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DIGITAL CAMERA

X-A20
คู่มือผู้ใช้
ขอขอบคุณที่เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้ คูม่ ือนี ้อธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้ กล้ อง
ดิจิตอล FUJIFILM X-A20 ของคุณ โปรดอ่านและทําความเข้ าใจ
เนื ้อหาในคูม่ ือก่อนใช้ งานกล้ อง

■ เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์:

http://fujifilm-x.com/x-a20/

TH

ก่ อนที่จะเริ่มต้ น
ขัน้ แรก
การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น
การบันทึกภาพยนตร์ เบือ้ งต้ น
และการเล่ น
ปุ่ ม Q (เมนูด่วน)
ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ ช่ ัน)
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ ายภาพ
และการเล่ น
เมนู

■ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือออนไลน์ได้จาก:

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

การเชื่อมต่อ
หมายเหตุด้านเทคนิค
การแก้ ไขปั ญหา
ภาคผนวก

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งาน

คําเตือน

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

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

ไอคอนที่แสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําที่จะต้ องปฏิบตั ติ าม
ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้ อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง (“สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําที่ระบุนนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ต้องห้ าม (“ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื่ องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําที่ต้องดําเนินการ
(“จําเป็ น”)

คําเตือน
ถอดปลัก๊ จาก
เต้ารับไฟฟ้ า

ห้ามใช้ใน
ห้องนํ้าหรื อ
ห้องอาบนํ้า

ii

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

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัสชิ้ น
ส่วนภายใน

ห้ ามพยายามเปลี่ยนหรื อถอดประกอบกล้ อง (ห้ ามเปิ ดตัวกล้ องออก) หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้
ส่ วนภายในทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อ
เกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการสัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ ออกทันที โดยระวังไม่
ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอ
คําแนะนํา
ห้ ามเปลี่ยน ให้ ความร้ อนหรื อบิดงอหรื อดึงสาย และอย่ าวางของหนักทับสายที่
เชื่อมต่ อ การกระทําเหล่านี ้อาจทําให้ สายเสียหายและทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต
ถ้ าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM ของคุณ
อย่ าวางกล้ องบนพื้นผิวทีไ่ ม่ มั่นคง อาจทําให้ กล้ องตกหล่นหรื อพลิกควํ่าและทําให้ เกิด
การบาดเจ็บได้
อย่ าพยายามถ่ ายรู ปขณะเคลื่อนไหว ห้ ามใช้ กล้ องขณะที่เดินหรื อขณะขับขี่ อาจทําให้
คุณหกล้ มหรื อประสบอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนได้
ห้ ามสัมผัสชิน้ ส่ วนทีเ่ ป็ นโลหะของกล้ องขณะทีม่ ีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้ เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวจากประจุของฟ้าผ่า
ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุ ใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์
ห้ ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ร้อน ห้ ามทําแบตเตอรี่ ตก,
ชน หรื อโยน หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ได้ รับแรงกระแทก ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ ทรี่ ั่ ว, ผิดรู ป,
เปลี่ยนสี หรื อมีสภาวะทีผ่ ิดปกติอื่นๆ ใช้ เฉพาะเครื่ องชาร์ จทีก่ าํ หนดให้ ใช้ กับ
แบตเตอรี่ ทชี่ าร์ จซํา้ ได้ และอย่ าพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนหรื อ
แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ แบบชาร์ จซํา้ ไม่ ได้ ห้ ามช็อตแบตเตอรี่ หรื อเก็บแบตเตอรี่ ไว้ กับ
วัตถุทเี่ ป็ นโลหะ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังเหล่านี ้อาจทําให้ แบตเตอรี่ ร้อนจัด ลุกไหม้
แตกร้ าว หรื อรั่ว ทําให้ เกิดเพลิงไหม้ เป็ นรอยไหม้ หรื อความเสียหายอื่นๆ ได้
ใช้ เฉพาะแบตเตอรี่ หรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ ะบุให้ ใช้ กับกล้ องนี้เท่ านั้น
ห้ ามใช้ แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าเข้ าทีร่ ะบุ การใช้ แหล่งจ่ายพลังงาน
อื่นอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ถ้ าแบตเตอรี่ รั่วและของเหลวจากแบตเตอรี่ สัมผัสดวงตา ผิวหนังหรื อเสื้อผ้ า ให้
ล้ างบริเวณนั้นๆ ด้ วยนํ้าสะอาดและพบแพทย์ หรื อติดต่ อหมายเลขช่ วยเหลือ
ฉุกเฉินทันที

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
คําเตือน
ห้ ามใช้ เครื่ องชาร์ จอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ ในทีน่ ้ีเพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ เครื่ องชาร์ จที่
มีให้ นนมี
ั ้ ให้ ใช้ กบั แบตเตอรี่ ประเภทที่มาพร้ อมกับกล้ องเท่านัน้ การใช้ เครื่ องชาร์ จเพื่อชาร์ จ
แบตเตอรี่ ทวั่ ไปหรื อแบตเตอรี่ ที่ชาร์ จซํ ้าได้ อาจทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว ร้ อนจัด หรื อระเบิดได้
การใช้ แฟลชใกล้ กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทําให้ สายตาบกพร่ องได้
ใช้ ความระมัดระวังเมื่อถ่ายรูปเด็กทารกและเด็กเล็ก
อย่ าสัมผัสกับพื้นผิวร้ อนเป็ นเวลานาน การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้
เกิดการไหม้ ที่อณ
ุ หภูมิตํ่า โดยเฉพาะที่อณ
ุ หภูมิแวดล้ อมสูง หรื อกับผู้ใช้ ที่มีระบบการไหล
เวียนไม่ดี หรื อมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องหรื อ
ข้ อควรระหวังที่คล้ ายคลึงกัน
อย่ าปล่ อยให้ อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เป็ นระยะเวลา
นานขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์ เปิ ดอยู่ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้
ที่อณ
ุ หภูมิตํ่า โดยเฉพาะระหว่างการใช้ งานเป็ นระยะเวลานาน ที่อณ
ุ หภูมิแวดล้ อมสูง หรื อ
กับผู้ใช้ ที่มีระบบการไหลเวียนไม่ดี หรื อมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าว
แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องหรื อข้ อควรระวังที่คล้ ายคลึงกัน
ห้ ามใช้ ในทีซ่ งึ่ มีวัตถุไวไฟ ก๊ าซทีร่ ะเบิดได้ หรื อฝุ่ นละออง
เมื่อพกพาแบตเตอรี่ โปรดติดตั้งไว้ ในกล้ องดิจติ อลหรื อเก็บไว้ ในกระเป๋าแข็ง เมื่อ
จัดเก็บแบตเตอรี่ ให้ เก็บไว้ ในกระเป๋าแข็ง เมื่อทิง้ ให้ ปิดขั้วของแบตเตอรี่ ด้วยเทป
ทีเ่ ป็ นฉนวน การสัมผัสกับวัตถุอื่นหรื อแบตเตอรี่ ที่เป็ นโลหะอาจทําให้ แบตเตอรี่ ลกุ ไหม้
หรื อระเบิดได้
เก็บการ์ ดหน่ วยความจํา ฐานเสียบแฟลช และชิน้ ส่ วนขนาดเล็กอื่นๆ ให้ ห่างจาก
เด็กเล็ก เด็กอาจกลืนชิ ้นส่วนขนาดเล็กได้ จึงควรเก็บให้ พ้นจากมือเด็ก หากเด็กกลืนชิ ้น
ส่วนขนาดเล็ก ให้ นําเด็กไปพบแพทย์หรื อโทรเรี ยกหน่วยฉุกเฉินทันที
เก็บรั กษาให้ พ้นมือเด็ก วัสดุที่อาจทําให้ เกิดอันตรายได้ ได้ แก่ สายคล้ อง ซึง่ อาจพันคอ
ของเด็ก ทําให้ รัดคอได้ และแฟลช อาจทําให้ สายตาบกพร่องได้
ให้ ปฏิบัตติ ามคําสั่งของพนักงานสายการบินและโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์นี ้อาจปล่อย
คลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวนอุปกรณ์การบินหรื อการแพทย์

ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ กล้ องนี้ในสถานทีซ่ งึ่ มีละอองนํ้ามัน ไอนํ้า ความชื้น หรื อฝุ่ นละออง อาจทําให้
เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามใช้ กล้ องนี้ในสถานทีซ่ งึ่ มีอุณหภูมริ ้ อนจัด ห้ ามทิ ้งกล้ องไว้ ในสถานที่เช่น รถที่ปิด
ประตูหน้ าต่างหรื ออยูก่ ลางแสงแดด อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ห้ ามวางของหนักทับกล้ อง อาจทําให้ ของหนักตกหล่นและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้
ห้ ามเคลื่อนย้ ายกล้ องขณะทีย่ ังต่ ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ ามดึงสายไฟ
เพื่อถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก อาจทําให้ สายไฟหรื อสายเคเบิลเสียหาย
และเกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามปิ ดหรื อห่ อกล้ องหรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับด้ วยผ้ าหรื อผ้ าห่ ม อาจ
ทําให้ เกิดความร้ อนสะสมและทําให้ ตวั เครื่ องบิดงอหรื อเกิดเพลิงไหม้ ได้
เมื่อทําความสะอาดกล้ อง หรื อเมื่อไม่ ได้ ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่
ออกและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อ
ไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อการชาร์ จสิ้นสุดลง ให้ ถอดปลั๊กของเครื่ องชาร์ จออกจากเต้ ารั บไฟฟ้า การเสียบ
ปลัก๊ เครื่ องชาร์ จทิ ้งไว้ ในเต้ ารับไฟฟ้าอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เมื่อถอดการ์ ดหน่ วยความจํา การ์ ดอาจหลุดออกจากช่ องเร็วเกินไป ใช้ นิ้วมือจับ
และค่ อยๆ นําการ์ ดออก อาจเกิดการบาดเจ็บจากการ์ ดที่หลุดออกมาได้
ขอรั บการทดสอบและทําความสะอาดภายในกล้ องเป็ นประจํา ฝุ่ นละอองสะสมใน
กล้ องอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจรได้ ติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM เพื่อ
ขอรับบริ การทําความสะอาดภายในทุกสองปี โปรดทราบว่าบริ การเหล่านี ้จะมีคา่ บริ การ
มีอันตรายจากการระเบิดถ้ าเปลี่ยนไม่ ถกู ต้ อง เปลี่ยนด้ วยประเภททีเ่ หมือนกันหรื อ
เทียบเท่ ากันเท่ านั้น

iii
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แบตเตอรี่ และแหล่ งจ่ ายพลังงาน
หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี่ ทใี่ ช้ ในกล้ องและอ่ านหัวข้ อทีเ่ หมาะสม
คําเตือน: ไม่ ควรให้ แบตเตอรี่ โดนความร้ อนจัด เช่ น แสงอาทิตย์ ไฟ หรื ออื่นๆ ทีค่ ล้ าย
กัน
ข้ อมูลต่อไปนี ้อธิบายถึงการใช้ แบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม และยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ให้ ยาวนาน
การใช้ งานไม่เหมาะสมจะทําให้ แบตเตอรี่ มีอายุการใช้ งานลดลงหรื อทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว มีความร้ อน
สูง เกิดเพลิงไหม้ หรื อระเบิด
แบตเตอรี่ Li-ion
อ่ านหัวข้ อนี้ถ้ากล้ องของคุณใช้ แบตเตอรี่ Li-ion ทีช่ าร์ จซํา้ ได้
แบตเตอรี่ ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ โปรดชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อนที่จะใช้ เก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในที่
เก็บเมื่อไม่ได้ ใช้
หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี่ หนึง่ หรื อสองวันก่อนการ
ใช้ งาน

■

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

■

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

■

iv

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

■

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

■

■ ข้ อควรระวัง: การทิง้
ทิ ้งแบตเตอรี่ ที่ใช้ แล้ วตามระเบียบข้ อบังคับของท้ องถิ่น จะต้ องคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อมเมื่อจะทิ ้ง
แบตเตอรี่ ใช้ อปุ กรณ์ภายใต้ สภาพอากาศที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
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อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (จําหน่ ายแยกต่ างหาก)
ใช้ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับของ FUJIFILM เท่านันกั
้ บกล้ องนี ้ อะแดปเตอร์ อื่นอาจทําให้ กล้ อง
เสียหาย
• อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับใช้ สําหรับภายในอาคารเท่านัน้
• โปรดตรวจสอบว่าปลัก๊ กระแสตรงเชื่อมต่อกับกล้ องอย่างแน่นหนา
• ปิ ดกล้ องก่อนที่จะดึงสายเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ ออก ถอดสายเชื่อมต่อด้ วยการจับที่ปลัก๊ ไม่ใช่
ที่สายเคเบิล
• ห้ ามใช้ กบั อุปกรณ์อื่น
• ห้ ามถอดประกอบ
• ห้ ามมิให้ ได้ รับความร้ อนและความชื ้นสูง
• ห้ ามทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์ อาจมีเสียงหึง่ ๆ หรื ออาจสัมผัสแล้ วร้ อนระหว่างการใช้ งาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ
• ถ้ าอะแดปเตอร์ ทําให้ เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ ให้ ปรับทิศทางหรื อเปลี่ยนตําแหน่งของเสาอากาศ
รับสัญญาณ

การใช้ กล้ อง
• ห้ ามเล็งกล้ องไปยังแหล่งกําเนิดแสงสว่างจ้ า เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มีเมฆบัง มิฉะนันอาจ
้
ทําให้ เซ็นเซอร์ ภาพของกล้ องเสียหายได้
• แสงอาทิตย์สว่างจ้ าที่โฟกัสผ่านช่องมองภาพอาจทําให้ แผงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF)
เสียหาย ห้ ามเล็งช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์
ถ่ ายรู ปทดสอบ
ก่อนที่จะถ่ายรูปในโอกาสสําคัญ (เช่น งานแต่งงานหรื อก่อนที่จะเดินทางโดยนํากล้ องไปด้ วย) ให้
ทดสอบถ่ายรูปและดูผลลัพธ์เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากล้ องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มี
ส่วนรับผิดต่อความเสียหายหรื อการสูญเสียผลกําไรที่เป็ นผลจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ์
หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ยกเว้ นกรณีที่ใช้ สําหรับการใช้ งานส่วนตัว ภาพที่บนั ทึกโดยใช้ ระบบกล้ องดิจิตอลของคุณนันไม่
้
สามารถนํามาใช้ ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ถ้ าไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ โปรด
ทราบว่ามีข้อจํากัดบางอย่างในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบันเทิงและการแสดง
นิทรรศการ แม้ จะเป็ นการบันทึกเพื่อใช้ เป็ นการส่วนตัวก็ตาม และผู้ใช้ ควรทราบว่าการโอนการ์ ด
หน่วยความจําที่มีภาพหรื อข้ อมูลที่ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นนสามารถทํ
ั้
าได้ เฉพาะ
ภายในข้ อจํากัดที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้ เท่านัน้
การจัดการ
เพื่อให้ มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้ อง โปรดอย่าให้ กล้ องได้ รับแรงกระแทกหรื อการสัน่ สะเทือนขณะ
ที่บนั ทึกภาพ

v

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

vi

จอผลึกเหลว
ในกรณีที่จอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผลึกเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งด่วนต่อไป
นี ้ถ้ าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้ขึ ้น:
• ถ้ าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริ เวณนันด้
้ วยผ้ า และจากนันล้
้ างให้
สะอาดด้ วยสบูแ่ ละนํ ้าไหล
• ถ้ าผลึกเหลวเข้ าตา ล้ างบริ เวณที่สมั ผัสถูกด้ วย นํ ้าสะอาดอย่างน้ อย 15 นาที จากนันพบแพทย์
้
ทันที
• ถ้ ากลืนผลึกเหลว ล้ างปากให้ สะอาดด้ วยนํ ้า ปริ มาณมากๆ ดื่มนํ ้าปริ มาณมากๆ และพยายาม
ทําให้ อาเจียน จากนันพบแพทย์
้
ทนั ที

การรบกวนทางไฟฟ้า
กล้ องนี ้อาจรบกวนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลหรื ออุปกรณ์ด้านการบิน โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที่โรง
พยาบาลหรื อสายการบินก่อนที่จะใช้ กล้ องในโรงพยาบาลหรื อในเครื่ องบิน

แม้ วา่ จอภาพจะถูกผลิตขึ ้นโดยใช้ เทคโนโลยีที่มีความแม่นยําสูง แต่ก็อาจมีพิกเซลที่สว่างอยูเ่ สมอ
หรื อดับอยูเ่ สมอ กรณีเช่นนี ้ไม่ใช่การทํางานผิดปกติ และภาพที่บนั ทึกด้ วยผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ รับ
ผลกระทบ

Exif Print เป็ นรูปแบบของไฟล์กล้ องดิจิตอลที่แก้ ไขใหม่ ซึง่ มีการเก็บข้ อมูลในภาพถ่ายเพื่อใช้ ในการ
ผลิตสีระหว่างการพิมพ์

ข้ อมูลเครื่ องหมายการค้ า
ภาพแบ่งดิจิตอลเป็ นเครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ FUJIFILM
Corporation เครื่ องหมาย xD-Picture Card และ E เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ FUJIFILM
Corporation ตัวอักษรที่ใช้ รวมในที่นี ้ได้ รับการพัฒนาโดย DynaComware Taiwan Inc.
Macintosh, Mac OS และ macOS เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริ กา
และประเทศอื่นๆ Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจด
ทะเบียนของ Wi-Fi Alliance โลโก้ SDHC และ SDXC เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ SD-3C, LLC
โลโก้ HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
ชื่อทางการค้ าอื่นๆ ทังหมดที
้
่กล่าวถึงในคูม่ ือนี ้เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจด
ทะเบียนของผู้ที่เป็ นเจ้ าของ

ห้ ามมิให้ มีการส่งออกทังทางตรงและทางอ้
้
อม ส่วนหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมดของซอฟต์
้
แวร์ ที่ได้ รับ
อนุญาตใช้ งานนี ้โดยไม่ได้ รับอนุญาตโดยหน่วยงานผู้กํากับดูแล

ระบบโทรทัศน์ สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) เป็ นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์สีจําเพาะที่ปรับ
ใช้ สว่ นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญี่ปนุ่ PAL (เส้ นกวาดสลับ) เป็ นระบบโทรทัศน์สีที่ปรับใช้ สว่ น
ใหญ่ในประเทศยุโรปและจีน
Exif Print (Exif เวอร์ ช์ชัั่น 2.3)

ประกาศสําคัญ: อ่ านก่ อนใช้ ซอฟต์ แวร์ นี ้

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
ประกาศ
เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ห้ ามให้ ผลิตภัณฑ์ เปี ยกฝนหรื อชื้น
โปรดอ่ าน “หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย” และตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคุณเข้ าใจเนื้อหาก่ อน
ใช้ งานกล้ อง
สําหรั บลูกค้ าในประเทศแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ข้ อควรระวัง: ระบบดิจิตอลคลาส B นี ้เป็ นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา
ประกาศอุตสาหกรรมแคนาดา: อุปกรณ์นี ้เป็ นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licenceexempt RSS โดยทํางานตามเงื่อนไขสองข้ อต่อไปนี ้ (1) อุปกรณ์นี ้จะไม่ก่อให้ เกิดการรบกวน และ
(2) อุปกรณ์นี ้ต้ องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจทําให้ การทํางานของอุปกรณ์ไม่
เป็ นไปตามที่ต้องการ

่ ักอาศัยส่ วนบุคคล
การกําจัดทิง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทีพ
ในสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : สัญลักษณ์นี ้บนผลิตภัณฑ์
หรื อคูม่ ือและใบรับประกัน และ/หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์หมายความว่าไม่ควรกําจัด
ผลิตภัณฑ์นี ้รวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรื อน แต่ควรนําไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสม
สําหรับการนําอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ ใหม่
การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี ้ได้ รับการกําจัดทิ ้งอย่างถูกต้ องแล้ ว จะช่วยป้องกันผลกระ
ทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพของมนุษย์ ที่อาจเกิดจากการจัดการขยะของ
ผลิตภัณฑ์นี ้อย่างไม่เหมาะสม
สัญลักษณ์นี ้บนแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าหมายความว่าไม่ควจกําจัดแบตเตอรี่
เหล่านี ้รวมกับขยะมูลฝอยในครัวเรื อน

หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าที่ถอดออกได้ งา่ ย โปรดกําจัดทิ ้งต่างหากตาม
อุปกรณ์นี ้และเสาอากาศต้ องไม่อยูใ่ นตําแหน่งร่วมหรื อทํางานร่วมกับเสาอากาศหรื อเครื่ องส่ง
ข้ อบังคับในท้ องถิ่นของคุณ
สัญญาณอื่นๆ ยกเว้ นวิทยุในตัวที่ผา่ นการทดสอบแล้ ว คุณสมบัตกิ ารเลือกรหัสประเทศอาจถูกปิ ดใช้
การนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่จะช่วยอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้ อมูล
งานสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา/แคนาดา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์นี ้กลับมาใช้ ใหม่ โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในท้ องถิ่นของคุณ
ประกาศการได้ รับรั งสี: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีอยูไ่ ม่ได้ แสดงปั ญหาด้ านสุขภาพที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยบริ การกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อผลิตภัณฑ์
กับการใช้ อปุ กรณ์ไร้ สายกําลังตํ่า อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อพิสจู น์วา่ อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตํ่าเหล่านี ้มี
ในประเทศที
่
อ
ยู
่
น
อกสหภาพยุ
โ
รป
นอร์
เ
วย์
ไอซ์
แ
ลนด์
และลิกเตนสไตน์ : หากคุณต้ องการ
ความปลอดภัยทังหมด
้
อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตํ่าปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ระดับตํ่า ใน
กําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้ รวมถึงแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ในท้ องถิ่นและ
ช่วงคลื่นไมโครเวฟ ขณะที่กําลังใช้ งาน ในขณะที่คลื่นความถี่วิทยุระดับสูงสามารถส่งผลกระทบต่อ
สอบถามวิธีการกําจัดทิ ้งที่เหมาะสม
สุขภาพ (โดยให้ ความร้ อนแก่กล้ ามเนื ้อ) การได้ รับคลื่นความถี่วิทยุระดับตํ่าไม่มีผลกระทบในการ
สร้ างความร้ อน ทําให้ ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่พงึ ประสงค์ มีงานวิจยั จํานวนมากเกี่ยวกับ
ในประเทศญี่ปุ่น: สัญลักษณ์บนแบตเตอรี่ นี ้แสดงว่าต้ องจํากัดการทิ ้งแบตเตอรี่ เหล่า
การได้ รับคลื่นความถี่วิทยุระดับตํ่าไม่พบผลกระทบทางชีวภาพอื่นๆ งานวิจยั บางชิ ้นได้ แสดงความ
นี ้แยกต่างหาก
เห็นว่าอาจมีผลกระทบทางชีวภาพบางประการ แต่ข้อค้ นพบดังกล่าวไม่มีการยืนยันจากงานวิจยั
อื่นๆ เพิ่มเติม X-A20 ผ่านการทดสอบและพบว่าเป็ นไปตามข้ อจํากัดการได้ รับรังสี IC ที่กําหนดไว้
สําหรับสภาพแวดล้ อมที่ไม่ได้ ควบคุม และเป็ นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้ รับคลื่น
ความถี่วิทยุ (RF) IC
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อุปกรณ์ เครื อข่ ายไร้ สาย: ข้ อควรระวัง
สําคัญ: โปรดอ่ านประกาศต่ อไปนี้ก่อนใช้ งานเครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สายในตัวกล้ อง
Q ผลิตภัณฑ์นี ้ มีฟังก์ชนั่ การเข้ ารหัสที่พฒ
ั นาขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ควบคุมโดยระเบียบ
ว่าด้ วยการบริ หารการส่งออกของสหรัฐอเมริ กา และอาจไม่สามารถส่งออกหรื อส่งออกต่อไปยัง
ประเทศที่สหรัฐอเมริ กามีการห้ ามส่งสินค้ า
• ใช้ สําหรั บเป็ นชิน้ ส่ วนของเครื อข่ ายไร้ สายเท่ านั้น FUJIFILM ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเสีย
หายที่เป็ นผลจากการใช้ งานโดยไม่ได้ รับอนุญาต ห้ ามใช้ สําหรับการทํางานที่จําเป็ นต้ องมีความ
แม่นยําในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรื อระบบอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อชีวิต
มนุษย์โดยตรงหรื อทางอ้ อม เมื่อใช้ งานอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ และระบบอื่นๆ ที่จําเป็ นต้ องมีความ
แม่นยําในระดับที่สงู กว่าระบบไร้ สาย โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังที่จําเป็ น
ทังหมด
้
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและป้องกันการทํางานผิดพลาด
• ใช้ เฉพาะภายในประเทศทีซ่ ้ืออุปกรณ์ เท่ านั้น อุปกรณ์นี ้มีความสอดคล้ องตามระเบียบที่
ควบคุมอุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สายในประเทศที่ซื ้ออุปกรณ์ ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบในท้ องถิ่นทังหมด
้
เมื่อใช้ งานอุปกรณ์ FUJIFILM ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการใช้ งานในขอบเขต
อํานาจของกฎหมายอื่น
• ข้ อมูลไร้ สาย (ภาพ) อาจถูกสกัดโดยบุคคลทีส่ าม จึงไม่รับประกันความปลอดภัยของการส่ง
ข้ อมูลผ่านเครื อข่ายไร้ สาย
• ห้ ามใช้ อุปกรณ์ ในสถานทีท่ อี่ าจได้ รับผลกระทบจาสนามแม่ เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อ
สัญญาณรบกวนทางวิทยุ ห้ ามใช้ เครื่ องส่งสัญญาณใกล้ กบั เตาไมโครเวฟ หรื อในสถานที่ที่อาจ
ได้ รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณรบกวนทางวิทยุซงึ่ อาจขัดขวางการ
รับสัญญาณไร้ สายได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนร่วมกันขึ ้นเมื่อใช้ งานเครื่ องส่งสัญญาณใกล้ กบั
อุปกรณ์ไร้ สายอื่นที่ทํางานบนย่านความถี่ 2.4 GHz
• อุปกรณ์ นี้ทาํ งานบนคลื่นความถีเ่ ดียวกันกับอุปกรณ์ เชิงพาณิชย์ ทางการศึกษา และ
ทางการแพทย์ และเครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สาย นอกจากนี ้ยังทํางานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับ
เครื่ องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตและเครื่ องส่งสัญญาณความดันไฟฟ้าตํ่าแบบไม่มีใบอนุญาต
พิเศษที่ใช้ ในระบบติดตาม RFID สําหรับสายงานผลิตและการใช้ งานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
• เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ ข้างต้ น ให้ ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนี้ ยืนยันว่า
เครื่ องส่งสัญญาณ RFID ไม่ได้ ทํางานก่อนใช้ อปุ กรณ์นี ้ หากคุณสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์สง่ สัญญาณ
รบกวนจากตัวส่งสัญญาณที่ได้ รับอนุญาตที่ใช้ สําหรับการติดตาม RFID ให้ หยุดใช้ ความถี่ที่ได้ รับ
ผลกระทบหรื อเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ไปยังตําแหน่งอื่นทันที หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์นี ้ก่อให้ เกิด
สัญญาณรบกวนในระบบติดตาม RFID ความดันไฟฟ้าตํ่า ให้ ตดิ ต่อตัวแทนของ FUJIFILM
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โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งาน

คําเตือน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย
ขอขอบคุณที่เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้ สําหรับการซ่อม ตรวจสอบ และการทดสอบภายใน ให้ ตดิ ต่อ
ตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM
• โปรดใช้ เลนส์อย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือผูใ้ ช้ กล้ องโดย
ละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย

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

ไอคอนที่แสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําที่จะต้ องปฏิบตั ติ าม

ห้ามสัมผัสชิ้ น
ส่วนภายใน

ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้
ส่ วนภายในทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อ
เกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการสัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ กล้ องออกทันที โดยระวัง
ไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
ขอคําแนะนํา
ห้ ามวางบนพื้นผิวทีไ่ ม่ มั่นคง ผลิตภัณฑ์อาจตก ทําให้ เกิดการเสียหายได้
ห้ ามดูดวงอาทิตย์ ผ่านทางเลนส์ หรื อช่ องมองภาพของกล้ อง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควร
ระวังนี ้อาจทําให้ เกิดผลเสียกับการมองเห็นอย่างถาวร

ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ หรื อเก็บในบริเวณทีส่ ัมผัสไอนํ้า หรื อควัน หรื อความชื้นสูง หรื อฝุ่ นหนา หาก
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามทิง้ ให้ โดนแสงแดดโดยตรงหรื อในบริเวณทีอ่ าจมีอุณหภูมสิ ูงมาก เช่ น ในยาน
พาหนะทีป่ ิ ดมิดชิดในวันทีม่ ีแสงแดดแรง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้
เกิดเพลิงไหม้
เก็บให้ พ้นมือเด็ก ผลิตภัณฑ์นี ้อาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเด็กเล่น

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้ อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง (“สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําที่ระบุนนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ต้องห้ าม (“ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื่ องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําที่ต้องดําเนินการ (“จําเป็ น”)

คําเตือน
ห้ามใช้ใน
ห้องนํ้าหรื อ
ห้องอาบนํ้า

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ ามจับด้ วยมือทีเ่ ปี ยก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าช็อต
ให้ ดวงอาทิตย์ อยู่นอกเฟรมภาพเมื่อถ่ ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ที่โฟกัสเข้ าไปที่
กล้ องเมื่อดวงอาทิตย์อยูใ่ นหรื อใกล้ กบั เฟรมสามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
เมื่อไม่ ได้ ใช้ งานผลิตภัณฑ์ ให้ ครอบฝาปิ ดเลนส์ แล้ วเก็บให้ ห่างจากสัมผัสแสง
อาทิตย์ โดยตรง แสงอาทิตย์ที่โฟกัสในเลนส์สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
ห้ ามยกกล้ องหรื อเลนส์ ในขณะทีย่ ดึ กล้ องไว้ กับขาตั้งกล้ อง ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรื อชน
กับวัตถุอื่น ทําให้ เกิดการเสียหายได้

ห้ ามจุ่มหรื อนําไปสัมผัสกับนํ้า หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามถอดประกอบ (ห้ ามเปิ ดตัวเครื่ อง) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟ
ไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรื อบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
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สารบัญ .................................................................... P xii
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ของกล้ องมีการระบุไว้ ในที่นี ้

การแก้ ไขปั ญหา..................................................... P 123
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ข้ อจํากัดของการตั้งค่ ากล้ อง.................................. P 140
โปรดดูหน้ า 140 เกี่ยวกับข้ อจํากัดของตัวเลือกเสริ มที่สามารถ
ใช้ ได้ ในการถ่ายภาพแต่ละโหมด

การ์ ดหน่ วยความจํา
สามารถเก็บภาพไว้ ในการ์ ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC ที่เป็ นอุปกรณ์เสริ ม (P 17) ซึง่ ในคูม่ ือนี ้เรี ยกว่า “การ์ ดหน่วยความจํา”
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การดูแลผลิตภัณฑ์
ตัวกล้ อง: เพื่อรักษากล้ องให้ อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ โปรดใช้ ผ้าแห้ งเนื ้อนุม่ เช็ดทําความสะอาดตัวกล้ องหลังจากใช้ งานทุกครัง้ ห้ าม
ใช้ แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรื อสารระเหยอื่นๆ ที่อาจทําให้ ผลิตภัณฑ์หนังบนตัวกล้ องเปลี่ยนสีหรื อเสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้ อง
ถ่ายรูป ควรเช็ดออกทันทีด้วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ใช้ เครื่ องเป่ าลมเพื่อขจัดฝุ่ นออกจากหน้ าจอ ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีด
ข่วน จากนันเช็
้ ดเบาๆ ด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ สามารถขจัดคราบที่หลงเหลืออยูโ่ ดยการเช็ดเบาๆ ด้ วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ
FUJIFILM โดยใช้ นํ ้ายาทําความสะอาดเลนส์เล็กน้ อย การป้องกันฝุ่ นเข้ าสูก่ ล้ อง ให้ ครอบฝาครอบตัวกล้ องเมื่อไม่ได้ ตดิ เลนส์
้ า (P 101)
เซ็นเซอร์ ภาพ: สามารถลบฝุ่ นจากเซ็นเซอร์ ภาพได้ โดยใช้ ตวั เลือก V ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ในเมนูการตังค่
เลนส์ แบบเปลี่ยนได้ : ใช้ เครื่ องเป่ าลมเพื่อขจัดฝุ่ น จากนันเช็
้ ดเบาๆ ด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ สามารถขจัดคราบที่หลงเหลืออยูโ่ ดยการ
เช็ดเบาๆ ด้ วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ FUJIFILM โดยใช้ นํ ้ายาทําความสะอาดเลนส์เล็กน้ อย ครอบฝาปิ ดหน้ าและหลังเมื่อ
ไม่ใช้ เลนส์
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ก่ อนทีจ่ ะเริ่มต้ น
สัญลักษณ์ และข้ อตกลง

เมนูและข้ อความอื่นๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็ น ตัวหนา ในภาพประกอบภายในคูม่ ือนี ้ อาจมีการปรับเปลี่ยนให้ จอแสดงผลเรี ยบ
ง่ายขึ ้นเพื่อประโยชน์ในการอธิบาย ภาพประกอบจะใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านัน;้ รูปภาพอาจถูกปรับให้ งา่ ย ขณะที่
ภาพถ่ายไม่ได้ จําเป็ นว่าจะถูกถ่ายจากกล้ องรุ่นที่อธิบายในคูม่ ือเล่มนี ้

ก่ อนทีจ่ ะเริ่ มต้ น

คูม่ ือนี ้มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ตอ่ ไปนี ้:
Q ควรอ่านข้ อมูลนี ้ก่อนที่จะใช้ งานเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างถูกต้ อง
R ข้ อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์เมื่อใช้ กล้ อง
P หน้ าอื่นๆ ที่อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง

อุปกรณ์ เสริมที่มีให้
ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่รวมมากับกล้ องของคุณ:

แบตเตอรี ่ NP-W126S ทีช่ าร์ จซํ้ าได้

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ AC-5VF

อะแดปเตอร์ ปลัก๊ ไฟ
(ลักษณะของอะแดปเตอร์ จะต่างกันไปในแต่ละ
ภูมิภาคทีจ่ ํ าหน่าย)
• คูม่ ือผู้ใช้ (คู่มือเล่มนี)้
• สายคล้องคอ

สาย USB

ฝาครอบตัวกล้อง

R หากคุณซื ้อชุดเลนส์ ให้ ตรวจสอบว่ารวมเลนส์ด้วย
1

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในหน้ าที่อยูท่ างขวาของแต่ละรายการ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ปุ่ มชัตเตอร์ ............................................... 29
แป้นหมุนคําสัง่ หลัก..................................... 4
แป้นหมุนเลือกโหมด.................................. 41
แฟลช....................................................... 74
รูสําหรับสายคล้ อง..................................... 12
สวิตช์ N (ยกแฟลช) .................................. 74
หน้ าสัมผัสสัญญาณเลนส์
ปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์ .................................. 13
ไมโครโฟน ................................................ 36
ไฟช่วยหาออโตโฟกัส ................................. 86
ไฟตังเวลา
้
................................................ 66

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

สวิตช์ ON/OFF ........................................... 21
ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั่ )........................................ 40
ช่องใส่แบตเตอรี่ ........................................ 14
ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา ........................ 15
สลักแบตเตอรี่ ........................................... 14
จอภาพ LCD .............................................. 5
แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อย ............................. 4
ฝาครอบขัวต่
้ อ ................................ 111, 117
ฝาครอบสายสัญญาณสําหรับ DC coupler
สลักฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่ ........................ 14
ฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่ ............................... 14

V ช่องยึดขาตัง้
W ลําโพง ...................................................... 37
X ไมโคร USB (ไมโคร B)/ ........................... 111

แผ่ นหมายเลขเครื่ อง
ห้ ามแกะแผ่นหมายเลขเครื่ อง ซึง่ มี FCC ID, เครื่ องหมาย CE, หมายเลขเครื่ อง และข้ อมูลสําคัญอื่นๆ
2

ช่องต่อรี โมตกดชัตเตอร์ ....................... 51, 53

Y ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D) .................. 117
Z ฝาครอบตัวกล้ อง ...................................... 13
a แผ่นหมายเลขเครื่ อง ........................ดูด้านล่าง

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ก่ อนทีจ่ ะเริ่ มต้ น

ปุ่ ม a (เล่น)............................................ 31
ไฟแสดงสถานะ........................................... 5
ปุ่ ม t (บันทึกภาพยนตร์ ).......................... 36
ปุ่ ม MENU/OK .................................ดูด้านล่าง
ปุ่ ม X (ล็อคควบคุม) (กดแล้ วค้ างไว้ )
......................................................ดูด้านล่าง
f ตัวเลือก..........................................ดูด้านล่าง
g ปุ่ ม Q (เมนูดว่ น) ........................................ 38
ปุ่ มแปลง RAW ไฟล์ (โหมดเล่น)................. 78
h ปุ่ ม DISP (เล่น)/BACK ................................. 25
b
c
d
e

ล็อคควบคุม
การป้องกันการทํางานโดยไม่ตงใจของปุ่
ั้
มตัวเลือก (efgh) และปุ่ ม Q ระหว่างถ่ายรูป ให้ กด MENU/OK จนกว่า X แสดงขึ ้น สามารถ
ปลดล็อคควบคุมได้ โดยการกดปุ่ ม MENU/OK จนกว่า X ไม่ปรากฏอีกต่อไป

ปุ่ มตัวเลือก
เลื่อนเคอร์ เซอร์ ขนึ ้ (e)
ปุ่ ม AF (ออโต้ โฟกัส) (P 58)/
ปุ่ ม b (ลบ) (P 35)
เลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปทางซ้ าย (g)
ปุ่ ม h (การตังเวลา)
้
(P 66)

ปุ่ ม MENU/OK
(P 83, 92, 97)
เลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปทางขวา (h)
ปุ่ ม WB (สมดุลย์สีขาว) (P 61)

เลื่อนเคอร์ เซอร์ ลง (f)
ปุ่ ม I (ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด) (P 63, 64, 65)
3

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

แป้นหมุนปุ่ มเลือกคําสั่งหลักและแป้นหมุนปุ่ มเลือกคําสั่งย่ อย
บทบาทของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ หลักและแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อยจะแตกต่างกันตามที่แสดงด้ านล่างนี ้
โหมด

P (โปรแกรม AE)

S (เน้ นชัตเตอร์
AE)

แป้นหมุนเลือกคํา
สั่งหลัก

การชดเชยการรับแสง (P 72)
หมุน

แป้นหมุนเลือกคําสั่งย่ อย

สลับโปรแกรม
(P 50)
กด

M (แมนวล)

ความเร็วชัตเตอร์
(P 51)

เมนูด่วน

ความเร็ วชัตเตอร์
(P 53)

ปรับซูมไฟฟ้าเมื่อหมุนหน้ าจอ 180° เมื่อถ่ายภาพตัวเอง (“เซลฟี่ ”) 1

การเล่ น
เฟรมขันสู
้ ง (P 31)

เลือกตัวเลือก
(P 38)

รูรับแสง 2 (P 52, 53)

• ซูมเข้ าบนจุดโฟกัสที่เลือก (P 57)
• ในโหมดแมนวลโฟกัส กดค้ างเพื่อเลือกตัวเลือก c ระบบช่ วย MF (P 56)
• ปล่อยชัตเตอร์ เมื่อหมุนจอภาพ 180° สําหรับถ่ายภาพตัวเอง (P 69)

1 ติดเลนส์ซมู ไฟฟ้าและเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ T ตัง้ ค่ าซูมอิเล็กทรอนิก
2 ใช้ วงแหวนปรับรูรับแสงเพื่อปรับรูรับแสง
4

A (เน้ นรู รับแสง
AE)

—

• ซูมการเล่น
(P 32)
• การเล่นแบบหลาย
เฟรม (P 33)
ซูมเข้ าบนจุดโฟกัสที่
ทํางาน (P 31)

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ไฟแสดงสถานะ

จอภาพ LCD

ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะของกล้ องดังต่อไปนี ้

สามารถกลับทิศทางจอภาพ LCD เพื่อถ่ายภาพตัวเอง (P 69)
หรื อเอียงเพื่อความสบายในการดูภาพขณะวางเฟรมรูปภาพ
ก่ อนทีจ่ ะเริ่ มต้ น

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ
สว่างเป็ นสีเขียว

สถานะของกล้ อง
โฟกัสล็อค
แจ้ งเตือนภาพเบลอ โฟกัส หรื อค่าแสง
กะพริ บเป็ นสีเขียว
สามารถถ่ายภาพได้
กะพริ บเป็ นสีเขียวและสีส้ม กําลังบันทึกภาพ สามารถถ่ายภาพเพิ่มได้
กําลังบันทึกภาพ ไม่สามารถถ่ายภาพเพิ่มใน
สว่างเป็ นสีส้ม
เวลานี ้ได้
กะพริ บเป็ นสีส้ม
กําลังชาร์ จแฟลช จะไม่ยิงแฟลชเมื่อถ่ายภาพ
กะพริ บเป็ นสีแดง
เลนส์หรื อหน่วยความจําผิดพลาด

จุดบี บ

เมื่อเอียงจอภาพ ระมัดระวังอย่าให้ นิ ้วหรื อสิง่ อื่นสัมผัสระหว่าง
จอภาพและตัวกล้ อง อย่าแตะสายด้ านหลังจอแสดงผล การไม่
ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ กล้ องทํางานผิดปกติ

R อาจมีคําเตือนแสดงขึ ้นในจอแสดงผล (P 129)

5

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

จอแสดงผลของกล้ อง
สัญลักษณ์ประเภทต่างๆ ต่อไปนี ้อาจปรากฏระหว่างการถ่ายรูปและการเล่น ในคําอธิบายต่อไปนี ้ จะแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ งานได้
ทังหมดเพื
้
่อวัตถุประสงค์สําหรับเป็ นภาพประกอบเท่านัน้ สัญลักษณ์ที่แสดงจริ งอาจแตกต่างกันไป ขึ ้นอยูก่ บั การตังค่
้ าของกล้ อง
■ การถ่ ายรู ป
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง
O ช่วงไดนามิก............................................... 87
P ล็อคควบคุม ................................................. 3
Q สัญลักษณ์เสียงและแฟลช .......................... 98
R ฮิสโตแกรม................................................. 27
S สัญลักษณ์ระยะห่าง ................................... 56
T ระดับแบตเตอรี่ .......................................... 21
U ความไวแสง ............................................... 70
V การชดเชยการรับแสง/
สัญลักษณ์การรับแสง ........................... 53, 72
W รูรับแสง ......................................... 50, 52, 53
X ความเร็ วชัตเตอร์ ............................ 50, 51, 53
Y สัญลักษณ์ลอ็ ค AE .................................... 59
Z การวัดแสง ................................................. 73
a โหมดถ่ายรูป .............................................. 41

b สัญลักษณ์โฟกัส......................................... 57
c สัญลักษณ์แมนนวลโฟกัส ........................... 56
d โหมดโฟกัส ................................................ 55
e สัญลักษณ์ AF+MF .................................... 84
f ชนิดชัตเตอร์ .............................................. 91
g โหมดต่อเนื่อง............................................. 63
้
าย ........................... 66
h สัญญาณการตังเวลาถ่
i โหมดแฟลช................................................ 74
ชดเชยแฟลช .............................................. 89
j โหมด IS .................................................... 90
k แตะเพื่อซูม ................................................ 30

ก่ อนทีจ่ ะเริ่ มต้ น

A เช็คโฟกัส ................................................... 57
B พรี วิวชัดตื ้น ................................................ 52
C ลงวันที่ .................................................... 103
D สถานะดาวน์โหลดข้ อมูลตําแหน่ง .............. 104
E โหมดมูฟวีี่.................................................. 36
F เวลาที่เหลือ ............................................... 36
G จํานวนภาพที่ถ่ายได้ * ............................... 132
H และคุณภาพและขนาดภาพ ........................ 86
I วันที่และเวลา ............................................. 22
J เฟรมโฟกัส ........................................... 29, 59
K การเตือนโฟกัส ................................. 125, 129
L คําเตือนอุณหภูมิ ...................................... 131
M สมดุลย์สีขาว ............................................. 61
N จําลองฟิ ล์ม................................................ 76
* แสดง “9999” หากมีพื ้นที่มากกว่า 9999 เฟรม

ล็อคควบคุม

X

การกดปุ่ มควบคุมที่ถกู ล็อค (P 3) จะแสดงไอคอน X
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Q ความไว ..................................................... 70
R การชดเชยการรับแสง ................................. 72
S รูรับแสง ......................................... 50, 52, 53
T ความเร็ วชัตเตอร์ ............................ 50, 51, 53
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W การให้ คะแนน ............................................ 31

เลนส์
สามารถใช้ กล้ องด้ วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount และอุปกรณ์เสริ มอื่นๆ ที่ระบุในรายการหน้ า 118

ซูมไฟฟ้า
เมื่อเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ T ตัง้ ค่ าซูมอิเล็กทรอนิก จะ
สามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อยเพื่อปรับการซูมเมื่อหมุน
หน้ าจอ LCD 180°

15
-4
5

R สามารถใช้ วงแหวนปรับโฟกัสเพื่อปรับการซูมได้ เมื่อเปิ ดออโต้
โฟกัส

ก่ อนทีจ่ ะเริ่ มต้ น

15
-4
5

ส่ วนต่ างๆ ของเลนส์

A วงแหวนโฟกัส
B วงแหวนปรับซูม
C เครื่ องหมายยึด

D หน้ าสัมผัสสัญญาณเลนส์
E ฝาปิ ดเลนส์ด้านหน้ า
F ฝาปิ ดเลนส์ด้านหลัง

R ใช้ เลนส์ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ ณ ที่นี ้เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงเป็ นภาพประกอบ

9

เลนส์

การถอดฝาปิ ด

เลนส์ กับวงแหวนปรั บรู รับแสง

ถอดฝาปิ ดตามที่แสดงในภาพ

เมื่อตังค่
้ าอื่นที่ไม่ใช่ A คุณสามารถปรับรู วงแหวนปรับรูรบั แสง
รับแสงโดยการหมุนวงแหวนปรับรูรับแสง
(โหมดการรับแสง A และ M)

A 16 11 8 5.6 4 2.8

A 16 11 8 5.6 4

R ฝาปิ ดเลนส์อาจแตกต่างจากที่แสดง

เลนส์ พร้ อมเลนส์ ฮูด
เมื่อต่อแล้ ว เลนส์ฮดู จะลดแสงจ้ าและปกป้ององค์ประกอบของ
เลนส์ด้านหน้ า

สวิตช์ โหมดการรั บแสง
หากเลนส์มีสวิตช์โหมดการรับแสง สามารถปรับรูรับแสงแบบ
แมนวลได้ โดยเลื่อนสวิตช์ไปที่ Z แล้ วหมุนวงแหวนปรับรูรับแสง
วงแหวนปรับรู รบั แสง

สวิ ตช์ โหมดการรับแสง

R เมื่อตังค่
้ าวงแหวนปรับรูรับแสงเป็ น A ให้ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่
ย่อยเพื่อปรับรูรับแสง
R สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการทํางานของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ หลักและ
ย่อย ให้ ดใู นหน้ า 4
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เลนส์

เลนส์ กับสวิตช์ O.I.S.

เลนส์ แมนวลโฟกัส

สวิ ตช์ O.I.S.

เลื่อนวงแหวนโฟกัสไปด้ านหน้ าสําหรับออโต้
โฟกัส
สําหรับแมนวลโฟกัส (P 56) ให้ เลื่อนวงแหวน
โฟกัสไปด้ านหลังแล้ วหมุนขณะตรวจสอบ
ผลลัพธ์ในกล้ องถ่ายรูป สามารถใช้ สญ
ั ลักษณ์
ระยะโฟกัสและความลึกฟิ ลด์เพื่อช่วยแมนวล
โฟกัส โปรดทราบว่าแมนวลโฟกัสอาจไม่
สามารถใช้ งานได้ ในโหมดถ่ายรูปทังหมด
้

ก่ อนทีจ่ ะเริ่ มต้ น

หากเลนส์รองรับการกันภาพสัน่ สะเทือนแบบออปติคอล (O.I.S.)
จะสามารถเลือกโหมดกันภาพสัน่ สะเทือนในเมนูกล้ องได้ การ
เปิ ดใช้ งานกันภาพสัน่ สะเทือน ให้ เลื่อนสวิตช์ O.I.S. ไปที่ ON

สัญลักษณ์ ความลึกฟิ ลด์
สัญลักษณ์ความลึกฟิ ลด์แสดงความลึกฟิ ลด์โดยประมาณ (ระยะ
ด้ านหน้ าและด้ านหลังของจุดโฟกัสที่ปรากฏในโฟกัส) สัญลักษณ์จะ
แสดงในรูปแบบฟิ ล์ม
สัญลักษณ์
ระยะห่าง
Q กล้ องจะไม่แสดงระยะโฟกัสเมื่อเลนส์อยูใ่ นโหมดแมนวลโฟกัส
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ขั้นแรก
การต่ อสายคล้ อง
ต่อสายคล้ องเข้ าในรูสําหรับสายคล้ องตามที่แสดงด้ านล่าง

Q เพื่อป้องกันกล้ องตก ให้ ตรวจสอบว่าสายคล้ องแน่นดีแล้ ว
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การต่ อเลนส์
ต่อเลนส์ตามที่อธิบายด้ านล่าง
Q ให้ ใช้ ความระมัดระวังเพื่อป้องกันฝุ่ นเข้ าไปในกล้ องขณะต่อและถอดเลนส์

1 ถอดฝาครอบตัวกล้ องและฝาปิ ดด้ านหลัง

การถอดเลนส์
การถอดเลนส์ ให้ ปิดกล้ อง จากนันกด
้
ปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์แล้ วหมุนเลนส์ตาม
ที่แสดง

ขั้นแรก

ถอดฝาครอบตัวกล้ องจากกล้ องและฝาปิ ดด้ านหลังจาก
เลนส์

ปุ่ มถอดเปลีย่ นเลนส์
Q เพื่อป้องกันฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรื อภายในกล้ อง ให้ ปิดฝาเลนส์และฝา
ครอบตัวกล้ องเมื่อไม่ได้ ตดิ เลนส์

Q ห้ ามแตะชิ ้นส่วนภายในของกล้ อง

2 ต่ อเลนส์

เลนส์ และอุปกรณ์ เสริมภายนอกอื่นๆ
สามารถใช้ กล้ องด้ วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount และ
อุปกรณ์เสริ มอื่นๆ ที่ระบุในรายการหน้ า 118

วางเลนส์บนที่ยดึ ให้ เครื่ องหมายบนเลนส์และกล้ องตรงกัน
จากนันให้
้ หมุนเลนส์จนกว่าคลิกเข้ าที่

Q ห้ ามกดปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์ขณะต่อเลนส์
13

การใส่ แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
กล้ องไม่มีหน่วยความจําภายในกล้ อง รูปภาพจะถูกจัดเก็บในการ์ ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC ที่เป็ นอุปกรณ์เสริ ม
(จําหน่ายแยกต่างหาก) ใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจําตามที่อธิบายด้ านล่าง

1 เปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่

เลื่อนสลักฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงแล้ วเปิ ดฝา
ครอบช่องใส่แบตเตอรี่

2 ใส่ แบตเตอรี่

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

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

Q ใส่ขวให้
ั ้ ถกู ต้ อง ห้ ามใช้ แรงในการใส่ แบตเตอรี่ กลับด้ าน
หรื อผิดขั้ว แบตเตอรี่ จะเลื่อนเข้ าที่ได้ อย่างง่ายดายถ้ าถูกขัว้

3 ใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา

จับการ์ ดหน่วยความจําใน
ทิศทางที่แสดง เลื่อนเข้ าที่ให้
คลิกเข้ าสูส่ ว่ นหลังของช่อง

คลิ ก

ขั้นแรก

การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจํา
Q โปรดตรวจสอบว่าการ์ ดอยูใ่ นทิศทางที่ถกู ต้ องอย่าใส่การ์ ด
โดยเอียงหรื อใช้ แรง
Q การ์ ดหน่วยความจํา SD/
SDHC/SDXC นันสามารถ
้
ล็อคได้ ทําให้ ไม่สามารถฟ
อร์ แมทการ์ ดหรื อบันทึกหรื อ สวิ ตช์ป้องกันการเขียน
ลบภาพได้ ก่อนที่จะใส่การ์ ด
หน่วยความจํา ให้ เลื่อนสวิตช์ป้องกันการเขียนไปที่ตําแหน่ง
ปลดล็อค

4 ปิ ดฝาของช่ องใส่ แบตเตอรี่

Q ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําก่อนที่จะใช้ ครัง้ แรก และโปรดฟอร์ แม
ทการ์ ดหน่วยความจําทังหมดหลั
้
งจากที่ใช้ งานในคอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์ชนิดอื่นแล้ ว สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอร์ แม
ทการ์ ดหน่วยความจํา โปรดดูหน้ า 105
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การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจํา

การถอดแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ หรื อการ์ ดหน่วยความจํา โปรด ปิ ดกล้ อง
และเปิ ดฝาของช่องใส่แบตเตอรี่
ในการนําแบตเตอรี่ ออก ให้ กดสลัก
ของแบตเตอรี่ ไปทางด้ านข้ าง และ
เลื่อนแบตเตอรี่ ออกจากกล้ องดังที่
แสดง

สลักแบตเตอรี ่

Q แบตเตอรี่ อาจร้ อนเมื่อใช้ งานในสภาพแวดล้ อมที่มีอณ
ุ หภูมิสงู
ให้ ใช้ ความระมัดระวังเมื่อถอดแบตเตอรี่
ในการนําการ์ ดหน่วยความจําออก ให้
กดเข้ าและค่อยๆ ปล่อยออก การ์ ดจะ
สามารถนําออกได้ ด้วยมือ เมื่อถอด
การ์ ดหน่วยความจํา ช่องเสียบการ์ ด
อาจปล่อยการ์ ดออกมาอย่างรวดเร็ว
ใช้ นิ ้วมือจับและค่อยๆ นําการ์ ดออก
Q กดตรงกลางของการ์ ดตอนที่นําการ์ ดออก
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Q แบตเตอรี่
• นําฝุ่ นละอองออกจากขัวของแบตเตอรี
้
่ ด้วยผ้ าแห้ งที่สะอาด หากไม่
ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ แบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์ จได้
• อย่าติดสติกเกอร์ หรื อวัตถุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควร
ระวังนี ้จะทําให้ ไม่สามารถนําแบตเตอรี่ ออกจากกล้ องได้
• ห้ ามช็อตขัวของแบตเตอรี
้
่ แบตเตอรี่ อาจมีความร้ อนสูง
• อ่านข้ อควรระวังใน “แบตเตอรี่ และแหล่งจ่ายพลังงาน” (P iv)
• ใช้ เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่กําหนดให้ ใช้ กบั แบตเตอรี่ เท่านัน้ หากไม่
ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดพลาด
• ห้ ามนําฉลากออกจากแบตเตอรี่ หรื อพยายามลอกหรื อแกะกรอบ
ภายนอก
• แบตเตอรี่ จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จ
แบตเตอรี่ หนึง่ หรื อสองวันก่อนการใช้ งาน

การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจํา

■ การ์ ดหน่ วยความจําที่ใช้ ร่วมกันได้
การ์ ดหน่วยความจํา FUJIFILM และ SanDisk แบบ SD, SDHC และ SDXC ได้ รับการทดสอบแล้ วว่าสามารถใช้ ได้ กบั กล้ องนี ้ ราย
ชื่อของการ์ ดหน่วยความจําที่ใช้ ได้ ทงหมดมี
ั้
ให้ ที่ http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/ compatibility/ การใช้ งานกับ
การ์ ดชนิดอื่นจะไม่ได้ รับการรับรอง ไม่สามารถใช้ กล้ องกับ xD-Picture Cards หรื อ MultiMediaCard (MMC)
ขั้นแรก

Q การ์ ดหน่ วยความจํา
• อย่ าปิ ดกล้ องหรื อนําการ์ ดหน่ วยความจําออกขณะทีก่ าํ ลังฟอร์ แมทการ์ ด หรื อกําลังบันทึกหรื อลบข้ อมูลในการ์ ด หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนี ้ อาจทําให้ การ์ ดเสียหายได้
• การ์ ดหน่วยความจํามีขนาดเล็กและสามารถกลืนเข้ าปากได้ ดังนันโปรดเก็
้
บให้ พ้นมือเด็ก ถ้ าเด็กกลืนการ์ ดหน่วยความจํา ให้ พบแพทย์ทนั ที
• ตัวแปลง miniSD หรื อ microSD ที่ใหญ่กว่าหรื อเล็กกว่าขนาดมาตรฐานของการ์ ด SD/SDHC/SDXC อาจไม่สามารถนําออกได้ ตามปกติ ถ้ าไม่
สามารถนําการ์ ดออก ให้ ตดิ ต่อตัวแทนบริ การที่ได้ รับอนุญาต อย่าใช้ แรงเพื่อนําการ์ ดออก
• อย่าติดฉลากบนการ์ ดหน่วยความจํา ฉลากที่ลอกหรื อม้ วนอาจทําให้ กล้ องทํางานผิดปกติได้
• การบันทึกภาพยนตร์ อาจหยุดชะงักสําหรับการ์ ดหน่วยความจํา SD/SDHC/SDXC บางประเภท ใช้ การ์ ด H ขึ ้นไปในการถ่ายภาพยนตร์
และภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
• การฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําในกล้ องจะสร้ างโฟลเดอร์ ที่ใช้ เก็บภาพ โปรดอย่าเปลี่ยนชื่อหรื อลบโฟลเดอร์ นี ้ หรื อใช้ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์
อื่นเพื่อแก้ ไข ลบ หรื อเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ ใช้ กล้ องเพื่อลบภาพเสมอ ก่อนที่จะแก้ ไขหรื อเปลี่ยนชื่อภาพ ให้ คดั ลอกไปยังคอมพิวเตอร์ และแก้ ไข
หรื อเปลี่ยนชื่อสําเนาภาพ แต่อย่าดําเนินการเหล่านี ้กับต้ นฉบับ การเปลี่ยนชื่อไฟล์บนกล้ องถ่ายรูปอาจทําให้ เกิดปั ญหาระหว่างการเล่นภาพ
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การชาร์ จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อนที่จะใช้ งาน กล้ องจะชาร์ จแบตเตอรี่ จากภายในเครื่ อง
• กล้ องนี ้ใช้ แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์ จซํ ้าได้
• ดูข้อมูลจําเพาะ (P 137) สําหรับเวลาการชาร์ จ

1 ต่ ออะแดปเตอร์ ปลั๊กไฟเข้ ากับอะแดปเตอร์

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

2 ชาร์ จแบตเตอรี่

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

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสลลับ

เชื อ่ มต่อกับช่องต่อไมโคร
USB (ไมโคร B)
อะแดปเตอร์ ปลัก๊

Q อะแดปเตอร์ ปลัก๊ มีไว้ สําหรับใช้ งานกับเครื่ องชาร์ จที่จดั มาให้
ใช้ กบั อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ที่จดั มาให้ เท่านัน้ ห้ าม
ใช้ กบั อุปกรณ์อื่น
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Q โปรดตรวจสอบว่าขัวต่
้ ออยูใ่ นทิศทางที่ถกู ต้ อง และเสียบให้
สุด

การชาร์จแบตเตอรี่

สถานะการชาร์ จ
ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์ จแบตเตอรี่ ดงั ต่อไปนี ้:
สถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ กําลังชาร์ จ
การชาร์ จเสร็ จสิ ้น
แบตเตอรี่ มีข้อผิดพลาด

Q แบตเตอรี่ จะไม่ชาร์ จขณะที่กล้ องเปิ ดทํางานอยู่
Q ใช้ เครื่ องชาร์ จกับอะแดปเตอร์ ปลัก๊ ไฟสําหรับประเทศหรื อภูมิภาคของคุณ
Q อย่าติดป้ายหรื อวัตถุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ไม่สามารถนําแบตเตอรี่ ออกจากกล้ องได้
Q ห้ ามลัดวงจรขัวของแบตเตอรี
้
่ แบตเตอรี่ อาจมีความร้ อนสูง
Q อ่านข้ อควรระวังใน “แบตเตอรี่ และแหล่งจ่ายพลังงาน”
Q ใช้ เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่กําหนดให้ ใช้ กบั แบตเตอรี่ เท่านัน้ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดพลาด
Q ห้ ามนําฉลากออกจากแบตเตอรี่ หรื อพยายามลอกหรื อแกะกรอบภายนอก
Q แบตเตอรี่ จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี่ หนึง่ หรื อสองวันก่อนการใช้ งาน หากแบตเตอรี่ ไม่สามารถเก็บ
ประจุไฟฟ้าได้ แสดงว่าหมดอายุการใช้ งานสําหรับการชาร์ จแล้ วและต้ องเปลี่ยนใหม่
Q นําฝุ่ นละอองออกจากขัวของแบตเตอรี
้
่ ด้วยผ้ าแห้ งที่สะอาด หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ แบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์ จได้
Q เวลาในการชาร์ จอาจเพิ่มขึ ้นเมื่ออุณหภูมิตํ่ามากหรื อสูงมาก

ขั้นแรก

ไฟแสดงสถานะ
เปิ ด
ปิ ด
กระพริ บ
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การชาร์จแบตเตอรี่

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

เชื อ่ มต่อกับช่องต่อไมโคร
USB (ไมโคร B)

Q แบตเตอรี่ จะไม่ชาร์ จขณะที่กล้ องเปิ ดทํางานอยู่
Q เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยตรง ห้ ามใช้ ฮบั USB หรื อแป้นพิมพ์
Q การชาร์ จจะหยุดหากคอมพิวเตอร์ เข้ าสูโ่ หมดสลีป หากต้ องการชาร์ จต่อ ให้ เปิ ดใช้ งานคอมพิวเตอร์ แล้ วถอดและต่อสาย USB ใหม่
Q การชาร์ จอาจไม่รองรับ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั รุ่นของคอมพิวเตอร์ การตังค่
้ าคอมพิวเตอร์ และสถานะปั จจุบนั ของคอมพิวเตอร์
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การเปิ ดและปิ ดกล้ อง
หมุนสวิตช์ ON/OFF ให้ เป็ น ON เพื่อเปิ ดกล้ อง เลือก OFF เพื่อปิ ดกล้ อง

ขั้นแรก

R กดปุ่ ม a เพื่อเริ่ มต้ นการเล่น กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งทางเพื่อกลับสูโ่ หมดถ่ายรูป
R กล้ องจะปิ ดเครื่ องอัตโนมัตหิ ากไม่มีการใช้ งานหรื อการทํางานเป็ นเวลาหนึง่ ตามที่เลือกไว้ สําหรับ
Z จัดการใช้ พลังงาน > ตัง้ ปิ ดเอง (P 101) การเปิ ดใช้ งานใหม่หลังจากกล้ องปิ ดการทํางาน
โดยอัตโนมัติ ให้ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ หรื อเปลี่ยนสวิตช์ ON/OFF ให้ เป็ น OFF แล้ วเปลี่ยนใหม่
เป็ น ON
R สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการเริ่ มต้ นใช้ งาน โปรดดูหน้ า 101
Q รอยนิ ้วมือและรอยอื่นๆ บนเลนส์สามารถส่งผลกระทบต่อภาพถ่ายและทัศนียภาพผ่านเลนส์ในจอแสดงผลของกล้ องได้ โปรดรักษาเลนส์ให้
ความสะอาด
ระดับแบตเตอรี่
หลังจากเปิ ดกล้ องแล้ ว ให้ ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ในจอแสดงผล
สัญลักษณ์
O (ขาว)
M (ขาว)
K (ขาว)
J (แดง)
A (กะพริ บเป็ นสีแดง)

คําอธิบาย
แบตเตอรี่ มีการใช้ งานบางส่วน
แบตเตอรี่ ชาร์ จไปได้ ประมาณสองในสาม
แบตเตอรี่ ชาร์ จไปได้ ประมาณหนึง่ ในสาม ชาร์ จโดยเร็วที่สดุ
แบตเตอรี่ ใกล้ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ หมด ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี่ ใหม่

P
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การตัง้ ค่ าพืน้ ฐาน
ข้ อความการเลือกภาษาจะปรากฏในครัง้ แรกที่เปิ ดกล้ อง

1 เลือกภาษา

เลือกที่ภาษาและกด MENU/OK

R กด DISP/BACK เพื่อข้ ามขันตอนปั
้
จจุบนั ขันตอนใดก็
้
ตามที่ข้ามไปจะปรากฏในครัง้ ถัดไปที่คณ
ุ เปิ ดกล้ อง

2 ตัง้ วันที่และเวลา
ไม่ได้ตั้งค่า วันที่/เวลา

2020
ป.ด.ว

2019
2018
2017
2016

AM

ตั้งค่า

ไม่

วันที่และเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตัวเลือกทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเน้ นปี เดือน วันที่ ชัว่ โมง หรื อ
นาที และกดขึ ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยนค่า ในการเปลี่ยนลําดับของการแสดงปี เดือน และวันที่
ให้ เน้ นรูปแบบวันที่และกดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลง กด MENU/OK เพื่อออกจากโหมดถ่ายรูป
เมื่อตังค่
้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว

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

การเปลี่ยนการตั้งค่ าพื้นฐาน
การเปลี่ยนภาษาหรื อรี เซ็ตนาฬิกา:

1 แสดงตัวเลือกที่ต้องการ

แสดงเมนูการตังค่
้ าแล้ วเลือก Q a เพื่อเปลี่ยนภาษาหรื อ F วันที่/เวลา เพื่อรี เซ็ตนาฬิกา (P 97)
การเลือกภาษา ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการ แล้ วกด MENU/OK การตังค่
้ านาฬิกา กดตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อไฮไลท์ ปี เดือน วัน
้ านาฬิกาตามที่คณ
ุ ต้ องการแล้ ว
ชัว่ โมง หรื อนาที แล้ วกดขึ ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยน จากนันกด
้ MENU/OK เมื่อตังค่

ขั้นแรก

2 ปรับการตัง้ ค่ า
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โหมดหน้ าจอสัมผัส
สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการดําเนินการต่างๆ เช่น การเลือกพื ้นที่โฟกัส และการถ่ายภาพ
สามารถเลือกการดําเนินการได้ โดยการแตะที่สญ
ั ลักษณ์โหมดหน้ าจอสัมผัสในจอแสดงผลเพื่อหมุนไปตามตัว
เลือกต่อไปนี ้:

สัญลักษณ์ โหมดหน้าจอระบบ

12000

โหมด
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส

คําอธิบาย
แตะหัวข้ อในจอแสดงผลเพื่อโฟกัสและปล่อยชัตเตอร์
R ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด กล้ องจะถ่าย
ภาพขณะที่คณ
ุ วางนิ ้วไว้ บนจอแสดงผล

AF
แตะเพื่อเลือกจุดโฟกัสและล็อกโฟกัส สามารถปล่อย
ชัตเตอร์ ได้ โดยการกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุด
บริเวณ
แตะเพื่อเลือกจุดสําหรับโฟกัสหรื อซูม เฟรมโฟกัสจะ
เคลื่อนไปยังจุดที่เลือก
ปิ ด
ปิ ดการควบคุมแบบสัมผัส จอแสดงผลไม่ตอบสนอง
เมื่อแตะ
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5.6

400

R สามารถปรับการตังค่
้ าการควบคุมแบบสัมผัสได้ โดยใช้ ตวั เลือก
K โหมดหน้ าจอสัมผัส ในเมนูการถ่ายภาพ
R สัญลักษณ์โหมดหน้ าจอสัมผัสจะไม่แสดง และไม่สามารถ
ใช้ การควบคุมแบบสัมผัสได้ เมื่อเลือก ปิ ด สําหรับ
K ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส ในเมนูตงค่
ั้ า
R สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการควบคุมแบบสัมผัสที่ใช้ ได้ ขณะการเล่น
ภาพ โปรดดูหน้ า 34

ปุ่ ม DISP/BACK

กด DISP/BACK เพื่อสลับสัญลักษณ์โหมดแสดงผลดังต่อไปนี ้:

■ การเล่ น
มาตรฐาน

ไม่แสดงข้อมูล

12/31/2050 10:00 AM

■ การถ่ ายรู ป

มาตรฐาน

ไม่แสดงข้อมูล

5.6

+21/3

ขั้นแรก

1/4000

400

12/31/2050 10:00 AM

12/31/2050 10:00 AM

1/4000

5.6

400

โปรดปราน
400

+21/3

ต่ อไป

โปรดปราน

แสดงข้อมูล 1
LENS
FOCAL LENGTH
COLOR SPACE
LENS MODULATION OPT.

S.S 1/4000

F 5.6

ISO 400

23.0mm
F5.6
23.0mm
sRGB
ON

+21/3
ต่ อไป

แสดงข้อมูล 2
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ปุ่ม DISP/BACK

■ การตัง้ ค่ าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกําหนดเอง
การเลือกรายการที่แสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน:

1 แสดงสัญลักษณ์ มาตรฐาน

กดปุ่ ม DISP/BACK เพื่อแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

2 เลือก DISP. ค่ าที่ตงั ้ ไว้

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

3 เลือกรายการ

ไฮไลท์ภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก
• แนวทางกรอบ
• ชดเชยแสง
• เฟรมโฟกัส
• โหมดโฟกัส
• แสดงระยะ AF
• วัดแสง
• แสดงระยะ MF
• ชนิดชัตเตอร์
• ฮิสโตแกรม
• แฟลช
• โหมดถ่ายภาพ
• โหมดต่อเนื่อง
• รูรับแสง/ชัตเตอร์ /ISO
• โหมดป้องกันภาพสัน่ ไหว
• ข้ อมูลที่พื ้นหลัง
• สมดุลย์สีขาว

4 บันทึกการเปลี่ยนแปลง

กด DISP/BACK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

5 ออกจากเมนู

กด DISP/BACK ตามต้ องการเพื่อออกจากเมนู แล้ วกลับไปยังจอแสดงผลการถ่ายภาพ

R ดูหน้ า 6 สําหรับตําแหน่งของรายการต่อไปนี ้ในจอแสดงผล
26

• จําลองฟิ ลม์
• ช่วงไดนามิก
• จํานวนภาพที่เหลือ
• ขนาดภาพ/คุณภาพ
• โหมดมูฟวี่ & เวลาบันทึก
• ระดับแบตเตอรี่

ปุ่ม DISP/BACK

ฮิสโตแกรม
ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสว่าง
ในแกนแนวนอน และจํานวนพิกเซลในแกนแนวตัง้
เงา

ไฮไลท์

การรั บแสงที่เหมาะสม: พิกเซลที่
แจกแจงออกมาจะมีเส้ นโค้ งที่เท่ากันตลอด
ช่วงโทนสี

ความสว่างพิกเซล

ขั้นแรก

รั บแสงมากเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยู่
ที่ด้านขวาของกราฟ

จํ านวนพิกเซล

รั บแสงน้ อยเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยู่
ที่ด้านซ้ ายของกราฟ
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การถ่ ายรู ปพื้นฐานและการเล่ น
การถ่ ายรู ป
เนื ้อหาในส่วนนี ้จะอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายภาพเบื ้องต้ น

1 เลือกโหมด S

ไอคอนฉาก
กล้ องจะเลือกฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ S (SR AUTO ขันสู
้ ง)
ข้ อมูลต่อไปนี ้ปรากฏในหน้ าจอ LCD

ไอคอน u
ในโหมด S กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องและค้ นหา
ดวงตา ทําให้ เปลืองแบตเตอรี่ นอกจากนี ้ อาจได้ ยินเสียงโฟกัส
ของกล้ อง u จะปรากฏในจอภาพ LCD
้ ากล้ องถ่ายรูป
R สามารถใช้ ปมุ่ Q เพื่อดูและปรับการตังค่
(P 38)
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การถ่ายรูป

2 เตรียมกล้ องให้ พร้ อม

4 โฟกัส

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

เฟรมรูปภาพโดยให้ ตวั แบบอยูต่ รงกลางของ
จอแสดงผล แล้ วกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
เพื่อโฟกัส

R หากตัวแบบมีความสว่างน้ อย ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสอาจสว่าง
(P 86)

ถ้ ากล้ องสามารถโฟกัสได้ จะส่งเสียงเตือนสองครัง้ และ
พื ้นที่โฟกัสจะสว่างเป็ นสีเขียว โฟกัสจะการรับแสงจะล็อค
เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ถ้ ากล้ องไม่ สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกัสจะเปลี่ยนเป็ นสี
แดง และ s จะปรากฏ

3 จัดวางภาพในเฟรม

ใช้ วงแหวนปรับซูมเพื่อจัดวางภาพในเฟรม
ภายในจอแสดงผล

5 ถ่ ายรูป

ค่อยๆ กดปุ่ มชัตเตอร์ จนสุดเพื่อถ่ายรูป

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

เพื่อไม่ให้ ภาพหลุดโฟกัสหรื อมืด
เกินไป (รับแสงไม่เพียงพอ) โปรด
อย่าให้ นิ ้วมือและสิง่ อื่นๆ ปิ ดบัง
เลนส์ แฟลช และไฟช่วยหาออโต้
โฟกัส

วงแหวนปรับซูม
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การถ่ายรูป

แตะเพื่อซูม
สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการซูมแบบดิจิตอล โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั โหมดที่เลือกสําหรับ K โหมดหน้ าจอสัมผัส ในเมนู
ถ่ายรูป

1 เลือก ON สําหรับ M แตะเพื่อซูม ในเมนูถ่ายรูป
2 ใช้ การขยายออกและบีบเข้ า (P 34) เพื่อซูมเข้ าและออกโดยใช้ การซูมแบบดิจติ อล

R ไม่วา่ คุณจะวางนิ ้วไว้ ตรงไหน กล้ องจะซูมเข้ าและออกจากตรงกลางของเฟรม
R กล้ องจะโฟกัสบนพื ้นที่ที่เลือกสําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > โฟกัสแบบพืน้ ที่ หากเลือก บริเวณ สําหรับ K โหมดหน้ าจอสัมผัส คุณ
สามารถเลือกพื ้นที่โฟกัสได้ โดยการแตะจอแสดงผล

3 ถ่ ายรูป
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การดูภาพ
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม
คุณสามารถดูภาพในจอภาพ LCD เมื่อถ่ายรูปที่มีความสําคัญ
ให้ ถ่ายรูปทดสอบและดูผลลัพธ์ก่อน
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้ กด a
100-0001

การซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส
กดตรงกลางของแป้นควบคุมคําสัง่ ย่อยเพื่อซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส กด
ตรงกลางของแป้นควบคุมคําสัง่ ย่อยอีกครัง้ เพื่อกลับคืนไปยังการ
เล่นแบบเต็มเฟรม

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยกดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย
หรื อขวา หรื อหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ หลัก กดปุ่ ม
ตัวเลือกหรื อหมุนแป้นไปทางขวาเพื่อดูภาพตาม
ลําดับที่บนั ทึก หรื อกดทางซ้ ายเพื่อดูภาพโดยสลับลําดับ กดปุ่ ม
ตัวเลือกค้ างไว้ เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

โปรดปราน: การให้ คะแนนภาพ
ในการให้ คะแนนภาพปั จจุบนั ให้ กด DISP/BACK และกดปุ่ มตัวเลือก
ขึ ้นและลงเพื่อเลือกจากศูนย์ถงึ ห้ าดาว

R ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะทําเครื่ องหมายด้ วยไอคอน m (“ภาพ
ของขวัญ”) เพื่อเตือนว่าภาพอาจแสดงไม่ถกู ต้ องและอาจไม่
สามารถใช้ งานซูมการเล่นได้

31

การดูภาพ

ซูมการเล่ น
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อยเพื่อซูมเข้ าหรื อซูมออกบนรูปภาพ
ในการเล่นแบบเต็มเฟรม
100-0001

สัญลักษณ์ ซูม
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R การแสดงหลายภาพ หมุนแป้น
หมุนเลือกคําสัง่ ย่อยทางซ้ ายเมื่อ
ภาพแสดงในรูปแบบเต็มเฟรม

เมื่อซูมเข้ าในภาพ คุณสามารถใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพื่อดูสว่ น
ต่างๆ ของภาพที่ไม่ปรากฏในจอ การซูมออก กด DISP/BACK,
MENU/OK หรื อตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อย
หน้าต่างการนําทางจะแสดง
ส่วนของภาพทีแ่ สดงอยู่ใน
ขณะนัน้

R อัตราส่วนการซูมสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามขนาดภาพ (P 86)
การซูมขณะเล่นจะใช้ ไม่ได้ สําหรับภาพที่ตดั บางส่วน หรื อเปลี่ยน
ขนาดและบันทึกในขนาด a

การดูภาพ

การเล่ นแบบหลายเฟรม
การดูหลายภาพ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อยทางซ้ ายเมื่อภาพแสดงในรูปแบบเต็มเฟรม ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ เพื่อเลือกจํานวน
ภาพที่แสดง
หมุนแป้ นหมุนเลือกคําสัง่ ซ้ายเพือ่ ดูภาพมากขึ้น

100-0001

ใช้ ตวั เลือกเพื่อเลือกภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อดูภาพที่เลือกแบบเต็มเฟรม ในการแสดงเก้ าเฟรมและหนึง่ ร้ อยเฟรม ให้ กดปุ่ มตัว
เลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

หมุนแป้ นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อยขวาเพือ่ ดูภาพน้อยลง
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การดูภาพ

การควบคุมการเล่ นแบบสัมผัส
เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ K ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส ในเมนูตงค่
ั ้ า สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการดําเนินการเล่นต่อไปนี ้:
• สะบัด: สะบัดนิ ้วข้ ามจอแสดง
ผลเพื่อดูภาพอื่นๆ

• แตะสองครั ง้ : แตะจอแสดง
ผลสองครัง้ เพื่อซูมเข้ าไปยังจุด
โฟกัส

• ซูม: วางนิ ้วสองนิ ้วบนจอแสดง
ผลแล้ วแยกนิ ้วออกเพื่อซูมเข้ า

• เลื่อน: ดูพื ้นที่อื่นของภาพ
ระหว่างซูมการเล่น

• บีบ: วางนิ ้วสองนิ ้วบนจอแส
ดงผลแล้ วเลื่อนเข้ าหากันเพื่อ
ซูมออก
R สามารถซูมรูปภาพออกจนมองเห็นภาพทังหมดและซู
้
มต่อ
ไปไม่ได้

34

การลบรู ปภาพ
ในการลบภาพแต่ละภาพ ภาพที่เลือกไว้ หลายภาพ หรื อภาพทังหมด
้
ให้ กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้น (b) และเลือกจากตัวเลือกด้ านล่าง โปรด
่
ทราบว่ า ภาพทีถกู ลบจะไม่ สามารถเรี ยกคืนได้ คัดลอกภาพสําคัญไปยังคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ เก็บข้ อมูลอื่นๆ ก่ อนที่
จะดําเนินการต่ อ
ลบภาพ

ทีละภาพ
ภาพที่เลือก
ทุกภาพ

ทีละภาพ
ภาพที่เลือก
ทุกภาพ

คําอธิบาย
กดปุ่ มตัวเลือกไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/OK เพื่อลบภาพปั จจุบนั (ข้ อความยืนยันจะไม่ปรากฏ) ทําซํ ้าเพื่อลบ
ภาพเพิ่มเติม
เลือกภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก (ภาพในสมุดภาพหรื อลําดับการพิมพ์ที่แสดงด้ วย S) เมื่อการทํางานเสร็ จ
สมบูรณ์ ให้ กด DISP/BACK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน จากนันเน้
้ น ตกลง และกด MENU/OK เพื่อลบภาพที่เลือกไว้
กล่องโต้ ตอบยืนยันจะแสดงขึ ้น ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK เพื่อลบรูปภาพที่ไม่ได้ ป้องกันทังหมด
้
การกด DISP/BACK จะยกเลิกการ
ลบ โปรดทราบว่าภาพที่ลบไปก่อนหน้ าที่จะกดปุ่ มนันจะไม่
้
สามารถเรี ยกคืนได้

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น

ตัวเลือก

R ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ ยกเลิกการป้องกันจากภาพที่ต้องการลบ (P 94)
R คุณสามารถลบภาพโดยใช้ A ลบภาพ จากเมนูเล่น (P 92)
R ถ้ าข้ อความปรากฏเพื่อแจ้ งว่าภาพที่เลือกเป็ นส่วนหนึง่ ของคําสัง่ พิมพ์ DPOF (P 113) ให้ กด MENU/OK เพื่อลบภาพ
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การบันทึกภาพยนตร์ เบือ้ งต้ น และการเล่ น
การบันทึกภาพยนตร์
สามารถใช้ กล้ องเพื่อบันทึกภาพยนตร์ ความละเอียดสูงขนาดสันได้
้ กล้ องจะบันทึกเสียงในสเตอริ โอผ่านไมโครโฟนในตัว ห้ ามปิ ด
ครอบไมโครโฟนระหว่างการบันทึก

1 กด t เพื่อเริ่มต้ นการบันทึก

R บริ เวณที่บนั ทึกเมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ W กันภาพดิจติ อลสั่น จะ
เล็กกว่าที่แสดงในจอภาพ (P 91)
R อาจไม่สามารถใช้ การบันทึกได้ ในการตังค่
้ าบางค่า ขณะที่ในกรณี
อื่นอาจไม่สามารถใช้ การตังค่
้ าได้ ระหว่างการบันทึก

ไฟแสดงสถานะการบันทึก
เวลาทีเ่ หลือ

2 ในการหยุดการบันทึก ให้ กดปุ่ ม t อีกครัง้ การบันทึกจะ

สิ ้นสุดโดยอัตโนมัตเิ มื่อภาพยนตร์ มีความยาวสูงสุดหรื อเมื่อ
หน่วยความจําเต็ม
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R คุณสามารถปรับซูมขณะที่อยูร่ ะหว่างการบันทึก
R แตะเพื่อซูม (P 30) จะไม่สามารถใช้ ได้ ระหว่างการบันทึก
ภาพยนตร์
R เลือกขนาดและอัตราเฟรมได้ โดยใช้ ตวั เลือก W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์
(P 89)
R ใช้ ตวั เลือก W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์ > โหมดโฟกัส เพื่อเลือกวิธี
โฟกัสกล้ องระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
R ขณะที่บนั ทึก สามารถปรับการชดเชยการรับแสงได้ สงู ถึง ±2 EV
R ไฟแสดงสถานะจะสว่างขณะบันทึกภาพยนตร์

Q ไมโครโฟนอาจจับเสียงเลนส์หรื อเสียงอื่นที่เกิดขึ ้นจากกล้ อง
ระหว่างที่กําลังบันทึก
Q อาจมีเส้ นแนวตังหรื
้ อแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ ที่มีตวั แบบที่
สว่างมาก อาการนี ้เป็ นภาวะปกติและไม่ได้ แสดงถึงการทํางาน
ผิดปกติ
ความลึกฟิ ลด์
สามารถใช้ การปรับแมนวลรับแสงได้ ในโหมดถ่ายรูป A และ M
ปรับรูรับแสงก่อนเริ่ มต้ นการบันทึก เลือกจํานวน f ที่ตํ่า เพื่อลด
รายละเอียดพื ้นหลัง สามารถเน้ นเอฟเฟกต์โดยการเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างตัวแบบของคุณและพื ้นหลัง

การดูภาพยนตร์์
ระหว่างที่เล่น กล้ องจะแสดงภาพยนตร์ ตามที่แสดงด้ านขวา การทํางานต่อไปนี ้ สามารถทําได้ ขณะที่
ภาพยนตร์ ปรากฏ:
คําอธิบาย
กดปุ่ มตัวเลือกลง เพื่อเริ่ มต้ นการเล่น กดอีกครัง้ เพื่อหยุดชัว่ คราว ขณะที่หยุดการเล่นชัว่ คราว คุณ
เริ่ ม/หยุดการเล่นชัว่ คราว
สามารถกดตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อย้ อนกลับหรื อเลื่อนไปข้ างหน้ าทีละหนึง่ เฟรม
สิ ้นสุดการเล่น
กดปุ่ มตัวเลือกขึน้ เพื่อหยุดการเล่น
ปรับความเร็ว
กดตัวเลือกซ้ ายหรื อขวา เพื่อปรับความเร็วในการเล่นขณะเล่นอยู่
กด MENU/OK เพื่อหยุดการเล่นและแสดงตัวควบคุมระดับเสียง กดตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อปรับระดับ
ปรับระดับเสียง
เสียง และกด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อเล่นต่อ นอกจากนี ้คุณยังสามารถปรับระดับเสียงได้ จากเมนูการ
ตังค่
้ าน (P 99)

12/31/2050 10:00 AM

การทํางาน

Q โปรดอย่าให้ มีสงิ่ ใดปิ ดลําโพงระหว่างการเล่น
Q หากเลือก ปิ ด ใน o เสียง&แฟลช จะทําให้ ไม่มีเสียง (P 98)

ไอคอนมูฟวี ่

แถบแสดงสถานะการ
ทํางาน
29m59s

หยุด

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

หยุดชั!วขณะ

ลูกศร
29m59s

หยุด

การบันทึกภาพยนตร์ เบื้องต้ น และการเล่ น

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหว่างที่เล่น

เล่น

±0

หยุดชั!วขณะ
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ปุ่ ม Q (เมนูด่วน)
การใช้ ปุ่ม Q
กด Q เพื่อเข้ าถึงตัวเลือกที่เลือกอย่างรวดเร็ว

จอแสดงผลเมนูด่วน
ในการตังค่
้ าเริ่ มต้ น เมนูดว่ นจะมีรายการต่อไปนี ้
สมดุลย์สีขาว

P

400
3:2

F

ตั&งค่า

A
B
C
D
E
F
G
H

A โหมดถ่ ายรู ป ..................................... 41
N ความไวแสง ...................................... 70
U ช่ วงไดนามิก...................................... 87
D สมดุลย์ สีขาว .................................... 61
h ลดเสียงรบกวน ................................. 88
O ขนาดภาพ ......................................... 86
T คุณภาพของภาพ .............................. 86
P จําลองฟิ ล์ ม ....................................... 76

I
J
K
L
M
N
O
P

r โทนสว่ าง........................................... 87
s โทนมืด .............................................. 88
f สี ....................................................... 87
q ความคมชัด....................................... 87
B ตัง้ เวลาถ่ าย ....................................... 66
F โหมดโฟกัส ....................................... 58
p โหมดแฟลช ...................................... 74
J ความสว่ าง LCD .............................. 100

R โหมดถ่ายรูปคือโหมดถ่ายรูปปั จจุบนั และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากเมนูดว่ น
R h กําหนดเอง และ k อุณหภูมสิ ี ปรับสมดุลย์สีขาวไม่สามารถเข้ าถึงโดยใช้ ปมุ่ Q ใช้ ปมฟั
ุ่ งก์ชนั
หรื อเมนูถ่ายรูป

การดูและแก้ ไขการตั้งค่ า

1 กด Q เพื่อแสดงเมนูดว่ นขณะที่ถ่ายรูป
ุ่ วเลือกเพื่อเลือกรายการแล้ วหมุนแป้นหมุนหลัก/ย่อยเพื่อเปลี่ยน
2 ใช้ ปมตั
้ าเสร็จสิ ้นแล้ ว
3 กด Q เพื่อออก เมื่อตังค่
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การใช้ปุ่ม Q

การแก้ ไขเมนูด่วน
การเลือกรายการที่แสดงในเมนูดว่ น:

1 กดปุ่ ม Q ค้ างไว้ ระหว่างการถ่ายภาพ
สมดุลย์สีขาว

ตั&งค่า

จบ

2 เมนูดว่ นปั จจุบนั จะแสดงขึ ้น ใช้ ตวั เลือกเพื่อไฮไลท์รายการที่คณุ ต้ องการเปลี่ยนแล้ วกด MENU/OK คุณต้ องได้ รับตัวเลือกของ
รายการต่อไปนี ้เพื่อกําหนดไปยังปุ่ มที่เลือก:

• โทนสว่าง
• โทนมืด
• สี
• ความคมชัด
• ตังเวลาถ่
้
าย
• ตังค่
้ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
• วัดแสง

• โหมดโฟกัส
• โหมดแฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดIS
• ระบบช่วย MF
• โหมดมูฟวี่
• ความไวแสงถ่ายวิดีโอ

• ปรับระดับไมค์
• เสียง&แฟลช
• ความสว่าง LCD
• สี LCD
• ชนิดชัตเตอร์
• ไม่มี

ปุ่ ม Q (เมนูด่วน)

• ความไวแสง
• ช่วงไดนามิก
• สมดุลย์สีขาว
• ลดเสียงรบกวน
• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• จําลองฟิ ลม์

R เลือก ไม่ มี เพื่อไม่กําหนดตัวเลือกไปยังตําแหน่งที่เลือก

3 ไฮไลท์รายการที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังปุ่ มที่เลือก
R นอกจากนี ้ ยังสามารถแก้ ไขเมนูดว่ นโดยใช้ ตวั เลือก h การตัง้ ค่ าปุ่ ม > แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน ในเมนูการตังค่
้ า (P 101)
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ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ ชั่น)
การใช้ ปุ่มฟั งก์ ช่ ัน
สามารถเลือกบทบาทของปุ่ ม Fn ได้ โดยเลือกการใช้ งานตัวเลือก h การตัง้ ค่ าปุ่ ม >
ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) ในเมนูตงค่
ั้ า

• พรี วิวชัดตื ้น
• ความไวแสง
• ตังเวลาถ่
้
าย
• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• ช่วงไดนามิก
• จําลองฟิ ลม์

• สมดุลย์สีขาว
• วัดแสง
• แตะเพื่อซูม
• ล็อก AE
• ล็อก AF
• AE/AF LOCK
• AF ทันที

• โหมดโฟกัส
• โฟกัสแบบพื ้นที
• โหมดแฟลช
• ชดเชยแฟลช
• ถ่ายวิดีโอ
• ตังค่
้ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
• RAW

R การปิ ดใช้ งานปุ่ มที่เลือก ให้ เลือก ไม่ มี
R สามารถแสดงเมนู F ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) ได้ โดยการกดปุ่ ม Fn หรื อ DISP/BACK ค้ างไว้
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• การสื่อสารไร้ สาย
• ชนิดชัตเตอร์
• ตรวจแสงโหมดแมนนวล
• เอฟเฟ็ คตรวจดูภาพ
• ไม่มี

เพิม่ เติมเกี่ยวกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น
โหมดถ่ ายรู ป

P: สามารถปรับรู รับแสงและความเร็ วชัตเตอร์ โดยใช้ สลับ
โปรแกรม (P 50)

S (SR AUTO ขัน
้ สูง): กล้ องจะตังค่
้ าไปยังฉากที่เหมาะ
สมโดยอัตโนมัติ (P 42)

Adv. (ขัน
้ สูง): เทคนิคที่ทนั สมัยทําให้ งา่ ยขึ ้น (P 43)

S, A, M: เลือกควบคุมการตังค่
้ ากล้ องทังหมด
้
รวมถึงรูรับแสง (M และ A) และ/หรื อ
ความเร็วชัตเตอร์ (M และ S) (P 51, 52, 53)

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

เลือกโหมดถ่ายรูปตามฉากหรื อประเภทของตัวแบบ การเลือกโหมดถ่ายรูป ให้ หมุนแป้นหมุน
เลือกโหมดไปยังค่าที่ต้องการ สามารถเลือกโหมดต่อไปนี ้

C (ปรั บเอง): เรี ยกใช้ การตังค่
้ าที่บนั ทึกไว้ สําหรับโหมด P,
S, A และ M (P 54)

SP ฉากถ่ ายภาพ/h/M/N/O: เลือกฉากที่เหมาะสมกับตัวแบบหรื อสภาวะการถ่าย
รูปแล้ วให้ กล้ องทํางานที่เหลือ (P 48)
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โหมดถ่ายรูป

S SR AUTO ขั้นสูง

เมื่อหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ เป็ น S กล้ องจะปรับการตังค่
้ าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัตใิ ห้ เข้ ากับฉาก

ฉากจะแสดงโดยไอคอนในจอแสดงผล
• a (c) ออโต้
• d (a) ภาพคน
• c (cc) ภาพวิว
• d (cd) กลางคืน
• e (ce) โหมดมาโคร
• dd (ad) ถ่ ายภาพกลางคืน
• g (b) ถ่ ายภาพย้ อนแสง
R จะเลือกฉากในวงเล็บหากกล้ องตรวจจับได้ วา่ ตัวแบบกําลังเคลื่อนไหว
Q โหมดที่เลือกอาจแตกต่างกันตามสภาพการถ่ายรูป หากโหมดและตัวแบบไม่ตรงกัน ให้ เลือกโหมด P หรื อเลือก SP (P 48) และเลือกฉาก
ด้ วยตนเอง
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โหมดถ่ายรูป

Adv. ขั้นสูง

R A โหมด Adv. รองรับการชดเชยแสง (P 72) และสลับโปรแกรม (P 50)

1 กด MENU/OK ขณะแสดงคําอธิบายโหมด
R หากมุมมองภาพผ่านเลนส์แสดงในจอภาพ LCD ให้ กด MENU/OK แล้ วเลือกโหมด A โหมด Adv.
ในเมนูการถ่ายรูป

ฟิลเตอร์ขั&นสูง
ถ่ายภาพแบบพิเศษ
โดยเลือกเอฟเฟ็ตต่างๆ
จากฟิลเตอร์หลายแบบ
โหมดAdv.อีก

2 ไฮไลท์ Y ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง (P 44) u พาโนรามา (P 45) หรือ j ฉายแสงหลายครัง้ (P 47)

ฟิลเตอร์ขั&นสูง

และกด MENU/OK

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

ในโหมดนี ้จะรวม “point-and-shoot” อย่างง่ายกับเทคนิคการถ่ายภาพที่ทนั สมัย

ถ่ายภาพแบบพิเศษ
โดยเลือกเอฟเฟ็ตต่างๆ
จากฟิลเตอร์หลายแบบ
ตั&งค่า
ยกเลิก

43

โหมดถ่ายรูป

■ Y ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง
ถ่ายรูปด้ วยเอฟเฟกต์ของฟิ ลเตอร์ เลือกจากฟิ ลเตอร์ ตอ่ ไปนี ้
ฟิ ลเตอร์
G แบบกล้ องทอย
H เหมือนแบบจําลอง
I เน้ นสีสัน
J ภาพโทนสว่ าง
Z โลว์ คีย์
K ไดนามิคโทน
E ฟิ ชอาย
X ซอฟต์ โฟกัส
L ครอสสกรี น

คําอธิบาย
เลือกสําหรับเอฟเฟกต์กล้ องทอยแบบย้ อนยุค
ภาพด้ านบนและด้ านล่างจะเบลอสําหรับเอฟเฟกต์ภาพดิโอรามา
ทําให้ ภาพมีคอนทราสต์สงู โดยใช้ สีที่สดใส
สร้ างภาพที่สว่าง คอนทราสต์ตํ่า
สร้ างโทนมืดอย่างสมํ่าเสมอโดยเน้ นจุดเด่นในบางพื ้นที่
โทนสีแบบไดนามิคใช้ สําหรับถ่ายเอฟเฟกต์แฟนตาซี
สร้ างเอฟเฟ็ ตบิด-เบี ้ยวเหมือนใช้ เลนส์ตาปลา
สร้ างรูปแบบที่มีลกั ษณะนุม่ นวลตลอดทัว่ ทังภาพ
้
สร้ างแพทเทิร์นรูปดาวที่มีเส้ นแสงกระจายออกจากวัตถุสว่าง เอฟเฟกต์ของฟิ ลเตอร์ ข้ามจอจะสามารถดูได้ หลังการถ่ายภาพ

u สีบนพืน้ ขาวดํา(แดง)
v สีบนพืน้ ขาวดํา(ส้ ม)
w สีบนพืน้ ขาวดํา(เหลือง)
x สีบนพืน้ ขาวดํา(เขียว)

พื ้นที่ของภาพที่เป็ นสีที่เลือกจะมีการบันทึกเป็ นสีนนั ้ แต่พื ้นที่อื่นของภาพจะถูกบันทึกเป็ นสีขาวดํา

y สีบนพืน้ ขาวดํา(นํา้ เงิน)
z สีบนพืน้ ขาวดํา(ม่ วง)

R ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจุดหรื อมีความแตกต่างในความสว่างและระดับของสี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การตังค่
้ าตัวแบบและกล้ อง
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1 การเลือกขนาดของมุมที่คณุ สามารถหมุนกล้ องขณะถ่ายรูป ให้ กดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย ไฮไลท์ขนาดแล้ วกด MENU/OK
2 กดปุ่ มตัวเลือกขวาเพื่อดูตวั เลือกสําหรับทิศทางในการหันกล้ อง ไฮไลท์ทิศทางที่หนั กล้ อง แล้ วกด MENU/OK
3 กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุดเพื่อเริ่มต้ นบันทึก ไม่จําเป็ นต้ องกดปุ่ มชัตเตอร์ ค้างไว้ ขณะทําการบันทึก
4 หันกล้ องไปตามทิศทางที่แสดงโดยลูกศร การถ่ายภาพจะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัตเิ มื่อกล้ องหมุนไปถึง
สุดของตัวชี ้นํา จากนันการถ่
้
ายภาพพาโนราม่าจะเสร็จสิ ้น

R การถ่ายรูปจะหยุดลงหากกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุดระหว่างที่กําลังถ่ายรูป อาจไม่สามารถบันทึกภาพพา
โนราม่าได้ หากกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงก่อนภาพพาโนราม่าจะสมบูรณ์

กวาดกล้ องไปตามเส้ นเหลือง
ในทิศทางของ y
มุม
30

ทิศทาง
2.0

800

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

■ u พาโนรามา
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําบนหน้ าจอเพื่อสร้ างภาพพาโนราม่า

เพื่อผลลัพธ์ ท่ ดี ที ่ สี ุด
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ ใช้ เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 35 มม. หรื อน้ อยกว่า (50 มม. หรื อน้ อยกว่าในรูปแบบ 35 มม.) แนบข้ อศอกไว้ ตดิ ลําตัวแล้ วเลื่อน
กล้ องในวงแคบอย่างช้ าๆ ด้ วยความเร็วคงที่ พยายามให้ กล้ องขนานหรื ออยูใ่ นมุมที่ถกู ต้ องกับแนวระนาบและระมัดระวังให้ หนั ไปในทิศทาง
เดียวกันกับที่แสดงโดยตัวชี ้นํา ใช้ ขาตังกล้
้ องเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ หากผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ให้ ลอกหันกล้ องใหม่โดยความเร็ว
ที่ตา่ งจากเดิม
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Q ภาพพาโนราม่าสร้ างจากภาพถ่ายหลายเฟรม การรับแสงของภาพพาโนราม่าทังหมดกํ
้
าหนดตามเฟรมแรก อาจมีบางกรณีที่กล้ องบันทึกมุม
ที่มากกว่าหรื อน้ อยกว่าตามที่เลือกไว้ หรื อไม่สามารถเชื่อมต่อภาพให้ เข้ ากันอย่างสมบูรณ์ ส่วนสุดท้ ายของพาโนรามาอาจไม่ถกู บันทึกหาก
หยุดถ่ายรูปก่อนภาพพาโนรามาจะสมบูรณ์
Q การถ่ายรูปอาจหยุดชะงักหากหันกล้ องเร็วหรื อช้ าเกินไป การถ่ายรูปจะถูกยกเลิกหากหันกล้ องไปยังทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่แสดงไว้
Q อาจไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเมื่อถ่ายกับตัวแบบที่เคลื่อนไหว ตัวแบบที่อยูใ่ กล้ กล้ อง ตัวแบบที่ไม่แตกต่างกันมาก เช่น ท้ องฟ้าหรื อทุง่ หญ้ า
ตัวแบบที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น คลื่นและนํ ้าตก หรื อตัวแบบที่มีการเปลี่ยนแสงอย่างเห็นได้ ชดั ภาพพาโนรามาอาจเบลอถ้ าตัวแบบอยู่
ในที่มีแสงน้ อย

การดูพาโนราม่ า
ในการเล่นแบบเต็มเฟรม คุณสามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อยเพื่อซูมเข้ าหรื อ
ซูมออกภาพพาโนรามา หรื อ คุณสามารถเล่นพาโนราม่าโดยใช้ ปมตั
ุ่ วเลือก กด
ปุ่ มตัวเลือกลงเพื่อเริ่ มเล่นแล้ วกดอีกครัง้ เพื่อหยุดพัก ในขณะที่กดหยุดพักการเล่น
คุณสามารถเลื่อนพาโนราม่าแบบแมนวล โดยการกดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวา พา
โนราม่าแนวตังจะเลื
้
่อนในแนวตัง้ พาโนราม่าแนวนอนจะเลื่อนในแนวนอน การ
ออกจากการเล่นแบบเต็มเฟรม ให้ กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้น
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เล่ น
หยุด

หยุดชั!วขณะ

โหมดถ่ายรูป

+

1 ถ่ายรูปที่หนึง่
2 กด MENU/OK ภาพที่ถ่ายครัง้ แรกจะแสดงซ้ อนทับบนมุมมองภาพผ่านเลนส์เพื่อเป็ นตัวชี ้นําสําหรับถ่ายภาพครัง้ ที่สอง
R การกลับไปยังขันตอนที
้
่ 1 แล้ วถ่ายรูปแรกใหม่ ให้ กดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย การบันทึกรูปแรกแล้ วออกโดยไม่สร้ างภาพชุดการรับแสง ให้ กด
DISP/BACK

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

■ j ฉายแสงหลายครั ง้
สร้ างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ

3 ถ่ายรูปที่สอง
้
่ 3 แล้ วถ่ายรูปที่สองอีกครัง้
4 กด MENU/OK เพื่อฉายแสงหลายครัง้ หรือกดตัวเลือกซ้ ายแล้ วกลับไปยังขันตอนที
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SP ฉากถ่ ายภาพ /h/M/N/O

กล้ องจะเสนอตัวเลือก “ฉาก” ต่างๆ ซึง่ แต่ละฉากมีการปรับให้ เข้ ากับเงื่อนไขการถ่ายภาพหรื อประเภทของตัวแบบที่
เจาะจง ฉากต่อไปนี ้สามารถเลือกโดยตรงโดยใช้ แป้นหมุนเลือกโหมด:
ฉาก
ปรั บผิวหน้ า (Z)
M ภาพวิว
N ภาพกีฬา
O กลางคืน
h

คําอธิบาย
เลือกสําหรับเอฟเฟกต์ผิวเนียนเมื่อถ่ายภาพคน
เลือกสําหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน์
เลือกเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว
เลือกโหมดนี ้สําหรับภาพพลบคํ่าที่มีแสงน้ อยหรื อกลางคืน

สามารถเลือกฉากอื่นได้ โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ SP และตามด้ วยขันตอนต่
้
อไปนี ้

1 กด MENU/OK ขณะแสดงคําอธิบายโหมด
R หากมุมมองภาพผ่านเลนส์แสดงในจอภาพ LCD ให้ กด MENU/OK แล้ วเลือก A ฉากถ่ ายภาพ ในเมนูการ
ถ่ายรูป

2 เลือกตัวเลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกด MENU/OK

ภาพคน
ใช้ถ่ายภาพบุคคลให้ได้สี
ผิวเหมือนจริง
โหมดอื!น

ภาพคน

ใช้ถ่ายภาพบุคคลให้ได้สี
ผิวเหมือนจริง
ตั&งค่า
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คําอธิบาย
เลือกสําหรับการถ่ายรูปบุคคล
เลือกโหมดนี ้สําหรับการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเมื่อถ่ายรูปกลางคืน
มีการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟจากดอกไม้ ไฟ
เลือกโหมดนี ้เพื่อบันทึกภาพสีสดใสในช่วงพระอาทิตย์ขึ ้นและพระอาทิตย์ตก
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่างของฉากที่มาจากแสงสะท้ อนของหิมะสีขาว
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่างของชายหาดกลางแดด
ถ่ายรูปแสงพื ้นหลังในร่มที่มีแสงน้ อย
ใช้ ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทุกสภาพแสง
ถ่ายรูปที่ชดั เจนของสิง่ พิมพ์ที่เป็ นข้ อความหรื อภาพวาด

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

ฉาก
ภาพคน
H กลางคืน(ฐาน)
p พลุไฟ
Q ตะวันตก
R หิมะ
s ทะเล
U ปาร์ ตี ้
V ดอกไม้
W ตัวอักษร
h
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โปรแกรม AE (P)
ในโหมดนี ้ กล้ องจะปรับความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงสําหรับการรับแสงที่เหมาะสม

P

4000 5.6

400

สลับโปรแกรม
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อยเพื่อเลือกการรวมความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงที่ต้องการ (สลับโปรแกรม)
ค่าใหม่ของความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงจะแสดงด้ วยสีเหลือง การสลับโปรแกรมจะไม่ทํางานหากเลือก
ตัวเลือกอัตโนมัตสิ ําหรับ U ช่ วงไดนามิก ในเมนูถ่ายรูป (P 87) การยกเลิกโปรแกรมสลับ ให้ ปิดกล้ อง
ความเร็ วชัตเตอร์
P

4000 5.6

รู รบั แสง

R สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการทํางานของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ หลักและย่อย ให้ ดใู นหน้ า 4
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เน้ นชัตเตอร์ AE (S)

R สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการทํางานของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ หลักและย่อย ให้ ดใู นหน้ า 4
Q หากไม่สามารถรับแสงที่ถกู ต้ องตามความเร็วชัตเตอร์ ที่เลือก รูรับแสงจะแสดงเป็ นสีแดงเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่ง
หนึง่ ปรับความเร็วชัตเตอร์ จนกว่าได้ คา่ รับแสงที่ถกู ต้ อง
S

2000 5.6

400

ฉายแสงนาน
ความเร็วชัตเตอร์ 1 วิ หรื อช้ ากว่าจะเรี ยกว่า “ฉายแสงนาน”

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

ในโหมดนี ้ คุณเลือกความเร็วชัตเตอร์ โดยหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อย ขณะปรับรูรับแสงของกล้ องเพื่อให้ ได้ การรับแสง
ที่เหมาะสม

30
30”

R แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องเพื่อป้องกันกล้ องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง
R นาฬิกานับถอยหลังจะแสดงขณะที่การรับแสงประมวลผล
R การลด “สัญญาณรบกวน” (รอยจุด) ในฉายแสงนาน ให้ เลือก เปิ ด ใน K NR ฉายแสงนาน จากเมนูถ่ายรูป (P 88) โปรดทราบว่าอาจเพิ่มเวลาที่ใช้ ใน
การบันทึกภาพหลังการถ่ายรูป
R สามารถใช้ รีโมตกดชัตเตอร์ RR-90 ซึง่ เป็ นตัวเลือกเสริ มสําหรับฉายแสงนานได้
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เน้ นรู รับแสง AE (A)
ในโหมดนี ้ คุณเลือกรูรับแสงโดยหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อย ขณะปรับความเร็ วชัตเตอร์ ของกล้ องเพื่อให้ ได้ การรับแสง
ที่เหมาะสม
R สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการทํางานของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ หลักและย่อย ให้ ดใู นหน้ า 4
Q หากไม่สามารถรับแสงที่ถกู ต้ องตามรูรับแสงที่เลือก ความเร็วชัตเตอร์ จะแสดงเป็ นสีแดงเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่ง
หนึง่ ปรับรูรับแสงจนกว่าได้ คา่ รับแสงที่ถกู ต้ อง
A

4000 5.6

400

พรี ววิ ชัดตืน้
เมื่อกําหนด L พรี ววิ ชัดตืน้ ไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั่ (P 40) การกดปุ่ มจะหยุดการลดรูรับแสงไปเป็ นการตัง้
ค่าที่เลือก ช่วยให้ สามารถดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ในจอแสดงผลได้
01 0.5

A

สามารถดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ได้ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ความลึกฟิ ลด์ในจอภาพมาตรฐานเมื่อเลือก แสดง
ระยะ AF/แสดงระยะ MF ในเมนู A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้ กดปุ่ ม DISP/BACK เพื่อเลือก
สัญลักษณ์มาตรฐาน
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5

1.0

1.5

2.0

3.0

4000 5.6

1.0

1.5

5.0

10

400

2.0

3.0

ความลึกของฟิ ลด์

5.0

โหมดถ่ายรูป

แมนวลรั บแสง (M)

R สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการทํางานของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ หลักและย่อย ให้ ดใู นหน้ า 4
R การแสดงผลแมนวลรับแสงจะมีสญ
ั ลักษณ์การรับแสงที่แสดงจํานวนของภาพที่มีปริ มาณการรับแสงน้ อยเกินไป
หรื อมากเกินไปที่การตังค่
้ าปั จจุบนั
01 0.5

M

1.0

1.5

2.0

3.0

5.0

2000 5.6

10

400

การตรวจแสง
การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > ตรวจ
แสงโหมดแมนนวล เลือก ปิ ด เมื่อใช้ แฟลช หรื อในโอกาสอื่นที่การรับแสงอาจ
เปลี่ยนเมื่อถ่ายภาพ

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

ในโหมดนี ้ คุณสามารถควบคุมทังความเร็
้
วชัตเตอร์ และรูรับแสงได้ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ หลักเพื่อเลือกความเร็ ว
ชัตเตอร์ และแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อยเพื่อเลือกรูรับแสง

รู ปถ่ ายเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง
สําหรับรูปถ่ายเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง ให้ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ หลักเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ ของ BULB
01 0.5

M

1.0

1.5

BULB 5.6

2.0

3.0

5.0

10

400

R แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องเพื่อป้องกันกล้ องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง
R นาฬิกานับถอยหลังจะแสดงขณะที่การรับแสงประมวลผล
R การลด “สัญญาณรบกวน” (รอยจุด) ในฉายแสงนาน ให้ เลือก เปิ ด ใน K NR ฉายแสงนาน จากเมนูถ่ายรูป (P 88) โปรดทราบว่าอาจเพิ่มเวลาที่ใช้ ใน
การบันทึกภาพหลังการถ่ายรูป
R สามารถใช้ รีโมตกดชัตเตอร์ RR-90 ซึง่ เป็ นตัวเลือกเสริ มสําหรับฉายแสงนานได้
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โหมดถ่ายรูป

โหมดกําหนดเอง (C)
ในโหมด P, S, A และ M สามารถใช้ ตวั เลือก K CUSTOM SET ในเมนูถ่ายรูป เพื่อบันทึกการตังค่
้ ากล้ องและเมนู
ปั จจุบนั สามารถเรี ยกใช้ การตังค่
้ านี ้ใหม่ได้ ทกุ ครัง้ ที่หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ไปยัง C (โหมดกําหนดเอง)
เมนู/การตัง้ ค่ า
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บันทึกการตัง้ ค่ า

เมนูถ่ายรู ป

G ตัง้ ค่ า AF/MF (โหมดโฟกัส/ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา), N ความไวแสง, O ขนาดภาพ, T คุณภาพของภาพ,
U ช่ วงไดนามิก, P จําลองฟิ ลม์ , B ตัง้ เวลาถ่ าย, D สมดุลย์ สีขาว, f สี, q ความคมชัด, r โทนสว่ าง, s โทนมืด,
h ลดเสียงรบกวน, c ระบบช่ วย MF, C วัดแสง, p แฟลช ติดตัง้ (โหมดแฟลช/ชดเชยแฟลช), W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์
(โหมดมูฟวี่/ความไวแสงถ่ ายวิดโี อ/โหมดโฟกัส/ปรั บระดับไมค์ ), L โหมดIS, x ชนิดชัตเตอร์

เมนูตงั ้ ค่ า
อื่ ื นๆ

o เสียง&แฟลช, A ตัง้ ค่ าจอเริ่ มต้ น (ความสว่ าง LCD/สี LCD)
ความเร็วชัตเตอร์ , รูรับแสง

โหมดโฟกัส
เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัส (โปรดทราบว่าไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือก กล้ องจะใช้ แมนวลโฟกัสเมื่อต่อเลนส์แมนวลโฟกัส)

ตัวเลือก
p ตัง้ ค่ าเอง
s หลายจุด
t โฟกัสพืน้ ที่
u ต่ อเนื่อง
x ติดตามสัญญาณ

คําอธิบาย
เลือกการควบคุมแมนวลโฟกัสหรื อในสถานการณ์ที่กล้ องไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ ออโต้ โฟกัส (P 56)
เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งทาง กล้ องจะตรวจหาตัวแบบที่มีความเปรี ยบต่างสูงใกล้ ศนู ย์กลางของเฟรมและเลือกพื ้นที่โฟกัส
อัตโนมัติ พื ้นที่โฟกัสที่เลือกไว้ จะถูกไฮไลท์ในหน้ าจอ
เลือกพื ้นที่โฟกัสแบบแมนวล (P 58)
กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างที่เปลี่ยนแปลงไป จากตัวแบบในเฟรมการโฟกัส
กําหนดตําแหน่งตัวแบบไว้ ในเป้าหมายโฟกัสและกดปุ่ มเลือกซ้ าย กล้ องจะติดตามตัวแบบและปรับโฟกัสเมื่อตัวแบบเคลื่อนที่
ในเฟรม

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

้ อก G ตัง้ ค่ า AF/MF ไฮไลท์ โหมดโฟกัส แล้ วกด MENU/OK
1 กด MENU/OK ในเมนูถ่ายรูปเพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป จากนันเลื
2 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือก
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■ p ตัง้ ค่ าเอง
เมื่อเลือก p ตัง้ ค่ าเอง สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดโฟกัส คุณสามารถโฟกัสแบบแมนวลโดยใช้ วงแหวนปรับโฟกัสเลนส์
หมุนวงแหวนไปทางซ้ ายเพื่อลดระยะโฟกัส ขวาเพื่อเพิ่ม สัญลักษณ์แมนวลโฟกัสจะแสดงว่าควรมีระยะโฟกัสเท่าไรที่เหมาะกับระยะ
ห่างของตัวแบบในการถ่ายคร่อมโฟกัส (เส้ นสีขาวแสดงระยะโฟกัส แถบสีนํ ้าเงินแสดงความลึกของฟิ ลด์ หรื ออีกนัยหนึง่ ระยะห่าง
จากด้ านหน้ าและด้ านหลังของจุดโฟกัสที่ปรากฏในโฟกัส) คุณยังสามารถตรวจสอบโฟกัสที่มองเห็นในจอภาพ LCD ได้ เลือกการ
ควบคุมแมนวลโฟกัสหรื อในสถานการณ์ที่กล้ องไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ ออโต้ โฟกัส (P 60)
ลดระยะโฟกัส

เพิ่มระยะโฟกัส

ระยะโฟกัส
(เส้นสีขาว)

ไอคอนโหมด
แมนวลโฟกัส
01 0.5

M

1.0

1.5

4000 5.6

2.0

3.0

5.0

10

400

สัญลักษณ์ แมน
นวลโฟกัส

5

1.0

1.5

2.0

3.0

5.0

ความลึกของฟิ ลด์
(แถบสีนํ้าเงิ น)

R ใช้ ตวั เลือก I โฟกัสโดยวงแหวน ในเมนูการตังค่
้ า (P 101) เพื่อกลับทิศทางการหมุนของวงแหวนโฟกัส
R สามารถกําหนด AF ทันที ไปยังปุ่ ม Fn ช่วยให้ ใช้ ปมเพื
ุ่ ่อโฟกัสได้ รวดเร็วบนตัวแบบในเฟรมโฟกัสที่เลือก เมื่อกล้ องอยูใ่ นโหมดแมนวลโฟกัส
R การเลือก ไฮไลท์ ท่ โี ฟกัสชัดสุด สําหรับ c ระบบช่ วย MF จะไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สงู หมุนวงแหวนปรับโฟกัสจนไฮไลท์ตวั แบบ
สามารถแสดงเมนู c ระบบช่ วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อยค้ างไว้
R กล้ องจะแสดงระยะโฟกัสในหน่วยเมตรหรื อฟุต ใช้ ตวั เลือก A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > หน่ วยของระยะโฟกัส ในเมนูการตังค่
้ า (P 100) เพื่อ
เลือกหน่วยที่ใช้
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P

4000 5.6

สัญลักษณ์ โฟกัส

การเช็คโฟกัส
การซูมเข้ าพื ้นที่โฟกัสปั จจุบนั (P 61) เพื่อให้ ได้ โฟกัสที่แม่นยํา ให้ กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อย ให้ กดตัวเลือกขึ ้น
(AF) จากนันใช้
้ ตวั เลือกเพื่อเลื่อนจอแสดงผล กดอีกครัง้ เพื่อยกเลิกการซูม หากเลือก เปิ ด สําหรับ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > เช็ค
โฟกัส กล้ องจะซูมเข้ าโดยอัตโนมัตใิ นพื ้นที่โฟกัสที่เลือกเมื่อหมุนวงแหวนโฟกัส

400

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

■ สัญลักษณ์ โฟกัส
สัญลักษณ์โฟกัสจะเปลี่ยนเป็ นสีเขียวเมื่อตัวแบบอยูใ่ นโฟกัส และจะกะพริ บเป็ นสีขาวเมื่อกล้ องไม่
สามารถโฟกัสได้ เครื่ องหมายวงเล็บ (“( )”) แสดงว่ากล้ องกําลังโฟกัส หากเลือก u ต่ อเนื่อง หรื อ
x ติดตามสัญญาณ สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดโฟกัส เครื่ องหมายวงเล็บจะแสดงต่อเนื่องใน
ขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ j แสดงในโหมดแมนวลโฟกัส
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การเลือกจุดโฟกัส
เมื่อเลือก t โฟกัสพืน้ ที่ สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดโฟกัส กล้ องจะให้ ตวั
เลือกจุดโฟกัสที่สามารถจัดองค์ประกอบรูปภาพกับตําแหน่งตัวแบบหลักได้ แทบทุก
ที่ในเฟรม กดตัวเลือกขึ ้น (AF) จากนันใช้
้ ตวั เลือกเพื่อวางตําแหน่งเฟรมโฟกัส (เฟรม
โฟกัสสามารถกลับไปเป็ นศูนย์กลางได้ โดยกด DISP/BACK) กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อ
ให้ การตังค่
้ าทํางาน
จุดโฟกัส

เฟรมโฟกัส

การเลือกขนาดของเฟรมโฟกัส ให้ กดตัวเลือกขึ ้น (AF) แล้ วหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่
ย่อย หมุนแป้นหมุนไปทางซ้ ายเพื่อลดเฟรมสูงสุดถึง 50% หมุนไปทางขวาเพื่อเพิ่ม
เฟรมสูงสุดถึง 150% หรื อกดตรงกลางแป้นหมุนเพื่อคืนค่าเฟรมเป็ นขนาดต้ นฉบับ
กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อให้ การตังค่
้ าทํางาน
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ล็อคโฟกัส/การรั บแสง
หากต้ องการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายที่มีตวั แบบที่ไม่ได้ อยูก่ งึ่ กลาง:
และรูรับแสงจะยังคงล็อคไว้ ในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ (AF/AE lock)

P

R หากกําหนด ล็อก AE, ล็อก AF, หรื อ AE/AF LOCK ไปยังปุ่ ม Fn โฟกัสและ/หรื อรู รับแสงจะล็อกเมื่อกดปุ่ ม Fn และยังคงล็อกอยู่แม้
เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึ่งแล้ ว

2 จัดองค์ ประกอบภาพ: กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ค้ างไว้ หรือกดปุ่ ม Fn ค้ างไว้

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

1 โฟกัส: วางตําแหน่งตัวแบบในเฟรมโฟกัส และกดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ เพื่อล็อคโฟกัสและรูรับแสง โฟกัส

P

3 ถ่ ายรูป: กดปุ่ มลงจนสุด
P
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ล็อคโฟกัส/การรับแสง

ออโต้ โฟกัส
แม้ วา่ กล้ องจะเพิ่มระบบการโฟกัสอัตโนมัตทิ ี่มีความแม่นยําสูง แต่อาจไม่สามารถโฟกัสตัวแบบที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้
• ตัวแบบที่มีเงาสะท้ อนมาก เช่น กระจกหรื อรถยนต์
• ตัวแบบที่ถ่ายผ่านหน้ าต่างหรื อวัตถุสะท้ อนอื่นๆ
• ตัวแบบสีเข้ มและตัวแบบที่ดดู ซับแสง แทนที่จะสะท้ อนแสงไฟ เช่น ผมหรื อขนสัตว์
• ตัวแบบที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ควันหรื อเปลวไฟ
• ตัวแบบที่มีความแตกต่างกับพื ้นหลังเพียงเล็กน้ อย
• ตัวแบบที่อยูด่ ้ านหน้ าหรื อด้ านหลังวัตถุท่ีมีความเปรี ยบต่างสูง ซึง่ อยูใ่ นเฟรมโฟกัสเช่นกัน (ตัวอย่างเช่น ตัวแบบที่ถ่ายรูปกับฉากหลังขององค์
ประกอบที่มีคอนทราสต์สงู )
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สมดุลย์ สีขาว

ตัวเลือก
คําอธิบาย
ตัวเลือก
ออโต้ มีการปรับสมดุลย์สีขาวโดยอัตโนมัติ
k
h ค่าวัดแสงสําหรับสมดุลย์สีขาว (P 62)
การเลือกตัวเลือกนี ้จะแสดงรายการอุณหภูมิของสี
l
ุ หภูมิแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือก
k (P 62) ไฮไลท์อณ
ตัวเลือกที่ไฮไลท์ แล้ วแสดงข้ อความปรับละเอียด
m
i สําหรับตัวแบบที่อยูก่ ลางแดดจ้ า
n
j สําหรับตัวแบบที่อยูใ่ นร่ ม
g

คําอธิบาย
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาว
ธรรมชาติ”
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวอม
เหลือง”
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาว
นวล”
ใช้ งานภายใต้ หลอดไส้ ร้อน
ลดการแสงสีนํ ้าเงินที่มกั เกี่ยวข้ องกับแสงไฟใต้ นํ ้า

ปรั บเลื!อน WB

ออโต้

R:0 B:0

ตัง& ค่ า

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

สําหรับสีธรรมชาติ กดตัวเลือกขวา (WB) เพื่อแสดงตัวเลือกต่อไปนี ้ จากนันใช้
้ ตวั เลือกเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกที่เข้ ากับแหล่งกําเนิดแสง
แล้ วกด MENU/OK กล่องข้ อความที่แสดงด้ านขวาจะปรากฏ ใช้ ตวั เลือกเพื่อปรับสมดุลย์สีขาวแบบละเอียด หรื อกด DISP/BACK เพื่อ
ออกโดยไม่ปรับแบบละเอียด

R สมดุลย์สีขาวจะปรับสําหรับแสงแฟลชในโหมด ออโต้ และ g เท่านัน้ ปิ ดแฟลชโดยใช้ ตวั เลือกสมดุลย์สีขาวอื่น
R ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันตามสภาพของการถ่ายรูป เล่นภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ วเพื่อตรวจสอบสี
R สามารถเข้ าถึงตัวเลือกสมดุลสีขาวจากเมนูถ่ายรูปได้ เช่นกัน (P 87)
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สมดุลย์สีขาว
h: สมดุลย์ สีขาวกําหนดเอง
เลือก h เพื่อปรับสมดุลย์สีขาวสําหรับสภาพแวดล้ อมแสงที่ไม่ปกติ ตัวเลือกการวัดสมดุลย์สีขาวจะแสดงขึ ้น เฟรมวัตถุสีขาวเพื่อให้ อยูใ่ น
จอแสดงผล แล้ วกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงทังหมดจนสุ
้
ดเพื่อวัดสมดุลย์สีขาว (การเลือกค่ากําหนดเองล่าสุด และออกโดยไม่วดั สมดุลย์สีขาว ให้ กด
DISP/BACK หรื อกด MENU/OK เพื่อเลือกค่าล่าสุด แล้ วแสดงข้ อความปรับละเอียด)
• หาก “เสร็จสมบูรณ์ ” แสดงขึน้ ให้ กด MENU/OK เพื่อตังค่
้ าสมดุลย์สีขาวไปยังค่าที่วดั ได้
• หาก “แสงน้ อยไป” แสดงขึน้ ให้ เพิ่มการชดเชยการรับแสง (P 72) แล้ วลองใหม่อีกครัง้
• หาก “แสงมากไป” แสดงขึน้ ให้ ลดการชดเชยการรับแสง (P 72) แล้ วลองใหม่อีกครัง้
k: อุณหภูมส
ิ ี
อุณหภูมิสีเป็ นการวัดเพื่อกําหนดค่าสีของแหล่งกําเนิดแสง โดยแสดงเป็ นหน่วยเคลวิน (K) แหล่งกําเนิดแสงที่มีอณ
ุ หภูมิสีใกล้ เคียงกับแสง
อาทิตย์โดยตรงจะเป็ นสีขาว แหล่งกําเนิดแสงที่มีอณ
ุ หภูมิสีตํ่ากว่าจะมีสีเหลืองหรื อสีแดง ขณะที่อณ
ุ หภูมิสีที่สงู กว่าจะเป็ นออกเป็ นสีนํ ้าเงิน
คุณสามารถจับคูอ่ ณ
ุ หภูมิสีกบั แหล่งกําเนิดแสงตามที่แสดงในตารางต่อไปนี ้ หรื อเลือกตัวเลือกที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสีของแหล่งกําเนิด
แสงเพื่อทําให้ ภาพ “อุน่ ขึ ้น” หรื อ “เย็นลง”

เลือกแหล่งกําเนิดแสงที่มีสีแดงมากขึ ้น
หรื อภาพที่ “เย็นลง”
2000 K
แสงเทียน
อาทิ ตย์ตก/อาทิ ตย์ขึ้น
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เลือกแหล่งกําเนิดแสงที่มีสีนํ ้าเงินมากขึ ้น
หรื อภาพที่ “อุน่ ขึ ้น”
5000 K
แสงอาทิ ตย์โดยตรง

15000 K
ท้องฟ้ าสีนํ้าเงิ น
ทีร่ ่ ม

โหมดถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุดและถ่ ายคร่ อม

ภาพนิง่

ตัวเลือก
B
I
O
W
X
V
Y

ภาพนิ่ ง
บันทึกต่ อเนื่อง
AE BKT
ถ่ ายคร่ อม ISO
FILM SIMULATION BKT
BKT สมดุลแสงสีขาว
DYNAMIC RANGE BKT

ใช้ ได้ ใน
ทุกโหมด
S, P, S, A, M, h, M, N, O, SP
P, S, A, M
P, S, A, M
P, S, A, M
P, S, A, M
P, S, A, M

P

—
64
65
65
65
65
65

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

การเข้ าถึงตัวเลือกโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดและถ่ายคร่อม ให้ กดปุ่ มตัวเลือกลงเมื่อกล้ องอยูใ่ นโหมดถ่ายภาพ ตัวเลือกจะมีให้
แตกต่างกันตามโหมดถ่ายภาพ

63

โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดและถ่ายคร่อม

ถ่ ายภาพต่ อเนื่อง (โหมดถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด)
ถ่ายรูปเคลื่อนไหวเป็ นชุดภาพนิ่ง

1 กดปุ่ มตัวเลือกลง (I) เมื่อกล้ องอยูใ่ นโหมดถ่ายรูป
้
วเลือกซ้ าย
2 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ I จากนันกดตั
หรื อขวาเพื่อเลือกอัตราเฟรมของ J (สูง) หรื อ O (ตํ่า)
้ าเสร็จสิ ้น
กด MENU/OK เพื่อประมวลผลเมื่อตังค่
3 กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ เพื่อโฟกัส

4 กดปุ่ มชัตเตอร์ ที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่มต้ นการ
ถ่ายรูป การถ่ายรูปจะหยุดลงเมื่อปล่อยปุ่ ม
ชัตเตอร์ ถ่ายภาพตามจํานวนที่เลือก หรื อ
หน่วยความจําการ์ ดเต็ม
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R กําหนดโฟกัสและรูรับแสงได้ ตามภาพแรกของแต่ละชุด ปิ ดแฟลช
โดยอัตโนมัติ กล้ องจะคืนค่าสูโหมดแฟลชที่เลือกไว้ ก่อนหน้ าเมื่อ
ปิ ดโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
R อัตราเฟรมจะแตกต่างกันตามความเร็วชัตเตอร์ และอาจช้ าหาก
ถ่ายรูปหลายภาพ
R อาจมีเวลาเพิ่มขึ ้นสําหรับการบันทึกภาพขณะถ่ายภาพเสร็จ
R หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิ ้น ภาพที่
เหลือจะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ ใหม่ (P 102)
R ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดอาจไม่เริ่ มถ่ายรูปอาจพื ้นที่ที่ใช้ งานได้ ใน
หน่วยความจําไม่เพียงพอ

โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดและถ่ายคร่อม

ถ่ ายคร่ อม
้ กดตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์รายการต่อไปนี ้หนึง่ รายการ:
1 กดตัวเลือกลง (I) เมื่อกล้ องอยูใ่ นโหมดถ่ายรูป จากนันให้
ตัวเลือก

AE BKT

ถ่ ายคร่ อม ISO
FILM SIMULATION BKT
BKT สมดุลแสงสีขาว

DYNAMIC RANGE BKT

คําอธิบาย
กดตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลือกจํานวนการถ่ายคร่อม แต่ละครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายรูปสามภาพ: ภาพที่หนึง่ ใช้
ค่าที่วดั แสงสําหรับการรับแสง ภาพที่สองการรับแสงที่มากเกินตามจํานวนที่เลือก และภาพที่สามการรับแสงน้ อยเกินไปใน
จํานวนที่เท่ากัน (โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั จํานวนที่เลือก การรับแสงจะไม่เกิดขีดจํากัดของระบบการวัดแสง)
กดตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลือกจํานวนการถ่ายคร่อม แต่ละครัง้ ที่ปล่อยชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายรูปที่ความไวแสงปั จจุบนั
(P 70) แล้ วประมวลผลเพื่อสร้ างสําเนาเพิ่มเติมสองชุด โดยชุดหนึง่ มีความไวแสงเพิ่มขึ ้นและอีกชุดด้ วยความไวแสงที่
น้ อยลงจากค่าที่เลือก (ไม่วา่ จะเลือกจํานวนเท่าไรก็ตาม ความไวแสงจะไม่เกิน ISO 6400 หรื อตํ่ากว่า ISO 200)
แต่ละครัง้ ที่ปล่อยชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายหนึง่ ภาพแล้ วประมวลผลเพื่อสร้ างสําเนาด้ วยการตังค่
้ าการจําลองฟิ ล์มที่เลือก
สําหรับ X FILM SIMULATION BKT ในเมนูการถ่ายรูป (P 87)
กดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลือกจํานวนการถ่ายคร่อม แต่ละครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายรูปสามภาพ: ภาพหนึง่ ที่
การตังค่
้ าสมดุลย์สีขาวปั จจุบนั อีกภาพถ่ายแบบปรับละเอียดโดยเพิ่มตามจํานวนที่เลือก และภาพสุดท้ ายถ่ายแบบปรับละ
เอีดยโดยลดตามจํานวนที่เลือก
ในแต่ละครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายรูปสามภาพโดยมีชว่ งไดนามิกต่างกัน (P 87): 100% สําหรับภาพแรก, 200%
สําหรับภาพที่สอง และ 400% สําหรับภาพที่สาม ขณะที่ใช้ เอฟเฟกต์ถ่ายคร่อมช่วงไดนามิก ความไวแสงจะถูกจํากัดอยูท่ ี่
ตํ่าสุดของ ISO 800 (หรื อตํ่าสุดของ ISO 200 ถึง 800 เมื่อเลือกตัวเลือกออโต้ สําหรับความไวแสง) และจะคืนค่าความไว
แสงในเอฟเฟกต์ก่อนหน้ าหลังสิ ้นสุดการถ่ายคร่อม

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

การตังค่
้ าอาจแตกต่างกันโดยอัตโนมัตใิ นแต่ละชุดของรูปถ่าย

2 กด MENU/OK เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์
3 ถ่ายรูป
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การใช้ ระบบตัง้ เวลาถ่ ายรู ปเอง
ใช้ การตังเวลาสํ
้
าหรับการถ่ายภาพกลุม่ บุคคลหรื อภาพตัวเอง เพื่อป้องกันการเบลอที่เกิดจาก
การสัน่ ของกล้ อง หรื อปล่อยชัตเตอร์ อตั โนมัตเิ มื่อเป็ นไปตามสภาวะที่เลือกไว้ หากต้ องการใช้
ระบบตังเวลาถ่
้
ายรูปเอง ให้ กดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายเมื่อกล้ องอยูใ่ นโหมดถ่ายรูป ตัวเลือกที่แสดง
ด้ านล่างจะแสดงขึ ้น กดตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกและกด MENU/OK เพื่อเลือก
ตัวเลือก
R 2 วิ

S 10 วิ
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คําอธิบาย
ชัตเตอร์ จะถูกปล่อยเป็ นเวลาประมาณสองหรื อสิบวินาทีหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ เพื่อ
โฟกัส แล้ วกดลงจนสุดเพื่อเริ่ มต้ นการตังเวลา
้
การแสดงผลในจอภาพจะแสดงจํานวนวินาทีที่เหลือจนกว่าตัว
ตังเวลาจะถู
้
กปล่อย; ไฟตังเวลาที
้
่ด้านหน้ าของกล้ องจะกะพริ บทันที ก่อนที่จะปล่อยชัตเตอร์ (ถ้ าเลือกการตัง้
เวลาถ่ายสองวินาที ไฟจะกะพริ บเมื่อการตังเวลานั
้
บถอยหลัง) ใช้ การตังเวลาถ่
้
ายสองวินาทีเพื่อลดการเบลอ
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้ องเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ การตังเวลาถ่
้
ายสิบวินาทีสําหรับถ่ายภาพที่คณ
ุ ต้ องการ
ถ่ายตัวเอง
Q ยืนด้ านหลังกล้ องถ่ายรูปเมื่อใช้ ปมชั
ุ่ ตเตอร์ การยืนด้ านหน้ าของเลนส์อาจมีผลรบกวนต่อโฟกัสและการรับ
แสง

o หน้ ายิม้

กล้ องจะตรวจจับใบหน้ า (P 85) และปล่อยชัตเตอร์ เมื่อตัวแบบใดๆ ก็ตามยิ ้ม กล้ องอาจไม่สามารถตรวจจับ
ใบหน้ าตัวแบบที่ไม่มองกล้ องหรื อใบหน้ าที่ถกู บังด้ วยผมหรื อวัตถุอื่น

a เพื่อนสนิท

กล้ องจะเริ่ มตังเวลาถ่
้
ายเมื่อตรวจพบว่าตัวแบบที่เป็ นบุคคลทังสองอยู
้
ใ่ กล้ ชิดกัน เมื่อมีข้อความแสดงให้ เลือก
ความใกล้ ของตัวแบบก่อนการเริ่ มต้ นตังเวลาถ่
้
าย ให้ ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK (ระดับความ
ใกล้ ที่ต้องการจะแสดงโดยไอคอนรูปหัวใจในจอแสดงผลการถ่ายภาพ:รูปหัวใจยิ่งมาก ตัวแบบยิ่งใกล้ กนั มาก)
เลือกจาก LV.1 (ระยะใกล้ ), LV.2 (โคลสอัพ) หรื อ LV.3 (ซุปเปอร์ โคลสอัพ) การตังเวลาถ่
้
ายจะเริ่ มต้ นต่อ
เมื่อตัวแบบอยูใ่ กล้ กนั มากพอ จะปล่อยชัตเตอร์ ในหนึง่ วินาทีถดั มา

9

การใช้ระบบตั้งเวลาถ่ายรูปเอง
ตัวเลือก

ปิ ด



หากต้ องการหยุดการตังเวลาก่
้
อนจะถ่ายภาพ ให้ กด DISP/BACK
R สามารถเลือกตัวเลือกตังเวลาถ่
้
ายในเมนูถ่ายรูปได้
R เลือกชุด o หน้ ายิม้ , a เพื่อนสนิท หรื อ g กลุ่ม จะตังค่
้ า G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา ไปเป็ น หน้ าเปิ ด/ตาปิ ด
การตังค่
้ าเดิมจะถูกกู้คืนเมื่อปิ ดตังเวลาถ่
้
าย
R นาฬิกาตังเวลาจะปิ
้
ดอัตโนมัตเิ มื่อปิ ดกล้ อง

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

g กลุ่ม

คําอธิบาย
กล้ องจะเริ่ มตังเวลาถ่
้
ายเมื่อสามารถตรวจจับตัวแบบที่เป็ นบุคคลตามจํานวนที่เลือกไว้ ได้ ไฮไลท์จํานวนตัว
แบบที่ต้องการ (1 ถึง 4) และกด MENU/OK (จํานวนตัวแบบจะแสดงโดยไอคอน h ในจอแสดงผลการถ่าย
ภาพ) การตังเวลาถ่
้
ายจะเริ่ มต้ นต่อเมื่อจํานวนของตัวแบบที่เลือกไว้ อยูใ่ นเฟรม จะปล่อยชัตเตอร์ ในสองวินาที
ถัดมา
ปิ ดระบบตังเวลาถ่
้
ายรูปเอง
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ถ่ ายรู ปตัง้ เวลาเป็ นช่ วง
ทําตามขันตอนด้
้
านล่างนี ้เพื่อกําหนดกล้ องให้ ถ่ายรูปอัตโนมัตใิ นช่วงเวลาที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า

1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ o ถ่ ายตามช่ วงเวลา แล้ วกด MENU/OK
2 ใช้ ตวั เลือกเพื่อเลือกช่วงเวลาและจํานวนภาพ กด MENU/OK เพื่อดําเนินการ
ช่ วงเวลา/จํานวนครั ง&
ช่ วงเวลา
2
1

จํานวนครั ง&

0h01 m 00s

001

24
23

จบ

้ MENU/OK การถ่ายภาพจะเริ่ มต้ นโดยอัตโนมัติ
3 ใช้ ตวั เลือกเพื่อเลือกเวลาเริ่มต้ น จากนันกด

ยกเลิก

เริ! มเวลารอ
2
1

0h

00 m ทีหลัง

24
23

ประมาณเวลารอ 11:00 PM
เริ!ม
ยกเลิก

Q ไม่สามารถใช้ การถ่ายรูปตังเวลาเป็
้
นช่วงที่ความเร็วชัตเตอร์ B (การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง) หรื อระหว่างถ่ายภาพพาโนราม่า หรื อการรับแสงหลาย
จุด ในโหมดต่อเนื่องเป็ นชุด กล้ องจะถ่ายภาพเพียงหนึง่ ภาพเมื่อปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง้
R แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ อง
R ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ก่อนเริ่ ม ขอแนะนําให้ ใช้ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9V และ DC coupler CP-W126
R จอแสดงผลจะปิ ดระหว่างแต่ละภาพและสว่างขึ ้นสองสามวินาทีก่อนที่จะถ่ายภาพถัดไป สามารถเปิ ดใช้ งานจอแสดงผลได้ ทกุ เวลาโดยกดปุ่ ม
ชัตเตอร์ ลงจนสุด
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ถ่ ายภาพตัวเอง
การถ่ายภาพตัวเอง ให้ หมุนจอภาพ LCD ตามที่แสดง

หน้ าจอการถ่ ายภาพตัวเอง
เมื่อหมุนมาเป็ นตําแหน่งถ่ายภาพตัวเอง หน้ าจอ LCD จะแสดงภาพ
สะท้ อนของมุมมองผ่านเลนส์

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

R การหมุนจอภาพ LCD 180° จะตังค่
้ า G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ า
ตรวจจับใบหน้ า/ตา ไปเป็ น หน้ าเปิ ด/ตา ออโต้ โดยอัตโนมัติ
(P 85) หากเลือก เปิ ด สําหรับ T ตัง้ ค่ าซูมอิเล็กทรอนิก และ
ติดเลนส์ซมู ไฟฟ้าไว้ คุณจะสามารถหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อย
เพื่อปรับการซูมได้ และคุณยังสามารถปล่อยชัตเตอร์ โดยการกด
ตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ได้ เช่นกัน โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัว
เลือกที่เลือกสําหรับ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดงภาพ ภาพจะ
ถูกแสดงเป็ นเวลา 1.5 วินาทีหลังจากการถ่ายภาพ (P 99)
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ความไวแสง
“ความไวแสง” หมายถึงความไวแสงของกล้ อง เลือกค่าระหว่าง 200 และ 6400 หรื อเลือก L (100), H (12800) หรื อ H (25600)
สําหรับกรณีพิเศษ สามารถใช้ คา่ ที่สงู กว่าเพื่อลดภาพสัน่ ไหวเมื่อแสงสว่างน้ อย ขณะที่คา่ ที่ตํ่ากว่าจะช่วยให้ ความเร็ วชัตเตอร์ ช้าลง
หรื อรูรับแสงกว้ างขึ ้นในที่ที่มีแสงสว่างจ้ า อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า อาจมีรอยจุดปรากฏบนภาพที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง โดย
เฉพาะที่ H (25600) ในขณะที่การเลือก L (100) จะลดช่วงไดนามิก แนะนําให้ ใช้ คา่ ตังแต่
้ ISO 200 ถึง ISO 6400 ในกรณีสว่ นใหญ่
หากเลือก ออโต้ 1, ออโต้ 2 หรื อ ออโต้ 3 กล้ องจะปรับความไวแสงอัตโนมัตโิ ดยตอบสนองต่อสภาวะการถ่ายรูป

1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ N ความไวแสง แล้ วกด MENU/OK
2 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือก
R ความไวแสงจะไม่ถกู รี เซ็ตเมื่อปิ ดกล้ อง
R L (100) จะรี เซ็ตเป็ น ISO 200 และ H (12800) และ H (25600) จะรี เซ็ตเป็ น ISO 6400 เมื่อเลือก RAW, FINE+RAW หรื อ
NORMAL+RAW สําหรับคุณภาพของภาพ (P 86) สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตังค่
้ าที่ใช้ งานได้ กบั L (100), H (12800) และ
H (25600) โปรดดูหน้ า 140
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ความไวแสง

ตัวเลือก
ความไวเริ่มต้ น
ISO สูงสุด
SHUTTER SPEED ตํ่าสุด

ค่ าเริ่มต้ น
200
800 ((ออโต้
ออโต้ 1)
1600 ((ออโต้
ออโต้ 2)
3200 ((ออโต้
ออโต้ 3)
1/60

กล้ องจะเลือกความไวแสงอัตโนมัตริ ะหว่างค่าเริ่ มต้ นและค่าสูงสุด ความไวแสงจะเพิ่มขึ ้นสูงกว่าค่าเริ่ มต้ น หากความเร็ วชัตเตอร์ ของ
การรับแสงออปติคอลตํ่ากว่าค่าที่เลือกสําหรับ SHUTTER SPEED ตํ่าสุด เท่านัน้
R หากค่าที่เลือกสําหรับ ความไวเริ่มต้ น สูงกว่าที่เลือกสําหรับ ISO สูงสุด, ความไวเริ่มต้ น จะตังเป็
้ นค่าที่เลือกสําหรับ ISO สูงสุด
R กล้ องอาจเลือกความเร็วชัตเตอร์ ตํ่ากว่า SHUTTER SPEED ตํ่าสุ่ด หากค่าที่เลือกสําหรับ ISO สูงสุด ของภาพยังคงเป็ นการรับแสงน้ อย
เกินไป

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

■ ออโต้
สามารถใช้ ตวั เลือกต่อไปนี ้เมื่อเลือก ออโต้ 1, ออโต้ 2 หรื อ ออโต้ 3:
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การชดเชยการรั บแสง
หมุนแป้นหมุนคําสัง่ หลักเพื่อปรับการรับแสงเมื่อถ่ายภาพตัวแบบที่สว่างมาก มืดมาก หรื อความเปรี ยบต่างสูงมาก
สามารถเห็นเอฟเฟกต์ได้ ในจอแสดงผล

P

4000 5.6

400

สัญลักษณ์ การชดเชยการรับแสง
หมุนแป้ นหมุนไปทางขวาเพือ่ เลือก
ค่าทีส่ ูงกว่าและเพิ่มการเปิ ดรับแสง

ค่ าการรั บแสง (EV)
ค่าการรับแสงจะกําหนดโดยความไวแสงของเซ็นเซอร์ ภาพและ
ปริ มาณของแสงที่เซ็นเซอร์ ได้ รับ โดยเพิ่มจํานวน EV ครัง้ ละสองเท่า
ในขณะที่ลดจํานวน EV ครัง้ ละครึ่งหนึง่ อาจควบคุมปริ มาณแสงที่
เข้ ามาในกล้ องโดยปรับรูรับแสงและความไวชัตเตอร์
การเลือกค่ าชดเชยการรั บแสง
• ตัวแบบที่มีไฟด้ านหลัง: เลือกค่า
ระหว่าง +2/3 EV ถึง +12/3 EV

• ตัวแบบที่มีแสงสะท้ อนสูงหรื อมีฉาก
สว่ างจ้ า (เช่น ทุง่ หิมะ): +1 EV
หมุนแป้ นหมุนไปทางซ้ายเพือ่ เลือก
ค่าทีต่ ํ่ากว่าและลดการเปิ ดรับแสง

• ฉากที่มีท้องฟ้าเป็ นส่ วนใหญ่ : +1 EV
• ตัวแบบรวมแสง (โดยเฉพาะหากถ่ายภาพพื ้นหลังมืด): –2/3 EV
• ตัวแบบสะท้ อนแสงน้ อย (ต้ นสนหรื อใบไม้ สีเข้ ม): –2/3 EV
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การวัดแสง
เลือกวิธีที่จะให้ กล้ องวัดการรับแสง

โหมด
o

(หลายจุด)
p

(เฉพาะจุด)
q

(เฉลี่ย)

คําอธิบาย
กล้ องจะกําหนดการรับแสงทันทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี และความสว่างที่มี แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ น
ใหญ่
กล้ องจะวัดสภาพของแสงในพื ้นที่ตรงกลางของเฟรมที่เท่ากับ 2% ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
แนะนําให้ ใช้ กบั ตัวแบบที่มีไฟด้ านหลัง และใน
กรณีอื่นที่พื ้นหลังมีแสงสว่างมากกว่าหรื อมืดมากกว่าตัวแบบหลัก
ตังค่
้ าการรับแสงให้ เป็ นการเฉลี่ยสําหรับทัว่ ทังเฟรม
้
โดยมีการรับแสงที่สมํ่าเสมอตลอดการถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสิทธิภาพ
สําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนที่ตวั แบบสวมชุดสีดําหรื อสีขาว

Q ตัวเลือกที่เลือกจะมีผลเมื่อเลือก หน้ าปิ ด/ตาปิ ด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา (P 85)

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ C วัดแสง แล้ วกด MENU/OK
2 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือก
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การใช้ งานแฟลช
ใช้ แฟลชในตัวสําหรับเพิ่มแสงเมื่อถ่ายรูปกลางคืนหรื อในร่มที่มีแสงน้ อย

1 เลื่อนสวิตช์ N (ยกแฟลช) เพื่อยกแฟลชขึ ้น

2 เลือก p แฟลช ติดตัง้ > โหมดแฟลช ในเมนูถ่ายรูป ตัวเลือกที่แสดงด้ านล่างจะแสดงขึ ้น กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตวั
เลือกและกด MENU/OK เพื่อเลือก
โหมด
อัตโนมัติ (ออโต้ แฟลช)/
K (แก้ ตาแดง) *
N (ใช้ แฟลช)/
L (ใช้ แฟลช) *
O (สโลว์ซงิ ค์)/
M (ตาแดง&สโลว์) *
l (ม่านชัตเตอร์ จงั หวะสอง)/
d (ม่านชัตเตอร์ จงั หวะสอง) *
D (COMMANDER)
P (ไม่ใช้ แฟลช)

คําอธิบาย
ยิงแฟลชเมื่อจําเป็ น แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
ยิงแฟลชเมื่อถ่ายรูป ใช้ สําหรับตัวแบบที่มีไฟด้ านหลังหรื อสําหรับการใช้ สีธรรมชาติเมื่อถ่ายรูปในไฟสว่าง
ถ่ายทังตั
้ วแบบหลักและพื ้นหลังที่อยูใ่ นบริ เวณแสงน้ อย (โปรดทราบว่าฉากที่มีความสว่างมากอาจได้ รับแสงมากเกินไป)
แฟลชจะยิงออกทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์
สามารถใช้ แฟลชในตัวเพื่อควบคุมอุปกรณ์เสริ มชุดแฟลชระยะไกล
ไม่ยิงแฟลชแม้ ตวั แบบจะอยูใ่ นที่แสงน้ อย แนะนําให้ มีขาตังกล้
้ อง

* สามารถใช้ งานลบตาแดงในโหมดเหล่านี ้เมื่อโฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะทํางานอยู่ (P 85) และเปิ ดลบตาแดง
(P 89) การลบตาแดงจะใช้ เพื่อลด “ตาแดง” ที่เกิดจากการสะท้ อนของแฟลชกับจอประสาทตาเรตินาของ
ตัวแบบที่เป็ นบุคคลตามภาพที่แสดงด้ านขวา การลบตาแดงจะใช้ เพื่อลด “ตาแดง” ที่เกิดจากการสะท้ อนของ
แฟลชกับจอประสาทตาเรตินาของตัวแบบที่เป็ นบุคคลตามภาพที่แสดงด้ านขวา
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การใช้งานแฟลช

Q ขึ ้นอยูก่ บั ระยะทางถึงวัตถุ บางเลนส์อาจทิ ้งเงาในรูปภาพที่ถ่ายเมื่อใช้ แฟลช

ความเร็วซิงค์ แฟลช
แฟลชจะซิงโครไนซ์กบั ความเร็วที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/180 s หรื อช้ ากว่า

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

R การกดแฟลชลงจะปิ ดแฟลช (P) และป้องกันการยิงแฟลชแม้ ตวั แบบจะอยูใ่ นที่มีแสงน้ อย แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ อง ดแฟลชลงเมื่อมีการห้ าม
ถ่ายรูปโดยใช้ แฟลชหรื อการถ่ายรูปโดยใช้ แสงธรรมชาติในที่มีแสงน้ อย ขอแนะนําให้ คณ
ุ ลดแฟลชเมื่อปิ ดกล้ อง
R หาก p ปรากฎขึ ้นเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ กล้ องจะยิงแฟลชเมื่อถ่ายรูป
R ยกเว้ นในโหมด Commander ซึง่ อาจมีการยิงแฟลชหลายครัง้ ในภาพเดียว โปรดอย่าเคลื่อนย้ ายกล้ องจนกว่าจะถ่ายรูปเสร็จ
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จําลองฟิ ล์ ม
จําลองเอฟเฟกต์ชนิดต่างๆ ของฟิ ล์ม รวมทัง้ ขาวดํา

1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ P จําลองฟิ ลม์ แล้ วกด MENU/OK
2 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการหนึง่ ตัวเลือก แล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือก
ตัวเลือก
c (PROVIA/สีปกติ)
> (Velvia/สดใส)
e (ASTIA/ตํ่า)
i (CLASSIC CHROME)
b (โมโนโครม)
f (ซีเปี ย)

คําอธิบาย
การผลิตสีปกติใหม่ เหมาะสําหรับตัวแบบหลายประเภท ตังแต่
้ ภาพคนไปจนถึงภาพวิว
กลุม่ สีคอนทราสต์สงู ของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่ายธรรมชาติ
มีชว่ งสีที่กว้ างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะที่ชว่ ยเก็บรักษาสีนํ ้าเงินสว่างของท้ องฟ้าช่วงกลางวัน
แนะนําให้ ใช้ สําหรับภาพคนกลางแจ้ ง
คอนทราสต์ของสีออ่ นและเงาที่กว้ างสําหรับภาพที่สงบ
ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน
ถ่ายรูปภาพในรูปแบบซีเปี ย

R ตัวเลือกจําลองฟิ ล์มสามารถรวมกับการตังค่
้ าโทนและความคมชัด (P 87, 88)
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การบันทึกภาพในฟอร์ แมท RAW

1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ T คุณภาพของภาพ แล้ วกด MENU/OK
2 ไฮไลท์ตวั เลือกแล้ วกด MENU/OK เลือก RAW เพื่อบันทึกเฉพาะภาพ RAW หรือ FINE+RAW หรือ NORMAL+RAW เพื่อบันทึก
ทังสํ
้ าเนาภาพ JPEG พร้ อมกับภาพ RAW FINE+RAW ใช้ อตั ราการบีบอัด JPEG ตํ่ากว่าสําหรับภาพ JPEG คุณภาพสูง ใน
ขณะที่ NORMAL+RAW ใช้ อตั ราการบีบอัด JPEG สูงกว่าเพื่อเพิ่มจํานวนของภาพที่สามารถจัดเก็บได้

ปุ่ ม Fn
การสลับเปิ ดหรื อปิ ดคุณภาพของภาพ RAW สําหรับภาพเดี่ยว ให้ ตงค่
ั ้ า RAW ไปยังปุ่ ม Fn ถ้ าเลือก JPEG เป็ นตัวเลือกคุณภาพของภาพ
ปั จจุบนั ให้ กดปุ่ ม Fn เลือกตัวเลือกที่เทียบเท่า JPEG+RAW ชัว่ คราว ถ้ าเลือก JPEG+RAW เป็ นตัวเลือกปั จจุบนั ให้ กดปุ่ ม Fn เลือกตัวเลือก
ที่เทียบเท่า JPEG ชัว่ คราว ขณะที่ถ้าเลือก RAW ให้ กดปุ่ ม Fn เลือก FINE ชัว่ คราว การถ่ายรูปหรื อกดปุ่ ม Fn อีกครัง้ จะคืนค่าไปยังการตังค่
้ า
ก่อนหน้ า

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

การบันทึกข้ อมูลดิบ ข้ อมูลที่ไม่ได้ ประมวลผลจากเซ็นเซอร์ ภาพของกล้ อง ให้ เลือกตัวเลือก RAW สําหรับคุณภาพของภาพในเมนูถ่าย
รูปตามที่อธิบายด้ านล่าง สามารถสร้ างสําเนา JPEG ของภาพ RAW ได้ โดยใช้ ตวั เลือก j แปลง RAW ไฟล์ ในเมนูการเล่น หรื อ
สามารถดูภาพ RAW ได้ ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้ แอพพลิเคชัน RAW FILE CONVERTER EX 2.0 (P 110)

R ไม่ สามารถใช้ งาน ความไวแสงของ L (100), H (12800) และ H (25600) เมื่อคุณภาพของภาพ RAW เปิ ดอยู่ (P 70)
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การบันทึกภาพในฟอร์แมท RAW

สร้ างสําเนา JPEG ของภาพ RAW
ภาพ RAW จัดเก็บข้ อมูลบนการตังค่
้ ากล้ องแยกจากข้ อมูลที่ถ่ายโดยเซ็นเซอร์ ภาพของกล้ องถ่ายรูป การใช้ ตวั เลือก j แปลง RAW
ไฟล์ ในเมนูการเล่น คุณสามารถสร้ างสําเนา JPEG ของภาพ RAW โดยใช้ ตวั เลือกที่แตกต่างสําหรับการตังค่
้ าในรายการด้ านล่าง
ข้ อมูลภาพต้ นฉบับจะไม่ได้ รับผลกระทบ โดยให้ ภาพ RAW เดี่ยวประมวลผลในวิธีที่ตา่ งกันหลากหลายวิธี

1 กด MENU/OK ระหว่างการเล่นเพื่อแสดงเมนูการเล่น จาก

นันกดตั
้
วเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ j แปลง RAW ไฟล์
แล้ วกด MENU/OK เพื่อแสดงการตังค่
้ าตามรายการในตาราง
ด้ านขวา

การตัง้ ค่ า
เงื่อนไขแปลงภาพ
RAW
ประมวลผล
PUSH/PULL

R สามารถแสดงตัวเลือกเหล่านี ้ได้ เช่นกันโดยการกดปุ่ ม Q
ระหว่างการเล่น

ช่ วงไดนามิก

2 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์

แปลง RAWไฟล์
เงื!อนไขแปลงภาพRAW
ประมวลผล PUSH/PULL
ช่ วงไดนามิก
จําลองฟิ ลม์
สมดุลย์ สีขาว
ปรั บเลื!อน WB

การตังค่
้ าแล้ วกดตัวเลือกขวาเพื่อ
เลือก กดตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อ
ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการ แล้ วกด
MENU/OK เพื่อเลือกแล้ วกลับไปยังรายการตังค่
้ า ทําซํ ้าใน
ขันตอนนี
้
้เพื่อปรับการตังค่
้ าเพิ่มเติม
สร้ าง

ยกเลิก

3 กดปุ่ ม Q เพื่อดูตวั อย่าง สําเนา JPEG แล้ วกด MENU/OK
เพื่อบันทึก
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จําลองฟิ ลม์
สมดุลย์ สีขาว
ปรั บเลื่อน WB
สี
ความคมชัด
โทนสว่ าง
โทนมืด
ลดเสียงรบกวน
เสปซสี

คําอธิบาย
สร้ างสําเนา JPEG โดยใช้ การตังค่
้ าในเอฟเฟกต์ที่ใช้ ใน
เวลาที่ถ่ายภาพ
ปรับการรับแสง –1 EV ถึง +3 EV โดยเพิ่มทีละ 1/3 EV
(P 72)
ปรับรายละเอียดที่เน้ นสําหรับคอนทราสต์ธรรมชาติ
(P 87)
จําลองเอฟเฟกต์ของฟิ ล์มชนิดต่างๆ (P 76)
ปรับสมดุลย์สีขาว (P 61)
ปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด (P 61)
ปรับความหนาแน่นของสี (P 87)
เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง (P 87)
ปรับโทนสว่าง (P 87)
ปรับโทนมืด (P 88)
สร้ างสําเนาเพื่อลดรอยจุด (P 88)
เลือกสเปซสีที่ใช้ สําหรับการผลิตสี (P 103)

การใช้ ตวั แปลง

R การต่อตัวแปลงช่วยให้ m ถ่ ายภาพโดยไม่ มีเลนส์ (P 88) และซ่อนสัญลักษณ์ระยะห่างในจอแสดงผลมาตรฐาน
R การตรวจสอบโฟกัส ให้ เลือก p ตัง้ ค่ าเอง สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดโฟกัส ในเมนูถ่ายรูป (P 55)

การตั้งค่ าตัวแปลง

เมื่อกดปุ่ มฟั งก์ชนั่ บนตัวแปลง จะทําให้
ตัวเลือก l ตัง้ ค่ าตัวแปลง ปรากฏขึ ้น

ตัง& ค่ าตัวแปลง
เลนส์ 1
เลนส์ 2
เลนส์ 3
เลนส์ 4
เลนส์ 5
เลนส์ 6

21mm
24mm
28mm
35mm
50mm
75mm

ตัง& ค่ า

■ การเลือกทางยาวโฟกัส
หากเลนส์มีทางยาวโฟกัส 21, 24, 28
หรื อ 35 มม. ให้ เลือกตัวเลือกที่เหมาะ
0 5 0 mm
สมในเมนู l ตัง้ ค่ าตัวแปลง สําหรับ
เลนส์อื่นๆ ให้ เลือกตัวเลือก 5 หรื อ 6
เพื่อแสดงเมนูทางด้ านขวาม กดตัวเลือก
ขวาเพื่อแสดงตังค่
้ าทางยาวโฟกัส และใช้ ตวั เลือกเพื่อป้อนทาง
ยาวโฟกัส

■ การแก้ ไขภาพผิดเพีย้ น
เลือกจากตัวเลือก มาก, ปานกลาง
หรื อ น้ อย เพื่อแก้ ไขภาพผิดเพี ้ยนแบบ
โค้ งออก หรื อ โค้ งเข้ า

แก้ การบิดเบีย& วเลนส์ 5
โค้ งออกมาก
โค้ งออกปานกลาง
โค้ งออกน้ อย
ปิ ด
โค้ งเข้ าน้ อย
โค้ งเข้ าปานกลาง
ตัง& ค่ า

ยกเลิก

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

เมื่อต่อเลนส์เมาท์ M โดยใช้ อปุ กรณ์เสริ ม FUJIFILM M MOUNT ADAPTER กล้ องจะประมวลผลรูปถ่ายเสมือนกับว่าถ่ายรูปเพื่อ
รักษาคุณภาพของภาพและแก้ ไขเอฟเฟกต์ตา่ งๆ

เลนส์ 5
ใส่ ค่ าความยาวโฟกัส
2
1

9
8

ตัง& ค่ า

ยกเลิก

ภาพเพีย้ นแบบโค้งออก

ภาพเพีย้ นแบบโค้งเข้า

R การกําหนดค่าที่ต้องการ ให้ ปรับการแก้ ไขภาพผิดเพี ้ยน ขณะถ่าย
รูปกระดาษกราฟ หรื อสิง่ อื่นที่มีลกั ษณะเส้ นแนวตังและแนวนอนซํ
้
้า
เช่น หน้ าต่างของตึกสูง
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การใช้ตัวแปลง

■ แก้ เฉดสี
สามารถปรับความแตกต่างของสี (เฉด
สี) ระหว่างศูนย์กลางและขอบของเฟรม
โดยปรับแยกแต่ละมุม
}ต่ อไป

ตัง& ค่ า

การใช้ การแก้ ไขเฉดสี ให้ ทําตามขันตอนต่
้
อไปนี ้

1 หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อย เพื่อเลือกมุม
มุมที่เลือกจะแสดงด้ วยรูปสามเหลี่ยม

2 ใช้ ตวั เลือกเพื่อปรับเฉดสีจนกว่ามองไม่เห็น

ความแตกต่างของสีระหว่างมุมที่เลือกและ
ศูนย์กลางของภาพ กดตัวเลือกซ้ ายหรื อขวา
เพื่อปรับสีบนแกนฟ้า-แดง บนหรื อล่างเพื่อปรับสีบนแกน
นํ ้าเงิน-เหลือง แต่ละแกนมีตําแหน่งที่ใช้ ได้ ทงหมด
ั้
19
ตําแหน่ง

R การกําหนดค่าที่ต้องการ ให้ ปรับการแก้ ไขเฉดสีขณะที่ถ่ายรูป
ท้ องฟ้าสีนํ ้าเงิน หรื อแผ่นกระดาษสีเทา
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■ แก้ ขอบภาพมืด
เลือกจากค่าระหว่าง –5 และ +5 การ
เลือกค่าบวกจะเพิ่มความสว่างของขอบ
0
ขณะที่การเลือกค่าลบจะลดความสว่าง
ของขอบ แนะนําให้ ใช้ คา่ บวกสําหรับ
เลนส์วินเทจ ส่วนค่าลบใช้ สร้ างเอฟเฟกต์ของภาพที่ถ่ายด้ วย
เลนส์แอนทีคหรื อกล้ องรูเข็ม
ตั&งค่า

ยกเลิก

R การกําหนดค่าที่ต้องการ ให้ ปรับการแก้ ไขขอบดําของภาพขณะที่
ถ่ายรูปท้ องฟ้าสีนํ ้าเงิน หรื อแผ่นกระดาษสีเทา

ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ
สร้ างสมุดภาพจากภาพที่คณ
ุ ชอบ

1 เลือก สมุดใหม่ สําหรับ m ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ ในเมนู
การเล่น (P 95):

R ไม่สามารถเลือกภาพถ่าย a หรื อเล็กกว่าหรื อภาพยนตร์
สําหรับสมุดภาพ
R ภาพแรกที่เลือกจะกลายเป็ นรูปภาพหน้ าปก กดปุ่ มเลือกลง
เพื่อเลือกรูปภาพอื่นสําหรับหน้ าปก

2 เลื่อนผ่านรูปภาพและกดปุ่ มเลือกขึ ้นเพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก หากต้ องการแสดงรูปภาพปั จจุบนั บนหน้ าปก
ให้ กดปุ่ มเลือกลง กด MENU/OK เพื่อออกเมื่อสมุดเสร็จ
สมบูรณ์

3 ไฮไลท์ สร้ างสมุดภาพเสร็จ แล้ วกด MENU/OK (เพื่อเลือก
ภาพทังหมดหรื
้
อภาพทังหมดที
้
่ตรงตามเงื่อนไขการค้ นหา
ที่ระบุสําหรับสมุด แล้ วเลือก เลือกทุกภาพ) ระบบจะเพิ่ม
สมุดเล่มใหม่ไปยังรายการในเมนูชว่ ยเหลือของสมุดภาพ

Q สมุดสามารถมีภาพได้ สงู สุด 300 ภาพ
Q สมุดที่ไม่มีภาพจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

เพิม่ เติมเกีย่ วกับการถ่ ายภาพ และการเล่ น

การสร้ างสมุดภาพ
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ช่วยค้นหาสมุดภาพ

การดูสมุดภาพ

การแก้ ไขและลบสมุดภาพ

เลือกสมุดในเมนูชว่ ยเหลือของสมุดภาพและกด MENU/OK เพื่อ
แสดงสมุด แล้ วกดปุ่ มเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนผ่านภาพต่างๆ

แสดงสมุดภาพและกด MENU/OK ตัวเลือกต่อไปนี ้จะปรากฏขึ ้น
ให้ เลือกตัวเลือกที่ต้องการและทําตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
• แก้ ไข: แก้ ไขสมุดดังที่อธิบายใน “การสร้ างสมุดภาพ”
(P 81)
• ลบ: ลบสมุด

สมุดภาพ
สามารถคัดลอกสมุดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ซอฟต์แวร์ MyFinePix Studio ที่มีให้ (P 110)
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เมนู
การใช้ เมนู: โหมดถ่ ายรู ป
ใช้ เมนูการถ่ายภาพสําหรับปรับการตังค่
้ าในช่วงต่างๆ ของสภาพการถ่ายภาพ หากต้ องการแสดงเมนูถ่ายรูป
้ อกตัวเลือกและ
ให้ กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูป เลือกรายการและกดปุ่ มเลือกขวาเพื่อดูตวั เลือก จากนันเลื
กด MENU/OK กด DISP/BACK เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตังค่
้ าเสร็จสมบูรณ์

P เมนูถ่ ายรู ป

โปรแกรมAE
ตัง& ค่ า AF/MF
ความไวแสง
ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
ช่ วงไดนามิก
จําลองฟิ ลม์

200
3:2

F
ออโต้

ออก

ตัวเลือกของเมนูการถ่ าย (รู ปถ่ าย)
R ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก
A ฉากถ่ ายภาพ
เลือกฉากสําหรับโหมด SP (P 48)

เมนู

A โหมด Adv.
เลือกโหมดถ่ายรูปขันสู
้ ง (P 43)
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การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป
G ตัง้ ค่ า AF/MF
ปรับการตังค่
้ าโฟกัส
ตัวเลือก
โฟกัสแบบพืน้ ที่
โหมดโฟกัส

AF+MF

คําอธิบาย
เลือกพื ้นที่โฟกัส (P 58)
เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัส (P 55)
ตัวเลือกนี ้จะมีผลเมื่อเลือก s หลายจุด หรื อ t โฟกัสพืน้ ที่ สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดโฟกัส หากเลือก เปิ ด สามารถ
้ าเลนส์ที่
ปรับโฟกัสแบบแมนวลโดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ รองรับโฟกัสชัดสุด (P 88) ต้ องตังค่
มีสญ
ั ลักษณ์ระยะโฟกัสเป็ นโหมดแมนวลโฟกัส (MF) ก่อนที่จะสามารถใช้ งานตัวเลือกนี ้ การเลือก MF จะปิ ดใช้ งานสัญลักษณ์ระยะ
โฟกัส ตังวงแหวนโฟกั
้
สไปตรงกลางของสัญลักษณ์ระยะโฟกัส โดยกล้ องอาจไม่โฟกัสหากวงแหวนถูกตังเป็
้ นระยะอนันต์หรื อโฟกัสตํ่า
สุด
ซูมโฟกัส AF+MF
เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > เช็คโฟกัส ในเมนูตงค่
ั ้ า และเลือก s หลายจุด หรื อ t โฟกัสพืน้ ที่ สําหรับ
G ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดโฟกัส จะสามารถใช้ ซม
ู โฟกัสเพื่อซูมเข้ าในพื ้นที่โฟกัสที่เลือก
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การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป
G ตัง้ ค่ า AF/MF (ต่ อเนื่อง)

ตัวเลือก

เมนู

คําอธิบาย
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะจะตังโฟกั
้ สและรูรับแสงสําหรับใบหน้ าบุคคลไม่วา่ จะอยูต่ ําแหน่งใดใน
เฟรม ซึง่ เป็ นการป้องกันกล้ องจับโฟกัสไปที่พื ้นหลังในรูปกลุม่ บุคคล เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่เน้ นตัว
แบบที่เป็ นบุคคล ระบบสามารถตรวจหาใบหน้ าได้ ด้วยกล้ องในแนวตังหรื
้ อแนวนอน ถ้ าตรวจหาใบหน้ า
ได้ แล้ ว ระบบจะระบุใบหน้ าด้ วยกรอบสีเขียว ถ้ ามีมากกว่าหนึง่ ใบหน้ าในเฟรม กล้ องจะเลือกใบหน้ าที่
อยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางที่สดุ ใบหน้ าอื่นๆ จะถูกระบุด้วยกรอบสีขาว คุณยังสามารถเลือกว่ากล้ องจะตรวจหา
และโฟกัสดวงตาเมื่อเปิ ดโฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะหรื อไม่ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ หน้ าเปิ ด/ตาปิ ด
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะเท่านัน้
ตา
หน้ าเปิ ด/ตา ออโต้
กล้ องจะเลือกอัตโนมัตวิ า่ จะโฟกัสดวงตาใดเมื่อตรวจพบใบหน้ า
หน้ าเปิ ด/เน้ นตาขวา
กล้ องโฟกัสที่ตาขวาของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้ ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
หน้ าเปิ ด/เน้ นตาซ้ าย
กล้ องโฟกัสที่ตาซ้ ายของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้ ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
หน้ าปิ ด/ตาปิ ด
ปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะและเน้ นดวงตา
R ถ้ ากล้ องไม่สามารถตรวจหาดวงตาของตัวแบบได้ เพราะถูกบดบังโดยเส้ นผม แว่นตา หรื อวัตถุอื่น กล้ องจะโฟกัสใบหน้ าแทน
Q ในบางโหมด กล้ องอาจตังค่
้ ารูรับแสงสําหรับทังเฟรม
้
แทนที่จะเป็ นบุคคล
Q ถ้ าตัวแบบเคลื่อนไหวในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ใบหน้ าอาจไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่มีการระบุด้วยกรอบสีเขียวเมื่อถ่ายรูป
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การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป
G ตัง้ ค่ า AF/MF (ต่ อเนื่อง)

ตัวเลือก

คําอธิบาย
หากเลือก เปิ ด ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสจะสว่างเพื่อช่วยหาออโต้ โฟกัส
R แสงช่วยหา AF ปิ ดโดยอัตโนมัตเิ มื่อเลือก ปิ ด สําหรับ o เสียง&แฟลช ในเมนูตงค่
ั้ า

แสงหา AF

Q กล้ องอาจไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสได้ ในบางกรณี หากกล้ องไม่สามารถโฟกัสในระยะใกล้ ให้ ลองเพิ่มระยะ
ทางเข้ าหาตัวแบบ
Q หลีกเลี่ยงการส่องไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสไปยังตาของตัวแบบโดยตรง

N ความไวแสง

ควบคุมความไวแสงของกล้ อง (P 70)
O ขนาดภาพ
เลือกขนาดและอัตราส่วนภาพที่ใช้ บนั ทึกภาพนิ่ง

อัตราส่ วนภาพ
ภาพที่มีอตั ราส่วนภาพ 3 : 2 จะมีสดั ส่วนเดียวกันกับเฟรมของฟิ ล์มขนาด 35 มม.
ขณะที่อตั ราส่วนภาพ 16 : 9 จะพอดีกบั การแสดงผลบนอุปกรณ์ความละเอียดสูง
(HD) ภาพที่มีอตั ราส่วนภาพ 1 : 1 จะเป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
O ขนาดภาพ จะไม่ถกู ตังค่
้ าเมื่อปิ ดกล้ องหรื อเลือกโหมดการถ่ายภาพอื่น

ตัวเลือก พิมพ์์ ได้ ข้ นาดสูงสุด ตัวเลือก พิมพ์์ ได้ ข้ นาดสูงสุด
41 × 28 ซม.
Q 3 : 2 21 × 14 ซม.
O 16 : 9 41 × 23 ซม.
Q 16 : 9 21 × 12 ซม.
O 1 : 1 28 × 28 ซม.
Q 1 : 1 14 × 14 ซม.
P 3 : 2 29 × 20 ซม.
P 16 : 9 29 × 16 ซม.
P 1 : 1 20 × 20 ซม.
O3:2

T คุณภาพของภาพ
เลือกฟอร์ แมทไฟล์และอัตราการบีบอัด เลือก FINE หรื อ NORMAL เพื่อบันทึกภาพ JPEG เลือก RAW เพื่อบันทึกภาพ RAW หรื อเลือก FINE+RAW หรื อ
NORMAL+RAW เพื่อบันทึกทังภาพ
้
JPEG และ RAW FINE และ FINE+RAW ใช้ อตั ราการบีบอัด JPEG ตํ่ากว่าสําหรับภาพ JPEG คุณภาพสูง ในขณะที่
NORMAL และ NORMAL+RAW ใช้ อตั ราการบีบอัด JPEG สูงกว่าเพื่อเพิ่มจํานวนของภาพที่สามารถจัดเก็บได้
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การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป
U ช่ วงไดนามิก
ควบคุมคอนทราสต์ เลือกค่าที่ตํ่าเพื่อเพิ่มคอนทราสต์เมื่อถ่ายรูปในร่มหรื อใต้ ท้องฟ้าที่มีเมฆมาก ค่าที่สงู เพื่อลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างและโทนมืด
เมื่อถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู แนะนําให้ ใช้ คา่ ที่สงู กว่าสําหรับฉากที่มีทงแสงอาทิ
ั้
ตย์และที่ร่ม เช่น ตัวแบบที่มีคอนทราสต์สงู อย่างแสงอาทิตย์เหนือนํ ้า แสงที่
ส่องใบไม้ ในฤดูใบไม้ ร่วง ภาพคนตัดกับท้ องฟ้า และวัตถุสีขาวหรื อคนสวมเสื ้อผ้ าสีขาว โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตามภาพที่ถ่ายด้ วยค่าสูงกว่าอาจเกิดรอยจุดขึ ้น
ในภาพ

R หากเลือก ออโต้ กล้ องจะเลือก V 100% หรื อ W 200% อย่างใดอย่างหนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุและสภาพการถ่ายรูป สามารถแสดงความเร็ วชัตเตอร์ และรูรับ
แสงได้ แม้ ขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
R สามารถใช้ W 200% ที่ความไวแสง ISO 400 และมากกว่า, X 400% ที่ความไวแสง ISO 800 และมากกว่า
P จําลองฟิ ลม์

จําลองเอฟเฟกต์ของฟิ ล์มชนิดต่างๆ (P 76)
X FILM SIMULATION BKT

เลือกชนิดฟิ ล์มสําหรับการถ่ายคร่อมจําลองฟิ ล์ม (P 65)
ถ่ายภาพโดยใช้ การตังเวลาถ่
้
าย (P 66)

เมนู

B ตัง้ เวลาถ่ าย
o ถ่ ายตามช่ วงเวลา

ปรับการตังค่
้ าสําหรับถ่ายรูปตังเวลาเป็
้
นช่วง (P 68)
D สมดุลย์ สีขาว

ปรับสีเพื่อให้ เข้ ากับแหล่งกําเนิดแสง (P 61)
f สี
ปรับความหนาแน่นของสี
q ความคมชัด
เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง
r โทนสว่ าง
ปรับโทนสว่างของภาพ
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s โทนมืด
ปรับโทนมืดของภาพ
h ลดเสียงรบกวน
ลดสัญญาณรบกวนในภาพที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง
K NR ฉายแสงนาน
เลือก เปิ ด เพื่อลดรอยจุดในการฉายแสงนาน (P 51, 53)
K CUSTOM SET
บันทึกการตังค่
้ าสําหรับโหมด P, S, A และ M (P 54)
K โหมดหน้ าจอสัมผัส
เลือกว่าจะสามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัสหรื อปล่อยชัตเตอร์ หรื อไม่ (P 24)
M แตะเพื่ อซูม
เปิ ดใช้ การแตะซูมแบบดิจิตอล (P 30)
l ตัง้ ค่ าตัวแปลง
ปรับการตังค่
้ าสําหรับเลนส์เมาท์ M ที่ตอ่ โดยใช้ อปุ กรณ์เสริ ม FUJIFILM M MOUNT ADAPTER (P 79)
m ถ่ ายภาพโดยไม่ มีเลนส์
เลือกว่าจะเปิ ดใช้ กดชัตเตอร์ เมื่อไม่ได้ ตอ่ เลนส์หรื อไม่
c ระบบช่ วย MF
เลือกวิธีแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (P 56)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
มาตรฐาน
แสดงโฟกัสปกติ (ไม่สามารถใช้ โฟกัสชัดสุด)
ไฮไลท์ ท่ โี ฟกัสชัดสุด
กล้ องจะเพิ่มโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดับชัดสุด
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C วัดแสง
เลือกวิธีกล้ องวัดค่าแสงเมื่อปิ ดโฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะ (P 73)

การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป
v รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.
เลือก เปิ ด เพื่อวัดแสงเฟรมโฟกัสปั จจุบนั เมื่อเลือก t โฟกัสพืน้ ที่ สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดโฟกัส และเลือก p เฉพาะจุด สําหรับ C วัดแสง
p แฟลช ติดตัง้
ปรับการตังค่
้ าแฟลช
ตัวเลือก
โหมดแฟลช

ชดเชยแฟลช
ลบตาแดง

โหมดมูฟวี่

ความไวแสงถ่ ายวิดโี อ

R การลดตาแดงจะทํางานเฉพาะเมื่อตรวจพบใบหน้ าเท่านัน้
R ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงกับภาพ RAW ได้

คําอธิบาย
เลือกขนาดและอัตราเฟรมสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
• h 720/60 P: HD (60 fps)
• i 1080/30 P: Full HD (30 fps)
• i 1080/25 P: Full HD (25 fps)
• h 720/50 P: HD (50 fps)
• i 1080/24 P: Full HD (24 fps)
• h 720/24 P: HD (24 fps)
เลือกความไวแสงสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ จาก ออโต้ หรื อจากการตังค่
้ าระหว่าง ISO 400 และ 6400

เมนู

W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์
ปรับการตังค่
้ าภาพยนตร์
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกโหมดแฟลช (P 74)
ปรับความสว่างแฟลช เลือกค่าระหว่าง +2 EV และ –2 EV โปรดทราบว่าอาจไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะการ
ถ่ายรูปและระยะห่างของตัวแบบ
เลือก เปิ ด เพื่อลบเอฟเฟกต์ตาแดงที่เกิดจากแฟลช

R การตังค่
้ านี ้ไม่มีผลต่อรูปภาพ
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W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์

ตัวเลือก

(ต่ อเนื่อง)

โหมดโฟกัส

คําอธิบาย
ตัวเลือกนี ้ควบคุมวิธีการโฟกัสของกล้ องระหว่างบันทึกภาพยนตร์
• r จุดกลาง: เมื่อเริ่ มต้ นถ่ายรูป กล้ องจะโฟกัสที่ตวั แบบในศูนย์กลางของเฟรม
• u ต่ อเนื่อง: กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างที่เปลี่ยนแปลงไป จากตัวแบบใกล้ ศนู ย์กลางของเฟรม
• p ตัง้ ค่ าเอง: โฟกัสแบบแมนวล

ปรั บระดับไมค์

R โปรดทราบว่าในโหมด u กล้ องจะโฟกัสอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะทําให้ เปลืองแบตเตอรี่ มากขึ ้น และอาจได้ ยินเสียงการโฟกัสของ
กล้ อง
R หากตรวจพบใบหน้ าเมื่อเลือก u ไอคอน o จะแสดงและกล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาโฟกัสบนใบหน้ า
ปรับระดับไมโครโฟนสําหรับบันทึก

L โหมดIS
เลือกจากตัวเลือกการกันภาพสัน่ สะเทือนต่อไปนี ้
ตัวเลือก
คําอธิบาย
L เคลื่อนที่ + ต่ อเนื่อง
เปิ ดการกันภาพสัน่ สะเทือน หากเลือก + เคลื่อนที่ กล้ องจะปรับความเร็ วชัตเตอร์ เพื่อลดการสัน่ สะเทือนเมื่อตรวจพบวัตถุ
เคลื่อนที่
l ตลอดเวลา
M เคลื่อนที่ + เมื่อถ่ าย
จากข้ างต้ น ยกเว้ นว่าการกันภาพสัน่ สะเทือนจะทํางานเฉพาะเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ หรื อปล่อยชัตเตอร์ หากเลือก
+ เคลื่อนที่ กล้ องจะปรับความเร็วชัตเตอร์ เพื่อลดการสัน่ สะเทือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนที่
m เฉพาะถ่ าย
ปิ ด
ปิ ดการกันภาพสัน่ สะเทือน เลือกตัวเลือกนี ้เมื่อใช้ กบั ขาตัง้

R + เมื่อถ่ าย ไม่มีเอฟเฟกต์เมื่อตังค่
้ าความไวแสงเป็ นค่าคงที่ และอาจไม่สามารถใช้ งานได้ ในการตังค่
้ าที่ผสมรวมกับการตังค่
้ าอื่น เอฟเฟกต์อาจแตกต่างกันไป
ตามสภาวะของแสงและความเร็วเมื่อตัวแบบเคลื่อนที่
R โหมด IS จะใช้ ได้ เฉพาะเมื่อต่อเลนส์ที่รองรับการกันภาพสัน่ สะเทือนเท่านัน้
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W กันภาพดิจต
ิ อลสั่น
เลือกว่าจะเปิ ดใช้ การกันภาพสัน่ สะเทือนแบบดิจิตอลระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
r การสื่อสารไร้ สาย
เชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บแล็ตด้ วยเครื อข่ายไร้ สาย (P 109)

R สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม http://fujifilm-dsc.com/wifi/
x ชนิดชัตเตอร์
เลือกประเภทชัตเตอร์ เลือกชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อปิ ดเสียงชัตเตอร์
ตัวเลือก
ถ่ายรูปด้ วยชัตเตอร์ กลไก
t ชัตเตอร์ กลไก
ถ่ายรูปด้ วยชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
s ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์
กล้ องจะเลือกชนิดชัตเตอร์ ตามสภาพการถ่ายรูป
t กลไก + s อิเล็กทรอนิกส์

คําอธิบาย

เมนู

R เมื่อใช้ งานชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ แฟลชจะถูกปิ ดใช้ งาน ความไวแสงจะถูกจํากัดอยูท่ ี่คา่ ISO 6400–200 และไม่มีผลต่อการลดสัญญาณรบกวนในที่ฉายแสง
นาน โฟกัสและรูรับแสงจะถูกกําหนดค่าคงที่สําหรับการถ่ายภาพต่อเนื่องแต่ละชุด
Q อาจมองเห็นภาพผิดเพี ้ยนได้ ในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่อาจมีแถบเส้ นหรื อหมอกเกิดขึ ้นในภาพที่ถ่ายภายใต้ แสงไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ หรื อแสงวูบหรื อผิดปกติ เมื่อถ่ายภาพโดยปิ ดเสียงชัตเตอร์ ให้ เคารพสิทธิในรูปถ่ายและสิทธิสว่ นบุคคลของตัวแบบด้ วย
T ตัง้ ค่ าซูมอิเล็กทรอนิก
เลือก เปิ ด เพื่อเปิ ดใช้ ซมู ไฟฟ้าเมื่อหน้ าจอ LCD หมุน 180° ซึง่ จะสามารถปรับการซูมได้ โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อย
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หากต้ องการแสดงเมนูเล่น ให้ กด MENU/OK ในโหมดเล่น เลือกรายการและกดปุ่ มเลือกขวาเพื่อดูตวั เลือก
จากนันเลื
้ อกตัวเลือกและกด MENU/OK กด DISP/BACK เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตังค่
้ าเสร็ จสมบูรณ์

เมนูแสดงภาพ
การสื่อสารไรสาย
แปลง RAW ไฟล
ลบภาพ
ตัดรูปบางสวน
ปรับขนาด
ปองกันการลบ
หมุนภาพ
ออก

ตัวเลือกของเมนูเล่ น
r การสื่อสารไร้ สาย

เชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บแล็ตด้ วยเครื อข่ายไร้ สาย (P 109)
R สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม http://fujifilm-dsc.com/wifi/
j แปลง RAWไฟล์์
สร้ างสําเนา JPEG ของภาพ RAW (P 78)
A ลบภาพ
ลบทังหมดหรื
้
อลบภาพที่เลือก
• ทีละภาพ: กดปุ่ มตัวเลือกไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/OK เพื่อลบภาพปั จจุบนั (ข้ อความยืนยันจะไม่ปรากฏ)
• ภาพที่เลือก: ไฮไลท์ภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก เมื่อการทํางานเสร็ จสมบูรณ์ ให้ กด DISP/BACK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน จากนัน้
เน้ น ตกลง และกด MENU/OK
• ทุกภาพ: กล่องโต้ ตอบยืนยันจะแสดงขึ ้น ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK เพื่อลบรูปภาพที่ไม่ได้ ป้องกันทังหมด
้
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G ตัดรู ปบางส่ วน
สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั โดยมีการครอบตัด

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก G ตัดรูปบางส่ วน ในเมนูเล่น
3 ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อยเพื่อซูมเข้ าและออก แล้ วกดตัวเลือกขึ ้น ลง ซ้ าย หรือขวา เพื่อเลื่อนภาพจนมีการแสดงส่วนที่ต้องการ
4 กด MENU/OK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน
5 กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อบันทึกสําเนาที่มีการครอบตัดเป็ นไฟล์แยกต่างหาก
R ภาพครอบตัดขนาดใหญ่กว่าจะทําให้ ได้ สําเนาขนาดใหญ่กว่า สําเนาทังหมดมี
้
อตั ราส่วนภาพ 3 : 2 ถ้ าขนาดของสําเนาที่ต้องการจริ งคือ a ข้ อความ ตกลง
จะปรากฏเป็ นสีเหลือง
e ปรั บขนาด
สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั ในขนาดเล็กลง

เมนู

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก e ปรับขนาด ในเมนูเล่น
3 เลือกขนาดและกด MENU/OK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน
4 กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อบันทึกสําเนาที่มีการปรับขนาดเป็ นไฟล์แยกต่างหาก
R ขนาดที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามขนาดของภาพต้ นฉบับ
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D ป้องกันการลบ
ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ตงใจ
ั ้ เลือกตัวเลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกด MENU/OK
• เฉพาะภาพ: ป้องกันภาพที่เลือก กดปุ่ มเลือกซ้ ายหรื อขวาเพื่อดูภาพและกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก กด DISP/BACK เมื่อการดําเนินการเสร็ จ
สมบูรณ์
• ป้องกันหมด: ตังค่
้ าใหม่
• ตัง้ ค่ าใหม่ : ลบการป้องกันจากภาพทังหมด
้

Q ภาพที่มีการป้องกันจะถูกลบเมื่อฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา (P 105)
C หมุนภาพ
หมุนภาพ

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก C หมุนภาพ ในเมนูเล่น
3 กดตัวเลือกเพื่อหมุนภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรือเลือกขึ ้นเพื่อหมุน 90° ทวนเข็มนาฬิกา
4 กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็ นแนวที่เลือกโดยอัตโนมัตเิ มื่อเล่นในกล้ อง
R ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถหมุนได้ โปรดลบการป้องกันออกก่อนหมุนภาพ
R กล้ องจะไม่สามารถหมุนภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่น ภาพที่หมุนในกล้ องจะไม่หมุนเมื่อดูบนคอมพิวเตอร์ หรื อกล้ องอื่น
R ภาพที่ถ่ายด้ วย A ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > AUTOROTATE PB จะแสดงผลอัตโนมัตใิ นแนวที่ถกู ต้ องระหว่างการเล่น (P 100)
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การใช้เมนู: โหมดเล่น
B ลบตาแดง
ลบตาแดงออกจากภาพคน กล้ องจะวิเคราะห์รูปภาพ หากตรวจพบตาแดง ระบบจะทํางานโดยสร้ างสําเนาภาพที่ลดตาแดง

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก B ลบตาแดง ในเมนูการเล่น
3 กด MENU/OK
R ไม่สามารถลบตาแดงได้ หากกล้ องไม่สามารถตรวจพบใบหน้ าหรื อมีใบหน้ าอยูใ่ นโปรไฟล์ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั ฉาก ไม่สามารถลบตาแดงจาก
ภาพที่เคยผ่านการดําเนินการโดยใช้ การลบตาแดงหรื อภาพที่สร้ างจากอุปกรณ์อื่น
R ระยะเวลาที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการดําเนินการของภาพจะแตกต่างกันไปตามจํานวนของใบหน้ าที่ตรวจพบ
R สําเนาที่สร้ างด้ วย B ลบตาแดง จะแสดงด้ วยไอคอน e ขณะที่เล่น
R ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงในภาพ RAW ได้

R กล้ องจะไม่ปิดอัตโนมัตใิ นระหว่างแสดงสไลด์โชว์

เมนู

I สไลด์ โชว์
ดูภาพในสไลด์โชว์อตั โนมัติ กด MENU/OK เพื่อเริ่ มต้ น แล้ วกดตัวเลือกขวาหรื อซ้ ายเพื่อข้ ามไปข้ างหน้ าหรื อข้ างหลัง กด DISP/BACK เมื่อใดก็ได้ ในระหว่างแสดงผล
เพื่อดูวิธีใช้ บนหน้ าจอ สามารถจบการแสดงผลด้ วยการกด MENU/OK

m ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ

สร้ างสมุดภาพจากภาพที่คณ
ุ ชอบ (P 81)
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การใช้เมนู: โหมดเล่น
s จัดเก็บ PC ออโต้
อัพโหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ เครื อข่ายไร้ สาย (P 109)

R สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม http://fujifilm-dsc.com/wifi/
K สั่งพิมพ์ (DPOF)
สร้ าง “สัง่ พิมพ์” สําหรับเครื่ องพิมพ์ที่รองรับ DPOF (P 113)
V พิมพ์ ค.พิมพ์ instax
พิมพ์ภาพด้ วยเครื่ องพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม (P 115)
J อัตราส่ วนภาพ
เลือกวิธีที่อปุ กรณ์ความละเอียดสูง (HD) แสดงภาพด้ วยอัตราส่วนภาพ 3 : 2 (ตัวเลือกนี ้สามารถใช้ ได้ เฉพาะ
เมื่อเชื่อมต่อกับสาย HDMI) เลือก 16 : 9 เพื่อแสดงภาพเพื่อให้ เต็มหน้ าจอด้ วยการครอบตัดส่วนบนและล่าง
ของภาพออก 3 : 2 เพื่อแสดงภาพทังหมดด้
้
วยแถบสีดําด้ านใดด้ านหนึง่
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16 :9

3:2

16 : 9

3:2

เมนูตงั ้ ค่ า
การใช้ เมนูต้ังค่ า

1 แสดงเมนูตงั ้ ค่ า

1.1 กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูสําหรับโหมดปั จจุบนั

1.2 กดปุ่ มเลือกซ้ ายเพื่อเลือกแท็บสําหรับเมนูปัจจุบนั
1.3 กดปุ่ มเลือกลงเพื่อไฮไลท์แท็บที่มีตวั เลือกที่ต้องการ
เมนู

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

เปิ ด

ออก

แท็บ

1.4 กดปุ่ มเลือกขวาเพื่อวางเคอร์ เซอร์ ในเมนูตงค่
ั้ า

2 ปรับการตัง้ ค่ า

เลือกรายการและกดปุ่ มเลือกขวาเพื่อดูตวั เลือก จากนันเลื
้ อกตัวเลือกและกด MENU/OK กด DISP/BACK เพื่อออกจากเมนูเมื่อการ
ตังค่
้ าเสร็จสมบูรณ์
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เมนูตั้งค่า

ตัวเลือกของเมนูตั้งค่ า
F วันที่/เวลา

ตังนาฬ
้ ิกาของกล้ อง (P 22)
N เวลาต่ าง
สลับนาฬิกาของกล้ องทันทีจากโซนเวลาที่บ้านของคุณเป็ นเวลาในท้ องถิ่นที่คณ
ุ เดินทางไป หากต้ องการระบุความแตกต่างระหว่าง เวลาในท้ องถิ่นและโซนเวลา
ที่บ้านของคุณ:

1 ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK
ุ่ อกเพื่อเลือกความแตกต่างของเวลาระหว่างเวลาในท้ องถิ่นและโซนเวลาที่บ้านของคุณ กด MENU/OK เมื่อการตังค่
้ าสมบูรณ์
2 ใช้ ปมเลื
้ านาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคุณ ให้ เลือก
การตังค่
้ านาฬิกากล้ องตามเวลาท้ องถิ่น ให้ ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK การตังค่
h HOME หากเลือก g LOCAL จะมี g ปรากฏสามวินาทีเมื่อเปิ ดกล้ อง
Qa

เลือกภาษา (P 22)
R รี เซ็ต
ตัวเลือกรี เซ็ตการถ่ายรูปหรื อเมนูการตังค่
้ าเพื่อใช้ คา่ เริ่ มต้ น

1 ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการและกด MENU/OK
ตัวเลือก

คําอธิบาย
รี เซ็ตการตังค่
้ าเมนูถ่ายรูปทังหมดให้
้
กลับไปเป็ นค่าเริ่ มต้ น ยกเว้ นสมดุลย์สีขาวและรายการการตังค่
้ าแบบกําหนดเองที่สร้ างโดยใช้
รี เซ็ตเมนูถ่ายภาพ
K CUSTOM SET
รี เซ็ตการตังค่
้ าของเมนูตงค่
ั ้ าทังหมดให้
้
กลับไปเป็ นค่าเริ่ มต้ น ยกเว้ น F วันที่/เวลา, N เวลาต่ าง และ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ
รี เซ็ตตัง้ ค่ า

2 ข้ อความยืนยันจะปรากฏขึ ้นมา ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK
o เสียง&แฟลช
เลือก ปิ ด เพื่อปิ ดลําโพง แฟลช และไฟช่วยหาในสถานการณ์ที่ห้ามใช้ เสียงหรื อแสงกล้ องถ่ายรูป o ปรากฏในจอแสดงผลเมื่อเลือก ปิ ด
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เมนูตั้งค่า
b ตัง้ ค่ าเสียง
ปรับการตังค่
้ าเสียง
ตัวเลือก
ระดับเสียง
เสียงชัตเตอร์
เลือกเสียง
ปรั บเสียง
A ตัง้ ค่ าจอเริ่ มต้ น
ปรับการตังค่
้ าจอแสดงผล
ตัวเลือก

ตรวจแสงโหมดแมนนวล

คําอธิบาย
เลือกระยะเวลาที่แสดงภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ ว สีอาจแตกต่างจากภาพจริ งเล็กน้ อย และอาจมองเห็นรอยจุด “สัญญาณ
รบกวน” ที่ความไวสูง โปรดทราบว่าในการตังค่
้ าบางค่า กล้ องจะแสดงภาพหลังจากถ่ายภาพโดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือก
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ภาพจะแสดงจนกว่
า
กดปุ่
ม
MENU/OK หรื อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ การซูมเข้ าที่จด
ุ โฟกัสที่ทํางาน ให้ กดตรง
ต่ อเนื่อง
กลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ย่อย กดอีกครัง้ เพื่อยกเลิกการซูม
1.5 วิ
ภาพจะปรากฏเป็ นเวลา 1.5 วินาที (1.5 วิ) หรื อ 0.5 วินาที (0.5 วิ) หรื อจนกว่ากดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
0.5 วิ
ปิ ด
ภาพจะไม่ปรากฏหลังจากถ่ายรูป

เมนู

แสดงภาพ

คําอธิบาย
ปรับระดับเสียงเมื่อใช้ งานการควบคุมกล้ อง เลือก e ปิ ด (ปิ ดเสียง) เพื่อปิ ดใช้ งานเสียงการควบคุม
ปรับระดับเสียงที่ดงั จากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เลือก e ปิ ด (ปิ ดเสียง) เพื่อปิ ดใช้ งานเสียงชัตเตอร์
เลือกเสียงที่ดงั จากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
ปรับระดับเสียงสําหรับการเล่นภาพยนตร์

เลือก เปิ ด เพื่อเปิ ดการตรวจแสงในโหมดแมนนวลรับแสง เลือก ปิ ด เมื่อใช้ แฟลช หรื อในโอกาสอื่นที่การรับแสงอาจเปลี่ยนเมื่อ
ถ่ายภาพ
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เมนูตั้งค่า
A ตัง้ ค่ าจอเริ่ มต้ น (ต่ อเนื่อง)

ตัวเลือก
ความสว่ าง LCD
สี LCD
เอฟเฟ็ คตรวจดูภาพ

คําอธิบาย
ปรับความสว่างจอภาพ
ปรับระดับสีจอภาพ
เลือก เปิ ด เพื่อดูเอฟเฟ็ คของจําลองฟิ ล์ม สมดุลย์สีขาว และการตังค่
้ าอื่นๆ ในจอภาพ เลือก ปิ ด เพื่อสร้ างเงาในฉากที่มีคอนท
ราสต์ตํ่า พื ้นหลังสว่าง และวัตถุอื่นๆ ที่มองเห็นยากให้ มองเห็นได้ มากขึ ้น
R หากเลือก ปิ ด จะมองไม่เห็นเอฟเฟ็ คของการตังค่
้ ากล้ องในจอภาพ และสีและโทนสีจะแตกต่างออกไปจากภาพจริ ง อย่างไร
ก็ตามจอแสดงผลจะปรับเพื่อแสดงเอฟเฟ็ คของตัวกรองขันสู
้ งและของการตังค่
้ าโมโนโครมและซีเปี ย
เลือกประเภทของตารางกรอบที่ใช้ ได้ ในโหมดถ่ายรูป
F GRID 9

G GRID 24

H เฟรมภาพ HD

ตารางหกส่วนสี ่

เฟรมภาพ HD ในกรอบทีแ่ สดงโดยเส้น
ด้านบนและล่างของจอแสดงผล

แนวทางกรอบ
P

สําหรับการจัดองค์ประกอบ
“กฎสามส่วน”
AUTOROTATE PB
เช็คโฟกัส
หน่ วยของระยะโฟกัส
แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้

100

P

P

เลือก เปิ ด เพื่อหมุน “ความสูง” ภาพ (แนวตัง-แนวนอน)
้
ระหว่างที่เล่น
หากเลือก เปิ ด กล้ องจะซูมเข้ ามุมมองผ่านเลนส์โดยอัตโนมัติ เมื่อหมุนวงแหวนปรับโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (P 57)
เลือกหน่วยที่ใช้ สําหรับสัญลักษณ์ระยะโฟกัส (P 56)
เลือกรายการสําหรับจอแสดงผลมาตรฐาน (P 26)

เมนูตั้งค่า
h การตัง้ ค่ าปุ่ ม
เลือกหน้ าที่ที่ทํางานโดยตัวควบคุมกล้ อง
ตัวเลือก
เลือกการทํางานของปุ่ มฟั งก์ชนั่ (P 40)
ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)
เลือกตัวเลือกที่แสดงในเมนูดว่ น (P 39)
แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน

คําอธิบาย

I โฟกัสโดยวงแหวน
เลือกทิศทางในการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพิ่มระยะโฟกัส
K ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
เปิ ดใช้ งานหรื อปิ ดใช้ งานการควบคุมหน้ าจอสัมผัส (P 24, 30, 34)

เมนู

Z จัดการใช้ พลังงาน
ปรับการตังค่
้ าจัดการใช้ พลังงาน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือกว่าจะใช้ เวลานานเท่าใดก่อนกล้ องปิ ดการทํางานอัตโนมัตเิ มื่อไม่มีการดําเนินการใดๆ เวลาสันลงจะช่
้
วยเพิ่มอายุการใช้ งาน ของ
ตัง้ ปิ ดเอง
แบตเตอรี่ ถ้ าเลือก ปิ ด ผู้ใช้ จะต้ องปิ ดกล้ องด้ วยตนเอง โปรดทราบว่าในบางสถานการณ์ กล้ องจะปิ ดโดยอัตโนมัตแิ ม้ วา่ จะ เลือก ปิ ด
แล้ ว
ประสิทธิภาพสูง
เลือก เปิ ด สําหรับโฟกัสที่เร็วกว่า และเพื่อลดเวลาที่ใช้ ในการรี สตาร์ ทกล้ องหลังจากที่ปิดกล้ องแล้ ว
V ทําความสะอาดเซ็นเซอร์
ขจัดฝุ่ นออกจากเซ็นเซอร์ ภาพของกล้ อง
• ตกลง: ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ทนั ที (P xi)
• เมื่อเปิ ดสวิตช์ : หาเลือกตัวเลือกนี ้ การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ จะทํางานเมื่อเปิ ดกล้ อง
• เมื่อปิ ดสวิตช์ : หากเลือกตัวเลือกนี ้ การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ จะทํางานเมื่อปิ ดกล้ อง (อย่างไรก็ตาม การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ จะไม่ทํางานหากปิ ดกล้ อง
ในโหมดเล่น)

R ฝุ่ นที่ไม่สามารถขจัดออกโดยใช้ การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ สามารถใช้ มือเอาออกได้ (P 122)
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เมนูตั้งค่า
t เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า
ปรับการตังค่
้ าจัดการไฟล์
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ภาพใหม่จะถูกบันทึกเป็ นไฟล์ภาพที่ตงชื
ั ้ ่อโดยใช้ หมายเลขไฟล์สี่หลัก ซึง่ กําหนดโดยใช้ หมายเลขไฟล์ลา่ สุด
บวกหนึง่ หมายเลขไฟล์จะปรากฏในระหว่างการเล่นดังภาพประกอบทางด้ านขวา ลําดับรู ป ใช้ ควบคุม
ว่าจะรี เซ็ตการกําหนดเลขไฟล์เป็ น 0001 หรื อไม่ เมื่อมีการเสียบการ์ ดหน่วยความจําใหม่หรื อมีการฟอร์ แม
ทการ์ ดหน่วยความจําในปั จจุบนั

ลําดับรู ป

ตัวเลือก
ต่ อ
ตัง้ ค่ า

เก็บต้ นฉบับ
แก้ ไขชื่อไฟล์
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หมายเลขเฟรม
100-0001

หมายเลข
ไดเรกทอรี

หมายเลขไฟล์

คําอธิบาย
การกําหนดตัวเลขจะเรี ยงต่อจากหมายเลขไฟล์ลา่ สุดที่ใช้ หรื อหมายเลขไฟล์แรกที่ใช้ ได้ วิธีใดก็ได้ ที่มีตวั เลขสูงกว่า เลือกตัว
เลือกนี ้เพื่อลดจํานวนภาพที่มีชื่อไฟล์ซํ ้ากัน
การกําหนดตัวเลขจะถูกรี เซ็ตเป็ น 0001 หลังจากฟอร์ แมทหรื อเมื่อเสียบการ์ ดหน่วยความจําใหม่

R ถ้ าหมายเลขเฟรมถึง 999-9999 ชัตเตอร์ จะถูกปิ ดใช้ งาน (P 130)
R การเลือก R รี เซ็ต (P 98) จะตังค่
้ า ลําดับรู ป เป็ น ต่ อ แต่ไม่รีเซ็ตหมายเลขไฟล์
R หมายเลขเฟรมสําหรับภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นอาจแตกต่างกัน
เลือก เปิ ด เพื่อบันทึกสําเนาที่ไม่ได้ ประมวลผลของภาพที่ถ่ายโดยใช้ B ลบตาแดง
เปลี่ยนคําเสริ มหน้ าชื่อไฟล์ ภาพ sRGB ใช้ คําเสริ มหน้ าสี่ตวั อักษร (ค่าเริ่ มต้ น “DSCF”) ภาพ Adobe RGB ใช้ คําเสริ มหน้ าสามตัวอักษร
(“DSF”) นําหน้ าด้ วยขีดเส้ นใต้

เมนูตั้งค่า
t เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า (ต่ อเนื่อง)

ตัวเลือก

ลงวันที่

คําอธิบาย
ลงเวลาและ/หรื อวันที่ที่บนั ทึกลงบนรูปถ่ายขณะที่ถ่ายรูป
• R+S: ลงวันที่และเวลาสําหรับการบันทึกในรูปภาพใหม่
• R: ลงวันที่สําหรับการบันทึกในรูปภาพใหม่
• ปิ ด: ไม่ลงวันที่และเวลาในรูปภาพใหม่
Q ไม่สามารถลบเวลาและวันที่ที่ลงได้ ปิ ด ลงวันที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ วนั ที่เวลาและวันที่แสดงบนภาพถ่ายใหม่
Q หากยังไม่ได้ ตงค่
ั ้ านาฬิกา คุณสามารถตังค่
้ านาฬิกาเป็ นวันที่และเวลาปั จจุบนั ได้ ทนั ที (P 22)
Q ขอแนะนําให้ ปิดตัวเลือก DPOF “พิมพ์วนั ที่” เมื่อพิมพ์ภาพที่มีการลงวันที่ (P 113)
Q ลงเวลาและวันที่จะไม่ปรากฏบนภาพยนตร์ และภาพ RAW

คําอธิบาย

เมนู

J เสปซสี
เลือกช่วงสีที่ใช้ งานได้ สําหรับการผลิตสี
ตัวเลือก
sRGB
แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
Adobe RGB
สําหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์
S CUSTOM RESET

รี เซ็ตการตังค่
้ าทังหมดสํ
้
าหรับโหมด C ข้ อความยืนยันจะปรากฏขึ ้น กดตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK
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เมนูตั้งค่า
r ตัง้ การเชื่อมต่ อ
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้ สาย รวมถึงสมาร์ ทโฟน คอมพิวเตอร์ และ เครื่ องพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื อข่ายไร้ สาย
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือกชื่อ (ชื่อ) เพื่อกําหนดชื่อกล้ องบนเครื อข่ายไร้ สาย (กล้ องจะกําหนดชื่อที่ไม่ซํ ้ากันตามค่าเริ่ มต้ น ) หรื อเลือก
ตัง้ ค่ าทั่วไป
รี เซ็ตตัง้ ค่ าไร้ สาย เพื่อคืนค่าเริ่ มต้ น
เลือก เปิ ด (การตังค่
้ าเริ่ มต้ น แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่) เพื่อย่อขนาดภาพไปยัง H สําหรับอัพโหลด
ตัง้ ค่ าไร้ สาย
ย่ อขนาดภาพH ไปยังสมาร์ ทโฟน ปิ ด เพื่ออัพโหลดภาพที่ขนาดต้ นฉบับ ย่อขนาดภาพเฉพาะเมื่อคัดลอกการอัพโหลดไปยังสมา
ร์ ทโฟน โดยไม่สง่ ผลกะรทบต่อภาพต้ นฉบับ
เลือก ลบการลงทะเบียน PC เพื่อลบปลายทางที่เลือก ใช้ ข้ อมูลต่ อครั ง้ ก่ อน เพื่อดูคอมพิวเตอร์ ที่กล้ องเชื่อม
ตัง้ ค่ าจัดเก็บ PC
ต่อล่าสุด

ตัง้ ค่ าจัดเก็บ PC
ตัง้ ค่ าใส่ พกิ ัด

เลือกปลายทางอัพโหลด เลือก ตัง้ ค่ าอย่ างง่ าย เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้ WPS, ตัง้ ค่ าแมนนวล เพื่อกําหนดการตังค่
้ าเครื อข่ายแบบแมนวล
ดูข้อมูลตําแหน่งที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ ทโฟนและเลือกว่าจะบันทึกข้ อมูลในรูปภาพของคุณหรื อไม่
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ใส่ พกิ ัด
เลือกว่าจะฝั งข้ อมูลที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ ทโฟนลงในภาพภาพเมื่อถ่ายหรื อไม่
ข้ อมูลตําแหน่ ง แสดงข้ อมูลตําแหน่งที่ดาวน์โหลดครัง้ ล่าสุดจากสมาร์ ทโฟน

ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื่ องพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม (P 115)
R สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้ สาย http://fujifilm-dsc.com/wifi/
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เมนูตั้งค่า
K ฟอร์ แมท
การฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา:

ั ้ าและกด MENU/OK
1 ไฮไลท์ K ฟอร์ แมทในเมนูตงค่
ข้
อ
ความยื
น
ยั
น
จะปรากฏ
การฟอร์
แมทการ์ ดหน่วยความจํา ให้ ไฮไลท์ ตกลง และกด MENU/OK การออกโดยไม่ฟอร์ แมทการ์ ด
2
หน่วยความจํา ให้ เลือก ยกเลิก หรื อกด DISP/BACK

Q ข้ อมูลทังหมด
้
รวมถึงภาพที่มีการป้องกัน จะถูกลบจากการ์ ดหน่วยความจํา โปรดคัดลอกไฟล์ที่สําคัญไปยังคอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่น
Q ห้ ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ในระหว่างการฟอร์ แมท

ฟอร์แมท
ฟอร์แมท OK?
ลบภาพทั&งหมด
ตกลง
ยกเลิก
ตั&งค่า

เมนู
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ค่ าเริ่มต้ นจากโรงงาน
การตังค่
้ าเริ่ มต้ นจากโรงงานสําหรับตัวเลือกในเมนูถ่ายรูปและเมนูการตังค่
้ ามีดงั ต่อไปนี ้ การตังค่
้ าเหล่านี ้สามารถเรี ยกคืนได้ โดยใช้
้ า (P 98)
ตัวเลือก R รี เซ็ต ในเมนูการตังค่
■ เมนูถ่ายรู ป
เมนู

ค่ าเริ่มต้ น
h ภาพคน

P จําลองฟิ ลม์

A โหมด Adv.

G ฟิ ลเตอร์ ขัน
้ สูง

X FILM SIMULATION BKT

G ตัง้ ค่ า AF/MF

โหมดโฟกัส
AF+MF
ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
แสงหา AF
N ความไวแสง
O ขนาดภาพ
T คุณภาพของภาพ
U ช่ วงไดนามิก
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เมนู

A ฉากถ่ ายภาพ

t โฟกัสพืน้ ที่

ปิ ด
หน้ าปิ ด/ตาปิ ด
เปิ ด
200
O3:2
FINE
V 100%

ฟิ ล์ ม 1
ฟิ ล์ ม 2
ฟิ ล์ ม 3
B ตัง้ เวลาถ่ าย
D สมดุลย์ สีขาว
f สี
q ความคมชัด
r โทนสว่ าง
s โทนมืด
h ลดเสียงรบกวน
K NR ฉายแสงนาน
K โหมดหน้ าจอสัมผัส
M แตะเพื่อซูม

ค่ าเริ่มต้ น
c PROVIA/มาตรฐาน
c PROVIA/สีปกติ
d Velvia/สดใส
e ASTIA/ตํ่า

ปิ ด
ออโต้
(0) ปกติ
(0) มาตรฐาน
(0) มาตรฐาน
(0) มาตรฐาน
(0) มาตรฐาน
เปิ ด
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส
OFF

ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
เมนู
l ตัง้ ค่ าตัวแปลง
m ถ่ ายภาพโดยไม่ มีเลนส์
c ระบบช่ วย MF
C วัดแสง
v รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.

ค่ าเริ่มต้ น
เลนส์ 5 (50 มม.)
ปิ ด
มาตรฐาน
o หลายจุด
เปิ ด

p แฟลช ติดตัง้

โหมดแฟลช
ชดเชยแฟลช
ลบตาแดง

อัตโนมัติ
±0
ปิ ด

เมนู

ค่ าเริ่มต้ น

W ตัง้ ค่ าภาพยนตร์

โหมดมูฟวี่
ความไวแสงถ่ ายวิดโี อ
โหมดโฟกัส
ปรั บระดับไมค์
L โหมดIS
W กันภาพดิจต
ิ อลสั่น
x ชนิดชัตเตอร์
T ตัง้ ค่ าซูมอิเล็กทรอนิก

i 1080/30P
ออโต้
u ต่ อเนื่อง
3
L เคลื่อนที่ + ต่ อเนื่อง
เปิ ด
t ชัตเตอร์ กลไก
เปิ ด

เมนู
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ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

■ เมนูตงั ้ ค่ า
เมนู
o เสียง&แฟลช

ค่ าเริ่มต้ น
เปิ ด

b ตัง้ ค่ าเสียง

ระดับเสียง
เสียงชัตเตอร์
เลือกเสียง
ปรั บเสียง
A ตัง้ ค่ าจอเริ่ มต้ น
แสดงภาพ
ตรวจแสงโหมดแมนนวล
ความสว่ าง LCD
สี LCD
เอฟเฟ็ คตรวจดูภาพ
แนวทางกรอบ
AUTOROTATE PB
เช็คโฟกัส
หน่ วยของระยะโฟกัส
แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้
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c
c
i เสียง 1

7
ปิ ด
เปิ ด
0
0
เปิ ด
F GRID 9
เปิ ด
ปิ ด
เมตร
• แนวทางกรอบ: 
• แสดงระยะ AF: 
• ฮิสโตแกรม: 
• ตัวเลือกอื่นๆ ทังหมด:
้
R

เมนู

ค่ าเริ่มต้ น

h การตัง้ ค่ าปุ่ ม

ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)
แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
I ตัง้ ปุ่ มหมุน ISO
K ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
Z จัดการใช้ พลังงาน
ตัง้ ปิ ดเอง
ประสิทธิภาพสูง
V ทําความสะอาดเซ็นเซอร์
เมื่อเปิ ดสวิตช์
เมื่อปิ ดสวิตช์
t ก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า
ลําดับรู ป
เก็บต้ นฉบับ
ลงวันที่
J สเปซสี
r ตัง้ การเชื่อมต่ อ
ตัง้ ค่ าไร้ สาย
ตัง้ ค่ าใส่ พกิ ัด

ความไวแสง
ดูหน้ า 38
X ตามเข็มนาฬิกา
เปิ ด
2 นาที
ปิ ด
ปิ ด
เปิ ด
ต่ อเนื่อง
ปิ ด
ปิ ด
sRGB
• ย่ อขนาดภาพH: เปิ ด
• ใส่ พกิ ัด: เปิ ด
• ข้ อมูลตําแหน่ ง: เปิ ด

การเชื่อมต่ อ
ส่ งไร้ สาย (FUJIFILM Camera Remote/FUJIFILM PC AutoSave)
เข้ าถึงเครื อข่ายไร้ สายแล้ วเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต สําหรับดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ
โปรดเยี่ยมชม http://fujifilm-dsc.com/wifi/
fujifilm Wi-Fi app

การเชื่อมต่ อไร้ สาย: คอมพิวเตอร์

ติดตังแอพพลิ
้
เคชัน “FUJIFILM Camera Remote” บนสมา
ร์ ทโฟนของคุณเพื่อเรี ยกดูรูปภาพบนกล้ องถ่ายรูป ดาวน์โหลด
รูปภาพที่เลือก ควบคุมกล้ องจากระยะไกล หรื อคัดลอกข้ อมูล
ตําแหน่งไปยังกล้ องถ่ายรูป การเชื่อมต่อไปยังสมาร์ ทโฟน กดปุ่ ม
ฟั งก์ชนั่ ของกล้ อง (Fn)

เมื่อคุณติดตังแอพพลิ
้
เคชัน “FUJIFILM PC AutoSave” และ
กําหนดคอมพิวเตอร์ ของคุณเป็ นปลายทางสําหรับการคัดลอก
รูปถ่ายจากกล้ องถ่ายรูป คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพจากกล้ อง
ถ่ายรูปโดยใช้ ตวั เลือก s จัดเก็บ PC ออโต้ ในเมนูการเล่น
ภาพของกล้ อง หรื อโดยการกดปุ่ มฟั งก์ชนั่ (Fn) ในโหมดเล่นค้ าง
ไว้

การเชื่อมต่ อ

การเชื่อมต่ อไร้ สาย: สมาร์ ทโฟน

R คุณยังสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ ตวั เลือก r การสื่อสารไร้ สาย ใน
เมนูถ่ายรูปและการเล่นของกล้ อง
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การดูภาพบนคอมพิวเตอร์ (MyFinePix Studio/RAW FILE CONVERTER EX 2.0)
อ่านเนื ้อหาส่วนนี ้สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์

Windows
ใช้ MyFinePix Studio เพื่อคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ที่ซงึ่ สามารถจัดเก็บ ดู จัดระบบ และพิมพ์ได้ สามารถดาวน์โหลด
MyFinePix Studio จากเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้:
http://fujifilm-dsc.com/mfs/
fujifilm mfs

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ ้น ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด (“MFPS_Setup.EXE”) และทําตามคําสัง่ บนหน้ าจอเพื่อติดตังให้
้ เสร็ จสิ ้น

Macintosh
สามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Image Capture (จัดมาให้ พร้ อมกับคอมพิวเตอร์ ของคุณ) หรื อซอฟต์แวร์ อื่น
การดูไฟล์ RAW
การดูไฟล์ RAW บนคอมพิวเตอร์ ของคุณ ใช้ RAW FILE CONVERTER EX 2.0 ดาวน์โหลดได้ จาก:
http://fujifilm-dsc.com/rfc/
fujifilm rfc EX 2.0
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การดูภาพบนคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่ อกล้ อง

1 หาการ์ ดหน่วยความจําที่มีรูปถ่ายที่คณุ ต้ องการคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ แล้ วใส่การ์ ดลงในกล้ อง
Q หากเกิดไฟฟ้าดับขณะถ่ายโอนข้ อมูล อาจทําให้ สญ
ู เสียข้ อมูลหรื อทําให้ การด์หน่วยความจําเสียหาย ใส่แบตเตอรี่ ใหม่หรื อที่ชาร์ จเต็มแล้ ว
ลงไปก่อนเชื่อมต่อกล้ อง

2 ปิ ดกล้ องและเชื่อมต่อสาย USB ที่มีให้ ดงั ภาพ โปรดตรวจสอบว่าได้ เสียบสาย

กับช่องต่อจนแน่นสนิท เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยตรง ห้ ามใช้ ฮบั USB
หรื อแป้นพิมพ์
เชื อ่ มต่อกับช่องต่อไมโคร
USB (ไมโคร B)

3 เปิ ดกล้ อง
4 คัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ MyFinePix Studio หรือแอพพลิเคชันที่ให้ มาพร้ อมกับระบบปฏิบตั กิ ารของคุณ

การเชื่อมต่ อ

Q กล้ องถ่ายรูปใช้ ชอ่ งต่อไมโคร B USB 2.0

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ซอฟต์แวร์ ให้ เริ่ มต้ นแอปพลิเคชันและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากเมนู Help

111

การดูภาพบนคอมพิวเตอร์
Q ถ้ าเสียบการ์ ดหน่วยความจําที่มีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการล่าช้ าก่อนที่ซอฟต์แวร์ จะเริ่ มต้ นและคุณอาจไม่สามารถนําเข้ าหรื อ
บันทึกรูปภาพได้ โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ ดหน่วยความจําเพื่อถ่ายโอนภาพ
Q โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ แสดงข้ อความว่ากําลังดําเนินการคัดลอกอยูก่ ่อนที่จะปิ ดกล้ องหรื อตัดการเชื่อมต่อสาย USB
(หากจํานวนของรูปถ่ายที่คดั ลอกมีจํานวนมาก ไฟแสดงสถานะจะยังคงสว่างอยูห่ ลังจากข้ อความหายไปจากจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ แล้ ว)
การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังอาจทําให้ สญ
ู เสียข้ อมูลหรื อทําให้ การ์ ดหน่วยความจําเสียหาย
Q ตัดการเชื่อมต่อกล้ องก่อนเสียบหรื อนําการ์ ดหน่วยความจําออก
Q ในบางกรณี อาจไม่สามารถเข้ าถึงภาพที่บนั ทึกไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ เครื อข่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์ ในลักษณะเดียวกับที่ดําเนินการในคอมพิวเตอร์ แบบ
สแตนด์อโลน
Q ผู้ใช้ ยอมรับที่จะชําระค่าบริ การทังหมดที
้
่เรี ยกเก็บโดยบริ ษัทโทรศัพท์หรื อผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเมื่อใช้ บริ การที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต

การตัดการเชื่อมต่ อกับกล้ อง
หลังจากยืนยันว่าไฟแสดงสถานะดับแล้ ว ให้ ปิดการทํางานของกล้ องถ่ายรูปแล้ วถอดสาย USB
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การสร้ างคําสั่งพิมพ์ DPOF
สามารถใช้ ตวั เลือก K สั่งพิมพ์ (DPOF) ในเมนูการเล่นเพื่อสร้ าง “คําสัง่ การพิมพ์” สําหรับเครื่ องพิมพ์ที่สามารถใช้ DPOF ได้
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) คือมาตรฐานที่ทําให้ สามารถพิมพ์ภาพจาก “คําสัง่ การพิมพ์” ที่บนั ทึกไว้ ในการ์ ดหน่วยความ
จํา ข้ อมูลในคําสัง่ จะประกอบด้ วยภาพที่จะพิมพ์และจํานวนสําเนาของแต่ละภาพ

■ แสดงวันที่ s/ ไม่ มีวันที่
การแก้ ไขคําสัง่ การพิมพ์ DPOF ให้ เลือก K สั่งพิมพ์ (DPOF)
ในเมนูการเล่น แล้ วกดตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ แสดงวันที่
s หรื อ ไม่ มีวันที่

2 กดตัวเลือกขึ ้นหรือลงเพื่อเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุดถึง 99

สําเนา) หากต้ องการลบภาพออกจากคําสัง่ ให้ กดปุ่ มเลือก
ลงจนกว่าจํานวนสําเนาจะเป็ น 0
สั!งพิมพ์ (DPOF)
DPOF: 00001

เมนูแสดงภาพ

(DPOF)

พิมพ์ ค.พิมพ์
อัตราส่ วนภาพ

แสดงวันที่ s: พิมพ์วนั ทีบ่ นั ทึกบนภาพ

จํ านวนทัง้ หมดทีพ่ ิ มพ์
จํ านวนสําเนา

ไม่ มีวันที่: พิมพ์ภาพโดยไม่มีวนั ที ่

กด MENU/OK แล้ วทําตามขันตอนต่
้
อไปนี ้

1 กดตัวเลือกซ้ ายหรือขวาเพื่อแสดงภาพที่คณุ ต้ องการรวม
หรื อลบออกจากคําสัง่ การพิมพ์

01 แผ่ น

ภาพ

ตัง& ค่ า

้
่ 1 – 2 เพื่อให้ คําสัง่ การพิมพ์เสร็ จสมบูรณ์
3 ทําซํ ้าขันตอนที

้ าเสร็ จ
กด MENU/OK เพื่อบันทึกคําสัง่ การพิมพ์เมื่อการตังค่
สมบูรณ์ หรื อ DISP/BACK เพื่อออกโดยไม่เปลี่ยนแปลงคําสัง่
การพิมพ์

การเชื่อมต่ อ

ลบตาแดง
สไลด์โชว์
แสดงวันที! s
ช่วยค้นหาสมุดภาพ
ไม่มีวันที!
จัดเก็บ PC ออโต้
ตั&งค่าใหม่
สั!งพิมพ์
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การสร้างคําสั่งพิมพ์ DPOF

ั้
กด MENU/OK
4 จํานวนการพิมพ์ทงหมดจะแสดงบนจอภาพ
เพื่อออก

รูปภาพในคําสัง่ การพิมพ์ปัจจุบนั จะแสดงโดยไอคอน u
ระหว่างการเล่น

■ ตัง้ ค่ าใหม่
การยกเลิกคําสัง่ การพิมพ์ปัจจุบนั ให้
เลือก ตัง้ ค่ าใหม่ สําหรับ K สั่งพิมพ์
(DPOF) การยืนยันจะแสดงขึ ้นที่ด้าน
ขวา ให้ กด MENU/OK เพื่อลบภาพ
ทังหมดออกจากคํ
้
าสัง่

ยกเลิก DPOF OK?

ตกลง

R คําสัง่ การพิมพ์สามารถมีภาพได้ สงู สุด 999 ภาพ
R ถ้ าใส่การ์ ดหน่วยความจําที่มีคําสัง่
การพิมพ์ที่สร้ างด้ วยกล้ องตัวอื่น
ข้ อความจะปรากฏขึ ้นที่ด้านขวา ให้ กด
MENU/OK เพื่อยกเลิกคําสัง่ การพิมพ์
จะต้ องสร้ างคําสัง่ การพิมพ์ใหม่ตามที่
อธิบายข้ างต้ น

ยกเลิก

ยกเลิก DPOF OK?

ตกลง
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ยกเลิก

เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
พิมพ์ภาพจากกล้ องดิจิตอลของคุณไปยังเครื่ องพิมพ์ instax SHARE

การสร้ างการเชื่อมต่ อ
เลือก r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax ในเมนูการตังค่
้ าของกล้ อง และใส่ชื่อเครื่ องพิมพ์ instax SHARE (SSID) และ
รหัสผ่าน
ชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่ าน
ชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) จะอยูท่ ี่ด้านล่างของเครื่ องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่ มต้ นคือ “1111”
หากคุณได้ เลือกรหัสผ่านที่ตา่ งไปพิมพ์จากสมาร์ ทโฟน ให้ ใส่รหัสผ่านนันแทน
้

การเชื่อมต่ อ
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เครื่องพิมพ์ instax SHARE

การพิมพ์ รูปภาพ

1 เปิ ดเครื่องพิมพ์

้
ม
3 ใช้ ตวั เลือกเพื่อแสดงภาพที่คณุ ต้ องการพิมพ์ จากนันกดปุ่
MENU/OK

พิมพ์ค.พิมพ์
100-0020

ส่ง
ยกเลิก
instax-12345678

2 เลือก พิมพ์ ค.พิมพ์ instax ในเมนูเล่นภาพของกล้ อง กล้ อง
จะเชื่อมต่อกับเครื่ องพิมพ์

พิมพ์ค.พิมพ์
instax-12345678

R าพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได
R พื ้นที่ที่พิมพ์จะเล็กกว่าพื ้นที่ที่มองเห็นในหน้ าจอ LCD

4 ภาพจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่มต้ น

กำลังเชื!อมต่อเครื!องพิมพ์
FUJIFILM-CAMERA-1234

ยกเลิก

พิมพ์ค.พิมพ์
instax-12345678
กำลังส่งภาพ
FUJIFILM-CAMERA-1234

ยกเลิก
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การดูภาพบนโทรทัศน์์
การแสดงภาพให้ กบั ผู้ชมเป็ นกลุม่ ให้ เชื่อมต่อกล้ องไปยังโทรทัศน์โดยใช้ สาย HDMI (มีแยกจําหน่ายต่างหากโดยซัพพลายเออร์ ของ
บริ ษัทอื่น โปรดทราบว่าสามารถใช้ โทรทัศน์เพื่อเล่นภาพเท่านัน้ ไม่สามารถถ่ายภาพได้ )

1 ปิ ดกล้ อง
2 เชื่อมต่อสายตามที่แสดงด้ านล่าง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบเข้ าช่องต่อในทิศทางที่ถกู ต้ อง
เสียบลงในช่องต่อ HDMI

เสียบลงในช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิ ด D)

R ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบสายกับช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ ว

การเชื่อมต่ อ

Q ใช้ สาย HDMI ที่ยาวมากกว่า 1.5 เมตร กับช่องต่อชนิด D (ไมโคร HDMI) เพื่อเชื่อมต่อกับกล้ อง

3 ปรับโทรทัศน์เป็ นช่องสัญญาณขาเข้ าของ HDMI โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบของโทรทัศน์
4 เปิ ดกล้ องถ่ายรูปแล้ วกดปุ่ ม a หน้ าจอของกล้ องจะปิ ด แล้ วภาพและภาพยนตร์ จะเล่นบนโทรทัศน์ โปรดทราบว่าการควบคุม
ระดับเสียงของกล้ องจะไม่มีผลกับเสียงที่เล่นบนโทรทัศน์ ให้ ใช้ การควบคุมระดับเสียงของโทรทัศน์เพื่อปรับระดับเสียง

R ไม่สามารถใช้ สาย USB ขณะที่เชื่อมต่อสาย HDMI
R โทรทัศน์บางเครื่ องอาจแสดงหน้ าจอเป็ นสีดําครู่หนึง่ เมื่อเริ่ มเล่นภาพยนตร์
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หมายเหตุด้านเทคนิค
อุปกรณ์ เสริม
กล้ องสนับสนุนอุปกรณ์เสริ มจํานวนมากจาก FUJIFILM และผู้ผลิตรายอื่น

อุปกรณ์ เสริมจาก FUJIFILM
อุปกรณ์เสริ มต่อไปนี ้มีให้ บริ การจาก FUJIFILM สําหรับข้ อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริ มที่พร้ อมใช้ งานในพื ้นที่ของคุณ โปรด
สอบถามข้ อมูลจากตัวแทนของ FUJIFILM ในพื ้นที่ของคุณหรื อเข้ าสู่
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์ จซํา้ ได้
NP-W126/NP-W126S: สามารถซื ้อแบตเตอรี่ แบบชาร์ จซํ ้า NP-W126/NP-W126S ที่มีความจุมากได้ เพิ่มเติมตามต้ องการ

เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่
BC-W126: สามารถซื ้อเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ทดแทนได้ ตามต้ องการ ที่ +20 °C เครื่ อง BC-W126 ชาร์ จ NP-W126/NP-W126S โดย
ใช้ เวลาประมาณ 150 นาที

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
AC-9V (จําเป็ นต้ องมี DC coupler CP-W126): ใช้ สําหรับขยายการถ่ายรูปและการเล่นหรื อเมื่อคัดลอกภาพถ่ายไปยังคอมพิวเตอร์
DC coupler
CP-W126: เชื่อมต่อ AC-9V เข้ ากับกล้ อง
รี โมตกดชัตเตอร์
RR-90: ใช้ เพื่อลดการสัน่ ของกล้ องหรื อเปิ ดชัตเตอร์ ไว้ ระหว่างเวลาการรับแสง
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อุปกรณ์เสริม
เลนส์ FUJINON
เลนส์ ชุด XF: เลนส์แบบเปลี่ยนได้ สําหรับใช้ งานเฉพาะกับ FUJIFILM X-mount
เลนส์ ชุด XC: เลนส์แบบเปลี่ยนได้ สําหรับใช้ งานเฉพาะกับ FUJIFILM X-mount

สายรั ดกริ๊ป
GB-001: ปรับปรุงกริ๊ ป ใช้ ร่วมกับกริ๊ ปมือเพื่อการจับที่มนั่ คงขึ ้น
ท่ อต่ อมาโคร
MCEX-11/16: ต่อระหว่างกล้ องและเลนส์เพื่อถ่ายภาพในอัตราการผลิตสูง
ฟิ ลเตอร์ ป้องกัน
PRF-39/PRF-43/PRF-52/PRF-58/PRF-62/PRF-67/PRF-72/PRF-77: ใช้ สําหรับป้องกันเลนส์

ตัวแปลง
ตัวแปลง M FUJIFILM: ช่วยให้ สามารถใช้ กล้ องกับตัวเลือกเลนส์เมาท์ M ได้ มากขึ ้น

หมายเหตุด้านเทคนิค

ตัวแปลงเลนส์ เทเล
XF1.4X TC WR: เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่รองรับครัง้ ละประมาณ 1.4 เท่า
XF2X TC WR: เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่รองรับครัง้ ละประมาณ 2 เท่า

ฝาครอบตัวกล้ อง
BCP-001: ปิ ดครอบเมาท์เลนส์ของกล้ องเมื่อไม่ได้ ตอ่ เลนส์
เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้ สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิ ล์ม instax

119

อุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่ อกล้ องไปยังอุปกรณ์ อื่น
■ รี โมตกดชัตเตอร์

รี โมตกดชัตเตอร์ RR-90 1

X-A20

■ การพิมพ์
เครื ่องพิมพ์ instax SHARE

1

■ เลนส์

LAN ไร้ สาย
เลนส์ ชุด XF 1
การ์ ดหน่วยความจํ า
SD/SDHC/SDXC 2
SP-2

SP-1

■ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สาย USB (มีให้ )
คอมพิวเตอร์ 2
1 มีจําหน่ายแยกต่างหาก จาก FUJIFILM
2 มีจําหน่ายแยกต่างหาก จากซัพพลายเออร์ ของบริ ษัทอื่น ใช้ สาย HDMI
ที่ยาวไม่เกิน 1.5 ม.
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■ ท่ อต่ อมาโคร

เลนส์ ชุด XC 1

■ ตัวแปลง M

MCEX-11/16 1

■ ตัวแปลงเลนส์ เทเล
XF1.4X TC WR 1
XF2X TC WR 1

■ เสียง/ภาพ
สาย HDMI 2
โทรทัศน์ความละเอียดสูง 2

FUJIFILM M MOUNT
ADAPTER 1

การดูแลรั กษากล้ อง

หมายเหตุด้านเทคนิค

เพื่อให้ สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ ดีอย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังต่อไปนี ้
■ นํา้ และทราย
การเก็บและการใช้ งาน
การสัมผัสกับนํ ้าและทรายอาจทําให้ กล้ อง วงจร และกลไก
ถ้ าไม่มีการใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ และการ์ ด
ภายในตัวกล้ องเกิดความเสียหาย เมื่อใช้ กล้ องที่ชายหาดหรื อ
หน่วยความจําออก ห้ ามเก็บหรื อใช้ กล้ องในบริ เวณที่:
ริ มทะเล โปรดอย่าให้ กล้ องโดนนํ ้าและทรา ห้ ามวางกล้ องบน
• มีฝนตก ไอนํ ้า หรื อควัน
พื ้นเปี ยก
• ความชื ้นสูงหรื อฝุ่ นเยอะ
• โดนแสงแดดจ้ าหรื ออุณหภูมิสงู มาก เช่น ในยานพาหนะที่ปิด ■ การควบแน่ น
มิดชิดในวันที่แสงแดดแรง
การเพิ่มอุณหภูมิโดยกะทันหัน เช่น เมื่อเข้ าสูอ่ าคารที่มีอณ
ุ หภูมิ
• หนาวเย็นมาก
สูงในวันที่อากาศหนาว อาจทําให้ เกิดไอนํ ้าภายในกล้ อง ถ้ าเกิด
• มีการสัน่ สะเทือนรุนแรง
กรณีนี ้ ให้ ปิดกล้ องและรอเป็ นเวลาหนึง่ ชัว่ โมงก่อนเปิ ดกล้ องอีก
• อยูใ่ นบริ เวณสนามแม่เหล็กที่มีกําลังแรง เช่น ใกล้ เสาอากาศ
ครัง้ ถ้ าเกิดไอนํ ้าในการ์ ดหน่วยความจํา ให้ นําการ์ ดออกและรอ
ของระบบแพร่ภาพออกอากาศ สายไฟ ตัวส่งสัญญาณเรดาร์
จนกว่าไอนํ ้าจะน้ อยลง
เครื่ องยนต์ ตัวแปลง หรื อแม่เหล็ก
การเดินทาง
• สัมผัสกับสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง
โปรดเก็บกล้ องไว้ ในกระเป๋ าเดินทาง การตรวจสอบกระเป๋ าอาจ
• ใกล้ กบั ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นยางหรื อไวนิล
ทําให้ เกิดการกระแทกรุนแรงที่อาจทําให้ กล้ องเสียหาย
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การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพ
รูปภาพหลายภาพเสียหายจากจุดหรื อรอยแต้ มในตําแหน่งเดียวกันอาจแสดงว่ามีฝนอยู
ุ่ ใ่ นเซ็นเซอร์ ภาพของกล้ อง ทําความสะอาด
เซ็นเซอร์ โดยใช้ ตวั เลือก V ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ในเมนูการตังค่
้ า (P 101) หากยังคงมีปัญหาอยู่ คุณสามารถทําความ
สะอาดเซ็นเซอร์ ด้วยตนเองตามที่อธิบายด้ านล่าง โปรดทราบว่าจะมีคา่ ใช้ จา่ ยสําหรับการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนเซ็นเซอร์ ภาพหากเสีย
หายระหว่างการทําความสะอาด

1 ใช้ ลกู ยางเป่ าลม (ที่ไม่ใช่แปรง) เพื่อขจัดฝุ่ นออกจากเซ็นเซอร์

Q ห้ ามใช้ แปรงหรื อลูกยางเป่ าลมที่มีหวั เป่ า หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้ อาจทําให้ เซ็นเซอร์ เสียหายได้

2 ตรวจสอบว่าขจัดฝุ่ นออกไปเรียบร้ อยหรือไม่
R ทําซํ ้าขันตอนที
้
่ 1 และ 2 ตามที่จําเป็ น

3 ปิ ดฝากล้ องหรือเลนส์
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การแก้ ไขปั ญหา
ปั ญหาและวิธีแก้ ไขปั ญหา
■ พลังงานและแบตเตอรี่
ปั ญหา

การแก้ไขปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
• แบตเตอรี่ หมด:
มด: ชาร์ จแบตเตอรี่ (P 18) หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว (P 14)
กล้ องไม่ เปิ ดทํางาน
• ใส่ แบตเตอรี่ ไม่ ถกู ต้ อง:
ง: ใส่แบตเตอรี่ เข้ าไปใหม่ในทิศทางที่ถกู ต้ อง (P 14)
• ฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่ ไม่ ลงล็อค:
ค: ใส่ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ให้ ลงล็อค (P 15)
จอภาพไม่ เปิ ดทํางาน
จอภาพอาจไม่เปิ ดทํางานหากปิ ดกล้ องแล้ วเปิ ดกล้ องอีกครัง้ อย่างรวดเร็ ว กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ เพื่อเปิ ดใช้ งานจอภาพ
• แบตเตอรี่ เย็น: อุน่ แบตเตอรี่ ด้วยการวางไว้ ในกระเป๋ าหรื อที่มีอณ
ุ หภูมิอนุ่ และนําไปใส่ในกล้ อง อีกครัง้ ทันทีก่อนถ่ายรูป
• ขัว้ แบตเตอรี่ สกปรก:
กปรก: ทําความสะอาดขัวด้
้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
แบตเตอรี่ หมดอย่ างรวดเร็ว
• เลือก S สําหรั บโหมดถ่ ายรู ป: เลือกโหมดถ่ายรูปที่ตา่ งกันเพื่อลดการใช้ งานแบตเตอรี่ (P 41)
• มีการชาร์ จแบตเตอรี่ หลายครั ง้ : แบตเตอรี่ หมดอายุการใช้ งานสําหรับการชาร์ จ ซื ้อแบตเตอรี่ ใหม่
กล้ องปิ ดการทํางานกะทันหัน แบตเตอรี่ หมด:
มด: ชาร์ จแบตเตอรี่ (P 18) หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว (P 14)
ไม่ เริ่มชาร์ จแบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ อีกครัง้ ในทิศทางที่ถกู ต้ องและตรวจสอบว่ามีเสียบปลัก๊ เครื่ องชาร์ จแล้ ว (P 18)
การชาร์ จทํางานช้ า
ชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง (P iv)
• ขัว้ แบตเตอรี่ สกปรก:
กปรก: ทําความสะอาดขัวด้
้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
ไฟแสดงสถานะการชาร์ จ
• มีการชาร์ จแบตเตอรี่ หลายครั ง้ : แบตเตอรี่ หมดอายุการใช้ งานสําหรับการชาร์ จ ซื ้อแบตเตอรี่ ใหม่ ถ้ าแบตเตอรี่ ยงั คงไม่
กะพริบ แต่ ไม่ ชาร์ จแบตเตอรี่
ชาร์ จ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM
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ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา

■ เมนูและจอแสดงผล
ปั ญหา
จอแสดงผลไม่ ใช่ ภาษาไทย

วิธีแก้ ไขปั ญหา
เลือก ภาษาไทย สําหรับ Q a (P 98)

■ การถ่ ายรู ป
ปั ญหา

ไม่ มีการถ่ ายรู ปเมื่อกดปุ่ ม
ชัตเตอร์

มีรอยจุด (“สัญญาณรบกวน”)
ปรากฏบนหน้ าจอ เมื่อกดปุ่ ม
ชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึ่ง
กล้ องไม่ โฟกัส
ใช้ โฟกัสใบหน้ าอัจฉริยะไม่ ได้

124

วิธีแก้ ไขปั ญหา
• การ์ ดหน่ วยความจําเต็ม: ใส่การ์ ดหน่วยความจําใหม่หรื อลบภาพ (P 14, 35)
• การ์ ดหน่ วยความจําไม่ ได้ ฟอร์ แมท:
มท: ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา (P 105)
• หน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจําสกปรก:
สกปรก: ทําความสะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
• การ์ ดหน่ วยความจําเสียหาย
หาย:: เสียบการ์ ดหน่วยความจําใหม่ (P 14)
• แบตเตอรี่ หมด:
มด: ชาร์ จแบตเตอรี่ (P 18) หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว (P 14)
• กล้ องปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัต:ิ เปิ ดกล้ อง (P 21)
• ไฟแสดงสถานะเป็ นสีส้มเมื่อคุณพยายามบันทึกภาพพาโนราม่ า: รอจนกว่าไฟแสดงสถานะดับ (P 45)
ค่าเกนเพิ่มขึ ้นเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบภาพเมื่อตัวแบบมีแสงน้ อย และรูรับแสงลดลง ซึง่ อาจทําให้ เกิดรอยจุดที่มองเห็น
ได้ เมื่อดูตวั อย่างภาพในจอแสดงผล ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องจะไม่ได้ รับผลกระทบ
ตัวแบบไม่ เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใช้ การล็อคโฟกัส (P 59) หรื อแมนวลโฟกัส (P 56)
ไม่ สามารถใช้ โฟกัสใบหน้ าอัจฉริยะในโหมดถ่ ายรู ปปั จจุบนั : เลือกโหมดถ่ายรูปอื่น (P 41, 140)

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา
ปั ญหา

ไม่ สามารถตรวจหาใบหน้ า

เลือกตัวแบบผิด

กล้ องไม่ ยงิ แฟลช

โหมดแฟลชบางโหมดไม่
สามารถใช้ ได้

วิธีแก้ ไขปั ญหา
• ใบหน้ าของตัวแบบถูกบังด้ วยแว่ นตา หมวก ผมยาว หรื อวัตถุอ่ ืน: นําสิง่ กีดขวางออก
• ใบหน้ าของตัวแบบอยู่ในเฟรมเพียงเล็กน้ อยเท่ านัน้ : เปลี่ยนการวางองค์ประกอบภาพเพื่อให้ ใบหน้ าของตัวแบบอยูใ่ น
เฟรมให้ มากขึ ้น (P 59)
• ศีรษะของตัวแบบเอียงหรื ออยู่ ในแนวนอน
นแนวนอน:: ให้ ตวั แบบวางศีรษะให้ ตรง
• กล้ องเอียง:
ง: วางกล้ องในแนวระนาบ (P 29)
• ใบหน้ าของตัวแบบมืด: ส่องไฟให้ สว่างขึ ้น
ตัวแบบที่เลือกอยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางของเฟรมมากกว่าตัวแบบหลัก จัดวางองค์ประกอบภาพใหม่หรื อปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ า
และวางกรอบการถ่ายรูปโดยใช้ การล็อคโฟกัส (P 59)
• ไม่ สามารถใช้ แฟลชในการตัง้ ค่ าปั จจุบนั : ดูรายการของการตังค่
้ าที่สามารถใช้ งานกับแฟลชได้ (P 140)
• แฟลชถูกลดลง:
ลดลง: ยกแฟลชขึ ้น (P 74)
• แบตเตอรี่ หมด:
มด: ชาร์ จแบตเตอรี่ (P 18) หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว (P 14)
• กล้ องอยู่ในโหมดถ่ ายคร่ อมหรื อถ่ ายรู ปต่ อเนื่อง:
ง: เลือกโหมดเฟรมเดียว (P 63)
• เลือก ปิ ด สําหรั บ o เสียง&แฟลช:
ง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 98)
เลือก ปิ ด สําหรับ o เสียง&แฟลช เลือก เปิ ด (P 98)

การแก้ไขปั ญหา

• ตัวแบบไม่ อยู่ในช่ วงของแฟลช:
งของแฟลช: จัดวางตัวแบบให้ อยูใ่ นช่วงแฟลช (P 136)
แฟลชไม่ ยงิ ไปยังตัวแบบอย่ าง
• ช่ องแฟลชถูกขวาง:
ขวาง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ อง (P 29)
เต็มที่
• ความเร็วชัตเตอร์ เร็วกว่ า 1/180 s:
s: เลือกความเร็วชัตเตอร์ ที่ช้าลง (P 51, 53, 75)
• เลนส์ สกปรก:
กปรก: ทําความสะอาดเลนส์ (P xi)
ภาพถ่ ายมัว
• เลนส์ ถกู บัง: นําวัตถุออกจากเลนส์
• s ปรากฏขึน้ ระหว่ างถ่ ายรู ปและกรอบโฟกัสเป็ นสีแดง:
ดง: ตรวจสอบโฟกัสก่อนถ่ายรูป (P 29)
• ความเร็วชัตเตอร์ ช้าและอุณหภูมหิ ้ องสูง: อาการนี ้เป็ นภาวะปกติและไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ
ภาพมีรอยจุด
• มีการใช้ งานกล้ องติดต่ อกันที่อุณหภูมสิ ูงหรื อมีคาํ เตือนอุณหภูมปิ รากฏขึน้ : ปิ ดกล้ องและรอให้ กล้ องเย็นลง
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■ การเล่ น
ปั ญหา
ภาพมัวเป็ นรอยจุด
การซูมการเล่ นรายการไม่
สามารถใช้ ได้

วิธีแก้ ไขปั ญหา
ถ่ายรูปด้ วยกล้ องที่เป็ นแบบหรื อรุ่นอื่น
มีการถ่ายรูปโดยใช้ O ปรั บขนาด หรื อด้ วยกล้ องที่เป็ นแบบหรื อรุ่นอื่น

• ระดับเสียงของการเล่ นเบาเกินไป
ไป:: ปรับระดับเสียงของการเล่น (P 99)
• ไมโครโฟนถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการบันทึก (P 2, 36)
ไม่ มีเสียงในการเล่ นภาพยนตร์
• ลําโพงถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการเล่น (P 2, 37)
• เลือก ปิ ด สําหรั บ o เสียง&แฟลช:
ง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 98)
ไม่ สามารถลบภาพที่ เลือก
ภาพที่เลือกเพื่อลบบางภาพถูกป้องกันไว้ ลบการป้องกันออกโดยใช้ อปุ กรณ์ที่ใช้ ดําเนินการแต่แรก (P 94)
มีการรี เซ็ตการกําหนด
หมายเลขไฟล์ โดยไม่ คาด
ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ เปิ ดในขณะที่กล้ องเปิ ดทํางานอยู่ ปิ ดกล้ องก่อนเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ (P 14, 21)
หมาย
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■ การเชื่อมต่ อ/เบ็ดเตล็ด
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาการเชื่อมต่อไร้ สาย โปรดเยี่ยมชม:
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x
ปั ญหา

การแก้ไขปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
• สมาร์ ทโฟนอยู่ไกลเกินไป:
ไป: ย้ ายอุปกรณ์ให้ ใกล้ มากขึ ้น
ปั ญหาการเชื่อมต่ อหรื อการ
• อุปกรณ์ ใกล้ เคียงก่ อให้ เกิดสัญญาณรบกวนทางวิทยุ: ย้ ายกล้ องถ่ายรูปและสมาร์ ทโฟนให้ หา่ งจากเตาไมโครเวฟหรื อ
อัพโหลดภาพไปยังสมาร์ ทโฟน
โทรศัพท์ไร้ สาย
• สามารถโฟนเชื่อมต่ อกับอุปกรณ์ อ่ ืน: สามารถโฟนและกล้ องถ่ายรูปสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ เพียงหนึง่ เครื่ องในเวลา
เดียวกัน หยุดการเชื่อมต่อแล้ วลองใหม่อีกครัง้
• มีสมาร์ ทโฟนหลายเครื่ องในบริเวณใกล้ เคียง:
ง: ลองเชื่อมต่อใหม่อีกครัง้ การมีสมาร์ ทโฟนหลายเครื่ องอาจทําให้ เชื่อม
ต่อได้ ยาก
ไม่ สามารถอัพโหลดภาพได้
• ภาพถูกสร้ างขึน้ บนอุปกรณ์ อ่ ืน: กล้ องอาจอัพโหลดภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่นไม่ได้
• ภาพนัน้ เป็ นภาพยนตร์ : การอัพโหลดภาพยนตร์ จะใช้ เวลาพักหนึง่ ภาพยนตร์ ที่จะใช้ สําหรับแสดงผลบนสมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ตควรถูกบันทึกที่ขนาดเฟรมไม่เกิน 1280 × 720 (HD) สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการดูภาพบนกล้ อง โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
สมาร์ ทโฟนจะไม่ แสดงรู ปภาพ เลือก เปิ ด สําหรับ r ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าไร้ สาย > ย่ อขนาดภาพ H การเลือก ปิ ด จะเพิ่มเวลาอัพโหลดสําหรับ
ภาพที่ใหญ่กว่า นอกจากนี ้ โทรศัพท์บางเครื่ องอาจไม่แสดงภาพที่ใหญ่กว่าขนาดปั จจุบนั
• เชื่อมต่ อกล้ องไม่ ถกู ต้ อง:
ง: เชื่อมต่อกล้ องอย่างถูกต้ อง (P 117) โปรดทราบว่าเมื่อเชื่อมต่อกล้ องแล้ ว รูปภาพจะแสดงบน
โทรทัศน์แทนจอภาพของกล้ อง
โทรทัศน์ ไม่ มีภาพหรื อเสียง
• มีการตัง้ ค่ าสัญญาณเข้ าในโทรทัศน์ เป็ น “TV”:
“TV”: ตังค่
้ าสัญญาณเข้ าเป็ น “HDMI”
• ระดับเสียงในโทรทัศน์ เบาเกินไป
ไป:: ใช้ ระบบควบคุมบนโทรทัศน์เพื่อปรับเสียง
คอมพิวเตอร์ จาํ กล้ องไม่ ได้
โปรดเชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ อย่างถูกต้ อง (P 111)
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ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
ไม่ สามารถโอนย้ ายไฟล์ RAW
ใช้ MyFinePix Studio ในการโอนย้ ายภาพ (สําหรับ Windows เท่านัน้ P 110))
หรื อ JPEG ไปยังคอมพิวเตอร์
• กล้ องทํางานผิดปกติช่ ัวคราว:
คราว: นําแบตเตอรี่ ออกและใส่กลับเข้ าไปใหม่ (P 14, 16)
กล้ องไม่ ตอบสนอง
• แบตเตอรี่ หมด:
มด: ชาร์ จแบตเตอรี่ (P 18) หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว (P 14)
• กล้ องนีเ้ ชื่อมต่ อกับเครื อข่ ายไร้ สาย:
าย: ให้ สิ ้นสุดการเชื่อมต่อ
กล้ องไม่ ทาํ งานตามที่คาดไว้ นําแบตเตอรี่ ออกและใส่กลับเข้ าไปใหม่ (P 14, 16) ถ้ าปั ญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM
ไม่ มีเสียง
เลือก เปิ ด สําหรับ o เสียง&แฟลช (P 98)
• ลงเวลาและวันที่ไม่ ถกู ต้ อง:
ง: ตังนาฬ
้ ิกาของกล้ อง (P 22, 98)
ลงเวลาและวันที่
• ลงเวลาและวันที่ให้ แสดงบนภาพถ่ ายย:: ไม่สามารถลบเวลาและวันที่ที่ลงได้ การป้องกันไม่ให้ วนั ที่แสดงบนภาพถ่ายใหม่
ให้ เลือก ปิ ด สําหรับ t เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า > ลงวันที่ (P 103)
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ข้ อ้ ความเตือนและจอแสดงผล
คําเตือนต่อไปนี ้จะปรากฏในจอแสดงผล
คําเตือน
B (แดง)
A (กะพริ บเป็ นสีแดง)
s

(ปรากฏเป็ นสีแดงพร้ อมกับกรอบ
โฟกัสสีแดง)
รูรับแสงหรื อความเร็วชัตเตอร์
ปรากฏเป็ นสีแดง
โฟกัสผิดพลาด
ปิ ดกล้ องและเปิ ดใหม่ อีกครั ง้
เลนส์ ทาํ งานผิดพลาด
เกิดปั ญหากับเลนส์
ไม่ พร้ อมทํางาน

การ์ ดถูกป้องกัน

กล้ องไม่สามารถโฟกัส
• ใช้ การล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสตัวแบบอื่นที่อยูใ่ นระยะห่างเดียวกัน จากนันวางองค์
้
ประกอบภาพใหม่ (P 59)
ตัวแบบสว่างมากหรื อมืดมากเกินไป และภาพจะเปิ ดรับแสงได้ สว่างหรื อมืดมากไป ใช้ แฟลชเพื่อเพิ่มแสงสว่างเมื่อถ่ายรูปตัว
แบบที่มีแสงน้ อย (P 74)
กล้ องทํางานผิดปกติ ปิ ดกล้ องแล้ วเปิ ดใหม่อีกครัง้ ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM
ปิ ดกล้ อง ถอดเลนส์ และทําความสะอาดพื ้นผิวที่ยดึ จากนันใส่
้ เลนส์แล้ วเปิ ดกล้ อง ถ้ าปั ญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทน
จําหน่ายของ FUJIFILM
ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําไม่ถกู ต้ อง ใช้ กล้ องเพื่อฟอร์ แมทการ์ ด (P 105)
• ไม่ มีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําหรื อมีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ อ่ ืน: ฟ
อร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําโดยใช้ ตวั เลือก K ฟอร์ แมท ในเมนูการตังค่
้ ากล้ อง (P 105)
• ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจํา: ทําความสะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ถ้ ายังคงมีการ
แสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟอร์ แมทการ์ ด (P 105) ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้ เปลี่ยนการ์ ด
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM
การ์ ดหน่วยความจําถูกล็อค ปลดล็อคการ์ ด (P 15)

การแก้ไขปั ญหา

การ์ ดยังไม่ พร้ อมใช้ งาน

คําอธิบาย
แบตเตอรี่ ใกล้ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่ (P 18) หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว (P 14)
แบตเตอรี่ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่ (P 18) หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว (P 14)
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ข้้อความเตือนและจอแสดงผล
คําเตือน

การ์ ดผิดพลาด

b การ์ ดเต็ม

ไม่ มีการ์ ด

บันทึกผิดพลาด

อ่ านไม่ ได้

เลขภาพเต็ม
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คําอธิบาย
• ไม่ ได้ ฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําสําหรั บใช้ ในกล้ อง:
ง: ฟอร์ แมทการ์ ด (P 105)
• ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจําหรื อการ์ ดหน่ วยความจําเสียหาย:
หาย: ทําความสะอาดหน้ า
สัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟอร์ แมทการ์ ด (P 105) ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้ เปลี่ยนการ์ ด
• การ์ ดหน่ วยความจําใช้ ร่วมกันไม่ ได้ : ใช้ การ์ ดที่ใช้ ร่วมกันได้ (P 17)
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM
การ์ ดหน่วยความจําเต็มและไม่สามารถบันทึกรูปภาพได้ ลบภาพ (P 35) หรื อเสียบการ์ ดหน่วย ความจําที่มีพื ้นที่วา่ ง
มากกว่า (P 14)
สามารถกดปุ่ มชัตเตอร์ ได้ เฉพาะเมื่อใส่การ์ ดหน่วยความจําแล้ ว ให้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา
• ข้ อผิดพลาดของการ์ ดหน่ วยความจําหรื อข้ อผิดพลาดในการเชื่อมต่ อ: เสียบการ์ ดเข้ าไปใหม่หรื อปิ ดกล้ องและเปิ ด
อีกครัง้ ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM
• เหลือหน่ วยความจําไม่ เพียงพอสําหรั บบันทึกภาพเพิ่มเติม: ลบภาพ (P 35) หรื อเสียบการ์ ดหน่วย ความจําที่มีพื ้นที่
ว่างมากกว่า (P 14)
• การ์ ดหน่ วยความจําไม่ ได้ ฟอร์ แมท:
มท: ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา (P 105)
• ไฟล์ เสียหายหรื อไม่ ได้ ถ่ายด้ วยกล้ อง:
ง: ไม่สามารถดูไฟล์ได้
• ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจํา: ทําความสะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ถ้ ายังคงมีการ
แสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟอร์ แมทการ์ ด (P 105) ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้ เปลี่ยนการ์ ด
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ FUJIFILM
กล้ องมีจํานวนภาพเต็ม (จํานวนภาพในปั จจุบนั คือ 999-9999) ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําและเลือก ตัง้ ค่ า สําหรับ
t เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า > ลําดับรู ป ถ่ายรู ปเพื่อรี เซ็ตการกําหนดหมายเลขภาพเป็ น 100-0001 แล้ วเลือก ต่ อ สําหรับ
ลําดับรู ป (P 102)

ข้้อความเตือนและจอแสดงผล
คําเตือน
ป้ องกันภาพ
ตัดภาพไม่ ได้
m ดําเนินการไม่ ได้
F ดําเนินการไม่ ได้
หมุนภาพไม่ ได้
F หมุนภาพไม่ ได้
ไฟล์ DPOF ผิดพลาด
ตัง้ ค่ า DPOF ไม่ ได้
F ตัง้ ค่ า DPOF ไม่ ได้
p

คําอธิบาย
มีการพยายามลบหรื อหมุนภาพที่มีการป้องกัน ลบการป้องกันและลองดําเนินการอีกครัง้ (P 94)
ภาพเสียหายหรื อไม่ได้ ถ่ายด้ วยกล้ อง
ไม่สามารถใช้ การแก้ ตาแดงกับภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่น
ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงกับภาพยนตร์ ที่เลือก
ภาพที่เลือกไม่สามารถหมุนได้
ไม่สามารถหมุนภาพยนตร์
คําสัง่ การพิมพ์ DPOF ในการ์ ดหน่วยความจําปั จจุบนั มีภาพมากกว่า 999 ภาพ คัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ แล้ วสร้ างคํา
สัง่ การพิมพ์ใหม่
ไม่สามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF
ไม่สามารถพิมพ์ภาพยนตร์ โดยใช้ DPOF
ปิ ดกล้ องและรอให้ กล้ องเย็นลง อาจมีรอยจุดเพิ่มขึ ้นในภาพที่ถ่ายขณะมีคําแจ้ งเตือนแสดงขึ ้น

การแก้ไขปั ญหา
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ความจุของการ์ ดหน่ วยความจํา
ตารางต่อไปนี ้แสดงเวลาในการบันทึกหรื อจํานวนภาพที่สามารถใช้ ได้ เมื่อถ่ายรูปขนาดต่างๆ ตัวเลขทังหมดเป็
้
นตัวเลขโดยประมาณ
ขนาดไฟล์อาจแตกต่างกันไปตามฉากที่บนั ทึก ทําให้ มีตวั แปรสําหรับจํานวนไฟล์ที่สามารถเก็บได้ จํานวนการถ่ายรูปหรื อระยะเวลาที่
เหลืออาจไม่ลดลงในอัตราที่สมํ่าเสมอ
8 GB

ความจุ
O

ภาพยนตร์

T FINE

T NORMAL

T FINE

800

1270

1650

O3:2

ภาพถ่ าย

2630
320

i 1080/30P 2
i 1080/25P 2
i 1080/24P 2

26 นาที

54 นาที

h 720/60P 3
h 720/50P 3
h 720/24P 3

51 นาที

105 นาที

1 ใช้ การ์ ด H ขึ ้นไป
2 ภาพยนตร์ แต่ละตอนจะมีความยาวไม่เกิน 14 นาที
3 ภาพยนตร์ แต่ละตอนจะมีความยาวไม่เกิน 27 นาที
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T NORMAL

150

RAW

1

16 GB

ลิงก์
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้ องดิจิตอล FUJIFILM เยี่ยมชมเว็บไซต์ตามรายชื่อด้ านล่าง

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ FUJIFILM X-A20
อุปกรณ์เสริ มและข้ อมูลสนับสนุนสามารถอ่านได้ ในเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้
fujifilm X-A20

อัพเดทเฟิ ร์ มแวร์
บางฟั งก์ชนั่ ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ ในคูม่ ือจัดจําหน่ายเนื่องจากการอัพเดตซอฟต์แวร์ สําหรับข้ อมูลโดยละเอียด
ในแต่ละรุ่น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
fujifilm firmware

การตรวจสอบเวอร์ ช่ ันเฟิ ร์ มแวร์
Q กล้ องจะแสดงเวอร์ ชนั่ เฟิ ร์มแวร์ หากใส่การ์ ดหน่วยความจําไว้

1 ปิ ดกล้ องแล้ วตรวจดูวา่ ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจําแล้ ว
2 เปิ ดกล้ องขณะที่กดปุ่ ม DISP/BACK เฟิ ร์มแวร์ เวอร์ ชนั่ ปั จจุบนั จะแสดงขึ ้น ตรวจสอบเวอร์ ชนั่ เฟิ ร์มแวร์
3 ปิ ดกล้ อง
ภาคผนวก

R หากต่อเลนส์เข้ ากับกล้ อง คุณยังสามารถตรวจสอบเวอร์ ชนั่ เฟิ ร์มแวร์ ของเลนส์ได้
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ระบบ
รุ่ น
หมายเลขผลิตภัณฑ์
พิกเซลใช้ งาน
เซ็นเซอร์ ภาพ

FUJIFILM X-A20
FF170004
16.28 ล้ าน
23.6 มม. × 15.6 มม. (รูปแบบ APS-C), CMOS (สารกึง่ ตัวนําจากออกไซด์ของโลหะ) เซ็นเซอร์ ภาพพร้ อมกับพิกเซลจัตรุ ัสและฟิ ล
เตอร์ แม่สี
สื่อเก็บข้ อมูล
การ์ ดหน่วยความจํา SD/SDHC/SDXC ที่ FUJIFILM แนะนํา
ระบบไฟล์
สอดคล้ องกับ Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3, และ Digital Print Order Format (DPOF)
รู ปแบบไฟล์
• ภาพนิ่ง: Exif 2.3 JPEG (บีบอัด); RAW (ฟอร์ แมท RAF ต้ นฉบับ, ต้ องมีซอฟต์แวร์ เฉพาะด้ าน); รองรับ RAW+JPEG
• ภาพยนตร์ : H.264 มาตรฐาน และเสียงสเตอริ โอ (MOV)
ขนาดภาพ
• O 3 : 2: 4896 × 3264
• O 16 : 9: 4896 × 2760
• O 1 : 1: 3264 × 3264
• P 3 : 2: 3456 × 2304
• P 16 : 9: 3456 × 1944
• P 1 : 1: 2304 × 2304
• Q 3 : 2: 2496 × 1664
• Q 16 : 9: 2496 × 1408
• Q 1 : 1: 1664 × 1664
• O พาโนรามา
พาโนรามา:: 2160 × 9600 (แนวตัง)้ / 9600 × 1440 (แนวนอน)
• P พาโนรามา
พาโนรามา:: 2160 × 6400 (แนวตัง)้ / 6400 × 1440 (แนวนอน)
เมาท์ เลนส์
เมาท์ FUJIFILM X
ความไวแสง
ความไวเอาต์พตุ มาตรฐานเทียบกับ ISO 200 – 6400 โดยเพิ่มครัง้ ละ 1/3 EV; AUTO; ความไวเอาต์พตุ ขยายเทียบกับ ISO 100,
12800 หรื อ 25600
การวัดแสง
การวัดแสง 256 ส่วน through-the-lens (TTL); หลายจุด, เฉพาะจุด, เฉลี่ย
การควบคุมการรั บแสง โปรแกรม AE (กับสลับโปรแกรม); เน้ นชัตเตอร์ AE, เน้ นรูรับแสง AE, แมนวลรับแสง
การชดเชยการรั บแสง –3 EV – +3 EV โดยเพิ่มครัง้ ละ 1/3 EV
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ระบบ
ความเร็วชัตเตอร์

ต่ อเนื่อง

• ชัตเตอร์ กลไก
- โหมด P: 4 วินาที ถึง 1/4000 วินาที
- การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง:
ง: สูงสุด 60 นาที
• ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
- โหมด P, S, A และ M: 1 วินาที ถึง 1/32000 วินาที
• กลไก + อิเล็กทรอนิกส์
- โหมด P: 4 วินาที ถึง 1/32000 วินาที
- การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง:
ง: สูงสุด 60 นาที
โหมด
I

โฟกัส

สมดุลย์ สีขาว
การตัง้ เวลา

J
O

อัตราเฟรม (fps)
6.0
3.0

- เวลา
เวลา:: 30 วินาที ถึง 1/4000 วินาที
- โหมดอื่นๆ ทัง้ หมด:
หมด: 30 วินาที ถึง 1/4000 วินาที
- เวลา
เวลา:: 1 วินาที ถึง 1/32000 วินาที
- เวลา
เวลา:: 30 วินาที ถึง 1/32000 วินาที
- โหมดอื่นๆ ทัง้ หมด:
หมด: 30 วินาที ถึง 1/32000 วินาที
เฟรมต่ อการถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด
สูงสุดประมาณ 20
จนกว่าการ์ ดเต็ม

R ใช้ การ์ ด H ขึ ้นไป
R อัตราเฟรมจะแตกต่างกันตามสภาพการถ่ายรูปและจํานวนของรูปภาพที่บนั ทึก
• โหมด
โหมด:: AF เดี่ยว หรื อต่อเนื่อง; แมนวลโฟกัสกับวงแหวนปรับโฟกัส; AF+MF
• การเลือกพืน้ ที่โฟกัส: แมนวลโฟกัส, หลายจุด, โฟกัสพื ้นที่ที่มีการเลือกขนาดพื ้นที่โฟกัส (7 × 7 = 49 พื ้นที่ที่ใช้ ได้ ), ต่อเนื่อง,
ติดตามตัวแบบ
• ระบบโฟกัสอัตโนมัต:ิ AF ตรวจหาความเปรี ยบต่างพร้ อม AF ตรวจหาระยะ
ปรับเอง การเลือกอุณหภูมิสี ออโต้ แสงแดด ในร่ม ฟลูออเรสเซนต์ธรรมชาติ ฟลูออเรสเซนต์สีอนุ่ ฟลูออเรสเซนต์สีเย็น แสงจาก
หลอดไส้ ใต้ นํ ้า
ปิ ด, 2 วินาที, 10 วินาที, หน้ ายิ ้ม, เพื่อนสนิท, กลุม่

ภาคผนวก
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ระบบ
แฟลช
โหมด
ฐานเสียบแฟลช
(Hot shoe)
จอ LCD
ภาพยนตร์

• ประเภท
ประเภท:: ชุดยกแฟลชแบบแมนวล
• ไกด์ นัมเบอร์ : ประมาณ 7 (ISO 200, ม.)
ออโต้ , แฟลชลบเงา, ปิ ด, สโลว์ซงิ ค์, ซิงค์แฟลชหลัง, commander (ปิ ดลบตาแดง); ออโต้ พร้ อมลบตาแดง, แฟลชลบเงาพร้ อมลบ
ตาแดง, ปิ ด, สโลว์ซงิ ค์พร้ อมลบตาแดง, ซิงค์แฟลชหลังพร้ อมลบตาแดง, commander (เปิ ดลบตาแดง)
–
3.0 นิ ้ว, จอ LCD สี 1040k จุด; พื ้นที่เฟรมประมาณ 100%
• i 1080/30P:
1080/30P: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 30 fps; เสียงสเตอริ โอ
• i 1080/25P:
1080/25P: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 25 fps; เสียงสเตอริ โอ
• i 1080/24P:
1080/24P: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 24 fps; เสียงสเตอริ โอ
• h 720/60P:
720/60P: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 60 fps; เสียงสเตอริ โอ
• h 720/50P:
720/50P: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 50 fps; เสียงสเตอริ โอ
• h 720/24P:
720/24P: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 24 fps; เสียงสเตอริ โอ

ขัว้ อินพุต/เอาต์ พุต
HDMI เอาต์ พุต
ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D)
อินพุต/เอาต์ พุตดิจติ อล USB 2.0 ความเร็วสูง ช่องต่อไมโคร USB (ไมโคร B)
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การจ่ ายพลังงาน/อื่นๆ
การจ่ ายพลังงาน
อายุการใช้ งานแบตเตอรี่
(จํานวนเฟรมที่สามารถ
ถ่ายได้ โดยประมาณเมื่อใช้
แบตเตอรี่ ที่ชาร์ จเต็ม และ
เลนส์ XF 35 มม. f/1.4 R)
เวลาในการชาร์ จ
ขนาดกล้ อง
(กว้ าง × สูง × ลึก)
นํา้ หนักกล้ อง
นํา้ หนักในการถ่ ายรู ป
สภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน

แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์ จซํ ้าได้
ประเภทแบตเตอรี่
NP-W126S (ประเภทที่มากับกล้ อง)

จํานวนเฟรมโดยประมาณ
410

มาตรฐาน CIPA วัดโดยใช้ แบตเตอรี่ ที่ให้ มากับกล้ องถ่ายรูปและหน่วยความจํา SD
หมายเหตุ: จํานวนภาพที่ถ่ายได้ ด้วยแบตเตอรี่ จะแตกต่างกันไปตามระดับประจุของแบตเตอรี่ และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า
ประมาณ 210 นาที (+20 °C)
116.9 มม. × 67.4 มม. × 40.4 มม. (32.1 มม. ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา วัดที่สว่ นที่บางที่สดุ )
ประมาณ 299 กรัม ไม่รวมแบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริ ม และการ์ ดหน่วยความจํา
ประมาณ 348 กรัม รวมแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา
• อุณหภูม:ิ 0 °C ถึง +40 °C
• ความชืน้ : 10% – 80% (ไม่มีการควบแน่น)

เครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สาย
มาตรฐาน
IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้ สายมาตรฐาน)
ความถี่การปฏิบตั กิ าร • ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศจีน: 2412 MHz – 2472 MHz (13 ช่องสัญญาณ)
• ประเทศอื่นๆ:
ๆ: 2412 MHz – 2462 MHz (11 ช่องสัญญาณ)
โปรโตคอลการเข้ าถึง โครงสร้ างพื ้นฐาน

ภาคผนวก
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แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์ จซํา้ ได้
แรงดันไฟฟ้าปกติ
7.2 V DC
ความจุปกติ
1260 mAh
อุณหภูมใิ นการทํางาน 0 °C ถึง +40 °C
ขนาด (กว้ าง × สูง × ลึก) 36.4 มม. × 47.1 มม. × 15.7 มม.
นํา้ หนัก
ประมาณ 47 กรัม
อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VF
พิกัดอินพุต
100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
ความจุอนิ พุต
11.6 VA (100 V), 15.5 VA (240 V)
พิกัดเอาต์ พุต
5.0 V DC, 1000 mA
อุณหภูมใิ นการทํางาน 0 °C ถึง +40 °C
นํา้ หนัก
ประมาณ 32 กรัม (เฉพาะอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ)
นํ ้าหนักและขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรื อภูมิภาคที่จําหน่าย ป้าย, เมนู และการแสดงผลอื่นๆ อาจแตกต่างจากที่แสดงในกล้ องจริ ง
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ข้อมูลจําเพาะ
■ ประกาศ
• อาจเปลี่ยนแปลงข้ อมูลจําเพาะได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า สําหรับข้ อมูลล่าสุด โปรดเยี่ยมชม http://www.fujifilm.com/products/
digital_cameras/index.html FUJIFILM ไม่มีสว่ นรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากข้ อผิดพลาดในคูม่ ือนี ้
• แม้ วา่ จอภาพ LCD จะผลิตขึ ้นโดยใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งที่มีความแม่นยําอย่างมาก แต่อาจมีจดุ สว่างหรื อสีผิดปกติปรากฏขึ ้น โดยเฉพาะในบริ เวณ
ใกล้ ข้อความ กรณีนี ้เป็ นเรื่ องปกติสําหรับจอภาพ LCD ประเภทนี ้ และไม่ถือเป็ นการทํางานผิดปกติ ภาพที่บนั ทึกด้ วยกล้ องจะไม่ได้ รับผลกระทบ
• กล้ องดิจิตอลอาจทํางานผิดปกติเมื่อได้ รับสัญญาณรบกวนวิทยุที่รุนแรง (เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณ รบกวนในสาย)
• เนื่องจากประเภทของเลนส์ที่ใช้ อาจมีความบิดเพื ้ยนที่ขอบภาพบางในบางกรณี ซึง่ เป็ นอาการปกติ
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ข้ อจํากัดของการตัง้ ค่ ากล้ อง
ตัวเลือกที่ใช้ ได้ ในโหมดถ่ายรูปแต่ละโหมดมีดงั ต่อไปนี ้
Adv.
S Y u j

ฉายแสง
ถ่ ายภาพต่ อเนื่อง
ถ่ ายภาพคร่ อม
โฟกัสแบบพืน้ ที่
โหมดโฟกัส
ตัง้ ค่ า AF/MF

p
s
t
u
x

✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔

✔
✔ ✔
✔
✔3 ✔ ✔
✔
✔3
✔
✔ ✔

SP

h

P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

S
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

A
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

M (Z)
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔
✔ ✔
✔
✔

M N O

h H p Q R s U V W F r6

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AF+MF
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ตรวจจับ
✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔
ใบหน้ า
ตัง้ ค่ าตรวจจับ
ตรวจจับ
ใบหน้ า/ตา
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
ดวงตาด้ วย ✔ ✔
ระบบ AF
✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔ ✔
แสงหา AF
✔
ออโต้ 1–3
✔2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
H (25600)
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
H (12800)
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
6400–1000
ความไวแสง
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
800
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
640–400
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
320–200
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
L (100)

140

ข้อจํากัดของการตั้งค่ากล้อง
Adv.
✔
✔
✔
FINE/NORMAL ✔
คุณภาพของภาพ
RAW
✔3
ออโต้
ขนาดภาพ

ช่ วงไดนามิก

จําลองฟิ ลม์

O
P
Q

A
B
C
c

✔
✔
✔
✔ ✔

✔
✔
✔4
✔4
✔ ✔3

d/e/i
b
f

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

S
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

A
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

M
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

(Z)
✔
✔
✔
✔

M N O

h H p Q R s U V W F r6

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3

✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔
✔
✔ ✔
✔
✔ ✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
✔
✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔ ✔
✔
✔
✔
✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔

ภาคผนวก

✔
✔
2 วิ/10 วิ ✔
✔
หน้ ายิม้
ตัง้ เวลาถ่ าย
เพื่อนสนิท ✔
✔
กลุ่ ม
สมดุลย์ สีขาว
สี
ความคมชัด
โทนสว่ าง
โทนมืด
ลดเสียงรบกวน
CUSTOM SET

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

SP

h

S Y u j
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ข้อจํากัดของการตั้งค่ากล้อง
Adv.

SP

h

P S A M (Z) M N O
✔ ✔3 ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔

S Y u j

ระบบช่ วย MF

มาตรฐาน
ไฮไลท์ ท่ ี
โฟกัสชัดสุด

วัดแสง

o
p
q

ลบตาแดง ปิ ด
ลบตาแดง เปิ ด

แฟลช ติดตัง้

โหมดแฟลช

ลบตาแดง

โหมดIS 5

M
d
D
P

ปิ ด
เปิ ด
L
l
M
m

ปิ ด
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✔ ✔ ✔ ✔

✔3 ✔3 ✔ ✔
✔
✔
✔
อัตโนมัติ ✔ ✔
N
✔ ✔
✔
O
✔
✔
l
✔
✔
D
✔ ✔
✔
P
✔ ✔ ✔ ✔
K
✔
L ✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔1 ✔ ✔1 ✔
✔
✔
✔3
✔
✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔3
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

h H p Q R s U V W F r6

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔
✔
✔3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔3 ✔
✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔3 ✔
✔
✔3
✔
✔1 ✔1 ✔ ✔ ✔ ✔1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1 ✔1
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ข้อจํากัดของการตั้งค่ากล้อง
Adv.
S Y u j

ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น
1
2
3
4
5
6

S

A

ตรวจแสงโหมดแมนนวล
เอฟเฟ็ คตรวจดูภาพ
เช็คโฟกัส

SP

h

P

M (Z)
✔

M N O

h H p Q R s U V W F r6

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

คงที่ที่ OFF
กล้ องจะปรับความไวโดยอัตโนมัตไิ ม่วา่ จะเลือกตัวเลือกใดไว้ ก็ตาม
เปลี่ยนอัตโนมัตขิ ึ ้นอยูก่ บั โหมด
ไม่สามารถใช้ ได้ ในโหมด J ภาพโทนสว่ าง, Z โลว์ คีย์ หรื อ K ไดนามิคโทน
เฉพาะเลนส์ที่ใช้ ร่วมกันได้
การถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้ สาย

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

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

