RAW1/JPG2)

RAW

ระหว่างการเล่น
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การใช้เมนู

การเลือกแทบ็เมนู

การนําทางเมน:ู

1 กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนู

 RAW

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายเพ่ือไฮไลท์แทบ็
สําหรับเมนปัูจจบุนั

 RAW

แท็บ

3 กดไม้โฟกสัขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์แทบ็ท่ีมีรายการท่ีต้องการ
4 กดไม้โฟกสัไปทางขวาเพ่ือวางเคอร์เซอร์ในเมนู
N ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นเมนตูา่งๆ และใช้แป้นหมนุเลือกคํา

สัง่ด้านหลงัเพ่ือไฮไลท์รายการเมนู
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โหมดหน้าจอสัมผัส

จอภาพ LCD จะทําหน้าท่ีเป็นหน้าจอสมัผสั

การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ายภาพ

หากต้องการเปิดการควบคมุแบบสมัผสั ให้เลือก เปิด

สําหรับ Dตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > 

x การตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส
EVF

EVF

สามารถใช้จอภาพ LCD เพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสัในขณะท่ีกําลงัจดัภาพในชอ่งมอง

ภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) ได้ ใช้ Dตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > 

ตัง้พืน้ที่หน้าจอสัมผัสEVF เพ่ือเลือกพืน้ท่ีของจอภาพท่ีจะใช้สําหรับการควบคมุแบบสมัผสั

N หากเปิดใช้งาน การเลือกใบหน้าop เม่ือเลือก เปิดการตรวจจบัใบหน้า ไว้สําหรับ 

Gตัง้ค่า AF/MF > ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา สามารถเลือกใบหน้าท่ีใช้โฟกสัได้โดยใช้การ
ควบคมุแบบสมัผสั
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โหมดหน้าจอสมัผสั

จอ LCD

สามารถเลือกการทํางานได้โดยแตะท่ีสญัลกัษณ์โหมดหน้า

จอสมัผสัในจอแสดงผล สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสั

กบัการทํางานตอ่ไปนี:้

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

AFAF

AF OFFAF OFF

• ในโหมดโฟกสั S (AF-S) กล้องจะโฟกสัเม่ือคณุแตะท่ีตวัแบบในหน้าจอ โฟกสัจะ
ลอ็คท่ีระยะหา่งในขณะนัน้จนกวา่คณุจะแตะท่ีไอคอน AF OFF

• ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะเร่ิมโฟกสัเม่ือคณุแตะท่ีตวัแบบในหน้าจอ 
กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เน่ืองตามระยะหา่งของตวัแบบท่ีเปลี่ยนไปจนกวา่
คณุจะแตะท่ีไอคอน AF OFF

• ในโหมดแมนวลโฟกสั (MF) คณุสามารถแตะท่ีหน้าจอเพ่ือโฟกสัตวัแบบท่ีเลือก
โดยใช้ออโต้โฟกสัได้

บริเวณบริเวณ แตะเพ่ือเลือกจดุสําหรับโฟกสัหรือซมู เฟรมโฟกสัจะเคลื่อนไปยงัจดุท่ีเลือก

ปิดปิด ปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสั

O การควบคมุแบบสมัผสัตา่งๆ จะถกูใช้ระหวา่งซมูโฟกสั

N • หากต้องการปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสัและซอ่นสญัลกัษณ์โหมดหน้าจอสมัผสั ให้เลือก ปิด
สําหรับ Dตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > xการตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส

• สามารถปรับการตัง้คา่การควบคมุแบบสมัผสัได้โดยใช้ Gตัง้ค่า AF/MF > 
xF โหมดหน้าจอสัมผัส
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การควบคุมมูฟว่ี oL

การเลือก เปิด สําหรับ Bตัง้ค่ามูฟว่ี > 

การควบคุมมูฟว่ีoL หรือการแตะปุ่ มโหมดปรับภาพ

เคลื่อนไหวในจอแสดงผลการถ่ายภาพจะปรับแป้นหมนุเลือก

คําสัง่และการควบคมุแบบสมัผสัให้เหมาะสมกบัการบนัทกึ

ภาพยนตร์ สามารถใช้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เสียงของกล้องถกู

บนัทกึไปในฟตุเทจภาพยนตร์

• ความเร็วชตัเตอร์
• รูรับแสง
• การชดเชยแสงของกล้อง
• ความไวแสง
• การปรับระดบัไมค์ภายใน/

การปรับระดบัไมค์ภายนอก

• ฟิลเตอร์ลม
• ความดงัของหฟัูง
• F จําลองฟิล์ม

• F สมดลุย์สีขาว

• F โหมดกนัภาพสัน่

• F เสริมโหมดกนัภาพสัน่

N • การเปิดใช้งานการควบคมุมฟูว่ีจะปิดใช้งานวงแหวนปรับรูรับแสง
• เม่ือเปิดใช้งานการควบคมุภาพเคลื่อนไหว ปุ่ มโหมดปรับภาพเคลื่อนไหวสามารถใช้เพ่ือเปลี่ยน
การตัง้คา่การถ่ายภาพหรือปิดการใช้งานการควบคมุภาพเคลื่อนไหว

ปุ่ มโหมดปรบัภาพเคลือ่นไหว
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โหมดหน้าจอสมัผสั

ฟังก์ชันระบบสัมผัส

สามารถกําหนดฟังก์ชนัตา่งๆ ให้กบัทา่ทางการตวดันิว้ตอ่ไป

นีไ้ด้เหมือนกนักบัปุ่ มฟังก์ชนั:

• ตวดันิว้ขึน้บน: T-Fn1

• ตวดันิว้ไปทางซ้าย: T-Fn2

• ตวดันิว้ไปทางขวา: T-Fn3

• ตวดันิว้ลง: T-Fn4

N • ในบางครัง้การตวดันิว้จะทําให้เมนแูสดงขึน้มา; ให้แตะเพ่ือ
เลือกตวัเลือกท่ีต้องการ

25.5

• ทา่ทางของฟังก์ชนัการสมัผสัจะปิดใช้งานในคา่เร่ิมต้น เพ่ือเปิดใช้งานทา่ทางของฟังก์ชนัการ
สมัผสั ให้เลือก เปิด สําหรับ Dตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > c ฟังก์ชันสัมผัส
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โหมดหน้าจอสมัผสั

การควบคุมการเล่นแบบสัมผัส

เม่ือเลือก เปิด สําหรับ Dตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส > 

aการตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสัสําหรับการดําเนินการเลน่ตอ่

ไปนี:้

• สะบดั: สะบดันิว้ข้ามจอแสดงผลเพ่ือดภูาพอ่ืนๆ

• ซูม: วางนิว้สองนิว้บนจอแสดงผลแล้วแยกนิว้ออกเพ่ือซมูเข้า

• บบี: วางนิว้สองนิว้บนจอแสดงผลแล้วเลื่อนเข้าหากนัเพ่ือซมู

ออก

N สามารถซมู ออกรูปภาพจนกระทัง่มองเหน็ภาพแล้วแตไ่มส่ามารถซมูตอ่ได้

• แตะสองครัง้: แตะจอแสดงผลสองครัง้เพ่ือซมูเข้าไปยงัจดุ

โฟกสั

• เล่ือน: ดพืูน้ท่ีอ่ืนของภาพระหวา่งซมูการเลน่
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การถ่ายภาพในแนวตัง้

ปุ่ มเวอร์ตคิอล กร๊ิป, แป้นหมนุเลือกคําสัง่ และไม้

โฟกสั (ก้านโฟกสั) ชว่ยให้ใช้งานกล้องได้งา่ยขึน้เม่ือ

หมนุเพ่ือถ่ายภาพในแนวตัง้ (“สงู”)

แนวนอน 
(“กวา้ง”)

แนวตัง้ 
(“สูง”)

N • หากต้องการใช้ปุ่ มเวอร์ตคิอล กร๊ิป, แป้นหมนุเลือกคําสัง่ และไม้โฟกสั เลื่อนลอ็คควบคมุ
เวอร์ตคิอล กร๊ิป จาก LOCK เป็น z การเลือก LOCK จะป้องกนัไมใ่ห้คณุใช้ตวัควบคมุเวอร์ตคิอล 
กร๊ิป โดยไมไ่ด้ตัง้ใจเม่ือหมนุกล้องเพ่ือถ่ายภาพในแนวนอน (“กว้าง”)

• แป้นหมนุเลือกคําสัง่เวอร์ตคิอล กร๊ิป ทําหน้าท่ีเดียวกนักบัการใช้งานในแนวนอน

การหมุนจอแสดงผล

เม่ือเลือก เปิด สําหรับ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัต ิสญัลกัษณ์ใน

ชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD จะหมนุอตัโนมตัเิพ่ือให้เข้ากบัแนวของกล้อง
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การต่อสายคล้อง

การตอ่สายคล้อง

ใสส่ายคล้องผา่นแผน่ครอบป้องกนัและหว่งสายคล้อง แล้วดงึตวัคาดให้แนน่ตามท่ีแสดง

O เพ่ือป้องกนักล้องตก ให้ตรวจสอบวา่สายคล้องแนน่ดีแล้ว

ห่วงสายคลอ้ง ฝาครอบป้องกนั ตวัคาด

ทําซํา้ขัน้ตอนข้างต้นสําหรับคล้องสายรูท่ีสอง
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 การต่อเลนส์

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM G-mount

ถอดฝาครอบตวักล้องจากกล้องและฝาปิดด้านหลงัจากเลนส์ 

วางเลนส์บนท่ียดึ ให้เคร่ืองหมายบนเลนส์และกล้องตรงกนั 

(A) จากนัน้ให้หมนุเลนส์จนกวา่คลกิเข้าท่ี (B)

O • เม่ือตอ่เลนส์ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมมี่ฝุ่ นหรือสิง่แปลกปลอมเข้าไปในกล้อง

• ห้ามแตะชิน้สว่นภายในของกล้อง
• หมนุเลนส์จนกวา่จะคลกิเข้าท่ี
• ห้ามกดปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์ขณะตอ่เลนส์

การถอดเลนส์

การถอดเลนส์ ให้ปิดกล้อง จากนัน้กดปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์แล้ (A) 
วหมนุเลนส์ตามท่ีแสดง (B)

O เพ่ือป้องกนัฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้อง ให้ปิดฝา
เลนส์และฝาครอบตวักล้องเม่ือไมไ่ด้ตดิเลนส์

เลนส์และอุปกรณ์เสริมภายนอกอ่ืนๆ

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์และอปุกรณ์เสริมสําหรับ FUJIFILM G-mount

O โปรดปฏิบตัติามข้อควรระวงัตอ่ไปนีเ้ม่ือตดิหรือถอด (เปลี่ยน) เลนส์

• ตรวจสอบวา่เลนส์ไมมี่ฝุ่ นหรือสิง่แปลกปลอมอ่ืนๆ เกาะอยู่

• อยา่เปลี่ยนเลนส์ในบริเวณท่ีมีแสงแดดสอ่งโดยตรง หรือภายใต้แหลง่กําเนิดแสงสวา่งอ่ืนๆ แสงท่ี
โฟกสัเข้าไปภายในกล้องอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้

• ปิดฝาปิดเลนส์ก่อนการเปลี่ยนเลนส์
• สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิในการใช้งานให้ดคููมื่อท่ีจดัมาให้พร้อมกบัเลนส์
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การชาร์จแบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้เพ่ือความปลอดภยั กล้องจะไมทํ่างานหาก

ไมไ่ด้ชาร์จแบตเตอร่ี; ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ชาร์จแบตเตอร่ีก่อนใช้งาน ให้ปิดกล้อง

ก่อนทําการชาร์จแบตเตอร่ี

O • กล้องนีม้าพร้อมกบัแบตเตอร่ี NP-T125

• การชาร์จใช้เวลาประมาณ 140 นาที

1 ต่ออะแดปเตอร์ปล๊ักไฟ
O อะแดปเตอร์ปลัก๊ท่ีให้มาพร้อมกบักล้อง จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศหรือภมิูภาคท่ีซือ้; 

ให้ใช้อะแดปเตอร์ท่ีเหมาะสมกบัประเทศหรือภมิูภาคของคณุตามท่ีได้อธิบายในหมายเหตท่ีุ
แนบมาด้วย

2 วางแบตเตอร่ีลงในเคร่ืองชาร์จ
ใสแ่บตเตอร่ีตามแนวท่ีแสดงโดยลกูศร

3 เสียบปล๊ักเคร่ืองชาร์จ
เสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จลงในเต้ารับไฟฟ้าภายในอาคาร 

สญัลกัษณ์การชาร์จจะสวา่ง

4 ชาร์จแบตเตอร่ี
ถอดแบตเตอร่ีออกเม่ือชาร์จเสร็จเรียบร้อย
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การชาร์จแบตเตอร่ี

สัญลักษณ์การชาร์จ

สญัลกัษณ์การชาร์จจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอร่ีดงัตอ่ไปนี:้

สัญลักษณ์การชาร์์จสัญลักษณ์การชาร์์จ สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี การกระทาํการกระทาํ

ปิด
ไมไ่ด้ใสแ่บตเตอร่ี ใสแ่บตเตอร่ี

แบตเตอร่ีชาร์จเตม็แล้ว ถอดชาร์จแบตเตอร่ี

เปิด แบตเตอร่ีกําลงัชาร์จ —

กะพริบ การชาร์จเกิดข้อผิดพลาด
ถอดสายเคร่ืองชาร์จแล้วถอด

แบตเตอร่ีออก

O • ท่ีชาร์จแบตเตอร่ีท่ีจดัมาให้จะรองรับการจา่ยกระแสไฟฟ้า 100 ถงึ 240 โวลต์ (อาจต้องการอะแด
ปเตอร์ปลัก๊ไฟสําหรับใช้งานท่ีตา่งประเทศ)

• อยา่ตดิป้ายหรือวตัถอ่ืุนบนแบตเตอร่ี หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ไมส่ามารถนํา
แบตเตอร่ีออกจากกล้องได้

• ห้ามช็อตขัว้ของแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีอาจมีความร้อนสงู
• อา่นข้อควรระวงัใน “แบตเตอร่ีและแหลง่จา่ยพลงังาน”

• ใช้แบตเตอร่ีแบบชาร์จซํา้ของแท้ของ Fujifilm ท่ีกําหนดให้ใช้กบักล้องนีเ้ทา่นัน้ หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ผลติภณัฑ์ทํางานผิดพลาด

• ห้ามนําฉลากออกจากแบตเตอร่ีหรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก
• แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการ

ใช้งาน

• หากแบตเตอร่ีไมส่ามารถเก็บประจไุฟฟ้าได้ แสดงวา่หมดอายกุารใช้งานสําหรับการชาร์จแล้วและ
ต้องเปลี่ยนใหม่

• ถอดปลัก๊เคร่ืองชาร์จเม่ือไมใ่ช้งาน
• นําฝุ่ นละอองออกจากขัว้ของแบตเตอร่ีด้วยผ้าแห้งท่ีสะอาด หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะ

ทําให้แบตเตอร่ีไมส่ามารถชาร์จได้

• โปรดทราบวา่เวลาการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ท่ีอณุหภมิูต่ําหรือสงู
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การชาร์จผ่านทางอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

แบตเตอร่ีท่ีใสไ่ว้ในกล้องจะถกูชาร์จเชน่กนัเม่ือกล้องใช้พลงังานจากอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
AC-15Vการชาร์จใช้เวลาประมาณ 120 นาที

สถานะการชาร์จแบตเตอร่ีจะแสดงด้วยไอคอนสถานะแบตเตอร่ี
เม่ือกล้องเปิด (โหมดเลน่) และโดยไฟสองดวงท่ีกําหนดให้เป็น “ไฟ
แสดงสถานะ 2” เม่ือกล้องปิดอยู ่ไฟทางด้านซ้ายแสดงสถานะของ
แบตเตอร่ีในชอ่ง “L” ไฟทางด้านขวาแสดงในชอ่ง “R”

ไอคอนสถานะแบตเตอร่ี ไอคอนสถานะแบตเตอร่ี 
(กล้องเปิด)(กล้องเปิด)

ไฟแสดงสถานะ 2 ไฟแสดงสถานะ 2 
(กล้องปิด)(กล้องปิด) สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี

Y (สีเหลือง) เปิด แบตเตอร่ีกําลงัชาร์จ

N (สีเขียว) ปิด การชาร์จเสร็จสมบรูณ์

Z (สีแดง) กะพริบ การชาร์จเกิดข้อผิดพลาด

O เวลาในการชาร์จอาจเพ่ิมขึน้หากเปิดกล้องอยูร่ะหวา่งการชาร์จ

N กล้องจะแสดงไอคอน “การจา่ยพลงังาน” เม่ือเสียบชาร์จผา่
นอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-15V
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การชาร์จแบตเตอร่ี

การชาร์จผ่านทางอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

นอกจากนีย้งัสามารถชาร์จแบตเตอร่ีได้เม่ือเช่ือมตอ่กล้องไปยงัคอมพิวเตอร์ ปิดกล้อง ใสแ่บตเตอร่ี แล้ว
เช่ือมตอ่สาย USB

ช่องเสียบ USB (ประเภท C)

สถานะแบตเตอร่ีจะแสดงด้วยไฟแสดงสถานะ 2

ไฟแสดงสถานะ 2ไฟแสดงสถานะ 2 สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี

เปิด แบตเตอร่ีกําลงัชาร์จ

ปิด การชาร์จเสร็จสมบรูณ์

กะพริบ การชาร์จเกิดข้อผิดพลาด

O • เช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยตรง; ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

• การชาร์จจะหยดุหากคอมพิวเตอร์เข้าสูโ่หมดสลีป หากต้องการชาร์จตอ่ ให้เปิดใช้งาน
คอมพิวเตอร์และถอดสายแล้วตอ่สาย USB ใหมอี่กครัง้

• การชาร์จอาจไมร่องรับ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรุ่นของคอมพิวเตอร์ การตัง้คา่คอมพิวเตอร์ และสถานะ
ปัจจบุนัของคอมพิวเตอร์

• แบตเตอร่ีใช้เวลาประมาณ 400 นาทีในการชาร์จด้วยอินพตุของการชาร์จ 5 V/500 mA

N • หากเปิดกล้องระหวา่งการชาร์จ การชาร์จจะสิน้สดุและการ

เช่ือมตอ่ USB จะถกูใช้เป็นกําลงัไฟของกล้องแทน ระดบั
แบตเตอร่ีจะคอ่ยๆ ลดลง

• กล้องจะแสดงไอคอน “การจา่ยพลงังาน” เม่ือเสียบชาร์จผา่น USB
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การใส่แบตเตอร่ี

หลงัจากท่ีชาร์จแบตเตอร่ี ให้ใสแ่บตเตอร่ีในกล้องถ่ายรูปตามท่ีอธิบายด้านลา่ง

1 ถอดถาดแบตเตอร่ี
หมนุสลกัถาดแบตเตอร่ีและนําถาดแบตเตอร่ีออก

O • ห้ามถอดถาดแบตเตอร่ีออกเม่ือเปิดกล้องอยู ่ถ้าไม่
ปฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ไฟล์ภาพหรือการ์ด
หนว่ยความจําเสียหาย

• อยา่ใช้แรงมากเกินไปในการเปิดและปิดถาด
แบตเตอร่ี

2 ใส่แบตเตอร่ีตามภาพ

O • ใสข่ัว้แบตเตอร่ีตามแนวท่ีแสดง ห้ามใช้แรงในการใส่แบตเตอร่ีกลับด้านหรือผิดข้ัว
• ตรวจสอบวา่ใสแ่บตเตอร่ีแนน่ดีแล้ว
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การใสแ่บตเตอร่ี

3 ใส่ถาดแบตเตอร่ีและถอืไว้ในขณะที่หมุนสลักกลับไปที่ตาํแหน่งเดมิ

การถอดแบตเตอร่ี

หลงัจากปิดกล้อง ให้หมนุสลกัถาดแบตเตอร่ีและนําถาดแบตเตอร่ีออก ถอดแบตเตอร่ีตามท่ีแสดงในภาพ

O แบตเตอร่ีอาจร้อนเม่ือใช้งานในสภาพแวดล้อมท่ีมีอณุหภมิูสงู ให้ใช้ความระมดัระวงัเม่ือถอด
แบตเตอร่ี
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การใส่การ์ดหน่วยความจาํ

รูปภาพจะถกูจดัเก็บในการ์ดหนว่ยความจํา (จําหนา่ยแยกตา่งหาก)

N สามารถใช้กล้องด้วยการ์ดสองแผน่ โดยใสแ่ตล่ะแผน่ในชอ่งใสท่ี่มีอยูส่องชอ่ง

1 เปิดฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจาํ
ถอดสลกัแล้วเปิดฝาครอบ

O อย่าปิดกลอ้งหรือนําการ์ดหน่วยความจําออกขณะทีกํ่าลงัฟอร์แมทการ์ด หรือกําลงับนัทึก
หรือลบขอ้มูลในการ์ด หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันี ้อาจทําให้การ์ดเสียหายได้

2 ให้ใส่การ์ดหน่วยความจาํ
จบัการ์ดในทิศทางท่ีแสดง เลื่อนเข้าท่ีให้คลกิเข้าสูส่ว่น

หลงัของชอ่ง ปิดฝาครอบชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

ให้สลกัลงลอ็ค

O โปรดตรวจสอบวา่การ์ดอยูใ่นทิศทางท่ีถกูต้องอยา่ใสก่าร์ดเอียงหรือใช้แรง
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การใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

การถอดการ์ดหน่วยความจาํ

ก่อนท่ีจะถอดการ์ดหนว่ยความจํา ใหปิ้ดกลอ้ง แล้วเปิดฝาของชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

กดและปลอ่ยการ์ดเพ่ือให้การ์ดดีดตวัออกคร่ึงทาง (เพ่ือป้องกนั
การ์ดหลน่ออกจากชอ่ง กดตรงกลางของการ์ดแล้วคอ่ยๆ ปลอ่ย
ออก โดยไมป่ลอ่ยนิว้ออกจากการ์ด) การ์ดจะสามารถนําออกได้
ด้วยมือ

การใช้การ์ดสองแผ่น

สามารถใช้กล้องด้วยการ์ดสองแผน่ โดยใสแ่ตล่ะแผน่ในชอ่งใสท่ี่มีอยูส่องชอ่ง ท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น 

รูปถ่ายจะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งท่ีสองเทา่นัน้เม่ือการ์ดในชอ่งแรกเตม็ สามารถเปลี่ยนการ

ตัง้คา่นีโ้ดยใช้ D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > x การตัง้ค่าช่องการ์ด สามารถเลือกการ์ดท่ีใช้จดัเก็บ

ภาพยนตร์โดยใช้ D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า >F การตัง้ค่าช่องการ์ด

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย จอแสดงผลจอแสดงผล

ตามลาํดบั 

(คา่เร่ิมต้น)

ใช้งานการ์ดในชอ่งท่ีสองเฉพาะเม่ือการ์ดในชอ่งแรกเตม็ หากเลือกชอ่ง
ท่ีสองสําหรับ D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > เลือกช่อง(xตามลาํดบั) การ
บนัทกึจะเร่ิมต้นท่ีการ์ดในชอ่งท่ีสองและสลบัไปท่ีชอ่งแรกเม่ือการ์ดใน
ชอ่งท่ีสองเตม็

สาํรองข้อมูล
ภาพแตล่ะภาพจะถกูบนัทกึสองครัง้ โดยแตล่ะครัง้จะบนัทกึลงในการ์ด

แตล่ะแผน่

RAW / JPEG

สําหรับ ตามลาํดบั ยกเว้นสําเนา RAW ของภาพท่ีถ่ายโดยเลือก 
SUPER FINE+RAW, FINE+RAW หรือ NORMAL+RAW สําหรับ 
H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > คุณภาพของภาพ จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดใน

ชอ่งแรก และสําเนา JPEG จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งท่ีสอง
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การเปิดและปิดกล้อง

ใช้สวิตช์ ON/OFF เพ่ือเปิดและปิดกล้อง

เลื่อนสวิตช์ไปท่ี ON เพ่ือเปิดกล้องหรือไปท่ี OFF เพ่ือปิดกล้อง

O รอยนิว้มือและรอยอ่ืนๆ บนเลนส์หรือชอ่งมองภาพ อาจมีผลตอ่ภาพถ่ายหรือมมุมองขณะดผูา่นชอ่ง
มองภาพ โปรดรักษาเลนส์และชอ่งมองภาพให้สะอาด

N • การกดปุ่ ม a ระหวา่งถ่ายภาพจะเร่ิมต้นการเลน่

• กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงทางเพ่ือกลบัสูโ่หมดถ่ายรูป
• กล้องจะปิดเคร่ืองอตัโนมตัหิากไมมี่การใช้งานหรือการทํางานเป็นเวลาหนึง่ตามท่ีเลือกไว้สําหรับ 
D จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเอง การเปิดใช้งานใหมห่ลงัจากกล้องปิดการทํางานโดย
อตัโนมตัิ ให้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่หรือเปลี่ยนสวิตช์ ON/OFF ให้เป็น OFF แล้วเปลี่ยนใหมเ่ป็น 

ON
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 การตัง้ค่าพืน้ฐาน

เม่ือคณุเปิดกล้องเป็นครัง้แรก คณุสามารถเลือกภาษาและตัง้คา่นาฬิกาของกล้องได้ 

และท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น คณุยงัสามารถจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ เพ่ือให้

คณุสามารถซงิโครไนซ์ในภายหลงักบันาฬิกาหรือภาพท่ีดาวน์โหลดได้ ทําตามขัน้ตอน

ด้านลา่งเม่ือเปิดกล้องเป็นครัง้แรก

N หากคณุต้องการจะจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ให้ตดิตัง้และเปิดใช้งานแอพ 
FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทดีไวซ์ก่อนดําเนินการ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรด
เย่ียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

1 เปิดกล้อง
ข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2 เลือกภาษา
เลือกท่ีภาษาและกด MENU/OK

3 จบัคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต
กด MENU/OK เพ่ือจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เลต็ท่ีใช้งานแอพ FUJIFILM Camera Remote

N หากต้องการข้ามการจบัคู ่ให้กด DISP/BACK

QR CODE/ FUJIFILM
Camera Remote
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4 ตรวจสอบเวลา
เม่ือจบัคูเ่รียบร้อยแล้ว คณุจะได้รับการแจ้งเตือนให้ตัง้

คา่นาฬิกาของกล้องเป็นเวลาท่ีรายงานจากสมาร์ทโฟน

หรือแทบ็เลต็ ตรวจสอบดวูา่เวลานัน้ถกูต้องหรือไม่
1/ 1/2018 12:00 PM

N หากต้องการตัง้คา่นาฬิกาด้วยตนเอง ให้กด DISP/BACK (P 52)

5 ตัง้ค่ากล้องให้ตรงกับการตัง้ค่าที่กาํหนดไว้บนสมา
ร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตของคุณ

N ตวัเลือกท่ีถกูเลือกไว้สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยใช้ Dตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า 
Bluetooth

6 ตัง้ค่านาฬิกา
กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่นาฬิกาของกล้องถ่ายรูปให้เป็นเวลาท่ีรายงานจากสมาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เลต็ แล้วออกไปยงัโหมดถ่ายรูป

7 เลือก Dตัง้ค่าผู้ใช้งาน > ฟอร์แมท ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

O ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําก่อนท่ีจะใช้ครัง้แรก และโปรดฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา
ทัง้หมดหลงัจากท่ีใช้งานในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ชนิดอ่ืนแล้ว

8 ไฮไลท์ชอ่งท่ีมีการ์ดท่ีคณุต้องการฟอร์แมทแล้วกด MENU/OK

9 ข้อความยืนยนัจะปรากฏ การฟอร์แมทการ์ดหนว่ย

ความจํา ให้ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK

N การออกโดยไมฟ่อร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา ให้เลือก 
ยกเลิก หรือกด DISP/BACK

1 ?
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การตัง้คา่พืน้ฐาน

O • ข้อมลูทัง้หมด รวมถงึภาพท่ีมีการป้องกนั จะถกูลบจากการ์ดหนว่ยความจํา โปรดคดัลอกไฟล์ท่ี
สําคญัไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืน

• ห้ามถอดถาดแบตเตอร่ีออกในระหวา่งการฟอร์แมท

N • นอกจากนีย้งัสามารถแสดงเมนฟูอร์แมทได้โดยการกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั
ขณะท่ีกดค้างไว้ท่ีปุ่ ม b

• ถ้าถอดแบตเตอร่ีเป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถกูตัง้คา่ใหม ่และข้อความการเลือกภาษาจะ
ปรากฏเม่ือเปิดกล้อง

การข้ามขัน้ตอนปัจจุบนั

หากคณุข้ามขัน้ตอน ข้อความยืนยนัจะปรากฏ; เลือก ไม่ใช่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําซํา้ขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีคณุได้
ข้ามไปในครัง้ถดัไปท่ีเปิดกล้อง
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การตัง้คา่พืน้ฐาน

เลือกภาษาอ่ืน

การเปลี่ยนภาษา:

1 แสดงตวัเลือกภาษา
เลือก D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > Qa

2 เลือกภาษา
ไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการและกด MENU/OK

การเปล่ียนเวลาและวันที่

การตัง้คา่นาฬิกาของกล้อง:

1 แสดงตวัเลือก วันที่/เวลา

เลือก D ตัง้ค่าผู้ใช้งาน > วันที่/เวลา

2 ตัง้ค่านาฬิกา
กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือไฮไลท์ปี เดือน วนั ชัว่โมง หรือนาที และ

กดขึน้หรือลงเพ่ือเปลี่ยนคา่ กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่นาฬิกา
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การถ่ายและการดภูาพ
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โหมด P, S, A และ M

โหมด P, S, A และ M ให้คณุควบคมุความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงในระดบัท่ีแตกตา่ง

กนั

โหมด P: โปรแกรม AE

ให้กล้องเลือกความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงสําหรับการรับแสงท่ีเหมาะสม สามารถเลือกคา่อ่ืนๆ 

ท่ีสร้างรูรับแสงเดียวกนัด้วยการสลบัโปรแกรม

1 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE ไปท่ี STILL

2 เลือกโหมด P
แสดงตวัเลือก โหมดถ่ายภาพ โดยการกดปุ่ ม Fn2 จาก

นัน้เลือก P

P จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล
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โหมด P, S, A และ M

O หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงจะแสดง
เป็น “– – –”

N • กําหนด โหมดถ่ายภาพ ให้กบัปุ่ ม Fn2 ขณะจําหนา่ย อยา่งไรก็ตาม สามารถกําหนดการแสดง
เมน ูโหมดถ่ายภาพ ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัอ่ืนได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) ปุ่ ม 

Fn2 ยงัสามารถกําหนดเป็นหน้าท่ีอ่ืนได้ด้วย

• ยงัสามารถเลือกโหมดถ่ายภาพได้โดยใช้ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > โหมดถ่ายภาพ
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โหมด S: เน้นชัตเตอร์ AE

เลือกความเร็วชตัเตอร์และให้กล้องปรับรูรับแสงเพ่ือให้ได้การรับแสงท่ีเหมาะสม

1 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE ไปท่ี STILL

2 เลือกโหมด S
แสดงตวัเลือก โหมดถ่ายภาพ โดยการกดปุ่ ม Fn2 จาก

นัน้เลือก S

S จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล

3 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกความเร็ว
ชตัเตอร์
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โหมด P, S, A และ M

O • หากไมส่ามารถรับแสงท่ีถกูต้องตามความเร็วชตัเตอร์ท่ีเลือก รูรับแสงจะแสดงเป็นสีแดง

• หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลรูรับแสงจะแสดงเป็น “– – –”

N • สามารถปรับความไวชตัเตอร์ได้ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่
• กําหนด โหมดถ่ายภาพ ให้กบัปุ่ ม Fn2 ขณะจําหนา่ย อยา่งไรก็ตาม สามารถกําหนดการแสดง
เมน ูโหมดถ่ายภาพ ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัอ่ืนได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) ปุ่ ม 
Fn2 ยงัสามารถกําหนดเป็นหน้าท่ีอ่ืนได้ด้วย

• ยงัสามารถเลือกโหมดถ่ายภาพได้โดยใช้ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > โหมดถ่ายภาพ

• สามารถลอ็กความเร็วชตัเตอร์ได้โดยการกดปุ่ มท่ีกําหนดให้เป็น โหมดถ่ายภาพ ค้างไว้ ในการ
ปลดลอ็กความเร็วชตัเตอร์ ให้กดปุ่ มค้างไว้อีกครัง้

• ท่ีความเร็วชตัเตอร์ช้ากวา่ 1 วินาที นาฬิกานบัถอยหลงัจะแสดงขณะท่ีกําลงัประมวลผลการรับแสง

• การลด “สญัญาณรบกวน” (รอยจดุ) ในการฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สําหรับ 
H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบวา่เวลาท่ีใช้ในการบนัทกึภาพหลงัการ
ถ่ายรูปอาจเพ่ิมขึน้

• ภาพจะหลดุโฟกสัหากกล้องขยบัในชว่งการรับแสงนาน; แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้อง
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โหมด A: เน้นรูรับแสง AE

เลือกรูรับแสงและให้กล้องปรับความเร็วชตัเตอร์เพ่ือให้ได้การรับแสงท่ีเหมาะสม

1 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE ไปท่ี STILL

2 เลือกโหมด A
แสดงตวัเลือก โหมดถ่ายภาพ โดยการกดปุ่ ม Fn2 จาก

นัน้เลือก A

A จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล

3 หมนุวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพ่ือเลือกรูรับแสง
N • หากไมไ่ด้ตอ่เลนส์เข้ากบัวงแหวนปรับรูรับแสง สามารถปรับรูรับแสงได้โดยใช้แป้นหมนุ

เลือกคําสัง่ด้านหน้าของกล้อง

• หากเลนส์มีวงแหวนปรับรูรับแสงท่ีมีตําแหนง่ “A” หรือ “C” สามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่
ด้านหน้าเพ่ือปรับรูรับแสงได้เม่ือหมนุวงแหวนปรับรูรับแสงไปท่ี A หรือ C

• สามารถเปลี่ยนการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าได้โดยใช้ Dตัง้ค่าปุ่ม/
ไดอัล > ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง



59

3

โหมด P, S, A และ M

O • หากไมส่ามารถรับแสงท่ีถกูต้องตามรูรับแสงท่ีเลือก ความเร็วชตัเตอร์จะแสดงเป็นสีแดง

• หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลความเร็วชตัเตอร์จะแสดง “– – –”

N • สามารถปรับรูรับแสงได้แม้ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่
• กําหนด โหมดถ่ายภาพ ให้กบัปุ่ ม Fn2 ขณะจําหนา่ย อยา่งไรก็ตาม สามารถกําหนดการแสดง
เมน ูโหมดถ่ายภาพ ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัอ่ืนได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) ปุ่ ม 
Fn2 ยงัสามารถกําหนดเป็นหน้าท่ีอ่ืนได้ด้วย

• ยงัสามารถเลือกโหมดถ่ายภาพได้โดยใช้ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > โหมดถ่ายภาพ
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โหมด M: แมนวลรับแสง

ในโหมดแมนวล ผู้ใช้สามารถควบคมุทัง้ความไวชตัเตอร์และรูรับแสงได้ ในการถ่ายภาพอาจจะ

มีการจงใจถ่ายภาพให้รับแสงมากเกินไป (สวา่งขึน้) หรือรับแสงน้อยเกินไป (มืดลง) เป็นการเปิด

โอกาสให้มีการนําเสนอความคดิสร้างสรรค์เฉพาะตวัของแตล่ะคน ปริมาณการรับแสงของภาพ

ท่ีมีคา่รับแสงต่ํากวา่หรือสงูกวา่คา่ท่ีตัง้ไว้ในปัจจบุนัจะแสดงด้วยสญัลกัษณ์การรับแสง; ให้ปรับ

ความไวชตัเตอร์และรูรับแสงจนกระทัง่ได้คา่รับแสงท่ีต้องการ

1 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE ไปท่ี STILL

2 เลือกโหมด M
แสดงตวัเลือก โหมดถ่ายภาพ โดยการกดปุ่ ม Fn2 จาก

นัน้เลือก M

M จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล
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โหมด P, S, A และ M

3 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกความเร็ว
ชตัเตอร์และวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพ่ือเลือก

รูรับแสง

N • การแสดงผลแมนวลรับแสงจะมีสญัลกัษณ์การรับแสงท่ีแสดงจํานวนของภาพท่ีมีปริมาณ
การรับแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปท่ีการตัง้คา่ปัจจบุนั

• หากไมไ่ด้ตอ่เลนส์เข้ากบัวงแหวนปรับรูรับแสง สามารถปรับรูรับแสงได้โดยใช้แป้นหมนุ
เลือกคําสัง่ด้านหน้าของกล้อง

• หากเลนส์มีวงแหวนปรับรูรับแสงท่ีมีตําแหนง่ “A” หรือ “C” สามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่
ด้านหน้าเพ่ือปรับรูรับแสงได้เม่ือหมนุวงแหวนปรับรูรับแสงไปท่ี A หรือ C

• สามารถเปลี่ยนการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/
ไดอัล > ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง

N • กําหนด โหมดถ่ายภาพ ให้กบัปุ่ ม Fn2 ขณะจําหนา่ย อยา่งไรก็ตาม สามารถกําหนดการแสดง
เมน ูโหมดถ่ายภาพ ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัอ่ืนได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) ปุ่ ม 

Fn2 ยงัสามารถกําหนดเป็นหน้าท่ีอ่ืนได้ด้วย

• ยงัสามารถเลือกโหมดถ่ายภาพได้โดยใช้ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > โหมดถ่ายภาพ

• สามารถลอ็กความเร็วชตัเตอร์ได้โดยการกดปุ่ มท่ีกําหนดให้เป็น โหมดถ่ายภาพ ค้างไว้ ในการ
ปลดลอ็กความเร็วชตัเตอร์ ให้กดปุ่ มค้างไว้อีกครัง้
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โหมด P, S, A และ M

BULB

เลือกความเร็วชตัเตอร์ของ BULB สําหรับการฉายแสงนาน ท่ีคณุเปิดและปิดชตัเตอร์ด้วยตนเอง 

แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องเพ่ือป้องกนักล้องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง

1 ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร์เป็น BULB

2 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุ
• ชตัเตอร์จะเปิดค้างไว้ได้นานถงึ 60 นาทีในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์
• หน้าจอจะแสดงเวลาท่ีผา่นไปนบัตัง้แตเ่ร่ิมเปิดรับแสง
• การปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์จะเป็นการปิดชตัเตอร์ และสิน้สดุการเปิดรับแสง การประมวลผล
จะเร่ิมขึน้ และกล้องจะแสดงเวลาประมวลผลท่ีเหลือ

N • การเลือกรูรับแสง A จะจํากดัความเร็วชตัเตอร์ท่ี 30 วินาที

• การลด “สญัญาณรบกวน” (รอยจดุ) ในการฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สําหรับ 
H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบวา่เวลาท่ีใช้ในการบนัทกึภาพหลงัการ

ถ่ายรูปอาจเพ่ิมขึน้

การใช้รีโมตกดชัตเตอร์

สามารถใช้รีโมตกดชตัเตอร์สําหรับฉายแสงนานได้ เม่ือใช้รีโมต
กดชตัเตอร์ RR-100 หรืออปุกรณ์ลัน่ชตัเตอร์แบบอิเลก็ทรอนิกส์
จากผู้ผลติรายอ่ืน เช่ือมตอ่อปุกรณ์เหลา่นัน้กบัตวัเช่ือมตอ่รีโมตกด
ชตัเตอร์ของกล้อง
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ออโต้โฟกัส

ถ่ายรูปโดยใช้ออโต้โฟกสั

1 หมนุตวัเลือกโหมดโฟกสัเป็น S หรือ C (P 64)

2 เลือกโหมดออโต้โฟกสั (P 65)

3 เลือกตําแหนง่และขนาดของเฟรมโฟกสั (P 67)

4 ถ่ายรูป
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โหมดโฟกัส

ใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสัเพ่ือเลือกวิธีการโฟกสัของกล้อง

เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:้

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

S
(AF-S)

AF เดี่ยว: ลอ็กโฟกสัเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ เลือกสําหรับตวัแบบท่ีอยูน่ิ่ง

C
(AF-C)

AF ต่อเน่ือง: กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เน่ืองตามระยะหา่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขณะท่ี
กดปุ่ มกดชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ ใช้สําหรับตวัแบบท่ีเคลื่อนไหว

M
(ตัง้คา่เอง)

ตัง้ค่าเอง: โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสัเลนส์ เลือกการควบคมุแมนวล
โฟกสัหรือในสถานการณ์ท่ีกล้องไมส่ามารถโฟกสัโดยใช้ออโต้โฟกสั (P 70)

N • โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเม่ือเลนส์อยูใ่นโหมดแมนวลโฟกสั
• หากเลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > PRE-AF กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองในโหมด S และ 

C แม้ขณะท่ีไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์
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ออโต้โฟกสั

ตวัเลือกออโต้โฟกัส (ออโต้โฟกัส)

สามารถปรับโฟกสัให้เหมาะกบัวตัถตุา่งชนิดกนัได้โดยการเปลี่ยนชดุการตัง้คา่ท่ีเลือกไว้สําหรับ

โหมดโฟกสัและโหมด AF

1 กดปุ่ ม Fn5 เพ่ือแสดงตวัเลือกโหมด AF

2 เลือกออโต้โฟกสั
N • ปุ่ ม Fn5 ได้กําหนดให้เป็น ออโต้โฟกัส ไว้ขณะจําหนา่ย อยา่งไรก็ตาม สามารถกําหนดการแสดง

ตวัเลือก ออโต้โฟกัส ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัอ่ืนได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) ปุ่ ม 
Fn5 ยงัสามารถกําหนดเป็นหน้าท่ีอ่ืนได้ด้วย

• สามารถเลือกออโต้โฟกสัโดยใช้ G ตัง้ค่า AF/MF > ออโต้โฟกัส

วิธีท่ีกล้องโฟกสัจะขึน้อยูก่บัโหมดโฟกสั

โหมดโฟกัส S (AF-S)โหมดโฟกัส S (AF-S)
ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย ภาพตวัอย่างภาพตวัอย่าง

r
จุดเดยีว

กล้องโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก ใช้
สําหรับโฟกสัแบบจดุบนตวัแบบท่ีเลือก

y
พืน้ที่

กล้องจะโฟกสับนตวัแบบในโซนโฟกสัท่ีเลือก 
โซนโฟกสัมีจดุโฟกสัหลายจดุ ทําให้โฟกสับน

ตวัแบบท่ีเคลื่อนไหวได้งา่ย
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ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย ภาพตวัอย่างภาพตวัอย่าง

z
ไวด์

กล้องโฟกสัอตัโนมตับินตวัแบบคอนทราสต์
สงู; จอแสดงผลแสดงพืน้ท่ีในโฟกสั

j
ทัง้หมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 67, 68) 
เพ่ือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี:้ r จุดเดยีว, y พืน้ที่ และ 
z ไวด์

โหมดโฟกัส C (AF-C)โหมดโฟกัส C (AF-C)
ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย ภาพตวัอย่างภาพตวัอย่าง

r
จุดเดยีว

โฟกสัจะตดิตามตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก 
ใช้สําหรับตวัแบบท่ีเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าหรือ
หา่งออกไปจากกล้อง

y
พืน้ที่

กล้องตดิตามโฟกสัแบบในโซนโฟกสัท่ีเลือก 
ใช้สําหรับตวัแบบท่ีเคลื่อนท่ีแบบคาดเดาได้
พอสมควร

z
ตดิตาม

โฟกสัจะตดิตามตวัแบบท่ีเคลื่อนท่ีในพืน้ท่ี
เฟรมท่ีกว้าง

j
ทัง้หมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 67, 68) 
เพ่ือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี:้ r จุดเดยีว, y พืน้ที่ และ 
z ตดิตาม
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ออโต้โฟกสั

การเลือกจุดโฟกัส

เลือกจดุโฟกสัสําหรับออโต้โฟกสั

การดจูอแสดงผลจุดโฟกัส

1 กด MENU/OK เพ่ือไปยงัเมนถู่ายรูป

2 เลือก G ตัง้ค่า AF/MF > โฟกัสแบบพืน้ที่ เพ่ือดจูอแสดงผลจดุโฟกสั

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสั

N นอกจากนีย้งัสามารถเลือกจดุโฟกสัได้โดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั (P 30)

การเลือกจุดโฟกัส

ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพ่ือเลือกจดุโฟกสัและแป้นหมนุ

เลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกขนาดของเฟรมโฟกสั ขัน้ตอน

อาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับโหมดออโต้

โฟกสั

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส

ไม้โฟกัสไม้โฟกัส แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลังแป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลัง

เอียงเอียง กดกด หมุนหมุน กดกด

rr

เลือกจดุโฟกสั
เลือกจดุโฟกสัตรง

กลาง

เลือกจากขนาดเฟรม 
6 ขนาด

คืนคา่เป็นขนาดเดมิ

yy
เลือกจากขนาดเฟรม 

3 ขนาด

zz —

N ไมส่ามารถใช้การเลือกจดุโฟกสัแบบแมนวลเม่ือเลือก z ไวด์/ตดิตาม ในโหมดโฟกสั S
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จอแสดงผลจุดโฟกัส

จอแสดงผลจดุโฟกสัอาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับโหมดออโต้โฟกสั

N เฟรมโฟกสัจะแสดงด้วยสี่เหลี่ยมขนาดเลก็ () โซนโฟกสัจะแสดงด้วยสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส

rr จุดเดยีว จุดเดยีว yy พืน้ที่ พืน้ที่ zz ไวด์/ตดิตาม ไวด์/ตดิตาม

สามารถเลือกจํานวนจดุท่ีใช้ได้
โดยใช้ G ตัง้ค่า AF/MF > 
จาํนวนจุดโฟกัส

เลือกจากโซนท่ีมีจดุโฟกสั 7 × 7, 
5 × 5 หรือ 3 × 3

วางกรอบโฟกสับนวตัถท่ีุคณุ
ต้องการตดิตามโดยใช้ AF ตอ่
เน่ือง

ออโต้โฟกัส

แม้วา่กล้องจะเพ่ิมระบบการโฟกสัอตัโนมตัท่ีิมีความแมน่ยําสงู แตอ่าจไมส่ามารถโฟกสัตวัแบบท่ีระบไุว้
ด้านลา่งนีไ้ด้

• ตวัแบบท่ีมีเงาสะท้อนมาก เชน่ กระจกหรือตวัรถยนต์

• ตวัแบบท่ีถ่ายผา่นหน้าตา่งหรือวตัถสุะท้อนอ่ืนๆ
• ตวัแบบสีเข้มและตวัแบบท่ีดดูซบัแสงแทนท่ีจะสะท้อนแสงไฟ เชน่ ผมหรือขนสตัว์

• ตวัแบบท่ีไมมี่รูปร่าง เชน่ ควนัหรือเปลวไฟ

• ตวัแบบท่ีแสดงคอนทราสต์กบัพืน้หลงัเลก็น้อย
• ตวัแบบท่ีอยูด้่านหน้าหรือด้านหลงัวตัถท่ีุมีความแตกตา่งสงู ซึง่อยูใ่นเฟรมโฟกสัเชน่กนั (ตวัอยา่งเชน่ ตวั
แบบท่ีถ่ายรูปกบัฉากหลงัขององค์ประกอบท่ีมีคอนทราสต์สงู)
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การเชค็โฟกัส
ในการซมูเข้าพืน้ท่ีโฟกสัปัจจบุนัเพ่ือให้ได้โฟกสัท่ีแมน่ยํา ใช้ไม้โฟกสั 
(ก้านโฟกสั) เพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสัอ่ืน กดตรงกลางของแป้นคําสัง่
ด้านหลงัอีกครัง้เพ่ือยกเลกิการซมู

จอแสดงผลปกติ ซูมโฟกสั

N • ในโหมดโฟกสั S สามารถปรับการซมูได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั

• ไม้โฟกสัสามารถใช้เพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสัขณะท่ีกําลงัซมูอยูไ่ด้
• ในโหมดโฟกสั S เลือก r จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส

• ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้ในโหมดโฟกสั C หรือเม่ือเปิด G ตัง้ค่า AF/MF > PRE-AF

• ใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) เพ่ือเปลี่ยนฟังก์ชัน่ของการกดตรงกลางของแป้น
หมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั คณุยงัสามารถกําหนดฟังก์ชัน่เร่ิมต้นไปยงัปุ่ มควบคมุอ่ืนๆ ได้เชน่กนั 

(P 102)
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แมนวลโฟกัส

ปรับโฟกสัด้วยตนเอง

1 หมนุตวัเลือกโหมดโฟกสัเป็น M

j จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล

2 โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสัเลนส์ หมนุ

วงแหวนไปทางซ้ายเพ่ือลดระยะโฟกสั หมนุไปทางขวา

เพ่ือเพ่ิม

3 ถ่ายรูป
N • ใช้ Dตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > วงแหวนโฟกัส เพ่ือกลบัทิศทางการหมนุของวงแหวนโฟกสั

• โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเม่ือเลนส์อยูใ่นโหมดแมนวลโฟกสั
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แมนวลโฟกสั

การเชค็โฟกัส

มีตวัเลือกหลากหลายท่ีใช้ได้สําหรับตรวจสอบโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

สัญลักษณ์แมนวลโฟกัส

เส้นสีขาวจะแสดงระยะหา่งของตวัแบบในพืน้ท่ีโฟกสั (เป็นเมตรหรือฟตุตามตวัเลือกท่ีเลือกไว้

สําหรับ Dตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > หน่วยของระยะโฟกัส ในเมนตูัง้คา่) แถบสีนํา้เงินแสดงความ

ลกึของฟิลด์ หรืออีกนยัหนึง่ ระยะหา่งจากด้านหน้าและด้านหลงัของตวัแบบท่ีปรากฏในโฟกสั

ระยะโฟกสั 
(เสน้สีขาว)

ความลึกฟิลด์ 

N • หากเลือกทัง้ แสดงระยะ AF และ แสดงระยะ MF ในรายการ Dตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดง 
ค่าที่ตัง้ไว้ จะสามารถดสูญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสัได้โดยใช้สญัลกัษณ์ความลกึของฟิลด์ในจอแส
ดงผลมาตรฐาน ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพ่ือแสดงจอแสดงผลมาตรฐาน

• ใช้ตวัเลือก Gตัง้ค่า AF/MF > ระยะชัดลึก เพ่ือเลือกขนาดความลกึฟิลด์ท่ีจะแสดง เลือก 
พิน้ฐานแบบฟิล์ม เพ่ือชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพท่ีจะดเูป็นภาพพิมพ์และท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกนั สว่น พืน้ฐานพกิเซล จะชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพท่ีจะดท่ีู
ความละเอียดสงูบนคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ
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แมนวลโฟกสั

ซูมโฟกัส

หากเลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > เชค็โฟกัส กล้องจะซมูเข้าโดยอตัโนมตัใินพืน้ท่ี

โฟกสัท่ีเลือกเม่ือหมนุวงแหวนโฟกสั กดตรงกลางของแป้นคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือออกจากการซมู

N • ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสัอ่ืน
• ถ้าเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด ไว้สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > ระบบช่วย MF 
สามารถปรับการซมูได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั ไมส่ามารถปรับการซมูได้เม่ือ
เลือก ภาพแบ่งดจิติอล หรือ ไมโครปริซมึดจิติอล
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ความไวแสง

ปรับความไวแสงของกล้อง

ตัง้คา่ความไวแสงโดยใช้ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ความไวแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้1
ออโต้2
ออโต้3

ความไวแสงจะปรับอตัโนมตัเิพ่ือตอบสนองตอ่สภาวะการถ่ายรูปตามการ
รวมความไวแสงมาตรฐานและสงูสดุ และความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุท่ีเลือกไว้
สําหรับ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ความไวแสง เลือกจาก ออโต้1, ออโต้2 
และ ออโต้3 (P 74)

100–12800 ปรับความไวแสงด้วยตนเอง คา่ท่ีเลือกจะแสดงในจอแสดงผล

L (50)
H (25600/51200/102400) 

เลือกสําหรับสถานการณ์พิเศษ โปรดทราบวา่อาจมีรอยจดุปรากฏบนภาพท่ี
ถ่ายท่ี H ในขณะท่ี L ลดชว่งไดนามิก

N • ความไวแสงจะไมถ่กูรีเซต็เม่ือปิดกล้อง
• หากต้องการ คณุสามารถใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง เพ่ือกําหนดให้กบักล้อง
ในการปรับความไวแสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าหรือด้านหลงั

การปรับความไวแสง 

สามารถใช้คา่ท่ีสงูกวา่เพ่ือลดภาพสัน่ไหวเม่ือแสงสวา่งน้อย ขณะท่ีคา่ท่ีต่ํากวา่จะชว่ยให้ความเร็วชตัเตอร์
ช้าลงหรือรูรับแสงกว้างขึน้ในท่ีท่ีมีแสงสวา่งจ้า; อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ อาจมีรอยจดุปรากฏบนภาพ
ท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู
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ความไวแสง

ออโต้

เลือกความไวแสงพืน้ฐาน, ความไวแสงสงูสดุ และความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุสําหรับ ออโต้1, 

ออโต้2 และ ออโต้3

รายการรายการ ตวัเลือกตวัเลือก

ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

ออโต้1ออโต้1 ออโต้2ออโต้2 ออโต้3ออโต้3

ความไวเร่ิมต้น 100–12800 100

ISOสูงสุด 200–12800 800 1600 3200

SHUTTER SPEEDตํ่าสุด 1⁄500–¼ วิ, ออโต้ ออโต้

กล้องจะเลือกความไวแสงอตัโนมตัริะหวา่งคา่เร่ิมต้นและคา่สงูสดุ; ความไวแสงจะเพ่ิมขึน้สงูกวา่

คา่เร่ิมต้นเฉพาะเม่ือความเร็วชตัเตอร์ท่ีจําเป็นสําหรับการรับแสงท่ีเหมาะสมจะต่ํากวา่คา่ท่ีเลือก

สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด

N • หากคา่ท่ีเลือกสําหรับ ความไวเร่ิมต้น สงูกวา่คา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด กล้องจะตัง้คา่ 
ความไวเร่ิมต้น เป็นคา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• กล้องอาจเลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีช้ากวา่ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด หากภาพยงัคงเป็นการรับ
แสงน้อยเกินไปท่ีคา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• หากเลือก ออโต้ ไว้สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด กล้องจะปรับความเร็วชตัเตอร์ต่ําสดุโดย
อตัโนมตัติามทางยาวโฟกสัของเลนส์ (การตัง้คา่ยงัคงเหมือนเดมิไมว่า่จะเปิดหรือปิดการกนัภาพ

สัน่สะเทือน)
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การวัดแสง

เลือกวิธีท่ีจะให้กล้องวดัการรับแสง

A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > วัดแสง จะให้ตวัเลือกการวดัแสงดงัตอ่ไปนี ้

O ตวัเลือกท่ีเลือกจะมีผลเฉพาะเม่ือ G ตัง้ค่า AF/MF > ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา เป็น ปิด

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

o
หลายจุดหลายจุด

กล้องจะกําหนดการรับแสงทนัทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี 
และความสวา่งท่ีมี แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่

p
เฉล่ียหนักกลางภาพเฉล่ียหนักกลางภาพ

กล้องจะวดัแสงของเฟรมทัง้หมดแตจ่ะกําหนดนํา้หนกัมากท่ีสดุไปยงัพืน้ท่ีตรง
กลาง

v
เฉพาะจุดเฉพาะจุด

กล้องจะวดัสภาพของแสงในพืน้ท่ีท่ีเทา่กบั 2% ของเฟรม แนะนําให้ใช้กบั
ตวัแบบท่ีมีไฟด้านหลงั และในกรณีอ่ืนท่ีพืน้หลงัมีแสงสวา่งมากกวา่หรือมืด
มากกวา่ตวัแบบหลกั

w
เฉล่ียเฉล่ีย

ตัง้คา่การรับแสงให้เป็นการเฉลี่ยสําหรับทัว่ทัง้เฟรม ให้การรับแสงท่ีสม่ําเสมอ
ตลอดการถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสทิธิภาพสําหรับการถ่ายภาพวิวและ
ภาพคนท่ีตวัแบบสวมชดุสีดําหรือสีขาว

N ในการวดัแสงวตัถใุนพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกไว้ ให้เลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > รวม AE แบบ
จุด & โฟกัสพ.ท. (P 90)
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การชดเชยการรับแสง

ปรับการรับแสง

กดปุ่ ม d ค้างไว้ และหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั 

จนกระทัง่คา่ท่ีต้องการแสดงขึน้ในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ 

LCD

O ปริมาณของการชดเชยท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามโหมดการถ่ายรูป

ปุ่ม d 

หากเลือก สวติซ์ เปิด/ปิด สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าปุ่ม Expo. Comp. จะสามารถตัง้คา่การ
ชดเชยคา่แสงได้โดยการกดปุ่ ม d หนึง่ครัง้ หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั แล้วกดปุ่ ม d อีกครัง้ 
กําหนดการชดเชยคา่แสงไปยงัการควบคมุอ่ืนได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn)
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ล็อกโฟกัส/การรับแสง

โฟกสัและการรับแสงจะลอ็ค เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

1 วางตําแหนง่ตวัแบบในเฟรมโฟกสั และกดปุ่ มชตัเตอร์

คร่ึงหนึง่เพ่ือลอ็กโฟกสัและรูรับแสง โฟกสัและการรับ

แสงจะยงัคงลอ็กไว้ในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่ 

(การลอ็ก AF/AE)

2 กดปุ่ มลงจนสดุ
N การลอ็กโฟกสัและการรับแสงโดยใช้ปุ่ มชตัเตอร์ใช้ได้เฉพาะเม่ือเลือก ON ไว้สําหรับ Dตัง้ค่าปุ่ม/

ไดอัล > AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์, AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์
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ลอ็กโฟกสั/การรับแสง

ปุ่มควบคุมอ่ืนๆ

สามารถลอ็คโฟกสัและการรับแสงได้โดยใช้ปุ่ มฟังก์ชัน่ ท่ีการ

ตัง้คา่เร่ิมต้น คณุสามารถใช้ปุ่ ม AE-L เพ่ือลอ็กคา่แสงโดยไม่

ต้องลอ็กโฟกสัได้ หากคณุได้กําหนดปุ่ ม AF-ON ให้เป็น ล็อก 

AF เท่านัน้ จะสามารถใช้เพ่ือลอ็กโฟกสัโดยไมล่อ็กคา่แสง

ได้เชน่กนั

• เม่ือกดปุ่ มท่ีกําหนดการควบคมุไว้ การกดปุ่ มชตัเตอร์ลง

คร่ึงหนึง่จะไมย่กเลกิการลอ็ก

• หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/

ไดอัล > AE/AF LOCK จะยกเลกิการลอ็กได้โดยการกด

ปุ่ มนัน้เป็นครัง้ท่ีสอง

ปุ่ ม AE-L 
(ล็อกการรบัแสง)

ปุ่ ม AF-ON

N • สามารถใช้ก้านโฟกสั (ไม้โฟกสั) เพ่ือปรับตําแหนง่ของจดุโฟกสัในระหวา่งการลอ็กการรับแสง

• สามารถกําหนดปุ่ มฟังก์ชนัให้มีบทบาทตา่งๆ โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) การ
รับแสงและลอ็คโฟกสัยงัสามารถกําหนดไปยงัปุ่ มฟังก์ชนัอ่ืนๆ ได้ (P 102) 
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การดภูาพ

คณุสามารถดภูาพในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ LCD

การดรููปภาพแบบเตม็เฟรม ให้กด a
100-0001

สามารถดรููปภาพอ่ืนๆ ได้โดยกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวา หรือหมนุแป้นหมนุ

เลือกคําสัง่ด้านหน้า กดไม้โฟกสัหรือหมนุแป้นหมนุไปทางขวาเพ่ือดภูาพตามลําดบัท่ีบนัทกึ หรือ

กดไปทางซ้ายเพ่ือดภูาพโดยย้อนลําดบัท่ีบนัทกึ กดไม้โฟกสัค้างไว้เพ่ือเลื่อนไปยงัภาพท่ีต้องการ

อยา่งรวดเร็ว

N ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะทําเคร่ืองหมายด้วยไอคอน m (“ภาพของขวญั”) เพ่ือเตือนวา่ภาพอาจ
แสดงไมถ่กูต้องและอาจไมส่ามารถใช้งานซมูการเลน่ได้

การ์ดหน่วยความจาํสองแผ่น

หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําสองแผน่ คณุสามารถกดค้างไว้ท่ีปุ่ ม a เพ่ือเลือกการ์ดสําหรับเลน่ภาพ คณุ
ยงัสามารถเลือกการ์ดโดยใช้ตวัเลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > เปล่ียนช่อง ได้
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การลบรูปภาพ

ใช้ปุ่ ม b เพ่ือลบรูปภาพ

O ภาพท่ีถกูลบจะไมส่ามารถเรียกคืนได้ ป้องกนัภาพสําคญัหรือคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะดําเนินการตอ่

1 สําหรับภาพท่ีแสดงแบบเตม็เฟรม ให้กดปุ่ ม b แล้วเลือก ทลีะภาพ

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดภูาพ และกด MENU/OK เพ่ือลบ 

(ข้อความยืนยนัจะไมป่รากฏ) ทําซํา้เพ่ือลบภาพเพ่ิมเตมิ

N • ภาพท่ีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถลบได้ ยกเลกิการป้องกนัจากภาพท่ีต้องการลบ (P 98)

• นอกจากนีย้งัสามารถลบรูปภาพจากเมน ูโดยใช้ตวัเลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > ลบภาพ 
(P 98)



81

การบนัทกึภาพยนตร์และการเล่น
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การบนัทกึภาพยนตร์

เนือ้หาในสว่นนีจ้ะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์ในโหมดอตัโนมตัิ

1 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE ไปท่ี MOVIE

2 เลือกโหมด P
แสดงตวัเลือก โหมดถ่ายภาพ โดยการกดปุ่ ม Fn2 จาก

นัน้เลือก P

AUTO จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล

N • กําหนด โหมดถ่ายภาพ ให้กบัปุ่ ม Fn2 ขณะจําหนา่ย อยา่งไรก็ตาม สามารถกําหนดการแสดง
เมน ูโหมดถ่ายภาพ ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัอ่ืนได้โดยใช้ Dตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) ปุ่ ม 

Fn2 ยงัสามารถกําหนดเป็นหน้าท่ีอ่ืนได้ด้วย

• ยงัสามารถเลือกโหมดถ่ายภาพได้โดยใช้ Bตัง้ค่ามูฟว่ี > โหมดถ่ายภาพ
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การบนัทกึภาพยนตร์

3 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุ
การบนัทกึจะเร่ิมขึน้

•  ไฟแสดงสถานะการบนัทกึ (V) จะแสดงขึน้ขณะ

กําลงัดําเนินการบนัทกึ

• เวลาท่ีเหลือจะแสดงโดยการนบัถอยหลงั ในขณะท่ี
อีกหน้าจอหนึง่จะนบัเดนิหน้าเพ่ือแสดงเวลาในการ

บนัทกึ เวลาในการบนัทึก

เวลาทีเ่หลือ

4 กดปุ่ มอีกครัง้เพ่ือสิน้สดุการบนัทกึ การบนัทกึจะสิน้สดุโดยอตัโนมตัเิม่ือมีความยาวสงูสดุ

หรือเม่ือการ์ดหนว่ยความจําเตม็

O • เสียงจะถกูบนัทกึ ผา่นทางไมโครโฟนในตวั หรือไมโครโฟนเสริมภายนอก ห้ามปิดครอบไมโครโฟน
ขณะท่ีทําการบนัทกึ

• โปรดทราบวา่ไมโครโฟนอาจจบัเสียงเลนส์หรือเสียงอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากกล้องระหวา่งท่ีกําลงับนัทกึ
• อาจมีเส้นแนวตัง้หรือแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ท่ีมีตวัแบบท่ีสวา่งมาก อาการนีเ้ป็นภาวะปกติ
และไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกติ
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N • ไฟแสดงสถานะ 1 จะตดิขณะท่ีกําลงับนัทกึ (สามารถใช้ตวัเลือก B ตัง้ค่ามูฟว่ี > แสงที่
สอดคล้อง เพ่ือเลือกไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF ท่ีจะตดิระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์และ
เลือกวา่จะให้ไฟกะพริบหรือตดิค้าง) ระหวา่งท่ีบนัทกึ คณุสามารถเปลี่ยนการชดเชยการรับแสงได้
สงูถงึ ±2 EV และปรับซมูโดยใช้วงแหวนการซมูบนเลนส์ได้ (หากใช้ได้)

• ในขณะท่ีอยูร่ะหวา่งการบนัทกึ คณุสามารถ:
- ปรับความไวแสง
- โฟกสัใหมอี่กครัง้โดยใช้วิธีดงัตอ่ไปนี:้

 • กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่
 • กดปุ่ มฟังก์ชัน่ท่ีกําหนด เปิด AF ไว้
 • ใช้การควบคมุจอสมัผสั

-  แสดงฮิสโตแกรมและเส้นแนวนอนโดยการกดปุ่ มท่ีกําหนด ฮสิโตแกรม หรือ ELECTRONIC 
LEVEL ไว้

• อาจไมส่ามารถใช้การบนัทกึได้ในการตัง้คา่บางคา่ ขณะท่ีในกรณีอ่ืนอาจไมส่ามารถใช้การตัง้คา่
ได้ระหวา่งการบนัทกึ

• หากต้องการเลือกพืน้ท่ีโฟกสัสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้เลือก G ตัง้ค่า AF/MF > 
โฟกัสแบบพืน้ที่ แล้วใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และแป้นคําสัง่ด้านหลงั (P 67)
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การบนัทกึภาพยนตร์

การปรับการตัง้ค่าภาพยนตร์

• การกด MENU/OK เม่ือเลือก MOVIE ไว้ด้วยแป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE จะแสดงเมนภูาพยนตร์

• สามารถเลือกอตัราและขนาดเฟรมโดยใช้ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > โหมดมูฟว่ี

• ในการเลือกการ์ดท่ีใช้จดัเก็บภาพยนตร์ ให้ใช้ D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > 

F การตัง้ค่าช่องการ์ด

• เลือกโหมดโฟกสัโดยใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสั สําหรับการปรับโฟกสัตอ่เน่ือง ให้เลือก C หรือ 

เลือก S แล้วเปิดใช้โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะ ไมส่ามารถใช้โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะในโหมดโฟกสั M

ความลึกฟิลด์

เลือกจํานวน f ท่ีต่ํา เพ่ือลดรายละเอียดพืน้หลงั สามารถปรับรูรับแสงได้ในโหมด A (ควบคมุรูรับแสง) และ 
M (ตัง้คา่เอง)
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การดภูาพยนตร์

ดภูาพยนตร์บนกล้อง

ในการเลน่แบบเตม็เฟรม ภาพยนตร์จะถกูระบดุ้วยไอคอน 

W กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ลงเพ่ือเร่ิมเลน่ภาพยนตร์

การทํางานตอ่ไปนี ้สามารถทําได้ขณะท่ีภาพยนตร์ปรากฏ:

ไม้โฟกัส ไม้โฟกัส 
(ก้านโฟกัส)(ก้านโฟกัส) การเล่นแบบเตม็เฟรมการเล่นแบบเตม็เฟรม

อยู่ระหว่างการเล่น อยู่ระหว่างการเล่น 
((xx))

หยุดการเล่นช่ัวคราวแล้ว หยุดการเล่นช่ัวคราวแล้ว 
((yy))

ขึน้ — สิน้สดุการเลน่

ลง เร่ิมการเลน่ หยดุการเลน่ชัว่คราว เร่ิมการเลน่/เลน่ตอ่

ซ้าย/ขวา ดภูาพอ่ืนๆ ปรับความเร็ว
ไปข้างหน้า/

ย้อนกลบัภาพเฟรมเดียว

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหวา่งท่ีเลน่

O โปรดอยา่ให้มีสิง่ใดปิดลําโพงระหวา่งการเลน่

29m59s

N กด MENU/OK เพ่ือพกัการเลน่และแสดงตวัควบคมุระดบัเสียง กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้หรือลง
เพ่ือปรับระดบัเสียง; กด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือเลน่ตอ่ นอกจากนีย้งัสามารถปรับระดบัเสียงโดยใช้ 
D ตัง้ค่าเสียง > ปรับเสียง
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เมนูถ่ายรูป (การถ่ายภาพน่ิง)

N • รายการท่ีมีทัง้ไอคอน x และ F กํากบัไว้จะสามารถใช้ได้ทัง้ในเมนกูารถ่ายภาพน่ิงและการ
ถ่ายภาพยนตร์ การเปลี่ยนแปลงรายการเหลา่นีใ้นเมนใูดเมนหูนึง่จะมีผลกบัรายการในเมนท่ีูเหลือ
ด้วย

• รายการท่ีเพ่ิมมาหรือเปลี่ยนแปลงในรุ่นเฟิร์มแวร์ 4.00 จะแสดงด้วยไอคอน 

ตัง้ค่าคุณภาพภาพ

การแสดงตัง้คา่คณุภาพภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ 

H (ตัง้ค่าคุณภาพภาพ)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โหมดถ่ายภาพ (โหมดถ่ายภาพ ( )) เลือกโหมดถ่ายภาพสําหรับการถ่ายภาพน่ิง

ขนาดภาพขนาดภาพ เลือกขนาดและอตัราสว่นภาพสําหรับภาพใหม่

คุณภาพของภาพคุณภาพของภาพ ปรับการตัง้คา่การบีบอดั JPEG หรือเปิดหรือปิดใช้งานการบนัทกึ RAW

การบนัทกึ RAWการบนัทกึ RAW เลือกตวัเลือกสําหรับการบนัทกึภาพ RAW

จาํลองฟิล์ม (จาํลองฟิล์ม ( )) เลือกกลุม่สีและชว่งโทนสี

สีโมโนโครม (สีโมโนโครม ( )) เลือกสีโมโนโครมสําหรับภาพถ่ายท่ีถ่ายโดยใช้ จาํลองฟิล์ม > 
a ACROS และ b MONOCHROME

เอฟเฟคส์ภาพเมด็สีเอฟเฟคส์ภาพเมด็สี เพ่ิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ

เอฟเฟกต์โครมสีเอฟเฟกต์โครมสี เพ่ิมชว่งของโทนสีท่ีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีท่ีมีความอ่ิมตวัคอ่นข้างสงู 
เชน่ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว

สีโครม FX ฟ้าสีโครม FX ฟ้า เพ่ิมชว่งของโทนสีท่ีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีฟ้า

เอฟเฟกต์ผิวเนียนเอฟเฟกต์ผิวเนียน ผิวเรียบเนียน

ช่วงไดนามกิช่วงไดนามกิ เลือกชว่งไดนามิกสําหรับภาพ

การจดัลาํดบัช่วง Dการจดัลาํดบัช่วง D ลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งและโทนมืดเพ่ือให้ได้ภาพท่ีดเูป็น

ธรรมชาตเิม่ือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู

สมดุลย์สีขาวสมดุลย์สีขาว จบัคูส่มดลุย์สีขาวกบัแหลง่กําเนิดแสง ไมว่า่จะเป็นแสงอาทิตย์โดยตรง
หรือแสงประดษิฐ์
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เมนถู่ายรูป (การถ่ายภาพน่ิง)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โทนภาพ (โทนภาพ ( )) เม่ืออ้างอิงถงึโทนภาพ ให้ปรับลกัษณะท่ีปรากฏของโทนสวา่งหรือโทนมืด 
โดยทําให้เข้มขึน้หรือออ่นลง

สีสี ปรับความหนาแนน่ของสี

ความคมชัดความคมชัด เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง

ลดสัญญาณรบกวน ISO ลดสัญญาณรบกวน ISO 
สูง (สูง ( ))

ลดสญัญาณรบกวนในภาพท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู

ความชัด (ความชัด ( )) เพ่ิมความละเอียดโดยให้กระทบกบัโทนสีในโทนสวา่งและโทนมืดน้อย
ท่ีสดุ

NRฉายแสงนานNRฉายแสงนาน ลดรอยจดุในการฉายแสงนาน

LENS MOD. OPTIMI.LENS MOD. OPTIMI. ลดการสญูเสียความละเอียดเลก็น้อยท่ีเกิดจากการเลีย้วเบนท่ีรูรับแสงเลก็

ขอบเขตสีขอบเขตสี เลือกชว่งสีท่ีใช้งานได้สําหรับการผลติสี

พกิเซล แมปป้ิงพกิเซล แมปป้ิง ใช้ตวัเลือกนีห้ากคณุสงัเกตเหน็จดุสวา่งในภาพของคณุ

เลือกตัง้ค่าเอง (เลือกตัง้ค่าเอง ( )) เลือกรายการตัง้คา่แบบกําหนดเองท่ีสร้างไว้โดยใช้ แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง 
เลือกรายการจาก แก้ไข กาํหนดเอง 1 ถงึ แก้ไข กาํหนดเอง 7

แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง (แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง ( )) บนัทกึการตัง้คา่เมนถู่ายรูปท่ีกําหนดเอง

อัพเดตการตัง้ค่าที่กาํหนดอัพเดตการตัง้ค่าที่กาํหนด

เองอัตโนมัต ิ(เองอัตโนมัต ิ( ))
เลือกวา่จะอปัเดตรายการตัง้คา่แบบกําหนดเองโดยอตัโนมตัเิพ่ือแสดงการ
เปลี่ยนแปลงการตัง้คา่หรือไม่

xxFF ตัง้ค่าตวัแปลงเมาท์ ตัง้ค่าตวัแปลงเมาท์
 ( ( ))

ปรับการตัง้คา่สําหรับเลนส์เมาท์ M ท่ีเช่ือมตอ่โดยใช้อปุกรณ์เสริม 
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER

ตัง้ค่า AF/MF

การแสดงตัง้คา่ AF/MF ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ G (ตัง้ค่า 

AF/MF)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โฟกัสแบบพืน้ที่โฟกัสแบบพืน้ที่ เลือกพืน้ท่ีโฟกสั

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส เลือกขนาดของพืน้ท่ีโฟกสั

การตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง การตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง 

AF-CAF-C
เลือกตวัเลือกการตดิตามโฟกสัสําหรับใช้เม่ือเลือก AF-C ไว้สําหรับโหมด
โฟกสั
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โหมดสโตร์ AF โดยปรับโหมดสโตร์ AF โดยปรับ
ทศิทางทศิทาง

เลือกวา่โหมด AF ท่ีใช้เม่ือกล้องอยูใ่นแนวตัง้จะถกูจดัเก็บแยกตา่งหาก
จากท่ีใช้เม่ือกล้องอยูใ่นแนวนอนหรือไม่

แสดงจุด AF แสดงจุด AF yzyz เลือกวา่จะให้เฟรมโฟกสัแตล่ะเฟรมแสดงเม่ือเลือก พืน้ที่ หรือ ไวด์/
ตดิตาม สําหรับ ออโต้โฟกัส หรือไม่

จาํนวนจุดโฟกัสจาํนวนจุดโฟกัส เลือกจํานวนจดุโฟกสัท่ีใช้ได้สําหรับการเลือกจดุโฟกสั

PRE-AFPRE-AF เลือกวา่กล้องจะปรับโฟกสัตอ่หรือไมแ่ม้เม่ือไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึง
หนึง่

xxFF แสงหา AF ( แสงหา AF ( )) เลือกวา่ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัจะสวา่งเพ่ือชว่ยหาออโต้โฟกสัหรือไม่

ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตาตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา เลือกวา่กล้องจะให้ความสําคญักบัใบหน้าบคุคลก่อนวตัถพืุน้หลงัหรือไม่
เม่ือตัง้คา่โฟกสัและการรับแสง

AF+MFAF+MF เลือกวา่สามารถเปิดใช้การปรับแมนวลโฟกสัได้ด้วยการหมนุวงแหวนปรับ
โฟกสัในระหวา่งการลอ็กโฟกสัหรือไม่

ระบบช่วย MFระบบช่วย MF เลือกวิธีแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

เชค็โฟกัสเชค็โฟกัส เลือกวา่จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกโดยอตัโนมตัหิรือไมเ่ม่ือ
หมนุวงแหวนปรับโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

รวม AE แบบจุด & โฟกัสรวม AE แบบจุด & โฟกัส

พ.ท.พ.ท.
เลือกวา่จะวดัแสงเฉพาะจดุท่ีเฟรมโฟกสัปัจจบุนัหรือไม่

xxFF ตัง้ AF ทนัท ี( ตัง้ AF ทนัท ี( )) เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัเม่ือกดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนดคณุสมบตั ิเชน่ ลอ็ก AF 

ไว้ในโหมดแมนวลโฟกสั

xxFF สเกลระยะชัดลึก สเกลระยะชัดลึก

 ( ( ))
เลือกระยะชดัลกึ

การถ่าย/โฟกัสการถ่าย/โฟกัส เลือกวา่จะถ่ายภาพโดยกดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุเม่ือกล้องไมไ่ด้อยูใ่นโฟกสั
ได้หรือไม่

xxFF ตวัจาํกัดช่วง  ตวัจาํกัดช่วง 
AF (AF ( ))

จํากดัชว่งของระยะโฟกสัท่ีใช้ได้เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการโฟกสั

xxFF โหมดหน้าจอสัมผัส โหมดหน้าจอสัมผัส
 ( ( ))

เลือกการถ่ายภาพโดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั
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เมนถู่ายรูป (การถ่ายภาพน่ิง)

ตัง้ค่าการถ่ายภาพ

การแสดงการตัง้คา่การถ่ายภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ 

A (ตัง้ค่าการถ่ายภาพ)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้เวลาถ่ายตัง้เวลาถ่าย เลือกหนว่งเวลาการปลอ่ยชตัเตอร์

ตัง้ค่าบนัทกึ SELF-TIMERตัง้ค่าบนัทกึ SELF-TIMER เลือกวา่จะรีเซต็การตัง้คา่ตัง้เวลาถ่ายในแตล่ะครัง้ท่ีใช้ตวัตัง้เวลาหรือเม่ือ
ปิดกล้อง

ไฟแสดงการตัง้เวลาด้วยไฟแสดงการตัง้เวลาด้วย
ตนเอง (ตนเอง ( ))

เลือกวา่ไฟระบบตัง้เวลาถ่ายจะสวา่งระหวา่งการตัง้เวลาถ่ายด้วยตนเอง
หรือไม่

ถ่ายตามช่วงเวลาถ่ายตามช่วงเวลา กําหนดคา่กล้องให้ถ่ายเป็นจํานวนภาพท่ีเลือกไว้โดยอตัโนมตัใินชว่งเวลา
ท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า

ควบคุมการรับแสงในการควบคุมการรับแสงในการ

ถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา
เลือกวา่จะปรับคา่แสงโดยอตัโนมตัริะหวา่งการถ่ายรูปตัง้เวลาเป็นชว่ง
หรือไมเ่พ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งมากระหวา่งการถ่าย
ภาพ

ตัง้ค่าถ่ายคร่อม AEตัง้ค่าถ่ายคร่อม AE ปรับการตัง้คา่การถ่ายคร่อมการรับแสง

ตัง้ถ่ายคร่อมจาํลองตัง้ถ่ายคร่อมจาํลอง
ฟิล์ม (ฟิล์ม ( ))

เลือกการจําลองฟิล์มสามชนิดท่ีใช้สําหรับการถ่ายคร่อมการจําลองฟิล์ม

การตัง้ค่าโฟกัส BKTการตัง้ค่าโฟกัส BKT ปรับการตัง้คา่สําหรับการถ่ายคร่อมโฟกสั

วัดแสงวัดแสง เลือกวิธีท่ีจะให้กล้องวดัการรับแสง

ชนิดชัตเตอร์ชนิดชัตเตอร์ เลือกประเภทชตัเตอร์

การลดความส่ันไหว (การลดความส่ันไหว ( )) เลือกวา่จะลดการกะพริบในภาพและในหน้าจอหรือไมเ่ม่ือถ่ายภาพภาย

ใต้แสงไฟฟลอูอเรสเซนต์และแหลง่แสงอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั

ความไวแสงความไวแสง ปรับความไวแสงของกล้อง

โหมดISโหมดIS เลือกวา่จะเปิดใช้การกนัภาพสัน่สะเทือนหรือไม่

โหมดฟอร์แมต 35 มมโหมดฟอร์แมต 35 มม ถ่ายภาพด้วยมมุมองเทียบเทา่กบักล้องรูปแบบ 35 มม.

xxFF การส่ือสารไร้สาย การส่ือสารไร้สาย
 ( ( ))

สร้างการเช่ือมตอ่ไร้สายกบัสมาร์ทโฟน, แทบ็เลต็ หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ
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เมนถู่ายรูป (การถ่ายภาพน่ิง)

ตัง้ค่าแฟลช

การแสดงการตัง้คา่แฟลช ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ 

F (ตัง้ค่าแฟลช)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลชการตัง้ค่าฟังก์ชันแฟลช ปรับการตัง้คา่ เชน่ โหมดควบคมุแฟลช, ระดบัแฟลช และกําลงัแฟลช

ลบตาแดงลบตาแดง เลือกวา่จะลบเอฟเฟกต์ตาแดงท่ีเกิดจากแฟลชหรือไม่

โหมดล็อก TTLโหมดล็อก TTL เลือกโหมดลอ็ก TTL

การตัง้ค่าไฟแอลอีดีการตัง้ค่าไฟแอลอีดี เลือกวา่จะใช้ไฟวิดีโอ LED ของชดุแฟลช (หากมี) เป็นประกายตาหรือไฟ
ชว่ยหาออโต้โฟกสั เม่ือถ่ายภาพหรือไม่

การตัง้ค่า COMMANDERการตัง้ค่า COMMANDER เลือกกลุม่เม่ือใช้ชดุแฟลชของกล้องเป็นตวัสัง่งานสําหรับระบบควบคมุ
แฟลชไร้สายระยะไกลแบบออปตคิอล Fujifilm

การตัง้ค่าช่องการตัง้ค่าช่อง เลือกชอ่งสญัญาณท่ีใช้สําหรับสื่อสารระหวา่งตวัสัง่งานและชดุแฟลช
ระยะไกล



93

5

เมนูถ่ายรูป (ภาพยนตร์)

N • รายการท่ีมีทัง้ไอคอน x และ F กํากบัไว้จะสามารถใช้ได้ทัง้ในเมนกูารถ่ายภาพน่ิงและการ
ถ่ายภาพยนตร์ การเปลี่ยนแปลงรายการเหลา่นีใ้นเมนใูดเมนหูนึง่จะมีผลกบัรายการในเมนท่ีูเหลือ
ด้วย

• รายการท่ีเพ่ิมมาหรือเปลี่ยนแปลงในรุ่นเฟิร์มแวร์ 4.00 จะแสดงด้วยไอคอน 

ตัง้ค่ามูฟว่ี

การแสดงตวัเลือกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่าย

ภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ B (ตัง้ค่ามูฟว่ี)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

โหมดถ่ายภาพ (โหมดถ่ายภาพ ( )) เลือกโหมดถ่ายภาพสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

โหมดมูฟว่ีโหมดมูฟว่ี ปรับการตัง้คา่การบนัทกึภาพยนตร์

รูปแบบไฟล์ (รูปแบบไฟล์ ( )) เลือกรูปแบบภาพยนตร์

การบบีอัดมูฟว่ีการบบีอัดมูฟว่ี เลือกวิธีการบีบอดัสําหรับภาพยนตร์

ครอปมูฟว่ีกาํลังขยายครอปมูฟว่ีกาํลังขยาย

คงที่ (คงที่ ( ))
เลือกวา่จะลอ็กอตัราสว่นการตดัภาพไว้ท่ี 1.1:1 หรือไม่

การบนัทกึ F-Log/HLG/RAWการบนัทกึ F-Log/HLG/RAW เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์แบบ F-Log, HLG (Hybrid Log-

Gamma) หรือ RAW ท่ีถ่ายในขณะท่ีกล้องเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ HDMI

เอาท์พุทมูฟว่ี 4Kเอาท์พุทมูฟว่ี 4K เลือกวิธีบนัทกึฟตุเทจ 4K และจะเอาต์พตุผา่น HDMI หรือไม่

เอาท์พุทมูฟว่ีแบบฟูล HDเอาท์พุทมูฟว่ีแบบฟูล HD เลือกวิธีบนัทกึฟตุเทจ Full HD และจะเอาต์พตุผา่น HDMI หรือไม่

แสดงข้อมูลที่เอาท์พุท แสดงข้อมูลที่เอาท์พุท 
HDMIHDMI

เลือกวา่จะให้อปุกรณ์ HDMI แสดงข้อมลูในจอแสดงผลของกล้องหรือไม่

คุณภาพสแตนด์บาย 4K คุณภาพสแตนด์บาย 4K 
HDMI HDMI 

เลือกวา่จะเปลี่ยนเอาต์พตุท่ีเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ HDMI จาก 4K เป็น 
Full HD ระหวา่งท่ีสแตนด์บายหรือไม่

ควบคุมการบนัทกึ HDMIควบคุมการบนัทกึ HDMI เลือกวา่จะให้กล้องสง่สญัญาณเร่ิมและหยดุภาพยนตร์ไปยงัอปุกรณ์ 
HDMI เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือเร่ิมและหยดุการบนัทกึภาพยนตร์หรือไม่

FF วัดแสง ( วัดแสง ( )) เลือกวิธีท่ีจะให้กล้องวดัการรับแสง

FF โหมดกันภาพส่ัน ( โหมดกันภาพส่ัน ( )) เลือกวา่จะเปิดใช้การกนัภาพสัน่สะเทือนหรือไม่
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF เสริมโหมดกันภาพส่ัน เสริมโหมดกันภาพส่ัน
 ( ( ))

เลือกระดบัการกนัภาพสัน่สะเทือน

FF ความไวแสง ( ความไวแสง ( )) ปรับความไวแสงของกล้อง

การตัง้ค่าการวัดแสง การตัง้ค่าการวัดแสง 
ZEBRAZEBRA

เลือกวา่โทนสวา่งท่ีอาจได้รับแสงมากเกินไปจะแสดงเป็นลายของม้าลาย
ในการแสดงผลโหมดภาพยนตร์หรือไม่

ระดบัการวัดแสงด้วย ระดบัการวัดแสงด้วย 
ZEBRAZEBRA

เลือกความสวา่งเร่ิมต้นสําหรับการแสดงลายม้าลาย

การควบคุมมูฟว่ี การควบคุมมูฟว่ี 
oLoL ( ( ))

สามารถปรับการตัง้คา่ได้โดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่และการควบคมุหน้า
จอสมัผสั

แสงที่สอดคล้องแสงที่สอดคล้อง เลือกไฟ (ไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF) ท่ีจะตดิระหวา่งการบนัทกึ
ภาพยนตร์และเลือกวา่จะให้ไฟกะพริบหรือตดิค้าง

FF เลือกตัง้ค่าเอง ( เลือกตัง้ค่าเอง ( )) เลือกรายการตัง้คา่แบบกําหนดเองท่ีสร้างไว้โดยใช้ F แก้/บนัทกึตัง้ค่า
เอง เลือกรายการจาก แก้ไข กาํหนดเอง 1 ถงึ แก้ไข กาํหนดเอง 7

FF แก้/บนัทกึตัง้ค่า แก้/บนัทกึตัง้ค่า
เอง (เอง ( ))

บนัทกึการตัง้คา่เมนถู่ายรูปท่ีกําหนดเอง

FF อัพเดตการตัง้ค่าที่กาํห อัพเดตการตัง้ค่าที่กาํห
นดเองอัตโนมัต ิ(นดเองอัตโนมัต ิ( ))

เลอืกวา่จะอปัเดตรายการตัง้คา่แบบกําหนดเองโดยอตัโนมตัเิพ่ือแสดงการ
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่การบนัทกึภาพยนตร์หรือไม่

xxFF การส่ือสารไร้สาย การส่ือสารไร้สาย
 ( ( ))

สร้างการเช่ือมตอ่ไร้สายกบัสมาร์ทโฟน, แทบ็เลต็ หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ

ตัง้ค่าคุณภาพภาพ

การแสดงตัง้คา่คณุภาพภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ 

H (ตัง้ค่าคุณภาพภาพ)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF จาํลองฟิล์ม ( จาํลองฟิล์ม ( )) เลือกเอฟเฟกต์การจําลองฟิล์มสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

FF สีโมโนโครม ( สีโมโนโครม ( )) เลือกสีโมโนโครมสําหรับภาพยนตร์ท่ีบนัทกึโดยใช้ จาํลองฟิล์ม > 
a ACROS และ b MONOCHROME

FF ช่วงไดนามกิ ช่วงไดนามกิ เลือกชว่งไดนามิกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

FF สมดุลย์สีขาว ( สมดุลย์สีขาว ( )) จบัคูส่มดลุย์สีขาวกบัแหลง่กําเนิดแสง ไมว่า่จะเป็นแสงอาทิตย์โดยตรง
หรือแสงประดษิฐ์

FF ลักษณะการให้สี ( ลักษณะการให้สี ( )) เม่ืออ้างอิงถงึโทนภาพ ให้ปรับลกัษณะท่ีปรากฏของโทนสวา่งหรือโทนมืด 

โดยทําให้เข้มขึน้หรือออ่นลง
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เมนถู่ายรูป (ภาพยนตร์)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF สี สี ปรับความหนาแนน่ของสี

FF ความคมชัด ความคมชัด เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง

FF ลดสัญญาณรบกวน  ลดสัญญาณรบกวน 

ISO สูง (ISO สูง ( ))
ลดสญัญาณรบกวนในภาพท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู

NR ระหว่างเฟรม NR ระหว่างเฟรม VV เลือกวา่จะลดสญัญาณรบกวนในการรวมเฟรมหรือไม่

FF แก้ขอบภาพมืด แก้ขอบภาพมืด เลือกวา่จะลดขอบมืดเม่ือถ่ายภาพยนตร์หรือไม่

xxFF ตัง้ค่าตวัแปลงเมาท์ ตัง้ค่าตวัแปลงเมาท์
 ( ( ))

ปรับการตัง้คา่สําหรับเลนส์เมาท์ M ท่ีเช่ือมตอ่โดยใช้อปุกรณ์เสริม 
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER

ตัง้ค่า AF/MF

การแสดงตัง้คา่ AF/MF ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ 

G (ตัง้ค่า AF/MF)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

FF โฟกัสแบบพืน้ที่ โฟกัสแบบพืน้ที่ เลือกพืน้ท่ีโฟกสั

FF ออโต้โฟกัส ( ออโต้โฟกัส ( )) เลือกขนาดของพืน้ท่ีโฟกสั

FF  

การตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง การตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง 
AF-CAF-C

เลือกตวัเลือกการตดิตามโฟกสัเม่ือบนัทกึภาพยนตร์โดยเลือก AF-C ไว้
สําหรับโหมดโฟกสั

xxFF แสงหา AF ( แสงหา AF ( )) เลือกวา่ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัจะสวา่งเพ่ือชว่ยหาออโต้โฟกสัหรือไม่

FF ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/
ตาตา

เลือกวา่กล้องจะให้ความสําคญักบัใบหน้าบคุคลก่อนวตัถพืุน้หลงัหรือไม่

เม่ือตัง้คา่โฟกสัและการรับแสง

FF ระบบช่วย MF ระบบช่วย MF เลือกวิธีแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

FF เชค็โฟกัส เชค็โฟกัส เลือกวา่จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกโดยอตัโนมตัหิรือไมเ่ม่ือ
หมนุวงแหวนปรับโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

xxFF ตัง้ AF ทนัท ี( ตัง้ AF ทนัท ี( )) เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัเม่ือกดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนดคณุสมบตั ิเชน่ ลอ็ก AF 

ไว้ในโหมดแมนวลโฟกสั

xxFF สเกลระยะชัดลึก  สเกลระยะชัดลึก 
(( ))

เลือกระยะชดัลกึ
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

xxFF ตวัจาํกัดช่วง AF  ตวัจาํกัดช่วง AF 
(( ))

จํากดัชว่งของระยะโฟกสัท่ีใช้ได้เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการโฟกสั

xxFF โหมดหน้าจอสัมผัส  โหมดหน้าจอสัมผัส 
(( ))

เลือกการถ่ายภาพโดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั

ล็อคการตรวจสอบโฟกัส ล็อคการตรวจสอบโฟกัส 
(( ))

เลือกวา่จะใช้การซมูโฟกสัหรือไมเ่ม่ือเร่ิมต้นการบนัทกึภาพยนตร์

ตัง้ค่าออดโิอ

การแสดงตัง้คา่เสียง ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ 

P (ตัง้ค่าออดโิอ)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การปรับระดบัไมค์ภายใน การปรับระดบัไมค์ภายใน 

(( ))
ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนในตวั

การปรับระดบัไมค์ภายนอก การปรับระดบัไมค์ภายนอก 
(( ))

ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนภายนอก

ตัง้ค่าช่องต่อไมค์ (ตัง้ค่าช่องต่อไมค์ ( )) ระบปุระเภทของอปุกรณ์เสียงท่ีเช่ือมตอ่กบัแจ็คไมโครโฟน

ตวัจาํกัดระดบัไมค์ (ตวัจาํกัดระดบัไมค์ ( )) ลดภาพผิดเพีย้นท่ีเกิดจากการอินพตุเกินขีดจํากดัของวงจรเสียงของ

ไมโครโฟน

ฟิลเตอร์ลม (ฟิลเตอร์ลม ( )) เลือกวา่จะเปิดการลดเสียงรบกวนจากลมระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์
หรือไม่

ฟิลเตอร์โลว์คัท (ฟิลเตอร์โลว์คัท ( )) เลือกวา่จะลดสญัญาณรบกวนความถ่ีต่ําระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หรือไม่

ความดงัของหฟัูง (ความดงัของหฟัูง ( )) ปรับระดบัเสียงของหฟัูง
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เมนถู่ายรูป (ภาพยนตร์)

ตัง้ค่าไทม์โค้ด

การแสดงตัง้คา่ไทม์โค้ด ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแทบ็ 

Q (ตัง้ค่าไทม์โค้ด)

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

แสดงผลไทม์โค้ด (แสดงผลไทม์โค้ด ( )) เลือกวา่จะแสดงไทม์โค้ดระหวา่งการบนัทกึและการเลน่ภาพยนตร์หรือไม่

ตัง้ค่าเวลาเร่ิม (ตัง้ค่าเวลาเร่ิม ( )) เลือกเวลาเร่ิมต้นของไทม์โค้ด

ตัง้ค่าการนับ (ตัง้ค่าการนับ ( )) เลือกวา่จะให้เวลาเดนิตอ่เน่ืองหรือจะเดนิเฉพาะขณะท่ีบนัทกึภาพยนตร์

ดรอปเฟรม (ดรอปเฟรม ( )) เลือกวา่จะเปิดใช้การลดเฟรมหรือไม่

เอาท์พุทไทม์โค้ด HDMI เอาท์พุทไทม์โค้ด HDMI 
(( ))

เลือกวา่จะเอาต์พตุไทม์โค้ดไปยงัอปุกรณ์ HDMI หรือไม่
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เมนูเล่น

เมนเูลน่จะแสดงขึน้เม่ือคณุกด MENU/OK ในโหมดการเลน่

N รายการท่ีเพ่ิมมาหรือเปลี่ยนแปลงในรุ่นเฟิร์มแวร์ 4.00 จะแสดงด้วยไอคอน 

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปล่ียนช่องเปล่ียนช่อง เลือกการ์ดท่ีมีภาพท่ีจะใช้เลน่ภาพ

แปลง RAWไฟล์ (แปลง RAWไฟล์ ( )) คดัลอกภาพ RAW เป็นรูปแบบอ่ืน

ลบภาพลบภาพ ลบภาพแตล่ะภาพ ภาพท่ีเลือกไว้หลายภาพ หรือภาพทัง้หมด

ลบพร้อมกัน(ช่องRAW1/ลบพร้อมกัน(ช่องRAW1/
JPG2)JPG2)

เลือกวา่การลบสําเนา RAW หรือ JPEG ของภาพท่ีบนัทกึไปยงัการ์ด
หนว่ยความจําพร้อมกนัท่ีชอ่งท่ี 1 และ 2 โดยเลือก RAW / JPEG 
ไว้สําหรับ D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > x การตัง้ค่าช่องการ์ด จะลบสําเนา
ท่ีเหลือด้วยหรือไม่

ตดัส่วนภาพตดัส่วนภาพ สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัโดยมีการครอบตดั

ปรับขนาดปรับขนาด สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัในขนาดเลก็ลง

ป้องกันการลบป้องกันการลบ ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมต่ัง้ใจ

หมุนภาพหมุนภาพ เลือกวา่จะหมนุภาพเพ่ือแสดงในระหวา่งการเลน่หรือไม่

ลบตาแดงลบตาแดง เลือกวา่จะลบตาแดงจากภาพบคุคลหรือไม่

ตัง้ค่าเสียงที่บนัทกึตัง้ค่าเสียงที่บนัทกึ เลือกวา่จะเพ่ิมเสียงบนัทกึลงในภาพหรือไม่

การประเมนิการประเมนิ ให้คะแนนภาพโดยใช้ดาว

คัดลอกภาพคัดลอกภาพ คดัลอกรูปภาพระหวา่งการ์ดในชอ่งแรกและชอ่งท่ีสอง

คาํส่ังการถ่ายโอนภาพคาํส่ังการถ่ายโอนภาพ เลือกรูปภาพสําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

xxFF การส่ือสารไร้สาย  การส่ือสารไร้สาย 

(( ))
สร้างการเช่ือมตอ่ไร้สายกบัสมาร์ทโฟน, แทบ็เลต็ หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ

ช่วยค้นหาสมุดภาพช่วยค้นหาสมุดภาพ สร้างสมดุภาพจากรูปท่ีคณุชอบ

ส่ังพมิพ์ (DPOF)ส่ังพมิพ์ (DPOF) สร้าง “คําสัง่พิมพ์” แบบดจิิตอลสําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีรองรับ DPOF

พมิพ์ภาพ instax พมิพ์ภาพ instax พิมพ์ภาพด้วยเคร่ืองพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

อัตราส่วนภาพอัตราส่วนภาพ เลือกอตัราสว่นภาพท่ีแสดงบนโทรทศัน์
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เมนูตัง้ค่า

N รายการท่ีเพ่ิมมาหรือเปลี่ยนแปลงในรุ่นเฟิร์มแวร์ 4.00 จะแสดงด้วยไอคอน 

ตัง้ค่าผู้ใช้งาน

การเข้าถงึการตัง้คา่กล้องเบือ้งต้น ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

ตัง้ค่าผู้ใช้งาน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ฟอร์แมทฟอร์แมท ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา

วันที่/เวลาวันที่/เวลา ตัง้นาฬิกาของกล้อง

เวลาต่างเวลาต่าง สลบัระหวา่งโซนเวลาท่ีบ้านของคณุและโซนเวลาในตําแหนง่ปัจจบุนัของ
คณุ

QQ  aa เลือกภาษา

xx ตัง้ค่าเมนูของฉัน ( ตัง้ค่าเมนูของฉัน ( )) แก้ไขรายการท่ีอยูใ่นแทบ็ E (เมนูของฉัน) ซึง่เป็นตวัเลือกเมนภูาพถ่าย
ท่ีใช้บอ่ยแบบกําหนดเองให้เป็นสว่นตวั

FF ตัง้ค่าเมนูของฉัน ( ตัง้ค่าเมนูของฉัน ( )) แก้ไขรายการท่ีอยูใ่นแทบ็ E (เมนูของฉัน) ซึง่เป็นเมนตูวัเลือกท่ีใช้บอ่ย
แบบกําหนดเองให้เป็นสว่นตวั

ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ ขจดัฝุ่ นออกจากเซน็เซอร์ภาพของกล้อง

อายุแบตเตอร่ีอายุแบตเตอร่ี ตรวจสอบอายขุองแบตเตอร่ี

รีเซต็รีเซต็ รีเซต็ตวัเลือกการถ่ายภาพหรือเมนตูัง้คา่เพ่ือใช้เป็นคา่เร่ิมต้น

บงัคับบงัคับ ดสูําเนาอิเลก็ทรอนิกส์ของหมายเลขรุ่นของผลติภณัฑ์และใบรับรองอ่ืนๆ

ตัง้ค่าเสียง

การเข้าถงึการตัง้คา่เสียง ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าเสียง

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ระดบัเสียงเตอืน AFระดบัเสียงเตอืน AF เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนท่ีดงัขึน้เม่ือกล้องโฟกสั

ระดบัเสียงเตอืนหน่วงเวลาระดบัเสียงเตอืนหน่วงเวลา เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนท่ีดงัขึน้เม่ือการตัง้เวลาถ่ายทํางาน
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ระดบัเสียงระดบัเสียง ปรับระดบัเสียงเม่ือใช้งานการควบคมุกล้อง

เสียงชัตเตอร์เสียงชัตเตอร์ ปรับระดบัเสียงท่ีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

เลือกเสียงเลือกเสียง เลือกเสียงท่ีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

ปรับเสียงปรับเสียง ปรับระดบัเสียงสําหรับการเลน่ภาพยนตร์

ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น

การเข้าถงึการตัง้คา่หน้าจอ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ความสว่าง EVFความสว่าง EVF ปรับความสวา่งของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

สี EVFสี EVF ปรับความอ่ิมตวัของสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

การปรับสี EVFการปรับสี EVF ปรับสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

ความสว่าง LCDความสว่าง LCD ปรับความสวา่งจอภาพ

สี LCDสี LCD ปรับความอ่ิมตวัของสีจอภาพ

การปรับสี LCDการปรับสี LCD ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD

แสดงภาพแสดงภาพ เลือกระยะเวลาท่ีแสดงภาพหลงัจากถ่ายภาพแล้ว

แสดงภาพแบบหมุนแสดงภาพแบบหมุน
อัตโนมัติอัตโนมัติ

เลือกวา่สญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพ (EVF) และจอภาพ LCD หมนุตรงกบั
แนวของกล้องหรือไม่

ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวตรวจแสง/สมดุลย์สีขาว
โหมดแมนนวลโหมดแมนนวล

เลือกวา่จะเปิดใช้ดตูวัอยา่งการรับแสงและ/หรือสมดลุย์สีขาวหรือไม่

ดไูลฟ์ทั่วไปดไูลฟ์ทั่วไป เลือกวา่จะมองเหน็เอฟเฟกต์ของการตัง้คา่ในจอภาพหรือไม่

ตวัช่วยการมอง F-log (ตวัช่วยการมอง F-log ( )) เลือกวา่จะแสดงตวัอยา่งโทนสีท่ีแก้ไข (เทียบเทา่ BT.709) หรือไมเ่ม่ือ
ทําการบนัทกึหรือดภูาพยนตร์ F-Log

ตารางกรอบตารางกรอบ เลือกตารางเฟรมภาพสําหรับโหมดถ่ายภาพ

หมุนภาพที่แสดงหมุนภาพที่แสดง เลือกวา่จะหมนุภาพ “สงู” (แนวตัง้) โดยอตัโนมตัริะหวา่งการเลน่หรือไม่
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เมนตูัง้คา่

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ขยายภาพที่แสดง (ขยายภาพที่แสดง ( )) เลือกอตัราซมูสําหรับการซมูการเลน่

หน่วยของระยะโฟกัสหน่วยของระยะโฟกัส เลือกหนว่ยท่ีใช้สําหรับสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั

ตัง้ค่าแสดงผลแบบสองจอตัง้ค่าแสดงผลแบบสองจอ เลือกเนือ้หาของหน้าตา่งทัง้สองในจอแสดงผลแบบคู่

แสดงค่าที่ตัง้ไว้แสดงค่าที่ตัง้ไว้ เลือกรายการท่ีแสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน

โหมดตวัระบุขนาดโหมดตวัระบุขนาด
ใหญ่(EVF)ใหญ่(EVF)

เลือกวา่จะแสดงสญัลกัษณ์ขนาดใหญ่ในชอ่งมองภาพ (EVF) หรือไม่

โหมดตวัระบุขนาดโหมดตวัระบุขนาด
ใหญ่(LCD)ใหญ่(LCD)

เลือกวา่จะแสดงสญัลกัษณ์ขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD หรือไม่

ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่ เลือกสญัลกัษณ์ท่ีจะแสดงเม่ือเลือก เปิด ไว้สําหรับ โหมดตวัระบุขนาด
ใหญ่(EVF) หรือ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

ข้อมูลการปรับความต่างข้อมูลการปรับความต่าง
แสงแสง

ปรับการแสดงคอนทราสต์หน้าจอ

ตัง้ค่ามอนิเตอร์ย่อยตัง้ค่ามอนิเตอร์ย่อย เลือกสญัลกัษณ์ท่ีแสดงในจอภาพ LCD ยอ่ย

ตัง้ค่าหน้าจอรองด้านหลังตัง้ค่าหน้าจอรองด้านหลัง เลือกสญัลกัษณ์ท่ีแสดงในจอภาพยอ่ยด้านหลงั

สีพืน้หลังจอย่อยสีพืน้หลังจอย่อย เลือกสีพืน้หลงัสําหรับจอภาพ LCD ยอ่ย

ความสว่างหน้าจอรองความสว่างหน้าจอรอง
ด้านหลังด้านหลัง

ปรับความสวา่งของจอภาพยอ่ยด้านหลงั

xx พืน้หลังเมนู Q ( พืน้หลังเมนู Q ( )) เลือกพืน้หลงัสําหรับเมนดูว่นสําหรับใช้เม่ือถ่ายภาพ

FF พืน้หลังเมนู Q ( พืน้หลังเมนู Q ( )) เลือกพืน้หลงัสําหรับเมนดูว่นสําหรับใช้เม่ือถ่ายภาพยนตร์

ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล

การเข้าถงึตวัเลือกการควบคมุ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าตวัปรับโฟกัสตัง้ค่าตวัปรับโฟกัส เลือกฟังก์ชนัท่ีใช้งานด้วยไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั)
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การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

xx แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน  แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน 
(( ))

เลือกรายการท่ีแสดงในเมนดูว่นระหวา่งการถ่ายภาพน่ิง

FF แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน  แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน 
(( ))

เลือกรายการท่ีแสดงในเมนดูว่นเม่ือถ่ายภาพยนตร์

ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) (ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) ( )) เลือกบทบาทท่ีทํางานด้วยปุ่ มฟังก์ชนั

ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง (ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง ( )) เลือกการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสัง่

ทศิทางแป้นคาํส่ัง (ทศิทางแป้นคาํส่ัง ( )) เลือกวา่จะตัง้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ให้ย้อนกลบัเพ่ือใช้เม่ือปรับการตัง้คา่
หรือไม่

AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์ เลือกวา่กล้องโฟกสัหรือไมเ่ม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์ เลือกวา่จะลอ็กการรับแสง (ลอ็ก AE) หรือไมเ่ม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์ เลือกวา่จะสามารถกดชตัเตอร์เม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์ได้หรือไม่

ถ่ายโดยไม่ใช้การ์ดถ่ายโดยไม่ใช้การ์ด เลือกวา่จะปลอ่ยชตัเตอร์ได้หรือไมโ่ดยท่ีไมมี่การ์ดหนว่ยความจําเสียบ
ไว้ในกล้อง

วงแหวนโฟกัสวงแหวนโฟกัส เลือกทิศทางในการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพ่ิมระยะโฟกสั

การทาํงานของแหวนปรับการทาํงานของแหวนปรับ
โฟกัสโฟกัส

เลือกวิธีท่ีกล้องจะปรับโฟกสัตามการขยบัวงแหวนโฟกสั

AE/AF LOCKAE/AF LOCK เลือกหน้าท่ีของปุ่ มท่ีได้กําหนดเป็นการรับแสงและ/หรือลอ็กโฟกสัไว้

โหมดล็อค AWBโหมดล็อค AWB เลือกการทํางานของปุ่ มฟังก์ชัน่โดยกําหนดให้เป็นลอ็คสมดลุย์สีขาว
อตัโนมตัิ (AWB)

ตัง้ค่าปุ่ม Expo. Comp.ตัง้ค่าปุ่ม Expo. Comp. เลือกการทํางานท่ีกําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัท่ีโดยปกตแิล้วใช้สําหรับการ
ชดเชยการรับแสง

ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัสตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส เลือกวา่จะเปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสัในจอภาพ LCD หรือไม่

ล็อค (ล็อค ( )) ลอ็กปุ่ มควบคมุกล้องเพ่ือป้องกนัการทํางานโดยไมต่ัง้ใจ
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เมนตูัง้คา่

จดัการใช้พลังงาน

การเข้าถงึการจดัการใช้พลงังาน ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

จดัการใช้พลังงาน

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ปิดเองตัง้ปิดเอง เลือกวา่จะปิดกล้องโดยอตัโนมตัเิม่ือไมมี่การดําเนินการใดๆ หรือไม่

ประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพ ( )) ปรับการตัง้คา่การใช้พลงังาน

โหมดสแตนบายถ่ายภาพโหมดสแตนบายถ่ายภาพ เลือกการหนว่งเวลาก่อนท่ีกล้องจะเข้าสูโ่หมดสแตนด์บายการถ่ายภาพ 
หากต้องการออกจากโหมดสแตนด์บายการถ่ายภาพ ให้กดปุ่ ม MENU/OK 
หรือปุ่ มควบคมุอ่ืน

ประหยัดพลังงานอัตโนมัติประหยัดพลังงานอัตโนมัติ ปรับการตัง้คา่สําหรับโหมดประหยดัพลงังาน

เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า

การเข้าถงึการตัง้คา่จดัการไฟล์ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ลาํดบัภาพลาํดบัภาพ เลือกวา่จะรีเซต็การกําหนดเลขไฟล์เม่ือใสก่าร์ดหนว่ยความจําใหมห่รือไม่

บนัทกึภาพต้นฉบบับนัทกึภาพต้นฉบบั เลือกวา่จะบนัทกึสําเนาท่ีไมไ่ด้ประมวลผลของภาพท่ีถ่ายโดยใช้การลบ
ตาแดงหรือไม่

แก้ไขช่ือไฟล์แก้ไขช่ือไฟล์ เปลี่ยนคํานําหน้าช่ือไฟล์

xx การตัง้ค่าช่องการ์ด  การตัง้ค่าช่องการ์ด 
(( ))

เลือกการทํางานของการ์ดในชอ่งท่ี 1 และชอ่งท่ี 2 ระหวา่งการถ่ายภาพน่ิง

FF การตัง้ค่าช่องการ์ด  การตัง้ค่าช่องการ์ด 
(( ))

เลือกการทํางานของการ์ดในชอ่งท่ี 1 และชอ่งท่ี 2 ระหวา่งการบนัทกึ
ภาพยนตร์

เลือกช่อง(เลือกช่อง(xx ตามลาํดบั) ตามลาํดบั) เลือกการ์ดท่ีจะบนัทกึไปยงัชอ่งแรกเม่ือเลือก ตามลาํดบั สําหรับ 

xx การตัง้ค่าช่องการ์ด

เลือกช่อง(เลือกช่อง(FF ตามลาํดบั) ตามลาํดบั) เลือกการ์ดท่ีจะบนัทกึไปยงัชอ่งแรกเม่ือเลือก ตามลาํดบั สําหรับ 

FF การตัง้ค่าช่องการ์ด

เลือกโฟลเดอร์เลือกโฟลเดอร์ สร้างโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะใช้เพ่ือจดัเก็บภาพท่ีถ่ายตอ่มา

ข้อมูลลิขสิทธ์ิข้อมูลลิขสิทธ์ิ เลือกวา่จะเพ่ิมข้อมลูลขิสทิธ์ิ ในรูปแบบของแทก็ Exif ไปยงัภาพใหมท่ี่

ถ่ายหรือไม่
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เมนตูัง้คา่

ตัง้การเช่ือมต่อ

การเข้าถงึการตัง้คา่เช่ือมตอ่ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ D (จดัเตรียม) แล้วเลือก 

ตัง้การเช่ือมต่อ

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

การตัง้ค่า Bluetoothการตัง้ค่า Bluetooth ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

ตัง้ค่าเครือข่ายตัง้ค่าเครือข่าย ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instaxตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่เคร่ืองพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ท่ี
เป็นอปุกรณ์เสริม

โหมดการเช่ือมต่อ (โหมดการเช่ือมต่อ ( )) ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์ภายนอก

ตัง้ค่าความถี่การส่ือสารตัง้ค่าความถี่การส่ือสาร

ไร้สายไร้สาย
เลือกยา่นความถ่ีไร้สายเพ่ือใช้กบั Camera Remote

ตัง้ค่าทั่วไปตัง้ค่าทั่วไป ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ข้อมูล (ข้อมูล ( )) ดท่ีูอยู ่MAC, ท่ีอยู ่Bluetooth และท่ีอยู ่IP เครือขา่ยไร้สายของกล้อง

รีเซต็การตัง้ค่าไวเลสรีเซต็การตัง้ค่าไวเลส เรียกคืนการตัง้คา่ไร้สายไปเป็นคา่เร่ิมต้น



105

การเช่ือมต่อ
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HDMI เอาต์พุต

สามารถสง่เอาต์พตุจอแสดงผลการถ่ายรูปและการเลน่ของกล้องไปยงัอปุกรณ์ HDMI ได้

การเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์ HDMI

เช่ือมตอ่กล้องไปยงัโทรทศัน์หรืออปุกรณ์ HDMI อ่ืนๆ โดยใช้สาย HDMI ของบริษัทอ่ืน

1 ปิดกล้อง
2 เช่ือมตอ่สายเคเบลิตามภาพประกอบด้านลา่ง

เสียบลงในช่องต่อ 
HDMI

เสียบลงในช่องต่อไมโคร 
HDMI (ชนิด D)

3 กําหนดคา่อปุกรณ์สําหรับสญัญาณขาเข้าของ HDMI ตามท่ีอธิบายในเอกสารท่ีจดัมาให้

พร้อมกบัอปุกรณ์

4 เปิดกล้อง ข้อมลูของหน้าจอกล้องจะแสดงอยูใ่นอปุกรณ์ HDMI หน้าจอกล้องจะปิดใน
โหมดแสดงภาพ (P 107)

O • ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบสายกบัชอ่งตอ่จนแนน่สนิทแล้ว
• ใช้สาย HDMI ท่ียาวไมเ่กิน 1.5 ม.
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HDMI เอาต์พตุ

การถ่ายรูป

ถ่ายรูปและบนัทกึภาพยนตร์ขณะท่ีดฉูากผา่นเลนส์ของกล้องบนอปุกรณ์ หรือบนัทกึฟตุเทจไป

ยงัอปุกรณ์ HDMI

N สามารถใช้คณุสมบตันีิเ้พ่ือบนัทกึภาพยนตร์ 4K และ Full HD ไปยงัเคร่ืองบนัทกึ HDMI

การเล่น

การเร่ิมต้นเลน่ ให้กดปุ่ ม a ของกล้อง หน้าจอของกล้องจะปิด และจะสง่เอาต์พตุภาพและ

ภาพยนตร์ไปยงัอปุกรณ์ HDMI โปรดทราบวา่การควบคมุระดบัเสียงของกล้องจะไมมี่ผลกบั

เสียงท่ีเลน่บนโทรทศัน์ ให้ใช้การควบคมุระดบัเสียงของโทรทศัน์เพ่ือปรับระดบัเสียง

N โทรทศัน์บางเคร่ืองอาจแสดงหน้าจอเป็นสีดําครู่หนึง่เม่ือเร่ิมเลน่ภาพยนตร์
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การเช่ือมต่อแบบไร้สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้สาย)

เข้าถงึเครือขา่ยไร้สายแล้วเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ สําหรับ

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: FUJIFILM Camera Remote

เช่ือมตอ่กบักล้องผา่นทาง Bluetooth หรือ LAN ไร้สาย

N เพ่ือสร้างการเช่ือมตอ่แบบไร้สายกบักล้อง คณุต้องตดิตัง้แอพ FUJIFILM Camera Remote 
เวอร์ชัน่ลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคณุก่อน

FUJIFILM Camera Remote

เม่ือสร้างการเช่ือมตอ่แล้ว คณุสามารถใช้ FUJIFILM Camera Remote เพ่ือ:

• ควบคมุการถ่ายภาพของกล้องจากระยะไกล
• รับภาพท่ีอพัโหลดมาจากกล้อง
• ค้นหาภาพและดาวน์โหลดภาพท่ีเลือกจากกล้อง
• อพัโหลดข้อมลูตําแหนง่ท่ีตัง้ไปยงักล้อง
• กดปุ่ มชตัเตอร์ของกล้อง
• อพัเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง
สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม:
 http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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การเช่ือมตอ่แบบไร้สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้สาย)

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: การจบัคู่ Bluetooth® 

ใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth > การลงทะเบยีนการจบัคู่ เพ่ือจบัคูก่ล้อง

กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ การจบัคูจ่ะทําให้สามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้องได้ด้วยวิธี

งา่ยๆ

O • รูปภาพจะถกูดาวน์โหลดผา่นทางการเช่ือมตอ่แบบไร้สาย
• หลงัจากการจบัคูเ่สร็จแล้ว คณุสามารถซงิโครไนซ์นาฬิกาและข้อมลูตําแหนง่ท่ีตัง้ของกล้องกบั
สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ได้

• คณุสามารถเลือกการเช่ือมตอ่ได้มากท่ีสดุ 7 คู ่เช่ือมตอ่จากสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: LAN ไร้สาย

สร้างการเช่ือมตอ่ LAN ไร้สายไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็โดยใช้ การส่ือสารไร้สาย ใน 

A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ, B ตัง้ค่ามูฟว่ี หรือ C เมนูภาพย้อนหลัง
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การเช่ือมตอ่แบบไร้สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้สาย)

การถ่ายภาพโดยเช่ือมต่อกับคอมพวิเตอร์: Capture One Pro Fujifilm/

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 

PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire

• ก่อนดําเนินการ ให้ปรับการตัง้คา่โดยใช้ 

Dตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเครือข่าย จากนัน้เลือก 

ถ่ายโดยเช่ือมต่อแบบไร้สายที่กาํหนด สําหรับ 

Dตัง้การเช่ือมต่อ > โหมดการเช่ือมต่อ (P 104)

• สามารถถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้โดย
ใช้ซอฟต์แวร์เชน่ Capture One Pro Fujifilm, Adobe®

Photoshop® Lightroom® Classic CC และ FUJIFILM X Acquire หากคณุใช้ Adobe®

Photoshop® Lightroom® Classic CC ให้ดาวน์โหลด FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 

PRO for GFX จากเวบ็ไซต์ Adobe Exchange FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 

for GFX สามารถใช้ได้ฟรี

N • สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ กรุณาเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้
http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether

• สําหรับข้อมลูของ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX และ FUJIFILM X 
Acquire โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้

 https://fujifilm-x.com/products/software/

 Bluetooth
 USB

 USB RAW/
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การเช่ือมต่อผ่าน USB

กล้องสามารถเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนผา่น USB ได้

N ก่อนท่ีจะดาวน์โหลดภาพหรือถ่ายภาพจากระยะไกล ให้เช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์และตรวจ
ดวูา่กล้องทํางานตามปกตหิรือไม่

1 เปิดคอมพิวเตอร์
2 ปรับการตัง้คา่ตามลกัษณะการใช้งานกล้อง

• “การถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์: Capture One Pro Fujifilm/

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting 

Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Pixel Shift Combiner” 

(P 114)

• “การคดัลอกภาพจากการ์ดหนว่ยความจําไปยงัคอมพิวเตอร์” (P 115)

• “การใช้กล้องของคณุเป็นเวบ็แคม (FUJIFILM X Webcam)” (P 115)

• “การแปลงไฟล์ภาพ RAW: FUJIFILM X RAW STUDIO” (P 116)

• “การสํารองและกู้ คืนการตัง้คา่กล้อง (FUJIFILM X Acquire)” (P 116)

• “ถ่าย Pixel Shift หลายช็อต”

3 ปิดกล้อง
4 เช่ือมตอ่สาย USB

O สาย USB จะต้องยาวไมเ่กิน 1.5 ม. และสามารถใช้สง่ข้อมลูได้

ช่องเสียบ USB (ประเภท C)
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5 เปิดกล้อง
6 คดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ของคณุ

• การถ่ายภาพโดยเช่ือมต่อกับคอมพวิเตอร์: ในระหวา่งการถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบั

คอมพิวเตอร์ คณุสามารถคดัลอกรูปภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์การถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบั

คอมพิวเตอร์ได้ เชน่ Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop® Lightroom® 

Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X 

Acquire

• การส่งภาพ: ใช้แอพพลเิคชนัท่ีให้มาพร้อมกบัระบบปฏิบตักิารของคณุ

• การใช้กล้องของคุณเป็นเวบ็แคม: เปิด FUJIFILM X Webcam

• แปลงไฟล์ RAW: ประมวลผลไฟล์ภาพ RAW โดยใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO 

ความสามารถของเคร่ืองมือประมวลผลภาพจะใช้ในการประมวลผลภาพอยา่งตอ่เน่ือง

• การบนัทกึและการโหลดการตัง้ค่ากล้อง: ใช้ FUJIFILM X Acquire ในการบนัทกึ

หรือโหลดการตัง้คา่กล้อง บนัทกึการตัง้คา่ท่ีคณุต้องการลงในไฟล์ในขัน้ตอนเดียวและ

ทําสําเนาของไฟล์นีไ้ปใช้กบักล้องหลายๆ ตวัได้

• ถ่าย Pixel Shift หลายชอ็ต: การถ่ายภาพแบบ ถ่าย pixel shift หลายช็อต สามารถ

ทําได้ผา่นการถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ สําหรับวตัถปุระสงค์นี ้ให้ใช้ 

FUJIFILM Pixel Shift Combiner
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การเช่ือมตอ่ผา่น USB

O • ปิดกล้องก่อนท่ีจะถอดสาย USB

• เม่ือเช่ือมตอ่กบัสาย USB ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบสายในทิศทางท่ีถกูต้องและแนน่สนิทดีแล้ว 
เช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยตรง; ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

• หากเกิดไฟฟ้าดบัขณะถ่ายโอนข้อมลู อาจทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้การ์ดหนว่ยความจําเสีย
หาย ใสแ่บตเตอร่ีใหมห่รือท่ีชาร์จเตม็แล้วลงไปก่อนเช่ือมตอ่กล้อง

• ถ้าเสียบการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการลา่ช้าก่อนท่ีซอฟต์แวร์
จะเร่ิมต้นและคณุอาจไมส่ามารถนําเข้าหรือบนัทกึรูปภาพได้ โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดหนว่ยความจํา
เพ่ือถ่ายโอนภาพ

• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไฟสญัลกัษณ์ดบัลงแล้วหรือตดิเป็นสีเขียวก่อนท่ีจะปิดกล้อง
• อยา่ถอดสาย USB ขณะท่ีอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการสง่ข้อมลู การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัอาจ
ทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้การ์ดหนว่ยความจําเสียหาย

• ตดัการเช่ือมตอ่กล้องก่อนเสียบหรือนําการ์ดหนว่ยความจําออก
• ในบางกรณี อาจไมส่ามารถเข้าถงึภาพท่ีบนัทกึไว้ในเซร์ิฟเวอร์เครือขา่ยโดยใช้ซอฟต์แวร์ใน
ลกัษณะเดียวกบัท่ีดําเนินการในคอมพิวเตอร์แบบสแตนด์อโลน

• อยา่หยดุการเช่ือมตอ่กล้องกบัระบบหรือถอดสาย USB ออกทนัทีหลงัจากท่ีข้อความแสดงวา่มี
การทําสําเนาอยูห่ายไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถ้าภาพท่ีทําสําเนามีจํานวนมาก อาจจะยงัมีการ
สง่ข้อมลูอยูห่ลงัจากท่ีข้อความหายไปจากหน้าจอแล้ว

• ผู้ใช้ยอมรับท่ีจะชําระคา่บริการทัง้หมดท่ีเรียกเก็บโดยบริษัทโทรศพัท์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เม่ือใช้บริการท่ีต้องมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต
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การถ่ายภาพโดยเช่ือมต่อกับคอมพวิเตอร์: Capture One Pro Fujifilm/

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 

PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Pixel Shift Combiner

• ก่อนดําเนินการ เลือก ถ่ายโดยเช่ือมต่อผ่าน 

USB อัตโนมัต ิสําหรับ Dตัง้การเช่ือมต่อ > 

โหมดการเช่ือมต่อ ในเมนกูล้อง

• Capture One Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop®

Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting 

Plug-in PRO for GFX, FUJIFILM X Acquire และ 

FUJIFILM Pixel Shift Combiner สามารถใช้เพ่ือถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้

N • เลือก ถ่ายโดยเช่ือมต่อผ่าน USB ที่กาํหนด ในกรณีท่ีจะใช้กล้องเพ่ือถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบั
คอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว โปรดทราบวา่ถ้าถอดสาย USB ออก กล้องจะยงัทํางานได้ตามปกติ
ในโหมดถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์และภาพจะไมถ่กูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา
ของกล้อง

• สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ กรุณาเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้
http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether

• สําหรับข้อมลูของ Capture One Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC 
+ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX, FUJIFILM X Acquire และ FUJIFILM 

Pixel Shift Combiner โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้
 https://fujifilm-x.com/products/software/

 Bluetooth
 USB

 USB RAW/
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การเช่ือมตอ่ผา่น USB

การคัดลอกภาพจากการ์ดหน่วยความจาํไปยังคอมพวิเตอร์

• ก่อนจะคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ ให้เลือก 

เคร่ืองอ่านการ์ด USB สําหรับ Dตัง้การเช่ือมต่อ > 

โหมดการเช่ือมต่อ

• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้คดัลอกภาพได้จะแตกตา่งกนัไปตามระบบ
ปฏิบตักิารของคอมพิวเตอร์ท่ีคณุใช้

Mac OS X/macOS

สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ Image Capture (จดัมาให้พร้อมกบั

คอมพิวเตอร์ของคณุ) หรือซอฟต์แวร์อ่ืน

O โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดในการคดัลอกไฟล์ท่ีมีขนาดเกิน 4 GB

Windows

สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ของคณุโดยใช้แอพพลเิคชนัท่ีมาพร้อมกบัระบบปฏิบตักิาร

การใช้กล้องของคุณเป็นเวบ็แคม (FUJIFILM X Webcam)

• ก่อนดําเนินการ เลือก ถ่ายโดยเช่ือมต่อผ่าน 
USB อัตโนมัต ิสําหรับ Dตัง้การเช่ือมต่อ > 

โหมดการเช่ือมต่อ ในเมนกูล้อง

• เปิด FUJIFILM X Webcam

N สําหรับข้อมลูของ FUJIFILM X Webcam โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้

 https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/

 Bluetooth
 USB

 USB RAW/

 Bluetooth
 USB

 USB RAW/
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การแปลงไฟล์ภาพ RAW: FUJIFILM X RAW STUDIO

• ก่อนดําเนินการ ให้เลือก คืนค่า USB RAW/สาํรอง

สําหรับ Dตัง้การเช่ือมต่อ > โหมดการเช่ือมต่อ

ในเมนกูล้อง

• สามารถใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO เพ่ือแปลงไฟล์

ภาพ RAW เป็นภาพ JPEG หรือ TIFF

N สําหรับข้อมลูของ FUJIFILM X RAW STUDIO โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้
 https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

การสาํรองและกู้คืนการตัง้ค่ากล้อง (FUJIFILM X Acquire)

• ก่อนดําเนินการ ให้เลือก คืนค่า USB RAW/สาํรอง

สําหรับ Dตัง้การเช่ือมต่อ > โหมดการเช่ือมต่อ

ในเมนกูล้อง

• FUJIFILM X Acquire สามารถใช้เพ่ือสํารองและกู้ คืนการ

ตัง้คา่กล้อง

N สําหรับข้อมลูของ FUJIFILM X Acquire โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้

 https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

 Bluetooth
 USB

 USB RAW/

 Bluetooth
 USB

 USB RAW/



117

6

การเช่ือมตอ่ผา่น USB

การเช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน

ในการคดัลอกรูปภาพไปยงัสมาร์ทโฟน ให้เช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัโทรศพัท์โดยใช้สาย USB

สาํหรับลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์

วิธีท่ีคณุจะเช่ือมตอ่กล้องขึน้อยูก่บัประเภทของชอ่งเสียบ USB ท่ีตดิตัง้มากบัสมาร์ทโฟนของคณุ

ประเภท Cประเภท C
เตรียมสายท่ีมีขัว้ตอ่ตรงกบัชอ่งเสียบ USB (ประเภท C) ของกล้อง

สาย USB ของบริษัทอืน่

ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้ ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้

ไมโคร Bไมโคร B
ใช้สาย USB on-the-go (OTG)

สาย USB ของบริษัทอืน่ สาย USB OTG

ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้ ช่องเสียบไมโคร B (ตวัผู)้

ช่องเสียบประเภท A (ตวัผู)้ ช่องเสียบประเภท A (ตวัเมีย)

O • สมาร์ทโฟนต้องรองรับ USB OTG

• ผลลพัธ์ท่ีต้องการไมส่ามารถทําได้ด้วยสาย USB ประเภท C เป็น ไมโคร B ใช้สาย OTG
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1 เช่ือมตอ่กล้องกบัสมาร์ทโฟนโดยใช้สาย USB

N หากสมาร์ทโฟนขออนญุาตสําหรับแอพพลเิคชนัอ่ืนนอกเหนือจาก “Camera Importer” เพ่ือ
เข้าถงึกล้อง ให้แตะ “ยกเลกิ” แล้วไปยงัขัน้ตอนถดัไป

2 บนสมาร์ทโฟนของคณุ ให้แตะการแจ้งเตือน “เช่ือมตอ่กบั USB PTP แล้ว”

3 จากแอพพลเิคชนัท่ีแนะนํา ให้เลือก “Camera Importer”

แอพจะเร่ิมต้นโดยอตัโนมตัแิละอนญุาตให้คณุนําเข้าภาพและภาพยนตร์ไปยงัสมาร์ทโฟน

ของคณุ

N หากข้อความ “ไมมี่อปุกรณ์ MTP เช่ือมตอ่อยู”่ ปรากฏขึน้บนแอพ โปรดลองอีกครัง้จากขัน้
ตอน 1
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การเช่ือมตอ่ผา่น USB

สาํหรับลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ iOS

ใช้อะแดปเตอร์กล้อง เน่ืองจากกล้องใช้ชอ่งเสียบ USB ประเภท C คณุจะต้องจดัหาสายเคเบลิท่ี

มีชอ่งเสียบ USB ประเภท A เพ่ือเช่ือมตอ่กบัอะแดปเตอร์กล้อง

สาย USB ของบริษัทอืน่
Lightning to USB Camera 

Adapter ของ Apple

ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้ ใช้ Lightning to USB Camera 
Adapter ของ Apple

ช่องเสียบประเภท A (ตวัผู)้

เช่ือมตอ่กล้องกบัสมาร์ทโฟนโดยใช้สาย USB

เปิดแอพพลเิคชนัรูปภาพเพ่ือนําเข้าภาพและภาพยนตร์ไปท่ีสมาร์ทโฟนของคณุ

O • ต้องใช้สาย USB ประเภท C ถงึประเภท C สําหรับการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ iPad Pro และ iPad 
Air ท่ีมีขัว้ตอ่ USB ประเภท C

• ผลลพัธ์ท่ีต้องการไมส่ามารถทําได้ด้วยสาย USB ประเภท C เป็น Lightning ใช้อะแดปเตอร์กล้อง
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เคร่ืองพมิพ์ instax SHARE

พิมพ์รูปภาพจากกล้องดจิิตอลของคณุไปยงัเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE

การสร้างการเช่ือมต่อ

เลือก D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax แล้วป้อนช่ือเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE 

(SSID) และรหสัผา่น

ช่ือเคร่ืองพมิพ์ (SSID) และรหสัผ่าน
ดช่ืูอเคร่ืองพิมพ์ (SSID) ได้ท่ีใต้เคร่ืองพิมพ์ รหสัผา่นเร่ิมต้นคือ 
“1111” หากคณุได้เลือกรหสัผา่นอ่ืนเพ่ือพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้ว 
ให้ป้อนรหสัผา่นนัน้แทน
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เคร่ืองพิมพ์ instax SHARE

 การพมิพ์รูปภาพ

1 เปิดเคร่ืองพิมพ์
2 เลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > พมิพ์ภาพ instax

กล้องจะเช่ือมตอ่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์

FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ในการแสดงรูปภาพท่ีคณุ

ต้องการจะพิมพ์ จากนัน้กด MENU/OK
100-0020

instax-12345678

N • รูปภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได้
• พืน้ท่ีท่ีพิมพ์จะเลก็กวา่พืน้ท่ีท่ีมองเหน็ในหน้าจอ LCD

• การแสดงผลอาจแตกตา่งกนัตามเคร่ืองพิมพ์ท่ีเช่ือมตอ่ไว้

4 รูปภาพจะถกูสง่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์และการพิมพ์จะเร่ิมขึน้



122

บันทกึ
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เพื่อความปลอดภยัของคุณ

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือพืน้ฐาน ของคณุโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ี
ไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (”สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (”ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ (”จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

ถอดปลัก๊จาก

เตา้รบัไฟฟ้า

ถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้กล้อง
ตอ่ไปเม่ือเกิดควนัไฟ มีกลิน่ผิดปกต ิหรือมีสภาวะท่ีผิดปกติ อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย 

Fujifilm ของคณุ

อย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเช่ือมต่ออย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเช่ือมต่อ อยา่ใช้กล้องหรือสายเช่ือมตอ่หลงัจากท่ีมีนํา้หรือนํา้เกลือ, 

นม, เคร่ืองด่ืม, นํา้ยาซกัผ้า หรือของเหลวอ่ืนๆ เข้าไปข้างใน หากของเหลวเข้าไปในกล้องหรือสายเช่ือมตอ่ ให้ปิดกล้อง ถอด
แบตเตอร่ี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไปอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า

ลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ

หา้มใชใ้น
หอ้งน้ําหรือหอ้ง

อาบน้ํา

ห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ําห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ํา อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด

ประกอบ

ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิ
ไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสัช้ิน

ส่วนภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออกถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัิ
ตามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการสมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีออกทนัที โดย
ระวงัไมใ่ห้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอคําแนะนํา

ห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อ การกระทําเหลา่นีอ้าจทําให้
สายเสียหายและทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ อยา่ใช้สาย
เคเบลิท่ีขัว้ตอ่งอ
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เพ่ือความปลอดภยัของคณุ

 คาํเตอืน คาํเตอืน

อย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคงอย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคง อาจทําให้กล้องตกหลน่หรือพลกิคว่ําและทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหวอย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะท่ีเดนิหรือขณะขบัข่ี อาจทําให้คณุหกล้มหรือประสบอบุตัเิหตบุนท้อง
ถนนได้

ห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนองห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนอง อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าเหน่ียว
จากประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุ ใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอร่ีร้อน ห้ามทาํแบตเตอร่ีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอร่ีได้รับห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอร่ีร้อน ห้ามทาํแบตเตอร่ีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอร่ีได้รับ
แรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอร่ีทีร่ั่ว, ผิดรูป, เปล่ียนสี หรือมีสภาวะทีผ่ิดปกตอ่ืินๆ ใช้เฉพาะเคร่ืองชาร์จทีก่าํหนดให้ใช้แรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอร่ีทีร่ั่ว, ผิดรูป, เปล่ียนสี หรือมีสภาวะทีผ่ิดปกตอ่ืินๆ ใช้เฉพาะเคร่ืองชาร์จทีก่าํหนดให้ใช้
กับแบตเตอร่ีทีช่าร์จซํา้ได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน์แบบชาร์จซํา้ไม่ได้ กับแบตเตอร่ีทีช่าร์จซํา้ได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน์แบบชาร์จซํา้ไม่ได้ 
ห้ามชอ็ตแบตเตอร่ีหรือเกบ็แบตเตอร่ีไว้กับวัตถุทีเ่ป็นโลหะห้ามชอ็ตแบตเตอร่ีหรือเกบ็แบตเตอร่ีไว้กับวัตถุทีเ่ป็นโลหะ การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัเหลา่นีอ้าจทําให้แบตเตอร่ีร้อน
จดั ลกุไหม้ แตกร้าว หรือร่ัว ทําให้เกิดเพลงิไหม้ เป็นรอยไหม้ หรือความเสียหายอ่ืนๆ ได้

ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือ
จากแรงดันไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุจากแรงดันไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังานอ่ืนอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน้ําสะอาดและถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน้ําสะอาดและ
พบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัทีพบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัที

ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพื่อชาร์จแบตเตอร่ีห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพ่ือชาร์จแบตเตอร่ี เคร่ืองชาร์จท่ีมีให้นัน้มีให้ใช้กบัแบตเตอร่ีประเภท
ท่ีมาพร้อมกบักล้องเทา่นัน้ การใช้เคร่ืองชาร์จเพ่ือชาร์จแบตเตอร่ีทัว่ไปหรือแบตเตอร่ีท่ีชาร์จซํา้ได้อาจทําให้แบตเตอร่ีร่ัว ร้อน
จดั หรือระเบดิได้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้ ใช้ความระมดัระวงัเม่ือถ่ายรูปเดก็ทารก
และเดก็เลก็

อย่าสัมผัสกับพืน้ผวิร้อนเป็นเวลานอย่าสัมผัสกับพ้ืนผิวร้อนเป็นเวลานานาน การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจมีผลทําให้เกิดการไหม้ท่ีอณุหภมิูต่ํา โดยเฉพาะท่ี

อณุหภมิูแวดล้อมสงู หรือกบัผู้ใช้ท่ีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตัง้

กล้องหรือข้อควรระหวงัท่ีคล้ายคลงึกนั

อย่าปล่อยให้อวัยวะส่อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่าวนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภัณงกายสัมผัสกับผลติภณัฑ์เป็นระยะเวลานานขณะฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทีผ่ลติภัณฑ์เปิดอยู่ทีผ่ลติภณัฑ์เปิดอยู่ การไม่

ปฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจมีผลทําให้เกิดการไหม้ท่ีอณุหภมิูต่ํา โดยเฉพาะระหวา่งการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ท่ีอณุหภมิูแวดล้อม

สงู หรือกบัผู้ใช้ท่ีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องหรือข้อควรระวงั

ท่ีคล้ายคลงึกนั

ห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละอองห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง

เม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ในเม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ใน
กระเป๋าแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวนกระเป๋าแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวน การสมัผสักบัวตัถอ่ืุนหรือแบตเตอร่ีท่ีเป็นโลหะอาจทําให้
แบตเตอร่ีลกุไหม้หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชิน้ส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็กเกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชิน้ส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็ก เดก็อาจกลืนชิน้สว่นขนาดเลก็
ได้ จงึควรเก็บให้พ้นจากมือเดก็ หากเดก็กลืนชิน้สว่นขนาดเลก็ ให้นําเดก็ไปพบแพทย์หรือโทรเรียกหนว่ยฉกุเฉินทนัที

เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็ วสัดท่ีุอาจทําให้เกิดอนัตรายได้ ได้แก่ สายคล้อง ซึง่อาจพนัคอของเดก็ ทําให้รัดคอได้ และแฟลช อาจ
ทําให้สายตาบกพร่องได้

ให้ปฏบัิตติามคาํส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาลให้ปฏบัิตติามคาํส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาล ผลติภณัฑ์นีอ้าจปลอ่ยคลื่นความถ่ีวิทยท่ีุอาจรบกวนอปุกรณ์
การบนิหรือการแพทย์
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 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละอองห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละออง อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัดห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิง้กล้องไว้ในสถานท่ีเชน่ รถท่ีปิดประตหูน้าตา่งหรืออยูก่ลางแสงแดด 
อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ห้ามวางของหนักทบักล้องห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจทําให้ของหนกัตกหลน่และทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟเพ่ือถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
ออก อาจทําให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหายและเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่มห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจทําให้เกิดความร้อนสะสมและทําให้ตวั
เคร่ืองบดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

ห้ามใช้ปล๊ักทีช่าํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่นห้ามใช้ปล๊ักทีช่าํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่น หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า
ลดัวงจร

เม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออกและถอดเม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออกและถอดปล๊ักอะแดปเตอร์ปล๊ักอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนัน้อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าเม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จทิง้ไว้ในเต้ารับไฟฟ้า
อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออกเม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออก อาจเกิดการ
บาดเจ็บจากการ์ดท่ีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํ ฝุ่ นละอองสะสมในกล้องอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า
ลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm เพ่ือขอรับบริการทําความสะอาดภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการเหลา่นีจ้ะมี
คา่บริการ

มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ันมีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ัน
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เพ่ือความปลอดภยัของคณุ

แบตเตอร่ีและแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอร่ีทีใ่ชใ้นกลอ้งและอ่านหวัขอ้ทีเ่หมาะสม

 คาํเตอืน: ไม่ควรใหแ้บตเตอร่ีโดนความร้อนจดั เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรืออืน่ๆ ทีค่ลา้ยกนั

ข้อมลูตอ่ไปนีอ้ธิบายถงึการใช้แบตเตอร่ีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีให้ยาวนาน การใช้งานไมเ่หมาะสมจะทําให้แบตเตอร่ี
มีอายกุารใช้งานลดลงหรือทําให้แบตเตอร่ีร่ัว มีความร้อนสงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

แบตเตอร่ี Li-ionแบตเตอร่ี Li-ion
อ่านหวัขอ้นีถ้า้กลอ้งของคณุใชแ้บตเตอร่ี Li-ion ทีช่าร์จซ้ําได้

แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอร่ีก่อนท่ีจะใช้ เก็บแบตเตอร่ีไว้ในท่ีเก็บเม่ือไมไ่ด้ใช้

■■ หมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ีหมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ี
แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีด้วยการปิดกล้องเม่ือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา แบตเตอร่ีท่ีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งานได้เม่ือมีความเยน็ เก็บแบตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ
เตม็ไว้ในท่ีอบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือต้องการ หรือเก็บแบตเตอร่ีไว้ในกระเป๋าหรือท่ีอบอุน่ และใสแ่บตเตอร่ีเม่ือต้องการถ่ายรูปเทา่นัน้ ห้าม
วางแบตเตอร่ีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์ทําความร้อนอ่ืนๆ โดยตรง

■■ การชาร์จแบตเตอร่ีการชาร์จแบตเตอร่ี
ชาร์จแบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา เวลาในการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ในอณุหภมิูห้องท่ีต่ํากวา่ +10 °C หรือสงูกวา่ +35 °C อยา่พยายาม
ชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ +40 °C และแบตเตอร่ีจะไมช่าร์จในท่ีอณุหภมิูต่ํากวา่ +5 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีชาร์จจนเตม็แล้วซํา้ แตค่ณุไมจํ่าเป็นต้องใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ีจะชาร์จอีกครัง้

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอร่ีมีความร้อนสงูขึน้ ซึง่เป็นอาการปกติ

■■ อายุการใช้งานแบตเตอร่ีอายุการใช้งานแบตเตอร่ี
ท่ีอณุหภมิูปกติ จะสามารถชาร์จแบตเตอร่ีซํา้ได้ประมาณ 300 ครัง้ การท่ีระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีเก็บประจไุว้ได้ลดลงจนสงัเกตเหน็ได้นัน้ แสดงให้
เหน็วา่แบตเตอร่ีสิน้อายกุารใช้งานและควรเปลี่ยนใหมแ่ล้ว

■■ การจดัเกบ็การจดัเกบ็
ประสทิธิภาพของแบตเตอร่ีอาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็แล้วไมไ่ด้ใช้งานและวางทิง้ไว้เป็นเวลานาน ใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ี
จะจดัเก็บ

ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออก แล้วเก็บไว้ในท่ีแห้งซึง่มีอณุหภมิูห้องระหวา่ง +15 °C ถงึ +25 °C ห้ามเก็บไว้ในท่ีซึง่มีอากาศ
ร้อนจดัหรือเยน็จดั

■■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ีข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ี
• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถท่ีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั

• อยา่ให้ถกูเปลวไฟหรือความร้อน
• ห้ามถอดประกอบหรือดดัแปลง
• อยา่ให้สมัผสักบัความดนับรรยากาศต่ํา
• ใช้กบัเคร่ืองชาร์จท่ีกําหนดเทา่นัน้
• กําจดัทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้งานแล้วทนัที
• ห้ามทําตกหรือทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ามให้ถกูนํา้
• รักษาความสะอาดของขัว้
• แบตเตอร่ีและตวักล้องอาจอุน่ขึน้หลงัจากใช้งานเป็นเวลานาน ซึง่เป็นอาการปกติ
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■■ ข้อควรระวัง: การทิง้ข้อควรระวัง: การทิง้
ทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถ่ิน
จะต้องคํานงึถงึสิง่แวดล้อมเม่ือจะทิง้แบตเตอร่ี ใช้อปุกรณ์ภายใต้สภาพอากาศท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง

อยา่บดหรือแยกแบตเตอร่ีโดยใช้เคร่ืองจกัร

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัของ Fujifilm เทา่นัน้กบักล้องนี ้อะแดปเตอร์อ่ืนอาจทําให้กล้องเสียหาย

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัใช้สําหรับภายในอาคารเทา่นัน้
• โปรดตรวจสอบวา่ปลัก๊กระแสตรงเช่ือมตอ่กบักล้องอยา่งแนน่หนา
• ปิดกล้องก่อนท่ีจะดงึสายเช่ือมตอ่กบัอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเช่ือมตอ่ด้วยการจบัท่ีปลัก๊ ไมใ่ชท่ี่สายเคเบลิ

• ห้ามใช้กบัอปุกรณ์อ่ืน
• ห้ามถอดประกอบ
• ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชืน้สงู
• ห้ามทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึง่ๆ หรืออาจสมัผสัแล้วร้อนระหวา่งการใช้งาน ซึง่เป็นอาการปกติ

• ถ้าอะแดปเตอร์ทําให้เกิดสญัญาณรบกวนวิทย ุให้ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตําแหนง่ของเสาอากาศรับสญัญาณ

การใช้กล้อง

• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่กําเนิดแสงสวา่งจ้า รวมถงึแหลง่กําเนิดแสงสงัเคราะห์หรือแหลง่กําเนิดแสงธรรมชาต ิเชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะท่ีไมมี่
เมฆบงั มิฉะนัน้อาจทําให้เซน็เซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สวา่งจ้าท่ีโฟกสัผา่นชอ่งมองภาพอาจทําให้แผงของชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามเลง็ชอ่งมองภาพ
อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบถ่ายรูปทดสอบ
ก่อนท่ีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคญั (เชน่ งานแตง่งานหรือก่อนท่ีจะเดนิทางโดยนํากล้องไปด้วย) ให้ทดสอบถ่ายรูปและดผูลลพัธ์เพ่ือให้มัน่ใจวา่
กล้องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไมมี่สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายหรือการสญูเสียผลกําไรท่ีเป็นผลจากการทํางานผิดปกตขิอง
ผลติภณัฑ์

หมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ
ยกเว้นกรณีท่ีใช้สําหรับการใช้งานสว่นตวั ภาพท่ีบนัทกึโดยใช้ระบบกล้องดจิิตอลของคณุนัน้ไมส่ามารถนํามาใช้ในลกัษณะท่ีละเมิดกฎหมาย
ลขิสทิธ์ิ ถ้าไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรดทราบวา่มีข้อจํากดับางอยา่งในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบนัเทิงและการ
แสดงนิทรรศการ แม้จะเป็นการบนัทกึเพ่ือใช้เป็นการสว่นตวัก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบวา่การโอนการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีภาพหรือข้อมลูท่ีได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสทิธ์ินัน้สามารถทําได้เฉพาะภายในข้อจํากดัท่ีกฎหมายลขิสทิธ์ิกําหนดไว้เทา่นัน้

การจัดการการจัดการ
เพ่ือให้มีการบนัทกึภาพอยา่งถกูต้อง โปรดอยา่ให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสัน่สะเทือนขณะท่ีบนัทกึภาพ

จอผลึกเหลวจอผลึกเหลว
ในกรณีท่ีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสมัผสัถกูผลกึเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งดว่นตอ่ไปนีถ้้าเกิดสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
ขึน้:

• ถ้าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนัน้ด้วยผ้า และจากนัน้ล้างให้สะอาดด้วยสบูแ่ละนํา้ไหล

• ถ้าผลึกเหลวเข้าตา ล้างบริเวณท่ีสมัผสัถกูด้วย นํา้สะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จากนัน้พบแพทย์ทนัที

• ถ้ากลืนผลึกเหลว ล้างปากให้สะอาดด้วยนํา้ ปริมาณมากๆ ด่ืมนํา้ปริมาณมากๆ และพยายามทําให้อาเจียน จากนัน้พบแพทย์ทนัที

แม้วา่จอภาพจะถกูผลติขึน้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีความแมน่ยําสงู แตก็่อาจมีพิกเซลท่ีสวา่งอยูเ่สมอหรือดบัอยูเ่สมอ กรณีเชน่นีไ้มใ่ชก่ารทํางานผิด
ปกติ และภาพท่ีบนัทกึด้วยผลติภณัฑ์จะไมไ่ด้รับผลกระทบ
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เพ่ือความปลอดภยัของคณุ

ข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าข้อมูลเคร่ืองหมายการค้า
ภาพแบง่ดจิิตอลเป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เคร่ืองหมาย Digital Micro Prism 
เป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation ตวัอกัษรท่ีใช้ รวมในท่ีนีไ้ด้รับการพฒันาโดย 
DynaComware Taiwan Inc. Android เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC Adobe, โลโก้ Adobe, 
Photoshop และ Lightroom เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอ่ืนๆ Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็น
เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนท่ี Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วโดย Fujifilm อยูภ่ายใต้การอนญุาต โลโก้ 
SDHC และ SDXC เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI 
Licensing LLC ช่ือทางการค้าอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีกลา่วถงึในคูมื่อนีเ้ป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้าการรบกวนทางไฟฟ้า
กล้องนีอ้าจรบกวนอปุกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออปุกรณ์ด้านการบนิ โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหรือสายการบนิก่อนท่ีจะใช้กล้องใน
โรงพยาบาลหรือในเคร่ืองบนิ

ระบบโทรทศัน์สีระบบโทรทศัน์สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทศัน์แหง่ชาติ) เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์สีจําเพาะท่ีปรับใช้สว่นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญ่ีปุ่ น 
PAL (เส้นกวาดสลบั) เป็นระบบโทรทศัน์สีท่ีปรับใช้สว่นใหญ่ในประเทศยโุรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)
Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลท่ีแก้ไขใหม ่ซึง่มีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพ่ือใช้ในการผลติสีระหวา่งการพิมพ์

ประกาศสาํคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี ้

ห้ามมิให้มีการสง่ออกทัง้ทางตรงและทางอ้อม สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของซอฟต์แวร์ท่ีได้รับอนญุาตใช้งานนีโ้ดยไมไ่ด้รับอนญุาตโดยหนว่ย
งานผู้ กํากบัดแูล

เลนส์และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ

• ใช้สกรู 4.5 มม. หรือสัน้กวา่เม่ือตดิตัง้ขาตัง้กล้อง

• Fujifilm จะไมรั่บผิดชอบตอ่ปัญหาด้านประสทิธิภาพหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการใช้อปุกรณ์เสริมของผู้ผลติรายอ่ืน
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ประกาศ
เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากไฟไหมห้รือไฟฟ้าช็อต หา้มใหผ้ลิตภณัฑ์เปียกฝนหรือชืน้

โปรดอ่าน “หมายเหตเุพือ่ความปลอดภยั” และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุเขา้ใจเนือ้หาก่อนใชง้านกลอ้ง

สําหรับลูกค้าในประเทศแคนาดาสําหรับลูกค้าในประเทศแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ข้อควรระวัง: ระบบดจิิตอลคลาส B นีเ้ป็นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางานตามเง่ือนไขสองข้อตอ่ไปนี ้
(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อปุกรณ์นีต้้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถงึการรบกวนท่ีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ไม่
เป็นไปตามท่ีต้องการ

อปุกรณ์นีแ้ละเสาอากาศต้องไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ร่วมหรือทํางานร่วมกบัเสาอากาศหรือเคร่ืองสง่สญัญาณอ่ืนๆ ยกเว้นวิทยใุนตวัท่ีผา่นการทดสอบ
แล้ว คณุสมบตักิารเลือกรหสัประเทศอาจถกูปิดใช้งานสําหรับผลติภณัฑ์ท่ีจําหนา่ยในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยูไ่มไ่ด้แสดงปัญหาด้านสขุภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้อปุกรณ์ไร้สายกําลงัต่ํา อยา่งไร
ก็ตาม ไมมี่ข้อพิสจูน์วา่ อปุกรณ์ไร้สายกําลงัต่ําเหลา่นีมี้ความปลอดภยัทัง้หมด อปุกรณ์ไร้สายกําลงัต่ําปลอ่ยพลงังานคลื่นความถ่ีวิทย ุ(RF) 
ระดบัต่ํา ในชว่งคลื่นไมโครเวฟ ขณะท่ีกําลงัใช้งาน ในขณะท่ีคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัสงูสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ (โดยให้ความร้อนแก่
กล้ามเนือ้) การได้รับคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัต่ําไมมี่ผลกระทบในการสร้างความร้อน ทําให้ไมท่ราบผลกระทบตอ่สขุภาพท่ีไมพ่งึประสงค์ มีงาน
วิจยัจํานวนมากเก่ียวกบัการได้รับคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัต่ําไมพ่บผลกระทบทางชีวภาพอ่ืนๆ งานวิจยับางชิน้ได้แสดงความเหน็วา่อาจมีผลกระ
ทบทางชีวภาพบางประการ แตข้่อค้นพบดงักลา่วไมมี่การยืนยนัจากงานวิจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ GFX100 ผา่นการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามข้อ
จํากดัการได้รับรังสี IC ท่ีกําหนดไว้สําหรับสภาพแวดล้อมท่ีไมไ่ด้ควบคมุ และเป็นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคลื่นความถ่ีวิทย ุ
(RF) IC

การใช้งานในยา่นความถ่ี 5150–5250 MHz มีไว้สําหรับการใช้งานภายในอาคารเทา่นัน้เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายตอ่ระบบ
ดาวเทียมเคลื่อนท่ีแบบร่วม

การกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคลการกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สญัลกัษณ์นีบ้นผลติภณัฑ์ หรือคูมื่อและใบรับประกนั และ/หรือบน

บรรจภุณัฑ์หมายความวา่ไมค่วรกําจดัผลติภณัฑ์นีร้วมกบัขยะมลูฝอยภายในครัวเรือน แตค่วรนําไปยงัจดุรวบรวมท่ีเหมาะสม
สําหรับการนําอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กลบัมาใช้ใหม่

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับการกําจดัทิง้อยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สิง่
แวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ ท่ีอาจเกิดจากการจดัการขยะของผลติภณัฑ์นีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจกําจดัแบตเตอร่ีเหลา่นีร้วมกบัขยะมลูฝอยในครัวเรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าท่ีถอดออกได้งา่ย โปรดกําจดัทิง้ตา่งหากตามข้อบงัคบัในท้องถ่ินของคณุ

การนําวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการนําผลติภณัฑ์นีก้ลบัมาใช้
ใหม ่โปรดตดิตอ่สํานกังานเทศบาลในท้องถ่ินของคณุ หนว่ยบริการกําจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าท่ีคณุซือ้ผลติภณัฑ์

ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการกําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นี ้รวมถงึแบตเตอร่ีหรือหม้อ
สะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ินและสอบถามวิธีการกําจดัทิง้ท่ีเหมาะสม

ในประเทศญ่ีปุ่น: สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีแสดงวา่ต้องกําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นีแ้ยกตา่งหาก
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การดแูลรักษากล้อง

เพ่ือให้สามารถใช้ผลติภณัฑ์ได้ดีอยา่งตอ่เน่ือง โปรดปฏิบตัติามข้อควรระวงัตอ่ไปนี ้

การเกบ็และการใช้งานการเกบ็และการใช้งาน
ถ้าไมมี่การใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจําออก ห้ามเก็บหรือใช้กล้องในบริเวณท่ี:

• มีฝนตก, ไอนํา้ หรือควนั

• ความชืน้สงูหรือฝุ่ นเยอะ
• โดนแสงแดดจ้าหรืออณุหภมิูสงูมาก เชน่ ในยานพาหนะท่ีปิดมิดชิดในวนัท่ีแสงแดดแรง

• หนาวเยน็มาก
• มีการสัน่สะเทือนรุนแรง
• อยูใ่นบริเวณสนามแมเ่หลก็ท่ีมีกําลงัแรง เชน่ ใกล้เสาอากาศของระบบแพร่ภาพออกอากาศ, สายไฟ, ตวัสง่สญัญาณเรดาร์, เคร่ืองยนต์, ตวั
แปลง หรือแมเ่หลก็

• สมัผสักบัสารระเหย เชน่ ยาฆา่แมลง

• ใกล้กบัผลติภณัฑ์ท่ีเป็นยางหรือไวนิล

เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้อควรระวัง

ข้อสาํคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปนีก่้อนใชง้านเคร่ืองส่งสญัญาณไร้สายในตวักลอ้ง

 Q ผลติภณัฑ์นี ้มีฟังก์ชัน่การเข้ารหสัท่ีพฒันาขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ควบคมุโดยระเบียบวา่ด้วยการบริหารการสง่ออกของ
สหรัฐอเมริกา และอาจไมส่ามารถสง่ออกหรือสง่ออกตอ่ไปยงัประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีการห้ามสง่สนิค้า

• ใช้ใช้เฉพาะเครือข่ายไร้สาเฉพาะเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์ยหรืออุปกรณ์ Bluetoo Bluetoothth Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเป็นผลจากการใช้งานโดยไมไ่ด้รับ
อนญุาต ห้ามใช้สําหรับการทํางานท่ีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัสงู ตวัอยา่งเชน่ ในอปุกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผล
ตอ่ชีวิตมนษุย์โดยตรงหรือทางอ้อม เม่ือใช้งานอปุกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัท่ีสงูกวา่ระบบไร้
สายหรืออปุกรณ์ Bluetooth ท่ีนําเสนอ โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัติามข้อควรระวงัท่ีจําเป็นทัง้หมด เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัและ
ป้องกนัการทํางานผิดพลาด

• ใช้เฉพาะใช้เฉพาะภายในประเทศทีซ้ื่ออุภายในประเทศทีซ้ื่ออุปกรณ์เท่าน้ันปกรณ์เท่าน้ัน อปุกรณ์นีส้อดคล้องตามระเบียบการควบคมุอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายและ Bluetooth ใน
ประเทศท่ีซือ้อปุกรณ์ ให้ปฏิบตัติามระเบียบในท้องถ่ินทัง้หมดเม่ือใช้งานอปุกรณ์ Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้งาน

ในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอ่ืน

• ห้ามใช้อุปห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจไกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจได้รับผลกระทบจาสนามแม่ด้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็กเหล็ก ไฟฟ้าสถติ หรื ไฟฟ้าสถติ หรือสัญญาณรบกวนทางวทิยุอสัญญาณรบกวนทางวทิยุ ห้ามใช้เคร่ืองสง่
สญัญาณใกล้กบัเตาไมโครเวฟ หรือในสถานท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากสนามแมเ่หลก็ ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณรบกวนทางวิทยซุึง่อาจขดั
ขวางการรับสญัญาณไร้สายได้ อาจเกิดสญัญาณรบกวนร่วมกนัขึน้เม่ือใช้งานเคร่ืองสง่สญัญาณใกล้กบัอปุกรณ์ไร้สายอ่ืนท่ีทํางานบนยา่น
ความถ่ี 2.4 GHz

• การรักษาความปลอดภยั: เครือขา่ยไร้สายและอปุกรณ์ Bluetooth จะสง่ข้อมลูผา่นทางคลื่นวิทย ุด้วยเหตนีุ ้จงึต้องให้ความใสใ่จในการ
รักษาความปลอดภยัมากกวา่การใช้งานเครือขา่ยแบบมีสาย

 - ห้ามเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยท่ีไมรู้่จกัหรือเครือขา่ยท่ีคณุไมมี่สทิธ์ิในการเข้าถงึ แม้วา่เครือขา่ยเหลา่นัน้จะแสดงอยูบ่นอปุกรณ์ของคณุก็ตาม 
เน่ืองจากการเข้าถงึดงักลา่วถือวา่เป็นการกระทําท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต โปรดเช่ือมตอ่เฉพาะเครือขา่ยท่ีคณุมีสทิธ์ิในการเข้าถงึเทา่นัน้

 - โปรดระมดัระวงัวา่การสง่ข้อมลูแบบไร้สายอาจมีความเสี่ยงตอ่การถกูสกดักัน้จากบคุคลภายนอก

 - อปุกรณ์นีไ้มส่ามารถเช่ือมตอ่โดยตรงกบัเครือขา่ยโทรคมนาคม (รวมถงึ LAN ไร้สายสาธารณะ) ท่ีดําเนินการโดยผู้ให้บริการหรือบริการมือ
ถือ, โทรศพัท์บ้าน, อินเทอร์เน็ต หรือบริการโทรคมนาคมอ่ืนๆ

• กาการกระทาํต่อไปน้ีอาจถกูรกระทาํต่อไปน้ีอาจถกูลงโทษตามกฎหมาย:ลงโทษตามกฎหมาย:
 - การถอดประกอบหรือดดัแปลงอปุกรณ์นี ้

 - การถอดป้ายรับรองอปุกรณ์
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• อุปกรณ์อุปกรณ์น้ีทาํงานบนคล่ืนความน้ีทาํงานบนคล่ืนความถีเ่ดยีวกันกับอุปกรณ์ถีเ่ดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์เชงิพาณิชย์ ทางการศึ ทางการศกึษา และทางการแพทย์ กษา และทางการแพทย์ และเคร่ืองส่งสัญญาณไและเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายร้สาย 
นอกจากนีย้งัทํางานบนคลื่นความถ่ีเดียวกนักบัเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีมีใบอนญุาตและเคร่ืองสง่สญัญาณความดนัไฟฟ้าต่ําแบบไมมี่ใบอนญุาต
พิเศษท่ีใช้ในระบบตดิตาม RFID สําหรับสายงานผลติและการใช้งานอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั

• เพื่อป้เพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนกับองกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้นอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏิ ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังต่บัตติามข้อควรระวังต่อไปน้ีอไปน้ี ยืนยนัวา่เคร่ืองสง่สญัญาณ RFID ไมไ่ด้ทํางาน
ก่อนใช้อปุกรณ์นี ้คณุควรสงัเกตวา่อปุกรณ์สร้างสญัญาณรบกวนในเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีได้รับอนญุาตท่ีใช้สําหรับการตดิตาม RFID หรือไม่ 
ให้หยดุการใช้งานความถ่ีท่ีได้รับผลกระทบทนัที หรือย้ายอปุกรณ์ไปยงัตําแหนง่ท่ีตัง้อ่ืน หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์นีก่้อให้เกิดสญัญาณ
รบกวนในระบบตดิตาม RFID ความดนัไฟฟ้าต่ํา ให้ตดิตอ่ตวัแทนของ Fujifilm

• ห้ามใช้อุปกรห้ามใช้อุปกรณ์น้ีบนเคร่ืองบนิณ์น้ีบนเคร่ืองบนิ โปรดทราบวา่ Bluetooth อาจยงัคงเปิดอยูแ่ม้วา่จะปิดกล้องแล้วก็ตาม คณุสามารถปิดใช้งาน Bluetooth ได้
โดยการเลือก ปิด สําหรับ D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth > เปิด/ปิด Bluetooth

• ข้อมูลจาํเพาะไร้สายมีดังน้ีข้อมูลจาํเพาะไร้สายมีดังน้ี
LAN ไร้สาย

มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac (โปรโตคอลไร้สายมาตรฐาน)

ความถี่การปฏบิตักิาร 
(ความถี่กลาง)

• อสิราเอล, อนิโดนีเซีย
 : 2412 MHz–2462 MHz (11 ชอ่งสญัญาณ)

• สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, จนี, อนิเดยี, เกาหลี, มาเลเซีย
 : 2412 MHz–2462 MHz (11 ชอ่งสญัญาณ)
 : 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53)
 : 5745 MHz–5825 MHz (UNII-3)

• สหภาพยุโรป, ญ่ีปุ่น, ออสเตรเลีย, นอร์เวย์, นิวซีแลนด์, ตุรกี, ฮ่องกง, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, 
สิงคโปร์, ไทย, สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์, รัสเซีย, ไต้หวัน, ซาอุดอีาระเบยี, กาตาร์, บาห์เรน, 
โอมาน, อียปิต์, อหิร่าน, คูเวต, เลบานอน, อุซเบกสิถาน

 : 2412 MHz–2462 MHz (11 ชอ่งสญัญาณ)
 : 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53)
 : 5500 MHz–5700 MHz (W56)

โปรโตคอลการเข้าถงึ โครงสร้างพืน้ฐาน

Bluetooth®

มาตรฐาน Bluetooth รุ่น 4.2 (Bluetooth พลงังานต่ํา)

ความถี่การปฏบิตักิาร 

(ความถี่กลาง)
2402 MHz–2480 MHz
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โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งานเลนส์

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้เลนส์อยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือพืน้ฐาน กล้องโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ี
ไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (”สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (”ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ (”จําเป็น”)

  คาํเตอืน  คาํเตอืน

หา้มจุ่มน้ํา

ห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับน้ําห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับน้ํา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด

ประกอบ

ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเคร่ือง)ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเคร่ือง) การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บเน่ืองจาก
การทํางานผิดพลาดของผลติภณัฑ์

หา้มสมัผสั

ช้ินส่วน
ภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออกถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการสมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีออกทนัที โดยระวงัไม่
ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอคําแนะนํา

ห้ามวางบนพื้นผิวทีไ่ม่ม่ันคงห้ามวางบนพื้นผิวทีไ่ม่ม่ันคง ผลติภณัฑ์อาจตก ทําให้เกิดการเสียหายได้

ห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้องห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้อง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดผลเสียกบัการมอง

เหน็อยา่งถาวร
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เพ่ือความปลอดภยัของคณุ

  ข้อควรระวัง  ข้อควรระวัง
ห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทีสั่มผัสไอน้ํา หรือควัน หรือความช้ืนสูง หรือฝุ่นหนาห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทีสั่มผัสไอน้ํา หรือควัน หรือความช้ืนสูง หรือฝุ่นหนา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิด
เพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามทิง้ให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทีอ่าจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทีปิ่ดมดิชดิในวันทีมี่แสงแดดห้ามทิง้ให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทีอ่าจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทีปิ่ดมดิชดิในวันทีมี่แสงแดด
แรงแรง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เกบ็ให้พ้นมือเดก็เกบ็ให้พ้นมือเดก็ ผลติภณัฑ์นีอ้าจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเดก็เลน่

ห้ามจับด้วยมือทีเ่ปียกห้ามจับด้วยมือทีเ่ปียก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเม่ือถ่ายวัตถุย้อนแสงให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเม่ือถ่ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ท่ีโฟกสัเข้าไปท่ีกล้องเม่ือดวงอาทิตย์อยูใ่นหรือใกล้กบัเฟรม
สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

เม่ือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรงเม่ือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรง แสงอาทิตย์ท่ีโฟกสัในเลนส์
สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

ห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทีย่ดึกล้องไว้กับขาต้ังกล้องห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทีย่ดึกล้องไว้กับขาต้ังกล้อง ผลติภณัฑ์อาจหลน่หรือชนกบัวตัถอ่ืุน ทําให้เกิดการเสียหายได้
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