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อุปกรณ์เสริมทมีีให้

ตอ่ไปนีเป็นสงิทีรวมมากบักล้องของคณุ:

• แบตเตอรี NP-W126S ทีชาร์จซําได้

• สาย USB

• ฝาครอบตวักล้อง (ตดิมาให้กบักล้อง)
• หว่งสายคล้องโลหะ (× 2)

• เครืองมือคล้องหว่ง
• แผน่ครอบป้องกนั (× 2)

• สายคล้องคอ
• ฝาครอบฐานเสียบแฟลช (มาพร้อมกบัฐานเสียบแฟลช)

• ผ้าสําหรับทําความสะอาด
• คู่มือผูใ้ช ้(คูมื่อเลม่นี)

N สําหรับข้อมลูเกียวกบัซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทีรองรับ โปรดด ู“ซอฟต์แวร์สําหรับใช้กบักล้องของคณุ” 
(P 289)
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เกียวกับคู่มือฉบบันี

คูมื่อนีประกอบด้วยคําชีแจงสําหรับกล้องดจิิตอล FUJIFILM X-Pro3 ของคณุ โปรดอา่น

และทําความเข้าใจเนือหาในคูมื่อก่อนใช้งาน

สัญลักษณ์และข้อตกลง

คูมื่อนีมีการใช้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี:

O ข้อมลูทีควรอา่นเพือป้องกนัความเสียหายของผลติภณัฑ์

N ข้อมลูเพิมเตมิทีอาจมีประโยชน์เมือใช้ผลติภณัฑ์

P หน้าทีมีข้อมลูทีเกียวข้อง

เมนแูละข้อความอืนๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็น ตวัหนา ภาพประกอบจะใช้เพือวตัถปุระสงค์

ในการอธิบายเทา่นนั; รูปภาพอาจถกูปรับให้งา่ย ขณะทีภาพถ่ายไมไ่ด้จําเป็นวา่จะถกูถ่ายจาก

กล้องรุ่นทีอธิบายในคูมื่อเลม่นี

คาํศัพท์

การ์ดหนว่ยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริมทีกล้องใช้เพือจดัเก็บรูปภาพเรียกวา่ “การ์ด

หนว่ยความจํา” ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์อาจเรียกวา่ “EVF” และจอภาพ LCD อาจเรียกวา่ 

“LCD”
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I  หนา้ต่างช่องมองภาพ ......................... 4, 6, 12, 17

J  รูสําหรบัสายคลอ้ง .............................................28

K  ฝาปิดขวัต่อ

L  ช่องเสียบ USB (ประเภท C) ............... 36, 54, 273

M  ช่องต่อไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ 
(⌀2.5 มม.) .............................................51, 63

N  ฝาครอบฐานเสียบแฟลช ..................................259

O  ฝาครอบตวักลอ้ง ..............................................30

P  ตวัเลือกโหมดโฟกสั ...........................................68

Q  หนา้สมัผสัสญัญาณเลนส์

R  ปุ่ มถอดเปลียนเลนส์ ..........................................30

S  ตวัเลือกช่องมองภาพ .....................................4, 16

T  ปุ่ ม Fn2 ..................................................183, 246

U  แป้นหมนุเลือกคําสงัดา้นหนา้ .......................9, 219

V  สวิตช์ ON/OFF ...................................................38
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45
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49

47

48
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39

38

37
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35
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W  หนา้ต่างช่องมองภาพ ......................... 4, 6, 12, 17

X  ตรวจพบสญัญาณดวงตา ....................................6

Y  จอย่อย ................................................ 6, 11, 212

Z  แผงจอภาพ

a  ปุ่ ม DRIVE/ปุ่ ม DELETE (ลบ) .............. 8, 44, 48, 86

b  ปุ่ ม AE-L (ล็อคการรบัแสง)/AF-L (ล็อคโฟกสั)
 .............................................................85, 246

c  ไมโ้ฟกสั (กา้นโฟกสั) ............................ 7, 72, 214

d  แป้นหมนุเลือกคําสงัดา้นหลงั .............. 9, 171, 219

e  ปุ่ ม Fn3 ..........................................................246

f  ปุ่ ม Q (เมนูด่วน) .............................................243

g  สลกัฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจํา .............33

h  ฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจํา ....................33

i  ปุ่ ม MENU/OK ...................................................21

j  ปุ่ ม PLAY(เล่น) ..................................................47

k  ปุ่ ม DISP (เล่น)/BACK ................................17, 169

l  ฝาครอบสายสญัญาณสําหรบั DC coupler ......286

m  ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี .......................................31

n  สลกัฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี ................................31

o  ไฟแสดงสถานะ .........................................10, 165

p  ช่องยึดขาตงั

q  หมายเลขซีเรียล 

r  ลําโพง ......................................................54, 200

s  ช่องใส่การ์ดหน่วยความจํา 1 .............................33

t  ช่องใส่การ์ดหน่วยความจํา 2 .............................33

u  สลกัแบตเตอรี ...................................................32

v  ช่องใส่แบตเตอรี ................................................31

w  จอภาพ LCD ......................................... 6, 12, 16

หนา้จอสมัผสั ................................... 22, 128, 224



4

1

หน้าต่างช่องมองภาพ

ใช้ตวัเลือกชอ่งมองภาพเพือสลบัไปมาระหวา่งจอแสดงผล

ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) และจอแสดงผลชอ่งมอง

ภาพออปตคิอล (OVF) นอกจากนี หน้าตา่งชอ่งวดัระยะ

อิเลก็ทรอนิกส์ขนาดเลก็ (ERF) สามารถแสดงใน OVF

สลับระหว่าง EVF และ OVF

หากต้องการสลบัระหวา่ง EVF และ OVF ให้ดงึปุ่ มตวัเลือก

ชอ่งมองภาพไปด้านขวา

EVF OVF

5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5

5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5

128001000
12800

N กล้องจะเปลียนจาก OVF เป็น EVF โดยอตัโนมตัริะหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

การเปิดและปิด ERF

หากต้องการเปิดหรือปิด ERF ให้ดงึปุ่ มตวัเลือกชอ่งมองภาพ

ไปด้านซ้ายขณะที OVF ปรากฏขนึ

ปิด ERF เปิด ERF

12800 1280000

N ERF จะใช้ได้เฉพาะเมือเลือก r จุดเดยีว ไว้สําหรับโหมด AF

ช่องมองภาพไฮบริด (EVF/OVF/ERF)

คณุสมบตัขิองจอแสดงผลทีแตกตา่งกนัจะอธิบายไว้ด้านลา่ง

จอแสดงผลจอแสดงผล คาํอธิบายคาํอธิบาย

OVF

• จอแสดงผลแบบออปตคิอลจะแสดงตวัแบบอยา่งชดัเจน ตวัแบบอยูใ่น
โฟกสัทีคมชดัเพือจะได้เหน็ทา่ทางการแสดงออกของตวัแบบได้อยูเ่สมอ

• OVF ยงัแสดงพืนทีนอกเฟรม ซงึทําให้จดัองค์ประกอบภาพเมือถ่ายภาพ
ได้งา่ยขนึ

• เนืองจากหน้าตา่งชอ่งมองภาพอยูห่า่งจากเลนส์เลก็น้อย พืนทีทีมองเหน็
ได้ในภาพถ่ายอาจแตกตา่งจากจอแสดงผลในชอ่งมองภาพเลก็น้อยเพราะ
เกิดการเหลือม

EVF

• EVF สามารถครอบคลมุเฟรมได้ 100% เพือเพิมความแมน่ยําเมือจดัองค์

ประกอบภาพ

• สามารถใช้เพือดตูวัอยา่งความลกึฟิลด์, โฟกสั, การรับแสง และสมดลุย์สี
ขาวได้

ERF เหมือนชอ่งมองภาพออปตคิอล แตใ่ช้ดตูวัอยา่งหน้าตา่งโฟกสั
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จอภาพ LCD และจอย่อย

การตงัคา่การถ่ายภาพจะแสดงในจอยอ่ยเมือปิดแผงจอภาพ การเปิดแผงจอภาพจะเป็นการเปิด

จอภาพหลกั (LCD) และปิดชอ่งมองภาพ (EVF)

จอย่อย

จอภาพ LCD

O • เมือใช้แผงจอภาพ โปรดระวงัอยา่ให้พบัถกูนิวของคณุหรือวตัถอืุน

• ห้ามแตะสายไฟด้านหลงัแผงจอภาพ หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจะทําให้ผลติภณัฑ์ทํางาน
ผิดพลาด

N จอภาพ LCD ยงัทําหน้าทีเป็นหน้าจอสมัผสัทีสามารถใช้ได้สําหรับ:

• แตะเพือถ่ายภาพ (P 23)

• การเลือกฟังก์ชนั (P 25)

• ปิดเสียงการถ่ายภาพยนตร์ระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์ (P 24)

• การเลน่แบบเตม็เฟรม (P 26)

สัญญาณตา
• สญัญาณตาจะควบคมุจอภาพ LCD เมือเปิดแผงจอภาพ ปิด
จอภาพ LCD และเปิด EVF ได้ตามต้องการ

• สญัญาณตาอาจตอบสนองตอ่วตัถอืุนๆ ทีไมใ่ชต่าของคณุ หรือ
ตอ่แสงทีสอ่งเข้าสญัญาณโดยตรง

• สญัญาณตาสามารถปิดใช้งานได้โดยใช้ D ตงัค่าจอเริมต้น > 
การตงัค่าเซนเซอร์ตา

สญัญาณตา
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส)

เอียงหรือกดไม้โฟกสัเพือเลือกพืนทีโฟกสั นอกจากนียงั

สามารถใช้ไม้โฟกสัเพือเลือนดเูมนตูา่งๆ ได้

แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์/แป้นหมุนความไวแสง

ความเร็วชตัเตอร์สามารถปรับได้โดยหมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์/แป้นหมนุความไวแสง ยก

แล้วหมนุแป้นหมนุเพือปรับความไวแสง

ความเร็วชตัเตอร์ ความไวแสง

ความเร็วชตัเตอร์
ความไวแสง

O การเลือกความเร็วชตัเตอร์อืนหลงัจากเลือก A (ออโต้) ให้กดปลอ่ยลอ็คแป้นหมนุค้างไว้แล้วหมนุ

แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์
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แป้นหมุนการชดเชยการรับแสง

หมนุแป้นหมนุเพือเลือกปริมาณการชดเชยการรับแสง

การโฟกัสช่องมองภาพ

สามารถปรับโฟกสัชอ่งมองภาพได้โดยการหมนุตวัควบคมุ

การปรับไดออปเตอร์

ปุ่ม DRIVE

การกดปุ่ ม DRIVE จะแสดงเมนโูหมดไดร์ฟ

โหมดโหมด PP

BB ภาพนิง 44

NN ต่อเนือง R
90

II บนัทกึต่อเนือง

WW ถ่ายคร่อมความไวแสง 86

VV ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว 86

โหมดโหมด PP

ss BKT 87

hh HDR 91

jj ถ่ายภาพซ้อน 93

YY ฟิลเตอร์ขันสูง 95

FF ถ่ายมูฟวี 50
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สว่นตา่งๆ ของกล้อง

แป้นหมุนเลือกคาํสัง

หมนุหรือกดแป้นหมนุเลือกคําสงัเพือ:

แป้นหมุนเลือกคาํสังด้านหน้า แป้นหมุนเลือกคาํสังด้านหลัง

หมุนหมุน

• เลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นทางเมนู
• ปรับรูรับแสง 1, 2

• ปรับแตง่การชดเชยการรับแสง 2, 5

• ปรับความไวแสง 2, 3

• ดรููปภาพอืนๆ ในระหวา่งทีเลน่ภาพ

• ไฮไลท์รายการเมนู
• เลือกการรวมความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสง
ทีต้องการ (สลบัโปรแกรม)

• เลือกความเร็วชตัเตอร์ 2

• ปรับการตงัคา่ในเมนดูว่น
• เลือกขนาดของเฟรมโฟกสั
• ซมูเข้าหรือออกในการเลน่แบบเตม็เฟรม
• ซมูเข้าหรือออกในการเลน่แบบหลายเฟรม

กดกด

—

• ใช้ฟังก์ชนัทีกําหนดไปยงัปุ่ มฟังก์ชนั ไดอัล
• ซมูเข้าในจดุโฟกสัทีทํางาน 4

• เลือกการแสดงโฟกสัโหมดแมนวลโฟกสั 4

• ซมูเข้าจดุโฟกสัทีทํางานระหวา่งการเลน่
1 ตงัรูรับแสงเป็น A (ออโต้) และใช้เลนส์ทีมีวงแหวนปรับรูรับแสงหรือเลือก คาํสัง ไว้สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > 
ตงัค่าแหวนรูรับแสง

2 สามารถเปลียนได้โดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัแป้นหมุนคาํสัง

3 เลือก C ไว้สําหรับความไวแสง

4 ใช้ได้เฉพาะเมือกําหนด เชค็โฟกัส ไปยงัปุ่ มฟังก์ชนั
5 หมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสงไปที C
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ไฟแสดงสถานะ

สถานะของกล้องจะแสดงด้วยไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะของกล้องสถานะของกล้อง

สวา่งเป็นสีเขียว ลอ็กโฟกสั

กะพริบเป็นสีเขียว การเตือนโฟกสัหรือความเร็วชตัเตอร์ตํา สามารถถ่ายภาพได้

กะพริบเป็นสีเขียวและสีส้ม • เปิดกล้อง: กําลงับนัทกึภาพ สามารถถ่ายภาพเพิมได้

• ปิดกล้อง: กําลงัอพัโหลดรูปภาพไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ *

สวา่งเป็นสีส้ม กําลงับนัทกึภาพ ไมส่ามารถถ่ายภาพเพิมในเวลานีได้

กะพริบเป็นสีแดง เลนส์หรือหนว่ยความจําผิดพลาด

* แสดงเฉพาะเมือเลือกภาพไว้สําหรับอพัโหลด

N • คําเตือนอาจปรากฏในจอแสดงผล
• ไฟแสดงสถานะจะปิดอยูข่ณะทีตาของคณุอยูที่ชอ่งมองภาพ
• ตวัเลือก B ตงัค่ามูฟวี > แสงทสีอดคล้อง สามารถใช้เลือกไฟแสดงสถานะ (ไฟแสดงสถานะ 

หรือ ไฟชว่ยหา AF) ทีจะตดิขนึในระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์วา่จะให้เป็นไฟกะพริบหรือไฟทีตดิ
อยูต่ามปกติ



11

1

จอแสดงผลของกล้อง

ในระหวา่งการถ่ายภาพ จอยอ่ย, ชอ่งมองภาพ (OVF หรือ EVF) และจอภาพ LCD จะ

แสดงดงัตอ่ไปนี

O เพือวตัถปุระสงค์ในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทงัหมด

จอย่อย

ข้อมลูทีแสดงในจอยอ่ยประกอบด้วยความเร็วชตัเตอร์ รูรับ

แสง และความไวแสง ใช้ตวัเลือก D ตงัค่าจอเริมต้น > จอ

ย่อย เพือเลือกจากจอแสดงผล คลาสสิก และ มาตรฐาน 

จากนนัเลือกรายการทีปรากฏในจอแสดงผล มาตรฐาน

จอย่อย

คลาสสิก มาตรฐาน

STDAUTO
WB

±0
5.6

4000

P
100

จอแสดงผล “คลาสสิก”

จอแสดงผล “คลาสสกิ” ได้รับแรงบนัดาลใจจากทีหนีบกระดาษบนัทกึทีเหน็ได้ในกล้องฟิล์ม และสามารถ
ใช้งานได้ในลกัษณะเดียวกนั
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ช่องมองภาพออปตคิอล

12800

L M N PO Q R
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จอแสดงผลของกล้อง

A  โหมดแฟลช (TTL) ...........................................261

B  สญัลกัษณ์ไม่อยู่ในกรอบ ...................................46

C  ชดเชยแฟลช ...................................................261

D  โหมดบูสต์ ......................................................226

E  โหมดIS 2 ........................................................144

F  ล็อคควบคมุ 3 .................................................224

G  โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต ........................132

H  ดูตวัอย่างความลึกฟิลด์ ...............................64, 77

I  สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง .............237, 270

J  เปิด/ปิด Bluetooth ..........................................231

K  สถานะการส่งภาพ ..................................231, 270

L  ตวัเลือกช่องใส่การ์ด ..................................34, 228

M  จํานวนภาพทีถ่ายได ้1 ......................................316

N  ขนาดภาพ ........................................................98

O  คณุภาพของภาพ ..............................................99

P  ระดบัแบตเตอรี .................................................39

Q  แหล่งจ่ายพลงังานภายนอกทีใชง้าน ...................37

R  เฟรมสว่าง ........................................................16

S  เสน้ขอบฟ้าเสมือน.............................................20

T  คําเตือนอณุหภูมิ .............................................315

U  เฟรมโฟกสั ..................................................72, 84

V  ความไวแสง ......................................................79

W  การชดเชยการรบัแสง ........................................82

X  รูรบัแสง ............................................... 59, 64, 65

Y  สญัลกัษณ์ระยะห่าง 2 ........................................77

Z  ความเร็วชตัเตอร์ .................................. 59, 60, 65

a  ล็อก TTL ....................................... 150, 218, 250

b  ล็อก AE ...................................................85, 222

c  การวดัแสง ........................................................81

d  โหมดถ่ายภาพ ..................................................58

e  โหมดโฟกสั 2 .....................................................68

f  สญัลกัษณ์โฟกสั 2 .............................................69

g  สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั 2 ..........................68, 75

h  ล็อก AF ...................................................85, 222

i  ฮิสโตแกรม .......................................................20

j  ช่วงไดนามิก ...................................................107

k  เนน้ช่วงไดนามิก .............................................108

l  จําลองฟิล์ม ....................................................100

m  การบนัทึก F-Log ............................................158

n  สมดลุย์สีขาว ..................................................104

o  ล็อค AWB ......................................................222

p  สญัลกัษณ์การรบัแสง ..................................65, 82

q  สญัลกัษณ์ AF+MF 2 .......................................124

r  ชนิดชตัเตอร์ ...................................................142

s  โหมดต่อเนือง ...................................................90

t  สญัลกัษณ์การตงัเวลาถ่าย ..............................133

1 แสดง “9999” หากมีพืนทีมากกวา่ 9999 เฟรม

2 จะไมแ่สดงเมือเลือก เปิด ไว้สําหรับ D ตงัค่าจอเริมต้น > โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF)

3 แสดงเมือปุ่ มควบคมุถกูลอ็คโดยการกดปุ่ ม MENU/OK ค้างไว้ สามารถหยดุการลอ็คปุ่ มควบคมุได้โดยการกดปุ่ ม 
MENU/OK ค้างไว้อีกครัง

เฟรมสว่าง

เฟรมสวา่งจะแสดงพืนทีทีจะปรากฏในภาพถ่ายจริง ขนาดจะแตกตา่งกนัไปตามทางยาวโฟกสัของเลนส์

N ความสวา่งของเฟรมสามารถกําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัเพือการเข้าถงึทีรวดเร็ว (P 248)
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จอภาพ EVF/LCD
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1

จอแสดงผลของกล้อง

A  โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต ........................132

B  เช็คโฟกสั ..................................................78, 125

C  ดูตวัอย่างความลึกฟิลด์ ...............................64, 77

D  สถานะดาวน์โหลดขอ้มูลตําแหน่ง .............237, 270

E  เปิด/ปิด Bluetooth ..........................................231

F  สถานะการส่งภาพ ..................................231, 270

G  โหมดมูฟวี 3 ..............................................50, 152

H  เวลาทีเหลือ 3 ....................................................51

I  ตวัเลือกช่องใส่การ์ด ..................................34, 228

J  จํานวนภาพทีถ่ายได ้1 ......................................316

K  ขนาดภาพ ........................................................98

L  คณุภาพของภาพ ..............................................99

M  วนัทีและเวลา..................................... 40, 42, 195

N  คําเตือนอณุหภูมิ .............................................315

O  โหมดหนา้จอสมัผสั 4 .................................22, 128

P  สมดลุย์สีขาว ..................................................104

Q  ล็อค AWB ......................................................222

R  จําลองฟิล์ม ....................................................100

S  การบนัทึก F-Log ............................................158

T  ช่วงไดนามิก ...................................................107

U  เนน้ช่วงไดนามิก .............................................108

V  ล็อคควบคมุ 5 ..................................................224

W  เสน้ขอบฟ้าเสมือน.............................................20

X  โหมดบูสต์ ......................................................226

Y  ฮิสโตแกรม .......................................................20

Z  เฟรมโฟกสั ..................................................72, 84

a  แหล่งจ่ายพลงังานภายนอกทีใชง้าน ...................37

b  ระดบัแบตเตอรี .................................................39

c  ความไวแสง ......................................................79

d  การชดเชยการรบัแสง ........................................82

e  รูรบัแสง ............................................... 59, 64, 65

f  ไทม์โคด้ .........................................................163

g  ความเร็วชตัเตอร์ .................................. 59, 60, 65

h  ล็อก TTL ....................................... 150, 218, 250

i  ล็อก AE ...................................................85, 222

j  การวดัแสง ........................................................81

k  โหมดถ่ายภาพ ..................................................58

l  โหมดโฟกสั 2 .....................................................68

m  สญัลกัษณ์โฟกสั 2 .............................................69

n  สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั 2 ..........................68, 75

o  ล็อก AF ...................................................85, 222

p  สญัลกัษณ์ระยะห่าง 2 ........................................77

q  ระดบัการบนัทึก 2, 3 .........................................161

r  สญัลกัษณ์ AF+MF 2 .......................................124

s  ชนิดชตัเตอร์ ...................................................142

t  โหมดต่อเนือง ...................................................90

u  สญัลกัษณ์การรบัแสง ..................................65, 82

v  สญัลกัษณ์การตงัเวลาถ่าย ..............................133

w  โหมดแฟลช (TTL) ...........................................261

x  ไมโครโฟน ......................................................163

y  รีโมตกดชตัเตอร์ ..............................................163

z  โหมดIS 2 ........................................................144

0  ชดเชยแฟลช ...................................................261

1 แสดง “9999” หากมีพืนทีมากกวา่ 9999 เฟรม
2 ไมแ่สดงใน EVF หากเลือก โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF) ไว้สําหรับ D ตงัค่าจอเริมต้น หรือในจอภาพ LCD 

หากเลือก โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) ไว้

3 แสดงขณะทีบนัทกึภาพยนตร์เทา่นนั
4 แสดงในจอภาพ LCD เทา่นนั สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสัเพือเข้าถงึฟังก์ชนัของกล้องได้
5 แสดงเมือปุ่ มควบคมุถกูลอ็คโดยการกดปุ่ ม MENU/OK ค้างไว้ สามารถหยดุการลอ็คปุ่ มควบคมุได้โดยการกดปุ่ ม 

MENU/OK ค้างไว้อีกครัง
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การปรับความสว่างจอแสดงผล

สามารถปรับความสวา่งและระดบัสีของชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD ได้โดยใช้รายการในเมน ู

D ตงัค่าจอเริมต้น เลือก ความสว่าง EVF หรือ สี EVF เพือปรับความสวา่งหรือระดบัของสี

ของชอ่งมองภาพ และ ความสว่าง LCD หรือ สี LCD เพือปรับจอภาพ LCD

การหมุนจอแสดงผล

เมือเลือก เปิด สําหรับ D ตงัค่าจอเริมต้น > แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัต ิสญัลกัษณ์ใน

ชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD จะหมนุอตัโนมตัเิพือให้เข้ากบัแนวของกล้อง

จาํลองกรอบสว่าง

มมุของภาพทีครอบคลมุโดยกรอบสวา่งในจอแสดงผล OVF/

ERF จะแตกตา่งกนัไปตามทางยาวโฟกสัของเลนส์ การแสดง

ภาพจําลองกรอบสวา่งสามารถดไูด้โดยการดงึปุ่ มตวัเลือก

ชอ่งมองภาพไปด้านขวา
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จอแสดงผลของกล้อง

ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุการแสดงผลของสญัลกัษณ์ในชอ่ง

มองภาพและจอภาพ LCD

N ต้องเลือกสญัลกัษณ์สําหรับ EVF, OVF และ LCD แยกกนั ใน
การเลือกสญัลกัษณ์ทีแสดงใน EVF และ OVF ให้ใช้ดวงตา
ของคณุมองผา่นชอ่งมองภาพแล้วกดปุ่ ม DISP/BACK

ช่องมองภาพ (OVF)

สญัลกัษณ์มาตรฐาน
เต็มหนา้จอ 

(ไม่มีสญัลกัษณ์)

12800

ช่องมองภาพ (EVF)

สญัลกัษณ์มาตรฐาน
เต็มหนา้จอ 

(ไม่มีสญัลกัษณ์)
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จอ LCD

สญัลกัษณ์มาตรฐาน ไม่มีสญัลกัษณ์

แสดงขอ้มูล
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จอแสดงผลของกล้อง

การตงัค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกาํหนดเอง

การเลือกรายการทีแสดงในจอแสดงผลสญัลกัษณ์มาตรฐาน:

1 แสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพือแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐาน

2 เลือก แสดงค่าทตีงัไว้

เลือก D ตงัค่าจอเริมต้น > แสดงค่าทตีงัไว้ ในเมนตูงัคา่

3 ไฮไลท์ OVF หรือ EVF/LCD แล้วกด MENU/OK

4 เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพือเลือกหรือยกเลกิการเลือก
• ตารางกรอบ
• ELECTRONIC LEVEL

• เฟรมโฟกสั
• แสดงระยะ AF

• แสดงระยะ MF

• ฮิสโตแกรม
• เตือนสว่นไฮไลต์ในไลฟ์วิว *

• โหมดถ่ายภาพ
• รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO

• ข้อมลูทีพืนหลงั *
• Expo. Comp (เลข)

• Expo. Comp (ระดบั)

• โหมดโฟกสั
• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• แฟลช

• โหมดตอ่เนือง
• โหมดป้องกนัภาพสนัไหว
• โหมดหน้าจอสมัผสั *

• สมดลุย์สีขาว
• จําลองฟิล์ม
• ชว่งไดนามิก
• โหมดบสูต์
• จํานวนภาพทีเหลือ
• ขนาดภาพ/คณุภาพ

• โหมดมฟูวี & เวลาบนัทกึ *

• คําสงัย้ายภาพ
• ระดบัไมโครโฟน *

• ข้อความแนะนํา
• ระดบัแบตเตอรี
• เส้นกรอบการจดัเฟรม *

* EVF/LCD เฉพาะจอภาพเทา่นนั

5 บนัทกึการเปลียนแปลง
กด DISP/BACK เพือบนัทกึการเปลียนแปลง

6 ออกจากเมนู
กด DISP/BACK ตามต้องการเพือออกจากเมน ูแล้วกลบัไปยงัจอแสดงผลการถ่ายภาพ
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จอแสดงผลของกล้อง

เส้นขอบฟ้าเสมือน
การเลือก เส้นระดบันําอเิล็กทรอนิกส์ จะแสดงเส้นขอบฟ้า
เสมือน กล้องจะอยูใ่นแนวราบเมือเส้นสองเส้นซ้อนทบักนั โปรด
ทราบวา่เส้นขอบฟ้าเสมือนอาจไมแ่สดงหากเลนส์ของกล้องชีขนึ
ข้างบนหรือข้างลา่ง สําหรับการแสดงผล 3 มิติ (ตามภาพ) ให้กดปุ่ ม
ฟังก์ชนัทีได้กําหนด เส้นระดบันําอเิล็กทรอนิกส์ ไว้ (P 216, 
248)

ระยะพิตช์ ระยะเกลียว

เส้นกรอบการจดัเฟรม

เปิดใช้ เส้นกรอบการจดัเฟรม เพือทํากรอบของเฟรมให้มองเหน็งา่ยขนึบนพืนหลงัสีเข้ม

ฮสิโตแกรม

ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสวา่งในแกนแนวนอน และจํานวนพิกเซล
ในแกนแนวตงั

จํานวนพิกเซล

เงา ไฮไลท์
ความสว่างพิกเซล

• การรับแสงทเีหมาะสม: พิกเซลทีแจกแจงออกมาจะมีเส้นโค้งทีเทา่กนั
ตลอดชว่งโทนสี

• รับแสงมากเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูที่ด้านขวาของกราฟ

• รับแสงน้อยเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูที่ด้านซ้ายของกราฟ

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลทีแสดงพืนทีเฟรมที
จะได้รับแสงมากเกินไปทีการตงัคา่ปัจจบุนัทีซ้อนทบับนมมุมองภาพ
ผา่นเลนส์ ให้กดปุ่ มฟังก์ชนัทีกําหนด ฮสิโตแกรม (P 216, 248)
A พืนทีรบัแสงมากเกินไปกะพริบ
B ฮิสโตแกรม RGB
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การใช้เมนู

ในการแสดงเมน ูให้กด MENU/OK

การถ่ายรูปการถ่ายรูป การเล่นการเล่น

RAW

FX

RAW

RAW1/JPG2)

การนําทางเมน:ู

1 กด MENU/OK เพือแสดงเมนู

RAW

FX

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายเพือไฮไลท์แทบ็

สําหรับเมนปัูจจบุนั RAW

FX

แท็บ

3 กดไม้โฟกสัขนึหรือลงเพือไฮไลท์แทบ็ (H, G, A, F, B, E, C หรือ D) ทีมี
รายการทีต้องการ

4 กดไม้โฟกสัไปทางขวาเพือวางเคอร์เซอร์ในเมนู

N ใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าเพือเลือกแทบ็เมนหูรือหน้าผา่นเมนตูา่งๆ และใช้แป้นหมนุเลือกคํา

สงัด้านหลงัเพือไฮไลท์รายการเมนู
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โหมดหน้าจอสัมผัส

จอภาพ LCD จะทําหน้าทีเป็นหน้าจอสมัผสั

การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ายภาพ

หากต้องการเปิดการควบคมุแบบสมัผสั ให้เลือก เปิด 

สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > 

x การตงัค่าหน้าจอสัมผัส
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โหมดหน้าจอสมัผสั

จอ LCD

สามารถเลือกการทํางานได้โดยแตะทีสญัลกัษณ์โหมดหน้า

จอสมัผสัในจอแสดงผล สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสั

กบัการทํางานตอ่ไปนี:

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

ถ่ายด้วยการถ่ายด้วยการ
สัมผัสสัมผัส

แตะหวัข้อในจอแสดงผลเพือโฟกสัและปลอ่ยชตัเตอร์ ในโหมดถ่ายภาพตอ่เนือง
เป็นชดุ กล้องจะถ่ายภาพขณะทีคณุวางนิวไว้บนจอแสดงผล

AFAF

AF OFFAF OFF

• ในโหมดโฟกสั S (AF-S) กล้องจะโฟกสัเมือคณุแตะทีตวัแบบในหน้าจอ โฟกสัจะ
ลอ็คทีระยะหา่งในขณะนนัจนกวา่คณุจะแตะทีไอคอน AF OFF

• ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะเริมโฟกสัเมือคณุแตะทีตวัแบบในหน้าจอ 
กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนืองตามระยะหา่งของตวัแบบทีเปลียนไปจนกวา่
คณุจะแตะทีไอคอน AF OFF

• ในโหมดแมนวลโฟกสั (MF) คณุสามารถแตะทีหน้าจอเพือโฟกสัตวัแบบทีเลือก
โดยใช้ออโต้โฟกสัได้

บริเวณบริเวณ แตะเพือเลือกจดุสําหรับโฟกสัหรือซมู เฟรมโฟกสัจะเคลือนไปยงัจดุทีเลือก

ปิดปิด ปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสั

O การควบคมุแบบสมัผสัตา่งๆ จะถกูใช้ระหวา่งซมูโฟกสั (P 130)

N • หากต้องการปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสัและซอ่นสญัลกัษณ์โหมดหน้าจอสมัผสั ให้เลือก ปิด 
สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > x การตงัค่าหน้าจอสัมผัส

• สามารถปรับการตงัคา่การควบคมุแบบสมัผสัได้โดยใช้ G ตงัค่า AF/MF > โหมดหน้าจอ

สัมผัส สําหรับข้อมลูของการควบคมุแบบสมัผสัทีสามารถใช้งานได้ระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์ 
ดไูด้ที “การบนัทกึภาพยนตร์ (โหมดหน้าจอสัมผัส; P 129)” 
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 ปิดเสียงการถ่ายภาพยนตร์

สามารถปรับการตงัคา่ภาพยนตร์ได้โดยใช้จอควบคมุ

แบบสมัผสัเพือป้องกนัไมใ่ห้เสียงทีเกิดจากการทํางานของ

กล้องถกูบนัทกึลงในภาพยนตร์ด้วย เมือเลือก เปิด สําหรับ 

B ตงัค่ามูฟวี > ควบคุมความเงยีบของมูฟวี ในเมนถู่าย

รูป ไอคอน F SET จะแสดงในจอภาพ LCD; แตะไอคอน

เพือเข้าถงึการควบคมุตอ่ไปนี:

• ความเร็วชตัเตอร์ *
• รูรับแสง *
• การชดเชยแสงของกล้อง
• ความไวแสง
• การปรับระดบัไมค์ภายใน/

การปรับระดบัไมค์ภายนอก

• ฟิลเตอร์ลม
• ความดงัของหฟัูง
• F จําลองฟิล์ม

• F สมดลุย์สีขาว

*  การเลือก เปิด สําหรับ B ตงัค่ามูฟวี > ควบคุมความเงยีบของมูฟวี จะทําให้แป้นหมนุใช้งานไมไ่ด้

ไอคอน F SET  
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โหมดหน้าจอสมัผสั

ฟังก์ชันระบบสัมผัส

สามารถกําหนดฟังก์ชนัตา่งๆ ให้กบัทา่ทางการตวดันิวตอ่ไป

นีได้เหมือนกนักบัปุ่ มฟังก์ชนั (P 246):

• ตวดันิวขนึบน: T-Fn1

• ตวดันิวไปทางซ้าย: T-Fn2

• ตวดันิวไปทางขวา: T-Fn3

• ตวดันิวลง: T-Fn4

N • ในบางครังการตวดันิวจะทําให้เมนแูสดงขนึมา; ให้แตะเพือ
เลือกตวัเลือกทีต้องการ

• ทา่ทางของฟังก์ชนัการสมัผสัจะปิดใช้งานในคา่เริมต้น 
เพือเปิดใช้งานทา่ทางของฟังก์ชนัการสมัผสั ให้เลือก เปิด 
สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > 
c ฟังก์ชันสัมผัส
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โหมดหน้าจอสมัผสั

การควบคุมการเล่นแบบสัมผัส

เมือเลือก เปิด สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > 

a การตงัค่าหน้าจอสัมผัส สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสัสําหรับการดําเนินการเลน่ตอ่

ไปนี:

• สะบดั: สะบดันิวข้ามจอแสดงผลเพือดภูาพอืนๆ

• ซูม: วางนิวสองนิวบนจอแสดงผลแล้วแยกนิวออกเพือซมู

เข้า

• บบี: วางนิวสองนิวบนจอแสดงผลแล้วเลือนเข้าหากนัเพือ

ซมูออก

N สามารถซมู ออกรูปภาพจนกระทงัมองเหน็ภาพแล้วแตไ่มส่ามารถซมูตอ่ได้

• แตะสองครัง: แตะจอแสดงผลสองครังเพือซมูเข้าไปยงั
จดุโฟกสั

• เลือน: ดพืูนทีอืนของภาพระหวา่งซมูการเลน่
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การต่อสายคล้อง

ตดิหว่งสายคล้องเข้ากบักล้องจากนนัให้ตดิเข้ากบัสายคล้อง

1 ใส่แผ่นครอบป้องกัน
วางแผน่ครอบป้องกนัไว้เหนือรูสําหรับคล้องสายตาม

ทีแสดง โดยใช้ด้านสีดําของแผน่ครอบหนัเข้าไปทาง

กล้อง

ฝาครอบป้องกนั

2 เปิดห่วงสายคล้อง
ใช้เครืองมือคล้องหว่ง (A) เพือเปิดหว่งสายคล้อง (B)

(B)

(A)

3 เลือนห่วงไปบนเครืองมือ
เลือนหว่งไปบนเครืองมือ เพือให้แขวนอยูเ่หนือสว่นที

ยืนออกมา
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การตอ่สายคล้อง

4 ใส่ห่วงคล้องเข้าในรูสาํหรับสายคล้อง
เกียวรูสําหรับสายคล้องเข้าไปในหว่งทีเปิดอยู ่นําเครือง

มือออก ใช้อีกมือหนงึจบัหว่งให้เข้าที

N เก็บเครืองมือไว้ในทีปลอดภยั เนืองจากคณุจะจําเป็น
ต้องใช้เครืองมือเพือเปิดหว่งสายคล้องเมือถอดสาย
คล้อง

5 ร้อยห่วงเข้าไปในรูสาํหรับสายคล้อง
หมนุหว่งไปรอบๆ รูสําหรับสายคล้องจนกระทงัหว่ง

ปิดสนิท

6 ดงึสายคล้องให้แน่น
ใสส่ายคล้องผา่นแผน่ครอบป้องกนัและหว่งสายคล้อง 

แล้วดงึตวัคาดให้แนน่ตามทีแสดง

O เพือป้องกนักล้องตก ให้ตรวจสอบวา่สายคล้องแนน่
ดีแล้ว

ห่วงสายคลอ้ง

ตวัคาด
ทําซําขนัตอนข้างต้นสําหรับคล้องสายรูทีสอง
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การต่อเลนส์

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount

ถอดฝาครอบตวักล้องจากกล้องและฝาปิดด้านหลงัจากเลนส์ 

วางเลนส์บนทียดึ ให้เครืองหมายบนเลนส์และกล้องตรงกนั 

(A) จากนนัให้หมนุเลนส์จนกวา่คลกิเข้าที (B)

O • เมือตอ่เลนส์ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมมี่ฝุ่ นหรือสงิแปลกปลอมเข้าไปในกล้อง

• ห้ามแตะชินสว่นภายในของกล้อง
• หมนุเลนส์จนกวา่จะคลกิเข้าที
• ห้ามกดปุ่ มถอดเปลียนเลนส์ขณะตอ่เลนส์

การถอดเลนส์

การถอดเลนส์ ให้ปิดกล้อง จากนนักดปุ่ มถอดเปลียนเลนส์แล้ (A) 
วหมนุเลนส์ตามทีแสดง (B)

O เพือป้องกนัฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้อง ให้ปิดฝา
เลนส์และฝาครอบตวักล้องเมือไมไ่ด้ตดิเลนส์

เลนส์และอุปกรณ์เสริมภายนอกอืนๆ

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์และอปุกรณ์เสริมสําหรับ FUJIFILM X-mount

O โปรดปฏิบตัติามข้อควรระวงัตอ่ไปนีเมือตดิหรือถอด (เปลียน) เลนส์

• ตรวจสอบวา่เลนส์ไมมี่ฝุ่ นหรือสงิแปลกปลอมอืนๆ เกาะอยู่

• อยา่เปลียนเลนส์ในบริเวณทีมีแสงแดดสอ่งโดยตรง หรือภายใต้แหลง่กําเนิดแสงสวา่งอืนๆ แสงที
โฟกสัเข้าไปภายในกล้องอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้

• ปิดฝาปิดเลนส์ก่อนการเปลียนเลนส์
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 การใส่แบตเตอรี

ใสแ่บตเตอรีในกล้องตามทีอธิบายด้านลา่ง

1 เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี
เลือนสลกัฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีตามทีแสดงแล้วเปิด

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี

O • อยา่เปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอรีขณะทีกล้องเปิดอยู ่ถ้า
ไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจะทําให้ไฟล์ภาพหรือ
การ์ดหนว่ยความจําเสียหาย

• อยา่ใช้แรงมากเกินไปในการเปิดและปิดฝาปิดชอ่ง
ใสแ่บตเตอรี

2 ใส่แบตเตอรีตามภาพประกอบ

O • ใสข่วัแบตเตอรีตามแนวทีแสดง ห้ามใช้แรงในการ
ใส่แบตเตอรีกลับด้านหรือผิดขัว

• ตรวจสอบวา่ปิดสลกัแบตเตอรีแนน่ดีแล้ว
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การใสแ่บตเตอรี

3 ปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี
ปิดฝาและใสส่ลกัฝาครอบ

O หากปิดฝาครอบไมไ่ด้ ให้ตรวจสอบวา่แบตเตอรีอยูใ่น
แนวทีถกูต้องหรือไม ่อยา่พยายามใช้แรงปิดฝาครอบ

การถอดแบตเตอรี

ก่อนทีจะถอดแบตเตอรี ใหปิ้ดกลอ้ง แล้วเปิดฝาของชอ่งใสแ่บตเตอรี

ในการนําแบตเตอรีออก ให้กดสลกัของแบตเตอรีไปทางด้านข้าง 
และเลือนแบตเตอรีออกจากกล้องดงัทีแสดง

O แบตเตอรีอาจร้อนเมือใช้งานในสภาพแวดล้อมทีมีอณุหภมิูสงู ให้ใช้ความระมดัระวงัเมือถอด
แบตเตอรี
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การใส่การ์ดหน่วยความจาํ

รูปภาพจะถกูจดัเก็บในการ์ดหนว่ยความจํา (จําหนา่ยแยกตา่งหาก)

N สามารถใช้กล้องด้วยการ์ดสองแผน่ โดยใสแ่ตล่ะแผน่ในชอ่งใสที่มีอยูส่องชอ่ง

1 เปิดฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจาํ
ถอดสลกัแล้วเปิดฝาครอบ

O ห้ามเปิดฝาครอบชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจําเมือเปิดกล้องอยู ่ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันี
จะทําให้ไฟล์ภาพหรือการ์ดหนว่ยความจําเสียหาย

2 ให้ใส่การ์ดหน่วยความจาํ
จบัการ์ดในทิศทางทีแสดง เลือนเข้าทีให้คลกิเข้าสูส่ว่น

หลงัของชอ่ง ปิดฝาครอบชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

ให้สลกัลงลอ็ค

O โปรดตรวจสอบวา่การ์ดอยูใ่นทิศทางทีถกูต้องอยา่ใสก่าร์ดเอียงหรือใช้แรง

3 ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํ (P 194)

O ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําก่อนทีจะใช้ครังแรก และโปรดฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา

ทงัหมดหลงัจากทีใช้งานในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ชนิดอืนแล้ว
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การถอดการ์ดหน่วยความจาํ

ก่อนทีจะถอดการ์ดหนว่ยความจํา ใหปิ้ดกลอ้ง แล้วเปิดฝาของชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

กดและปลอ่ยการ์ดเพือให้การ์ดดีดตวัออกครึงทาง (เพือป้องกนั
การ์ดหลน่ออกจากชอ่ง กดตรงกลางของการ์ดแล้วคอ่ยๆ ปลอ่ย
ออก โดยไมป่ลอ่ยนิวออกจากการ์ด) การ์ดจะสามารถนําออกได้
ด้วยมือ

การใช้การ์ดสองแผ่น

สามารถใช้กล้องด้วยการ์ดสองแผน่ โดยใสแ่ตล่ะแผน่ในชอ่งใสที่มีอยูส่องชอ่ง ทีการตงัคา่เริมต้น 

รูปถ่ายจะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งทีสองเทา่นนัเมือการ์ดในชอ่งแรกเตม็ สามารถเปลียนการ

ตงัคา่นีโดยใช้ D เกบ็ข้อมูลตงัค่า > ตงัค่าช่องการ์ด(ภาพนิง)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย จอแสดงผลจอแสดงผล

ตามลาํดบั 
(คา่เริมต้น)

ใช้งานการ์ดในชอ่งทีสองเฉพาะเมือการ์ดในชอ่งแรกเตม็ หากเลือกชอ่ง
ทีสองสําหรับ D เกบ็ข้อมูลตงัค่า > เลือกช่อง(xตามลาํดบั) การ
บนัทกึจะเริมต้นทีการ์ดในชอ่งทีสองและสลบัไปทีชอ่งแรกเมือการ์ดใน
ชอ่งทีสองเตม็

สาํรองข้อมูล
ภาพแตล่ะภาพจะถกูบนัทกึสองครัง โดยแตล่ะครังจะบนัทกึลงในการ์ด
แตล่ะแผน่

RAW / JPEG

สําหรับ ตามลาํดบั ยกเว้นสําเนา RAW ของภาพทีถ่ายโดยเลือก 

FINE+RAW หรือ NORMAL+RAW สําหรับ H ตงัค่าคุณภาพภาพ > 
คุณภาพของภาพ จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งแรก และสําเนา JPEG 

จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งทีสอง

สามารถเลือกการ์ดทีใช้จดัเก็บภาพยนตร์โดยใช้ D เกบ็ข้อมูลตงัค่า > เลือกช่อง

(Fตามลาํดบั)
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การใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

การ์ดหน่วยความจาํทใีช้ร่วมกันได้

• กล้องสามารถใช้งานได้กบัการ์ดหนว่ยความจํา SD, SDHC และ SDXC รองรับทงั UHS-I และ 

UHS-II บสัอินเตอร์เฟส

• หากต้องการบนัทกึภาพยนตร์ ให้ใช้การ์ดทีมีความเร็ว UHS คลาส 3 ขนึไปหรือมีความเร็วของ

วิดีโอคลาส V30 หรือสงูกวา่

• รายการของการ์ดหนว่ยความจําทีรองรับได้มีอยูใ่นเวบ็ไซต์ของ Fujifilm สําหรับรายละเอียด

เพิมเตมิ โปรดเยียมชมที: 
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/

O • อย่าปิดกลอ้งหรือนําการ์ดหน่วยความจําออกขณะทีกําลงัฟอร์แมทการ์ด หรือกําลงับนัทึกหรือลบ
ขอ้มูลในการ์ด หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันี อาจทําให้การ์ดเสียหายได้

• การ์ดหนว่ยความจําอาจถกูลอ็ก ทําให้ไมส่ามารถฟอร์แม
ทการ์ดหรือบนัทกึหรือลบภาพได้ ก่อนทีจะใสก่าร์ดหนว่ย
ความจํา ให้เลือนสวิตช์ป้องกนัการเขียนไปทีตําแหนง่ปลด
ลอ็ก

• การ์ดหนว่ยความจํามีขนาดเลก็และสามารถกลืนเข้าปากได้ 
ดงันนัโปรดเก็บให้พ้นมือเดก็ ถ้าเดก็กลืนการ์ดหนว่ยความจํา ให้พบแพทย์ทนัที

• ตวัแปลง miniSD หรือ microSD ทีใหญ่กวา่หรือเลก็กวา่การ์ดหนว่ยความจําอาจไมส่ามารถนํา
ออกได้ตามปกติ ถ้าไมส่ามารถนําการ์ดออก ให้ตดิตอ่ตวัแทนบริการทีได้รับอนญุาต อยา่ใช้แรง
เพือนําการ์ดออก

• อยา่ตดิสตกิเกอร์หรือวตัถอืุนบนการ์ดหนว่ยความจํา ฉลากทีลอกหรือม้วนอาจทําให้กล้องทํางาน
ผิดปกตไิด้

• การบนัทกึภาพยนตร์อาจหยดุชะงกัเมือใช้งานกบัการ์ดหนว่ยความจําบางประเภท
• การฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําในกล้องจะสร้างโฟลเดอร์ทีใช้เก็บภาพ โปรดอยา่เปลียนชือหรือ
ลบโฟลเดอร์นี หรือใช้คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อืนเพือแก้ไข ลบ หรือเปลียนชือไฟล์ภาพ ใช้กล้อง

เพือลบภาพเสมอ ก่อนทีจะแก้ไขหรือเปลียนชือภาพ ให้คดัลอกไปยงัคอมพิวเตอร์และแก้ไขหรือ
เปลียนชือสําเนาภาพ แตอ่ยา่ดําเนินการเหลา่นีกบัต้นฉบบั การเปลียนชือไฟล์บนกล้องถ่ายรูปอาจ
ทําให้เกิดปัญหาระหวา่งการเลน่ภาพ
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การชาร์จแบตเตอรี

แบตเตอรีทีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอรีก่อนใช้งาน

O • แบตเตอรี NP-W126S ทีชาร์จซําได้จดัมาให้พร้อมกบักล้อง

• ปิดกล้องเพือทําการชาร์จ
• สามารถชาร์จกล้องผา่น USB ได้ การชาร์จ USB สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์ทีมีระบบ

ปฏิบตักิารทีได้รับการรับรองจากผู้ผลติและอินเตอร์เฟส USB

เปิดคอมพิวเตอร์ทิงไวใ้นระหว่างการชาร์จ

O • แบตเตอรีจะไมช่าร์จขณะทีกล้องเปิดอยู่
• เชือมตอ่สาย USB ทีจดัมาให้

• เชือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยตรง; ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

• การชาร์จจะหยดุหากคอมพิวเตอร์เข้าสูโ่หมดสลีป หากต้องการชาร์จตอ่ ให้เปิดใช้งาน

คอมพิวเตอร์และถอดสายแล้วตอ่สาย USB ใหมอี่กครัง

• การชาร์จอาจไมร่องรับ ทงันีขนึอยูก่บัรุ่นของคอมพิวเตอร์ การตงัคา่คอมพิวเตอร์ และสถานะ

ปัจจบุนัของคอมพิวเตอร์

• แบตเตอรีใช้เวลาประมาณ 5 ชวัโมงในการชาร์จด้วยอินพตุของการชาร์จ 5 V/500 mA

• ในการชาร์จแบตเตอรีจากเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลบัในทีพกัอาศยั ให้ใช้เครืองชาร์จแบตเตอรี 

BC-W126S (จําหนา่ยแยกตา่งหาก)
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การชาร์จแบตเตอรี

สถานะการชาร์จ
ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรีดงัตอ่ไปนี:

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะแบตเตอรีสถานะแบตเตอรี

เปิด แบตเตอรีกําลงัชาร์จ

ปิด การชาร์จเสร็จสมบรูณ์

กะพริบ แบตเตอรีมีข้อผิดพลาด

O • อยา่ตดิป้ายหรือวตัถอืุนบนแบตเตอรี หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจะทําให้ไมส่ามารถนํา
แบตเตอรีออกจากกล้องได้

• ห้ามช็อตขวัของแบตเตอรี แบตเตอรีอาจมีความร้อนสงู
• อา่นข้อควรระวงัใน “แบตเตอรีและแหลง่จา่ยพลงังาน”

• ใช้แบตเตอรีแบบชาร์จซําของแท้ของ Fujifilm ทีกําหนดให้ใช้กบักล้องนีเทา่นนั หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงันีจะทําให้ผลติภณัฑ์ทํางานผิดพลาด

• ห้ามนําฉลากออกจากแบตเตอรีหรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก
• แบตเตอรีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เมือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรีหนงึหรือสองวนัก่อนการ
ใช้งาน

• หากแบตเตอรีไมส่ามารถเก็บประจไุฟฟ้าได้ แสดงวา่หมดอายกุารใช้งานสําหรับการชาร์จแล้วและ
ต้องเปลียนใหม่

• นําฝุ่ นละอองออกจากขวัของแบตเตอรีด้วยผ้าแห้งทีสะอาด หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีจะ

ทําให้แบตเตอรีไมส่ามารถชาร์จได้

• โปรดทราบวา่เวลาการชาร์จจะเพิมขนึทีอณุหภมิูตําหรือสงู
N • หากเปิดกล้องระหวา่งการชาร์จ การชาร์จจะสนิสดุและการ

เชือมตอ่ USB จะถกูใช้เป็นกําลงัไฟของกล้องแทน ระดบั
แบตเตอรีจะคอ่ยๆ ลดลง (P 236)

• กล้องจะแสดงไอคอน “แหลง่จา่ยพลงังานภายนอก” เมือเสียบชาร์จผา่น USB
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 การเปิดและปิดกล้อง

ใช้สวิตช์ ON/OFF เพือเปิดและปิดกล้อง

เลือนสวิตช์ไปที ON เพือเปิดกล้องหรือไปที OFF เพือปิดกล้อง

O รอยนิวมือและรอยอืนๆ บนเลนส์หรือชอ่งมองภาพ อาจมีผลตอ่ภาพถ่ายหรือมมุมองขณะดผูา่นชอ่ง
มองภาพ โปรดรักษาเลนส์และชอ่งมองภาพให้สะอาด

N • การกดปุ่ ม PLAY ระหวา่งถ่ายภาพจะเริมต้นการเลน่

• กดปุ่ มชตัเตอร์ครึงทางเพือกลบัสูโ่หมดถ่ายรูป
• กล้องจะปิดเครืองอตัโนมตัหิากไมมี่การใช้งานหรือการทํางานเป็นเวลาหนงึตามทีเลือกไว้สําหรับ 
D จดัการใช้พลังงาน > ตงัปิดเอง การเปิดใช้งานใหมห่ลงัจากกล้องปิดการทํางานโดย
อตัโนมตัิ ให้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึหรือเปลียนสวิตช์ ON/OFF ให้เป็น OFF แล้วเปลียนใหมเ่ป็น 

ON



39

2

 การตรวจสอบระดบัแบตเตอรี

หลงัจากเปิดกล้องแล้ว ให้ตรวจสอบระดบัแบตเตอรีในจอแสดงผล

ระดบัแบตเตอรีจะแสดงดงันี:

สัญลักษณ์สัญลักษณ์ คาํอธิบายคาํอธิบาย

e แบตเตอรีมีการใช้งานบางสว่น

f แบตเตอรีเตม็ประมาณ 80%

g แบตเตอรีเตม็ประมาณ 60%

h แบตเตอรีเตม็ประมาณ 40%

i แบตเตอรีเตม็ประมาณ 20%

i 
(แดง)

แบตเตอรีใกล้หมด ชาร์จโดยเร็วทีสดุ

j 

(กะพริบเป็นสีแดง)
แบตเตอรีหมด ปิดกล้องและชาร์จแบตเตอรีใหม่
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 การตงัค่าพนืฐาน

เมือคณุเปิดกล้องเป็นครังแรก คณุสามารถเลือกภาษาและตงัคา่นาฬิกาของกล้องได้ 

และทีการตงัคา่เริมต้น คณุยงัสามารถจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ เพือให้คณุ

สามารถซงิโครไนซ์ในภายหลงักบันาฬิกาหรือภาพทีดาวน์โหลดได้ ทําตามขนัตอนด้าน

ลา่งเมือเปิดกล้องเป็นครังแรก

N หากคณุต้องการจะจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ให้ตดิตงัและเปิดใช้งานแอพ 
FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทดีไวซ์ก่อนดําเนินการ สําหรับข้อมลูเพิมเตมิ โปรด
เยียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

1 เปิดกล้อง
ข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2 เลือกภาษา
เลือกทีภาษาและกด MENU/OK

3 จบัคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต
กด MENU/OK บนกล้องและแตะ การลงทะเบยีนการ

จบัคู่ ใน FUJIFILM Camera Remote

N หากต้องการข้ามการจบัคู ่ให้กด DISP/BACK

QR CODE/ FUJIFILM
Camera Remote
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การตงัคา่พืนฐาน

4 ตรวจสอบเวลา
เมือจบัคูเ่รียบร้อยแล้ว คณุจะได้รับการแจ้งเตือนให้ตงั

คา่นาฬิกาของกล้องเป็นเวลาทีรายงานจากสมาร์ทโฟน

หรือแทบ็เลต็ ตรวจสอบดวูา่เวลานนัถกูต้องหรือไม่
12/31/2020 12:10 AM

N หากต้องการตงัคา่นาฬิกาด้วยตนเอง ให้กด DISP/BACK (P 42)

5 ตงัค่ากล้องให้ตรงกับการตงัค่าทกีาํหนดไว้บนสมา
ร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตของคุณ

N ตวัเลือกทีถกูเลือกไว้สามารถเปลียนได้ตลอดเวลาโดยใช้ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า 
Bluetooth

6 ตงัค่านาฬิกา
กด MENU/OK เพือตงัคา่นาฬิกาของกล้องถ่ายรูปให้เป็นเวลาทีรายงานจากสมาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เลต็ แล้วออกไปยงัโหมดถ่ายรูป

N ถ้าถอดแบตเตอรีเป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถกูตงัคา่ใหม ่และข้อความการเลือกภาษาจะ

ปรากฏเมือเปิดกล้อง

การข้ามขันตอนปัจจุบนั

หากคณุข้ามขนัตอน ข้อความยืนยนัจะปรากฏ; เลือก ไม่ใช่ เพือหลีกเลียงการทําซําขนัตอนตา่งๆ ทีคณุได้
ข้ามไปในครังถดัไปทีเปิดกล้อง
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การตงัคา่พืนฐาน

เลือกภาษาอืน

การเปลียนภาษา:

1 แสดงตวัเลือกภาษา
เลือก D ตงัค่าผู้ใช้งาน > Qa

2 เลือกภาษา
ไฮไลท์ตวัเลือกทีต้องการและกด MENU/OK

การเปลียนเวลาและวันที

การตงัคา่นาฬิกาของกล้อง:

1 แสดงตวัเลือก วันท/ีเวลา

เลือก D ตงัค่าผู้ใช้งาน > วันท/ีเวลา

2 ตงัค่านาฬิกา
กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพือไฮไลท์ปี เดือน วนั ชวัโมง หรือนาที และ

กดขนึหรือลงเพือเปลียนคา่ กด MENU/OK เพือตงัคา่นาฬิกา
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การถ่ายรูปพนืฐานและการเล่น
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การถ่ายรูป (โหมด P)

เนือหาในสว่นนีอธิบายเกียวกบัวิธีการถ่ายรูปโดยใช้โปรแกรม AE (โหมด P) โปรดดู

ข้อมลูในหน้า 58–66 เกียวกบัโหมด S, A และ M

1 กดปุ่ม DRIVE แล้วเลือก ภาพนิง ในเมนูโหมด

ไดร์ฟ

2 ปรับการตงัค่าสาํหรับโปรแกรม AE

การตงัค่าการตงัค่า PP

A ความเร็วชัตเตอร์ A (ออโต้) 58

B ความไว A (ออโต้) 79

C รูรับแสง A (ออโต้) 58

D โหมดโฟกัส S (AF เดียว) 68

O การเลือกความเร็วชตัเตอร์อืนหลงัจากเลือก A (ออโต้) ให้กดปลอ่ยลอ็คแป้นหมนุค้างไว้แล้ว
หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์
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การถ่ายรูป (โหมด P)

3 ตรวจสอบโหมดการถ่ายภาพ
ยืนยนัวา่ P ปรากฏในจอแสดงผล

4  เตรียมกล้องให้พร้อม

• ถือกล้องให้นิงด้วยมือทงัสองข้าง และจดัให้ข้อศอก
แนบชิดข้างลําตวั ถ้ามือสนัหรือไมนิ่งจะทําให้ภาพ

สนัไหวหรือพร่ามวัได้

• เพือไมใ่ห้ภาพหลดุโฟกสัหรือมืดเกินไป (รับแสงไม่

เพียงพอ) โปรดอยา่ให้นิวมือและสงิอืนๆ ปิดบงัเลนส์ 

และไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั

5 จดัวางภาพในเฟรม

6  โฟกัส

กดปุ่ มชตัเตอร์ครึงหนงึเพือโฟกสั

สญัลกัษณ์โฟกสั

เฟรมโฟกสั

• ถ้ากล้องสามารถโฟกัสได้ กรอบโฟกสัและสญัลกัษณ์โฟกสัจะสวา่งเป็นสีเขียว

• ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกสัจะเปลียนเป็นสีแดง s จะปรากฏ และ
สญัลกัษณ์โฟกสัจะกะพริบเป็นสีขาว
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การถ่ายรูป (โหมด P)

N • หากตวัแบบมีความสวา่งน้อย ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัอาจตดิขนึเพือชว่ยการทํางานของ
โฟกสั

• โฟกสัและการรับแสงจะลอ็คเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ โฟกสัและการรับแสงจะยงัคง
ลอ็คไว้ในขณะทีกดปุ่ มค้างไว้ในตําแหนง่นี (การลอ็ค AF/AE)

• กล้องจะโฟกสัทีวตัถทุกุระยะในระยะมาโครและชว่งโฟกสัมาตรฐานสําหรับเลนส์

7 ถ่ายรูป
คอ่ยๆ กดปุ่ มชตัเตอร์จนสดุเพือถ่ายรูป

เลนส์กับวงแหวนปรับซูม

ใช้วงแหวนปรับซมูเพือจดัวางภาพในเฟรมภายในจอแสดงผล หมนุ
วงแหวนไปทางซ้ายเพือซมูออก และไปทางขวาเพือซมูเข้า

ทางยาวโฟกัสตาํกว่า 23 มม.
หากมมุทีครอบคลมุด้วยเลนส์นนักว้างกวา่มมุทีครอบคลมุด้วย 
OVF สญัลกัษณ์ไมอ่ยูใ่นกรอบจะปรากฏขนึทีมมุของจอแสดงผล 
ใช้ EVF หรือจอภาพ LCD เพือกําหนดกรอบทีแมน่ยํา

O ในบางกรณี สญัลกัษณ์ไมอ่ยูใ่นกรอบจะปรากฏขนึทีทางยาวโฟกสั 23 มม.
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 การดภูาพ

คณุสามารถดภูาพในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ LCD

การดรููปภาพแบบเตม็เฟรม ให้กดปุ่ ม PLAY

100-0001

สามารถดรููปภาพอืนๆ ได้โดยกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวา หรือหมนุแป้นหมนุ

เลือกคําสงัด้านหน้า กดไม้โฟกสัหรือหมนุแป้นหมนุไปทางขวาเพือดภูาพตามลําดบัทีบนัทกึ หรือ

กดไปทางซ้ายเพือดภูาพโดยย้อนลําดบัทีบนัทกึ กดไม้โฟกสัค้างไว้เพือเลือนไปยงัภาพทีต้องการ

อยา่งรวดเร็ว

N ภาพทีถ่ายด้วยกล้องอืนจะทําเครืองหมายด้วยไอคอน m (“ภาพของขวญั”) เพือเตือนวา่ภาพอาจ
แสดงไมถ่กูต้องและอาจไมส่ามารถใช้งานซมูการเลน่ได้

การ์ดหน่วยความจาํสองแผ่น

หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําสองแผน่ คณุสามารถกดค้างไว้ทีปุ่ ม PLAY เพือเลือกการ์ดสําหรับเลน่ภาพ คณุ
ยงัสามารถเลือกการ์ดโดยใช้ตวัเลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > เปลียนช่อง ได้
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 การลบรูปภาพ

ใช้ปุ่ ม DELETE เพือลบรูปภาพ

O ภาพทีถกูลบจะไมส่ามารถเรียกคืนได้ ป้องกนัภาพสําคญัหรือคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์เก็บข้อมลูอืนๆ ก่อนทีจะดําเนินการตอ่

1 สําหรับภาพทีแสดงแบบเตม็เฟรม ให้กดปุ่ ม DELETE แล้วเลือก ทลีะภาพ

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพือเลือนดภูาพ และกด MENU/OK เพือลบ 

(ข้อความยืนยนัจะไมป่รากฏ) ทําซําเพือลบภาพเพิมเตมิ

N • ภาพทีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถลบได้ ยกเลกิการป้องกนัจากภาพทีต้องการลบ (P 180)

• นอกจากนียงัสามารถลบรูปภาพจากเมน ูโดยใช้ตวัเลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > ลบภาพ 
(P 176)
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การบนัทกึภาพยนตร์และการเล่น
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การบนัทกึภาพยนตร์

เนือหาในสว่นนีจะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์ในโหมดอตัโนมตัิ

1 กดปุ่ ม DRIVE แล้วเลือก ถ่ายมูฟวี ในเมนโูหมดไดร์ฟ

2 ปรับการตงัคา่สําหรับโปรแกรม AE

การตงัค่าการตงัค่า PP

A ความเร็วชัตเตอร์ A (ออโต้) 58

B ความไว A (ออโต้) 79

C รูรับแสง A (ออโต้) 58

D โหมดโฟกัส S (AF เดียว) 68

O การเลือกความเร็วชตัเตอร์อืนหลงัจากเลือก A (ออโต้) ให้กดปลอ่ยลอ็คแป้นหมนุค้างไว้แล้ว
หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์
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การบนัทกึภาพยนตร์

3 กดปุ่ มชตัเตอร์เพือเริมต้นบนัทกึ ไฟแสดงสถานะการ

บนัทกึ (V) และเวลาทีเหลือจะแสดงขณะกําลงัดําเนิน

การบนัทกึ

4 กดปุ่ มอีกครังเพือสนิสดุการบนัทกึ การบนัทกึจะสนิสดุโดยอตัโนมตัเิมือมีความยาวสงูสดุ

หรือเมือการ์ดหนว่ยความจําเตม็

การใช้ไมโครโฟนเสริมภายนอก
สามารถบนัทกึเสียงด้วยไมโครโฟนภายนอกทีเชือมตอ่โดยใช้แจ็คที
มีเส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 2.5 มม.; ไมส่ามารถใช้ไมโครโฟนทีต้อง
มีปลกัอินพาวเวอร์ โปรดดรูายละเอียดในคูมื่อไมโครโฟน

O • เสียงจะถกูบนัทกึ ผา่นทางไมโครโฟนในตวั หรือไมโครโฟนเสริมภายนอก ห้ามปิดครอบไมโครโฟน
ขณะทีทําการบนัทกึ

• โปรดทราบวา่ไมโครโฟนอาจจบัเสียงเลนส์หรือเสียงอืนทีเกิดขนึจากกล้องระหวา่งทีกําลงับนัทกึ
• อาจมีเส้นแนวตงัหรือแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ทีมีตวัแบบทีสวา่งมาก อาการนีเป็นภาวะปกติ
และไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกติ
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การปรับการตงัค่าภาพยนตร์

• สามารถเลือกอตัราและขนาดเฟรมโดยใช้ B ตงัค่ามูฟวี > โหมดมูฟวี

• ในการเลือกการ์ดทีใช้จดัเก็บภาพยนตร์ ให้ใช้ D เกบ็ข้อมูลตงัค่า > เลือกช่อง

(Fตามลาํดบั)

• เลือกโหมดโฟกสัโดยใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสั สําหรับการปรับโฟกสัตอ่เนือง ให้เลือก C หรือ 

เลือก S แล้วเปิดใช้โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะ ไมส่ามารถใช้โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะในโหมดโฟกสั M

ความลึกฟิลด์

เลือกจํานวน f ทีตํา เพือลดรายละเอียดพืนหลงั
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การบนัทกึภาพยนตร์

N • ไฟแสดงสถานะจะตดิขณะทีกําลงับนัทกึ (สามารถใช้ตวัเลือก B ตงัค่ามูฟวี > แสงที
สอดคล้อง เพือเลือกไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF ทีจะตดิระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์และ
เลือกวา่จะให้ไฟกะพริบหรือตดิค้าง) ระหวา่งทีบนัทกึ คณุสามารถเปลียนการชดเชยการรับแสงได้
สงูถงึ ±2 EV และปรับซมูโดยใช้วงแหวนการซมูบนเลนส์ได้ (หากใช้ได้)

• หากตดิเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้เลือกโหมดการรับแสงก่อนเริมต้นบนัทกึ หากเลือกตวั
เลือกอืนทีไมใ่ช ่A สามารถปรับความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงขณะกําลงัดําเนินการบนัทกึได้

• ในขณะทีอยูร่ะหวา่งการบนัทกึ คณุสามารถ:
- ปรับความไวแสง

- โฟกสัใหมอี่กครังโดยใช้วิธีดงัตอ่ไปนี:
 • กดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ
 • กดปุ่ มฟังก์ชนัทีกําหนด เปิด AF ไว้
 • ใช้การควบคมุจอสมัผสั

-  แสดงฮิสโตแกรมและเส้นแนวนอนโดยการกดปุ่ มทีกําหนด ฮสิโตแกรม หรือ ELECTRONIC 
LEVEL ไว้

• อาจไมส่ามารถใช้การบนัทกึได้ในการตงัคา่บางคา่ ขณะทีในกรณีอืนอาจไมส่ามารถใช้การตงัคา่
ได้ระหวา่งการบนัทกึ

• หากต้องการเลือกพืนทีโฟกสัสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้เลือก B ตงัค่ามูฟวี > 
F โฟกัสแบบพนืท ีแล้วใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และแป้นคําสงัด้านหลงั (P 72)
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การดภูาพยนตร์

ดภูาพยนตร์บนกล้อง

ในการเลน่แบบเตม็เฟรม ภาพยนตร์จะถกูระบดุ้วยไอคอน 

W กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ลงเพือเริมเลน่ภาพยนตร์

12800+1.0

12/31/2020 12:10 AM

การทํางานตอ่ไปนี สามารถทําได้ขณะทีภาพยนตร์ปรากฏ:

ไม้โฟกัส ไม้โฟกัส 
(ก้านโฟกัส)(ก้านโฟกัส) การเล่นแบบเตม็เฟรมการเล่นแบบเตม็เฟรม

อยู่ระหว่างการเล่น อยู่ระหว่างการเล่น 
((xx))

หยุดการเล่นชัวคราวแล้ว หยุดการเล่นชัวคราวแล้ว 
((yy))

ขนึ — สนิสดุการเลน่

ลง เริมการเลน่ หยดุการเลน่ชวัคราว เริมการเลน่/เลน่ตอ่

ซ้าย/ขวา ดภูาพอืนๆ ปรับความเร็ว
ไปข้างหน้า/

ย้อนกลบัภาพเฟรมเดียว

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหวา่งทีเลน่

O โปรดอยา่ให้มีสงิใดปิดลําโพงระหวา่งการเลน่

29m59s

N • กด MENU/OK เพือพกัการเลน่และแสดงตวัควบคมุระดบัเสียง กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขนึหรือลง
เพือปรับระดบัเสียง; กด MENU/OK อีกครังเพือเลน่ตอ่ นอกจากนียงัสามารถปรับระดบัเสียงโดยใช้ 

D ตงัค่าเสียง > ปรับเสียง

• สามารถเชือมตอ่หฟัูงและอปุกรณ์กระจายเสียงอืนๆ ได้โดยใช้ตวัแปลงสญัญาณเสียง USB แบบ
อนาลอ็กของผู้ผลติรายอืน (P 320)
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การดภูาพยนตร์

ความเร็วการเล่น
กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพือปรับความเร็วใน
การเลน่ขณะทีเลน่อยู ่ความเร็วจะแสดงด้วยหมายเลขของลกูศร 
(M หรือ N)

29m59s

ลูกศร
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บันทกึ
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การถ่ายรูป
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โหมด P, S, A และ M

โหมด P, S, A และ M ให้คณุควบคมุความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงในระดบัทีแตกตา่ง

กนั

โหมด P: โปรแกรม AE

ให้กล้องเลือกความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงสําหรับการรับแสงทีเหมาะสม สามารถเลือกคา่อืนๆ 

ทีสร้างรูรับแสงเดียวกนัด้วยการสลบัโปรแกรม

การตงัค่าการตงัค่า

A ความเร็วชัตเตอร์ A (ออโต้)

B รูรับแสง A (ออโต้)

ยืนยนัวา่ P ปรากฏในจอแสดงผล

O • หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงจะแสดง
เป็น “– – –”

• การเลือกความเร็วชตัเตอร์อืนหลงัจากเลือก A (ออโต้) ให้กดปลอ่ยลอ็คแป้นหมนุค้างไว้แล้วหมนุ

แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์
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โหมด P, S, A และ M

สลับโปรแกรม
หากต้องการ คณุสามารถหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั เพือ
เลือกการรวมรูปแบบอืนของความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงโดยไม่
ปรับการรับแสง (สลบัโปรแกรม)

รูรบัแสง

ความเร็วชตัเตอร์

O การสลบัโปรแกรมจะใช้ไมไ่ด้ในสถานการณ์ตอ่ไปนี:
• ใช้ชดุแฟลชทีรองรับ TTL ออโต้

• เมือเลือกตวัเลือกออโต้ไว้สําหรับ H ตงัค่าคุณภาพภาพ > ช่วงไดนามกิ

• ในโหมดมฟูวี

N ในการยกเลกิสลบัโปรแกรม ให้ปิดกล้อง
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โหมด S: เน้นชัตเตอร์ AE

เลือกความเร็วชตัเตอร์และให้กล้องปรับรูรับแสงเพือให้ได้การรับแสงทีเหมาะสม

การตงัค่าการตงัค่า

A ความเร็วชัตเตอร์ เลือกโดยผู้ใช้งาน

B รูรับแสง A (ออโต้)

ยืนยนัวา่ S ปรากฏในจอแสดงผล

O • หากไมส่ามารถรับแสงทีถกูต้องตามความเร็วชตัเตอร์ทีเลือก รูรับแสงจะแสดงเป็นสีแดง

• หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลรูรับแสงจะแสดงเป็น “– – –”

• การเลือกความเร็วชตัเตอร์อืนหลงัจากเลือก A (ออโต้) ให้กดปลอ่ยลอ็คแป้นหมนุค้างไว้แล้วหมนุ

แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์

N • และยงัสามารถปรับความเร็วชตัเตอร์โดยเพิมครังละ 1⁄3 EV โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้าน
หลงั

• สามารถปรับความไวชตัเตอร์ได้ขณะทีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ
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โหมด P, S, A และ M

เวลา (T)

เลือกความเร็วชตัเตอร์ของ T (เวลา) สําหรับการฉายแสงนาน แนะนําให้ใช้ขาตงักล้องเพือ

ป้องกนักล้องเคลือนไหวขณะฉายแสง

1 ตงัคา่ความเร็วชตัเตอร์ไปที T

2 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือเลือกความเร็ว
ชตัเตอร์

3 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุเพือถ่ายรูปทีความเร็วชตัเตอร์ทีเลือกไว้ ทีความเร็ว 1 วินาที หรือช้า

กวา่ นาฬิกานบัถอยหลงัจะแสดงขณะทีกําลงัประมวลผลการรับแสง

N การลด “สญัญาณรบกวน” (รอยจดุ) ในการฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สําหรับ 
H ตงัค่าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบวา่เวลาทีใช้ในการบนัทกึภาพหลงัการ
ถ่ายรูปอาจเพิมขนึ
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การเปิดชัตเตอร์ค้าง (B)

เลือกความเร็วชตัเตอร์ของ B (การเปิดชตัเตอร์ค้าง) สําหรับการฉายแสงนาน ทีคณุเปิดและปิด

ชตัเตอร์ด้วยตนเอง แนะนําให้ใช้ขาตงักล้องเพือป้องกนักล้องเคลือนไหวขณะฉายแสง

1 ตงัคา่ความเร็วชตัเตอร์เป็น B

2 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุ ชตัเตอร์จะยงัคงเปิดอยูส่งูสดุเป็นเวลา 60 นาที ในขณะทีกดปุ่ ม

ชตัเตอร์ จอแสดงผลจะแสดงเวลาทีผา่นไปตงัแตที่เริมต้นฉายแสง

N • การเลือกรูรับแสง A จะจํากดัความเร็วชตัเตอร์ที 30 วินาที

• การลด “สญัญาณรบกวน” (รอยจดุ) ในการฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สําหรับ 
H ตงัค่าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบวา่เวลาทีใช้ในการบนัทกึภาพหลงัการ
ถ่ายรูปอาจเพิมขนึ
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โหมด P, S, A และ M

การใช้รีโมตกดชัตเตอร์
สามารถใช้รีโมตกดชตัเตอร์สําหรับฉายแสงนานได้ เมือใช้รีโมต
กดชตัเตอร์ RR-100 หรืออปุกรณ์ลนัชตัเตอร์แบบอิเลก็ทรอนิกส์
จากผู้ผลติรายอืน เชือมตอ่อปุกรณ์เหลา่นนักบัตวัเชือมตอ่รีโมตกด
ชตัเตอร์ของกล้อง

N ข้อความยืนยนัจะปรากฏเมือเชือมตอ่รีโมตกดชตัเตอร์; ให้กด 

MENU/OK แล้วเลือก n รีโมท สําหรับ ไมค์/รีโมท
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โหมด A: เน้นรูรับแสง AE

เลือกรูรับแสงและให้กล้องปรับความเร็วชตัเตอร์เพือให้ได้การรับแสงทีเหมาะสม

การตงัค่าการตงัค่า

A ความเร็วชัตเตอร์ A (ออโต้)

B รูรับแสง เลือกโดยผู้ใช้งาน

ยืนยนัวา่ A ปรากฏในจอแสดงผล

O • หากไมส่ามารถรับแสงทีถกูต้องตามรูรับแสงทีเลือก ความเร็วชตัเตอร์จะแสดงเป็นสีแดง

• หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง จอแสดงผลความเร็วชตัเตอร์จะแสดง “– – –”

• การเลือกความเร็วชตัเตอร์อืนหลงัจากเลือก A (ออโต้) ให้กดปลอ่ยลอ็คแป้นหมนุค้างไว้แล้วหมนุ

แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์

N • หมนุวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพือปรับรูรับแสง
• สามารถปรับรูรับแสงได้แม้ขณะทีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

 การดตูวัอย่างความลึกฟิลด์

เมือกําหนด พรีววิชัดลึก ไปยงัปุ่ มฟังก์ชนั การกดปุ่ มจะแสดง
ไอคอน L และหยดุการลดรูรับแสงไปเป็นการตงัคา่ทีเลือก ชว่ย
ให้สามารถดตูวัอยา่งความลกึฟิลด์ในจอแสดงผลได้
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โหมด P, S, A และ M

โหมด M: แมนวลรับแสง

ในโหมดแมนวล ผู้ใช้สามารถควบคมุทงัความไวชตัเตอร์และรูรับแสงได้ ในการถ่ายภาพอาจจะ

มีการจงใจถ่ายภาพให้รับแสงมากเกินไป (สวา่งขนึ) หรือรับแสงน้อยเกินไป (มืดลง) เป็นการเปิด

โอกาสให้มีการนําเสนอความคดิสร้างสรรค์เฉพาะตวัของแตล่ะคน ปริมาณการรับแสงของภาพ

ทีมีคา่รับแสงตํากวา่หรือสงูกวา่คา่ทีตงัไว้ในปัจจบุนัจะแสดงด้วยสญัลกัษณ์การรับแสง; ให้ปรับ

ความไวชตัเตอร์และรูรับแสงจนกระทงัได้คา่รับแสงทีต้องการ

การตงัค่าการตงัค่า

A ความเร็วชัตเตอร์ เลือกโดยผู้ใช้งาน

B รูรับแสง เลือกโดยผู้ใช้งาน

ยืนยนัวา่ M ปรากฏในจอแสดงผล

O การเลือกความเร็วชตัเตอร์อืนหลงัจากเลือก A (ออโต้) ให้กดปลอ่ยลอ็คแป้นหมนุค้างไว้แล้วหมนุ
แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์

N • หมนุวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพือปรับรูรับแสง
• ยงัสามารถปรับความเร็วชตัเตอร์โดยเพิมครังละ 1⁄3 EV โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั
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โหมด P, S, A และ M

 การตรวจแสง

การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้เลือกตวัเลือกอืนทีนอกเหนือจาก ปิด สําหรับ D ตงัค่าจอเริมต้น > 
ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล

N เลือก ปิด เมือใช้แฟลชหรือในโอกาสอืนทีการรับแสงอาจเปลียนเมือถ่ายภาพ
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ออโต้โฟกัส

ถ่ายรูปโดยใช้ออโต้โฟกสั

1 หมนุตวัเลือกโหมดโฟกสัเป็น S หรือ C (P 68)

2 เลือกโหมดออโต้โฟกสั (P 70)

3 เลือกตําแหนง่และขนาดของเฟรมโฟกสั (P 72)

4 ถ่ายรูป

N สําหรับข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัระบบออโต้โฟกสั โปรดเยียมชม:
http://fujifilm-x.com/af/en/index.html
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โหมดโฟกัส

ใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสัเพือเลือกวิธีการโฟกสัของกล้อง

เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

S
(AF-S)

AF เดยีว: ลอ็กโฟกสัเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ เลือกสําหรับตวัแบบทีอยูนิ่ง

C
(AF-C)

AF ต่อเนือง: กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนืองตามระยะหา่งทีเปลียนแปลงไป ขณะที
กดปุ่ มกดชตัเตอร์ลงครึงหนงึ ใช้สําหรับตวัแบบทีเคลือนไหว

M
(ตงัคา่เอง)

ตงัค่าเอง: โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสัเลนส์ เลือกการควบคมุแมนวล
โฟกสัหรือในสถานการณ์ทีกล้องไมส่ามารถโฟกสัโดยใช้ออโต้โฟกสั (P 75)

N • โดยไมข่นึอยูก่บัตวัเลือกทีเลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเมือเลนส์อยูใ่นโหมดแมนวลโฟกสั
• หากเลือก เปิด สําหรับ G ตงัค่า AF/MF > PRE-AF กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เนืองในโหมด S และ 

C แม้ขณะทีไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์
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ออโต้โฟกสั

สัญลักษณ์โฟกัส
สถานะการโฟกสัแสดงโดยสญัลกัษณ์โฟกสั

สัญลักษณ์โฟกัสสัญลักษณ์โฟกัส สถานะการโฟกัสสถานะการโฟกัส

( ) การโฟกสัของกล้อง

z (สวา่งเป็นสีเขียว)
ตวัแบบอยูใ่นโฟกสั; โฟกสัถกูลอ็ค 
(โหมดโฟกสั S)

(z) (สวา่งเป็นสีเขียว)

ตวัแบบอยูใ่นโฟกสั (โหมดโฟกสั C) 
โฟกสัจะถกูปรับโดยอตัโนมตัติามระยะ
หา่งทีเปลียนไปของตวัแบบ

A (กะพริบเป็นสีขาว) กล้องไมส่ามารถโฟกสัได้

j โฟกสัแมนวล (โหมดโฟกสั M)

สญัลกัษณ์โฟกสั
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ตวัเลือกออโต้โฟกัส (ออโต้โฟกัส)

เลือกวิธีทีกล้องโฟกสัในโหมด S และ C

1 กด MENU/OK เพือไปยงัเมนถู่ายรูป

2 เลือก G ตงัค่า AF/MF > ออโต้โฟกัส

3 เลือกออโต้โฟกสั

N หากเลือก เปิด ไว้สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > 
x การตงัค่าหน้าจอสัมผัส สามารถใช้การเลือกโหมด AF ได้โดยใช้ทา่ทางของฟังก์ชนัการสมัผสั 

T-Fn2 (ตวดันิวไปทางซ้าย) การเลือกโหมด AF ยงัสามารถกําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัได้ (P 248)

วิธีทีกล้องโฟกสัจะขนึอยูก่บัโหมดโฟกสั

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

r
จุดเดยีว

กล้องโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัทีเลือก ใช้
สําหรับโฟกสัแบบจดุบนตวัแบบทีเลือก

y
พนืที

กล้องจะโฟกสับนตวัแบบในโซนโฟกสัทีเลือก 
โซนโฟกสัมีจดุโฟกสัหลายจดุ ทําให้โฟกสับน

ตวัแบบทีเคลือนไหวได้งา่ย

z
ไวด์

กล้องจะโฟกสัอตัโนมตับินตวัแบบคอนท

ราสต์สงู; จอแสดงผลจะแสดงพืนทีในโฟกสั

j
ทงัหมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 72, 73) 

เพือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี: r จุดเดยีว, y พนืท ีและ 
z ไวด์
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ออโต้โฟกสั

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

r
จุดเดยีว

โฟกสัจะตดิตามตวัแบบในจดุโฟกสัทีเลือก 
ใช้สําหรับตวัแบบทีเคลือนทีไปข้างหน้าหรือ
หา่งออกไปจากกล้อง

y
พนืที

โฟกสัจะตดิตามตวัแบบในโซนโฟกสัทีเลือก 
ใช้สําหรับตวัแบบทีเคลือนทีแบบคาดเดาได้
พอสมควร

z
ตดิตาม

โฟกสัจะตดิตามตวัแบบทีเคลือนทีในพืนที
เฟรมทีกว้าง

j
ทงัหมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 72, 73) 

เพือสลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี: r จุดเดยีว, y พนืท ีและ 
z ตดิตาม
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การเลือกจุดโฟกัส

เลือกจดุโฟกสัสําหรับออโต้โฟกสั

การดจูอแสดงผลจุดโฟกัส

1 กด MENU/OK เพือไปยงัเมนถู่ายรูป

2 เลือก G ตงัค่า AF/MF > โฟกัสแบบพนืท ีเพือดจูอแสดงผลจดุโฟกสั

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือเลือกพืนทีโฟกสั

N นอกจากนียงัสามารถเลือกจดุโฟกสัได้โดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั (P 22)

การเลือกจุดโฟกัส

ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือเลือกจดุโฟกสัและแป้นหมนุ

เลือกคําสงัด้านหลงัเพือเลือกขนาดของเฟรมโฟกสั ขนัตอน

อาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกทีเลือกสําหรับโหมดออโต้

โฟกสั

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส

ไม้โฟกัสไม้โฟกัส แป้นหมุนเลือกคาํสังด้านหลังแป้นหมุนเลือกคาํสังด้านหลัง

เอียงเอียง กดกด หมุนหมุน กดกด

rr

เลือกจดุโฟกสั
เลือกจดุโฟกสัตรง

กลาง

เลือกจากขนาดเฟรม 

6 ขนาด
คืนคา่เป็นขนาดเดมิ

yy
เลือกจากขนาดเฟรม 

3 ขนาด

zz —
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จอแสดงผลจุดโฟกัส

จอแสดงผลจดุโฟกสัอาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกทีเลือกสําหรับโหมดออโต้โฟกสั

N เฟรมโฟกสัจะแสดงด้วยสีเหลียมขนาดเลก็ () โซนโฟกสัจะแสดงด้วยสีเหลียมขนาดใหญ่

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส

rr จุดเดยีว จุดเดยีว yy พนืที พนืที zz ไวด์/ตดิตาม ไวด์/ตดิตาม

สามารถเลือกจํานวนจดุทีใช้ได้
โดยใช้ G ตงัค่า AF/MF > 
จาํนวนจุดโฟกัส

เลือกจากโซนทีมีจดุโฟกสั 7 × 7, 
5 × 5 หรือ 3 × 3

การจดัตําแหนง่เฟรมโฟกสับนตวั
แบบทีคณุต้องการจะตดิตาม

ออโต้โฟกัส

แม้วา่กล้องจะเพิมระบบการโฟกสัอตัโนมตัทีิมีความแมน่ยําสงู แตอ่าจไมส่ามารถโฟกสัตวัแบบทีระบไุว้
ด้านลา่งนีได้

• ตวัแบบทีมีเงาสะท้อนมาก เชน่ กระจกหรือตวัรถยนต์

• ตวัแบบทีถ่ายผา่นหน้าตา่งหรือวตัถสุะท้อนอืนๆ
• ตวัแบบสีเข้มและตวัแบบทีดดูซบัแสงแทนทีจะสะท้อนแสงไฟ เชน่ ผมหรือขนสตัว์

• ตวัแบบทีไมมี่รูปร่าง เชน่ ควนัหรือเปลวไฟ

• ตวัแบบทีแสดงคอนทราสต์กบัพืนหลงัเลก็น้อย
• ตวัแบบทีอยูด้่านหน้าหรือด้านหลงัวตัถทีุมีความแตกตา่งสงู ซงึอยูใ่นเฟรมโฟกสัเชน่กนั (ตวัอยา่งเชน่ ตวั
แบบทีถ่ายรูปกบัฉากหลงัขององค์ประกอบทีมีคอนทราสต์สงู)
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การเชค็โฟกัส
ในการซมูเข้าพืนทีโฟกสัปัจจบุนัเพือให้ได้โฟกสัทีแมน่ยํา ใช้ไม้โฟกสั 
(ก้านโฟกสั) เพือเลือกพืนทีโฟกสัอืน กดตรงกลางของแป้นคําสงั
ด้านหลงัอีกครังเพือยกเลกิการซมู

จอแสดงผลปกติ ซูมโฟกสั

N • ในโหมดโฟกสั S สามารถปรับการซมูได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั

• ไม้โฟกสัสามารถใช้เพือเลือกพืนทีโฟกสัขณะทีกําลงัซมูอยูไ่ด้
• ในโหมดโฟกสั S เลือก r จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส

• ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้ในโหมดโฟกสั C หรือเมือเปิด G ตงัค่า AF/MF > PRE-AF

• ใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัฟังก์ชัน(Fn) เพือเปลียนฟังก์ชนัของการกดตรงกลางของแป้น
หมนุเลือกคําสงัด้านหลงั คณุยงัสามารถกําหนดฟังก์ชนัเริมต้นไปยงัปุ่ มควบคมุอืนๆ ได้เชน่กนั 
(P 248)
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แมนวลโฟกัส

ปรับโฟกสัด้วยตนเอง

1 หมนุตวัเลือกโหมดโฟกสัเป็น M

j จะปรากฏขนึในจอแสดงผล

2 โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสัเลนส์ หมนุ

วงแหวนไปทางซ้ายเพือลดระยะโฟกสั หมนุไปทางขวา

เพือเพิม

3 ถ่ายรูป

N • ใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > วงแหวนโฟกัส เพือกลบัทิศทางการหมนุของวงแหวนโฟกสั
• โดยไมข่นึอยูก่บัตวัเลือกทีเลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเมือเลนส์อยูใ่นโหมดแมนวลโฟกสั
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โฟกัสรวดเร็ว

• การใช้ออโต้โฟกสัเพือโฟกสัทีตวัแบบในพืนทีโฟกสัทีเลือก ให้กดปุ่ มทีได้กําหนดการลอ็กโฟกสัหรือ เปิด 
AF แล้ว (สามารถเลือกขนาดของพืนทีโฟกสัด้วยแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั)

• ในโหมดแมนวลโฟกสั คณุสามารถใช้คณุสมบตันีิในการโฟกสัอยา่งรวดเร็วบนตวัแบบทีเลือก โดยใช้ AF 
เดียวหรือตอ่เนือง อยา่งใดอยา่งหนงึ ตามตวัเลือกทีเลือกสําหรับ G ตงัค่า AF/MF > ตงั AF ทนัที
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แมนวลโฟกสั

การเชค็โฟกัส

มีตวัเลือกหลากหลายทีใช้ได้สําหรับตรวจสอบโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

สัญลักษณ์แมนวลโฟกัส

สญัลกัษณ์แมนวลโฟกสัจะแสดงวา่ควรมีระยะโฟกสัเทา่ไรที

เหมาะกบัระยะหา่งของตวัแบบในการถ่ายคร่อมโฟกสั เส้น

สีขาวจะแสดงระยะหา่งของตวัแบบในพืนทีโฟกสั (เป็นเมตร

หรือฟตุตามตวัเลือกทีเลือกไว้สําหรับ D ตงัค่าจอเริมต้น > 

หน่วยของระยะโฟกัส ในเมนตูงัคา่) แถบสีนําเงินแสดง

ความลกึของฟิลด์ หรืออีกนยัหนงึ ระยะหา่งจากด้านหน้าและ

ด้านหลงัของตวัแบบทีปรากฏในโฟกสั

N • หากเลือกทงั แสดงระยะ AF และ แสดงระยะ MF ในรายการ D ตงัค่าจอเริมต้น > แสดง 
ค่าทตีงัไว้ จะสามารถดสูญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสัได้โดยใช้สญัลกัษณ์ความลกึของฟิลด์ในจอแส
ดงผลมาตรฐาน ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพือแสดงจอแสดงผลมาตรฐาน

• ใช้ตวัเลือก G ตงัค่า AF/MF > ระยะชัดลึก เพือเลือกขนาดความลกึฟิลด์ทีจะแสดง เลือก 

พนิฐานแบบฟิล์ม เพือชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพทีจะดเูป็นภาพพิมพ์และทีมี
ลกัษณะคล้ายกนั สว่น พนืฐานพกิเซล จะชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพทีจะดทีู

ความละเอียดสงูบนคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลอิเลก็ทรอนิกส์อืนๆ

ระยะโฟกสั (เสน้สีขาว)

ความลึกฟิลด์ 
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ซูมโฟกัส

หากเลือก เปิด สําหรับ G ตงัค่า AF/MF > เชค็โฟกัส กล้องจะซมูเข้าโดยอตัโนมตัใินพืนที

โฟกสัทีเลือกเมือหมนุวงแหวนโฟกสั กดตรงกลางของแป้นคําสงัด้านหลงัเพือออกจากการซมู

N • ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือเลือกพืนทีโฟกสัอืน
• ถ้าเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ทโีฟกัสชัดสุด ไว้สําหรับ G ตงัค่า AF/MF > ระบบช่วย MF 
สามารถปรับการซมูได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั ไมส่ามารถปรับการซมูได้เมือ
เลือก ภาพแบ่งดจิติอล หรือ ไมโครปริซมึดจิติอล

ระบบช่วย MF

ใช้ G ตงัค่า AF/MF > ระบบช่วย MF เพือเลือกตวัเลือกเช็คโฟกสั

N สามารถแสดงเมน ูระบบช่วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัค้างไว้

สามารถเลือกตวัเลือกตอ่ไปนี:

• ภาพแบ่งดจิติอล: แสดงภาพแบง่ทีตรงกลางของเฟรม 

เฟรมตวัแบบในพืนทีภาพแบง่ แล้วหมนุวงแหวนปรับโฟกสั

จนภาพแบง่ทงัสีสว่นจดัเรียงกนัอยา่งถกูต้อง

• ไมโครปริซมึดจิติอล: เส้นตารางทีเน้นไปยงัสว่นทีเบลอ

จะแสดงขนึเมือตวัแบบอยูน่อกโฟกสั จะหายไปเพือเปลียน

ไปเป็นภาพทีคมชดัเมือตวัแบบอยูใ่นโฟกสั

• ไฮไลท์ทโีฟกัสชัดสุด: ไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สงู หมนุ
วงแหวนปรับโฟกสัจนไฮไลท์ตวัแบบ
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ความไวแสง

ปรับความไวแสงของกล้อง

สามารถตงัคา่ความไวแสงได้โดยการยกแป้นหมนุความไว

แสงขนึแล้วหมนุ

ความไวแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

A (ออโต้)

ความไวแสงจะปรับอตัโนมตัโิดยตอบสนองตอ่สภาวะการถ่ายรูปตามตวัเลือก
ทีเลือกสําหรับ A ตงัค่าการถ่ายภาพ > ตงั ISO ออโต้ เลือกจาก ออโต้1, 
ออโต้2 และ ออโต้3

C (คําสงั)

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าเพือเลือกจากคา่ระหวา่ง 80 ถงึ 51200 
ชว่งนีรวมถงึคา่ “ขยาย” ที 80 ถงึ 125, 25600 และ 51200 โปรดทราบวา่คา่ 
“ขยาย” อาจลดชว่งไดนามิกหรือเพิมรอยจดุ

160–12800 ปรับความไวแสงด้วยตนเอง คา่ทีเลือกจะแสดงในจอแสดงผล

การปรับความไวแสง 

สามารถใช้คา่ทีสงูกวา่เพือลดภาพสนัไหวเมือแสงสวา่งน้อย ขณะทีคา่ทีตํากวา่จะชว่ยให้ความเร็วชตัเตอร์
ช้าลงหรือรูรับแสงกว้างขนึในทีทีมีแสงสวา่งจ้า; อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ อาจมีรอยจดุปรากฏบนภาพ
ทีถ่ายด้วยความไวแสงสงู
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ความไวแสงอัตโนมัต ิ(A)

ใช้ A ตงัค่าการถ่ายภาพ > ตงั ISO ออโต้ เพือเลือกความไวแสงพืนฐาน ความไวแสงสงูสดุ 

และความเร็วชตัเตอร์ตําสดุสําหรับตําแหนง่ A ในแป้นหมนุความไวแสง การตงัคา่สําหรับ 

ออโต้1, ออโต้2 และ ออโต้3 สามารถจดัเก็บแยกตา่งหากได้ โดยมีคา่เริมต้นตามทีแสดงด้าน

ลา่ง

รายการรายการ ตวัเลือกตวัเลือก

ค่าเริมต้นค่าเริมต้น

ออโต้1ออโต้1 ออโต้2ออโต้2 ออโต้3ออโต้3

ความไวเริมต้น 160–12800 160

ISOสูงสุด 400–12800 800 1600 3200

SHUTTER SPEEDตาํสุด 1⁄500–¼ วิ, ออโต้ 1⁄60 วิ

กล้องจะเลือกความไวแสงอตัโนมตัริะหวา่งคา่เริมต้นและคา่สงูสดุ; ความไวแสงจะเพิมขนึสงูกวา่

คา่เริมต้นเฉพาะเมือความเร็วชตัเตอร์ทีจําเป็นสําหรับการรับแสงทีเหมาะสมจะตํากวา่คา่ทีเลือก

สําหรับ SHUTTER SPEEDตาํสุด

N • หากคา่ทีเลือกสําหรับ ความไวเริมต้น สงูกวา่คา่ทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด กล้องจะตงัคา่ 
ความไวเริมต้น เป็นคา่ทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• กล้องอาจเลือกความเร็วชตัเตอร์ทีช้ากวา่ SHUTTER SPEEDตาํสุด หากภาพยงัคงเป็นการรับ
แสงน้อยเกินไปทีคา่ทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• หากเลือก ออโต้ สําหรับ SHUTTER SPEEDตาํสุด กล้องจะเลือกความเร็วชตัเตอร์ตําสดุโดย
อตัโนมตัโิดยเทา่กบัคา่ผกผนัของทางยาวโฟกสัโดยประมาณ ในหนว่ยวินาที (ตวัอยา่งเชน่ หาก

เลนส์มีทางยาวโฟกสัเทา่กบั 50 มม. กล้องจะเลือกความเร็วชตัเตอร์ตําสดุทีใกล้เคียงกบั 1⁄50 s) 
การเลือกตวัเลือกสําหรับการกนัภาพสนัสะเทือนจะไมมี่ผลในความเร็วชตัเตอร์ตําสดุ
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การวัดแสง

เลือกวิธีทีจะให้กล้องวดัการรับแสง

A ตงัค่าการถ่ายภาพ > วัดแสง จะให้ตวัเลือกการวดัแสงดงัตอ่ไปนี

O ตวัเลือกทีเลือกจะมีผลเฉพาะเมือ G ตงัค่า AF/MF > ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา เป็น ปิด

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

o
(หลายจดุ)

กล้องจะกําหนดการรับแสงทนัทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี และ
ความสวา่งทีมี แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่

p
(เฉลียหนกักลาง)

กล้องจะวดัแสงของเฟรมทงัหมดแตจ่ะกําหนดนําหนกัมากทีสดุไปยงัพืนทีตรงกลาง

v
(เฉพาะจดุ)

กล้องจะวดัสภาพของแสงในพืนทีตรงกลางของเฟรมทีเทา่กบั 2% ของพืนทีทงัหมด 
แนะนําให้ใช้กบัตวัแบบทีมีไฟด้านหลงั และในกรณีอืนทีพืนหลงัมีแสงสวา่งมากกวา่
หรือมืดมากกวา่ตวัแบบหลกั

w
(เฉลีย)

ตงัคา่การรับแสงให้เป็นการเฉลียสําหรับทวัทงัเฟรม ให้การรับแสงทีสมําเสมอตลอด
การถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสทิธิภาพสําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนทีตวั
แบบสวมชดุสีดําหรือสีขาว
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การชดเชยการรับแสง

ปรับการรับแสง

หมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสง

N • ปริมาณของการชดเชยทีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามโหมดการถ่ายรูป
• สามารถดตูวัอยา่งการชดเชยการรับแสงได้ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แตก่ารแสดงผลอาจไมถ่กู
ต้องถ้า:

- ปริมาณการชดเชยการรับแสงเกิน ±3 EV,
-  เลือก W 200% หรือ X 400% ไว้สําหรับ ช่วงไดนามกิ หรือ
- เลือก ชัดเจน หรือ จาง ไว้สําหรับ การจดัลาํดบัช่วง D

แตค่ณุยงัสามารถดตูวัอยา่งการชดเชยการรับแสงได้ในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ LCD โดยการ
กดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ ในโหมดมฟูวี การแสดงผลเอฟเฟกต์การชดเชยการรับแสงอาจไมถ่กู
ต้องเมือเลือก W 200% หรือ X 400% สําหรับ F ช่วงไดนามกิ หรือ เปิด สําหรับ การ
บนัทกึ F-Log คณุสามารถดตูวัอยา่งทีถกูต้องได้โดยการเลือกโหมด M และปรับการรับแสง

โดยตรง
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การชดเชยการรับแสง

C (ปรับเอง)

เมือหมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสงไปที C จะสามารถ

ปรับการชดเชยการรับแสงโดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงั

ด้านหน้า

N • สามารถใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าเพือตงัคา่การชดเชยการรับแสงเป็นคา่ระหวา่ง –5 และ 
+5 EV

• หน้าทีของแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าสามารถเลือกได้โดยการกดปุ่ ม Fn2
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ล็อกโฟกัส/การรับแสง

โฟกสัและการรับแสงจะลอ็ค เมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

1 วางตําแหนง่ตวัแบบในเฟรมโฟกสั และกดปุ่ มชตัเตอร์

ครึงหนงึเพือลอ็กโฟกสัและรูรับแสง โฟกสัและการรับ

แสงจะยงัคงลอ็กไว้ในขณะทีกดปุ่ มชตัเตอร์ครึงหนงึ 

(การลอ็ก AF/AE)

2 กดปุ่ มลงจนสดุ

N ลอ็กโฟกสัโดยใช้ปุ่ มชตัเตอร์ใช้ได้เฉพาะเมือเลือก ON สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > 
AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์, AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์
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ลอ็กโฟกสั/การรับแสง

ปุ่มควบคุมอืนๆ

การกดปุ่ ม AE-L/AF-L จะลอ็คทงัโฟกสัและการรับแสง

• เมือกดปุ่ มทีกําหนดการควบคมุไว้ การกดปุ่ มชตัเตอร์ลง

ครึงหนงึจะไมย่กเลกิการลอ็ก

• หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/

ไดอัล > AE/AF LOCK จะยกเลกิการลอ็กได้โดยการกด

ปุ่ มนนัเป็นครังทีสอง ปุ่ ม AE-L/AF-L 
(ล็อค AE/AF)

N • ปุ่ ม AE-L/AF-L สามารถกําหนดเป็นหน้าทีอืนได้โดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัฟังก์ชัน(Fn) 
การลอ็คการรับแสงและโฟกสัยงัสามารถกําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัอืนๆ ได้ (P 248) 

• การลอ็คการรับแสงและโฟกสัสามารถทํางานแยกกนัได้โดยการกําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัทีแตก
ตา่งกนั



86

5

การถ่ายคร่อม

การตงัคา่อาจแตกตา่งกนัโดยอตัโนมตัใินแตล่ะชดุของรูปถ่าย

1 กดปุ่ ม DRIVE แล้วเลือกตวัเลือกการถ่ายคร่อมที

ต้องการในเมนโูหมดไดร์ฟ

2 ถ่ายรูป

W ถ่ายคร่อมความไวแสง

เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1⁄3, ±2⁄3 หรือ ±1) ในจอแสดงผลโหมดไดร์ฟ แตล่ะครังทีปลอ่ย

ชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปทีความไวแสงปัจจบุนั แล้วประมวลผลเพือสร้างสําเนาเพิมเตมิสองชดุ 

โดยชดุหนงึมีความไวแสงเพิมขนึและอีกชดุด้วยความไวแสงทีน้อยลงจากคา่ทีเลือก

V ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว

เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1, ±2 หรือ ±3) ในจอแสดงผลโหมดไดร์ฟ แตล่ะครังทีปลอ่ย

ชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพหนงึภาพแล้วประมวลผลเพือสร้างสําเนาสามสําเนา คือ ภาพหนงึที
การตงัคา่สมดลุย์สีขาวปัจจบุนั อีกภาพถ่ายแบบปรับละเอียดโดยเพิมตามจํานวนทีเลือก และ

ภาพสดุท้ายถ่ายแบบปรับละเอียดโดยลดตามจํานวนทีเลือก
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การถ่ายคร่อม

 s BKT

O ถ่ายคร่อมค่าแสง

ใช้ A ตงัค่าการถ่ายภาพ > ตงัค่าถ่ายคร่อม AE เพือเลือกจํานวนการถ่ายคร่อม, คําสงัถ่าย

คร่อม และจํานวนภาพ แตล่ะครังทีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายจํานวนภาพตามทีระบ ุดงันี ภาพ

หนงึใช้คา่ทีวดัสําหรับรูรับแสง และภาพทีเหลือใช้คา่ทีมากกวา่หรือตํากวา่รูรับแสงตามจํานวน

การถ่ายคร่อมตา่งๆ ทีเลือก

N โดยไมข่นึอยูก่บั จํานวนการถ่ายคร่อม การรับแสงจะไมเ่กินขีดจํากดัของระบบการวดัแสง

X ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม

แตล่ะครังทีปลอ่ยชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายหนงึภาพแล้วประมวลผลเพือสร้างสาํเนาด้วยการตงัคา่การ

จําลองฟิลม์ทีแตกตา่งกนั ซงึเลือกโดยใช้ A ตงัค่าการถ่ายภาพ > ตงัถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม

Y ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ

ในแตล่ะครังทีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพสามภาพด้วยชว่งไดนามิกทีตา่งกนั: 100% 

สําหรับภาพแรก, 200% สําหรับภาพทีสอง และ 400% สําหรับภาพทีสาม

N ขณะทีใช้เอฟเฟกต์การถ่ายคร่อมชว่งไดนามิก ความไวแสงจะถกูจํากดัอยูที่ตําสดุของ ISO 640 
และจะคืนคา่ความไวแสงในเอฟเฟกต์ก่อนหน้าหลงัสนิสดุการถ่ายคร่อม
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Z โฟกัส BKT

ทกุครังทีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพเป็นชดุ โดยโฟกสัแตกตา่งกนัในแตล่ะภาพ รายการ 

A ตงัค่าการถ่ายภาพ > การตงัค่าโฟกัส BKT จะเสนอตวัเลือกการถ่ายคร่อม ตงัค่าเอง 

และ ออโต้

N • ห้ามปรับซมูระหวา่งการถ่ายภาพ
• แนะนําให้ใช้ขาตงักล้อง

ตงัค่าเองตงัค่าเอง
ในโหมด ตงัค่าเอง ให้คณุเลือกดงัตอ่ไปนี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ภาพ เลือกจํานวนภาพทีถ่าย

ขันที เลือกปริมาณการเปลียนแปลงของโฟกสัของภาพถ่ายแตล่ะภาพ

ช่วงเวลา เลือกชว่งเวลาระหวา่งการถ่ายภาพ

ออโต้ออโต้
ในโหมด ออโต้ กล้องจะคํานวณ ภาพ และ ขันท ีโดยอตัโนมตัิ

1 เลือก A ตงัค่าการถ่ายภาพ ในเมนถู่ายรูป จากนนัไฮไลท์ การตงัค่าโฟกัส BKT แล้ว

กด MENU/OK

2 เลือก ออโต้ แล้วเลือก ช่วงเวลา

มมุมองภาพผา่นเลนส์จะแสดงขนึมา

3 โฟกสัไปทีจดุทีใกล้ทีสดุของตวัแบบแล้วกด MENU/OK

ระยะโฟกสัทีเลือกจะปรากฏขนึเป็น A บนสญัลกัษณ์

ระยะโฟกสั
B

A
BKT

N คณุสามารถเลือกชว่งโฟกสัเดียวกนัได้โดยโฟกสัไปทีจดุทีไกลทีสดุของตวัแบบก่อน
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การถ่ายคร่อม

4 โฟกสัไปทีจดุทีไกลทีสดุของตวัแบบแล้วกด DISP/BACK

ระยะโฟกสัทีเลือก (B) และชว่งโฟกสั (A ถงึ B) จะ

ปรากฏบนสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั
A

B
BKT

N แทนทีจะกดปุ่ ม DISP/BACK คณุสามารถกด MENU/OK แล้วเลือก A อีกครัง

5 ถ่ายรูป
กล้องจะคํานวณคา่สําหรับ ภาพ และ ขันท ีโดย

อตัโนมตัิ จํานวนเฟรมจะปรากฏในจอแสดงผล
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ถ่ายภาพต่อเนือง (โหมดถ่ายภาพต่อเนืองเป็นชุด)

ถ่ายภาพเคลือนไหวเป็นชดุภาพนิง

1 กดปุ่ ม DRIVE แล้วเลือก ต่อเนือง R หรือ บนัทกึต่อ

เนือง ในเมนโูหมดไดร์ฟ

O ก่อนถ่ายภาพในโหมด ต่อเนือง R ให้เลือก s ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ สําหรับ 
A ตงัค่าการถ่ายภาพ > ชนิดชัตเตอร์

2 เลือกอตัราเฟรมขนัสงูแล้วกดปุ่ มชตัเตอร์เพือเริมถ่ายภาพ

การถ่ายจะสนิสดุเมือปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์หรือการ์ดหนว่ยความจําเตม็

O • หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสนิ ภาพทีเหลือจะถกูบนัทกึไปยงัโฟลเดอร์
ใหม่

• การถ่ายภาพจะจบลงเมือการ์ดหนว่ยความจําเตม็; กล้องจะบนัทกึภาพจนถงึจดุดงักลา่ว การถ่าย
ภาพตอ่เนืองเป็นชดุอาจไมเ่ริมขนึถ้าพืนทีทีใช้งานได้ในหนว่ยความจําไมเ่พียงพอ

• อตัราเฟรมอาจช้าเมือถ่ายภาพมากขนึ
• อตัราเฟรมจะแตกตา่งกนัตามฉาก, ความไวชตัเตอร์, ความไวแสง และโหมดโฟกสั

• ขนึอยูก่บัสภาวะทีถ่ายภาพ อตัราเฟรมอาจช้าลงหรือกล้องอาจไมยิ่งแฟลช

• เวลาในการบนัทกึภาพอาจเพิมขนึระหวา่งการถ่ายภาพตอ่เนืองเป็นชดุ
การรับแสง 

เพือให้การถ่ายภาพแตล่ะภาพมีการรับแสงทีหลากหลาย ให้เลือก OFF สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > 
AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์

N กล้องอาจไมป่รับการรับแสงโดยอตัโนมตัิ ทงันีขนึอยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เชน่ รูรับแสง ความไวแสง และ

การชดเชยการรับแสง
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HDR

ในแตล่ะครังทีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายสามภาพ โดยการรับแสงทีแตกตา่งกนั แล้ว

รวมภาพเหลา่นนัเข้าด้วยกนัเป็นรูปถ่ายหนงึภาพ ภาพถ่ายทีได้จะเก็บรายละเอียดใน

โทนสวา่งและโทนมืด

1 กดปุ่ ม DRIVE แล้วเลือก HDR ในเมนโูหมดไดร์ฟ

2 เลือกปริมาณความแตกตา่งของความสวา่งของการรับแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

HDR AUTO ชว่งไดนามิกจะตงัคา่โดยอตัโนมตัจิาก 200% ถงึ 800%

HDR200 ชว่งไดนามิกตงัไว้เป็น 200%

HDR400 ชว่งไดนามิกตงัไว้เป็น 400%

HDR800 ชว่งไดนามิกตงัไว้เป็น 800%

HDR PLUS การตงัคา่กล้องถกูปรับสําหรับความแตกตา่งสงูสดุในชว่งไดนามิก

3 ถ่ายรูป
กล้องจะสร้างภาพทีนํามารวมกนั
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HDR

O • ถือกล้องให้อยูนิ่งๆ
• อาจไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามทีต้องการในตวัแบบทีเคลือนไหวหรือองค์ประกอบหรือมีการเปลียนแปลง
ขององค์ประกอบภาพหรือแสงระหวา่งถ่ายภาพ

• รูปภาพจะถกูครอบตดัในปริมาณทีน้อยมากและความละเอียดจะลดลงเลก็น้อย
• ภาพทีถ่ายด้วยคา่สงูกวา่อาจเกิดรอยจดุขนึในภาพ เลือกคา่ตามสภาวะฉากทีใช้ถ่ายภาพ

• ไมร่องรับคา่ความไวแสง “ขยาย”

• อาจไมส่ามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วชตัเตอร์ทีเลือก โดยขนึอยูก่บัตวัเลือกทีเลือกไว้สําหรับ HDR 
และความไวแสง

• กล้องไมยิ่งแฟลช

N ภาพ HDR จะแสดงด้วยไอคอน t ระหวา่งการเลน่
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ฉายแสงหลายครัง

สร้างภาพถ่ายทีรวมจากการถ่ายภาพซ้อน

1 กดปุ่ ม DRIVE แล้วเลือก ถ่ายภาพซ้อน ในเมนโูหมด

ไดร์ฟ

2 ถ่ายภาพทีหนงึ

3 กด MENU/OK ภาพแรกทีถ่ายจะแสดงซ้อนทบับนมมุ

มองภาพผา่นเลนส์ และคณุสามารถถ่ายภาพทีสอง

ได้ทนัที

N • หากต้องการกลบัไปยงัขนัตอนก่อนหน้านีแล้วถ่ายรูป
แรกใหม ่ให้กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปด้านซ้าย

• ในการบนัทกึภาพแรกแล้วออกโดยไมส่ร้างภาพชดุ
การรับแสง ให้กด DISP/BACK

4 ถ่ายภาพทีสอง โดยใช้เฟรมแรกเป็นแนวทาง
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ฉายแสงหลายครัง

5 กด MENU/OK

การรับแสงแบบรวมจะแสดงเป็นแนวทางในการจดัองค์

ประกอบในการถ่ายภาพถดัไป

N • หากต้องการกลบัไปยงัขนัตอนก่อนหน้านีแล้วถ่ายรูปทีสองใหม่ ให้กดไม้โฟกสัไปด้านซ้าย
• หากต้องการสนิสดุการถ่ายภาพและสร้างภาพซ้อนจากภาพทีถ่ายมาถงึจดุนี ให้กด 

DISP/BACK

6 ทําการรับแสงเพิมเตมิ
ภาพถ่ายแตล่ะภาพสามารถมีการรับแสงได้สงูสดุเก้าภาพ

7 กด DISP/BACK เพือสนิสดุการถ่ายภาพ

กล้องจะสร้างรูปทีนํามารวมกนัและการถ่ายภาพซ้อนจะสนิสดุลง

O การถ่ายภาพซ้อนจะไมส่ามารถบนัทกึได้ผา่นการถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ (P 235)

N ใช้ A ตงัค่าการถ่ายภาพ > ควบคุมการถ่ายภาพซ้อน เพือเลือกวิธีการรวมการรับแสง
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ฟิลเตอร์ขันสูง

ถ่ายรูปด้วยเอฟเฟกต์ของฟิลเตอร์

1 กดปุ่ ม DRIVE แล้วเลือก ฟิลเตอร์ขันสูง ในเมนโูหมด

ไดร์ฟ

2 เลือกฟิลเตอร์

3 ถ่ายรูป
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ฟิลเตอร์ขนัสงู

ตวัเลือกฟิลเตอร์ขันสูง

เลือกจากฟิลเตอร์ตอ่ไปนี:
ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ คาํอธิบายคาํอธิบาย

G แบบกล้องทอย เลือกสําหรับเอฟเฟกต์กล้องทอยแบบย้อนยคุ

H เหมือนแบบจาํลอง ภาพด้านบนและด้านลา่งจะเบลอสําหรับเอฟเฟกต์ภาพดโิอรามา

I เน้นสีสัน ทําให้ภาพมีคอนทราสต์สงูโดยใช้สีทีสดใส

J ไฮคีย์ สร้างภาพทีสวา่ง คอนทราสต์ตํา

Z โลว์คีย์ สร้างโทนมืดอยา่งสมําเสมอโดยเน้นจดุเดน่ในบางพืนที

K ไดนามคิโทน โทนสีแบบไดนามิคใช้สําหรับถ่ายเอฟเฟกต์แฟนตาซี

X ซอฟต์โฟกัส สร้างรูปแบบทีมีลกัษณะนุม่นวลตลอดทวัทงัภาพ

u สีบนพนืขาวดาํ(แดง)

พืนทีของภาพทีเป็นสีทีเลือกจะมีการบนัทกึเป็นสีนนั แตพื่นทีอืน
ของภาพจะถกูบนัทกึเป็นสีขาวดํา

v สีบนพนืขาวดาํ(ส้ม)

w  สีบนพนืขาวดาํ(เหลือง)

x สีบนพนืขาวดาํ(เขียว)

y  สีบนพนืขาวดาํ(นําเงนิ)

z สีบนพนืขาวดาํ(ม่วง)

N ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจดุหรือมีความแตกตา่งในความสวา่งหรือระดบัของสี ทงันีขนึอยูก่บัการ
ตงัคา่ตวัแบบและกล้อง
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ตงัค่าคุณภาพภาพ

ปรับการตงัคา่คณุภาพภาพ

การแสดงการตงัคา่คณุภาพภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแส

ดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ H (ตงัค่าคุณภาพภาพ) RAW

FX

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก

ขนาดภาพ

เลือกขนาดและอตัราสว่นภาพทีใช้บนัทกึภาพนิง

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

O 3 : 2 6240 × 4160

O 16 : 9 6240 × 3512

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

O 1 : 1 4160 × 4160

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

P 3 : 2 4416 × 2944

P 16 : 9 4416 × 2488

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

P 1 : 1 2944 × 2944

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

Q 3 : 2 3120 × 2080

Q 16 : 9 3120 × 1760

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

Q 1 : 1 2080 × 2080

สามารถใช้ตวัเลือกตอ่ไปนีใน โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต และเมือเลือก ตดัส่วน1.25X 
ไว้ในโหมดถ่ายภาพตอ่เนืองเป็นชดุ:

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

P 3 : 2 4992 × 3328

P 16 : 9 4992 × 2808

ตวัเลือกตวัเลือก ขนาดภาพขนาดภาพ

P 1 : 1 3328 × 3328

N ขนาดภาพ จะไมถ่กูตงัคา่ใหมเ่มือปิดกล้องหรือเลือกโหมดการถ่ายภาพอืน
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ตงัคา่คณุภาพภาพ

คุณภาพของภาพ

เลือกฟอร์แมทไฟล์และอตัราการบีบอดั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

FINE สามารถใช้อตัราบีบอดัตําสําหรับภาพทีมีคณุภาพสงู

NORMAL อตัราการบีบอดัทีสงูขนึจะใช้เพือเพิมจํานวนของภาพทีสามารถจดัเก็บได้

FINE+RAW บนัทกึทงัในแบบไฟล์ภาพ RAW และภาพ JPEG ความละเอียดสงู

NORMAL+RAW บนัทกึทงัในแบบไฟล์ภาพ RAW และภาพ JPEG ความละเอียดปกติ

RAW บนัทกึแบบไฟล์ภาพ RAW เทา่นนั

ปุ่มฟังก์ชัน

การสลบัเปิดหรือปิดคณุภาพของภาพ RAW สําหรับภาพเดียว ให้ตงัคา่ RAW ไปยงัปุ่ มใดปุ่ มหนงึ 
(P 248) กดปุ่ มหนงึครังเพือเลือกตวัเลือกในแถวทางขวา และกดอีกครังเพือกลบัไปยงัการตงัคา่ดงัเดมิ 
(แถวทางซ้าย)

ตวัเลือกทถีกูเลือกอยู่ในปัจจุบนัสาํหรับ ตวัเลือกทถูีกเลือกอยู่ในปัจจุบนัสาํหรับ 

คุณภาพของภาพคุณภาพของภาพ

ตวัเลือกทถีกูเลือกโดยการกดปุ่มฟังก์ชันทกีาํหนด ตวัเลือกทถูีกเลือกโดยการกดปุ่มฟังก์ชันทกีาํหนด 

RAW ไว้RAW ไว้

FINE FINE+RAW

NORMAL NORMAL+RAW

FINE+RAW FINE

NORMAL+RAW NORMAL

RAW FINE
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การบนัทกึ RAW

เลือกวา่จะบีบอดัภาพ RAW หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ไม่ได้บบีอัด ภาพ RAW จะไมถ่กูบีบอดั

บบีอัดโดยไม่เสียข้อมูล

ภาพ RAW จะถกูบีบอดัโดยใช้ขนัตอนวิธีแบบย้อนกลบัทีจะชว่ยลด
ขนาดไฟล์โดยไมส่ญูเสียข้อมลูภาพ สามารถดภูาพได้ใน Capture One 
Express Fujifilm (P 289), RAW FILE CONVERTER EX (P 289), 
FUJIFILM X RAW STUDIO (P 290) หรือซอฟต์แวร์อืนๆ ทีรองรับการ
บีบอดัภาพ RAW “โดยไมเ่สียข้อมลู”

จาํลองฟิล์ม

จําลองเอฟเฟกต์ชนิดตา่งๆ ของฟิล์ม รวมทงั ขาวดํา (โดยมีหรือไมมี่ฟิลเตอร์สี) เลือกสีตามตวั

แบบและความคดิสร้างสรรค์ของคณุ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

c PROVIA/สีปกติ เหมาะสําหรับ วตัถหุลาย ประเภท

d Velvia/สดใส ภาพสดใส, สําหรับภาพ วิวและธรรมชาติ

e ASTIA/นุ่มนวล ลดสีและความ เปรียบตา่งเพือ ให้ดนูุม่ลง

i CLASSIC CHROME สีออ่นและปรับปรุง ความเข้มของเงา ทําให้ดเูยือกเยน็

g PRO Neg. Hi เหมาะกบัพอร์เทรต โดยเพิมคอนทราสต์ เลก็น้อย

h PRO Neg. Std เหมาะกบัพอร์เทรต ทีไลร่ะดบันุม่นวล และใช้โทนสีผิว

g คลาสสิกเนกาทฟี เพิมคณุภาพสีด้วยโทนสีทีเข้ม เพือเพิมความลกึสี

X ETERNA/ภาพยนตร์ สีออ่นและเข้ม ระดบัเงาเหมาะสมกบั มฟูวีทีดเูหมือนฟิล์ม
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ตงัคา่คณุภาพภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

a ACROS

ถ่ายภาพขาวและดํา คมชดัและเก็บทกุรายละเอียด ใช้ได้กบัฟิลเตอร์สี
เหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว (G) ซงึจะชว่ยเพิมความเข้มของสีเทา
ตามสีสนัตรงข้ามกบัสีทีเลือก

• ACROS+ฟิลเตอร์เหลือง: เพิมคอนทราสต์ เลก็น้อย และทําให้
ท้องฟ้ามืดลง

• ACROS+ฟิลเตอร์แดง: เน้นคอนทราสต์ และทําให้ท้องฟ้ามืดลง 
อยา่งชดัเจน

• ACROS+ฟิลเตอร์เขียว: สร้างโทนสีผิว ในการภาพคนให้ สวย
เหมือนจริง

b โมโนโครม

ถ่ายภาพ แบบขาวดํา ใช้ได้กบัฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye), แดง (R) และ
เขียว (G) ซงึจะชว่ยเพิมความเข้มของสีเทาตามสีสนัตรงข้ามกบัสีที
เลือก

• โมโน+ฟิลเตอร์เหลือง: เพิมคอนทราสต์ เลก็น้อย และทําให้ท้องฟ้า
มืดลง

• โมโนโครม+ฟิลเตอร์แดง: เน้นคอนทราสต์ และทําให้ท้องฟ้ามืด
ลง อยา่งชดัเจน

• โมโน+ฟิลเตอร์เขียว: สร้างโทนสีผิว ในการภาพคนให้ สวยเหมือนจริง

f ซีเปีย ถ่ายภาพใน โทนสีซีเปีย

N • ตวัเลือกจําลองฟิล์มสามารถรวมกบัการตงัคา่โทนและความคมชดั
• นอกจากนียงัสามารถเข้าถงึการตงัคา่การจําลองฟิล์มผา่นทางลดั (P 240)
• สําหรับข้อมลูเพิมเตมิ โปรดเยียมชม: 

http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/
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สีโมโนโครม

เพิมสีแดงหรือสีนําเงิน (โทนสีอบอุน่หรือโทนสีเยน็) ลงในการ

จําลองฟิล์มโมโนโครม a ACROS และ b โมโนโครม 

สามารถปรับสีได้บนแกน WARM–COOL และ G (สีเขียว)–M (สี

แดงอมมว่ง)

เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี

เพิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ

ความหยาบความหยาบ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ชัดเจน เลือกสําหรับเมด็สีขรุขระ

จาง เลือกสําหรับเมด็สีเรียบเนียน

ปิด ปิดเอฟเฟกต์

ขนาดขนาด

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ใหญ่ เลือกสําหรับเมด็สีหยาบ

เล็ก เลือกสําหรับเมด็สีละเอียด



103

6

ตงัคา่คณุภาพภาพ

เอฟเฟกต์โครมสี

เพิมชว่งของโทนสีทีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีทีมีความอิมตวัคอ่นข้างสงู เชน่ สีแดง สีเหลือง 

และสีเขียว

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ชัดเจน เลือกเพือให้เอฟเฟกต์มีผลมาก

จาง เลือกเพือให้เอฟเฟกต์มีผลน้อย

ปิด ปิดเอฟเฟกต์

สีโครม FX ฟ้า

เพิมชว่งของโทนสีทีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีฟ้า

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ชัดเจน เลือกเพือให้เอฟเฟกต์มีผลมาก

จาง เลือกเพือให้เอฟเฟกต์มีผลน้อย

ปิด ปิดเอฟเฟกต์
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สมดุลย์สีขาว

เพือให้ได้สีธรรมชาติ ให้เลือกตวัเลือกสมดลุย์สีขาวทีเข้ากบัแหลง่กําเนิดแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ มีการปรับสมดลุย์สีขาวโดยอตัโนมตัิ

k/l/m คา่วดัแสงสําหรับสมดลุย์สีขาว

k เลือกอณุหภมิูสี

i สําหรับตวัแบบทีอยูก่ลางแดดจ้า

j สําหรับตวัแบบทีอยูใ่นร่ม

k ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ “ขาวธรรมชาติ”

l ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ “ขาวอมเหลือง”

m ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ “ขาวนวล”

n ใช้งานภายใต้หลอดไส้ร้อน

g ลดแสงสีนําเงินทีมกัเกียวข้องกบัแสงไฟใต้นํา

N • ในกรณีที ออโต้ ไมส่ามารถให้ผลลพัธ์ทีต้องการได้—ตวัอยา่งเชน่ ภายใต้แหลง่กําเนิดแสงบาง
ประเภทหรือในการถ่ายภาพบคุคลระยะใกล้—ใช้สมดลุย์สีขาวแบบกําหนดเองหรือใช้ตวัเลือกสม
ดลุย์สีขาวทีเหมาะสมกบัแหลง่กําเนิดแสงนนั

• สมดลุย์สีขาวจะปรับสําหรับแสงแฟลชในโหมด ออโต้ และ g เทา่นนั ปิดแฟลชโดยใช้ตวัเลือก
สมดลุย์สีขาวอืนๆ

• นอกจากนียงัสามารถเข้าถงึตวัเลือกสมดลุย์สีขาวผา่นทางลดั (P 240)
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ปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด

ในการกด MENU/OK หลงัจากเลือกตวัเลือกสมดลุย์สีขาว 

ข้อความจะแสดงการปรับอยา่งละเอียด ให้ใช้ไม้โฟกสั (ก้าน

โฟกสั) เพือปรับสมดลุย์สีขาวอยา่งละเอียด

WB

N • เพือออกโดยไมป่รับอยา่งละเอียด ให้กด DISP/BACK หลงัจากเลือกตวัเลือกสมดลุย์สีขาว

• ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไมเ่อียงเป็นแนวทแยงมมุ

สมดุลย์สีขาวกาํหนดเอง

เลือก k, l หรือ m เพือปรับสมดลุย์สีขาวสําหรับ

สภาพแวดล้อมแสงทีไมป่กตโิดยใช้วตัถสุีขาวอ้างอิง 

(นอกจากนียงัสามารถใช้วตัถทีุมีสีเป็นต้นแบบของโทนสีภาพ

ทีจะถ่ายได้) เป้าหมายสมดลุย์สีขาวจะแสดงขนึ; วาง

ตําแหนง่และปรับขนาดเป้าหมายทีมีวตัถอุ้างอิงอยูแ่ล้วกด

ปุ่ มชตัเตอร์ลงทงัหมดจนสดุเพือวดัสมดลุย์สีขาว (การเลือก

คา่กําหนดเองลา่สดุ และออกโดยไมว่ดัสมดลุย์สีขาว ให้กด DISP/BACK หรือกด MENU/OK เพือ
เลือกคา่ลา่สดุ แล้วแสดงข้อความปรับละเอียด)

• หาก “เสร็จสมบรูณ์” แสดงขนึ ให้กด MENU/OK เพือตงั

คา่สมดลุย์สีขาวให้เป็นคา่ทีวดัได้

• หาก “แสงน้อยไป” แสดงขนึ ให้เพิมการชดเชยการรับ

แสง แล้วลองใหมอี่กครัง

• หาก “แสงมากไป” แสดงขนึ ให้ลดการชดเชยการรับแสง

แล้วลองใหมอี่กครัง

 1

 : 
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k: อุณหภมูสีิ

การเปลียนอณุหภมิูสีจะเปลียนระดบัของสีโดยรวม

N สามารถปรับอณุหภมิูสีเพือให้ภาพ “อุน่ขนึ” หรือ “เยน็ลง” หรือตงัใจสร้างสีทีแตกตา่งกนัอยา่งสนิเชิง
จากความเป็นจริง

1 เลือก k ในเมนสูมดลุย์สีขาว

รายการอณุหภมิูสีจะปรากฏขนึ

R:0  B:0

2 ไฮไลท์อณุหภมิูสีโดยใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) แล้วกด 

MENU/OK

ข้อความปรับละเอียดจะปรากฏขนึ

N • คณุสามารถปรับอณุหภมิูสีขนัละ 10 K โดยหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั

• หากต้องการออกโดยไมป่รับสมดลุย์สีขาว ให้กด DISP/BACK หลงัจากเลือกอณุหภมิูสีแล้ว

3 ไฮไลท์ปริมาณการปรับละเอียดโดยใช้ไม้โฟกสั

4 กด MENU/OK

การเปลียนแปลงจะถกูนําไปใช้ อณุหภมิูสีทีเลือกจะ

ปรากฏในจอแสดงผล
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อุณหภมูสีิ

อณุหภมิูสีเป็นการวดัเพือกําหนดคา่สีของแหลง่กําเนิดแสง โดยแสดงเป็นหนว่ยเคลวิน (K) แหลง่กําเนิด
แสงทีมีอณุหภมิูสีใกล้เคียงกบัแสงอาทิตย์โดยตรงจะเป็นสีขาว แหลง่กําเนิดแสงทีมีอณุหภมิูสีตํากวา่จะมีสี
เหลืองหรือสีแดง ขณะทีอณุหภมิูสีทีสงูกวา่จะเป็นออกเป็นสีนําเงิน

ช่วงไดนามกิ

ควบคมุคอนทราสต์ เลือกคา่ทีตําเพือเพิมคอนทราสต์เมือถ่ายภาพในร่มหรือใต้ท้องฟ้าทีมี

เมฆมาก คา่ทีสงูเพือลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งเมือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู 

แนะนําให้ใช้คา่ทีสงูกวา่สําหรับฉากทีมีทงัแสงอาทิตย์และทีร่ม เชน่ ตวัแบบทีมีคอนทราสต์สงู

อยา่งแสงอาทิตย์เหนือนํา, แสงทีสอ่งใบไม้ในฤดใูบไม้ร่วง, ภาพคนตดักบัท้องฟ้า และวตัถสุีขาว

หรือคนสวมเสือผ้าสีขาว

ตวัเลือกตวัเลือก

ออโต้ V 100% W 200% X 400%

O ภาพทีถ่ายด้วยคา่สงูกวา่อาจเกิดรอยจดุขนึในภาพ เลือกคา่ตามฉากทีใช้ถ่ายภาพ

N • หากเลือก ออโต้ กล้องจะเลือก V 100% หรือ W 200% อยา่งใดอยา่งหนงึโดยอตัโนมตัิ 
ตามตวัแบบและสภาพการถ่ายรูป ความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงจะแสดงเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลง
ครึงหนงึ

• สามารถใช้ W 200% ทีความไวแสง ISO 320 ถงึ ISO 12800, X 400% ทีความไวแสง 

ISO 640 ถงึ 12800
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การจดัลาํดบัช่วง D

ลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งและโทนมืดเพือให้ได้ภาพทีดเูป็นธรรมชาตเิมือถ่ายภาพ

ฉากคอนทราสต์สงู

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ กล้องจะปรับคอนทราสต์อตัโนมตัติามสภาพแสง

ชัดเจน ปรับชว่งไดนามิกปริมาณมากสําหรับฉากทีมีคอนทราสต์สงูมาก

จาง ปรับชว่งไดนามิกปริมาณน้อยสําหรับฉากทีมีคอนทราสต์ปานกลาง

ปิด ปิดการลดคอนทราสต์

N • สามารถใช้ จาง ทีความไวแสง ISO 320 ถงึ ISO 12800, ชัดเจน ทีความไวแสง ISO 640 ถงึ 
12800

• เมือเลือกตวัเลือกอืนทีไมใ่ช ่ปิด กล้องจะปรับ โทนสว่าง, โทนมืด และ ช่วงไดนามกิ โดย
อตัโนมตัิ; หากคณุต้องการตงัคา่เหลา่นีด้วยตนเอง ให้เลือก ปิด

โทนภาพ

เมืออ้างอิงถงึโทนภาพ ให้ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือปรับ

ลกัษณะทีปรากฏของโทนสวา่งหรือโทนมืด โดยทําให้เข้มขนึ

หรือออ่นลง เลือกคา่ทีสงูขนึเพือทําให้โทนมืดและโทนสวา่ง
เข้มขนึ คา่ทีตําลงเพือทําให้ออ่นลง

ตวัเลือกตวัเลือก

–2 –1 0 +1 +2 +3 +4
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สี

ปรับความหนาแนน่ของสี เลือกคา่ทีสงูขนึเพือเพิมความอิมตวัของสี คา่ทีตําลงเพือลดลง

ตวัเลือกตวัเลือก

–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4

ความคมชัด

เพิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง เลือกคา่ทีสงูขนึสําหรับโครงร่างทีคมชดัขนึ คา่ทีตําลง

สําหรับโครงร่างทีออ่นลง

ตวัเลือกตวัเลือก

–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4

ลดสัญญาณรบกวน

ลดสญัญาณรบกวนในภาพทีถ่ายด้วยความไวแสงสงู เลือกคา่ทีสงูขนึเพือลดสญัญาณรบกวน

และโครงร่างทีเรียบเนียน คา่ทีตําลงเพือให้มองเหน็โครงร่าง

ตวัเลือกตวัเลือก

–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4
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ความชัด

เพิมความละเอียดโดยให้กระทบกบัโทนสีในโทนสวา่งและโทนมืดน้อยทีสดุ เลือกคา่ทีสงูขนึ

สําหรับเพิมความละเอียด คา่ทีตําลงสําหรับเอฟเฟกต์ทีออ่นลง

ตวัเลือกตวัเลือก

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5

NRฉายแสงนาน

เลือก เปิด เพือลดรอยจดุในการฉายแสงนาน

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

LENS MOD. OPTIMI.

เลือก เปิด เพือเพิมความละเอียดโดยการปรับการเลียวเบนและการสญูเสียโฟกสัเลก็น้อยทีขอบ

ของเลนส์

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ขอบเขตสี

เลือกชว่งสีทีใช้งานได้สําหรับการผลติสี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

sRGB แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่

Adobe RGB สําหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์
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พกิเซล แมปปิง

ใช้ตวัเลือกนีหากคณุสงัเกตเหน็จดุสวา่งในภาพของคณุ

1 กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ H ตงัค่าคุณภาพภาพ

2 ไฮไลท์ พกิเซล แมปปิง แล้วกด MENU/OK เพือดําเนินการพิกเซลแมปปิง

O • ไมรั่บประกนัผลลพัธ์
• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ชาร์จแบตเตอรีจนเตม็ก่อนเริมต้นดําเนินการพิกเซลแมปปิง
• ไมส่ามารถดําเนินการพิกเซลแมปปิงได้เมืออณุหภมิูเพิมขนึ
• อาจใช้เวลาประมวลผลสองสามวินาที

เลือกตงัค่าเอง

สามารถเรียกใช้การตงัคา่จากรายการตงัคา่แบบกําหนดเองใดๆ จากเจ็ดรายการได้

รายการรายการ

กาํหนดเอง 1 กาํหนดเอง 2 กาํหนดเอง 3 กาํหนดเอง 4

กาํหนดเอง 5 กาํหนดเอง 6 กาํหนดเอง 7



112

6

แก้/บนัทกึตงัค่าเอง

บนัทกึการตงัคา่ทีตงัไว้ในกล้องได้สงูสดุถงึ 7 ชดุสําหรับสถานการณ์ทีใช้บอ่ย สามารถเรียกใช้

การตงัคา่ทีบนัทกึไว้โดยใช้ H ตงัค่าคุณภาพภาพ > เลือกตงัค่าเอง

1 เลือก H ตงัค่าคุณภาพภาพ ในเมนถู่ายรูป จากนนัไฮไลท์ แก้/บนัทกึตงัค่าเอง แล้ว

กด MENU/OK

2 ไฮไลท์รายการตงัคา่เองแล้วกด MENU/OK เพือเลือก
2
3

1

4
5
6
7

3 ไฮไลท์ แก้ไข แล้วกด MENU/OK

รายการตวัเลือกเมนถู่ายรูปจะปรากฏขนึ 2
3

1

4
5
6
7

N • การจดัเก็บการตงัคา่กล้องปัจจบุนัลงในรายการทีเลือก ให้ไฮไลท์ บนัทกึค่าปัจจุบนั แล้ว
กด MENU/OK

• หากต้องการคืนคา่เริมต้นสําหรับรายการปัจจบุนั ให้เลือก รีเซต็

• เปลียนชือรายการได้โดยใช้ แก้ชือทตีงัไว้

4 ไฮไลท์รายการทีคณุต้องการจดัเก็บในรายการตงัคา่
แบบกําหนดเองแล้วกด MENU/OK

ปรับการตงัคา่สําหรับรายการทีเลือก

1
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ตงัคา่คณุภาพภาพ

5 กด MENU/OK เพือบนัทกึการเปลียนแปลงของรายการทีเลือกแล้วกลบัสูร่ายการเมนู

ปรับรายการเพิมเตมิตามทีต้องการ

6 การกด DISP/BACK ในรายการเมนจูะแสดงข้อความ

ยืนยนั ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK เพือบนัทกึการ

ตงัคา่ลงในรายการทีเลือก

1 OK?
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ตงัค่า AF/MF

ปรับการตงัคา่โฟกสั

การแสดงการตงัคา่โฟกสั ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ

ถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ G (ตงัค่า AF/MF)

AF/MF

AF-C
AF

PRE-AF
AF

AF

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก

โฟกัสแบบพนืที

เลือกพืนทีโฟกสัสําหรับออโต้โฟกสั แมนวลโฟกสั และซมูโฟกสั
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ตงัคา่ AF/MF

ออโต้โฟกัส

เลือกออโต้โฟกสัสําหรับโหมดโฟกสั S และ C

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

r
จุดเดยีว

กล้องจะโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัทีเลือก สามารถเลือกจํานวนจดุโฟกสัทีใช้ได้
โดยใช้ G ตงัค่า AF/MF > จาํนวนจุดโฟกัส ใช้สําหรับโฟกสัแบบจดุบนตวัแบบ
ทีเลือก

y
พนืที

กล้องโฟกสับนตวัแบบในโซนโฟกสัทีเลือก โซนโฟกสัมีจดุโฟกสัหลายจดุ ทําให้
โฟกสับนตวัแบบทีกําลงัเคลือนไหวได้งา่ย

z
ไวด์/ตดิตาม

• ในโหมดโฟกสั S กล้องจะโฟกสัอตัโนมตับินตวัแบบคอนทราสต์สงู พืนทีในโฟกสั
แสดงขนึในจอแสดงผล

• ในโหมดโฟกสั C กล้องจะตดิตามโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัทีเลือก ในขณะที
กดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

กล้องอาจไมส่ามารถโฟกสับนตวัแบบขนาดเลก็หรือตวัแบบทีเคลือนไหวซําๆ

j
ทงัหมด

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัในหน้าจอการเลือกจดุโฟกสั (P 72, 73) เพือ
สลบัไปตามออโต้โฟกสัตามลําดบัดงันี: r จุดเดยีว, y พนืท ีและ z ไวด์/
ตดิตาม
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การตงัค่าแบบกาํหนดเอง AF-C

เลือกตวัเลือกตดิตามโฟกสัสําหรับโหมดโฟกสั C เลือกจาก

การตงัคา่ 1–5 ตามตวัแบบหรือเลือกการตงัคา่ 6 สําหรับตวั

เลือกการตดิตามโฟกสัแบบกําหนดเอง

 AF-C

 1 

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การตงัค่า 1 เอนกประสงค์
ตวัเลือกการตดิตามมาตรฐานทีทํางานได้ดีกบัตวัแบบทีเคลือนที
ในลกัษณะทวัไป

การตงัค่า 2 ไม่สนใจสิงกีดขวาง &
 ตดิตามเป้าหมายต่อไป

ระบบโฟกสัพยายามตดิตามตวัแบบทีเลือก เลือกใช้กบัตวัแบบที
รักษาให้อยูที่พืนทีโฟกสัได้ยากหรือมีตวัแบบอืนทีมีลกัษณะคล้าย
กนัเข้ามาอยูก่บัตวัแบบในพืนทีโฟกสั

การตงัค่า 3 สาํหรับวัตถุที
มีการเร่ง/ชะลอความเร็ว

ระบบโฟกสัพยายามชดเชยการเร่งหรือชะลอความเร็วของตวั
แบบ เลือกใช้กบัตวัแบบทีมีแนวโน้มในการเปลียนแปลงความเร็ว
อยา่งรวดเร็ว

การตงัค่า 4 สาํหรับวัตถุที
ปรากฏขนึแบบฉับพลัน

ระบบโฟกสัพยายามโฟกสัตวัแบบทีเข้ามาในพืนทีโฟกสัอยา่ง
รวดเร็ว เลือกใช้กบัตวัแบบทีปรากฏขนึทนัทีหรือเมือสลบัตวัแบบ
อยา่งรวดเร็ว

การตงัค่า 5 สาํหรับวัตถุเคลือนที
ไม่สมาํเสมอและมีการเร่ง/ชะลอ

เลือกใช้สําหรับตวัแบบทีตดิตามยากทีมีแนวโน้มไมใ่ชเ่ฉพาะการ
เปลียนแปลงความเร็วทนัที แตย่งัมีการเคลือนไหวขนาดใหญ่จาก
หน้าไปหลงัและจากซ้ายไปขวา

ตงัค่ากาํหนดเอง 6 ชนิด
ปรับ ความไวในการตดิตาม, ความไวในการตดิตามแบบเร็ว 
และ การสลับบริเวณพนืท ีเพือให้เข้ากบัความต้องการของคณุ
ตามคา่ของการตงัคา่ 1–5 (P 117, 119)
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ตงัคา่ AF/MF

ตวัเลือกการตดิตามโฟกัส

ตวัแปรแตล่ะรายการทีเป็นสว่นหนงึของการตงัคา่ตดิตามโฟกสัมีรายละเอียดดงันี

ความไวในการตดิตามความไวในการตดิตาม

ตวัแปรนีกําหนดระยะเวลาทีกล้องรอเพือสลบัโฟกสัเมือมีวตัถุ

เข้าสูพื่นทีโฟกสัทีด้านหลงัหรือด้านหน้าของตวัแบบปัจจบุนั 

คา่ยิงสงู กล้องจะยิงรอนาน

ตวัเลือกตวัเลือก

0 1 2 3 4

O • คา่ยิงสงู กล้องจะยิงรอนานในการโฟกสัใหมเ่มือคณุพยายามสลบัตวัแบบ คา่ยิงตํา
• จะทําให้กล้องสลบัโฟกสัจากตวัแบบของคณุเป็นวตัถอืุนๆ ในพืนทีโฟกสัมากขนึ 

ความไวในการตดิตามแบบเร็วความไวในการตดิตามแบบเร็ว

ตวัแปรนีกําหนดวา่ระบบตดิตามจะเปลียนความไวอยา่งไร

ตามความเร็วของตวัแบบ คา่ยิงสงู ความแมน่ยําทีระบบ
พยายามตอบสนองตอ่การเคลือนไหวทนัทีจะยิงมากขนึ

ตวัเลือกตวัเลือก

0 1 2

O คา่ยิงสงู กล้องจะโฟกสัได้ยากขนึในสถานการณ์ทีออโต้โฟกสัทํางานได้ไมดี่ เชน่ เมือตวัแบบมีการ

สะท้อนแสงสงู หรือมีคอนทราสต์ตํา
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การสลับบริเวณพนืทีการสลับบริเวณพนืที
ตวัแปรนีกําหนดพืนทีโฟกสัทีให้ความสําคญัในโซน AF

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หน้า โซน AF กําหนดความสําคญัไปทีตวัแบบทีอยูใ่กล้ทีสดุกบักล้อง

อัตโนมัติ
กล้องจะลอ็กโฟกสับนตวัแบบทีตรงกลางของโซน และจากนนัสลบัพืนทีโฟกสั
ตามความจําเป็นเพือตดิตาม

กลาง โซน AF กําหนดความสําคญัไปทีตวัแบบทีอยูใ่นตรงกลางของโซน

O ตวัเลือกนีจะมีผลเฉพาะเมือเลือก y พนืท ีสําหรับโหมด AF 

ตงัค่า

คา่ตวัแปรสําหรับการตงัคา่ทีแตกตา่งกนัมีรายละเอียดดงันี

ความไวในการตดิตามความไวในการตดิตาม ความไวในการตดิตามแบบเร็วความไวในการตดิตามแบบเร็ว การสลับบริเวณพนืทีการสลับบริเวณพนืที

การตงัค่า 1การตงัค่า 1 2 0 อตัโนมตัิ

การตงัค่า 2การตงัค่า 2 3 0 กลาง

การตงัค่า 3การตงัค่า 3 2 2 อตัโนมตัิ

การตงัค่า 4การตงัค่า 4 0 1 หน้า

การตงัค่า 5การตงัค่า 5 3 2 อตัโนมตัิ
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ตงัคา่ AF/MF

ตวัเลือกการตดิตามโฟกัสแบบกาํหนดเอง

ทําตามขนัตอนด้านลา่งเพือปรับการตงัคา่สําหรับการตงัคา่ 6

1 เลือก การตงัค่าแบบกาํหนดเอง AF-C > ตงัค่า

กาํหนดเอง 6 ชนิด

 AF-C

 6 

2 ไฮไลท์รายการโดยใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าเพือ

เปลียน การรีเซต็การตงัคา่ไปเป็นคา่เดมิ ให้กดปุ่ ม DRIVE

3 กด DISP/BACK เมือการตงัคา่เสร็จสมบรูณ์
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โหมดสโตร์ AF โดยปรับทศิทาง

เลือกวา่จะบนัทกึโหมดโฟกสัและพืนทีโฟกสัทีใช้เมือกล้องอยูใ่นแนวตงัแยกตา่งหากจากคา่ทีใช้

เมือกล้องอยูใ่นแนวนอนหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ปิด ใช้การตงัคา่เดียวกนัสําหรับการวางแนวของกล้องทงัสองแนว

โฟกัสเฉพาะพนืที สามารถเลือกพืนทีโฟกสัแยกกนัสําหรับการวางแนวของกล้องแตล่ะแนวได้

เปิด สามารถเลือกโหมดโฟกสัและพืนทีโฟกสัแยกกนัได้

แสดงจุด AF yz 

เลือกวา่จะให้เฟรมโฟกสัแตล่ะเฟรมแสดงเมือเลือก พนืท ีหรือ ไวด์/ตดิตาม สําหรับ G ตงัค่า 

AF/MF > ออโต้โฟกัส หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

ON OFF

จาํนวนจุดโฟกัส

เลือกจํานวนจดุโฟกสัทีใช้ได้สําหรับการเลือกจดุโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั หรือเมือเลือก 

จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

117 จุด (9×13) เลือกจากจดุโฟกสั 117 จดุทีเรียงในตารางแบบ 9 คณู 13

425 จุด (17×25) เลือกจากจดุโฟกสั 425 จดุทีเรียงในตารางแบบ 17 คณู 25
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ตงัคา่ AF/MF

PRE-AF

หากเลือก เปิด กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เนือง แม้เมือไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ กล้องจะปรับ

โฟกสัอยา่งตอ่เนือง เพือให้กล้องสามารถโฟกสัได้อยา่งรวดเร็วยิงขนึหลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร์ลง

ครึงหนงึ การเลือกใช้ตวัเลือกนีจะชว่ยป้องกนัการถ่ายพลาด

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

O การเลือก เปิด จะทําให้สนิเปลืองแบตเตอรีมากขนึ

แสงหา AF

หากเลือก เปิด แสงชว่ยหา AF จะสวา่งเพือชว่ยหาออโต้โฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

O • กล้องอาจไมส่ามารถโฟกสัโดยใช้แสงชว่ยหา AF ได้ในบางกรณี

• หากกล้องไมส่ามารถโฟกสัในระยะใกล้ ให้ลองเพิมระยะทางเข้าหาตวัแบบ

• หลีกเลียงการสอ่งแสงชว่ยหา AF ไปยงัตาของตวัแบบโดยตรง
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ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา

ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะจะตงัโฟกสัและรูรับแสงสําหรับ

ใบหน้าบคุคลไมว่า่จะอยูตํ่าแหนง่ใดในเฟรม ซงึเป็นการ

ป้องกนักล้องจบัโฟกสัไปทีพืนหลงัในการถ่ายภาพคนเป็นก

ลุม่ เลือกสําหรับการถ่ายรูปทีเน้นตวัแบบทีเป็นบคุคล คณุยงั

สามารถเลือกวา่กล้องจะตรวจจบัและโฟกสัไปทีตาซ้ายหรือ

ตาขวาเมือเปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิดการตรวจจบัใบหน้า

ปรับการตงัคา่สําหรับระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ คณุยงัสามารถปรับการ
ตงัคา่การตรวจจบัตาได้

• g ตาปิด: ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะเทา่นนั

• u ตา ออโต้: กล้องจะเลือกอตัโนมตัวิา่จะโฟกสัดวงตาข้างใดเมือตรวจ
พบใบหน้า

• w เน้นตาขวา: กล้องจะโฟกสัทีตาขวาของตวัแบบทีตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ

• v เน้นตาซ้าย: กล้องจะโฟกสัทีตาซ้ายของตวัแบบทีตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ

ปิด ปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะและเน้นดวงตา

O • ถ้าตวัแบบเคลือนไหวในขณะทีกดปุ่ มชตัเตอร์ ใบหน้าอาจไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ทีมีการระบดุ้วยกรอบ
สีเขียวเมือถ่ายภาพ

• ในบางโหมด กล้องอาจตงัคา่การรับแสงสําหรับทงัเฟรม แทนทีจะเป็นบคุคล
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ตงัคา่ AF/MF

N • ใบหน้าทีกล้องเลือกจะแสดงในกรอบสีเขียว ใบหน้าอืนๆ ทีกล้องตรวจพบจะแสดงในกรอบสีเทา 
หากต้องการให้กล้องโฟกสัไปทีวตัถอืุน ให้แตะภายในกรอบสีเทา ไอคอน g จะเปลียนจากสี
ขาวเป็นสีเขียว

• คณุยงัสามารถเปลียนตวัแบบได้โดยการกดปุ่ มฟังก์ชนัทีกําหนดไว้ให้ n การเลือกใบหน้า o 
แล้วใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) (P 218)

• ในการสลบัจากการตรวจหาใบหน้าเป็นการเลือกพืนทีโฟกสัแบบแมนวล ให้กดตรงกลางของไม้
โฟกสั (ก้านโฟกสั) กดอีกครังเพือเปิดใช้การตรวจหาใบหน้าอีกครัง

• หากวตัถทีุเลือกออกจากเฟรมภาพไป กล้องจะรอให้วตัถกุลบัมาในระยะเวลาทีตงัไว้ และบางครัง
อาจปรากฏกรอบสีเขียวขนึมาในตําแหนง่ทีไมมี่ใบหน้าใด

• คณุไมส่ามารถเปลียนวตัถไุด้ในระหวา่งการถ่ายภาพตอ่เนืองเป็นชดุ
• ขนึอยูก่บัสภาวะการถ่ายรูป การตรวจหาใบหน้าอาจหยดุเมือถ่ายภาพตอ่เนืองเป็นชดุ

• การระบใุบหน้าของกล้องสามารถทําได้ทงัในการถ่ายภาพแนวตงัหรือการถ่ายภาพแนวนอน
• ถ้ากล้องไมส่ามารถตรวจหาดวงตาของตวัแบบได้เพราะถกูบดบงัโดยเส้นผม แวน่ตา หรือวตัถอืุน 
กล้องจะโฟกสัใบหน้าแทน

• นอกจากนียงัสามารถเข้าถงึตวัเลือกการตรวจจบัใบหน้า/ตาผา่นทางลดัได้ (P 240)
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AF+MF

ถ้าเลือก เปิด ในโหมดโฟกสั S และโฟกสัถกูลอ็ค (ไมว่า่จะโดยการกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึหรือ

วิธีการอืนใด) ลอ็คโฟกสัสามารถถกูยกเลกิและปรับโฟกสัแบบแมนวลได้โดยการหมนุวงแหวน

โฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

O • ต้องตงัคา่เลนส์ทีมีสญัลกัษณ์ระยะโฟกสัเป็นโหมดแมนวลโฟกสั (MF) ก่อนถงึจะสามารถใช้งาน
ตวัเลือกนี การเลือก MF จะปิดใช้งานสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั

• ถ้าเลนส์มีสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั ตงัวงแหวนโฟกสัไปตรงกลางของสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั โดย
กล้องอาจไมโ่ฟกสัหากวงแหวนถกูตงัเป็นระยะอนนัต์หรือโฟกสัตําสดุ

N ตวัเลือกระบบชว่ย MF มาตรฐาน และ ไฮไลท์ทโีฟกัสชัดสุด สามารถเลือกได้โดยใช้ 
ระบบช่วย MF

ซูมโฟกัส AF+MF

เมือเลือก เปิด สําหรับ G ตงัค่า AF/MF > เชค็โฟกัส และเลือก จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส จะ
สามารถใช้ซมูโฟกสัเพือซมูเข้าบนพืนทีโฟกสัทีเลือกได้ สามารถเลือกอตัราซมูโดยใช้แป้นหมนุเลอืกคําสงั
ด้านหลงั
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ตงัคา่ AF/MF

 ระบบช่วย MF

เลือกวิธีทีจะแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

มาตรฐาน
แสดงโฟกสัปกติ (โฟกสัชดัสดุ, ภาพแบง่ดจิิตอล และไมโครปริซมึดจิิตอลจะไม่
สามารถใช้งานได้)

ภาพแบ่งดจิติอล
แสดงภาพแบง่ขาวดํา (โมโนโครม) หรือสี (สี) ในตรงกลางของเฟรม เฟรม
ตวัแบบในพืนทีภาพแบง่ แล้วหมนุวงแหวนปรับโฟกสัจนภาพแบง่ทงัสีสว่นจดั
เรียงกนัอยา่งถกูต้อง

ไมโครปริซมึดจิติอล
เส้นตารางทีเน้นไปยงัสว่นทีเบลอจะแสดงขนึเมือตวัแบบอยูน่อกโฟกสั จะหาย
ไปและเปลียนไปเป็นภาพทีคมชดัเมือตวัแบบอยูใ่นโฟกสั

ไฮไลท์ทโีฟกัสชัดสุด กล้องจะเพิมโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดบัชดัสดุ

N นอกจากนีคณุยงัสามารถเลือกตวัเลือกระบบชว่ย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสงั
ด้านหลงัค้างไว้

เชค็โฟกัส

หากเลือก เปิด จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืนทีโฟกสัทีเลือกโดยอตัโนมตั ิเมือหมนุวงแหวนปรับ

โฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N • การกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัจะยกเลกิการซมูโฟกสั
• ตําแหนง่การซมูจะอยูร่อบๆ พืนทีโฟกสัในขณะนนัและเปลียนไปตามการเปลียนพืนทีโฟกสั
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รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.

เลือก เปิด เพือวดัแสงเฟรมโฟกสัปัจจบุนัในโหมดโฟกสั S หรือ C

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ตงั AF ทนัที

เลือกวา่กล้องจะโฟกสัโดยใช้ AF เดียว (AF-S) หรือ AF ตอ่เนือง (AF-C) เมือกดปุ่ มทีเป็นการ

ลอ็คโฟกสัหรือปุ่ มทีกําหนด เปิด AF ไว้ในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

AF-S AF-C

ระยะชัดลึก

เลือก พนิฐานแบบฟิล์ม เพือชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพทีจะดเูป็นภาพพิมพ์

และทีมีลกัษณะคล้ายกนั สว่น พนืฐานพกิเซล จะชว่ยคณุประเมินความลกึฟิลด์สําหรับภาพที

จะดทีูความละเอียดสงูบนคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลอิเลก็ทรอนิกส์อืนๆ

ตวัเลือกตวัเลือก

พนืฐานพกิเซล พนิฐานแบบฟิล์ม



127

6

ตงัคา่ AF/MF

การถ่าย/โฟกัส

เลือกวิธีทีกล้องโฟกสัในโหมดโฟกสั AF-S หรือ AF-C

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การถ่าย
เน้นการตอบสนองของชตัเตอร์มากกวา่โฟกสั สามารถถ่ายภาพเมือกล้องไมไ่ด้อยู่
ในโฟกสั

โฟกัส
เน้นโฟกสัมากกวา่การตอบสนองของชตัเตอร์ สามารถถ่ายภาพได้เฉพาะเมือกล้อง
อยูใ่นโฟกสั

ตวัจาํกัดช่วง AF

จํากดัชว่งของระยะโฟกสัทีใช้ได้เพือเพิมความเร็วในการโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ปิด ปิดใช้งานการจํากดัโฟกสั

กาํหนดเอง

จํากดัโฟกสัไปทีชว่งของระยะหา่งทีกําหนดเป็นตําสดุและสงูสดุ

• ตกลง: จํากดัโฟกสัไปทีชว่งทีเลือก

• ตงัค่า: เลือกวตัถสุองชินและจํากดัโฟกสัไปทีระยะหา่งระหวา่งวตัถนุนั

พรีเซต็1
จํากดัโฟกสัไปทีชว่งทีกําหนดไว้ลว่งหน้า

พรีเซต็2

O • การเลือกชว่งโฟกสัทีมีระยะสนักวา่ระยะโฟกสัทีน้อยทีสดุของเลนส์จะปิดใช้งานการจํากดัโฟกสั
• คา่ทีระบแุละแสดงสําหรับการจํากดัโฟกสัอาจแตกตา่งจากระยะโฟกสัจริง

N การดําเนินการเพิมเตมิตอ่ไปนีสามารถทําได้เมือเลือก กาํหนดเอง:

• คณุสามารถแตะวตัถใุนหน้าจอสมัผสัเพือเลือกชว่งโฟกสั
• แทนทีจะแตะวตัถใุนจอแสดงผล ให้คณุตงัระยะโฟกสัสงูสดุเป็นระยะอนนัต์โดยหมนุวงแหวนปรับ
โฟกสั
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โหมดหน้าจอสัมผัส

เลือกการดําเนินการถ่ายภาพทีใช้โดยใช้การควบคมุแบบสมัผสั

การถ่ายภาพนิง

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

ถ่ายด้วยการถ่ายด้วยการ

สัมผัสสัมผัส

แตะหวัข้อในจอแสดงผลเพือโฟกสัและปลอ่ยชตัเตอร์ ในโหมดถ่ายภาพตอ่เนือง
เป็นชดุ กล้องจะถ่ายภาพขณะทีคณุวางนิวไว้บนจอแสดงผล

AF

AF OFF

• ในโหมดโฟกสั S (AF-S) กล้องจะโฟกสัเมือคณุแตะทีตวัแบบในหน้าจอ โฟกสั
จะลอ็คทีระยะหา่งในขณะนนัจนกวา่คณุจะแตะทีไอคอน AF OFF

• ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะเริมโฟกสัเมือคณุแตะทีตวัแบบในหน้าจอ 
กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เนืองตามระยะหา่งของตวัแบบทีเปลียนไปจนกวา่
คณุจะแตะทีไอคอน AF OFF

• ในโหมดแมนวลโฟกสั (MF) คณุสามารถแตะทีหน้าจอเพือโฟกสัตวัแบบทีเลือก
โดยใช้ออโต้โฟกสัได้

บริเวณบริเวณ แตะเพือเลือกจดุสําหรับโฟกสัหรือซมู เฟรมโฟกสัจะเคลือนไปยงัจดุทีเลือก

ปิดปิด ปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสั
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ตงัคา่ AF/MF

การบนัทกึภาพยนตร์

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

ถ่ายด้วยการถ่ายด้วยการ
สัมผัสสัมผัส

แทนทีจะกดปุ่ มชตัเตอร์ คณุสามารถแตะทีตวัแบบในหน้าจอเพือโฟกสัและเริมการ
บนัทกึภาพได้ ระหวา่งการบนัทกึภาพ คณุสามารถแตะทีหน้าจอเพือโฟกสัได้ตาม
คําอธิบายด้านลา่งนี หากต้องการหยุดการบันทกึ ให้กดปุ่มชัตเตอร์

AFAF

การแตะหน้าจอจะทําให้กล้องโฟกสัไปยงัจดุทีเลือก 
กดปุ่มชัตเตอร์เพือเริมต้นและหยุดการบันทกึ
• ในโหมดโฟกสั S (AF-S) คณุสามารถเริมโฟกสัใหมไ่ด้ตลอดเวลาโดยการแตะที
ตวัแบบในหน้าจอ

• ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เนืองตามการเปลียนแปลงของ
ระยะทางไปยงัตวัแบบในจดุโฟกสัทีเลือกโดยการแตะทีหน้าจอ

• ในโหมดแมนวลโฟกสั (MF) กล้องจะโฟกสัโดยใช้ออโต้โฟกสัเมือคณุแตะทีหน้า
จอ; ระหวา่งการบนัทกึภาพ คณุสามารถแตะทีหน้าจออีกครังเพือย้ายพืนที
โฟกสัไปยงัทีใหม่

บริเวณบริเวณ

แตะเพือจดัตําแหนง่พืนทีโฟกสั กดปุ่มชัตเตอร์เพือเริมต้นและหยุดการบันทกึ
• ในโหมดโฟกสั S (AF-S) คณุสามารถจดัตําแหนง่พืนทีโฟกสัใหมไ่ด้ตลอดเวลา
โดยการแตะทีตวัแบบในหน้าจอ เพือโฟกสั ใช้ปุ่ มทีกําหนด เปิด AF ไว้

• ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เนืองตามการเปลียนแปลงของ
ระยะทางไปยงัตวัแบบในจดุโฟกสัทีเลือกโดยการแตะทีหน้าจอ

• ในโหมดแมนวลโฟกสั (MF) คณุสามารถแตะทีหน้าจอเพือจดัตําแหนง่พืนที
โฟกสับนตวัแบบได้

ปิดปิด ปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสั

N หากต้องการปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสัและซอ่นสญัลกัษณ์โหมดหน้าจอสมัผสั เลือก ปิด 
เพือ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > x การตงัค่าหน้าจอสัมผัส
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การควบคุมแบบสัมผัสเพอืซูมโฟกัส

การควบคมุแบบสมัผสัจะแตกตา่งกนัไประหวา่งซมูโฟกสั (เปิดใช้งานตรวจสอบโฟกสั)

พนืทตีรงกลางภาพพนืทตีรงกลางภาพ

การแตะทีตรงกลางของหน้าจอจะเป็นการเริมใช้การทํางานตา่งๆ 
ตามด้านลา่งนี

โหมดหน้าจอสัมผัสโหมดหน้าจอสัมผัส การถ่ายภาพนิงการถ่ายภาพนิง การบนัทกึภาพยนตร์การบนัทกึภาพยนตร์

ถ่ายด้วยการสัมผัสถ่ายด้วยการสัมผัส AF-S/MF: ถ่ายภาพ
AF-S: AF

MF: AF ทนัที

AFAF
AF-S: AF AF-S: AF

MF: AF ทนัที MF: AF ทนัที

บริเวณบริเวณ
AF-S: AF AF-S: AF

MF: AF ทนัที MF: AF ทนัที

ปิดปิด AF-S/MF: ปิด AF-S/MF: ปิด

พนืทอืีนๆ ของภาพพนืทอืีนๆ ของภาพ

การแตะทีพืนทีอืนๆ ของภาพจะเป็นการเลือนหน้าจอ ไมว่า่จะอยู่
ระหวา่งการถ่ายภาพนิงหรือการบนัทกึภาพยนตร์โดยไมข่นึกบัตวั
เลือกของโหมดหน้าจอสมัผสั
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ตงัคา่ AF/MF

ปรับตาํแหน่งเฟรม AF

ดคํูาแนะนําเกียวกบัตําแหนง่โฟกสัจริงเมือจดัตําแหนง่ภาพ

ใน OVF โดยให้ตวัแบบอยูใ่กล้กบักล้อง เมือเลือก เปิด ไว้ 

กล้องจะแสดงตําแหนง่โฟกสัสําหรับวตัถปุระมาณ 50 ซม. 

จากกล้อง (B) นอกเหนือจากเฟรม AF มาตรฐาน (A) 

การกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึจะแสดงเฟรม AF สีเขียว (C) 

ทีตําแหนง่โฟกสัจริง

จอแสดงผลปกติ

แสดงเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนึง

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N • ตวัชีนําจะไมแ่สดงเมือกล้องโฟกสัทีระยะน้อยกวา่ 50 ซม.

• คณุสามารถเลือก ปิด ชวัคราวสําหรับการแสดงตวัชีนําได้โดยกดทีตรงกลางของไม้โฟกสั (ก้าน
โฟกสั)
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ตงัค่าการถ่ายภาพ

ปรับตวัเลือกการถ่ายภาพ

ในการแสดงตวัเลือกการถ่ายภาพ ให้กด MENU/OK ในจอแส

ดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ A (ตงัค่าการถ่ายภาพ)

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก
SELF-TIMER

AE

โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต

การถ่ายภาพโดยใช้การตดัภาพในพืนทีตรงกลางของหน้า

จอ ใช้ตวัเลือกนีกบัภาพของนกักีฬา, นก และตวัแบบที

เคลือนไหวได้อืนๆ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด
ภาพทีถ่ายโดยใช้ตดั 1.25X จะถกูลดมมุของภาพลงในขณะทีทางยาวโฟกสัของเลนส์เพิม
ขนึ 1.25X; การตดัภาพจะแสดงโดยใช้เฟรมในหน้าจอ

ปิด ปิดใช้งานตดั 1.25X

N • รายการ H ตงัค่าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ ในเมนถู่ายภาพจะถกูตงัไว้ที P
• ชอ่งมองภาพแบบสปอร์ตจะไมส่ามารถใช้งานได้ในโหมดทีมีการใช้ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์
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ตงัคา่การถ่ายภาพ

เกบ็ภาพล่วงหน้า sN 

เพือลดการหนว่งระหวา่งเวลาทีคณุกดปุ่ มชตัเตอร์ลงทงัหมดและเวลาทีมีการบนัทกึภาพลงบน

การ์ดหนว่ยความจํา กล้องจะเริมการถ่ายภาพโดยชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์เมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลง

ครึงหนงึและบนัทกึภาพจํานวนหนงึก่อนทีปุ่ มชตัเตอร์จะถกูกดลงทงัหมด

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N การถ่ายภาพพรีช็อตจะใช้ได้เฉพาะเมือเลือก s ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ ไว้ในโหมดไดร์ฟ 
ต่อเนือง R
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ตงัเวลาถ่าย

เลือกหนว่งเวลาการปลอ่ยชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

R 2 วิ
ชตัเตอร์จะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสองวินาทีหลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร์ ใช้เพือลดการเบลอ
ทีเกิดจากการเคลือนไหวของกล้องเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ ไฟของระบบตงัเวลาถ่ายกะพริบเมือ
ระบบตงัเวลาถ่ายรูปนบัถอยหลงั

S 10 วิ
ชตัเตอร์จะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสบิวินาทีหลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร์ ใช้สําหรับถ่ายภาพที
คณุต้องการถ่ายตวัเอง ไฟตงัเวลาถ่ายจะกะพริบทนัทีก่อนถ่ายภาพ

ปิด ปิดตงัเวลาถ่าย

หากเลือกตวัเลือกอืนทีไมใ่ช ่ปิด ตวัตงัเวลาจะเริมทํางานเมือ

กดปุ่ มชตัเตอร์ทงัหมดลงจนสดุ จอแสดงผลจะแสดงให้เหน็

จํานวนวินาทีทีเหลือจนกวา่จะกดปุ่ มชตัเตอร์ หากต้องการ

หยดุการตงัเวลาก่อนจะถ่ายภาพ ให้กด DISP/BACK

9

O • ยืนด้านหลงักล้องถ่ายรูปเมือใช้ปุ่ มชตัเตอร์ การยืนด้านหน้าของเลนส์อาจมีผลรบกวนตอ่โฟกสั
และการรับแสง

• นาฬิกาตงัเวลาจะปิดอตัโนมตัเิมือปิดกล้อง

ตงัค่าบนัทกึ SELF-TIMER

หากเลือก เปิด ตงัคา่ตงัเวลาถ่ายทีเลือกจะยงัคงมีผลหลงัจากทีถ่ายภาพหรือปิดกล้องแล้ว

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตงัคา่การถ่ายภาพ

ถ่ายตามช่วงเวลา

กําหนดคา่กล้องให้ถ่ายภาพโดยอตัโนมตัใินชว่งเวลาทีกําหนดไว้ลว่งหน้า

1 ไฮไลท์ ถ่ายตามช่วงเวลา ในแทบ็ 

A (ตงัค่าการถ่ายภาพ) แล้วกด MENU/OK

2 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือเลือกชว่งเวลาและจํานวน

ภาพ กด MENU/OK เพือดําเนินการ

PM

3 ใช้ไม้โฟกสัเพือเลือกเวลาเริมต้น จากนนักด MENU/OK 

การถ่ายภาพจะเริมต้นโดยอตัโนมตัิ

O ไมส่ามารถใช้การถ่ายภาพตงัเวลาเป็นชว่งทีความเร็วชตัเตอร์ B (การเปิดชตัเตอร์ค้าง) หรือการรับ
แสงหลายจดุ ในโหมดตอ่เนืองเป็นชดุ กล้องจะถ่ายภาพเพียงหนงึภาพเมือปลอ่ยชตัเตอร์แตล่ะครัง

N • แนะนําให้ใช้ขาตงักล้อง
• ขอแนะนําให้ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9V

• จอแสดงผลจะปิดระหวา่งแตล่ะภาพและสวา่งขนึสองสามวินาทีก่อนทีจะถ่ายภาพถดัไป
• สามารถเปิดใช้งานจอแสดงผลได้ทกุเวลาโดยกดปุ่ มชตัเตอร์
• หากต้องการถ่ายภาพตอ่ไปจนกวา่จํานวนภาพทีถ่ายจะเทา่กบัจํานวนภาพทีเหลือในขณะทีเริม
การถ่ายรูปตงัเวลาเป็นชว่ง ให้ตงัจํานวนภาพไปที ∞
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ควบคุมการรับแสงในการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

เลือก เปิด เพือปรับการรับแสงโดยอตัโนมตัใินระหวา่งการถ่ายรูปตงัเวลาเป็นชว่งเพือป้องกนั

การเปลียนแปลงของแสงอยา่งมากระหวา่งการถ่ายภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N • การเปลียนแปลงอยา่งมากของความสวา่งของวตัถอุาจทําให้การรับแสงผิดปกติ เราแนะนําให้คณุ
เลือกคา่ทีสนักวา่สําหรับ ถ่ายตามช่วงเวลา > ช่วงเวลา กบัวตัถทีุสวา่งขนึหรือมีแสงน้อยลงเป็น
อยา่งมากระหวา่งการถ่ายภาพ

• ในโหมดแมนวล (โหมด M) การถ่ายภาพแบบเรียบเนียนจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมือเลือกตวัเลือก 

A (ออโต้) ไว้สําหรับความไวแสงเทา่นนั
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ตงัคา่การถ่ายภาพ

ตงัค่าถ่ายคร่อม AE

ปรับการตงัคา่การถ่ายคร่อมการรับแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตงัค่าเฟรม/ขันที

เลือกจํานวนภาพทีถ่ายในลําดบัการถ่ายคร่อมและปริมาณการรับแสงทีแตกตา่ง
กนัไปในแตล่ะภาพ

• ภาพ: เลือกจํานวนภาพทีถ่ายในลําดบัการถ่ายคร่อม

• ขันท:ี เลือกปริมาณการรับแสงทีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาพ

1 เฟรม/ต่อเนือง • 1 เฟรม: ถ่ายภาพในลําดบัการถ่ายคร่อมครังละหนงึภาพ

• ต่อเนือง: ถ่ายภาพในลําดบัการถ่ายคร่อมครังละหลายภาพในการถ่ายครังเดียว

ตงัค่าต่อเนือง เลือกลําดบัทีถ่ายภาพ

ตงัถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม

เลือกการจําลองฟิล์มสามชนิดทีใช้สําหรับการถ่ายคร่อมจําลองฟิล์ม (P 100)

ตวัเลือกตวัเลือก

c PROVIA/สีปกติ d Velvia/สดใส e ASTIA/นุ่มนวล

i CLASSIC CHROME g PRO Neg. Hi h PRO Neg. Std

g คลาสสิกเนกาทฟี X ETERNA/ภาพยนตร์ a ACROS *

b โมโนโครม * f ซีเปีย

* ใช้ได้กบัฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye), สีแดง (R) และสีเขียว (G)
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การตงัค่าโฟกัส BKT

เลือกจากโหมดการถ่ายคร่อมโฟกสั ออโต้ และ ตงัค่าเอง

ตงัค่าเองตงัค่าเอง
ในโหมด ตงัค่าเอง ให้คณุเลือกดงัตอ่ไปนี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ภาพภาพ เลือกจํานวนภาพ

ขันทีขันที เลือกปริมาณการเปลียนโฟกสัในแตล่ะภาพ

ช่วงเวลาช่วงเวลา เลือกชว่งเวลาระหวา่งภาพ

โฟกัสและภาพ/ขันที

ความเกียวข้องระหวา่งโฟกสักบัตวัเลือกทีเลือกสําหรับ ภาพ และ ขันท ีแสดงอยูใ่นภาพประกอบ

1 2 3 4 5

:

ตําแหน่งเริมตน้จดุโฟกสั

• โฟกสัจะเริมจากตําแหนง่เริมต้นจดุโฟกสัไปจนถงึระยะอนนัต์
• คา่ของ ขันท ีทีน้อยจะสง่ผลให้เกิดการเปลียนแปลงโฟกสัเลก็น้อย คา่ทีมากขนึจะสง่ผลตอ่การ
เปลียนแปลงทีมากขนึ

• โดยไมข่นึอยูก่บัตวัเลือกทีเลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสนิสดุลงเมือโฟกสัไปถงึระยะอนนัต์

ทีละภาพ

ขนัที
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ตงัคา่การถ่ายภาพ

ออโต้ออโต้
ในโหมด ออโต้ กล้องจะคํานวณ ภาพ และ ขันท ีโดยอตัโนมตัิ

1 เลือก A ตงัค่าการถ่ายภาพ ในเมนถู่ายรูป จากนนัไฮไลท์ การตงัค่าโฟกัส BKT แล้ว

กด MENU/OK

2 เลือก ออโต้ แล้วเลือก ช่วงเวลา

มมุมองภาพผา่นเลนส์จะปรากฏขนึ

3 โฟกสัไปทีจดุทีใกล้ทีสดุของตวัแบบแล้วกด MENU/OK

ระยะโฟกสัทีเลือกจะปรากฏขนึเป็น A บนสญัลกัษณ์

ระยะโฟกสั
B

A
BKT

N คณุสามารถเลือกชว่งโฟกสัเดียวกนัได้โดยโฟกสัไปทีจดุทีไกลทีสดุของตวัแบบก่อน

4 โฟกสัไปทีจดุทีไกลทีสดุของตวัแบบแล้วกด DISP/BACK

ระยะโฟกสัทีเลือก (B) และชว่งโฟกสั (A ถงึ B) จะ

ปรากฏบนสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั
A

B
BKT

N แทนทีจะกดปุ่ ม DISP/BACK คณุสามารถกด MENU/OK แล้วเลือก A อีกครัง

5 ถ่ายรูป
กล้องจะคํานวณคา่สําหรับ ภาพ และ ขันท ีโดย

อตัโนมตัิ จํานวนเฟรมจะปรากฏในจอแสดงผล
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ควบคุมการถ่ายภาพซ้อน

เลือกวิธีทีกล้องรวมภาพเพือสร้างคา่การถ่ายภาพซ้อน

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เพมิแสง
กล้องเพิมการรับแสงเข้าด้วยกนั คณุอาจต้องลดการชดเชยการรับแสงโดยขนึอยู่
กบัจํานวนภาพ

เฉลีย
กล้องจะปรับการรับแสงให้เหมาะสมสําหรับภาพจริงโดยอตัโนมตัิ ภาพพืนหลงัใน
ชดุจะถ่ายโดยไมเ่ปลียนองค์ประกอบภาพจะถกูปรับให้เหมาะสมทีสดุ

สว่าง
กล้องจะเปรียบเทียบการรับแสงและเลือกเฉพาะพิกเซลทีสวา่งทีสดุในแตล่ะ
ตําแหนง่ สีอาจผสมกนัขนึอยูก่บัความสวา่งและระดบัของสี

เข้ม
กล้องจะเปรียบเทียบการรับแสงและเลือกเฉพาะพิกเซลทีมืดทีสดุในแตล่ะตําแหนง่ 
สีอาจผสมกนัขนึอยูก่บัความสวา่งและระดบัของสี

N กล้องสามารถรวมการรับแสงได้สงูสดุเก้าภาพ
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วัดแสง

เลือกวิธีทีจะให้กล้องวดัการรับแสง

O ตวัเลือกทีเลือกจะมีผลเฉพาะเมือ G ตงัค่า AF/MF > ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา เป็น ปิด

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

o
(หลายจดุ)

กล้องจะกําหนดการรับแสงทนัทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี และ
ความสวา่งทีมี แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่

p
(เฉลียหนกักลาง)

กล้องจะวดัแสงของเฟรมทงัหมดแตจ่ะกําหนดนําหนกัมากทีสดุไปยงัพืนทีตรงกลาง

v
(เฉพาะจดุ)

กล้องจะวดัสภาพของแสงในพืนทีตรงกลางของเฟรมทีเทา่กบั 2% ของพืนทีทงัหมด 
แนะนําให้ใช้กบัตวัแบบทีมีไฟด้านหลงั และในกรณีอืนทีพืนหลงัมีแสงสวา่งมากกวา่
หรือมืดมากกวา่ตวัแบบหลกั

w
(เฉลีย)

ตงัคา่การรับแสงให้เป็นการเฉลียสําหรับทวัทงัเฟรม โดยมีการรับแสงทีสมําเสมอ
ตลอดการถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสทิธิภาพสําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคน
ทีตวัแบบสวมชดุสีดําหรือสีขาว
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ชนิดชัตเตอร์

เลือกประเภทชตัเตอร์ เลือกชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์เพือปิดเสียงชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

t ชัตเตอร์กลไก ถ่ายรูปด้วยชตัเตอร์กลไก

s ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ ถ่ายรูปด้วยชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

t ม่านชัตเตอร์E-FRONT
กล้องจะเลือกชตัเตอร์กลไกหรือมา่นชตัเตอร์แรกอิเลก็ทรอนิกส์
ตามสภาวะการถ่ายรูป

u กลไก + อเิลก็ทรอนิกส์
กล้องจะเลือกชตัเตอร์กลไกหรือชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ตามสภาพ
การถ่ายรูป

v อเิล็ก+ม่านE-FRONT
กล้องจะเลือกชตัเตอร์กลไกหรือมา่นชตัเตอร์แรกอิเลก็ทรอนิกส์
ตามสภาวะการถ่ายรูป

w ม่านE-FRONT+กลไก+อเิล็ก
กล้องจะเลือกชตัเตอร์กลไก, ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือมา่น
ชตัเตอร์แรกอิเลก็ทรอนิกส์ตามสภาวะการถ่ายรูป

หากเลือก s ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ u กลไก + อเิล็กทรอนิกส์ หรือ 

w ม่านE-FRONT+กลไก+อเิล็ก จะสามารถเลือกความเร็วชตัเตอร์ทีเร็วกวา่ 1⁄8000 s ได้โดย

การหมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปที 8000 จากนนัให้หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั

O • เมือใช้ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ โปรดรับทราบสงิตอ่ไปนี:
-  อาจพบเหน็การผิดเพียนในภาพทีวตัถเุคลือนไหวได้
-  ความผิดเพียนก็ยงัอาจเกิดในภาพถ่ายทีใช้มือถือกล้องทีความเร็วชตัเตอร์สงู; จงึขอแนะนําให้

ใช้ขาตงักล้อง

-  แถบเส้นและหมอกอาจเกิดขนึในภาพทีถ่ายภายใต้แสดงไฟฟลอูอเรสเซนต์หรือแสงวบูหรือผิด
ปกติ

-  เมือถ่ายภาพโดยปิดเสียงชตัเตอร์ (P 200) ให้เคารพสทิธิในรูปถ่ายและสทิธิสว่นบคุคลของ
ตวัแบบด้วย 

• เมือใช้มา่นชตัเตอร์แรกอิเลก็ทรอนิกส์ โปรดรับทราบสงิตอ่ไปนี:

-  ความเร็วชตัเตอร์ทีสงูขนึจะทําให้ได้ภาพทีได้รับแสงไมส่มําเสมอและสญูเสียความละเอียดไป
ในพืนทีในเฟรมทีหลดุโฟกสั

N เมือใช้งานชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์จะมีข้อจํากดัดงัตอ่ไปนี:
• ไมร่องรับคา่ความไวแสง “ขยาย”

• การลดเสียงรบกวนเมือฉายแสงนานจะไมมี่ผลใดๆ
• ไมส่ามารถใช้แฟลชได้
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การลดความสันไหว

ลดการกะพริบในภาพและในหน้าจอเมือถ่ายภาพภายใต้แสงไฟฟลอูอเรสเซนต์และแหลง่แส

งอืนๆ ทีคล้ายกนั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ทกุเฟรมทกุเฟรม ใช้ฟังก์ชนัลดการกะพริบทกุเฟรม อตัราเฟรมการถ่ายตอ่เนืองจะลดลง

เฟรมแรกเฟรมแรก
วดัการกะพริบก่อนเฟรมแรก เทา่นนัและใช้ปริมาณการลดการ
กะพริบทีเทา่กนักบัเฟรมตอ่ๆ มา ทงัหมดทีอาจมีการกะพริบ

ปิดปิด ปิดใช้การลดความสนัไหว

O • การลดความสนัไหวเพิมเวลาทีจําเป็นต้องใช้ในการบนัทกึภาพ
• เลือก ปิด สําหรับ การลดความสันไหว เมือใช้งานชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

• ไมส่ามารถใช้การลดความสนัไหวระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์ได้
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โหมดIS

เลือกจากตวัเลือกการกนัภาพสนัสะเทือนตอ่ไปนี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

l ตลอดเวลา เปิดการกนัภาพสนัสะเทือน

m เฉพาะถ่าย
จากข้างต้น ยกเว้นวา่การกนัภาพสนัสะเทือนจะทํางานเฉพาะเมือกดปุ่ ม
ชตัเตอร์ลงครึงหนงึ (โหมดโฟกสั C เทา่นนั) หรือปลอ่ยชตัเตอร์

ปิด ปิดการกนัภาพสนัสะเทือน เลือกตวัเลือกนีเมือใช้กบัขาตงั

N ตวัเลือกนีสามารถใช้ได้เฉพาะกบัเลนส์ทีรองรับการกนัภาพสนัสะเทือน
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ตงั ISO ออโต้

เลือกความไวแสงพืนฐาน ความไวแสงสงูสดุ และความเร็วชตัเตอร์ตําสดุ สําหรับตําแหนง่ A บน

แป้นหมนุความไวแสง การตงัคา่สําหรับ ออโต้1, ออโต้2 และ ออโต้3 จดัเก็บแยกตา่งหากได้ 

โดยมีคา่เริมต้นตามทีแสดงด้านลา่ง

รายการรายการ ตวัเลือกตวัเลือก

ค่าเริมต้นค่าเริมต้น

ออโต้1ออโต้1 ออโต้2ออโต้2 ออโต้3ออโต้3

ความไวเริมต้น 160–12800 160

ISOสูงสุด 400–12800 800 1600 3200

SHUTTER SPEEDตาํสุด 1⁄500–¼ วิ, ออโต้ 1⁄60 วิ

กล้องจะเลือกความไวแสงอตัโนมตัริะหวา่งคา่เริมต้นและคา่สงูสดุ; ความไวแสงจะเพิมขนึสงูกวา่

คา่เริมต้นเฉพาะเมือความเร็วชตัเตอร์ทีจําเป็นสําหรับการรับแสงทีเหมาะสมจะตํากวา่คา่ทีเลือก

สําหรับ SHUTTER SPEEDตาํสุด

N • หากคา่ทีเลือกสําหรับ ความไวเริมต้น สงูกวา่คา่ทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด กล้องจะตงัคา่ 
ความไวเริมต้น เป็นคา่ทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• กล้องอาจเลือกความเร็วชตัเตอร์ทีช้ากวา่ SHUTTER SPEEDตาํสุด หากภาพยงัคงเป็นการรับ
แสงน้อยเกินไปทีคา่ทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• หากเลือก ออโต้ สําหรับ SHUTTER SPEEDตาํสุด กล้องจะเลือกความเร็วชตัเตอร์ตําสดุโดย

อตัโนมตัโิดยเทา่กบัคา่ผกผนัของทางยาวโฟกสัโดยประมาณ ในหนว่ยวินาที (ตวัอยา่งเชน่ หาก
เลนส์มีทางยาวโฟกสัเทา่กบั 50 มม. กล้องจะเลือกความเร็วชตัเตอร์ตําสดุทีใกล้เคียงกบั 1⁄50 s) 

การเลือกตวัเลือกสําหรับการกนัภาพสนัสะเทือนจะไมมี่ผลในความเร็วชตัเตอร์ตําสดุ
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ตงัค่าตวัแปลง

ปรับการตงัคา่สําหรับเลนส์ทีตดิผา่นทางตวัแปลง

ความสว่างกรอบสว่าง

ปรับความสวา่งของกรอบสวา่งในจอแสดงผล OVF

การตงัค่าทบีนัทกึ

เก็บการตงัคา่ได้สงูสดุ 6 เลนส์

การเลือกทางยาวโฟกัสการเลือกทางยาวโฟกัส
ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือเข้าสูท่างยาวโฟกสั 5

การแก้ไขภาพผิดเพยีนการแก้ไขภาพผิดเพยีน
เลือกจากตวัเลือก มาก, ปานกลาง หรือ น้อย เพือแก้ไขภาพ

ผิดเพียนแบบ โค้งออก หรือ โค้งเข้า

5
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แก้เฉดสีแก้เฉดสี
สามารถปรับความแตกตา่งของสี (เฉดสี) ระหวา่งศนูย์กลาง

และขอบของเฟรมโดยปรับแยกแตล่ะมมุ

ในการใช้การแก้ไขเฉดสี ให้ทําตามขนัตอนตอ่ไปนี

1 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือเลือกมมุ มมุทีเลือกจะแสดงด้วยรูปสามเหลียม

2 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ปรับเฉดสีจนกวา่จะมองไมเ่หน็ความแตกตา่งของสีระหวา่งมมุที

เลือกและศนูย์กลางของภาพ

• กดไม้โฟกสัไปทางซ้ายหรือขวาเพือปรับสีบนแกนฟ้า–แดง

• กดไม้โฟกสัขนึหรือลงเพือปรับสีบนแกนนําเงิน–เหลือง

N ในการกําหนดคา่ทีต้องการ ให้ปรับการแก้ไขเฉดสีขณะทีถ่ายรูปท้องฟ้าสีนําเงิน หรือแผน่กระดาษสี
เทา

แก้ขอบภาพมืดแก้ขอบภาพมืด
เลือกคา่ระหวา่ง –5 และ +5 การเลือกคา่บวกจะเพิมขอบ

ภาพมืด ในขณะทีการเลือกคา่ลบจะลดขอบภาพมืด แนะนํา

ให้ใช้คา่บวกสําหรับเลนส์วินเทจ สว่นคา่ลบใช้สร้างเอฟเฟกต์
ของภาพทีถ่ายด้วยเลนส์แอนทีคหรือกล้องรูเข็ม

N ในการกําหนดคา่ทีต้องการ ให้ปรับการแก้ไขขอบมืดของภาพขณะทีถ่ายรูปท้องฟ้าสีนําเงิน หรือแผน่
กระดาษสีเทา

แก้ไขชือเลนส์แก้ไขชือเลนส์
เปลียนชือเลนส์
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การสือสารไร้สาย

เชือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนทีใช้แอพ FUJIFILM Camera Remote เวอร์ชนัลา่สดุ สามารถใช้สมาร์ท

โฟนสําหรับ:

• ควบคมุการถ่ายภาพของกล้องจากระยะไกล
• รับภาพทีอพัโหลดมาจากกล้อง
• ค้นหาภาพและดาวน์โหลดภาพทีเลือกจากกล้อง
• อพัโหลดข้อมลูตําแหนง่ทีตงัไปยงักล้อง

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอืนๆ โปรดเยียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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ตงัค่าแฟลช

ปรับการตงัคา่ทีเกียวข้องกบัแฟลช

การแสดงการตงัคา่ทีเกียวข้องกบัแฟลช ให้กด MENU/OK ใน

จอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ F (ตงัค่าแฟลช)

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก
TTL

การตงัค่าฟังก์ชันแฟลช

เลือกโหมดควบคมุแฟลช โหมดแฟลช หรือโหมดซงิค์ หรือ

ปรับระดบัแฟลช ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัไปตามแฟลช

N สําหรับข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัการตงัคา่แฟลช โปรดดทีู “ชดุ
แฟลชจากผู้ผลติรายอืน” (P 258) ใน “อปุกรณ์เสริมและ
ตอ่พว่ง”

ลบตาแดง

ลบเอฟเฟกต์ตาแดงทีเกิดจากแฟลช

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

แฟลช+แก้ตาแดง การลดตาแดงแฟลชลว่งหน้าจะรวมกบัการลบตาแดงดจิิตอล

แฟลช เฉพาะการลดตาแดงแฟลช

แก้ตาแดง เฉพาะการลบตาแดงดจิิตอล

ปิด ปิดการลดตาแดงแฟลชและการลบตาแดงดจิิตอล

N • สามารถใช้การลดตาแดงแฟลชได้ในโหมดควบคมุแฟลช TTL การลบตาแดงดจิิตอล

• การลบตาแดงดจิิตอลจะทํางานเฉพาะเมือตรวจพบใบหน้าเทา่นนั
• ไมส่ามารถใช้งานการลบตาแดงดจิิตอลกบัภาพ RAW ได้
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โหมดล็อก TTL

ระบบควบคมุแฟลช TTL สามารถลอ็กเพือให้ได้ผลลพัธ์ของชดุภาพถ่ายทีสมําเสมอ แทนการ

ปรับระดบัแฟลชของแตล่ะภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ล็อกกับแฟลชสุดท้าย การยิงแฟลชจะถกูลอ็กไว้ทีคา่ทีวดัแสงสําหรับภาพทีถ่ายลา่สดุ

ล็อกกับแฟลชวัดแสง กล้องจะปลอ่ยชดุแฟลชลว่งหน้า และลอ็กการยิงแฟลชทีคา่ทีวดัแสง

N • ในการใช้ลอ็ก TTL ให้กําหนด ล็อก TTL ไปยงัสว่นควบคมุกล้อง จากนนัใช้แป้นควบคมุเพือเปิด
ใช้หรือปิดใช้ลอ็ก TTL (P 248)

• สามารถปรับการชดเชยแฟลชได้ ในขณะทีลอ็ก TTL กําลงัทํางาน
• การเลือก ล็อกกับแฟลชสุดท้าย จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดขนึมาถ้าหากไมมี่คา่ทีวดั
ได้ก่อนหน้า

การตงัค่าไฟแอลอีดี

เลือกวา่จะใช้ไฟวิดีโอ LED ของชดุแฟลช (หากมี) เป็นประกายตาหรือไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั เมือ

ถ่ายภาพหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก หน้าทขีองไฟวดิโีอ LED ในการถ่ายภาพนิงหน้าทขีองไฟวดิโีอ LED ในการถ่ายภาพนิง

ประกายตา ประกายตา

ช่วย AF ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั

ช่วย AF+ประกายตา ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัและประกายตา

OFF ไมมี่

N ในบางกรณี สามารถเข้าถงึตวัเลือกนีผา่นทางเมน ูการตงัค่าฟังก์ชันแฟลช ได้
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ตงัคา่แฟลช

การตงัค่ามาสเตอร์

เลือกกลุม่แฟลช (A, B หรือ C) สําหรับแฟลชทีตอ่บนฐานเสียบแฟลชของกล้อง เมือทํางานเป็น

ชดุแฟลชระยะไกลทีควบคมุแฟลชหลกั ผา่นทางระบบควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอลของ 

Fujifilm หรือเลือก OFF เพือจํากดัการยิงแฟลชหลกัไปยงัระดบัทีไมมี่ผลตอ่ภาพจริง

ตวัเลือกตวัเลือก

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C OFF

N ในบางกรณี สามารถเข้าถงึตวัเลือกนีผา่นทางเมน ูการตงัค่าฟังก์ชันแฟลช ได้

การตงัค่าช่อง

เลือกชอ่งสญัญาณทีใช้สําหรับสือสารระหวา่งแฟลชหลกัและชดุแฟลชระยะไกล เมือใช้ระบบ

ควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอลของ Fujifilm สามารถใช้ชอ่งสญัญาณแยกกนัสําหรับระบบ

แฟลชทีแตกตา่งกนัหรือเพือป้องกนัการรบกวนเมือระบบหลายระบบทํางานในระยะทีใกล้กนั

ตวัเลือกตวัเลือก

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ช่อง 4
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ตงัค่ามูฟวี

ปรับตวัเลือกการบนัทกึภาพยนตร์

ในการแสดงตวัเลือกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้

กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ 

B (ตงัค่ามูฟวี)

N ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก

 HD

โหมดมูฟวี

เลือกอตัราเฟรม อตัราบติ และขนาดเฟรม รวมไปถงึ

อตัราสว่นภาพก่อนทีจะบนัทกึภาพยนตร์

1 ในเมนถู่ายรูป ให้เลือก B ตงัค่ามูฟวี จากนนัไฮไลท์ โหมดมูฟวี แล้วกดปุ่ ม MENU/OK

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขนึหรือลงเพือไฮไลท์ขนาดเฟรมและอตัราสว่นภาพทีต้องการ 

(A) แล้วกดไม้โฟกสัไปด้านขวา

• เลือก V16 : 9 หรือ d17 : 9 สําหรับภาพยนตร์ 4K ทีมีอตัราสว่นภาพ 16 หรือ 17 

ถงึ 9

• เลือก W16 : 9 หรือ W17 : 9 สําหรับภาพยนตร์ Full HD ทีมีอตัราสว่นภาพ 16 
หรือ 17 ถงึ 9
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ตงัคา่มฟูวี

3 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขนึหรือลงเพือไฮไลท์อตัราเฟรม (B) แล้วกดไม้โฟกสัไปด้านขวา

ตวัเลือกตวัเลือก

23.98P 24P 25P 29.97P 50P 59.94P

4 กดไม้โฟกสัขนึหรือลงเพือไฮไลท์อตัราบติ (C) แล้วกด MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก

50Mbps 100Mbps 200Mbps

N ตวัเลือกของอตัราเฟรมและบติแตกตา่งกนัไปตามโหมดภาพยนตร์

บนัทกึภาพความเร็วสูงฟูล HD

การบนัทกึภาพยนตร์อตัราเฟรมสงูแบบ Full HD สามารถเลน่ภาพยนตร์อตัราเฟรมสงูได้ในแบบสโลว์

โมชนั ทําให้คณุมีเวลาดภูาพวตัถทีุเคลอืนทีเร็วหรือแสดงรายละเอียดทีรวดเร็วเกินไปได้ด้วยตาเปลา่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

2x a59.94P F120P

บนัทกึสว่นหนงึของภาพยนตร์ Full HD ทีอตัราเฟรม 120 หรือ 100 fps เลน่
ภาพยนตร์ทีความเร็ว ½, ¼ หรือ 1⁄5 ความยาวการบนัทกึสงูสดุคือ 6 นาที 
สว่นหนงึของภาพยนตร์จะถกูบนัทกึลงบนการ์ดหนว่ยความจําโดยมีการบีบ

อดัข้อมลูทีถกูบนัทกึให้อยูใ่นขนาด 200 Mbps ตอ่วินาที

2x a50P F100P

4x a29.97P F120P

4x a25P F100P

5x a24P F120P 

5x a23.98P F120P 

ปิด ปิดการบนัทกึความเร็วสงู

N ภาพยนตร์ความเร็วสงูจะถกูบนัทกึโดยไมมี่เสียง 
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F จาํลองฟิล์ม

เลือกเอฟเฟกต์การจําลองฟิล์มสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

c PROVIA/สีปกติ

โปรดด ู“จําลองฟิล์ม” (P 100)

d Velvia/สดใส

e ASTIA/ตาํ

i CLASSIC CHROME

g PRO Neg. Hi

h PRO Neg. Std

g คลาสสิกเนกาทฟี

X ETERNA/ภาพยนตร์

a ACROS

b โมโนโครม

f ซีเปีย

F สีโมโนโครม

เพิมสีแดงหรือสีนําเงิน (โทนสีอบอุน่หรือโทนสีเยน็) ลงในการ

จําลองฟิล์มโมโนโครม a ACROS และ b โมโนโครม 
สามารถปรับสีได้บนแกน WARM–COOL และ 

G (สีเขียว)–M (สีแดงอมมว่ง)
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F สมดุลย์สีขาว

ปรับสมดลุย์สีขาวสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้

โปรดด ู“สมดลุย์สีขาว” (P 104)

k/l/m

k

i

j

k

l

m

n

g

F ช่วงไดนามกิ

เลือกชว่งไดนามิกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

V100%

โปรดด ู“ชว่งไดนามิก” (P 107)W200%

X400%

N • ไมร่องรับการปรับชว่งไดนามิกอตัโนมตัิ (ออโต้)

• สามารถใช้ W200% ทีความไวแสง ISO 320 ถงึ ISO 12800, X400% ทีความไวแสง 
ISO 640 ถงึ 12800

• สามารถใช้ตวัเลือก B ตงัค่ามูฟวี > F ช่วงไดนามกิ ได้เมือเลือก ปิด ไว้สําหรับ 
B ตงัค่ามูฟวี > การบนัทกึ F-Log
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F ลักษณะการให้สี

เมืออ้างอิงถงึเส้นโค้งของโทนสี ให้ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) 

เพือปรับลกัษณะทีปรากฏของโทนสวา่งหรือโทนมืด โดย

ทําให้เข้มขนึหรือออ่นลง เลือกคา่ทีสงูขนึเพือทําให้โทนมืด

และโทนสวา่งเข้มขนึ คา่ทีตําลงเพือทําให้ออ่นลง

ตวัเลือกตวัเลือก

–2 –1 0 +1 +2 +3 +4

F สี

ปรับความหนาแนน่ของสีสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ เลือกคา่ทีสงูขนึเพือเพิมความอิมตวัของ

สี คา่ทีตําลงเพือลดลง

ตวัเลือกตวัเลือก

–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4

F ความคมชัด

เพิมหรือลดความคมชดัของโครงร่างในภาพยนตร์ เลือกคา่ทีสงูขนึสําหรับโครงร่างทีคมชดัขนึ 
คา่ทีตําลงสําหรับโครงร่างทีออ่นลง

ตวัเลือกตวัเลือก

–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4
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F ลดสัญญาณรบกวน

ลดสญัญาณรบกวนในภาพยนตร์ทีถ่ายด้วยความไวแสงสงู เลือกคา่ทีสงูขนึเพือลดสญัญาณ

รบกวนและโครงร่างทีเรียบเนียน คา่ทีตําลงเพือให้มองเหน็โครงร่าง

ตวัเลือกตวัเลือก

–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4

 NR ระหว่างเฟรม V 

เลือก เปิด เพือใช้งานการลดเสียงรบกวนอินเตอร์เฟรม

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N • การลดสญัญาณรบกวนระหวา่งเฟรมจะใช้ได้เฉพาะเมือเลือกอตัราเฟรม 29.97P หรือช้ากวา่ที
ขนาดเฟรม V หรือ d

• ระหวา่งการถ่ายภาพอาจเกิด “แสงโกสต์” ได้จากตวัแบบทีเคลือนทีหรือมีการขยบักล้อง
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การบนัทกึ F-Log

เลือก เปิด เพือบนัทกึภาพเคลือนไหวโดยใช้แกมมา่ทีมีความโค้งน้อยและมีชว่งสีกว้างทีเหมาะ

สมสําหรับการประมวลสร้างภาพตอ่ไป คา่ความไวแสงถกูจํากดัอยูร่ะหวา่ง ISO 640 ถงึ 12800

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

F แก้ขอบภาพมืด

เลือก เปิด เพือเปิดใช้การแก้ขอบภาพมืดระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N • หากเลือก เปิด เมือตดิเลนส์ทีไมส่ง่ข้อมลูไปยงักล้องโดยใช้ตวัแปลง FUJIFILM M 
(มีจําหนา่ยแยกตา่งหาก) จะสามารถปรับขอบภาพมืดได้ตามตวัเลือกทีเลือกไว้สําหรับ 
A ตงัค่าการถ่ายภาพ > ตงัค่าตวัแปลง > แก้ขอบภาพมืด ในเมนถู่ายรูป (P 147)

• เลือก ปิด หากคณุสงัเกตเหน็แถบในภาพยนตร์ทีบนัทกึด้วยตวัเลือกนี

F โฟกัสแบบพนืที

เลือกพืนทีโฟกสัสําหรับถ่ายภาพยนตร์โดยใช้ออโต้โฟกสั คณุยงัสามารถเลือกพืนทีโฟกสั (และมี
ผลตอ่ตําแหนง่การซมูโฟกสัด้วยเชน่กนั) สําหรับการถ่ายภาพยนตร์ได้โดยการใช้แมนวลโฟกสั
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โหมดมูฟวี AF

เลือกวิธีทีกล้องจะเลือกจดุโฟกสัสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หลายจุด การเลือกจดุโฟกสัอตัโนมตัิ

โฟกัสพนืที กล้องจะโฟกสับนตวัแบบในพืนทีโฟกสัทีเลือก

F การตงัค่าแบบกาํหนดเอง AF-C

เลือกตวัเลือกการตดิตามโฟกสัเมือบนัทกึภาพยนตร์ในโหมดโฟกสั C

ความไวในการตดิตาม

เลือกระยะเวลาทีให้กล้องรอเพือสลบัโฟกสัเมือมีวตัถเุข้าสูพื่นทีโฟกสัทีด้านหลงัหรือด้านหน้า

ของตวัแบบปัจจบุนั โปรดด ู“ความไวในการตดิตาม” (P 117)

ตวัเลือกตวัเลือก

0 1 2 3 4

ความเร็ว AF

ปรับความเร็วตอบสนองออโต้โฟกสั เลือกคา่ทีสงูขนึสําหรับเวลาตอบสนองทีเร็วขนึ คา่ทีตําลง

สําหรับเวลาตอบสนองทีช้าลง

ตวัเลือกตวัเลือก

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
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F ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา

เปิดหรือปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ เมือบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิดการตรวจจบัใบหน้า โปรดด ู“ตงัคา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา” (P 122)

ปิด ปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะและเน้นดวงตา

O เมือเปิดใช้งานระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ กล้องจะโฟกสัโดยใช้ AF ตอ่เนืองแม้ขณะทีเลือก AF 
เดียว (S) ด้วยตวัเลือกโหมดโฟกสั โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะจะใช้ไมไ่ด้ในโหมดแมนนวลโฟกสั

F ระบบช่วย MF

เลือกวิธีทีจะแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

มาตรฐาน แสดงโฟกสัปกติ (ไมส่ามารถใช้โฟกสัชดัสดุได้)

ไฮไลท์ทโีฟกัสชัดสุด กล้องจะเพิมโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดบัชดัสดุ

F เชค็โฟกัส

หากเลือก เปิด จอแสดงผลจะซมูเข้าในพืนทีโฟกสัทีเลือกโดยอตัโนมตั ิเมือหมนุวงแหวนปรับ
โฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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ตงัคา่มฟูวี

การตงัค่าการวัดแสง ZEBRA

ไฮไลท์ทีอาจจะรับแสงมากเกินไปจะแสดงโดยใช้ลายของม้าลายในหน้าจอของโหมดมฟูวี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ZEBRA ข. ลายเอียงขวา

ZEBRA ซ. ลายเอียงซ้าย

ปิด ไมมี่ลาย

ระดบัการวัดแสงด้วย ZEBRA

เลือกความสวา่งเริมต้นสําหรับการแสดงลายม้าลาย

ตวัเลือกตวัเลือก

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ตงัค่าออดโิอ

ปรับการตงัคา่เกียวกบัเสียงสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

การปรับระดบัไมค์ภายใน

ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนในตวั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ กล้องจะปรับระดบัการบนัทกึโดยอตัโนมตัิ

ตงัค่าเอง
ปรับระดบัการบนัทกึด้วยตนเอง กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปด้านขวาเพือเลือก
จาก 25 ระดบัการบนัทกึ

ปิด ปิดไมโครโฟนในตวั
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การปรับระดบัไมค์ภายนอก

ปรับระดบัการบนัทกึสําหรับไมโครโฟนภายนอก

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ กล้องจะปรับระดบัการบนัทกึโดยอตัโนมตัิ

ตงัค่าเอง
ปรับระดบัการบนัทกึด้วยตนเอง กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปด้านขวาเพือเลือก
จาก 25 ระดบัการบนัทกึ

ปิด ปิดการบนัทกึโดยใช้ไมโครโฟนภายนอก

ตวัจาํกัดระดบัไมค์

ลดภาพผิดเพียนทีเกิดจากการอินพตุเกินขีดจํากดัของวงจรเสียงของไมโครโฟน

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ฟิลเตอร์ลม

เลือกวา่จะเปิดการลดเสียงรบกวนจากลมระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ฟิลเตอร์โลว์คัท

เลือกวา่จะเปิดฟิลเตอร์ low-cut และการลดสญัญาณรบกวนความถีตําระหวา่งการบนัทกึ

ภาพยนตร์หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ความดงัของหฟัูง

ปรับระดบัเสียงของหฟัูง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

0 ปิดเสียงทีสง่ไปยงัหฟัูง

1—10 เลือกระดบัเสียงตงัแต ่1 ถงึ 10
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ตงัคา่มฟูวี

ไมค์/รีโมท

ระบวุา่อปุกรณ์ทีเชือมตอ่ไปยงัชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ เป็นไมโครโฟนหรือรีโมตกด

ชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก

m ไมค์ n รีโมท

ตงัค่าไทม์โค้ด

ปรับการตงัคา่แสดงไทม์โค้ด (ชวัโมง นาที วินาที และจํานวนเฟรม) สําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

แสดงผลไทม์โค้ด

เลือก เปิด เพือแสดงไทม์โค้ดระหวา่งการบนัทกึและการเลน่ภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ตงัค่าเวลาเริม

เลือกเวลาเริมต้นของไทม์โค้ด

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

อนิพุทแบบแมนนวล
ไฮไลท์ตวัเลือกนีแล้วกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปด้านขวาเพือเลือกเวลาเริมต้น
ด้วยตนเอง

เวลาปัจจุบนั ตงัเวลาเริมต้นเป็นเวลาปัจจบุนั

รีเซต็ ตงัเวลาเริมต้นเป็น 00:00:00

ตงัค่าการนับ

เลือกวา่จะให้เวลาเดนิตอ่เนืองหรือจะเดนิเฉพาะขณะทีบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เรครัน เวลาจะเดนิเฉพาะขณะทีบนัทกึภาพยนตร์

ฟรีรัน เวลาจะเดนิตอ่เนือง
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ดรอปเฟรม

ทีอตัราเฟรม 59.94P และ 29.97P จะคอ่ยๆ เกิดความคลาดเคลือนระหวา่งไทม์โค้ด (วดัเป็น

วินาที) และเวลาการบนัทกึจริง (วดัเป็นเศษสว่นของวินาที) เลือกวา่จะให้กล้องลดเฟรมตาม

ความจําเป็นเพือให้เวลาการบนัทกึตรงกบัไทม์โค้ดหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด
กล้องจะลดเฟรมตามความจําเป็นเพือรักษาให้ไทม์โค้ดและเวลาการบนัทกึจริง
ตรงกนัอยา่งเคร่งครัด

ปิด เฟรมจะไมต่ก

N • การแสดงไทม์โค้ดจะแตกตา่งไปตามตวัเลือกทีเลือกไว้

เปิด

ปิด

• การเลือกอตัราเฟรมที 23.98P จะปิดการลดเฟรม
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ตงัคา่มฟูวี

แสงทสีอดคล้อง

เลือกไฟ (ไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF) ทีจะตดิระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์และเลือกวา่

จะให้ไฟกะพริบหรือตดิค้าง

ไฟแสดงสถานะ ไฟช่วยหาออโตโ้ฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หน้า ปิด หลัง z ไฟแสดงสถานะจะตดิสวา่งระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า ปิด หลัง y ไฟแสดงสถานะจะกะพริบระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า z หลัง z ไฟแสดงสถานะและไฟชว่ยหา AF จะตดิสวา่งระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า z หลัง ปิด ไฟชว่ยหา AF จะตดิสวา่งระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า y หลัง y ไฟแสดงสถานะและไฟชว่ยหา AF จะกะพริบระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า y หลัง ปิด ไฟชว่ยหา AF จะกะพริบระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

หน้า ปิด หลัง ปิด ไฟแสดงสถานะและไฟชว่ยหา AF จะปิดระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์
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ตงัคา่มฟูวี

ควบคุมความเงยีบของมูฟวี

เลือก เปิด เพือปิดใช้แป้นหมนุของกล้องและปรับการตงัคา่ภาพยนตร์โดยใช้จอควบคมุแบบ

สมัผสั เพือป้องกนัไมใ่ห้เสียงทีเกิดจากการทํางานของกล้องถกูบนัทกึลงในภาพยนตร์ด้วย 

(P 24)

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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การเล่นภาพและเมนูแสดงภาพ
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จอแสดงผลการเล่น

เนือหาสว่นนีจะระบไุฟแสดงสถานะทีอาจแสดงขนึระหวา่งการเลน่

O เพือวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทงัหมด

12/31/2020 12:10 AM

OP

A BC D EF HG

I

J

LKMNQRSTU

V

W

X

Z

Y

a

b
c

d

e

A  วนัทีและเวลา..................................... 40, 42, 195

B  สญัลกัษณ์ตรวจหาใบหนา้ ...............................122

C  เปิด/ปิด Bluetooth ..........................................231

D  คําสงัการถ่ายโอนภาพ .....................................186

E  สถานะการส่งภาพ ..................................231, 270

F  จํานวนภาพทีเลือกเพืออพัโหลด .......................186

G  ช่องใส่การ์ด ....................................................173

H  หมายเลขเฟรม ................................................227

I  ป้องกนัภาพ ....................................................180

J  ขอ้มูลตําแหน่ง ........................................237, 271

K  ระดบัแบตเตอรี .................................................39

L  คณุภาพของภาพ ..............................................99

M  ขนาดภาพ ........................................................98

N  จําลองฟิล์ม ....................................................100

O  ช่วงไดนามิก ...................................................107

P  HDR ................................................................91

Q  สมดลุย์สีขาว ..................................................104

R  ความไวแสง ......................................................79

S  การชดเชยการรบัแสง ........................................82

T  รูรบัแสง ............................................... 59, 64, 65

U  ความเร็วชตัเตอร์ .................................. 59, 60, 65

V  สญัญาณโหมดเล่น ...........................................47

W  ไอคอนมูฟวี ......................................................54

X  ไทม์โคด้ .........................................................163

Y  ภาพ HDR ........................................................91

Z  สญัลกัษณ์ลบตาแดง ...............................149, 182

a  ฟิลเตอร์ขนัสูง ...................................................95

b  ภาพของขวญั ...................................................47

c  สญัลกัษณ์ช่วยคน้หาสมดุภาพ .........................188

d  สญัลกัษณ์การพิมพ์ DPOF ..............................190

e  การใหค้ะแนน .................................................184
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จอแสดงผลการเลน่

 ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุจอแสดงผลของไฟแสดงสถานะ

ระหวา่งการเลน่

มาตรฐาน ปิดขอ้มูล
12/31/2020 12:10 AM

12/31/2020 12:10 AM

แสดงขอ้มูล
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จอแสดงผลการเลน่

การดขู้อมูลรูปภาพ
จอแสดงผลข้อมลูรูปภาพจะเปลียนไปทกุครังทีกดไม้โฟกสั 
(ก้านโฟกสั) ขนึ

ขอ้มูลพืนฐาน แสดงขอ้มูล 1
12/31/2020 12:10 AM 12/31/2020 12:10 AM

LENS 23.0mm
F5.6

FOCAL LENGTH 23.0mm
COLOR SPACE sRGB
LENS MODULATION OPT. ON

S.S F ISO

12/31/2020 12:10 AM

แสดงขอ้มูล 3 แสดงขอ้มูล 2

การซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส

กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือซมูเข้าไปยงัจดุโฟกสั กดอีกครังเพือกลบัไปยงัการเลน่
แบบเตม็เฟรม
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การดภูาพ

อา่นเนือหาในสว่นนีสําหรับข้อมลูในการซมูการเลน่และการเลน่แบบหลายเฟรม

ใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือไปจากการเลน่แบบเตม็

เฟรมไปยงัซมูการเลน่ หรือการเลน่แบบหลายเฟรม

การเล่นแบบเต็มเฟรม

การเล่นแบบหลายเฟรม

100-0001

ซูมการเล่น

การดูภาพเกา้เฟรม

การดูภาพร้อยเฟรม

DISP/BACK

MENU/OK

ซูมระดบักลาง

ซูมสูงสดุ
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การดภูาพ

ซูมการเล่น

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัไปทางขวาเพือซมูเข้ารูปถ่ายปัจจบุนั ไปทางซ้ายเพือซมูออก 

การออกจากการซมู ให้กด DISP/BACK, MENU/OK หรือตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสงัด้าน

หลงั

N • อตัราซมูสงูสดุอาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกทีเลือกสําหรับ H ตงัค่าคุณภาพภาพ > 
ขนาดภาพ

• การซมูขณะเลน่จะใช้ไมไ่ด้สําหรับภาพทีตดับางสว่น หรือเปลียนขนาดและบนัทกึในขนาด a

เลือน

เมือซมูเข้าในภาพ คณุสามารถใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เลือนดสูว่น
ตา่งๆ ของภาพทีไมป่รากฏในจอได้

หนา้ต่างการนําทาง

การเล่นแบบหลายเฟรม

การเปลียนจํานวนภาพทีแสดง ให้หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัไปทางซ้าย เมือแสดง

รูปภาพแบบเตม็เฟรม

N • ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือไฮไลท์ภาพแล้วกด MENU/OK เพือดภูาพทีเลือกแบบเตม็เฟรม

• ในการแสดงภาพเก้าเฟรมและร้อยเฟรม ให้กดไม้โฟกสัขนึหรือลงเพือดภูาพเพิมเตมิ
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เมนูเล่น

ปรับการตงัคา่การเลน่

เมนเูลน่จะแสดงขนึเมือคณุกด MENU/OK ในโหมดการเลน่
RAW

RAW1/JPG2)

 เปลียนช่อง

เลือกการ์ดทีมีภาพทีจะใช้เลน่ภาพ

N หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําสองแผน่ คณุสามารถกดค้างไว้ทีปุ่ ม PLAY เพือเลือกการ์ดสําหรับเลน่
ภาพ
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แปลง RAWไฟล์

แม้วา่คณุจะไมมี่คอมพิวเตอร์ คณุสามารถใช้กล้องเพือแก้ไขรูปภาพ RAW และบนัทกึในรูปแบ

บอืนๆ ได้

การบนัทกึภาพ RAW ในรูปแบบอืน

1 แสดงไฟล์ภาพ RAW

2 ไฮไลท์ แปลง RAWไฟล์ ในเมนแูสดงภาพ

3 กดปุ่ ม MENU/OK

รายการการตงัคา่จะถกูแสดง

RAW

4 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขนึหรือลงเพือไฮไลท์การตงัคา่

5 กดไม้โฟกสัไปทางขวาเพือแสดงตวัเลือก RAW

200%
400%

100%

6 กดไม้โฟกสัขนึหรือลงเพือไฮไลท์ตวัเลือกทีต้องการ

7 กดปุ่ ม MENU/OK เพือเลือกตวัเลือกทีไฮไลท์ รายการการตงัคา่ทีอยูใ่นขนัตอนที 3 จะแสดง
ขนึมา ให้ทําตามขนัตอนที 4 ถงึ 7 ซําอีกรอบเพือปรับการตงัคา่เพิมเตมิ

8 กดปุ่ ม Q

ตวัอยา่งของสําเนาจะปรากฏขนึ

9 กดปุ่ ม MENU/OK

สําเนาจะถกูบนัทกึ

N สามารถแสดงตวัเลือกการแปลงไฟล์ RAW ได้โดยการกดปุ่ ม Q ขณะทีมีไฟล์ภาพ RAW แสดงอยูไ่ด้
เชน่กนั
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การตงัคา่ทีสามารถปรับได้เมือแปลงภาพจาก RAW เป็นรูปแบบอืน ได้แก่:

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

ใช้การตงัค่าทถ่ีายภาพใช้การตงัค่าทถ่ีายภาพ สร้างสําเนาโดยใช้การตงัคา่ในเอฟเฟกต์ทีใช้ในเวลาทีถ่ายภาพ

ประเภทไฟล์ประเภทไฟล์ เลือกรูปแบบไฟล์

ขนาดภาพขนาดภาพ เลือกขนาดภาพ

คุณภาพของภาพคุณภาพของภาพ ปรับคณุภาพภาพ

เพมิ/ลดความสว่างเพมิ/ลดความสว่าง ปรับการรับแสง

ช่วงไดนามกิช่วงไดนามกิ ปรับรายละเอียดทีเน้นสําหรับคอนทราสต์ธรรมชาติ

การจดัลาํดบัช่วง Dการจดัลาํดบัช่วง D
ลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งและโทนมืดเพือให้ได้ภาพที
ดเูป็นธรรมชาตเิมือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู

จาํลองฟิล์มจาํลองฟิล์ม จําลองเอฟเฟ็คของฟิล์มชนิดตา่งๆ

สีีโมโนโครมสีีโมโนโครม เพิมโทนสีอบอุน่หรือโทนสีเยน็ไปทีภาพโมโนโครม

เอฟเฟคส์ภาพเมด็สีเอฟเฟคส์ภาพเมด็สี เพิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ

เอฟเฟกต์โครมสีเอฟเฟกต์โครมสี
เพิมชว่งของโทนสีทีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีทีมีความอิมตวัคอ่น
ข้างสงู เชน่ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว

สีโครม FX ฟ้าสีโครม FX ฟ้า เพิมชว่งของโทนสีทีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีฟ้า

สมดุลย์สีขาวสมดุลย์สีขาว ปรับสมดลุย์สีขาว

ปรับเลือน WBปรับเลือน WB ปรับสมดลุย์สีขาวอยา่งละเอียด

ลักษณะการให้สีลักษณะการให้สี ปรับโทนสวา่งและโทนมืด

สีสี ปรับความหนาแนน่ของสี

ความคมชัดความคมชัด เพิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง

ลดสัญญาณรบกวนลดสัญญาณรบกวน สร้างสําเนาเพือลดรอยจดุ

ความชัดความชัด เพิมความละเอียด

LENS MOD. OPTIMI.LENS MOD. OPTIMI.
เพิมความละเอียดโดยการปรับการเลียวเบนและการสญูเสียโฟกสั
เลก็น้อยทีขอบของเลนส์

ขอบเขตสีขอบเขตสี เลือกสเปซสีทีใช้สําหรับการผลติสี

HDRHDR ลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งและโทนมืด
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 ลบภาพ

ลบภาพแตล่ะภาพ ภาพทีเลือกไว้หลายภาพ หรือภาพทงัหมด

O ภาพทีถกูลบจะไมส่ามารถเรียกคืนได้ ป้องกนัภาพสําคญัหรือคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์เก็บข้อมลูอืนๆ ก่อนทีจะดําเนินการตอ่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ทลีะภาพ ลบรูปภาพทีละภาพ

ภาพทเีลือก ลบรูปภาพทีเลือกหลายภาพ

ทกุภาพ ลบรูปภาพทีไมไ่ด้ป้องกนัทงัหมด

ทลีะภาพ

1 เลือก ทลีะภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนกูารเลน่

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพือเลือนดภูาพ และกด MENU/OK เพือลบ

N • ข้อความยืนยนัจะไมแ่สดงขนึมาก่อนการลบภาพ; ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เลือกภาพมาได้ถกูต้อง
แล้วก่อนทีจะกดปุ่ ม MENU/OK

• สามารถลบภาพเพิมเตมิได้ โดยการกด MENU/OK กดไม้โฟกสัไปทางซ้ายหรือขวาเพือเลือนดภูาพ 
และกด MENU/OK เพือลบ
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ภาพทเีลือก

1 เลือก ภาพทเีลือก สําหรับ ลบภาพ ในเมนกูารเลน่

2 ไฮไลท์ภาพแล้วกดปุ่ ม MENU/OK เพือเลือก

• ภาพทีเลือกจะแสดงด้วยเครืองหมายถกู (R)

• เพือยกเลกิการเลือกภาพทีถกูไฮไลท์ กดปุ่ ม MENU/OK อีกครัง

3 เมือการดําเนินการเสร็จสนิ กด DISP/BACK เพือแสดงข้อความยืนยนั

4 ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK เพือลบภาพทีเลือก

N ภาพในสมดุภาพหรือลําดบัการพิมพ์ทีแสดงด้วย S

ทกุภาพ

1 เลือก ทกุภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนกูารเลน่

2 กลอ่งโต้ตอบยืนยนัจะแสดงขนึ ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK เพือลบรูปภาพทีไมไ่ด้

ป้องกนัทงัหมด

N • การกด DISP/BACK จะยกเลกิการลบ โปรดทราบวา่ภาพทีลบไปก่อนหน้าทีจะกดปุ่ มนนัจะไม่
สามารถเรียกคืนได้

• ถ้าข้อความปรากฏเพือแจ้งวา่ภาพทีเลือกเป็นสว่นหนงึของคําสงัพิมพ์ DPOF ให้กด MENU/OK 

เพือลบภาพ
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ลบพร้อมกัน(ช่องRAW1/JPG2)

การถ่ายภาพโดยเลือก RAW / JPEG ไว้สําหรับ D เกบ็ข้อมูลตงัค่า > ตงัค่าช่องการ์ด(ภาพ

นิง) จะสร้างสําเนาภาพขนึมาสองภาพ เลือกวา่การลบไฟล์ภาพ RAW จะเป็นการลบสําเนาภาพ 

JPEG ด้วยหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด การลบภาพ RAW จากการ์ดในชอ่งที 1 จะลบภาพ JPEG จากการ์ดในชอ่งที 2 ด้วย

ปิด การลบภาพ RAW จากการ์ดในชอ่งที 1 จะไมล่บภาพ JPEG จากการ์ดในชอ่งที 2

ตดัส่วนภาพ

สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัโดยมีการครอบตดั

1 แสดงภาพทีต้องการ

2 เลือก ตดัส่วนภาพ ในเมนกูารเลน่

3 ใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัในการซมูเข้าและซมูออก แล้วกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) 

ขนึ, ลง, ไปทางซ้าย หรือทางขวา เพือเลือนภาพจนถงึสว่นทีต้องการ

4 กด MENU/OK เพือแสดงข้อความยืนยนั

5 กด MENU/OK อีกครังเพือบนัทกึสําเนาทีมีการครอบตดัเป็นไฟล์แยกตา่งหาก

N • อตัราการซมูทีสงู จะทําให้จํานวนของพิกเซลในสําเนาภาพทีตดัน้อยลง
• ถ้าขนาดของสําเนาทีต้องการจริงคือ a, ตกลง จะปรากฏเป็นสีเหลือง

• สําเนาทงัหมดมีอตัราสว่นภาพ 3 : 2
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ปรับขนาด

สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัในขนาดเลก็ลง

1 แสดงภาพทีต้องการ

2 เลือก ปรับขนาด ในเมนกูารเลน่

3 เลือกขนาดและกด MENU/OK เพือแสดงข้อความยืนยนั

4 กด MENU/OK อีกครังเพือบนัทกึสําเนาทีมีการปรับขนาดเป็นไฟล์แยกตา่งหาก

N ขนาดทีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามขนาดของภาพต้นฉบบั
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ป้องกันการลบ

ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมต่งัใจ เลือกตวัเลือกหนงึจากตวัเลือกตอ่ไปนีและกด MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เฉพาะภาพ
ป้องกนัภาพทีเลือก กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพือดภูาพและกด 

MENU/OK เพือเลือกหรือยกเลกิการเลือก กด DISP/BACK เมือการดําเนินการเสร็จ
สมบรูณ์

ป้องกันหมด ป้องกนัภาพทงัหมด

ตงัค่าใหม่ ลบการป้องกนัจากภาพทงัหมด

O ภาพทีมีการป้องกนัจะถกูลบเมือฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา

N การป้องกนัภาพทีเลือกไว้สําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ทีจบัคูไ่ว้จะทําให้
เครืองหมายอพัโหลดหายไป
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หมุนภาพ

หมนุภาพ

1 แสดงภาพทีต้องการ

2 เลือก หมุนภาพ ในเมนกูารเลน่

3 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ลงเพือหมนุภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรือกดขนึเพือหมนุ 90° 

ทวนเข็มนาฬิกา

4 กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็นแนวทีเลือกโดยอตัโนมตัเิมือเลน่ในกล้อง

N • ภาพทีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถหมนุได้ โปรดลบการป้องกนัออกก่อนหมนุภาพ

• กล้องจะไมส่ามารถหมนุภาพทีสร้างด้วยอปุกรณ์อืน ภาพทีหมนุในกล้องจะไมห่มนุเมือดบูน
คอมพิวเตอร์หรือกล้องอืน

• ภาพทีถ่ายด้วย D ตงัค่าจอเริมต้น > หมุนภาพทแีสดง จะแสดงผลอตัโนมตัใินแนวทีถกูต้อง
ระหวา่งการเลน่
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 ลบตาแดง

ลบตาแดงออกจากภาพคน กล้องจะวิเคราะห์รูปภาพ หากตรวจพบตาแดง ระบบจะทํางานโดย

สร้างสําเนาภาพทีลดตาแดง

1 แสดงภาพทีต้องการ

2 เลือก ลบตาแดง ในเมนกูารเลน่

3 กด MENU/OK

N • ผลลพัธ์อาจแตกตา่งกนัไปขนึอยูก่บัฉากและความสําเร็จในการตรวจจบัใบหน้าของกล้อง
• ระยะเวลาทีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการของภาพจะแตกตา่งกนัไปตามจํานวนของใบหน้าที
ตรวจพบ

• ไมส่ามารถลบตาแดงจากภาพทีเคยผา่นการดําเนินการโดยใช้การลบตาแดง ซงึ มีไอคอน e 
แสดงระหวา่งการเลน่ภาพ

• ไมส่ามารถใช้งานลบตาแดงในภาพ RAW ได้
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 ตงัค่าเสียงทบีนัทกึ

เพิมบนัทกึเสียงไปยงัรูปภาพปัจจบุนั

1 เลือก เปิด สําหรับ ตงัค่าเสียงทบีนัทกึ ในเมนกูารเลน่

2 แสดงรูปภาพทีคณุต้องการเพิมบนัทกึเสียง

3 กดปุ่ ม Fn2 ค้างไว้เพือบนัทกึเสียงบนัทกึ การบนัทกึจะสนิสดุหลงัจาก 30 วินาทีหรือเมือ

คณุปลอ่ยปุ่ ม

N • บนัทกึใหมจ่ะถกูบนัทกึทบับนัทกึทีมีอยูเ่ดมิ
• ภาพทีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถใสเ่สียงบนัทกึได้
• การลบรูปภาพจะลบบนัทกึด้วยเชน่กนั

การเล่นบนัทกึเสียง

รูปภาพทีมีบนัทกึเสียงจะแสดงด้วยไอคอน q ระหวา่งการเลน่ภาพ

• ในการเลน่บนัทกึ ให้เลือกภาพแล้วกดปุ่ ม Fn2

• แถบแสดงสถานะจะแสดงขนึมาระหวา่งทีมีการเลน่บนัทกึเสียงอยู่
• ปรับระดบัความดงัเสียงได้โดยการกด MENU/OK เพือหยดุพกัการเลน่ภาพ จากนนัให้กดไม้โฟกสั 

(ก้านโฟกสั) ขนึหรือลงเพือปรับระดบัเสียง กด MENU/OK อีกครังเพือเลน่ตอ่ นอกจากนียงัสามารถปรับ
ระดบัเสียงได้โดยใช้ D ตงัค่าเสียง > ปรับเสียง
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การประเมนิ

ให้คะแนนภาพโดยใช้ดาว

1 เลือก การประเมนิ ในเมนกูารเลน่

2 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าเพือเลือกรูปภาพและแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือ
เลือกคะแนนตงัแต ่0 ถงึ 5 ดาว (“I”)

N • สามารถใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) แทนแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าเพือเลือกภาพ

• ข้อความการให้คะแนนยงัสามารถแสดงได้โดยกดปุ่ ม AE-L/AF-L ในการเลน่แบบเฟรมเดียว เก้า
เฟรม หรือหนงึร้อยเฟรม

• ใช้การควบคมุแบบสมัผสัเพือซมูเข้าหรือออก
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 คัดลอกภาพ

คดัลอกรูปภาพระหวา่งการ์ดในชอ่งแรกและชอ่งทีสอง

1 เลือก คัดลอกภาพ ในเมนกูารเลน่

2 ไฮไลท์หนงึจากตวัเลือกตอ่ไปนี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ช่อง 1 y ช่อง 2 คดัลอกภาพจากการ์ดในชอ่งแรกไปยงัการ์ดในชอ่งทีสอง

ช่อง 2 y ช่อง 1 คดัลอกภาพจากการ์ดในชอ่งทีสองไปยงัการ์ดในชอ่งแรก

3 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางขวา

4 เลือกตวัเลือกหนงึจากตวัเลือกตอ่ไปนีและกด MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ทลีะภาพ
สร้างสําเนาภาพทีเลือก กดไม้โฟกสัไปทางซ้ายหรือขวาเพือดภูาพ และกด 

MENU/OK เพือสร้างสําเนาภาพปัจจบุนั

ทกุภาพ คดัลอกทกุภาพ

O • การสร้างสําเนาจะหยดุลงเมือปลายทางเตม็
• หากคณุพยายามทีจะคดัลอกไฟล์ทีมีขนาดเกิน 4 GB ไปไว้ในการ์ดหนว่ยความจําทีมีความจ ุ

32 GB หรือน้อยกวา่ การคดัลอกจะหยดุและจะคดัลอกไฟล์ไมไ่ด้
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คาํสังการถ่ายโอนภาพ

เลือกรูปภาพสําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ทีจบัคูไ่ว้

1 เลือก คาํสังการถ่ายโอนภาพ > เลือกเฟรม ในเมนเูลน่

2 ไฮไลท์รูปภาพแล้วกด MENU/OK เพือเลือกหรือยกเลกิการเลือก ทําซําจนกระทงัเลือก

รูปภาพทีต้องการทงัหมดเสร็จแล้ว

3 กด DISP/BACK เพือออกไปยงัการเลน่ภาพ

N หากเลือก เปิด ไว้สําหรับทงั D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า Bluetooth > เปิด/ปิด 
Bluetooth และ การย้ายภาพอัตโนมัต ิการอพัโหลดจะเริมขนึไมน่านหลงัจากทีคณุออกไป
ยงัการเลน่หรือปิดกล้อง

N • คําสงัย้ายภาพจะรองรับภาพได้สงูสดุ 999 ภาพ

• จะเลือกภาพตอ่ไปนีเพืออพัโหลดไมไ่ด้:

- ภาพทีป้องกนัไว้

-  ภาพยนตร์
- ภาพ RAW

- ภาพ “Gift” (ภาพทีถ่ายด้วยกล้องตวัอืน)

• หากเลือก คาํสังจบัคู่/ย้าย ไว้สําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > ตงัค่าทวัไป > r ตงัค่าปุ่ม จะ

สามารถแสดงข้อความ คาํสังย้ายภาพ ได้โดยกดปุ่ ม Fn1

• หากต้องการลบเครืองหมายการอพัโหลดออกจากภาพทงัหมดในลําดบัปัจจบุนั ให้เลือก 
คาํสังการถ่ายโอนภาพ > รีเซต็คาํสัง

• หากเลือก เปิด ไว้สาํหรับ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า Bluetooth > การย้ายภาพอัตโนมัต ิ
ภาพจะถกูทําเครืองหมายเพืออพัโหลดทนัทีทีถ่ายโดยอตัโนมตัิ
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การสือสารไร้สาย

เชือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนทีใช้แอพ FUJIFILM Camera Remote เวอร์ชนัลา่สดุ สามารถใช้สมาร์ท

โฟนสําหรับ:

• ควบคมุการถ่ายภาพของกล้องจากระยะไกล
• รับภาพทีอพัโหลดมาจากกล้อง
• ค้นหาภาพและดาวน์โหลดภาพทีเลือกจากกล้อง
• อพัโหลดข้อมลูตําแหนง่ทีตงัไปยงักล้อง

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอืนๆ โปรดเยียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

สไลด์โชว์

ดภูาพในสไลด์โชว์อตัโนมตัิ กด MENU/OK เพือเริมต้น แล้วกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางขวา

หรือซ้ายเพือข้ามไปข้างหน้าหรือข้างหลงั กด DISP/BACK เมือใดก็ได้ในระหวา่งแสดงผลเพือดวูิธี

ใช้บนหน้าจอ สามารถจบการแสดงผลด้วยการกด MENU/OK

N กล้องจะไมปิ่ดอตัโนมตัใินระหวา่งแสดงสไลด์โชว์
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 ช่วยค้นหาสมุดภาพ

สร้างสมดุภาพจากภาพทีคณุชอบ

การสร้างสมุดภาพ

1 เลือก สมุดใหม่ สําหรับ C เมนูภาพย้อนหลัง > ช่วยค้นหาสมุดภาพ

2 เลือนดภูาพตา่งๆ และกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขนึเพือเลือกหรือยกเลกิการเลือก กด 

MENU/OK เพือออกเมือสมดุเสร็จสมบรูณ์

N • ไมส่ามารถเลือกภาพถ่าย a หรือเลก็กวา่หรือภาพยนตร์สําหรับสมดุภาพ

• ภาพแรกทีเลือกจะกลายเป็นรูปภาพหน้าปก กดไม้โฟกสัลงเพือเลือกรูปภาพปัจจบุนัเป็น
หน้าปกแทน

3 ไฮไลท์ สร้างสมุดภาพเสร็จ แล้วกด MENU/OK (การเลือกรูปภาพทงัหมดสําหรับสมดุ ให้

เลือก เลือกทกุภาพ) ระบบจะเพิมสมดุเลม่ใหมไ่ปยงัรายการในเมนชูว่ยเหลือของสมดุ

ภาพ

N • สมดุสามารถมีภาพได้สงูสดุ 300 ภาพ

• สมดุทีไมมี่ภาพจะถกูลบโดยอตัโนมตัิ
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การดสูมุดภาพ

ไฮไลท์สมดุในเมนชูว่ยเหลือของสมดุภาพและกด MENU/OK เพือแสดงสมดุ จากนนักดไม้โฟกสั 

(ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพือเลือนดภูาพตา่งๆ

การแก้ไขและลบสมุดภาพ

แสดงสมดุภาพและกด MENU/OK ตวัเลือกตอ่ไปนีจะปรากฏขนึ ให้เลือกตวัเลือกทีต้องการและ

ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

• แก้ไข: แก้ไขสมดุตามทีอธิบายใน “การสร้างสมดุภาพ”

• ลบ: ลบสมดุ

จดัเกบ็ PC ออโต้

อพัโหลดรูปภาพจากกล้องถ่ายรูปไปยงัคอมพิวเตอร์ทีกําลงัเปิดใช้ FUJIFILM PC AutoSave 

รุ่นลา่สดุ (โปรดทราบวา่ คณุจะต้องตดิตงัซอฟต์แวร์และกําหนดคา่คอมพิวเตอร์เป็นปลายทาง

สําหรับรูปถ่ายทีคดัลอกมาจากกล้องถ่ายรูปเสียก่อน)

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอืนๆ โปรดเยียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/
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สังพมิพ์ (DPOF)

สร้าง “สงัพิมพ์” สําหรับเครืองพิมพ์ทีรองรับ DPOF

1 เลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > สังพมิพ์ (DPOF)

2 เลือก แสดงวันท ีs เพือพิมพ์วนัทีทีบนัทกึรูปภาพ ไม่มีวันท ีเพือพิมพ์รูปภาพโดยไมมี่

วนัที หรือ ตงัค่าใหม่ เพือลบรูปภาพทงัหมดออกจากคําสงัพิมพ์ก่อนดําเนินการ

3 แสดงรูปภาพทีคณุต้องการรวมเข้าหรือลบออกจากคําสงัพิมพ์

4 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขนึหรือลงเพือเลือกจํานวน

ภาพ (สงูสดุถงึ 99 ภาพ)

N หากต้องการลบภาพออกจากคําสงั ให้กดไม้โฟกสัลง
จนกวา่จํานวนภาพจะเป็น 0

จํานวนทงัหมดทีพิมพ์

จํานวนสําเนา

N ทําซําขนัตอนที 3–4 เพือให้คําสงัการพิมพ์เสร็จสมบรูณ์

5 จํานวนการพิมพ์ทงัหมดจะแสดงบนจอภาพ กด MENU/OK เพือออก

N • รูปภาพในคําสงัการพิมพ์ปัจจบุนัจะแสดงโดยไอคอน u ระหวา่งการเลน่

• คําสงัพิมพ์สามารถมีภาพได้สงูสดุ 999 ภาพจากการ์ดหนว่ยความจําเดียว

• หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําทีมีคําสงัพิมพ์ทีสร้างด้วยกล้องอืนไว้แล้ว คณุจําเป็นจะต้องลบคําสงั
ออกก่อนทีจะสร้างคําสงัพิมพ์ตามรายละเอียดทีอธิบายข้างต้น

01

(DPOF)
DPOF: 00001
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พมิพ์ภาพ instax

การพิมพ์รูปภาพไปยงัเครืองพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ทีเป็นอปุกรณ์เสริม อนัดบัแรก ให้

เลือก D ตงัการเชือมต่อ > ตงัค่าเชือมต่อ instax แล้วป้อนชือเครืองพิมพ์ instax SHARE 

(SSID) และรหสัผา่น จากนนัทําตามขนัตอนด้านลา่ง

1 เปิดเครืองพิมพ์

2 เลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > พมิพ์ภาพ instax 

กล้องจะเชือมตอ่ไปยงัเครืองพิมพ์

FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ในการแสดงรูปภาพทีคณุ

ต้องการจะพิมพ์ จากนนักด MENU/OK รูปภาพจะถกูสง่

ไปยงัเครืองพิมพ์และการพิมพ์จะเริมขนึ

100-0020

instax-12345678

N • รูปภาพทีถ่ายด้วยกล้องอืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได้
• พืนทีทีพิมพ์จะเลก็กวา่พืนทีทีมองเหน็ในหน้าจอ LCD

• การแสดงผลอาจแตกตา่งกนัตามเครืองพิมพ์ทีเชือมตอ่ไว้
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เมนูตงัค่า
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ตงัค่าผู้ใช้งาน

ปรับการตงัคา่กล้องเบืองต้น

การเข้าถงึการตงัคา่กล้องเบืองต้น ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตงัค่าผู้ใช้งาน
a

ฟอร์แมท

การฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา:

1 เลือก D ตงัค่าผู้ใช้งาน > ฟอร์แมท ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

2 ไฮไลท์ชอ่งทีมีการ์ดทีคณุต้องการฟอร์แมทแล้วกด MENU/OK

3 ข้อความยืนยนัจะปรากฏ การฟอร์แมทการ์ดหนว่ย

ความจํา ให้ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK

N การออกโดยไมฟ่อร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา ให้เลือก 
ยกเลิก หรือกด DISP/BACK

OK?

O • ข้อมลูทงัหมด รวมถงึภาพทีมีการป้องกนั จะถกูลบจากการ์ดหนว่ยความจํา โปรดคดัลอกไฟล์ที
สําคญัไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เก็บข้อมลูอืน

• ห้ามเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีในระหวา่งการฟอร์แมท

N นอกจากนียงัสามารถแสดงเมนฟูอร์แมทได้โดยการกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั
ขณะทีกดค้างไว้ทีปุ่ ม DRIVE
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ตงัคา่ผู้ใช้งาน

วันท/ีเวลา

การตงัคา่นาฬิกาของกล้อง:

1 เลือก D ตงัค่าผู้ใช้งาน > วันท/ีเวลา ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไปทางซ้ายหรือขวาเพือไฮไลท์ปี เดือน วนั ชวัโมง หรือนาที และ

กดขนึหรือลงเพือเปลียนคา่ หากต้องการเปลียนลําดบัของการแสดงปี เดือน และวนั ให้

ไฮไลท์รูปแบบวนัทีแล้วกดไม้โฟกสัขนึหรือลง

3 กด MENU/OK เพือตงัคา่นาฬิกา

เวลาต่าง

สลบันาฬิกาของกล้องทนัทีจากโซนเวลาทีบ้านของคณุเป็นเวลาในท้องถินทีคณุเดนิทางไป หาก

ต้องการระบคุวามแตกตา่งระหวา่ง เวลาในท้องถินและโซนเวลาทีบ้านของคณุ:

1 ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK

2 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เลือกความแตกตา่งของเวลาระหวา่งเวลาในท้องถินและโซนเวลา

ในประเทศของคณุ กด MENU/OK เมือการตงัคา่สมบรูณ์

การตงัคา่นาฬิกากล้องตามเวลาท้องถิน ให้ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK การตงัคา่

นาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคณุ ให้เลือก h HOME

ตวัเลือกตวัเลือก

g LOCAL h HOME

N หากเลือก g LOCAL จะมี g ปรากฏเป็นสีเหลืองประมาณสามวินาทีเมือเปิดกล้อง
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 Qa 

เลือกภาษา

ตงัค่าเมนูของฉัน

แก้ไขรายการทีอยูใ่นแทบ็ E (เมนูของฉัน) ซงึเป็นเมนตูวัเลือกทีใช้บอ่ยแบบกําหนดเองให้เป็น

สว่นตวั

1 ไฮไลท์ D ตงัค่าผู้ใช้งาน > ตงัค่าเมนูของฉัน ทีอยู่

ในแทบ็ D (จดัเตรียม) และกดปุ่ ม MENU/OK

N เพือจดัลําดบัรายการใหม ่เลือก จดัระดบัไอเทม็ เพือลบรายการ เลือก ลบไอเทม็

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขนึหรือลงเพือไฮไลท์ เพมิไอ

เทม็ แล้วกด MENU/OK ตวัเลือกทีสามารถเพิมไปยงั 

“เมนขูองฉนั” จะไฮไลท์เป็นสีนําเงิน
RAW

FX

N รายการปัจจบุนัใน “เมนขูองฉนั” จะแสดงด้วยเครืองหมายถกู

3 เลือกตําแหนง่สําหรับรายการแล้วกด MENU/OK 

รายการจะถกูเพิมไปยงั “เมนขูองฉนั”
1
2

4 กด MENU/OK เพือกลบัไปยงัจอแสดงผลแก้ไข

5 ทําซําขนัตอน 3 และ 4 จนกวา่เพิมรายการทงัหมดทีต้องการแล้ว

N “เมนขูองฉนั” สามารถประกอบด้วยรายการสงูสดุ 16 รายการ
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ตงัคา่ผู้ใช้งาน

ทาํความสะอาดเซน็เซอร์

ขจดัฝุ่ นออกจากเซน็เซอร์ภาพของกล้อง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตกลง ทําความสะอาดเซน็เซอร์ทนัที

เมือเปิดสวติช์ การทําความสะอาดเซน็เซอร์จะดําเนินการเมือเปิดกล้อง

เมือปิดสวติช์
การทําความสะอาดเซน็เซอร์จะทํางานเมือปิดกล้อง (อยา่งไรก็ตาม การทําความ
สะอาดเซน็เซอร์จะไมทํ่างานหากปิดกล้องในโหมดเลน่)

N ฝุ่ นทีไมส่ามารถขจดัออกโดยใช้การทําความสะอาดเซน็เซอร์สามารถใช้ลกูยางเป่าลมเป่าออกได้ 
(P 301)
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ตงัคา่ผู้ใช้งาน

รีเซต็

ตวัเลือกรีเซต็การถ่ายรูปหรือเมนกูารตงัคา่เพือใช้คา่เริมต้น

1 ไฮไลท์ตวัเลือกทีต้องการและกด MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

รีเซต็เมนูถ่ายภาพ
รีเซต็การตงัคา่เมนถู่ายรูปทงัหมดให้กลบัไปเป็นคา่เริมต้น ยกเว้นสม
ดลุย์สีขาวและรายการการตงัคา่แบบกําหนดเองทีสร้างโดยใช้ แก้/
บนัทกึตงัค่าเอง

รีเซต็ตงัค่า
รีเซต็การตงัคา่เมนตูงัคา่ทงัหมดนอกเหนือจากตวัเลือก วันท/ีเวลา, 
เวลาต่าง, ข้อมูลลิขสิทธิ และ ตงัการเชือมต่อ ทีเกียวข้องกบัการ
เชือมตอ่ เป็นคา่เริมต้น

2 ข้อความยืนยนัจะปรากฏขนึมา ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK

บงัคับ

ในการดสูําเนาอิเลก็ทรอนิกส์ของหมายเลขรุ่นของผลติภณัฑ์ CMIIT ID และใบรับรองอืนๆ ให้

เลือก D ตงัค่าผู้ใช้งาน > บงัคับ ในเมนตูงัคา่
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 ตงัค่าเสียง

ทําการเปลียนแปลงไปยงัเสียงของกล้อง

การเข้าถงึการตงัคา่เสียง ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตงัค่าเสียง AF

ระดบัเสียงเตอืน AF

เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนทีดงัเมือกล้องโฟกสั สามารถปิดเสียงเตือนได้โดยการเลือก 

eปิด

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ตํา) eปิด (ปิดเสียง)

ระดบัเสียงเตอืนหน่วงเวลา

เลือกระดบัความดงัของเสียงเตือนทีดงัเมือการตงัเวลาถ่ายทํางาน สามารถปิดเสียงเตือนได้โดย

การเลือก eปิด

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ตํา) eปิด (ปิดเสียง)
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ตงัคา่เสียง

ระดบัเสียง

ปรับระดบัเสียงเมือใช้งานการควบคมุกล้อง เลือก eปิด เพือปิดใช้งานเสียงการควบคมุ

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ตํา) eปิด (ปิดเสียง)

เสียงชัตเตอร์

ปรับระดบัเสียงทีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ เลือก eปิด เพือปิดใช้งานเสียงชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก

b (สงู) c (กลาง) d (ตํา) eปิด (ปิดเสียง)

เลือกเสียง

เลือกเสียงทีดงัจากชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

ตวัเลือกตวัเลือก

i เสียง 1 j เสียง 2 k เสียง 3

 ปรับเสียง

ปรับระดบัเสียงสําหรับการเลน่ภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ตงัค่าหน้าจอ

ทําการเปลียนแปลงไปยงัการตงัคา่จอแสดงผล

การเข้าถงึการตงัคา่หน้าจอ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตงัค่าจอเริมต้น EVF
EVF

EVF
LCD

LCD
LCD

การตงัค่าเซนเซอร์ตา

เปิดหรือปิดสญัญาณตา มีตวัเลือกแยกตา่งหากสําหรับการถ่ายภาพและการเลน่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การถ่ายภาพ • เปิด: แนบตาของคณุไปที EVF จะเป็นการเปิด EVF จอภาพ LCD จะปิด

• ปิด: EVF จะเปิดขนึมาเมือปิดแผงจอภาพและปิดเมือเปิดแผงจอภาพเล่นย้อนกลับ

  ความสว่าง EVF

ปรับความสวา่งของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ การปรับแตง่ความสวา่งโดยอตัโนมตัิ

ตงัค่าเอง ปรับแตง่ความสวา่งแบบแมนวล; เลือกจากตวัเลือกระหวา่ง –7 ถงึ +5

  สี EVF

ปรับระดบัสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

ตวัเลือกตวัเลือก

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5
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การปรับสี EVF

ปรับสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

1 ปรับสีโดยใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) EVF

2 กด MENU/OK

 ความสว่าง LCD

ปรับความสวา่งจอภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5

สี LCD

ปรับระดบัสีจอภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5

การปรับสี LCD

ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD

1 ปรับสีโดยใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั)

2 กด MENU/OK
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ตงัคา่หน้าจอ

 แสดงภาพ

เลือกระยะเวลาทีแสดงภาพหลงัจากถ่ายภาพแล้ว

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ต่อเนือง
ภาพจะแสดงจนกวา่กดปุ่ ม MENU/OK หรือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ การซมูเข้าที
จดุโฟกสัทีทํางาน ให้กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั กดอีกครังเพือ
ยกเลกิการซมู

1.5 วิ
ภาพจะแสดงตามเวลาทีเลือกหรือจนกวา่กดปุ่ มกดชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

0.5 วิ

ปิด ภาพจะไมป่รากฏหลงัจากถ่ายรูป

N • สีอาจแตกตา่งจากภาพจริงเลก็น้อย
• อาจมองเหน็รอยจดุทีเป็น “สญัญาณรบกวน” เกิดขนึได้ทีคา่ความไวแสงสงู

แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัติ

เลือกวา่สญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD หมนุตรงกบัแนวของกล้องหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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 ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล

เลือกวา่จะเปิดใช้งานการแสดงตวัอยา่งการรับแสงและ/หรือสมดลุย์สีขาวในโหมดการรับแสง

แบบแมนวลหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ดตูวัอย่าง EXP/WB เปิดใช้งานการแสดงตวัอยา่งการรับแสงและสมดลุย์สีขาว

ดตูวัอย่าง WB
แสดงตวัอยา่งสมดลุย์สีขาวเทา่นนั เลือกตวัเลือกนีในสถานการณ์ทีการรับแสง
และสมดลุย์สีขาวมีแนวโน้มทีจะเปลียนแปลงขณะถ่ายภาพ อาจจะสามารถใช้
ตวัเลือกนีได้ในกรณีทีคณุใช้แฟลชร่วมกบัไฟหลอดไส้

ปิด
ปิดใช้งานการแสดงตวัอยา่งการรับแสงและสมดลุย์สีขาว เลือกตวัเลือกนีเมือใช้
แฟลชหรือในโอกาสอืนทีการรับแสงอาจเปลียนเมือถ่ายภาพ

ดไูลฟ์ทวัไป

เลือกวา่จะให้เอฟเฟกต์ของจําลองฟิล์ม, สมดลุย์สีขาว และการตงัคา่อืนๆ ปรากฏในจอภาพหรือ

ไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด

เอฟเฟกต์ของการตงัคา่กล้องจะไมป่รากฏบนหน้าจอ แตเ่งาในฉากทีมีคอนท
ราสต์ตํา, พืนหลงัสวา่ง และวตัถอืุนๆ ทีมองเหน็ยากจะสามารถมองเหน็ได้งา่ย
ขนึ สีและโทนจะแตกตา่งออกไปจากภาพจริง อยา่งไรก็ตามจอแสดงผลจะปรับ
เพือแสดงเอฟเฟกต์ของตวัคา่โมโนโครมและซีเปีย

ปิด
สามารถดตูวัอยา่งเอฟเฟกต์ของจําลองฟิล์ม, สมดลุย์สีขาว และการตงัคา่อืนๆ 

ได้ในหน้าจอ
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ตงัคา่หน้าจอ

   ตารางกรอบ

เลือกตารางกรอบภาพสําหรับโหมดถ่ายรูป

ตวัเลือกตวัเลือก

FF GRID 9 GRID 9 GG GRID 24 GRID 24 HH เฟรมภาพ HD เฟรมภาพ HD

จอแสดงผล

สําหรบัการจดัองค์ประกอบ 

“กฎสามส่วน”

ตารางหกส่วนสี เฟรมภาพ HD ในกรอบทีแสดงโดย

เสน้ดา้นบนและล่างของจอแสดงผล 

N ตารางกรอบภาพจะไมแ่สดงทีการตงัคา่เริมต้น แตส่ามารถแสดงโดยใช้ D ตงัค่าจอเริมต้น > 
แสดง ค่าทตีงัไว้ (P 208)
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หมุนภาพทแีสดง

เลือก เปิด เพือหมนุ “ความสงู” ภาพ (แนวตงั-แนวนอน) ระหวา่งทีเลน่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

 หน่วยของระยะโฟกัส

เลือกหนว่ยทีใช้สําหรับสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

เมตร ฟุต
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ตงัคา่หน้าจอ

 หน่วยรูรับแสงเลนส์ภาพยนตร์

เลือกวา่จะให้กล้องแสดงรูรับแสงเป็นตวัเลข T-number (ใช้สําหรับเลนส์กล้องถ่ายภาพยนตร์) 

หรือตวัเลข f/-number (ใช้สําหรับเลนส์กล้องภาพนิง) เมือตดิเลนส์เสริม FUJINON MKX-series 

โปรดดเูอกสารทีให้มาพร้อมเลนส์สําหรับข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัการใช้งานเลนส์สําหรับถ่าย

วิดีโอ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ค่า T
คา่รูรับแสงของเลนส์ทีใช้โดยผู้ กํากบัภาพ คา่การสอ่งผา่นของเลนส์จะถกูนําไป
คํานวณหาการรับแสงทีดีขนึ

ค่า F
คา่รูรับแสงของเลนส์ทีใช้โดยผู้ ถ่ายภาพ คา่การสอ่งผา่นของเลนส์จะถือวา่เป็น 
100% ซงึแสดงวา่รูรับแสงทีเทา่กนัอาจสร้างการรับแสงทีแตกตา่งกนัได้โดยขนึ
อยูก่บัเลนส์

OVF, การแสดงผลภาพ

เลือกวิธีทีกล้องแสดงภาพหลงัจากถ่ายภาพเมือใช้ OVF ภาพจะแสดงตามระยะเวลาทีเลือกไว้

สําหรับ D ตงัค่าจอเริมต้น > แสดงภาพ เทา่นนั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เต็ม็หน้าจอ ภาพจะเตม็ชอ่งมองภาพ

หน้าต่างเล็ก ภาพจะแสดงในชอ่งวดัระยะอิเลก็ทรอนิกส์ (ERF)

N เต็ม็หน้าจอ จะถกูเลือกโดยอตัโนมตัเิมือเลือก ต่อเนือง ไว้สําหรับ D ตงัค่าจอเริมต้น > แสดง

ภาพ ภาพจะไมแ่สดงขนึหลงัจากถ่ายภาพเมือเลือก ปิด
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แสดง ค่าทตีงัไว้

เลือกรายการทีแสดงในจอแสดงผลสญัลกัษณ์มาตรฐาน

1 ในโหมดถ่ายรูป ใช้ปุ่ ม DISP/BACK เพือแสดงสญัลกัษณ์มาตรฐาน

2 กด MENU/OK แล้วเลอืก D ตงัค่าจอเริมต้น > แสดงค่าทตีงัไว้ ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

3 เลือก OVF หรือ EVF/LCD

4 ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพือเลือกหรือยกเลกิการเลือก

5 กด DISP/BACK เพือบนัทกึการเปลียนแปลง

6 กด DISP/BACK ตามต้องการเพือออกจากเมน ูแล้วกลบัไปยงัจอแสดงผลการถ่ายภาพ
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ตงัคา่หน้าจอ

รายการทใีช้ได้

รายการทีสามารถแสดงใน OVF หรือ EVF/LCD ทีเป็นจอภาพมีดงัตอ่ไปนี:

รายการรายการ
ค่าเริมต้นค่าเริมต้น

OVFOVF EVF/LCDEVF/LCD
ตารางกรอบ R R

ELECTRONIC LEVEL R R

เฟรมโฟกสั R R

แสดงระยะ AF R R

แสดงระยะ MF R R

ฮิสโตแกรม R R

เตือนสว่นไฮไลต์ในไลฟ์วิว — R

โหมดถ่ายภาพ R R

รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO R R

ข้อมลูทีพืนหลงั — R

Expo. Comp (เลข) R R

Expo. Comp (ระดบั) R R

โหมดโฟกสั R R

วดัแสง R R

ชนิดชตัเตอร์ R R

แฟลช R R

โหมดตอ่เนือง R R

โหมดป้องกนัภาพสนัไหว R R

โหมดหน้าจอสมัผสั — R

สมดลุย์สีขาว R R

จําลองฟิล์ม R R

ชว่งไดนามิก R R

โหมดบสูต์ R R

จํานวนภาพทีเหลือ R R

ขนาดภาพ/คณุภาพ R R

โหมดมฟูวี & เวลาบนัทกึ — R

คําสงัย้ายภาพ R R

ระดบัไมโครโฟน — R

ข้อความแนะนํา R R

ระดบัแบตเตอรี R R

เส้นกรอบการจดัเฟรม — R
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โหมดตวัระบใุหญ่(EVF/OVF)

เลือก เปิด เพือแสดงสญัลกัษณ์ขนาดใหญ่ในชอ่งมองภาพออปตคิอลหรืออิเลก็ทรอนิกส์ 

สามารถเลือกสญัลกัษณ์ทีแสดงได้โดยใช้ D ตงัค่าจอเริมต้น > ตงัค่าการแสดงตวัระบุใหญ่

12800

ปิด เปิด

O ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงขนึมาเมือเลือก เปิด สําหรับ โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF) (P 13)

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ มนนัในการเปิด 
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 216, 248)

โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก เปิด เพือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตวัระบทีุแสดงได้ด้วย 

D ตงัค่าจอเริมต้น > ตงัค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

O ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงขนึมาเมือเลือก เปิด สําหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) (P 15)

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ มนนัในการเปิด 
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 216, 248)
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ตงัคา่หน้าจอ

ตงัค่าการแสดงตวัระบุใหญ่

เลือกตวัระบทีุแสดงเมือได้เลือก เปิด ไว้สําหรับ 

D ตงัค่าจอเริมต้น > โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF) 

หรือ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

Expo. DISP.

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

A Expo. DISP.Expo. DISP.
เลือกรายการทีแสดงอยูด้่านลา่งหน้าจอ รายการทีเลือกจะมีเครืองหมาย
ถกูกํากบัไว้ (R); หากต้องการยกเลกิ ให้ไฮไลท์เครืองหมายถกูและกดปุ่ ม 

MENU/OK

Bdd สเกล สเกล เลือก เปิด เพือแสดงสญัลกัษณ์การรับแสง

C L1, L2, L3, L4L1, L2, L3, L4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพือแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้สงูสดุสีไอคอน

D R1, R2, R3, R4R1, R2, R3, R4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพือแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้สงูสดุสีไอคอน

ข้อมูลการปรับความต่างแสง

ปรับการแสดงคอนทราสต์หน้าจอ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ความต่างแสงสูง คอนทราสต์สงู

มาตรฐาน คอนทราสต์ปกติ

ความต่างแสงตาํ คอนทราสต์ตํา

แสงแวดล้อมน้อย คอนทราสต์ทีถกูปรับแตง่สําหรับความสวา่งของแสงโดยรอบน้อย
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จอย่อย

ปรับการตงัคา่การแสดงผลสําหรับจอยอ่ย จอแสดงผลแยกสามารถใช้ได้สําหรับการถ่ายภาพนิง

และการบนัทกึภาพยนตร์ เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

คลาสสิก
แสดงการตงัคา่ทีเลือกสําหรับการจําลองฟิล์ม สมดลุย์สีขาว และความไวแสง 
(ISO)

มาตรฐาน แสดงการตงัคา่กล้อง คณุสามารถเลือกการตงัคา่ทีแสดง

การเลือกรายการทแีสดงในโหมด มาตรฐาน

ทําตามขนัตอนด้านลา่งเพือเลือกสญัลกัษณ์ทีแสดงในการแสดง มาตรฐาน

1 เลือก D ตงัค่าจอเริมต้น > จอย่อย ในเมนตูงัคา่

2 ไฮไลท์ มาตรฐาน แล้วกด MENU/OK

3 ไฮไลท์ โหมดภาพนิง หรือ โหมดมูฟวี แล้วกด MENU/OK

4 ไฮไลท์สญัลกัษณ์ทีคณุต้องการเปลียนแล้วกด MENU/OK

ISO
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ตงัคา่หน้าจอ

5 ไฮไลท์สญัลกัษณ์ทีคณุต้องการแสดงแล้วกด 
MENU/OK

ISO

1

เลือกจาก:
• ความเร็วชตัเตอร์
• รูรับแสง
• ชดเชยแสง
• ISO

• โหมดมฟูวี
• ภาพทีเหลือ
• เวลาบนัทกึ
• โหมดถ่ายภาพ
• วดัแสง
• โหมด DRIVE

• โหมดโฟกสั
• สมดลุย์สีขาว
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• ปริมาณแบตเตอรี
• ตงัคา่ชอ่งการ์ด
• ชนิดชตัเตอร์
• จําลองฟิล์ม
• ชว่งไดนามิก
• ไมมี่

6 ดําเนินการตามขนัตอนที 4 และ 5 ซําเพือเปลียนสญัลกัษณ์เพิมเตมิ
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ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล

เข้าถงึตวัเลือกสําหรับการควบคมุกล้อง

การเข้าถงึตวัเลือกการควบคมุ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล Q
Fn)

ตงัค่าตวัปรับโฟกัส

เลือกฟังก์ชนัทีใช้งานด้วยไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ล็อก (ปิด) ไมส่ามารถใช้ไม้โฟกสัระหวา่งการถ่ายภาพ

เลือน n เพอืปลดล็อค กดไม้เพือดจูอแสดงผลจดุโฟกสัและเอียงไม้เพือเลือกจดุโฟกสั

เปิด เอียงไม้เพือดจูอแสดงผลจดุโฟกสัและเลือกจดุโฟกสั
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ตงัคา่ปุ่ ม/ไดอลั

แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน

เลือกรายการทีแสดงในเมนดูว่น

1 เลือก D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

2 เลือกจํานวนของรายการทีแสดงในเมนดูว่น
ตวัเลือกบนัทกึ/แก้ไขเมนดูว่นจะปรากฏขนึ

3 ไฮไลท์รายการทีคณุต้องการเปลียนแปลงแล้วกด MENU/OK

สามารถกําหนดสงิตอ่ไปนีให้กบัเมนดูว่นได้
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• จําลองฟิลม์
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• สีโครม FX ฟ้า

• ชว่งไดนามิก
• การจดัลําดบัชว่ง D
• สมดลุย์สีขาว
• โทนสวา่ง
• โทนมืด
• สี
• ความคมชดั
• ความชดั
• ลดสญัญาณรบกวน
• เลือกตงัคา่เอง
• ออโต้โฟกสั (โหมดมฟูวี AF)

• การตงัคา่แบบกําหนดเอง AF-C

• ตงัคา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา

• ระบบชว่ย MF

• โหมดหน้าจอสมัผสั
• ตงัเวลาถ่าย
• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• การลดความสนัไหว
• การตงัคา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดมฟูวี
• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ความสวา่ง EVF/LCD

• สี EVF/LCD

• ไมมี่

N • เลือก ไม่มี เพือไมกํ่าหนดตวัเลือกไปยงัตําแหนง่ทีเลือก

• เมือเลือก เลือกตงัค่าเอง การตงัคา่ปัจจบุนัจะแสดงในเมนดูว่น โดยมีป้าย BASE

4 ไฮไลท์ตวัเลือกทีต้องการและกด MENU/OK

ตวัเลือกทีเลือกจะถกูกําหนดให้กบัเมนดูว่น

N สามารถเข้าถงึเมนดูว่นในโหมดถ่ายภาพได้เชน่กนัโดยการกดปุ่ ม Q ค้างไว้
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พนืหลังเมนู Q

เลือก โปร่งใส สําหรับพืนหลงัโปร่งใส

ตวัเลือกตวัเลือก

โปร่งใส สีดาํ

ตงัฟังก์ชัน(Fn)

เลือกหน้าทีทีทํางานด้วยปุ่ มฟังก์ชนั

1 เลือก D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัฟังก์ชัน(Fn) ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

2 ไฮไลท์การควบคมุทีต้องการแล้วกด MENU/OK

3 ไฮไลท์ตวัเลือกใดๆ ตอ่ไปนี แล้วกด MENU/OK เพือกําหนดไปยงัการควบคมุทีเลือก

N • ล็อก AE เท่านัน, ล็อก AF เท่านัน, ล็อก AE/AF, เปิด AF และ ล็อค AWB เท่านัน จะ
กําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัแบบสมัผสัไมไ่ด้ (T-Fn1 ถงึ T-Fn4)

• นอกจากนียงัสามารถเข้าถงึตวัเลือกการกําหนดปุ่ มฟังก์ชนัได้โดยการกดปุ่ ม DISP/BACK ค้างไว้
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ตงัคา่ปุ่ ม/ไดอลั

บทบาททสีามารถกาํหนดให้กับปุ่มฟังก์ชันได้

เลือกจาก:
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• RAW

• จําลองฟิล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• สีโครม FX ฟ้า

• ชว่งไดนามิก
• การจดัลําดบัชว่ง D
• สมดลุย์สีขาว
• ความชดั
• เลือกตงัคา่เอง
• โฟกสัแบบพืนที
• เช็คโฟกสั
• ออโต้โฟกสั
• การตงัคา่แบบกําหนดเอง AF-C

• การเลือกใบหน้า o

• เปิด/ปิดตรวจจบัใบหน้า *

• ตวัจํากดัชว่ง AF

• โหมดชอ่งมองภาพแบบสปอร์ต
• เก็บภาพลว่งหน้า sN

• ตงัเวลาถ่าย
• ตงัคา่ฉากAE

• การตงัคา่โฟกสั BKT

• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• การลดความสนัไหว
• ตงั ISO ออโต้

• ความสวา่งกรอบภาพ
• โหมดIS

• การสือสารไร้สาย
• การตงัคา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ลอ็ก TTL

• ตวัอยา่งเงาแฟลช
• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การตงัคา่การวดัแสง ZEBRA

• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ควบคมุความเงียบของมฟูวี
• การตงัคา่เซนเซอร์ตา
• พรีวิวชดัลกึ
• ตรวจแสง/สมดลุย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดไูลฟ์ทวัไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL

• โหมดตวัระบขุนาดใหญ่
• ปุ่ มหมนุคําสงัด้านหน้า
• ลอ็ก AE เทา่นนั

• ลอ็ก AF เทา่นนั

• ลอ็ก AE/AF

• เปิด AF

• ลอ็ค AWB เทา่นนั

• ตงัการลอ็ค
• ประสทิธิภาพ
• ย้ายภาพอตัโนมตัิ
• เลือกปลายทางการจบัคู่
• เปิด/ปิด Bluetooth

• เมนลูดั
• เปิดเลน่
• ไมมี่ (ปิดใช้งานการควบคมุ)

* การเลือกผา่นปุ่ มฟังก์ชนัจะใช้งานไมไ่ด้เมือ OVF ปรากฏขนึ
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เปิด AF

หากเลือก เปิด AF แล้ว คณุสามารถกดแป้นควบคมุแทนการกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึได้

ตวัอย่างเงาแฟลช

หากเลือก ตวัอย่างเงาแฟลช เมือตอ่ชดุแฟลชเสริมภายนอกทีเข้ากนัได้แล้ว คณุสามารถกดปุ่ ม

ควบคมุเพือทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและสงิอืนๆ ได้ (ตวัอยา่งเงาแฟลช)

ล็อก TTL

หากเลือก ล็อก TTL คณุสามารถกดแป้นควบคมุเพือลอ็กการยิงแฟลชตามตวัเลือกทีเลือก

สําหรับ F ตงัค่าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 150)

n การเลือกใบหน้า o

สามารถเปิดหรือปิดใช้งาน n การเลือกใบหน้า o ได้

โดยการกดปุ่ มทีกําหนดไว้ให้ n การเลือกใบหน้า o

การเปิดใช้งาน n การเลือกใบหน้า o จะทําให้สามารถใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือเลือก
ใบหน้าทีจะใช้ในการโฟกสัได้ ในการสลบัจากการตรวจจบัใบหน้าเป็นการเลือกพืนทีโฟกสัแบบ

แมนวล (P 72) ให้กดตรงกลางของไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) กดอีกครังเพือเปิดใช้งานการตรวจ
จบัใบหน้าอีกครัง
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ตงัคา่ปุ่ ม/ไดอลั

ตงัแป้นหมุนคาํสัง

เลือกการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสงั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

แป้นคาํสังด้านหน้า 1
กําหนดความเร็วชตัเตอร์ (S.S. (เปลียนโปรแกรม)) หรือรูรับแสง (รูรับแสง) 1 
ให้กบั แป้นคาํสังด้านหน้า 1

แป้นคาํสังด้านหน้า 2
กําหนดความไวชตัเตอร์ (S.S. (เปลียนโปรแกรม)), รูรับแสง (รูรับแสง) 1, 
การชดเชยการรับแสง (ชดเชยการรับแสง) 2, ความไวแสง (ISO) 3 
หรือไมกํ่าหนดหน้าทีใดๆ (ไม่มี) ไปยงั แป้นคาํสังด้านหน้า 2 หรือ 
แป้นคาํสังด้านหน้า 3

แป้นคาํสังด้านหน้า 3

แป้นคาํสังด้านหลัง
กําหนดความไวชตัเตอร์ (S.S. (เปลียนโปรแกรม)), รูรับแสง (รูรับแสง) 1, 
การชดเชยการรับแสง (ชดเชยการรับแสง) 2, ความไวแสง (ISO) 3 หรือไม่
กําหนดหน้าทีใดๆ (ไม่มี) ไปยงัแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั

1  ตงัรูรับแสงเป็น A (ออโต้) และใช้เลนส์ทีมีวงแหวนปรับรูรับแสงหรือเลือก คาํสัง ไว้สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/
ไดอัล > ตงัค่าแหวนรูรับแสง

2  หมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสงไปที C

3 เลือก C ไว้สําหรับความไวแสง

N • คณุยงัสามารถกดปุ่ ม Fn2 เพือเลือนดกูารตงัคา่ตามลําดบัของ แป้นคาํสังด้านหน้า 1 แป้นคาํ
สังด้านหน้า 2 และ แป้นคาํสังด้านหน้า 3

• ปุ่ ม Fn2 สามารถกําหนดเป็นหน้าทีอืนได้โดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัฟังก์ชัน(Fn) ปุ่มหมุน
คาํสังด้านหน้า ยงัสามารถกําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัอืนๆ ได้ (P 248)



220

8

AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์

เลือกวา่กล้องโฟกสัหรือไมเ่มือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AF-S
• ON: ลอ็คโฟกสัเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

• OFF: โฟกสัไมทํ่างานเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

AF-C
• ON: กล้องจะโฟกสัขณะทีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

• OFF: โฟกสัไมทํ่างานเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

 AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์

หากเลือก ON การรับแสงจะลอ็กเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AF-S/MF
• ON: ลอ็คการรับแสงเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

• OFF: ไมล่อ็คการรับแสงเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

AF-C
• ON: ลอ็คการรับแสงขณะทีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

• OFF: ไมล่อ็คการรับแสงเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ

N เลือก OFF เพือให้กล้องปรับการรับแสงก่อนถ่ายรูปแตล่ะครังในโหมดถ่ายภาพตอ่เนืองเป็นชดุ
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ตงัคา่ปุ่ ม/ไดอลั

 ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์

เลือก เปิด เพือเปิดใช้การกดชตัเตอร์เมือไมไ่ด้ตอ่เลนส์

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ถ่ายโดยไม่ใช้การ์ด

เลือกวา่จะปลอ่ยชตัเตอร์ได้หรือไมโ่ดยทีไมมี่การ์ดหนว่ยความจําเสียบไว้ในกล้อง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ON
เมือไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา สามารถกดชตัเตอร์เพือทดสอบการทํางานของกล้อง 
และแสดงเมนถู่ายรูปและเมนกูารตงัคา่ได้

OFF
ชตัเตอร์จะถกูปิดใช้งานหากไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา เพือป้องกนัภาพสญูหาย
โดยไมต่งัใจขณะถ่ายภาพโดยทีไมมี่การ์ดหนว่ยความจํา

วงแหวนโฟกัส

เลือกทิศทางในการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพิมระยะโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

X ตามเขม็นาฬิกา Y ทวนเขม็นาฬิกา
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การทาํงานของแหวนปรับโฟกัส

เลือกวิธีทีกล้องจะปรับโฟกสัตามการขยบัวงแหวนโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ไม่เป็นเส้นตรง โฟกสัจะปรับในอตัราเดียวกนักบัการหมนุวงแหวน

เป็นเส้นตรง
โฟกสัจะปรับไปตามการหมนุวงแหวน แตค่วามเร็วการโฟกสัจะไมเ่ปลียนไปตาม
ความเร็วในการหมนุวงแหวน

 AE/AF-LOCK

ตวัเลือกนีจะกําหนดการกระทําของปุ่ มทีได้กําหนดการรับแสงและ/หรือโฟกสัลอ็กไว้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

กดค้างAE/AF LOCK การรับแสงและ/หรือโฟกสัจะลอ็คเมือกดปุ่ ม

กดสลับAE/AF LOCK
การรับแสงและ/หรือโฟกสัจะลอ็คขณะทีกดปุ่ มและจะยงัคงลอ็คอยูจ่นกวา่กด
ปุ่ มซําอีกครัง

โหมดล็อค AWB

เลือกการทํางานของปุ่ มฟังก์ชนัโดยกําหนดให้เป็นลอ็คสมดลุย์สีขาวอตัโนมตัิ (AWB) ลอ็คสม
ดลุย์สีขาวอตัโนมตัใิช้ในการลอ็คคา่สมดลุย์สีขาวให้อยูที่คา่เดียวกบัทีวดัโดยกล้องเมือเลือก 

ออโต้ ไว้สําหรับสมดลุย์สีขาว

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AWB เมือกด สมดลุย์สีขาวจะลอ็คเมือกดปุ่ ม

เปิด/ปิด AWB กดปุ่ มหนงึครังเพือลอ็คสมดลุย์สีขาวและกดอีกครังหนงึเพือยกเลกิการลอ็ค
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ตงัคา่ปุ่ ม/ไดอลั

ตงัค่าแหวนรูรับแสง

เลือกวา่จะใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าเพือปรับการรับแสงเมือตงัรูรับแสงเป็น A (ออโต้) หรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ กล้องจะปรับรูรับแสงโดยอตัโนมตัิ

คาํสัง สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้า

ตงัค่ารูรับแสง

เลือกวิธีทีใช้เพือปรับรูรับแสงเมือใช้เลนส์ทีไมมี่วงแหวนปรับรูรับแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้+
o ตงัเอง

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าเพือเลือกรูรับแสง หมนุเลยรูรับแสงตําสดุเพือ
เลือก A (ออโต้)

ออโต้
รูรับแสงจะถกูเลือกโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานในโหมดการรับแสง P (โปรแกรม 
AE) หรือ S (เน้นชตัเตอร์ AE)

ตงัค่าเอง
หมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้าเพือเลือกรูรับแสง กล้องจะทํางานในโหมดการ
รับแสง A (เน้นรูรับแสง AE) หรือ M (ตงัคา่เอง)
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ตงัคา่ปุ่ ม/ไดอลั

 ตงัค่าหน้าจอสัมผัส

เปิดหรือปิดการควบคมุหน้าจอสมัผสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

x การตงัค่าหน้าจอสัมผัส • เปิด: จอภาพ LCD ทําหน้าทีเป็นหน้าจอสมัผสัระหวา่งถ่ายภาพ

• ปิด: ปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสั

x การตงัค่าแตะสองครัง
• เปิด: แตะจอภาพ LCD สองครังเพือซมูเข้าทีวตัถขุองคณุระหวา่งถ่าย
ภาพ

• ปิด: ปิดใช้การซมูแบบสมัผสั

c ฟังก์ชันสัมผัส เปิดใช้หรือปิดใช้งานทา่ทางของฟังก์ชนัการสมัผสั

a การตงัค่าหน้าจอสัมผัส • เปิด: จอภาพ LCD ทําหน้าทีเป็นหน้าจอสมัผสัระหวา่งการเลน่

• ปิด: ปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสั

ล็อค

ลอ็คแป้นควบคมุทีเลือกเพือป้องกนัการทํางานโดยไมต่งัใจ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตงัการล็อค

เลือกจากรายการตอ่ไปนี:

• ปลดล็อค: รีเซต็ตวัเลือกลอ็ก

• ฟังก์ชันทงัหมด: ลอ็คแป้นควบคมุทงัหมดในรายการ การเลือกฟังก์ชัน

• ฟังก์ชันทเีลือก: ลอ็คเฉพาะแป้นควบคมุทีเลือกไว้ในรายการ การเลือกฟังก์ชัน

การเลือกฟังก์ชัน เลือกลอ็คแป้นควบคมุเมือเลือก ฟังก์ชันทเีลือก สําหรับ ตงัการล็อค

N ปุ่ มควบคมุทีเลือกโดยใช้ ฟังก์ชันทเีลือก สามารถลอ็คได้ตลอดเวลาระหวา่งการถ่ายภาพโดยกด 

MENU/OK ค้างไว้ ในการปลดลอ็คปุ่ มควบคมุ ให้กดปุ่ มค้างไว้อีกครัง
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การจดัการพลังงาน

ปรับการตงัคา่จดัการใช้พลงังาน

การเข้าถงึการตงัคา่หน้าจอ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก จดัการใช้พลังงาน

EVF

 ตงัปิดเอง

เลือกวา่จะใช้เวลานานเทา่ใดก่อนกล้องปิดการทํางานอตัโนมตัเิมือไมมี่การดําเนินการใดๆ เวลา

สนัลงจะชว่ยเพิมอายกุารใช้งานของแบตเตอรี ถ้าเลือก ปิด ผู้ใช้จะต้องปิดกล้องด้วยตนเอง

ตวัเลือกตวัเลือก

5 นาที 2 นาที 1 นาที 30 วิ 15 วิ ปิด
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การจดัการพลงังาน

ประสิทธิภาพ

เลือก บสูต์ เพือปรับปรุงโฟกสัและประสทิธิภาพจอแสดงผลชอ่งมองภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

บสูต์
เพิมประสทิธิภาพการโฟกสัและจอแสดงผลชอ่งมองภาพของกล้อง แบตเตอรีจะหมด
เร็วกวา่การเลือก ปกติ

ปกติ
เลือกเพือประสทิธิภาพการโฟกสัมาตรฐานและการแสดงผลชอ่งมองภาพและความ
ทนทานแบตเตอรี

ประสิทธิภาพ EVF

เลือกวา่ EVF จะให้ความสําคญักบั ให้ความสาํคัญความสว่าง หรือ ให้ความสาํคัญความ

ราบรืน

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ให้ความสาํคัญ
ความสว่าง

การแสดงผล EVF ให้ความสําคญักบัความสวา่ง แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่น
ใหญ่

ให้ความสาํคัญ
ความราบรืน

ลดภาพซ้อนในการแสดงผล EVF เลือกเมือถ่ายรูปตวัแบบทีเคลือนไหว ความสวา่ง
ของ EVF อาจลดลง

N ให้ความสาํคัญความราบรืน จะใช้ได้เฉพาะเมือเลือก บสูต์ ไว้สําหรับ ประสิทธิภาพ เทา่นนั
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ตงัค่าบนัทกึข้อมูล

ทําการเปลียนแปลงไปยงัการตงัคา่จดัการไฟล์

การเข้าถงึการตงัคา่จดัการไฟล์ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก เกบ็ข้อมูลตงัค่า

 ลาํดบัภาพ

ภาพใหมจ่ะถกูบนัทกึเป็นไฟล์ภาพทีตงัชือโดยใช้หมายเลขไฟล์สี

หลกั ซงึกําหนดโดยใช้หมายเลขไฟล์ลา่สดุบวกหนงึ หมายเลขไฟล์จะ

ปรากฏในระหวา่งการเลน่ดงัภาพประกอบ ลาํดบัภาพ ใช้ควบคมุวา่

จะรีเซต็การกําหนดเลขไฟล์เป็น 0001 หรือไม ่เมือมีการเสียบการ์ด

หนว่ยความจําใหมห่รือมีการฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําในปัจจบุนั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

นับต่อ
การกําหนดตวัเลขจะเรียงตอ่จากหมายเลขไฟล์ลา่สดุทีใช้หรือหมายเลขไฟล์แรกที
ใช้ได้ วิธีใดก็ได้ทีมีตวัเลขสงูกวา่ เลือกตวัเลือกนีเพือลดจํานวนภาพทีมีชือไฟล์ซํากนั

เริมใหม่
การกําหนดตวัเลขจะถกูรีเซต็เป็น 0001 หลงัจากฟอร์แมทหรือเมือเสียบการ์ดหนว่ย

ความจําใหม่

N • ถ้าหมายเลขเฟรมถงึ 999-9999 ชตัเตอร์จะถกูปิดใช้งาน ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําหลงัจาก

ถ่ายโอนรูปภาพใดๆ ทีคณุต้องการเก็บไปยงัคอมพิวเตอร์

• การเลือก D ตงัค่าผู้ใช้งาน > รีเซต็ จะตงัคา่ ลาํดบัภาพ เป็น นับต่อ แตจ่ะไมรี่เซต็หมายเลข
ไฟล์

• หมายเลขเฟรมสําหรับภาพทีถ่ายด้วยกล้องอืนอาจแตกตา่งกนั

หมายเลขเฟรม

หมายเลข
ไดเรกทอรี

หมายเลข
ไฟล์
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 บนัทกึภาพต้นฉบบั

เลือก เปิด เพือบนัทกึสําเนาทีไมไ่ด้ประมวลผลของภาพทีถ่ายโดยใช้ ลบตาแดง

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

แก้ไขชือไฟล์

เปลียนคําเสริมหน้าชือไฟล์ ภาพ sRGB ใช้คําเสริมหน้าสีตวัอกัษร (คา่เริมต้น “DSCF”) ภาพ 

Adobe RGB ใช้คําเสริมหน้าสามตวัอกัษร (“DSF”) นําหน้าด้วยขีดเส้นใต้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํเสริมหน้าชือเริมต้นคาํเสริมหน้าชือเริมต้น ชือไฟล์ตวัอย่างชือไฟล์ตวัอย่าง

sRGB DSCF ABCD0001

AdobeRGB _DSF _ABC0001

ตงัค่าช่องการ์ด(ภาพนิง)

เลือกหน้าทีทีทํางานของการ์ดในชอ่งทีสอง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตามลาํดบั ใช้งานการ์ดในชอ่งทีสองเฉพาะเมือการ์ดในชอ่งแรกเตม็

สาํรองข้อมูล ภาพแตล่ะภาพจะถกูบนัทกึสองครัง โดยแตล่ะครังจะบนัทกึลงในการ์ดแตล่ะแผน่

RAW / JPEG
ไฟล์ภาพ RAW จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดในชอ่งแรกและไฟล์ภาพ JPEG จะถกูบนัทกึ
ไปยงัการ์ดในชอ่งทีสอง
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ตงัคา่บนัทกึข้อมลู

เลือกช่อง(xตามลาํดบั)

เลือกการ์ดทีจะบนัทกึไปยงัชอ่งแรกเมือเลือก ตามลาํดบั สําหรับ ตงัค่าช่องการ์ด(ภาพนิง)

ตวัเลือกตวัเลือก

ช่อง 1 ช่อง 2

เลือกช่อง(Fตามลาํดบั)

เลือกชอ่งทีใช้สําหรับจดัเก็บภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

ช่อง 1 ช่อง 2

เลือกโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ทีจะใช้เพือจดัเก็บภาพทีถ่ายตอ่มา

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เลือกโฟลเดอร์
เพือเลือกโฟลเดอร์ทีจะจดัเก็บภาพตามลําดบั ให้กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขนึหรือ
ลงเพือไฮไลท์โฟลเดอร์ทีมีอยู ่แล้วกด MENU/OK

สร้างโฟลเดอร์
ป้อนชือโฟลเดอร์เป็นตวัอกัษรห้าตวัเพือสร้างโฟลเดอร์ใหมที่จะใช้จดัเก็บภาพที
ถ่ายตอ่มา ในการถ่ายภาพครังถดัไปจะมีการสร้างโฟลเดอร์ใหมแ่ละภาพถดัไปที

เพิมเข้ามาจะจดัเก็บไปยงัโฟลเดอร์ดงักลา่ว
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ตงัคา่บนัทกึข้อมลู

ข้อมูลลิขสิทธิ

สามารถเพิมข้อมลูลขิสทิธิ ในรูปแบบของแทก็ Exif ไปยงัรูปภาพใหมข่ณะถ่ายภาพได้ ข้อมลู

ลขิสทิธิทีมีการเปลียนแปลงจะแสดงเฉพาะในภาพทีถ่ายหลงัจากทําการเปลียนแปลงแล้วเทา่นนั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

แสดงข้อมูลลิขสิทธิ แสดงข้อมลูลขิสทิธิปัจจบุนั

ป้อนข้อมูลของผู้สร้าง ป้อนชือผู้สร้าง

ป้อนข้อมูลลิขสิทธิ ป้อนชือผู้ ถือลขิสทิธิ

ลบข้อมูลลิขสิทธิ
ลบข้อมลูลขิสทิธิปัจจบุนั การเปลียนแปลงนีจะมีผลกบัรูปภาพทีถ่ายหลงั
จากเลือกตวัเลือกนีแล้วเทา่นนั; จะไมมี่ผลในข้อมลูลขิสทิธิทีบนัทกึไว้ในภาพ
ทีมีอยูแ่ล้ว
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ตงัค่าการเชือมต่อ

ปรับการตงัคา่สําหรับการเชือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์อืน

การเข้าถงึการตงัคา่เชือมตอ่ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตงัการเชือมต่อ 
Bluetooth

PC
USB

N สําหรับข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัการเชือมตอ่ไร้สาย โปรดเยียมชม:

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

การตงัค่า Bluetooth

ปรับการตงัคา่ Bluetooth

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลงทะเบยีนการจบัคู่
หากต้องการจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ให้เลือกตวัเลือก
นี จากนนัเปิดใช้ FUJIFILM Camera Remote บนสมาร์ทดีไวซ์ แล้วแตะ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่

เลือกปลายทางการจบัคู่
เลือกการเชือมตอ่จากรายการของอปุกรณ์ทีจบัคูอ่ยูก่บักล้องโดยใช้ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่ เลือก ไม่มีการเชือมต่อ เพือออกโดยไมมี่การ
เชือมตอ่

ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่
ลบข้อมลูการจบัคูส่ําหรับอปุกรณ์ทีเลือกไว้ เลือกอปุกรณ์ได้จากรายการ

อปุกรณ์ อปุกรณ์ทีถกูเลือกไว้จะถกูลบจากรายการอปุกรณ์ทีอยูใ่น 
เลือกปลายทางการจบัคู่ เชน่กนั

เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิด: กล้องจะสร้างการเชือมตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์ทีจบัคูเ่มือเปิดกล้อง
โดยอตัโนมตัิ

• ปิด: กล้องจะไมเ่ชือมตอ่ผา่นทาง Bluetooth

การย้ายภาพอัตโนมัติ
• เปิด: ทําเครืองหมายรูปถ่ายสําหรับอพัโหลดเมือถ่ายรูป ทําเครืองหมาย
ไฟล์ภาพ JPEG สําหรับอพัโหลดเมือถ่ายภาพ

• ปิด: ภาพจะไมถ่กูทําเครืองหมายอพัโหลดขณะทีถ่ายภาพ
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ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตงัค่าซงิค์สมาร์ทโฟน

เลือกวา่จะซงิโครไนซ์เวลาและ/หรือสถานทีกบัสมาร์ทโฟนทีจบัคูด้่วยหรือไม่

• สถานท&ีเวลา: ซงิโครไนซ์เวลากบัสถานที

• สถานท:ี ซงิโครไนซ์สถานที

• เวลา: ซงิโครไนซ์เวลา

• ปิด: ปิดการซงิโครไนซ์

N • ตดิตงัแอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคณุก่อนจบัคู่
อปุกรณ์กบักล้องของคณุหรืออพัโหลดรูปภาพ

• เมือเลือก เปิด ไว้สําหรับทงั เปิด/ปิด Bluetooth และ การย้ายภาพอัตโนมัต ิหรือภาพทีเพิง
เลือกไว้สําหรับดาวน์โหลดโดยใช้ตวัเลือก คาํสังการถ่ายโอนภาพ ในเมน ูC (การเลน่) การ
อพัโหลดภาพไปยงัอปุกรณ์ทีจบัคูไ่ว้จะเริมขนึหลงัจากทีคณุออกไปยงัการเลน่หรือปิดกล้องไม่
นาน สามารถใช้ คาํสังการถ่ายโอนภาพ เพือเลือกภาพสําหรับดาวน์โหลดเมือปิด การย้ายภาพ
อัตโนมัต ิได้
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ตงัคา่การเชือมตอ่

ตงัค่าเครือข่าย

ปรับการตงัคา่สําหรับการเชือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตงัค่าแอคเซสพอยต์
ไร้สาย

• ตงัค่าอย่างง่าย: เชือมตอ่กบัอปุกรณ์ Access Point โดยใช้การตงัคา่พืนฐาน

• ตงัค่าแมนนวล: ปรับการตงัคา่ด้วยตนเองสําหรับการเชือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้
สาย เลือกเครือขา่ยจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใสชื่อเอง (ใส่ SSID)

ตงัค่าทอียู่ IP ไร้สาย
• ออโต: ทีอยู ่IP จะถกูกําหนดโดยอตัโนมตัิ

• แมนวล: กําหนดทีอยู ่IP ด้วยตนเอง เลือกทีอยู ่IP ด้วยตนเอง (ทอียู่ IP), 
เน็ตเวิร์คมาสก์ (เน็ตมาสก์) และทีอยูเ่กตเวย์ (ทอียู่เกตเวย์)

จดัเกบ็ PC ออโต้

ปรับการตงัคา่สําหรับการเชือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ผา่นทาง LAN ไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตงัค่าจดัเกบ็ PC

เลือกวิธีทีใช้สําหรับการเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ผา่น LAN ไร้สาย

• ตงัค่าอย่างง่าย: เชือมตอ่โดยใช้ WPS

• ตงัค่าแมนนวล: เลือกเครือขา่ยจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใส่
ชือเอง (ใส่ SSID)

ลบการลงทะเบยีน PC ลบปลายทางทีเลือก

ข้อมูลต่อครังก่อน ดคูอมพิวเตอร์ทีเพิงเชือมตอ่กบักล้อง
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ตงัค่าเชือมต่อ instax

ปรับการตงัคา่สําหรับการเชือมตอ่เครืองพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ทีเป็นอปุกรณ์เสริม

ชือเครืองพมิพ์ (SSID) และรหสัผ่าน
ดชืูอเครืองพิมพ์ (SSID) ได้ทีใต้เครืองพิมพ์ รหสัผา่นเริมต้นคือ 
“1111” หากคณุได้เลือกรหสัผา่นอืนเพือพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้ว 
ให้ป้อนรหสัผา่นนนัแทน
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โหมดเชือมต่อ PC

ปรับการตงัคา่สําหรับการถ่ายภาพระยะไกล (การถ่ายภาพแบบเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เครืองอ่านการ์ด USB
การเชือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดสง่
ข้อมลูโดยอตัโนมตัิ ทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงัคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางาน
ตามปกตเิมือไมไ่ด้เชือมตอ่

ถ่ายโดยเชือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

อัตโนมัติ

การเชือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมดถ่ายรูปโดยเชือม
ตอ่กบัคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมตัิ คณุสามารถใช้ FUJIFILM X Acquire เพือ
บนัทกึและโหลดการตงัคา่กล้องเพือให้คณุสามารถกําหนดคา่กล้องใหมไ่ด้ใน
ทนัทีหรือแบง่ปันการตงัคา่กบักล้องเครืองอืนทีเป็นชนิดเดียวกนัได้ กล้องจะ
ทํางานตามปกตเิมือไมไ่ด้เชือมตอ่

ถ่ายโดยเชือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

ทกีาํหนด

กล้องจะทํางานในโหมดการถ่ายภาพแบบเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์แม้เมือไม่
ได้เชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ ในการตงัคา่เริมต้น กล้องจะไมบ่นัทกึรูปภาพไปยงั
การ์ดหนว่ยความจํา แตรู่ปภาพทีถ่ายขณะทีไมไ่ด้เชือมตอ่กล้องถ่ายรูปจะถกู
สง่ไปยงัคอมพิวเตอร์เมือเชือมตอ่กนั

ถ่ายโดยเชือมต่อแบบไร้
สายทกีาํหนด

เลือกตวัเลือกนีสําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือขา่ยโดย
ใช้ D ตงัการเชือมต่อ > ตงัค่าเครือข่าย

คืนค่า USB RAW/
สาํรอง

การเชือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคืนคา่ USB 
RAW/สํารองโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานตามปกตเิมือไมไ่ด้เชือมตอ่

• คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไก
ประมวลผลภาพของกล้องเพือแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG 
คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว

• สาํรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลดการตงัคา่กล้อง 

ปรับตงัคา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตงัคา่กบักล้องอืนๆ ทีเป็นชนิด
เดียวกนั
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O การตงัคา่ D จดัการใช้พลังงาน > ตงัปิดเอง จะถกูนํามาใช้ด้วยระหวา่งการถ่ายรูปโดยเชือมตอ่
กบัคอมพิวเตอร์ เลือก ปิด เพือป้องกนักล้องปิดโดยอตัโนมตัิ

N • การถ่ายรูปโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้กบัซอฟต์แวร์ เชน่ Capture One Pro 
Fujifilm หรือ Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC หากคณุใช้ Adobe® Photoshop® 
Lightroom® Classic CC ให้ดาวน์โหลด FUJIFILM Tether Shooting Plug-in จากเวบ็ไซต์ 
Adobe Exchange FUJIFILM Tether Shooting Plug-in สามารถใช้ได้ฟรี

• FUJIFILM X Acquire รองรับการถ่ายรูปโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์โดยใช้สว่นควบคมุกล้อง 
FUJIFILM X Acquire สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเวบ็ไซต์ Fujifilm

การตงัค่าแหล่งจ่ายไฟ USB

เลือกวา่จะจา่ยไฟให้กบักล้องหรือไมเ่มือเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อืนผา่นสาย USB

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด กล้องใช้พลงังานจากอปุกรณ์ทีเชือมตอ่ ทําให้ลดการสนิเปลืองแบตเตอรีของกล้อง

ปิด กล้องไมใ่ช้พลงังานจากอปุกรณ์ทีเชือมตอ่

O กล้องไมส่ามารถใช้พลงังานจากการเชือมตอ่ไลท์นิงหรือจากอปุกรณ์ทีไมจ่า่ยไฟ เลือก ปิด ก่อน
เชือมตอ่กล้องเข้ากบัอปุกรณ์ดงักลา่ว การเชือมตอ่อาจไมส่ามารถใช้การถ่ายโอนข้อมลูหรืออยา่งอืน
ทีคล้ายกนัเมือเลือก เปิด ไว้

N • คําวา่ “ใช้พลงังาน” จะใช้เมืออปุกรณ์ทีเชือมตอ่จา่ยพลงังานให้กบักล้อง

• ไมว่า่จะเลือกตวัเลือกใดก็ตาม แบตเตอรีจะชาร์จขณะทีกล้องปิดอยู่
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ตงัคา่การเชือมตอ่

ตงัค่าทวัไป

ปรับการตงัคา่สําหรับการเชือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ชือ
เลือกชือ (ชือ) เพือกําหนดชือกล้องบนเครือขา่ยไร้สาย (กล้องจะกําหนดชือทีไมซํ่ากนั
ตามคา่เริมต้น)

ย่อขนาดภาพ 
H

เลือกวา่จะปรับเปลียนขนาดภาพสําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟนหรือไม ่ยอ่ขนาด
ภาพเฉพาะเมือคดัลอกการอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน; โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ภาพ
ต้นฉบบั

• เปิด: ภาพทีมีขนาดใหญ่กวา่จะถกูปรับเปลียนขนาดเป็น H สําหรับอพัโหลด ขอ
แนะนําให้ใช้การตงัคา่นี

• ปิด: ภาพจะถกูอพัโหลดในขนาดเดมิ

ใส่พกัิด เลือกวา่จะฝังข้อมลูทีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนลงในภาพภาพเมือถ่ายหรือไม่

ข้อมูลตาํแหน่ง แสดงข้อมลูตําแหนง่ทีดาวน์โหลดครังลา่สดุจากสมาร์ทโฟน

r ตงัค่าปุ่ม

เลือกหน้าทีของปุ่ มฟังก์ชนัทีได้กําหนดฟังก์ชนั การสือสารไร้สาย ไว้

• s คาํสังจบัคู่/ย้าย: จะสามารถใช้ปุ่ มสําหรับการจบัคูแ่ละการเลือกภาพสําหรับ
ย้ายได้

• r การสือสารไร้สาย: จะสามารถใช้ปุ่ มสําหรับการเชือมตอ่ไร้สายได้

ข้อมูล

ดทีูอยู ่MAC และ Bluetooth ของกล้อง

รีเซต็การตงัค่าไวเลส

เรียกคืนการตงัคา่ไร้สายไปยงัคา่เริมต้น
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บันทกึ
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ทางลัด
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ตวัเลือกทางลัด

กําหนดการควบคมุกล้องด้วยตนเองให้เหมาะกบัรูปแบบหรือสถานการณ์ของคณุ

สามารถเพิมตวัเลือกทีใช้บอ่ยลงในเมน ูQ หรือเมน ู“my” แบบกําหนดเอง หรือกําหนดไปยงัปุ่ ม 

Fn (ฟังก์ชนั) สําหรับการเข้าถงึโดยตรง:

ตวัเลือกทางลัดตวัเลือกทางลัด คาํอธิบายคาํอธิบาย PP

“เมนูของฉัน”
เพิมตวัเลือกทีใช้บอ่ยไปยงัเมนแูบบกําหนดเอง ซงึสามารถดไูด้
โดยการกด MENU/OK แล้วเลือกแทบ็ E (“เมนขูองฉนั”)

241

เมนู Q
เมน ูQ จะแสดงขนึโดยการกดปุ่ ม Q ใช้เมน ูQ เพือดหูรือเปลียนตวั
เลือกทีเลือกสําหรับรายการเมนทีูใช้บอ่ย

243

ปุ่มฟังก์ชัน ใช้ปุ่ มฟังก์ชนัเพือเข้าถงึโดยตรงไปยงัคณุสมบตัทีิเลือก 246
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 เมนูของฉัน

เข้าถงึเมนตูวัเลือกทีใช้บอ่ยทีเป็นสว่นตวั

การแสดง “เมนขูองฉนั” ให้กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ

ถ่ายภาพ แล้วเลือกแทบ็ E (เมนูของฉัน)

IS

O แทบ็ E จะใช้ได้เฉพาะเมือกําหนดตวัเลือกไปยงั เมนูของฉัน เทา่นนั

 ตงัค่าเมนูของฉัน

การเลือกรายการทีระบใุนแทบ็ E (เมนูของฉัน):

1 ไฮไลท์ D ตงัค่าผู้ใช้งาน > ตงัค่าเมนูของฉัน ทีอยู่

ในแทบ็ D (จดัเตรียม) และกดปุ่ ม MENU/OK

N เพือจดัลําดบัรายการใหม ่เลือก จดัระดบัไอเทม็ เพือ
ลบรายการ เลือก ลบไอเทม็

2 กดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขนึหรือลงเพือไฮไลท์ เพมิไอ

เทม็ แล้วกด MENU/OK ตวัเลือกทีสามารถเพิมไปยงั 
“เมนขูองฉนั” จะไฮไลท์เป็นสีนําเงิน

RAW

FX

N รายการปัจจบุนัใน “เมนขูองฉนั” จะแสดงด้วยเครืองหมายถกู
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เมนขูองฉนั

3 เลือกตําแหนง่สําหรับรายการแล้วกด MENU/OK 

รายการจะถกูเพิมไปยงั “เมนขูองฉนั”
1
2

4 กด MENU/OK เพือกลบัไปยงัจอแสดงผลแก้ไข

5 ทําซําขนัตอน 3 และ 4 จนกวา่เพิมรายการทงัหมดทีต้องการแล้ว

N “เมนขูองฉนั” สามารถประกอบด้วยรายการสงูสดุ 16 รายการ
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 ปุ่ม Q (เมนูด่วน)

กด Q เพือเข้าถงึตวัเลือกทีเลือกอยา่งรวดเร็ว

จอแสดงผลเมนูด่วน

ในการตงัคา่เริมต้น เมนดูว่นจะมีรายการตอ่ไปนี:

N • ใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัฟังก์ชัน(Fn) เพือเลือกฟังก์ชนัทีจะทํางานโดยปุ่ ม Q (เมนดูว่น) หรือ
กําหนดฟังก์ชนัเริมต้นไปยงัปุ่ มควบคมุอืนๆ (P 248)

• หากต้องการปิดใช้งานปุ่ ม Q (เมนดูว่น) ให้เลือก ไม่มี สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัฟังก์ชัน
(Fn) > ตงัค่าปุ่ม Q

BASE

A เลือกตงัค่าเอง
B ออโต้โฟกัส
C ช่วงไดนามกิ
D สมดุลย์สีขาว
E ลดเสียงรบกวน
F ขนาดภาพ
G คุณภาพของภาพ

H จาํลองฟิล์ม

I โทนสว่าง
J โทนมืด
K สี
L ความคมชัด
M ตงัเวลาถ่าย
N ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา
O การตงัค่าฟังก์ชันแฟลช
P ความสว่าง EVF/LCD

เมนดูว่นแสดงตวัเลือกทีเลือกลา่สดุสําหรับรายการ B–P ซงึสามารถเปลียนตามทีอธิบายใน

หน้า 245
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เลือกตงัค่าเอง

รายการ H ตงัค่าคุณภาพภาพ > เลือกตงัค่าเอง (รายการ A) แสดงรายการตงัคา่แบบกําหนดเอง
ปัจจบุนั:

• q: ไมมี่รายการตงัคา่แบบกําหนดเองทีเลือก

• t–u: เลือกรายการเพือดกูารตงัคา่ทีบนัทกึไว้โดยใช้ตวัเลือก H ตงัค่าคุณภาพภาพ > แก้/
บนัทกึตงัค่าเอง

• r–s: รายการตงัคา่แบบกําหนดเองปัจจบุนั

การดแูละแก้ไขการตงัค่า

1 กด Q เพือแสดงเมนดูว่นขณะทีถ่ายรูป

2 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ไฮไลท์รายการแล้วหมนุแป้น

หมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือเปลียน

• ไมไ่ด้บนัทกึการแก้ไขไปยงัรายการตงัคา่ปัจจบุนั
• การตงัคา่ทีแตกตา่งจากรายการตงัคา่ปัจจบุนั 

(t–u) จะแสดงเป็นสีแดง

BASEBASE

3 กด Q เพือออกเมือการตงัคา่เสร็จสมบรูณ์

N สามารถแก้ไขเมนดูว่นโดยใช้การควบคมุแบบสมัผสัได้เชน่กนั
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ปุ่ ม Q (เมนดูว่น)

การแก้ไขเมนูด่วน

การเลือกรายการทีแสดงในเมนดูว่น:

1 กดปุ่ ม Q ค้างไว้ระหวา่งการถ่ายภาพ

2 เมนดูว่นในปัจจบุนัจะแสดงขนึ; ใช้ไม้โฟกสั (ก้าน

โฟกสั) ไฮไลท์รายการทีคณุต้องการจะเปลียนแล้วกด 

MENU/OK

3 ไฮไลท์รายการทีคณุต้องการเปลียนแปลงแล้วกด MENU/OK

สามารถกําหนดสงิตอ่ไปนีให้กบัเมนดูว่นได้
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• จําลองฟิลม์
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• สีโครม FX ฟ้า

• ชว่งไดนามิก
• การจดัลําดบัชว่ง D
• สมดลุย์สีขาว
• โทนสวา่ง
• โทนมืด
• สี
• ความคมชดั
• ความชดั
• ลดสญัญาณรบกวน
• เลือกตงัคา่เอง
• ออโต้โฟกสั (โหมดมฟูวี AF)

• การตงัคา่แบบกําหนดเอง AF-C

• ตงัคา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา

• ระบบชว่ย MF

• โหมดหน้าจอสมัผสั
• ตงัเวลาถ่าย
• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• การลดความสนัไหว
• การตงัคา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดมฟูวี
• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ความสวา่ง EVF/LCD

• สี EVF/LCD

• ไมมี่

N • เลือก ไม่มี เพือไมกํ่าหนดตวัเลือกไปยงัตําแหนง่ทีเลือก

• เมือเลือก เลือกตงัค่าเอง การตงัคา่ปัจจบุนัจะแสดงในเมนดูว่น โดยมีป้าย BASE

N สามารถแก้ไขเมนดูว่นโดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน
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ปุ่ม Fn (ฟังก์ชัน)

กําหนดหน้าทีให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัสําหรับการเข้าถงึคณุสมบตัทีิเลือกไว้อยา่งรวดเร็ว

N • ฟังก์ชนัทีกําหนดให้กบั T-Fn1 ถงึ T-Fn4 จะสามารถเข้าใช้งานได้โดยการตวดัหน้าจอ

• ทา่ทางของฟังก์ชนัการสมัผสัจะปิดใช้งานในคา่เริมต้น เพือเปิดใช้งานทา่ทางของฟังก์ชนัการ
สมัผสั ให้เลือก เปิด สําหรับ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่าหน้าจอสัมผัส > c ฟังก์ชันสัมผัส

การกําหนดคา่เริมต้นมีดงันี:

ท่าทางของฟังก์ชันการสัมผัสท่าทางของฟังก์ชันการสัมผัส

ปุ่มฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชัน ค่าเริมต้นค่าเริมต้น

AA T-Fn1 (ตวัดนิวขนึบน) ฮิสโตแกรม

BB T-Fn2 (ตวัดนิวไปทางซ้าย) ออโต้โฟกสั

CC T-Fn3 (ตวัดนิวไปทางขวา) สมดลุย์สีขาว

DD T-Fn4 (ตวัดนิวลง) ELECTRONIC LEVEL
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ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชนั)

ปุ่มฟังก์ชันด้านหลังกล้องปุ่มฟังก์ชันด้านหลังกล้อง

E

ปุ่มฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชัน ค่าเริมต้นค่าเริมต้น

AA ปุ่ม AE-L/AF-L ลอ็ก AE/AF

BB ตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคาํสังด้านหลัง เช็คโฟกสั

CC ปุ่ม Fn1 วดัแสง

DD ปุ่ม Fn3 จําลองฟิล์ม

EE ปุ่ม Q เมนลูดั

ปุ่มฟังก์ชันด้านหน้ากล้องปุ่มฟังก์ชันด้านหน้ากล้อง

ปุ่มฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชัน ค่าเริมต้นค่าเริมต้น

AA ปุ่ม  Fn2Fn2 ปุ่ มหมนุคําสงัด้านหน้า
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การกาํหนดหน้าทไีปยังปุ่มฟังก์ชัน

การกําหนดหน้าทีไปยงัปุ่ มตา่งๆ:

1 กดค้างปุ่ ม DISP/BACK จนกวา่เมนกูารเลือกปุ่ มควบคมุ

จะแสดงขนึ

2 ไฮไลท์การควบคมุทีต้องการแล้วกด MENU/OK

3 ไฮไลท์ตวัเลือกใดๆ ตอ่ไปนี แล้วกด MENU/OK เพือกําหนดไปยงัการควบคมุทีเลือก

N • ล็อก AE เท่านัน, ล็อก AF เท่านัน, ล็อก AE/AF, เปิด AF และ ล็อค AWB เท่านัน จะ
กําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัแบบสมัผสัไมไ่ด้ (T-Fn1 ถงึ T-Fn4)

• นอกจากนียงัสามารถเลือก การกําหนดปุ่ ม โดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัฟังก์ชัน(Fn)
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ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชนั)

บทบาททสีามารถกาํหนดให้กับปุ่มฟังก์ชันได้

เลือกจาก:
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• RAW

• จําลองฟิล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• สีโครม FX ฟ้า

• ชว่งไดนามิก
• การจดัลําดบัชว่ง D
• สมดลุย์สีขาว
• ความชดั
• เลือกตงัคา่เอง
• โฟกสัแบบพืนที
• เช็คโฟกสั
• ออโต้โฟกสั
• การตงัคา่แบบกําหนดเอง AF-C

• การเลือกใบหน้า o

• เปิด/ปิดตรวจจบัใบหน้า *

• ตวัจํากดัชว่ง AF

• โหมดชอ่งมองภาพแบบสปอร์ต
• เก็บภาพลว่งหน้า sN

• ตงัเวลาถ่าย
• ตงัคา่ฉากAE

• การตงัคา่โฟกสั BKT

• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• การลดความสนัไหว
• ตงั ISO ออโต้

• ความสวา่งกรอบภาพ
• โหมดIS

• การสือสารไร้สาย
• การตงัคา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ลอ็ก TTL

• ตวัอยา่งเงาแฟลช
• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การตงัคา่การวดัแสง ZEBRA

• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ควบคมุความเงียบของมฟูวี
• การตงัคา่เซนเซอร์ตา
• พรีวิวชดัลกึ
• ตรวจแสง/สมดลุย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดไูลฟ์ทวัไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL

• โหมดตวัระบขุนาดใหญ่
• ปุ่ มหมนุคําสงัด้านหน้า
• ลอ็ก AE เทา่นนั

• ลอ็ก AF เทา่นนั

• ลอ็ก AE/AF

• เปิด AF

• ลอ็ค AWB เทา่นนั

• ตงัการลอ็ค
• ประสทิธิภาพ
• ย้ายภาพอตัโนมตัิ
• เลือกปลายทางการจบัคู่
• เปิด/ปิด Bluetooth

• เมนลูดั
• เปิดเลน่
• ไมมี่ (ปิดใช้งานการควบคมุ)

* การเลือกผา่นปุ่ มฟังก์ชนัจะใช้งานไมไ่ด้เมือ OVF ปรากฏขนึ
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ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชนั)

เปิด AF

หากเลือก เปิด AF แล้ว คณุสามารถกดแป้นควบคมุแทนการกดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึได้

ตวัอย่างเงาแฟลช

หากเลือก ตวัอย่างเงาแฟลช เมือตอ่ชดุแฟลชเสริมภายนอกทีเข้ากนัได้แล้ว คณุสามารถกดปุ่ ม

ควบคมุเพือทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและสงิอืนๆ ได้ (ตวัอยา่งเงาแฟลช)

ล็อก TTL

หากเลือก ล็อก TTL คณุสามารถกดแป้นควบคมุเพือลอ็กการยิงแฟลชตามตวัเลือกทีเลือก

สําหรับ F ตงัค่าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 150)

n การเลือกใบหน้า o

สามารถเปิดหรือปิดใช้งาน n การเลือกใบหน้า o ได้

โดยการกดปุ่ มทีกําหนดไว้ให้ n การเลือกใบหน้า o

การเปิดใช้งาน n การเลือกใบหน้า o จะทําให้สามารถใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือเลือก
ใบหน้าทีจะใช้ในการโฟกสัได้ ในการสลบัจากการตรวจจบัใบหน้าเป็นการเลือกพืนทีโฟกสัแบบ

แมนวล (P 72) ให้กดตรงกลางของไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) กดอีกครังเพือเปิดใช้งานการตรวจ
จบัใบหน้าอีกครัง
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อุปกรณ์เสริมและต่อพ่วง
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เลนส์

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount

ชนิส่วนเลนส์

A เลนส์ฮูด
B เครืองหมายยึด
C วงแหวนโฟกสั
D วงแหวนปรบัซูม
E วงแหวนปรบัรู

F สวิตช์ O.I.S.

G สวิตช์โหมดการรบัแสง
H หนา้สมัผสัสญัญาณเลนส์
I ฝาปิดเลนส์ดา้นหนา้
J ฝาปิดเลนส์ดา้นหลงั
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เลนส์

การถอดฝาปิดเลนส์

ถอดฝาปิดเลนส์ตามทีแสดงในภาพ

N ฝาปิดเลนส์อาจแตกตา่งจากทีแสดง

การต่อเลนส์ฮูด

เมือตอ่แล้ว เลนส์ฮดูจะลดแสงจ้าและปกป้ององค์ประกอบ

ของเลนส์ด้านหน้า
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เลนส์กับวงแหวนปรับรูรับแสง

เมือตงัคา่อืนทีไมใ่ช ่A คณุสามารถปรับรูรับแสงโดยการหมนุ

วงแหวนปรับรูรับแสง (โหมดการรับแสง A และ M)

N เมือตงัคา่วงแหวนปรับรูรับแสงเป็น A ให้หมนุแป้นหมนุเลือก
คําสงัเพือปรับรูรับแสง (P 219)

A 16 11 8 5.6 4 2.8

A 16 11 8 5.6 4

วงแหวนปรบัรูรบัแสง

สวติช์โหมดการรับแสง 
หากเลนส์มีสวิตช์โหมดการรับแสง สามารถปรับรูรับแสงแบบ
แมนวลได้โดยเลือนสวิตช์ไปที Z แล้วหมนุวงแหวนปรับรูรับแสง

วงแหวนปรบัรูรบัแสง

สวิตช์โหมดการรบัแสง
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เลนส์

เลนส์ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง

สามารถเลือกวิธีทีใช้เพือปรับรูรับแสงโดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/

ไดอัล > ตงัค่ารูรับแสง เมือเลือกตวัเลือกอืนนอกเหนือ

จาก ออโต้ สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสงั

ด้านหน้า

N การควบคมุรูรับแสงกําหนดคา่เริมต้นไปยงัแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหน้า แตส่ามารถกําหนดใหมไ่ป
ยงัแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั โดยใช้ D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัแป้นหมุนคาํสัง

เลนส์กับสวติช์ O.I.S.

หากเลนส์รองรับการกนัภาพสนัสะเทือนแบบออปตคิอล 

(O.I.S.) จะสามารถเลือกโหมดกนัภาพสนัสะเทือนในเมนู

กล้องได้ การเปิดใช้งานกนัภาพสนัสะเทือน ให้เลือนสวิตช์ 

O.I.S. ไปที ON

สวิตช์ O.I.S.
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เลนส์แมนวลโฟกัส

เลือนวงแหวนโฟกสัไปด้านหน้าสําหรับออโต้โฟกสั

สําหรับแมนวลโฟกสั ให้เลือนวงแหวนโฟกสัไปด้านหลงั

แล้วหมนุขณะตรวจสอบผลลพัธ์ในกล้องถ่ายรูป สามารถ

ใช้สญัลกัษณ์ระยะโฟกสัและความลกึฟิลด์เพือชว่ยแมนวล

โฟกสั

O โปรดทราบวา่แมนวลโฟกสัอาจไมส่ามารถใช้งานได้ในโหมดถ่ายรูปทงัหมด

สัญลักษณ์ความลึกฟิลด์ 
สญัลกัษณ์ความลกึฟิลด์แสดงความลกึฟิลด์โดยประมาณ (ระยะ
ด้านหน้าและด้านหลงัของจดุโฟกสัทีปรากฏในโฟกสั) สญัลกัษณ์
จะแสดงในรูปแบบฟิล์ม
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เลนส์

การดแูลรักษาเลนส์

• ใช้เครืองเป่าลมเพือขจดัฝุ่ น จากนนัเช็ดเบาๆ ด้วยผ้าแห้งเนือนุม่ สามารถขจดัคราบทีหลง

เหลืออยูโ่ดยการเช็ดเบาๆ ด้วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ Fujifilm โดยใช้นํายา

ทําความสะอาดเลนส์เลก็น้อย

• ครอบฝาปิดหน้าและหลงัเมือไมใ่ช้เลนส์
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอืน

ให้ใช้ชดุแฟลชเสริมภายนอกสําหรับการถ่ายรูปโดยใช้แฟลช บางรุ่นรองรับซงิค์ความเร็ว

สงู (FP) และสามารถใช้ทีความเร็วชตัเตอร์สงูกวา่ความเร็วซงิค์แฟลช ในขณะทีรุ่นอืนๆ 

สามารถทํางานเป็นชดุแฟลชระยะไกลทีควบคมุชดุแฟลชหลกัผา่นระบบควบคมุแฟลช

ไร้สายแบบออปตคิอล

O คณุอาจไมส่ามารถทดสอบการยิงแฟลชได้ในบางสถานการณ์ เชน่ เมือเมนตูงัคา่แสดงขนึบนกล้อง

ลบตาแดง 

ลบตาแดงจะสามารถใช้ได้เมือเลือกตวัเลือกอืนทีไมใ่ช ่ปิด สําหรับ F ตงัค่าแฟลช > ลบตาแดง และได้
เลือกตวัเลือก เปิดการตรวจจบัใบหน้า สําหรับ G ตงัค่า AF/MF > ตงัค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา การลบ
ตาแดงจะใช้เพือลด “ตาแดง” ทีเกิดจากการสะท้อนของแฟลชกบัจอประสาทตาเรตนิาของตวัแบบ
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอืน

การตงัค่าแฟลช

1 เชือมตอ่ชดุแฟลชเข้ากบักล้อง

2 ในโหมดถ่ายรูป ให้เลือก การตงัค่าฟังก์ชันแฟลช ใน

แทบ็เมน ูF (ตงัค่าแฟลช) ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่ง

กนัไปตามชดุแฟลช
TTL

เมนูเมนู คาํอธิบายคาํอธิบาย PP

เทอร์มนัิลซงิค์
แสดงเมือไมมี่การเชือมตอ่ชดุแฟลชทีเข้ากนัได้หรือหากชดุที
เชือมตอ่ใช้เฉพาะการเชือมตอ่ X บนฐานเสียบแฟลช

260

แฟลชชนิดตดิตงับนฐาน แสดงเมือยดึชดุแฟลชเสริมบนฐานเสียบแฟลชและเปิดทํางาน 261

มาสเตอร์ (ออพตคัิล)
แสดงเมือชดุแฟลชเสริมทํางานเมือแฟลชหลกัสําหรับระบบ
ควบคมุแฟลชระยะไกลแบบออปตคิอลของ Fujifilm เชือมตอ่
และเปิดทํางาน

264

N เทอร์มนัิลซงิค์ จะแสดงขนึด้วยเชน่กนั หาก เชือมตอ่ชดุแฟลชทีไมเ่ข้ากนั หรือไมไ่ด้เชือมตอ่
ชดุแฟลช

3 ไฮไลท์รายการโดยใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และหมนุ

แป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงัเพือเปลียนการตงัคา่ที

ไฮไลท์ไว้แล้ว

4 กด DISP/BACK เพือให้การเปลียนแปลงเกิดผล
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เทอร์มนัิลซงิค์

แสดงเมือไมมี่การเชือมตอ่ชดุแฟลชทีเข้ากนัได้

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุแฟลช

เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:

• M: สญัญาณกระตุ้นจะถกูสง่ผา่นทางหน้าสมัผสั X ของฐานเสียบแฟลชเมือ
ถ่ายภาพ เลือกความเร็วชตัเตอร์ทีช้ากวา่ความเร็วซงิค์ แม้กระทงัอาจจําเป็น
ต้องมีความเร็วทีช้ากวา่ หากชดุแฟลชใช้แฟลชเป็นเวลานาน หรือมีเวลาตอบ
สนองช้า

• D (ปิด): ปิดใช้งานสญัญาณกระตุ้นแล้ว

B ซงิค์
เลือกวา่จะตงัเวลายิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ 
(H/ม่านชัตเตอร์ท ี1) หรือทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์ (I/ม่านชัตเตอร์ท ี2) 
แนะนําให้ใช้ ม่านชัตเตอร์ท ี1 ในสถานการณ์สว่นใหญ่

เทอร์มนัิลซงิค์ 

ชดุแฟลชทีต้องใช้การเชือมตอ่สายซงิค์ไมส่ามารถใช้ได้



261

10

ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอืน

แฟลชชนิดตดิตงับนฐาน

ใช้ตวัเลือกตอ่ไปนีได้เมือตอ่เข้ากบัชดุแฟลชเสริมภายนอกและเปิดใช้งาน

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุแฟลช

โหมดควบคมุแฟลชทีเลือกพร้อมกบัชดุแฟลช ในบางกรณีสามารถปรับจาก
กล้องถ่ายรูปได้ ตวัเลือกทีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามแฟลช 

• TTL: โหมด TTL ปรับการชดเชยแฟลช (B)

• M: แฟลชจะยิงทีคา่เอาต์พตุทีเลือก โดยไมข่นึอยูก่บัความสวา่งของตวัแบบ
หรือการตงัคา่ของกล้อง ในบางกรณีสามารถปรับเอาต์พตุจากกล้องถ่ายรูป
ได้ (B)

• MULTI: การยิงแฟลชซํา ชดุแฟลชเสริมภายนอกทีเข้ากนัได้จะยิงแฟลช

หลายครังในการถ่ายภาพแตล่ะครัง

• D (ปิด): กล้องจะไมยิ่งแฟลช สามารถปิดชดุแฟลชบางตวัจากกล้องได้
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การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

B ชดเชยแฟลช/
เอาต์พตุ

ตวัเลือกจะมีให้แตกตา่งกนัตามโหมดควบคมุแฟลช

• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช (อาจไมใ่ช้คา่เตม็หากไมเ่กินขีดจํากดัของระบบ
ควบคมุแฟลช) ในกรณีของ EF-X20, EF-20, EF-42 และ EF-X500 คา่ที
เลือกจะเพิมเข้าไปในคา่ทีเลือกกบัชดุแฟลช

• M/MULTI: ปรับเอาต์พตุแฟลช (เฉพาะชดุแฟลชทีรองรับ) เลือกจากคา่ที
แสดงเป็นเศษสว่นของกําลงัเตม็ จาก 1⁄1 (โหมด M) หรือ ¼ (MULTI) จนถงึ 
1⁄512 โดยเพิมขนึแตล่ะครังเทียบเทา่ 1⁄3 EV การเลือกคา่ทีตําอาจทําให้ไมไ่ด้
ผลลพัธ์ตามทีต้องการ หากเกินขีดจํากดัของระบบควบคมุแฟลช ให้ทดสอบ
ถ่ายภาพแล้วตรวจสอบผลลพัธ์

C โหมดแฟลช (TTL)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคมุแฟลช TTL ตวัเลือกทีใช้ได้จะแตกตา่ง
กนัไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรือ M) ทีเลือก

• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ: กล้องจะยิงแฟลชเฉพาะเมือจําเป็น ระดบัแฟลชจะ
ปรับตามความสวา่งของตวัแบบ ไอคอน p ปรากฏขนึเมือกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึงหนงึ แสดงวา่กล้องจะยิงแฟลชเมือถ่ายรูป

• F (มาตรฐาน): กล้องจะยิงแฟลชทกุภาพหากเป็นไปได้; ระดบัแฟลชจะ
ปรับตามความสวา่งของตวัแบบ กล้องจะไมยิ่งแฟลช หากแฟลชยงัชาร์จไม่
เตม็เมือกดชตัเตอร์

• G (ซงิค์ความเร็วตาํ): รวมแฟลชกบัความเร็วชตัเตอร์ตําเมือถ่ายภาพตวั
แบบบคุคลทีมีฉากหลงัเป็นกลางคืน กล้องจะไมยิ่งแฟลช หากแฟลชยงัชาร์จ
ไมเ่ตม็เมือกดชตัเตอร์

D ซงิค์

การตงัเวลาควบคมุแฟลช

• H (ม่านชัตเตอร์ท ี1): ยิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ (โดยทวัไปแล้ว

เป็นตวัเลือกทีดีทีสดุ)

• I (ม่านชัตเตอร์ท ี2): แฟลชจะยิงออกทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์

• R (ซงิค์ความเร็วสูงออโต้): ซงิค์ความเร็วสงู (เฉพาะชดุแฟลชทีรองรับ) 
กล้องจะดําเนินการซงิค์ความเร็วสงูมา่นชตัเตอร์หน้าโดยอตัโนมตัทีิความเร็ว
ชตัเตอร์ทีเร็วกวา่ความเร็วซงิค์แฟลช เทียบเทา่กบั ม่านชัตเตอร์ท ี1 เมือ
เลือก MULTI สําหรับโหมดควบคมุแฟลช
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอืน

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

E ซมู
มมุของแสง (ครอบคลมุแฟลช) สําหรับชดุแฟลชทีรองรับซมูแฟลช ชดุแฟลช
บางตวัสามารถปรับได้จากกล้องถ่ายรูป หากเลือก อัตโนมัต ิซมูจะถกูปรับ
โดยอตัโนมตัเิพือให้พืนทีครอบคลมุตรงกบัทางยาวโฟกสัของเลนส์

F การจดัแสง

หากชดุแฟลชรองรับคณุสมบตันีิ ให้เลือกจาก:

• J (กาํหนดกาํลังแฟลช): เพิมชว่งโดยคอ่ยๆ ลดพืนทีครอบคลมุ

• K (มาตรฐาน): จบัคูพื่นทีครอบคลมุกบัมมุของภาพ

• L (ครอบคลุมสมาํเสมอ): คอ่ยๆ เพิมพืนทีครอบคลมุเพือการจดัแสงที
สมําเสมอมากขนึ

G ไฟ LED

เลือกวิธีการทํางานของไฟ LED ในตวัระหวา่งทีถ่ายภาพนิง (เฉพาะชดุแฟลช
ทีรองรับ): เป็นประกายตา (M/ประกายตา) เป็นไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั 
(N/ช่วย AF) หรือเป็นทงัประกายตาและไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั (O/ช่วย 
AF+ประกายตา) เลือก OFF เพือปิดใช้งาน LED ระหวา่งการถ่ายภาพ 

G จํานวนแฟลช * เลือกจํานวนเวลาทียิงแฟลชในแตล่ะครังแล้วปลอ่ยชตัเตอร์ในโหมด MULTI

H ความถี * เลือกความถีทียิงแฟลชในโหมด MULTI

* อาจไมใ่ช้คา่เตม็หากเกินขีดจํากดัของระบบควบคมุแฟลช
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มาสเตอร์(ออพตคัิล)

ตวัเลือกจะแสดงขนึหากชดุแฟลชปัจจบุนัทํางานเป็นแฟลชหลกัสําหรับระบบควบคมุแฟลชระยะ

ไกลไร้สายแบบออปตคิอล Fujifilm

สามารถแบง่ชดุแฟลชหลกัและระยะไกลเป็นสามกลุม่ (A, 

B และ C) และปรับโหมดแฟลชและระดบัแฟลชแยกกนัใน

แตล่ะกลุม่ มีชอ่งสญัญาณสําหรับการสือสารระหวา่งชดุ

แฟลชอยูส่ีชอ่งสญัญาณ สามารถแยกใช้ชอ่งสญัญาณตา่งๆ 

สําหรับระบบแฟลชทีแตกตา่งกนั หรือเพือป้องกนัสญัญาณ

รบกวนเมือมีการใช้งานหลายระบบในพืนทีทีใกล้กนั
BB

A
C
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอืน

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

A โหมดควบคมุแฟลช 
(กลุม่ A)

เลือกโหมดควบคมุแฟลชสําหรับกลุม่ A, B และ C TTL% จะใช้ได้สําหรับ
กลุม่ A และ B เทา่นนั

• TTL: ชดุแฟลชในกลุม่ทียิงแฟลชในโหมด TTL สามารถปรับการชดเชย
แฟลชแยกสําหรับแตล่ะกลุม่

• TTL%: หากเลือก TTL% สําหรับกลุม่ A หรือ B อยา่งใดอยา่งหนงึ คณุ
สามารถระบเุอาต์พตุของกลุม่ทีเลือกเป็นร้อยละของกลุม่อืน และปรับ
การชดเชยแฟลชโดยรวมสําหรับทงัสองกลุม่

• M: ในโหมด M ชดุแฟลชในกลุม่ยิงแฟลชทีเอาต์พตุทีเลือก (แสดงเป็น
เศษสว่นของกําลงัเตม็) โดยไมข่นึอยูก่บัความสวา่งของตวัแบบหรือการ
ตงัคา่ของกล้อง

• MULTI: การเลือก MULTI สําหรับกลุม่ใดๆ จะตงัคา่ชดุแฟลชทงัหมด
ในกลุม่ทงัหมดเป็นโหมดการยิงแฟลชซํา ชดุแฟลชทงัหมดจะยิงแฟลช
หลายครังในการถ่ายภาพแตล่ะครัง

• D (ปิด): หากเลือก OFF ชดุแฟลชในกลุม่จะไมยิ่งแฟลช

B โหมดควบคมุแฟลช 
(กลุม่ B)

C โหมดควบคมุแฟลช 
(กลุม่ C)

D ชดเชยแฟลช/เอาต์พตุ 
(กลุม่ A)

ปรับระดบัแฟลชสําหรับกลุม่ทีเลือกตามตวัเลือกทีเลือกสําหรับโหมด
ควบคมุแฟลช โปรดทราบวา่ อาจไมใ่ช้คา่เตม็หากไมเ่กินขีดจํากดัของ
ระบบควบคมุแฟลช

• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช

• M/MULTI: ปรับเอาต์พตุแฟลช

• TTL%: เลือกความสมดลุย์ระหวา่งกลุม่ A และ B จากนนัปรับการ
ชดเชยแฟลชโดยรวม

E ชดเชยแฟลช/เอาต์พตุ 
(กลุม่ B)

F ชดเชยแฟลช/เอาต์พตุ 

(กลุม่ C)
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การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

G โหมดแฟลช (TTL)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคมุแฟลช TTL ตวัเลือกทีใช้ได้จะแตก
ตา่งกนัไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรือ M) ทีเลือก

• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ: กล้องจะยิงแฟลชเมือจําเป็นเทา่นนั ระดบั
แฟลชจะปรับตามความสวา่งของตวัแบบ ไอคอน p ปรากฏขนึเมือ
กดปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึ แสดงวา่กล้องจะยิงแฟลชเมือถ่ายภาพ

• F (มาตรฐาน): กล้องจะยิงแฟลชทกุภาพหากเป็นไปได้; ระดบัแฟลช
จะปรับตามความสวา่งของตวัแบบ กล้องจะไมยิ่งแฟลช หากแฟลชยงั
ชาร์จไมเ่ตม็เมือกดชตัเตอร์

• G (ซงิค์ความเร็วตาํ): รวมแฟลชกบัความเร็วชตัเตอร์ตําเมือถ่าย
ภาพตวัแบบบคุคลทีมีฉากหลงัเป็นกลางคืน กล้องจะไมยิ่งแฟลช หาก
แฟลชยงัชาร์จไมเ่ตม็เมือกดชตัเตอร์

H ซงิค์

การตงัเวลาควบคมุแฟลช

• H (ม่านชัตเตอร์ท ี1): ยิงแฟลชทนัทีหลงัจากเปิดชตัเตอร์ (โดยทวัไป
แล้วเป็นตวัเลือกทีดีทีสดุ)

• I (ม่านชัตเตอร์ท ี2): แฟลชจะยิงออกทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์

• R (ซงิค์ความเร็วสูงออโต้): ซงิค์ความเร็วสงู (เฉพาะชดุแฟลชที
รองรับ) กล้องจะดําเนินการซงิค์ความเร็วสงูมา่นชตัเตอร์หน้าโดย
อตัโนมตัทีิความเร็วชตัเตอร์ทีเร็วกวา่ความเร็วซงิค์แฟลช เทียบเทา่กบั 
ม่านชัตเตอร์ท ี1 เมือเลือก MULTI สําหรับโหมดควบคมุแฟลช

I ซมู
มมุของแสง (ครอบคลมุแฟลช) สําหรับชดุแฟลชทีรองรับซมูแฟลช ชดุ
แฟลชบางตวัสามารถปรับได้จากกล้องถ่ายรูป หากเลือก อัตโนมัต ิซมูจะ
ถกูปรับโดยอตัโนมตัเิพือให้พืนทีครอบคลมุตรงกบัทางยาวโฟกสัของเลนส์
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ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอืน

การตงัค่าการตงัค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

J การจดัแสง

หากชดุแฟลชรองรับคณุสมบตันีิ ให้เลือกจาก:

• J (กาํหนดกาํลังแฟลช): เพิมชว่งโดยคอ่ยๆ ลดพืนทีครอบคลมุ

• K (มาตรฐาน): จบัคูพื่นทีครอบคลมุกบัมมุของภาพ

• L (ครอบคลุมสมาํเสมอ): คอ่ยๆ เพิมพืนทีครอบคลมุเพือการจดั
แสงทีสมําเสมอมากขนึ

K มาสเตอร์

กําหนดแฟลชหลกัไปยงักลุม่ A (กลุ่ม A), B (กลุ่ม B) หรือ C (กลุ่ม C) 
หากเลือก OFF แสงทีออกจากแฟลชหลกัจะอยูใ่นระดบัทีไมส่ง่ผลตอ่
ภาพจริง ใช้ได้เฉพาะกบัชดุแฟลชทียดึกบัฐานเสียบแฟลชชองกล้องเป็น
แฟลชหลกัสําหรับระบบควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอลของ Fujifilm 
ในโหมด TTL, TTL% หรือ M

K จํานวนแฟลช
เลือกจํานวนเวลาทียิงแฟลชในแตล่ะครังแล้วปลอ่ยชตัเตอร์ในโหมด 
MULTI

L ชอ่งสญัญาณ
เลือกชอ่งสญัญาณทีแฟลชหลกัใช้เพือสือสารกบัชดุแฟลชระยะไกล 
สามารถใช้ชอ่งสญัญาณแยกกนัสําหรับระบบแฟลชทีแตกตา่งกนัหรือเพือ
ป้องกนัการรบกวนเมือระบบหลายระบบทํางานในระยะทีใกล้กนั

L ความถี เลือกความถีทียิงแฟลชในโหมด MULTI
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การเชือมต่อ
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การเชือมต่อแบบไร้สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้สาย)

เข้าถงึเครือขา่ยไร้สายแล้วเชือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ สําหรับ

ข้อมลูเพิมเตมิ โปรดเยียมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: FUJIFILM Camera Remote

เชือมตอ่กบักล้องผา่นทาง Bluetooth หรือ LAN ไร้สาย

N เพือสร้างการเชือมตอ่แบบไร้สายกบักล้อง คณุต้องตดิตงัแอพ FUJIFILM Camera Remote 
เวอร์ชนัลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคณุก่อน

FUJIFILM Camera Remote

เมือสร้างการเชือมตอ่แล้ว คณุสามารถใช้ FUJIFILM Camera Remote เพือ:

• ควบคมุการถ่ายภาพของกล้องจากระยะไกล
• รับภาพทีอพัโหลดมาจากกล้อง
• ค้นหาภาพและดาวน์โหลดภาพทีเลือกจากกล้อง
• อพัโหลดข้อมลูตําแหนง่ทีตงัไปยงักล้อง
• กดปุ่ มชตัเตอร์ของกล้อง
• อพัเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง
สําหรับการดาวน์โหลดและข้อมลูอืนๆ โปรดเยียมชม:
 http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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การเชือมตอ่แบบไร้สาย

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: การจบัคู่ Bluetooth® 

ใช้ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า Bluetooth > การลงทะเบยีนการจบัคู่ เพือจบัคูก่ล้อง

กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ การจบัคูจ่ะทําให้สามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้องได้ด้วยวิธี

งา่ยๆ

O • รูปภาพจะถกูดาวน์โหลดผา่นทางการเชือมตอ่แบบไร้สาย
• หลงัจากการจบัคูเ่สร็จแล้ว คณุสามารถซงิโครไนซ์นาฬิกาและข้อมลูตําแหนง่ทีตงัของกล้องกบั
สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ได้ (P 231)

• คณุสามารถเลือกการเชือมตอ่ได้มากทีสดุ 7 คู ่เชือมตอ่จากสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต: LAN ไร้สาย

ใช้ตวัเลือก การสือสารไร้สาย ใน A ตงัค่าการถ่ายภาพ หรือเมนเูลน่เพือเชือมตอ่กบัสมาร์ท

โฟนหรือแทบ็เลต็ผา่นทาง LAN ไร้สาย
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การเชือมตอ่แบบไร้สาย

การถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับคอมพวิเตอร์: Capture One Pro Fujifilm/

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

FUJIFILM X Acquire

• ก่อนจะดําเนินการ ให้เลือก ถ่ายโดยเชือมต่อแบบไร้สาย

ทกีาํหนด สําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > โหมดเชือมต่อ 

PC ในเมนกูล้อง

• การถ่ายรูปโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ เชน่ Adobe® Photoshop® Lightroom® 

Classic CC และ FUJIFILM X Acquire หากคณุใช้ 

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

Plug-in จากเวบ็ไซต์ Adobe Exchange FUJIFILM Tether Shooting Plug-in สามารถใช้ได้

ฟรี

N • สําหรับข้อมลูเพิมเตมิ กรุณาเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:
 http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether

• สําหรับข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบั FUJIFILM X Acquire และ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 

โปรดด ู“ซอฟต์แวร์สําหรับใช้กบักล้องของคณุ” (P 289)

Bluetooth

PC
USB

USB
USB
USB

USB RAW
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 การเชือมต่อผ่าน USB

กล้องสามารถเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนผา่น USB ได้

การเชือมต่อกับคอมพวิเตอร์

N ก่อนทีจะดาวน์โหลดภาพหรือถ่ายภาพจากระยะไกล ให้เชือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์และตรวจ
ดวูา่กล้องทํางานตามปกตหิรือไม่

1 เปิดคอมพิวเตอร์

2 ปรับการตงัคา่ตามทีคณุจะใช้กล้องสําหรับการถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ 
(P 276), คดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ (P 277), บนัทกึภาพ RAW ในรูปแบบ

อืน (P 278) หรือบนัทกึและโหลดการตงัคา่กล้อง (P 278)

3 ปิดกล้อง

4 เชือมตอ่สาย USB

ช่องเสียบ USB (ประเภท C)

O สาย USB จะต้องยาวไมเ่กิน 1.5 ม. และสามารถใช้สง่ข้อมลูได้
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5 เปิดกล้อง

6 คดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ของคณุ
• การถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับคอมพวิเตอร์: ในระหวา่งการถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบั

คอมพิวเตอร์ คณุสามารถคดัลอกรูปภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์การถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบั

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

Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/FUJIFILM X Acquire

• การส่งภาพ: ใช้แอพพลเิคชนัทีให้มาพร้อมกบัระบบปฏิบตักิารของคณุ

• แปลงไฟล์ RAW: ประมวลผลไฟล์ภาพ RAW โดยใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO 

ความสามารถของเครืองมือประมวลผลภาพจะใช้ในการประมวลผลภาพอยา่งตอ่เนือง

• การบนัทกึและการโหลดการตงัค่ากล้อง: ใช้ FUJIFILM X Acquire ในการบนัทกึ

หรือโหลดการตงัคา่กล้อง บนัทกึการตงัคา่ทีคณุต้องการลงในไฟล์ในขนัตอนเดียวและ

ทําสําเนาของไฟล์นีไปใช้กบักล้องหลายๆ ตวัได้
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การเชือมตอ่ผา่น USB

O • ปิดกล้องก่อนทีจะถอดสาย USB

• เมือเชือมตอ่กบัสาย USB ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบสายในทิศทางทีถกูต้องและแนน่สนิทดีแล้ว 
เชือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยตรง; ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

• หากเกิดไฟฟ้าดบัขณะถ่ายโอนข้อมลู อาจทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้การ์ดหนว่ยความจําเสีย
หาย ใสแ่บตเตอรีใหมห่รือทีชาร์จเตม็แล้วลงไปก่อนเชือมตอ่กล้อง

• ถ้าเสียบการ์ดหนว่ยความจําทีมีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการลา่ช้าก่อนทีซอฟต์แวร์
จะเริมต้นและคณุอาจไมส่ามารถนําเข้าหรือบนัทกึรูปภาพได้ โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดหนว่ยความจํา
เพือถ่ายโอนภาพ

• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไฟสญัลกัษณ์ดบัลงแล้วหรือตดิเป็นสีเขียวก่อนทีจะปิดกล้อง
• อยา่ถอดสาย USB ขณะทีอยูร่ะหวา่งขนัตอนการสง่ข้อมลู การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัอาจ
ทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้การ์ดหนว่ยความจําเสียหาย

• ตดัการเชือมตอ่กล้องก่อนเสียบหรือนําการ์ดหนว่ยความจําออก
• ในบางกรณี อาจไมส่ามารถเข้าถงึภาพทีบนัทกึไว้ในเซร์ิฟเวอร์เครือขา่ยโดยใช้ซอฟต์แวร์ใน
ลกัษณะเดียวกบัทีดําเนินการในคอมพิวเตอร์แบบสแตนด์อโลน

• อยา่หยดุการเชือมตอ่กล้องกบัระบบหรือถอดสาย USB ออกทนัทีหลงัจากทีข้อความแสดงวา่มี
การทําสําเนาอยูห่ายไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถ้าภาพทีทําสําเนามีจํานวนมาก อาจจะยงัมีการ
สง่ข้อมลูอยูห่ลงัจากทีข้อความหายไปจากหน้าจอแล้ว

• ผู้ใช้ยอมรับทีจะชําระคา่บริการทงัหมดทีเรียกเก็บโดยบริษัทโทรศพัท์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เมือใช้บริการทีต้องมีการเชือมตอ่อินเทอร์เน็ต
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การถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับคอมพวิเตอร์: Capture One Pro Fujifilm/

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

FUJIFILM X Acquire

• ก่อนดําเนินการ เลือก ถ่ายโดยเชือมต่อผ่าน 

USB อัตโนมัต ิสําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > 

โหมดเชือมต่อ PC ในเมนกูล้อง

• Capture One Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop® 

Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting 

Plug-in และ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้เพือถ่ายรูป

โดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้

N • เลือก ถ่ายโดยเชือมต่อผ่าน USB ทกีาํหนด ในกรณีทีจะใช้กล้องเพือถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบั
คอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว โปรดทราบวา่ถ้าถอดสาย USB ออก กล้องจะยงัทํางานได้ตามปกติ
ในโหมดถ่ายภาพโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์และภาพจะไมถ่กูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา
ของกล้อง

• สําหรับข้อมลูเพิมเตมิ กรุณาเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:
 http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether

• สําหรับข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบั Capture One Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop® Lightroom® 
Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in และ FUJIFILM X Acquire โปรดด ู

“ซอฟต์แวร์สําหรับใช้กบักล้องของคณุ” (P 289)

Bluetooth

PC
USB

USB
USB
USB

USB RAW
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การเชือมตอ่ผา่น USB

การคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพวิเตอร์

• ก่อนจะคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ ให้เลือก 

เครืองอ่านการ์ด USB สําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > 

โหมดเชือมต่อ PC

• ซอฟต์แวร์ทีใช้คดัลอกภาพได้จะแตกตา่งกนัไปตามระบบ
ปฏิบตักิารของคอมพิวเตอร์ทีคณุใช้

Mac OS X/macOS

สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ Image Capture (จดัมาให้พร้อมกบั

คอมพิวเตอร์ของคณุ) หรือซอฟต์แวร์อืน

O โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดในการคดัลอกไฟล์ทีมีขนาดเกิน 4 GB

Windows

สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ของคณุโดยใช้แอพพลเิคชนัทีมาพร้อมกบัระบบปฏิบตักิาร

PC
USB

USB
USB
USB

USB RAW
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การแปลงไฟล์ภาพ RAW: FUJIFILM X RAW STUDIO

• ก่อนดําเนินการ ให้เลือก คืนค่า USB RAW/สาํรอง 

สําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > โหมดเชือมต่อ PC 

ในเมนกูล้อง

• สามารถใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO เพือแปลงไฟล์

ภาพ RAW เป็นภาพ JPEG หรือ TIFF

N สําหรับข้อมลูเกียวกบั FUJIFILM X RAW STUDIO โปรดด ู“ซอฟต์แวร์สําหรับใช้กบักล้องของคณุ” 
(P 289)

การสาํรองและกู้คืนการตงัค่ากล้อง (FUJIFILM X Acquire)

• ก่อนดําเนินการ ให้เลือก คืนค่า USB RAW/สาํรอง 

สําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > โหมดเชือมต่อ PC 

ในเมนกูล้อง

• FUJIFILM X Acquire สามารถใช้เพือสํารองและกู้ คืนการ

ตงัคา่กล้อง

N สําหรับข้อมลูเกียวกบั FUJIFILM X Acquire โปรดด ู“ซอฟต์แวร์สําหรับใช้กบักล้องของคณุ” 
(P 289)

Bluetooth

PC
USB

USB
USB
USB

USB RAW

Bluetooth

PC
USB

USB
USB
USB

USB RAW
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การเชือมตอ่ผา่น USB

การเชือมต่อกับสมาร์ทโฟน

ในการคดัลอกภาพไปยงัสมาร์ทโฟน ให้เลือก ปิด สําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า

แหล่งจ่ายไฟ USB แล้วเชือมตอ่กล้องเข้ากบัโทรศพัท์โดยใช้สาย USB

สาํหรับลูกค้าทใีช้อุปกรณ์แอนดรอยด์

วิธีทีคณุจะเชือมตอ่กล้องขนึอยูก่บัประเภทของชอ่งเสียบ USB ทีตดิตงัมากบัสมาร์ทโฟนของคณุ

ประเภท Cประเภท C
เตรียมสายทีมีขวัตอ่ตรงกบัชอ่งเสียบ USB (ประเภท C) ของกล้อง

สาย USB ของบริษัทอืน

ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้ ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้

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

สาย USB ทีจดัมาให้ สาย USB OTG

ช่องเสียบประเภท C (ตวัผู)้ ช่องเสียบไมโคร B (ตวัผู)้

ช่องเสียบประเภท A (ตวัผู)้ ช่องเสียบประเภท A (ตวัเมีย)

O • สมาร์ทโฟนต้องรองรับ USB OTG

• ผลลพัธ์ทีต้องการไมส่ามารถทําได้ด้วยสาย USB ประเภท C เป็น ไมโคร B ใช้สาย OTG
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1 ตงัคา่ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่าแหล่งจ่ายไฟ USB ของกล้องเป็น ปิด

2 เชือมตอ่กล้องกบัสมาร์ทโฟนโดยใช้สาย USB

N หากสมาร์ทโฟนขออนญุาตสําหรับแอพพลเิคชนัอืนนอกเหนือจาก “Camera Importer” เพือ
เข้าถงึกล้อง ให้แตะ “ยกเลกิ” แล้วไปยงัขนัตอนถดัไป

3 บนสมาร์ทโฟนของคณุ ให้แตะการแจ้งเตือน “เชือมตอ่กบั USB PTP แล้ว”

4 จากแอพพลเิคชนัทีแนะนํา ให้เลือก “Camera Importer”

แอพจะเริมต้นโดยอตัโนมตัแิละอนญุาตให้คณุนําเข้าภาพและภาพยนตร์ไปยงัสมาร์ทโฟน

ของคณุ

N หากข้อความ “ไมมี่อปุกรณ์ MTP เชือมตอ่อยู”่ ปรากฏขนึบนแอพ โปรดลองอีกครังจากขนั
ตอน 2
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การเชือมตอ่ผา่น USB

สาํหรับลูกค้าทใีช้อุปกรณ์ iOS

ต้องใช้ Lightning to USB Camera Adapter ของ Apple

สาย USB ทีจดัมาให้
Lightning to USB Camera 

Adapter ของ Apple

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

ช่องเสียบประเภท A (ตวัผู)้

1 ตงัคา่ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่าแหล่งจ่ายไฟ USB ของกล้องเป็น ปิด

2 เชือมตอ่กล้องกบัสมาร์ทโฟนโดยใช้สาย USB

แอพ “รูปภาพ” จะเริมต้นโดยอตัโนมตัแิละอนญุาตให้คณุนําเข้าภาพและภาพยนตร์ไปยงั

สมาร์ทโฟนของคณุ

O ผลลพัธ์ทีต้องการไมส่ามารถทําได้ด้วยสาย USB ประเภท C เป็น Lightning ใช้อะแดปเตอร์กล้อง
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เครืองพมิพ์ instax SHARE

พิมพ์รูปภาพจากกล้องดจิิตอลของคณุไปยงัเครืองพิมพ์ instax SHARE

การสร้างการเชือมต่อ

เลือก D ตงัการเชือมต่อ > ตงัค่าเชือมต่อ instax แล้วป้อนชือเครืองพิมพ์ instax SHARE 

(SSID) และรหสัผา่น

ชือเครืองพมิพ์ (SSID) และรหสัผ่าน
ดชืูอเครืองพิมพ์ (SSID) ได้ทีใต้เครืองพิมพ์ รหสัผา่นเริมต้นคือ 
“1111” หากคณุได้เลือกรหสัผา่นอืนเพือพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้ว 
ให้ป้อนรหสัผา่นนนัแทน



283

11

เครืองพิมพ์ instax SHARE

 การพมิพ์รูปภาพ

1 เปิดเครืองพิมพ์

2 เลือก C เมนูภาพย้อนหลัง > พมิพ์ภาพ instax 

กล้องจะเชือมตอ่ไปยงัเครืองพิมพ์

FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678

3 ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ในการแสดงรูปภาพทีคณุ

ต้องการจะพิมพ์ จากนนักด MENU/OK
100-0020

instax-12345678

N • รูปภาพทีถ่ายด้วยกล้องอืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได้
• พืนทีทีพิมพ์จะเลก็กวา่พืนทีทีมองเหน็ในหน้าจอ LCD

• การแสดงผลอาจแตกตา่งกนัตามเครืองพิมพ์ทีเชือมตอ่ไว้

4 รูปภาพจะถกูสง่ไปยงัเครืองพิมพ์และการพิมพ์จะเริมขนึ
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บันทกึ
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หมายเหตุด้านเทคนิค
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 อุปกรณ์เสริมจาก Fujifilm

อปุกรณ์เสริมตอ่ไปนีมีให้บริการจาก Fujifilm สําหรับข้อมลูลา่สดุเกียวกบัอปุกรณ์เสริม

ทีพร้อมใช้งานในพืนทีของคณุ โปรดสอบถามข้อมลูจากตวัแทนของ Fujifilm ในพืนที

ของคณุหรือเข้าสู ่

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

แบตเตอรี Li-ion แบบชาร์จซาํได้แบตเตอรี Li-ion แบบชาร์จซาํได้

NP-W126S: สามารถซือแบตเตอรีแบบชาร์จซํา NP-W126S ทีมีความจสุงูได้เพิมเตมิตามต้องการ

เครืองชาร์จแบตเตอรีเครืองชาร์จแบตเตอรี

BC-W126S: สามารถซือเครืองชาร์จแบตเตอรีทดแทนได้ตามต้องการ ที +20 °C เครืองชาร์จ 
BC-W126S ชาร์จ NP-W126S เข้าประมาณ 150 นาที

DC couplerDC coupler

CP-W126: เพือเพิมเวลาในการถ่ายภาพหรือการแสดงภาพหรือเมือใช้กล้องทีเชือมตอ่อยูก่บั
คอมพิวเตอร์ ใช้ CP-W126 เชือมตอ่กล้องกบัอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9V

O ไมร่องรับอตัราเฟรมขนัสงูที 11 fps ระหวา่งการถ่ายภาพตอ่เนืองด้วย CP-W126

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

AC-9V (ต้องมี CP-W126 DC coupler): ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 100–240 V, 50/60 Hz นีเพือ
เพิมเวลาการถ่ายรูปและการเลน่ หรือเมือคดัลอกภาพถ่ายไปยงัคอมพิวเตอร์

รีโมตกดชัตเตอร์รีโมตกดชัตเตอร์

RR-100: ใช้เพือลดการสนัของกล้องหรือเปิดชตัเตอร์ไว้ระหวา่งเวลาการรับแสง (⌀2.5 มม.)

ไมโครโฟนสเตอริโอไมโครโฟนสเตอริโอ

MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริมภายนอกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

เลนส์ FUJINONเลนส์ FUJINON

เลนส์ ชุด XF/XC: เลนส์แบบเปลียนได้สําหรับใช้งานเฉพาะกบั FUJIFILM X-mount

เลนส์ ชุด FUJINON MKX: เลนส์ถ่ายวิดีโอสําหรับเมาท์ FUJIFILM X
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อปุกรณ์เสริมจาก Fujifilm

ท่อต่อมาโครท่อต่อมาโคร

MCEX-11/16: ตอ่ระหวา่งกล้องและเลนส์เพือถ่ายภาพในอตัราการผลติสงู

ตวัแปลงเลนส์เทเลตวัแปลงเลนส์เทเล

XF1.4X TC WR: เพิมทางยาวโฟกสัของเลนส์ทีรองรับครังละประมาณ 1.4 เทา่

XF2X TC WR: เพิมทางยาวโฟกสัของเลนส์ทีรองรับครังละประมาณ 2.0 เทา่

ตวัแปลงตวัแปลง

ตวัแปลง M FUJIFILM: ชว่ยให้สามารถใช้กล้องกบัตวัเลือกเลนส์เมาท์ M ได้มากขนึ

ฝาครอบตวักล้องฝาครอบตวักล้อง

BCP-001: ปิดครอบเมาท์เลนส์ของกล้องเมือไมไ่ด้ตอ่เลนส์

ชุดแฟลชเสริมภายนอกชุดแฟลชเสริมภายนอก

EF-X500: นอกเหนือไปจากการควบคมุแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชดุแฟลชตอ่ภายนอกนีมีไกด์
นมัเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซงิค์ความเร็วสงู) ชว่ยให้สามารถใช้ทีความเร็วชตัเตอร์ทีเกิน
ความเร็วซงิค์แฟลชได้ ชดุแบตเตอรี EF-BP1 และระบบควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอล Fujifilm 
ทีเข้ามาเสริมจะสามารถใช้เป็นชดุแฟลชหลกัหรือชดุแฟลชระยะไกลสําหรับการถ่ายรูปโดยใช้แฟลชไร้
สายระยะไกลได้

EF-BP1: ชดุแบตเตอรีสําหรับชดุแฟลชเสริมภายนอก จะใช้แบตเตอรีขนาด AA 8 ก้อน

EF-42: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมีไกด์นมัเบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
และแบบแมนนวล

EF-X20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมีไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
และแบบแมนนวล

EF-20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมีไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
(ไมร่องรับระบบควบคมุแฟลชแบบแมนนวล)

กริปมือกริปมือ

MHG-XPRO3: คณุสมบตัขิองกริปทีปรับปรุงแล้ว สามารถถอดแบตเตอรีและการ์ดหนว่ยความจําขณะ
ใสก่ริปได้
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อปุกรณ์เสริมจาก Fujifilm

กระเป๋าหนังกระเป๋าหนัง

BLC-XPRO3: กระเป๋านีผลติจากหนงัชนัดี พร้อมสายคล้องคอทีผลติจากวสัดชุนิดเดียวกนั และผ้าที
สามารถใช้เพือเช็ดกล้องก่อนเก็บกล้องลงในกระเป๋า และใช้เช็ดสําหรับโอกาสอืนๆ สามารถถ่ายรูปและ
ใสห่รือถอดแบตเตอรีในขณะทีกล้องอยูใ่นกระเป๋าใสก่ล้องได้

สายรัดกริปสายรัดกริป
GB-001: ปรับปรุงกริป ใช้ร่วมกบักริปมือเพือการจบัทีมนัคงขนึ

เครืองพมิพ์ instax SHAREเครืองพมิพ์ instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เชือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax
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ซอฟต์แวร์สาํหรับใช้กับกล้องของคุณ

คณุสามารถใช้กล้องร่วมกบัซอฟต์แวร์ตอ่ไปนีได้

FUJIFILM Camera Remote

สร้างการเชือมตอ่ไร้สายระหวา่งกล้องของคณุกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ (P 270)
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

Capture One Express Fujifilm

Capture One Express Fujifilm เป็นซอฟต์แวร์แก้ไขภาพจาก Phase One A/S ดภูาพ RAW 

บนคอมพิวเตอร์ของคณุแล้วแปลงเป็นรูปแบบอืน Capture One Express Fujifilm สามารถ

ใช้ได้ฟรีจาก Phase One
https://www.phaseone.com/fujifilm/

 RAW FILE CONVERTER EX

RAW FILE CONVERTER EX เป็นซอฟต์แวร์แปลงไฟล์ RAW จากบริษัท Ichikawa Soft 

Laboratory Co., Ltd. ดภูาพ RAW บนคอมพิวเตอร์ของคณุแล้วแปลงเป็นรูปแบบอืน RAW 

FILE CONVERTER EX สามารถใช้ได้ฟรีจากเวบ็ไซต์ Fujifilm
http://fujifilm-dsc.com/rfc/

 Capture One Pro Fujifilm

Capture One Pro Fujifilm เป็นซอฟต์แวร์จดัการขนัตอนการทํางานจาก Phase One A/S 

Capture One Pro Fujifilm รองรับการถ่ายรูปโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์และการแปลงไฟล์

ภาพ RAW ให้เป็นรูปแบบอืน

https://www.phaseone.com/fujifilm/
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ซอฟต์แวร์สําหรับใช้กบักล้องของคณุ

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

ปลกัอินสําหรับ Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC

• FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO

http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-tether-plug-in-pro-features/

• FUJIFILM Tether Shooting Plug-in

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/others/#soft

FUJIFILM X Acquire

แอพพลเิคชนัสําหรับ Windows และ macOS นีจะชว่ยให้คณุเชือมตอ่กบักล้องผา่นทาง USB 

หรือ Wi-Fi และดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยงัโฟลเดอร์ทีกําหนดไว้ทนัทีทีถ่ายได้ หรือสํารองและกู้

คืนข้อมลูกล้องผา่น USB
http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-acquire-features-users-guide/

O ดาวน์โหลดอตัโนมตัิ (การถ่ายรูปโดยเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์) ไมร่องรับกบักล้องบางตวั

FUJIFILM X RAW STUDIO

เมือกล้องเชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ผา่น USB, FUJIFILM X RAW STUDIO จะสามารถใช้เครือง

มือการประมวลผลภาพทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของกล้องในการแปลงไฟล์ RAW เพือสร้างภาพทีมี

คณุภาพสงูในรูปแบบอืนๆ ได้อยา่งรวดเร็ว
http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-raw-studio-features-users-guide/
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เพอืความปลอดภยัของคุณ

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่อนการใช้งาน

หมายเหตุเพอืความปลอดภยั

• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัเหลา่นี และ คู่มือผูใ้ช ้ของคณุโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในทีปลอดภยั

เกียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนทีแสดงด้านลา่งนีมีการใช้ในเอกสารนีเพือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายทีอาจเกิดขนึ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูที
ไอคอนนนัระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแสดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแสดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนทีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําทีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลียมหมายถงึข้อมลูทีต้องมีความระมดัระวงั (“สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําทีระบนุนัเป็นสงิทีต้องห้าม (“ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเครืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําทีต้องดําเนินการ (“จําเป็น”)
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ถอดปลกั

จากเตา้รบั

ไฟฟ้า

ถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้กล้องตอ่ไป
เมือเกิดควนัไฟ มีกลนิผิดปกติ หรือมีสภาวะทีผิดปกติ อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm 
ของคณุ

อย่าให้นําหรือสิงแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเชือมต่ออย่าให้นําหรือสิงแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเชือมต่อ อยา่ใช้กล้องหรือสายเชือมตอ่หลงัจากทีมีนําหรือนําเกลือ, นม, 
เครืองดืม, นํายาซกัผ้า หรือของเหลวอืนๆ เข้าไปข้างใน หากของเหลวเข้าไปในกล้องหรือสายเชือมตอ่ ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี 

ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไปอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่
ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ

หา้มใชใ้น

หอ้งนําหรือ

หอ้งอาบนํา

ห้ามใช้กล้องในห้องนําหรือห้องอาบนําห้ามใช้กล้องในห้องนําหรือห้องอาบนํา อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด
ประกอบ

ห้ามพยายามเปลียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) ห้ามพยายามเปลียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้
หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสั
ชินส่วน
ภายใน

ถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออกถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออก หากไมป่ฏิบตัติาม

ข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เนืองจากการสมัผสัชินสว่นทีเสียหาย นําแบตเตอรีออกทนัที โดยระวงัไม่

ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุทีซือผลติภณัฑ์เพือขอคําแนะนํา
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ห้ามเปลียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทเีชือมต่อห้ามเปลียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทเีชือมต่อ การกระทําเหลา่นีอาจทําให้สาย

เสียหายและทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ อยา่ใช้สายเคเบลิ

ทีขวัตอ่งอ

อย่าวางกล้องบนพืนผิวทไีม่มันคงอย่าวางกล้องบนพืนผิวทไีม่มันคง อาจทําให้กล้องตกหลน่หรือพลกิควําและทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคลือนไหวอย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคลือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะทีเดนิหรือขณะขบัขี อาจทําให้คณุหกล้มหรือประสบอบุตัเิหตบุนท้อง

ถนนได้

ห้ามสัมผัสชนิส่วนทเีป็นโลหะของกล้องขณะทมีีพายุฟ้าคะนองห้ามสัมผัสชนิส่วนทเีป็นโลหะของกล้องขณะทมีีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรเนืองจากกระแสไฟฟ้าเหนียวจาก

ประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอรีอืนนอกเหนือจากทรีะบุห้ามใช้แบตเตอรีอืนนอกเหนือจากทรีะบุ ใสแ่บตเตอรีตามทีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอรีร้อน ห้ามทาํแบตเตอรีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอรีได้รับแรงห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอรีร้อน ห้ามทาํแบตเตอรีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอรีได้รับแรง
กระแทก ห้ามใช้แบตเตอรีทรัีว, ผิดรูป, เปลียนสี หรือมีสภาวะทผีิดปกตอืินๆ ใช้เฉพาะเครืองชาร์จทกีาํหนดให้ใช้กับกระแทก ห้ามใช้แบตเตอรีทรัีว, ผิดรูป, เปลียนสี หรือมีสภาวะทผีิดปกตอืินๆ ใช้เฉพาะเครืองชาร์จทกีาํหนดให้ใช้กับ
แบตเตอรีทชีาร์จซาํได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอรีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรีอัลคาไลน์แบบชาร์จซาํไม่ได้ ห้ามแบตเตอรีทชีาร์จซาํได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอรีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรีอัลคาไลน์แบบชาร์จซาํไม่ได้ ห้าม
ชอ็ตแบตเตอรีหรือเกบ็แบตเตอรีไว้กับวัตถุทเีป็นโลหะชอ็ตแบตเตอรีหรือเกบ็แบตเตอรีไว้กับวัตถุทเีป็นโลหะ การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัเหลา่นีอาจทําให้แบตเตอรีร้อนจดั ลกุไหม้ 

แตกร้าว หรือรัว ทําให้เกิดเพลงิไหม้ เป็นรอยไหม้ หรือความเสียหายอืนๆ ได้

ใช้เฉพาะแบตเตอรีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทรีะบุให้ใช้กับกล้องนีเท่านัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันใช้เฉพาะแบตเตอรีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทรีะบุให้ใช้กับกล้องนีเท่านัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดัน
ไฟฟ้าเข้าทรีะบุไฟฟ้าเข้าทรีะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังานอืนอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอรีรัวและของเหลวจากแบตเตอรีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเสือผ้า ให้ล้างบริเวณนันๆ ด้วยนําสะอาดและพบถ้าแบตเตอรีรัวและของเหลวจากแบตเตอรีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเสือผ้า ให้ล้างบริเวณนันๆ ด้วยนําสะอาดและพบ
แพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัทีแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัที
ห้ามใช้เครืองชาร์จอืนนอกเหนือจากทรีะบุไว้ในทนีีเพือชาร์จแบตเตอรีห้ามใช้เครืองชาร์จอืนนอกเหนือจากทรีะบุไว้ในทนีีเพือชาร์จแบตเตอรี เครืองชาร์จทีมีให้นนัมีให้ใช้กบัแบตเตอรีประเภท

ทีมาพร้อมกบักล้องเทา่นนั การใช้เครืองชาร์จเพือชาร์จแบตเตอรีทวัไปหรือแบตเตอรีทีชาร์จซําได้อาจทําให้แบตเตอรีรัว ร้อนจดั หรือ

ระเบดิได้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้ ใช้ความระมดัระวงัเมือถ่ายรูปเดก็ทารกและ

เดก็เลก็

อย่าสัมผัสกับพืนผวิร้อนเป็นเวลานานอย่าสัมผัสกับพืนผิวร้อนเป็นเวลานาน การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจมีผลทําให้เกิดการไหม้ทีอณุหภมิูตํา โดยเฉพาะทีอณุหภมิู

แวดล้อมสงู หรือกบัผู้ใช้ทีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตงักล้องหรือข้อ

ควรระหวงัทีคล้ายคลงึกนั

อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภัณฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทผีลติภัณฑ์เปิดอยู่อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภณัฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทผีลติภณัฑ์เปิดอยู่ การไมป่ฏิบตัิ

ตามข้อควรระวงันีอาจมีผลทําให้เกิดการไหม้ทีอณุหภมิูตํา โดยเฉพาะระหวา่งการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ทีอณุหภมิูแวดล้อมสงู หรือกบั

ผู้ใช้ทีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตงักล้องหรือข้อควรระวงัทีคล้ายคลงึกนั

ห้ามใช้ในทซีงึมีวัตถุไวไฟ ก๊าซทรีะเบดิได้ หรือฝุ่นละอองห้ามใช้ในทซีงึมีวัตถุไวไฟ ก๊าซทรีะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง

เมือพกพาแบตเตอรี โปรดตดิตังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เมือจัดเกบ็แบตเตอรี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋าเมือพกพาแบตเตอรี โปรดตดิตังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เมือจัดเกบ็แบตเตอรี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋า
แขง็ เมือทงิ ให้ปิดขัวของแบตเตอรีด้วยเทปทเีป็นฉนวนแขง็ เมือทงิ ให้ปิดขัวของแบตเตอรีด้วยเทปทเีป็นฉนวน การสมัผสักบัวตัถอืุนหรือแบตเตอรีทีเป็นโลหะอาจทําให้แบตเตอรีลกุ

ไหม้หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชนิส่วนขนาดเล็กอืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็กเกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชนิส่วนขนาดเล็กอืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็ก เดก็อาจกลืนชินสว่นขนาดเลก็ได้ 

จงึควรเก็บให้พ้นจากมือเดก็ หากเดก็กลืนชินสว่นขนาดเลก็ ให้นําเดก็ไปพบแพทย์หรือโทรเรียกหนว่ยฉกุเฉินทนัที

เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็ วสัดทีุอาจทําให้เกิดอนัตรายได้ ได้แก่ สายคล้อง ซงึอาจพนัคอของเดก็ ทําให้รัดคอได้ และแฟลช อาจ

ทําให้สายตาบกพร่องได้

ให้ปฏบัิตติามคาํสังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาลให้ปฏบัิตติามคาํสังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาล ผลติภณัฑ์นีอาจปลอ่ยคลืนความถีวิทยทีุอาจรบกวนอปุกรณ์

การบนิหรือการแพทย์
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เพือความปลอดภยัของคณุ

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีละอองนํามัน ไอนํา ความชืน หรือฝุ่นละอองห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีละอองนํามัน ไอนํา ความชืน หรือฝุ่นละออง อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีอุณหภมูร้ิอนจัดห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิงกล้องไว้ในสถานทีเชน่ รถทีปิดประตหูน้าตา่งหรืออยูก่ลางแสงแดด อาจ

ทําให้เกิดเพลงิไหม้

ห้ามวางของหนักทบักล้องห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจทําให้ของหนกัตกหลน่และทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามเคลือนย้ายกล้องขณะทยัีงต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ห้ามเคลือนย้ายกล้องขณะทยัีงต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟเพือถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
ออก อาจทําให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหายและเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่มห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจทําให้เกิดความร้อนสะสมและทําให้ตวัเครือง

บดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

ห้ามใช้ปลักทชีาํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่นห้ามใช้ปลักทชีาํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่น หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เมือทาํความสะอาดกล้อง หรือเมือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรีออกและถอดปลักอะแดปเตอร์เมือทาํความสะอาดกล้อง หรือเมือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรีออกและถอดปลักอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนนัอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เมือการชาร์จสินสุดลง ให้ถอดปลักของเครืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมือการชาร์จสินสุดลง ให้ถอดปลักของเครืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบปลกัเครืองชาร์จทิงไว้ในเต้ารับไฟฟ้าอาจ

ทําให้เกิดเพลงิไหม้

เมือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้นิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออกเมือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้นิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออก อาจเกิดการบาด

เจ็บจากการ์ดทีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํ ฝุ่ นละอองสะสมในกล้องอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า

ลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm เพือขอรับบริการทําความสะอาดภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการเหลา่นีจะมีคา่

บริการ

มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปลียนไม่ถกูต้อง เปลียนด้วยประเภททเีหมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่านันมีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปลียนไม่ถกูต้อง เปลียนด้วยประเภททเีหมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่านัน

แบตเตอรีและแหล่งจ่ายพลังงาน
หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรีทีใชใ้นกลอ้งและอ่านหวัขอ้ทีเหมาะสม

 คาํเตอืน: ไม่ควรใหแ้บตเตอรีโดนความร้อนจดั เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรืออืนๆ ทีคลา้ยกนั

ข้อมลูตอ่ไปนีอธิบายถงึการใช้แบตเตอรีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอรีให้ยาวนาน การใช้งานไมเ่หมาะสมจะทําให้แบตเตอรี
มีอายกุารใช้งานลดลงหรือทําให้แบตเตอรีรัว มีความร้อนสงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

แบตเตอรี Li-ionแบตเตอรี Li-ion
อ่านหวัขอ้นีถา้กลอ้งของคณุใชแ้บตเตอรี Li-ion ทีชาร์จซําได้

แบตเตอรีทีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอรีก่อนทีจะใช้ เก็บแบตเตอรีไว้ในทีเก็บเมือไมไ่ด้ใช้

■ ■ หมายเหตุเกียวกับแบตเตอรีหมายเหตุเกียวกับแบตเตอรี
แบตเตอรีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เมือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรีหนงึหรือสองวนัก่อนการใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอรีด้วยการปิดกล้องเมือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอรีจะลดลงเมืออณุหภมิูตํา แบตเตอรีทีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งานได้เมือมีความเยน็ เก็บแบตเตอรีสํารองทีชาร์จ
เตม็ไว้ในทีอบอุน่ และเปลียนแบตเตอรีเมือต้องการ หรือเก็บแบตเตอรีไว้ในกระเป๋าหรือทีอบอุน่ และใสแ่บตเตอรีเมือต้องการถ่ายรูปเทา่นนั ห้าม
วางแบตเตอรีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์ทําความร้อนอืนๆ โดยตรง

■ ■ การชาร์จแบตเตอรีการชาร์จแบตเตอรี
แบตเตอรียงัสามารถชาร์จได้โดยใช้เครืองชาร์จแบตเตอรีเสริม BC-W126S เวลาในการชาร์จจะเพิมขนึในอณุหภมิูห้องทีตํากวา่ +10 °C หรือสงู
กวา่ +35 °C อยา่พยายามชาร์จแบตเตอรีทีอณุหภมิูสงูกวา่ +40 °C และแบตเตอรีจะไมช่าร์จในทีอณุหภมิูตํากวา่ +5 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอรีทีชาร์จจนเตม็แล้วซํา แตค่ณุไมจํ่าเป็นต้องใช้แบตเตอรีจนหมดพลงังานก่อนทีจะชาร์จอีกครัง

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอรีมีความร้อนสงูขนึ ซงึเป็นอาการปกติ
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■ ■ อายุการใช้งานแบตเตอรีอายุการใช้งานแบตเตอรี
ทีอณุหภมิูปกติ จะสามารถชาร์จแบตเตอรีซําได้ประมาณ 300 ครัง การทีระยะเวลาทีแบตเตอรีเก็บประจไุว้ได้ลดลงจนสงัเกตเหน็ได้นนั แสดงให้
เหน็วา่แบตเตอรีสนิอายกุารใช้งานและควรเปลียนใหมแ่ล้ว

■ ■ การจดัเกบ็การจดัเกบ็
ประสทิธิภาพของแบตเตอรีอาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอรีจนเตม็แล้วไมไ่ด้ใช้งานและวางทิงไว้เป็นเวลานาน ใช้แบตเตอรีจนหมดพลงังานก่อนที
จะจดัเก็บ

ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรีออก แล้วเก็บไว้ในทีแห้งซงึมีอณุหภมิูห้องระหวา่ง +15 °C ถงึ +25 °C ห้ามเก็บไว้ในทีซงึมีอากาศ
ร้อนจดัหรือเยน็จดั

■ ■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรีข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรี

• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถทีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั

• อยา่ให้ถกูเปลวไฟหรือความร้อน
• ห้ามถอดประกอบหรือดดัแปลง
• ใช้กบัเครืองชาร์จทีกําหนดเทา่นนั
• กําจดัทิงแบตเตอรีทีใช้งานแล้วทนัที
• ห้ามทําตกหรือทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ามให้ถกูนํา
• รักษาความสะอาดของขวั
• แบตเตอรีและตวักล้องอาจอุน่ขนึหลงัจากใช้งานเป็นเวลานาน ซงึเป็นอาการปกติ

■ ■ ข้อควรระวัง: การทงิข้อควรระวัง: การทงิ
ทิงแบตเตอรีทีใช้แล้วตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถิน
จะต้องคํานงึถงึสงิแวดล้อมเมือจะทิงแบตเตอรี ใช้อปุกรณ์ภายใต้สภาพอากาศทีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัของ Fujifilm เทา่นนักบักล้องนี อะแดปเตอร์อืนอาจทําให้กล้องเสียหาย

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัใช้สําหรับภายในอาคารเทา่นนั
• โปรดตรวจสอบวา่ปลกักระแสตรงเชือมตอ่กบักล้องอยา่งแนน่หนา
• ปิดกล้องก่อนทีจะดงึสายเชือมตอ่กบัอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเชือมตอ่ด้วยการจบัทีปลกั ไมใ่ชที่สายเคเบลิ

• ห้ามใช้กบัอปุกรณ์อืน
• ห้ามถอดประกอบ
• ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชืนสงู
• ห้ามทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหงึๆ หรืออาจสมัผสัแล้วร้อนระหวา่งการใช้งาน ซงึเป็นอาการปกติ

• ถ้าอะแดปเตอร์ทําให้เกิดสญัญาณรบกวนวิทย ุให้ปรับทิศทางหรือเปลียนตําแหนง่ของเสาอากาศรับสญัญาณ

การใช้กล้อง

• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่กําเนิดแสงสวา่งจ้า รวมถงึแหลง่กําเนิดแสงสงัเคราะห์หรือแหลง่กําเนิดแสงธรรมชาติ เชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะทีไมมี่
เมฆบงั มิฉะนนัอาจทําให้เซน็เซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สวา่งจ้าทีโฟกสัผา่นชอ่งมองภาพอาจทําให้แผงของชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามเลง็ชอ่งมองภาพ
อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบถ่ายรูปทดสอบ
ก่อนทีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคญั (เชน่ งานแตง่งานหรือก่อนทีจะเดนิทางโดยนํากล้องไปด้วย) ให้ทดสอบถ่ายรูปและดผูลลพัธ์เพือให้มนัใจวา่

กล้องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไมมี่สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายหรือการสญูเสียผลกําไรทีเป็นผลจากการทํางานผิดปกตขิอง
ผลติภณัฑ์
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เพือความปลอดภยัของคณุ

หมายเหตุเกียวกับลิขสิทธิหมายเหตุเกียวกับลิขสิทธิ
ยกเว้นกรณีทีใช้สําหรับการใช้งานสว่นตวั ภาพทีบนัทกึโดยใช้ระบบกล้องดจิิตอลของคณุนนัไมส่ามารถนํามาใช้ในลกัษณะทีละเมิดกฎหมาย
ลขิสทิธิ ถ้าไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรดทราบวา่มีข้อจํากดับางอยา่งในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบนัเทิงและการ
แสดงนิทรรศการ แม้จะเป็นการบนัทกึเพือใช้เป็นการสว่นตวัก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบวา่การโอนการ์ดหนว่ยความจําทีมีภาพหรือข้อมลูทีได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสทิธินนัสามารถทําได้เฉพาะภายในข้อจํากดัทีกฎหมายลขิสทิธิกําหนดไว้เทา่นนั

การจัดการการจัดการ
เพือให้มีการบนัทกึภาพอยา่งถกูต้อง โปรดอยา่ให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสนัสะเทือนขณะทีบนัทกึภาพ

จอผลึกเหลวจอผลึกเหลว
ในกรณีทีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลียงการสมัผสัถกูผลกึเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งดว่นตอ่ไปนีถ้าเกิดสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนงึดงันี
ขนึ:

• ถ้าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนนัด้วยผ้า และจากนนัล้างให้สะอาดด้วยสบูแ่ละนําไหล

• ถ้าผลึกเหลวเข้าตา ล้างบริเวณทีสมัผสัถกูด้วย นําสะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จากนนัพบแพทย์ทนัที

• ถ้ากลืนผลึกเหลว ล้างปากให้สะอาดด้วยนํา ปริมาณมากๆ ดืมนําปริมาณมากๆ และพยายามทําให้อาเจียน จากนนัพบแพทย์ทนัที

แม้วา่จอภาพจะถกูผลติขนึโดยใช้เทคโนโลยีทีมีความแมน่ยําสงู แตก็่อาจมีพิกเซลทีสวา่งอยูเ่สมอหรือดบัอยูเ่สมอ กรณีเชน่นีไมใ่ชก่ารทํางานผิด
ปกติ และภาพทีบนัทกึด้วยผลติภณัฑ์จะไมไ่ด้รับผลกระทบ

ข้อมูลเครืองหมายการค้าข้อมูลเครืองหมายการค้า
ภาพแบง่ดจิิตอลเป็นเครืองหมายการค้า หรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เครืองหมาย Digital Micro Prism 
เป็นเครืองหมายการค้า หรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation ตวัอกัษรทีใช้ รวมในทีนีได้รับการพฒันาโดย 
DynaComware Taiwan Inc. สว่น Apple, iPhone, iPad, Mac, OS X, macOS และ Lightning เป็นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ Windows เป็นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอืนๆ Android เป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC. Adobe, โลโก้ Adobe, Photoshop และ 
Lightroom เป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ 
Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครืองหมายการค้า
จดทะเบียนที Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครืองหมายดงักลา่วโดย Fujifilm อยูภ่ายใต้การอนญุาต โลโก้ SDHC และ SDXC 
เป็นเครืองหมายการค้าของ SD-3C, LLC ชือทางการค้าอืนๆ ทงัหมดทีกลา่วถงึในคูมื่อนีเป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจด
ทะเบียนของผู้ ทีเป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้าการรบกวนทางไฟฟ้า
กล้องนีอาจรบกวนอปุกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออปุกรณ์ด้านการบนิ โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลหรือสายการบนิก่อนทีจะใช้กล้องใน

โรงพยาบาลหรือในเครืองบนิ

ระบบโทรทศัน์สีระบบโทรทศัน์สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทศัน์แหง่ชาติ) เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์สีจําเพาะทีปรับใช้สว่นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญีปุ่ น 
PAL (เส้นกวาดสลบั) เป็นระบบโทรทศัน์สีทีปรับใช้สว่นใหญ่ในประเทศยโุรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)
Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลทีแก้ไขใหม ่ซงึมีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพือใช้ในการผลติสีระหวา่งการพิมพ์

ประกาศสาํคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี

ห้ามมิให้มีการสง่ออกทงัทางตรงและทางอ้อม สว่นหนงึสว่นใดหรือทงัหมดของซอฟต์แวร์ทีได้รับอนญุาตใช้งานนีโดยไมไ่ด้รับอนญุาตโดยหนว่ย
งานผู้ กํากบัดแูล

เลนส์และอุปกรณ์เสริมอืนๆ

• ใช้สกรู 4.5 มม. หรือสนักวา่เมือตดิตงัขาตงักล้อง

• Fujifilm จะไมรั่บผิดชอบตอ่ปัญหาด้านประสทิธิภาพหรือความเสียหายทีเกิดจากการใช้อปุกรณ์เสริมของผู้ผลติรายอืน
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ประกาศ
เพือป้องกนัอนัตรายจากไฟไหมห้รือไฟฟ้าช็อต หา้มใหผ้ลิตภณัฑ์เปียกฝนหรือชืน

โปรดอ่าน “หมายเหตเุพือความปลอดภยั” และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุเขา้ใจเนือหาก่อนใชง้านกลอ้ง

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

ประกาศการได้รับรังสี: อปุกรณ์นีเป็นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางานตามเงือนไขสองข้อตอ่ไปนี 
(1) อปุกรณ์นีจะไมก่่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อปุกรณ์นีต้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถงึการรบกวนทีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ไม่
เป็นไปตามทีต้องการ

อปุกรณ์นีและเสาอากาศต้องไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ร่วมหรือทํางานร่วมกบัเสาอากาศหรือเครืองสง่สญัญาณอืนๆ ยกเว้นวิทยใุนตวัทีผา่นการทดสอบ
แล้ว คณุสมบตักิารเลือกรหสัประเทศอาจถกูปิดใช้งานสําหรับผลติภณัฑ์ทีจําหนา่ยในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ทีมีอยูไ่มไ่ด้แสดงปัญหาด้านสขุภาพทีเกียวข้องกบัการใช้อปุกรณ์ไร้สายกําลงัตํา อยา่งไร
ก็ตาม ไมมี่ข้อพิสจูน์วา่ อปุกรณ์ไร้สายกําลงัตําเหลา่นีมีความปลอดภยัทงัหมด อปุกรณ์ไร้สายกําลงัตําปลอ่ยพลงังานคลืนความถีวิทย ุ(RF) 
ระดบัตํา ในชว่งคลืนไมโครเวฟ ขณะทีกําลงัใช้งาน ในขณะทีคลืนความถีวิทยรุะดบัสงูสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ (โดยให้ความร้อนแก่
กล้ามเนือ) การได้รับคลืนความถีวิทยรุะดบัตําไมมี่ผลกระทบในการสร้างความร้อน ทําให้ไมท่ราบผลกระทบตอ่สขุภาพทีไมพ่งึประสงค์ มีงาน
วิจยัจํานวนมากเกียวกบัการได้รับคลืนความถีวิทยรุะดบัตําไมพ่บผลกระทบทางชีวภาพอืนๆ งานวิจยับางชินได้แสดงความเหน็วา่อาจมีผลกระ
ทบทางชีวภาพบางประการ แตข้่อค้นพบดงักลา่วไมมี่การยืนยนัจากงานวิจยัอืนๆ เพิมเตมิ X-Pro3 ผา่นการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามข้อ
จํากดัการได้รับรังสี IC ทีกําหนดไว้สําหรับสภาพแวดล้อมทีไมไ่ด้ควบคมุ และเป็นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคลืนความถีวิทย ุ
(RF) IC

การกาํจัดทงิอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทพัีกอาศัยส่วนบุคคลการกาํจัดทงิอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทพัีกอาศัยส่วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สญัลกัษณ์นีบนผลติภณัฑ์ หรือคูมื่อและใบรับประกนั และ/หรือบน
บรรจภุณัฑ์หมายความวา่ไมค่วรกําจดัผลติภณัฑ์นีรวมกบัขยะมลูฝอยภายในครัวเรือน แตค่วรนําไปยงัจดุรวบรวมทีเหมาะสม
สําหรับการนําอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กลบัมาใช้ใหม่

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีได้รับการกําจดัทิงอยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขนึตอ่สงิ
แวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ ทีอาจเกิดจากการจดัการขยะของผลติภณัฑ์นีอยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบนแบตเตอรีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจกําจดัแบตเตอรีเหลา่นีรวมกบัขยะมลูฝอยในครัวเรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอรีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าทีถอดออกได้งา่ย โปรดกําจดัทิงตา่งหากตามข้อบงัคบัในท้องถินของคณุ

การนําวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัการนํา
ผลติภณัฑ์นีกลบัมาใช้ใหม ่โปรดตดิตอ่สํานกังานเทศบาลในท้องถินของคณุ หนว่ยบริการกําจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าทีคณุซือ
ผลติภณัฑ์

ในประเทศทอียู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการกําจดัทิงผลติภณัฑ์นี รวมถงึแบตเตอรีหรือหม้อ
สะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าทีในท้องถินและสอบถามวิธีการกําจดัทิงทีเหมาะสม

ในประเทศญีปุ่น: สญัลกัษณ์นีบนแบตเตอรีแสดงวา่ต้องกําจดัทิงผลติภณัฑ์นีแยกตา่งหาก



297

12

เพือความปลอดภยัของคณุ

เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้อควรระวัง

ข้อสาํคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปนีก่อนใชง้านเครืองส่งสญัญาณไร้สายในตวักลอ้ง

 Q ผลติภณัฑ์นี มีฟังก์ชนัการเข้ารหสัทีพฒันาขนึในประเทศสหรัฐอเมริกา ซงึควบคมุโดยระเบียบวา่ด้วยการบริหารการสง่ออกของสหรัฐอเมริกา 
และอาจไมส่ามารถสง่ออกหรือสง่ออกตอ่ไปยงัประเทศทีสหรัฐอเมริกามีการห้ามสง่สนิค้า

• ใชใช้เฉพาะเครือข่ายไร้สา้เฉพาะเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์ยหรืออุปกรณ์ Bluetoo Bluetoothth Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสียหายทีเป็นผลจากการใช้งานโดยไมไ่ด้รับ
อนญุาต ห้ามใช้สําหรับการทํางานทีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัสงู ตวัอยา่งเชน่ ในอปุกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอืนๆ ทีอาจสง่ผล
ตอ่ชีวิตมนษุย์โดยตรงหรือทางอ้อม เมือใช้งานอปุกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอืนๆ ทีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัทีสงูกวา่ระบบไร้
สายหรืออปุกรณ์ Bluetooth ทีนําเสนอ โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัติามข้อควรระวงัทีจําเป็นทงัหมด เพือให้เกิดความปลอดภยัและ
ป้องกนัการทํางานผิดพลาด

• ใช้เฉพาะใช้เฉพาะภายในประเทศทซืีออุภายในประเทศทซืีออุปกรณ์เท่านันปกรณ์เท่านัน อปุกรณ์นีสอดคล้องตามระเบียบการควบคมุอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายและ Bluetooth ใน
ประเทศทีซืออปุกรณ์ ให้ปฏิบตัติามระเบียบในท้องถินทงัหมดเมือใช้งานอปุกรณ์ Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาทีเกิดขนึจากการใช้งาน
ในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอืน

• ห้ามใช้อุปห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานททีอีาจไกรณ์ในสถานททีอีาจได้รับผลกระทบจาสนามแมด้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็ก่เหล็ก ไฟฟ้าสถติ หรื ไฟฟ้าสถติ หรือสัญญาณรบกวนทางวทิยุอสัญญาณรบกวนทางวทิยุ ห้ามใช้เครืองสง่
สญัญาณใกล้กบัเตาไมโครเวฟ หรือในสถานทีทีอาจได้รับผลกระทบจากสนามแมเ่หลก็ ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณรบกวนทางวิทยซุงึอาจขดั
ขวางการรับสญัญาณไร้สายได้ อาจเกิดสญัญาณรบกวนร่วมกนัขนึเมือใช้งานเครืองสง่สญัญาณใกล้กบัอปุกรณ์ไร้สายอืนทีทํางานบนยา่น
ความถี 2.4 GHz

• การรักษาความปลอดภยั: เครือขา่ยไร้สายและอปุกรณ์ Bluetooth จะสง่ข้อมลูผา่นทางคลืนวิทย ุด้วยเหตนีุ จงึต้องให้ความใสใ่จในการ
รักษาความปลอดภยัมากกวา่การใช้งานเครือขา่ยแบบมีสาย

 - ห้ามเชือมตอ่กบัเครือขา่ยทีไมรู้่จกัหรือเครือขา่ยทีคณุไมมี่สทิธิในการเข้าถงึ แม้วา่เครือขา่ยเหลา่นนัจะแสดงอยูบ่นอปุกรณ์ของคณุก็ตาม 
เนืองจากการเข้าถงึดงักลา่วถือวา่เป็นการกระทําทีไมไ่ด้รับอนญุาต โปรดเชือมตอ่เฉพาะเครือขา่ยทีคณุมีสทิธิในการเข้าถงึเทา่นนั

 - โปรดระมดัระวงัวา่การสง่ข้อมลูแบบไร้สายอาจมีความเสียงตอ่การถกูสกดักนัจากบคุคลภายนอก

• กาการกระทาํต่อไปนีอาจถกูรกระทาํต่อไปนีอาจถกูลงโทษตามกฎหมาย:ลงโทษตามกฎหมาย:
 - การถอดประกอบหรือดดัแปลงอปุกรณ์นี

 - การถอดป้ายรับรองอปุกรณ์

• อุปกรณอุปกรณ์นีทาํงานบนคลืนความ์นีทาํงานบนคลืนความถีเดยีวกันกับอุปกรณถีเดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์์ เชงิพาณิชย์ ทางการศ ทางการศกึษา และทางการแพทย์ กึษา และทางการแพทย์ และเครืองส่งสัญญาณไและเครืองส่งสัญญาณไร้สายร้สาย 

นอกจากนียงัทํางานบนคลืนความถีเดียวกนักบัเครืองสง่สญัญาณทีมีใบอนญุาตและเครืองสง่สญัญาณความดนัไฟฟ้าตําแบบไมมี่ใบอนญุาต
พิเศษทีใช้ในระบบตดิตาม RFID สําหรับสายงานผลติและการใช้งานอืนๆ ทีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั

• เพือปเพือป้องกันสัญญาณรบกวนกับ้ องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้นอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏ ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังตบัิตติามข้อควรระวังต่อไปนี่อไปนี ยืนยนัวา่เครืองสง่สญัญาณ RFID ไมไ่ด้ทํางาน
ก่อนใช้อปุกรณ์นี คณุควรสงัเกตวา่อปุกรณ์สร้างสญัญาณรบกวนในเครืองสง่สญัญาณทีได้รับอนญุาตทีใช้สําหรับการตดิตาม RFID หรือไม่ 
ให้หยดุการใช้งานความถีทีได้รับผลกระทบทนัที หรือย้ายอปุกรณ์ไปยงัตําแหนง่ทีตงัอืน หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์นีก่อให้เกิดสญัญาณ
รบกวนในระบบตดิตาม RFID ความดนัไฟฟ้าตํา ให้ตดิตอ่ตวัแทนของ Fujifilm

• ห้ามใช้อุปกรห้ามใช้อุปกรณ์นีบนเครืองบนิณ์นีบนเครืองบนิ โปรดทราบวา่ Bluetooth อาจยงัคงเปิดอยูแ่ม้วา่จะปิดกล้องแล้วก็ตาม คณุสามารถปิดใช้งาน Bluetooth ได้
โดยการเลือก ปิด สําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า Bluetooth > เปิด/ปิด Bluetooth
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โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่อนการใช้งานเลนส์

หมายเหตุเพอืความปลอดภยั

• โปรดใช้เลนส์อยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัเหลา่นี และ คู่มือผูใ้ช ้กล้องโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในทีปลอดภยั

เกียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนทีแสดงด้านลา่งนีมีการใช้ในเอกสารนีเพือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายทีอาจเกิดขนึ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูที
ไอคอนนนัระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแสดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแสดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนทีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําทีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลียมหมายถงึข้อมลูทีต้องมีความระมดัระวงั (“สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําทีระบนุนัเป็นสงิทีต้องห้าม (“ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเครืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําทีต้องดําเนินการ (“จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

หา้มจุ่มนํา

ห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับนําห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับนํา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด

ประกอบ

ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเครือง)ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเครือง) การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บเนืองจากการ
ทํางานผิดพลาดของผลติภณัฑ์

หา้มสมัผสั

ชินส่วน
ภายใน

ถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออกถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออก หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เนืองจากการสมัผสัชินสว่นทีเสียหาย นําแบตเตอรีออกทนัที โดยระวงัไม่
ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุทีซือผลติภณัฑ์เพือขอคําแนะนํา

ห้ามวางบนพืนผิวทไีม่มันคงห้ามวางบนพืนผิวทไีม่มันคง ผลติภณัฑ์อาจตก ทําให้เกิดการเสียหายได้

ห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้องห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้อง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดผลเสียกบัการมอง
เหน็อยา่งถาวร
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เพือความปลอดภยัของคณุ

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทสัีมผัสไอนํา หรือควัน หรือความชืนสูง หรือฝุ่นหนาห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทสัีมผัสไอนํา หรือควัน หรือความชืนสูง หรือฝุ่นหนา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิด
เพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามทงิให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทอีาจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทปิีดมดิชดิในวันทมีีแสงแดดห้ามทงิให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทอีาจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทปิีดมดิชดิในวันทมีีแสงแดด
แรงแรง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เกบ็ให้พ้นมือเดก็เกบ็ให้พ้นมือเดก็ ผลติภณัฑ์นีอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเดก็เลน่

ห้ามจับด้วยมือทเีปียกห้ามจับด้วยมือทเีปียก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเมือถ่ายวัตถุย้อนแสงให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเมือถ่ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ทีโฟกสัเข้าไปทีกล้องเมือดวงอาทิตย์อยูใ่นหรือใกล้กบัเฟรม
สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

เมือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรงเมือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรง แสงอาทิตย์ทีโฟกสัในเลนส์
สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

ห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทยีดึกล้องไว้กับขาตังกล้องห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทยีดึกล้องไว้กับขาตังกล้อง ผลติภณัฑ์อาจหลน่หรือชนกบัวตัถอืุน ทําให้เกิดการเสียหายได้
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การดแูลผลิตภณัฑ์

เพือให้สามารถใช้ผลติภณัฑ์ได้ดีอยา่งตอ่เนือง โปรดปฏิบตัติามข้อควรระวงัตอ่ไปนี

ตวักล้อง: ใช้ผ้าแห้ง นุม่ เพือทําความสะอาดตวักล้องหลงัจากใช้งานแตล่ะครัง ห้ามใช้

แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือสารระเหยอืนๆ ทีอาจทําให้ผลติภณัฑ์หนงับนตวักล้องเปลียนสีหรือ

เสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้องถ่ายรูป ควรเช็ดออกทนัทีด้วยผ้าแห้งเนือนุม่ ใช้เครืองเป่าลม

เพือขจดัฝุ่ นออกจากหน้าจอ ระมดัระวงัเพือหลีกเลียงการเกิดรอยขีดขว่น จากนนัเช็ดเบาๆ ด้วย

ผ้าแห้งเนือนุม่ สามารถขจดัคราบทีหลงเหลืออยูโ่ดยการเช็ดเบาๆ ด้วยกระดาษทําความสะอาด

เลนส์ของ Fujifilm โดยใช้นํายาทําความสะอาดเลนส์เลก็น้อย การป้องกนัฝุ่ นเข้าสูก่ล้อง ให้

ครอบฝาครอบตวักล้องเมือไมไ่ด้ตดิเลนส์

เซน็เซอร์ภาพ: รูปภาพหลายภาพเสียหายจากจดุหรือรอยแต้มในตําแหนง่เดียวกนัอาจ

แสดงวา่มีฝุ่ นอยูใ่นเซน็เซอร์ภาพ ทําความสะอาดเซน็เซอร์โดยใช้ D ตงัค่าผู้ใช้งาน > 

ทาํความสะอาดเซน็เซอร์
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การทาํความสะอาดเซน็เซอร์ภาพ

ฝุ่ นทีไมส่ามารถเอาออกโดยใช้ D ตงัค่าผู้ใช้งาน > ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ 

สามารถเอาออกด้วยตนเองตามทีอธิบายด้านลา่ง

O โปรดทราบวา่จะมีคา่ใช้จา่ยสําหรับการซอ่มแซมหรือเปลียนเซน็เซอร์ภาพหากเสียหายระหวา่งการ
ทําความสะอาด

1 ใช้ลกูยางเป่าลม (ทีไมใ่ชแ่ปรง) เพือขจดัฝุ่ นออกจาก

เซน็เซอร์

O ห้ามใช้แปรงหรือลกูยางเป่าลมทีมีหวัเป่า หากไม่
ปฏิบตัติามข้อควรระวงันี อาจทําให้เซน็เซอร์เสียหาย
ได้

2 ตรวจสอบวา่ขจดัฝุ่ นออกไปเรียบร้อยหรือไม ่ทําซําขนัตอนที 1 และ 2 ตามทีจําเป็น

3 ปิดฝากล้องหรือเลนส์



302

12

อัพเดทเฟิร์มแวร์

บางฟังก์ชนัของผลติภณัฑ์อาจแตกตา่งจากทีอธิบายไว้ในคูมื่อจดัจําหนา่ยเนืองจากการ

อพัเดตซอฟต์แวร์ สําหรับข้อมลูโดยละเอียดในแตล่ะรุ่น โปรดเยียมชมเวบ็ไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

การตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์

O กล้องจะแสดงเฉพาะรุ่นเฟิร์มแวร์หากใสก่าร์ดหนว่ยความจําไว้

1 ปิดกล้องแล้วตรวจสอบวา่ได้ใสก่าร์ดหนว่ยความจําแล้ว

2 เปิดกล้องขณะทีกดปุ่ ม DISP/BACK เฟิร์มแวร์เวอร์ชนัปัจจบุนัจะแสดงขนึ ตรวจสอบ

เวอร์ชนัเฟิร์มแวร์

3 ปิดกล้อง

N หากต้องการดรุู่นเฟิร์มแวร์หรืออพัเดทเฟิร์มแวร์สําหรับอปุกรณ์เสริม เชน่ เลนส์แบบเปลียนได้ ชดุ
แฟลชเสริมภายนอก และตวัแปลง ให้ตอ่อปุกรณ์เสริมเข้ากบักล้องถ่ายรูป
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โปรดดตูารางด้านลา่งเกียวกบัปัญหาทีคณุอาจประสบเมือใช้กล้อง หากคณุไมพ่บวิธี

การแก้ไขในนี โปรดตดิตอ่ผู้แทนจําหนา่ย Fujifilm ใกล้บ้าน

พลังงานและแบตเตอรี

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

กล้องไม่เปิดทาํงาน

• แบตเตอรีหมด: ชาร์จแบตเตอรี หรือใสแ่บตเตอรีสํารองทีชาร์จเตม็แล้ว 
(P 36)

• ใส่แบตเตอรีไม่ถกูต้อง: ใสแ่บตเตอรีเข้าไปใหมใ่นทิศทางทีถกูต้อง 
(P 31)

• ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีไม่ลงล็อก: ใสฝ่าครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีให้ลง
ลอ็ก (P 31)

จอภาพไม่เปิดทาํงาน
จอภาพอาจไมเ่ปิดทํางานหากปิดกล้องแล้วเปิดกล้องอีกครังอยา่งรวดเร็ว กด
ปุ่ มชตัเตอร์ลงครึงหนงึค้างไว้จนกวา่จอภาพจะเปิดใช้งาน

แบตเตอรีหมดอย่าง
รวดเร็ว

• แบตเตอรีเยน็: อุน่แบตเตอรีด้วยการวางไว้ในกระเป๋าหรือทีมีอณุหภมิูอุน่ 
และนําไปใสใ่นกล้อง อีกครังทนัทีก่อนถ่ายรูป

• ขัวแบตเตอรีสกปรก: ทําความสะอาดขวัด้วยผ้าแห้งเนือนุม่

• เลือก เปิด สาํหรับ G ตงัค่า AF/MF > PRE-AF: ปิด PRE-AF 
(P 121)

• มีการชาร์จแบตเตอรีหลายครัง: แบตเตอรีหมดอายกุารใช้งานสําหรับ
การชาร์จ ซือแบตเตอรีใหม่

กล้องปิดการทาํงาน
กะทนัหนั

แบตเตอรีหมด: ชาร์จแบตเตอรี หรือใสแ่บตเตอรีสํารองทีชาร์จเตม็แล้ว 

(P 36)
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ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

แบตเตอรีไม่เริมชาร์จ 
(USB)

• ใสแ่บตเตอรีกล้อง (P 31)

• ใสแ่บตเตอรีกล้องเข้าไปใหมใ่นทิศทางทีถกูต้อง (P 31)

• ตรวจสอบวา่กล้องได้เชือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ (P 36)

• หากคอมพิวเตอร์ปิดอยูห่รืออยูใ่นโหมดสลีป ให้เปิดหรือทําให้เครือง
คอมพิวเตอร์กลบัมาทํางานอีกครังแล้วตอ่สาย USB ใหมอี่กครัง (P 36)

แบตเตอรีไม่เริมชาร์จ 
(เครืองชาร์จแบตเตอรี)

• ใสแ่บตเตอรี
• ใสแ่บตเตอรีกลบัเข้าไปใหมใ่นทิศทางทีถกูต้อง
• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ทีชาร์จเสียบปลกัอยา่งถกูต้องแล้ว
• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่อะแดปเตอร์ปลกัไฟเชือมตอ่กบัทีชาร์จอยา่งถกูต้อง
แล้ว

การชาร์จทาํงานช้า ชาร์จแบตเตอรีทีอณุหภมิูห้อง

ไฟแสดงสถานะกะพริบ 
แต่ไม่ชาร์จแบตเตอรี

• ขัวแบตเตอรีสกปรก: ทําความสะอาดขวัด้วยผ้าแห้งเนือนุม่ (P 31)

• มีการชาร์จแบตเตอรีหลายครัง: แบตเตอรีหมดอายกุารใช้งานสําหรับ
การชาร์จ ซือแบตเตอรีใหม ่ถ้าแบตเตอรียงัคงไมช่าร์จ โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จําหนา่ยของ Fujifilm (P 286)

ไอคอนแหล่งจ่ายพลังงาน
ภายนอกไม่ปรากฏขนึ

ตรวจสอบวา่เลือก เปิด ไว้สําหรับ การตงัค่าแหล่งจ่ายไฟ USB (P 236)

เมนูและจอแสดงผล

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

จอแสดงผลไม่ใช่ภาษา
ไทย

เลือก ภาษาไทย สําหรับ D ตงัค่าผู้ใช้งาน > Qa 
(P 42, 196)
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การถ่ายรูป

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ไม่มีการถ่ายรูปเมือกดปุ่ม
ชัตเตอร์

• การ์ดหน่วยความจาํเตม็: ใสก่าร์ดหนว่ยความจําใหมห่รือลบภาพ 
(P 33, 176)

• การ์ดหน่วยความจาํไม่ได้ฟอร์แมท: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําใน
กล้อง (P 194)

• หน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํสกปรก: ทําความสะอาดหน้า
สมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือนุม่

• การ์ดหน่วยความจาํเสียหาย: เสียบการ์ดหนว่ยความจําใหม ่(P 33)

• แบตเตอรีหมด: ชาร์จแบตเตอรี หรือใสแ่บตเตอรีสํารองทีชาร์จเตม็แล้ว 
(P 36)

• กล้องปิดการทาํงานโดยอัตโนมัต:ิ เปิดกล้อง (P 38)

• คุณกาํลังใช้ตวัแปลงของบริษัทอืน: เลือก เปิด สําหรับ 
ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์ (P 221)

มีรอยจุด (“สัญญาณ
รบกวน”) ปรากฏบนหน้าจอ
หรือช่องมองภาพ เมือกด
ปุ่มชัตเตอร์ลงครึงหนึง

คา่เกนเพิมขนึเพือชว่ยการจดัองค์ประกอบภาพเมือตวัแบบมีแสงน้อย และ
รูรับแสงลดลง ซงึอาจทําให้เกิดรอยจดุทีมองเหน็ได้เมือดตูวัอยา่งภาพใน
จอแสดงผล ภาพทีถ่ายด้วยกล้องจะไมไ่ด้รับผลกระทบ

กล้องไม่โฟกัส
ตวัแบบไม่เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใช้การลอ็กโฟกสั หรือแมนวล
โฟกสั (P 84)
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ไม่สามารถตรวจหา
ใบหน้า

• ใบหน้าของตวัแบบถกูบงัด้วยแว่นตา หมวก ผมยาว หรือวัตถุอืน: 
นําสงิกีดขวางออก (P 122)

• ใบหน้าของตวัแบบอยู่ในเฟรมเพยีงเล็กน้อยเท่านัน: เปลียนการ
วางองค์ประกอบภาพเพือให้ใบหน้าของตวัแบบอยูใ่นเฟรมให้มากขนึ 
(P 122)

• ใบหน้าของตวัแบบหนัออกจากกล้อง: ขอให้ตวัแบบหนัหน้ามาทีกล้อง 
(P 122)

• กล้องเอียง: วางกล้องในแนวระนาบ

• ใบหน้าของตวัแบบมืด: สอ่งไฟให้สวา่งขนึ

กล้องไม่ยงิแฟลช

• แฟลชถกูปิดใช้งาน: ปรับการตงัคา่ (P 149)

• แบตเตอรีหมด: ชาร์จแบตเตอรี หรือใสแ่บตเตอรีสํารองทีชาร์จเตม็แล้ว 
(P 36)

• กล้องอยู่ในโหมดถ่ายคร่อมหรือถ่ายรูปต่อเนือง: เลือกโหมดเฟรม
เดียว (P 8)

แฟลชไม่ยงิไปยังตวัแบบ
อย่างเตม็ที

• ตวัแบบไม่อยู่ในช่วงของแฟลช: จดัวางตวัแบบให้อยูใ่นชว่งแฟลช

• ช่องแฟลชถกูขวาง: จบักล้องอยา่งถกูต้อง

• ความเร็วชัตเตอร์จะเร็วกว่า ความเร็วซงิค์: เลือก ความเร็วชตัเตอร์ที
ช้าลง (P 60, 65, 320)
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ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ภาพถ่ายมัว

• เลนส์สกปรก: ทําความสะอาดเลนส์

• เลนส์ถกูบงั: นําวตัถอุอกจากเลนส์ (P 45)

• s ปรากฏขนึระหว่างถ่ายรูปและกรอบโฟกัสเป็นสีแดง: ตรวจ
สอบโฟกสัก่อนถ่ายรูป (P 45)

ภาพมีรอยจุด

• ความเร็วชัตเตอร์ช้าและอุณหภมูห้ิองสูง: อาการนีเป็นภาวะปกตแิละ
ไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกต ิ* ใช้พิกเซลแมปปิง (P 111)

 *  รังสีเอกซ์ รังสีคอสมิก และการแผรั่งสีรูปแบบอืนๆ ทีมีปฏิกิริยากบัเซน็เซอร์ภาพ

อาจทําให้เกิดจดุสวา่งของสีตา่งๆ เชน่ สีขาว สีแดง และสีนําเงิน การทําพิกเซล

แมปปิงชว่ยลดการเกิดจดุสวา่งดงักลา่ว

• มีการใช้งานกล้องตดิต่อกันทอุีณหภมูสูิง: ปิดกล้องและรอให้อณุหภมิู
เยน็ลง (P 38, 315)

• คาํเตอืนอุณหภมูปิรากฏขนึ: ปิดกล้องและรอให้อณุหภมิูเยน็ลง 
(P 38, 315)
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ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ภาพมัวเป็นรอยจุด ถ่ายรูปด้วยกล้องทีเป็นแบบหรือรุ่นอืน

การซูมการเล่นรายการไม่
สามารถใช้ได้

มีการถ่ายรูปโดยใช้ ปรับขนาด หรือด้วยกล้องทีเป็นแบบหรือรุ่นอืน

ไม่มีเสียงในการเล่น
ภาพยนตร์

• ระดบัเสียงของการเล่นเบาเกนิไป: ปรับระดบัเสียงของการเลน่ 
(P 200)

• ไมโครโฟนถูกบงั: ถือกล้องอยา่งถกูต้องระหวา่งการบนัทกึ

• ลาํโพงถกูบงั: ถือกล้องอยา่งถกูต้องระหวา่งการเลน่

ไม่สามารถลบภาพทเีลือก

ภาพทีเลือกเพือลบบางภาพถกูป้องกนัไว้ ลบการป้องกนัออกโดยใช้อปุกรณ์
ทีใช้ดําเนินการแตแ่รก (P 180)

ภาพยังคงอยู่หลังจาก
เลือก ลบภาพ > ทกุภาพ 
แล้ว

มีการรีเซต็การกาํหนด
หมายเลขไฟล์โดยไม่คาด
หมาย

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีเปิดในขณะทีกล้องเปิดทํางานอยู ่ปิดกล้องก่อน
เปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรี (P 227)
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การเชือมต่อ

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

คอมพวิเตอร์จาํกล้องไม่ได้ โปรดเชือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์อยา่งถกูต้อง (P 273)

FUJIFILM X RAW 
STUDIO หรือ FUJIFILM 
X Acquire ไม่สามารถ
ตรวจพบกล้องได้อย่าง
ถกูต้อง

ตรวจสอบตวัเลือกทีเลือกสําหรับ โหมดเชือมต่อ PC ของกล้อง เลือก 
คืนค่า USB RAW/สาํรอง ก่อนเชือมตอ่สาย USB (P 278)

ไม่สามารถเชือมต่อกับ 
iPhone หรือ iPad

เลือก เปิด ไว้สําหรับ การตงัค่าแหล่งจ่ายไฟ USB เลือก ปิด เมือเชือมตอ่
กล้องผา่นการเชือมตอ่ไลท์นิงไปยงัอปุกรณ์ทีไมจ่า่ยไฟ (P 236)

ไม่สามารถเชือมต่อกับ
สมาร์ทโฟนได้

ตรวจสอบว่าเชือมต่อกล้องอย่างถกูต้อง: ขนัตอนสําหรับการเชือมตอ่
กล้องจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของชอ่งตอ่ทีตดิตงัมากบัสมาร์ทโฟนของ
คณุ (P 279)
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ส่งไร้สาย

สําหรับข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัการแก้ปัญหาการเชือมตอ่ไร้สาย โปรดเยียมชม: 
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ไม่สามารถเชือมต่อกับ
สมาร์ทโฟนได้
การเชือมต่อหรืออัพโหลด
ภาพจากกล้องไปยังสมา
ร์ทโฟนช้า
การอัพโหลดไม่สาํเร็จหรือ
ถกูรบกวน

• สมาร์ทโฟนอยู่ไกลเกนิไป: ย้ายอปุกรณ์ให้ใกล้มากขนึ (P 270)

• อุปกรณ์ใกล้เคียงก่อให้เกดิสัญญาณรบกวนทางวทิยุ: ย้ายกล้อง
ถ่ายรูปและสมาร์ทโฟนให้หา่งจากเตาไมโครเวฟหรือโทรศพัท์ไร้สาย 
(P 270)

ไม่สามารถอัพโหลด
ภาพได้

• สามารถโฟนเชือมต่อกับอุปกรณ์อืน: สามารถโฟนและกล้องถ่ายรูป
สามารถเชือมตอ่อปุกรณ์ได้เพียงหนงึเครืองในเวลาเดียวกนั หยดุการเชือม
ตอ่แล้วลองใหมอี่กครัง (P 270)

• มีสมาร์ทโฟนหลายเครืองในบริเวณใกล้เคียง: ลองเชือมตอ่ใหมอี่กครัง 
การมีสมาร์ทโฟนหลายเครืองอาจทําให้เชือมตอ่ได้ยาก (P 270)

• ภาพถกูสร้างขนึบนอุปกรณ์อืน: กล้องอาจอพัโหลดภาพทีสร้างด้วย
อปุกรณ์อืนไมไ่ด้

• ภาพนันเป็นภาพยนตร์: แม้วา่คณุจะสามารถเลือกภาพยนตร์ทีจะ
อพัโหลดเมือดภูาพตา่งๆ ทีบนัทกึไว้ในการหนว่ยความจําของกล้องจาก
สมาร์ทโฟน การอพัโหลดจะใช้เวลาสกัพกั สําหรับข้อมลูเกียวกบัการดภูาพ
บนกล้อง โปรดเยียมชม:

 http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

สมาร์ทโฟนจะไม่แสดง
รูปภาพ

เลือก เปิด สําหรับ ตงัค่าทวัไป > ย่อขนาดภาพ H การเลือก ปิด จะ

เพิมเวลาอพัโหลดสําหรับภาพทีใหญ่กวา่ นอกจากนี โทรศพัท์บางเครืองอาจ
ไมแ่สดงภาพทีใหญ่กวา่ขนาดปัจจบุนั (P 237)
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การแก้ไขปัญหา

เบด็เตล็ด

ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

กล้องไม่ตอบสนอง

• กล้องทาํงานผิดปกตชัิวคราว: นําแบตเตอรีออกและใสก่ลบัเข้าไปใหม ่
(P 31)

• แบตเตอรีหมด: ชาร์จแบตเตอรี หรือใสแ่บตเตอรีสํารองทีชาร์จเตม็แล้ว 
(P 36)

• กล้องเชือมต่อไปยัง LAN ไร้สายแล้ว: หยดุการเชือมตอ่

• ปุ่มควบคุมถกูล็อคไว้: กดปุ่ ม MENU/OK ค้างไว้เพือปลดลอ็คปุ่ มควบคมุ 
(P 13, 15)

กล้องไม่ทาํงานตามที
คาดไว้

นําแบตเตอรีออกและใสก่ลบัเข้าไปใหม ่(P 31) ถ้าปัญหายงัคงอยู ่โปรด
ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ Fujifilm

การเคลือนไหวในช่องมอง
ภาพหรือจอภาพกระตุก
แทนทจีะราบรืน

เมือเลือก ปกต ิไว้สําหรับ ประสิทธิภาพ อตัราเฟรมจะลดลงเมือไมมี่การ
ดําเนินการใดในระยะเวลาทีตงัไว้ อตัราเฟรมปกตจิะคืนกลบัมาหลงัจากที
คณุใช้งานการควบคมุกล้อง (P 226)

ไม่มีเสียง ปรับระดบัเสียง (P 199)

การกดปุ่ม Q จะไม่แสดง
เมนูด่วน

ล็อก TTL ทาํงานอยู่: จบการทํางาน ลอ็ก TTL (P 150)
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ข้อความเตอืนและจอแสดงผล

คําเตือนตอ่ไปนีจะปรากฏในจอแสดงผล

คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

i (แดง) แบตเตอรีใกล้หมด ชาร์จแบตเตอรี หรือใสแ่บตเตอรีสํารองทีชาร์จเตม็แล้ว

j (กะพริบเป็นสีแดง) แบตเตอรีหมด ชาร์จแบตเตอรี หรือใสแ่บตเตอรีสํารองทีชาร์จเตม็แล้ว

s (ปรากฏเป็นสีแดง
พร้อมกบักรอบโฟกสัสีแดง)

กล้องไมส่ามารถโฟกสั ใช้การลอ็กโฟกสัเพือโฟกสัตวัแบบอืนทีอยูใ่นระยะ
หา่งเดียวกนั จากนนัวางองค์ประกอบภาพใหม ่

รูรับแสงหรือความเร็วชตัเตอร์
ปรากฏเป็นสแีดง

ตวัแบบสวา่งมากหรือมืดมากเกินไป และภาพจะเปิดรับแสงได้สวา่งหรือมืด
มากไป ใช้แฟลชเพือเพิมแสงสวา่งเมือถ่ายรูปตวัแบบทีมีแสงน้อย

โฟกัสผิดพลาด

กล้องทํางานผิดปกติ ปิดกล้องแล้วเปิดใหมอี่กครัง ถ้าข้อความยงัคงอยู ่
โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ Fujifilm

เลนส์ทาํงานผิดพลาด

ปิดกล้องและเปิดใหม่
อีกครัง

ไม่มีการ์ด
สามารถกดปุ่ มชตัเตอร์ได้เฉพาะเมือใสก่าร์ดหนว่ยความจําแล้ว ให้ใสก่าร์ด
หนว่ยความจํา

การ์ดยังไม่พร้อมใช้งาน

• ไม่มีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํหรือมีการฟอร์แมทการ์ด
หน่วยความจาํในคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์อืน: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ย
ความจําโดยใช้ D ตงัค่าผู้ใช้งาน > ฟอร์แมท

• ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํ: ทําความ
สะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือนุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดงข้อความซํา ให้ฟ
อร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลียนการ์ด

• กล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ Fujifilm
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ข้อความเตือนและจอแสดงผล

คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

เกดิปัญหากับเลนส์
ปิดกล้อง ถอดเลนส์ และทําความสะอาดพืนผิวทียดึ จากนนัใสเ่ลนส์แล้วเปิด
กล้อง ถ้าปัญหายงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ Fujifilm

การ์ดผิดพลาด

• ไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํสาํหรับใช้ในกล้อง: 
ฟอร์แมทการ์ด

• ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํหรือการ์ด
หน่วยความจาํเสียหาย: ทําความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือนุม่ 
ถ้ายงัคงมีการแสดงข้อความซํา ให้ฟอร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้
เปลียนการ์ด

• การ์ดหน่วยความจาํใช้ร่วมกันไม่ได้: ใช้การ์ดทีใช้ร่วมกนัได้

• กล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ Fujifilm

การ์ดถกูป้องกัน การ์ดหนว่ยความจําถกูลอ็ก ปลดลอ็กการ์ด

ไม่พร้อมทาํงาน ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําไมถ่กูต้อง ใช้กล้องเพือฟอร์แมทการ์ด

b การ์ดเตม็
การ์ดหนว่ยความจําเตม็และไมส่ามารถบนัทกึรูปภาพได้ ลบภาพ หรือเสียบ
การ์ดหนว่ย ความจําทีมีพืนทีวา่งมากกวา่
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คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

บนัทกึผิดพลาด

• ข้อผิดพลาดของการ์ดหน่วยความจาํหรือข้อผิดพลาดในการเชือม
ต่อ: เสียบการ์ดเข้าไปใหมห่รือปิดกล้องและเปิดอีกครัง ถ้าข้อความยงัคงอยู ่
โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ Fujifilm

• เหลือหน่วยความจาํไม่เพยีงพอสาํหรับบนัทกึภาพเพมิเตมิ: ลบภาพ 
หรือเสียบการ์ดหนว่ย ความจําทีมีพืนทีวา่งมากกวา่

• การ์ดหน่วยความจาํไม่ได้ฟอร์แมท: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา

เลขภาพเตม็

กล้องมีจํานวนภาพเตม็ (จํานวนภาพในปัจจบุนัคือ 999-9999) ใส่
การ์ดหนว่ยความจําทีฟอร์แมทแล้ว และเลือก ตงัค่า สําหรับ 
D เกบ็ข้อมูลตงัค่า > ลาํดบัภาพ ถ่ายรูปเพือรีเซต็การกําหนดหมายเลข
ภาพเป็น 100-0001 แล้วเลือก ต่อ สําหรับ ลาํดบัภาพ

อ่านไม่ได้

• ไฟล์เสียหายหรือไม่ได้ถ่ายด้วยกล้อง: ไมส่ามารถดไูฟล์ได้

• ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํ: ทําความ
สะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือนุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดงข้อความซํา ให้ฟ
อร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลียนการ์ด

• กล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ Fujifilm

ป้องกันภาพ
มีการพยายามลบหรือหมนุภาพทีมีการป้องกนั ลบการป้องกนัและลอง
ดําเนินการอีกครัง
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ข้อความเตือนและจอแสดงผล

คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตดัส่วนภาพไม่ได้ ภาพเสียหายหรือไมไ่ด้ถ่ายด้วยกล้อง

ไฟล์ DPOF ผิดพลาด
คําสงัการพิมพ์สามารถมีภาพได้ไมเ่กิน 999 ภาพ คดัลอกภาพอืนๆ ทีคณุ
ต้องการพิมพ์ไปยงัการ์ดหนว่ยความจําอืนแล้วสร้างคําสงัการพิมพ์ทีสอง

ตงัค่า DPOF ไมส่ามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF

F ตงัค่า DPOF ไมส่ามารถพิมพ์ภาพยนตร์โดยใช้ DPOF

หมุนภาพไม่ได้ ภาพทีเลือกไมส่ามารถหมนุได้

F หมุนภาพไม่ได้ ไมส่ามารถหมนุภาพยนตร์

F ดาํเนินการไม่ได้ ไมส่ามารถใช้งานลบตาแดงกบัภาพยนตร์ทีเลือก

m ดาํเนินการไม่ได้ ไมส่ามารถใช้การแก้ตาแดงกบัภาพทีสร้างด้วยอปุกรณ์อืน

p (เหลือง)
ปิดกล้องและรอให้กล้องเยน็ลง อาจมีรอยจดุเพิมขนึในภาพทีถ่ายขณะมีคํา
แจ้งเตือนแสดงขนึ

p (แดง)
ปิดกล้องและรอให้กล้องเยน็ลง ขณะทีคําเตือนนีปรากฏขนึ การบนัทกึ
ภาพยนตร์อาจใช้ไมไ่ด้ อาจมีรอยจดุเพิมขนึ และประสทิธิภาพทีรวมถงึอตัรา
เฟรมขนัสงูและคณุภาพจอแสดงผลอาจลดลง
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ความจุของการ์ดหน่วยความจาํ

ตารางตอ่ไปนีแสดงเวลาในการบนัทกึหรือจํานวนภาพทีสามารถใช้ได้เมือถ่ายรูปขนาด

ตา่งๆ ตวัเลขทงัหมดเป็นตวัเลขโดยประมาณ ขนาดไฟล์อาจแตกตา่งกนัไปตามฉากที

บนัทกึ ทําให้มีตวัแปรสําหรับจํานวนไฟล์ทีสามารถเก็บได้ จํานวนการถ่ายรูปหรือระยะ

เวลาทีเหลืออาจไมล่ดลงในอตัราทีสมําเสมอ

ความจุความจุ
TT

8 GB8 GB 16 GB16 GB

FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL

รูป
ถ่าย

รูป
ถ่าย

OO 3 : 2 3 : 2 490 740 1020 1530

RAW (ไม่ได้บบีอัด)RAW (ไม่ได้บบีอัด) 130 270

RAW (บบีอัดโดยไม่เสียข้อมูล)RAW (บบีอัดโดยไม่เสียข้อมูล) 240 500

ภาพ
ยน

ตร์
ภาพ

ยน
ตร์

  1, 2
1, 2

VV21602160 9 นาที 20 นาที

WW10801080 9 นาที 20 นาที

1  ใช้การ์ดความเร็ว UHS คลาส 3 หรือสงูกวา่
2 ถือวา่เป็นอตัราบติเริมต้น

O หากการ์ดหนว่ยความจํามีความจมุากกวา่ 32 GB ภาพยนตร์จะได้รับการบนัทกึเป็นไฟล์เดียว ไม่

วา่จะมีขนาดเทา่ใดก็ตาม หากการ์ดมีความจ ุ32 GB หรือน้อยกวา่ ภาพยนตร์ทีมีขนาดเกิน 4 GB 
จะได้รับการบนัทกึอยา่งไมส่ะดดุตลอดการบนัทกึหลายไฟล์



317

12

ข้อมูลจาํเพาะ
ระบบ
รุ่น FUJIFILM X-Pro3

หมายเลขผลิตภณัฑ์ FF190002

พกิเซลใช้งาน ประมาณ 26.1 ล้าน

เซน็เซอร์ภาพ 23.5 มม. × 15.6 มม. (APS-C), เซน็เซอร์ X-Trans CMOS พร้อมฟิลเตอร์แมส่ี

สือเกบ็ข้อมูล การ์ดหนว่ยความจํา SD/SDHC/SDXC ที Fujifilm แนะนํา

ช่องใส่การ์ดหน่วย
ความจาํ

ชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา SD สองชอ่ง (รองรับ UHS-II)

ระบบไฟล์ รองรับกบั Design Rule for Camera File System (DCF2.0), Exif 2.3 และ 
Digital Print Order Format (DPOF)

รูปแบบไฟล์ • ภาพนิง: Exif 2.3 JPEG (บีบอดั); RAW (ฟอร์แมท RAF ต้นฉบบั, ไมบี่บอดั
หรือบีบอดัโดยใช้ขนัตอนวิธีทีสญูเสียน้อยทีสดุ ต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน); 
รองรับ RAW+JPEG; TIFF (RGB)

• ภาพยนตร์: H.264 มาตรฐาน และเสียงสเตอริโอ (MOV)

• เสียง (บนัทกึเสียง): เสียงสเตอริโอ (WAV)

ขนาดภาพ O 3∶2 (6240 × 4160) O 1∶1 (4160 × 4160)

O 16∶9 (6240 × 3512)

P 3∶2 (4416 × 2944) P 1∶1 (2944 × 2944)

P 16∶9 (4416 × 2488)

Q 3∶2 (3120 × 2080) Q 1∶1 (2080 × 2080)

Q 16∶9 (3120 × 1760)

RAW (6240 × 4160) TIFF (6240 × 4160)
เมาท์เลนส์ เมาท์ FUJIFILM X

ความไวแสง • ภาพนิง: ความไวเอาต์พตุมาตรฐานเทียบเทา่ ISO 160–12800 โดยเพิม
ครังละ 1⁄3 EV; AUTO; ความไวเอาต์พตุขยายเทียบเทา่ ISO 80, 100, 125, 

25600 หรือ 51200

• ภาพยนตร์: ความไวเอาต์พตุมาตรฐานเทียบกบั ISO 160–12800 โดยเพิม
ครังละ 1⁄3 EV; ออโต้; ความไวเอาต์พตุขยายเทียบกบั ISO 25600

การวัดแสง การวดัแสง 256 สว่น through-the-lens (TTL); หลายจดุ, เฉพาะจดุ, เฉลีย, 
เฉลียหนกักลางภาพ

การควบคุมการรับแสง โปรแกรม AE (กบัสลบัโปรแกรม); เน้นชตัเตอร์ AE; เน้นรูรับแสง AE; 
แมนวลรับแสง
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การชดเชยการรับแสง • ภาพนิง: –5 EV – +5 EV โดยเพิมครังละ 1⁄3 EV

• ภาพยนตร์: –2 EV – +2 EV โดยเพิมครังละ 1⁄3 EV

ความเร็วชัตเตอร์ • ชัตเตอร์กลไก
⁃ โหมด P: 4 วินาที ถงึ 1⁄8000 วินาที
⁃ โหมด A: 30 วินาที ถงึ 1⁄8000 วินาที
⁃ โหมด S และ M: 15 นาที ถงึ 1⁄8000 วินาที
⁃ การเปิดชัตเตอร์ค้าง: สงูสดุ 60 นาที

• ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์
⁃ โหมด P: 4 วินาที ถงึ 1⁄32000 วินาที
⁃ โหมด A: 30 วินาที ถงึ 1⁄32000 วินาที
⁃ โหมด S และ M: 15 นาที ถงึ 1⁄32000 วินาที
⁃ การเปิดชัตเตอร์ค้าง: 1 วินาที คงที

• ม่านชัตเตอร์E-FRONT, อเิล็ก+ม่านE-FRONT
⁃ โหมด P: 4 วินาที ถงึ 1⁄8000 วินาที
⁃ โหมด A: 30 วินาที ถงึ 1⁄8000 วินาที
⁃ โหมด S และ M: 15 นาที ถงึ 1⁄8000 วินาที
⁃ การเปิดชัตเตอร์ค้าง: สงูสดุ 60 นาที

• กลไก + อเิล็กทรอนิกส์, ม่านE-FRONT+กลไก+อเิล็ก
⁃ โหมด P: 4 วินาที ถงึ 1⁄32000 วินาที
⁃ โหมด A: 30 วินาที ถงึ 1⁄32000 วินาที
⁃ โหมด S และ M: 15 นาที ถงึ 1⁄32000 วินาที
⁃ การเปิดชัตเตอร์ค้าง: สงูสดุ 60 นาที
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ระบบ
ต่อเนือง โหมดต่อเนืองโหมดต่อเนือง อัตราเฟรมขันสูงทใีช้ได้ (JPEG)อัตราเฟรมขันสูงทใีช้ได้ (JPEG)

30fps(ตดัส่วน1.25X)30fps(ตดัส่วน1.25X) 1 1 30

20fps(ตดัส่วน1.25X)20fps(ตดัส่วน1.25X) 1 1 20

20fps20fps 1 1 20

11fps11fps 2 2 11

10fps(ตดัส่วน1.25X)10fps(ตดัส่วน1.25X) 1 1 10

10fps10fps 1 1 10

8.0fps8.0fps 8.0

5.7fps5.7fps 5.7

5.0fps5.0fps 5.0

4.0fps4.0fps 4.0

3.0fps3.0fps 3.0
1 ใช้ได้กบัชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์เทา่นนั 
2 10 fps ใช้กบัชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

O อตัราเฟรมและจํานวนของภาพตอ่ภาพตอ่เนืองอาจแตกตา่งกนัไปตาม
สภาวะการถ่ายภาพและประเภทของการ์ดหนว่ยความจําทีใช้

โฟกัส • โหมด: AF เดียว หรือตอ่เนือง; แมนวลโฟกสักบัวงแหวนปรับโฟกสั

• ระบบโฟกัสอัตโนมัต:ิ AF ไฮบริดอจัฉริยะ (ตรวจหาความเปรียบตา่ง TTL/
AF ตรวจหาระยะ) พร้อมไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั

• การเลือกพนืทโีฟกัส: จดุเดียว, พืนที, ไวด์/ตดิตาม, ทงัหมด

สมดุลย์สีขาว ออโต้ ปรับเอง 1, ปรับเอง 2, ปรับเอง 3, การเลือกอณุหภมิูสี แสงแดด ในร่ม ฟลู
ออเรสเซนต์ธรรมชาติ ฟลอูอเรสเซนต์สีอุน่ ฟลอูอเรสเซนต์สีเยน็ แสงจากหลอด

ไส้ ใต้นํา

การตงัเวลา ปิด, 2 วินาที, 10 วินาที

โหมดแฟลช • โหมด: โหมด TTL (แฟลชอตัโนมตัิ, มาตรฐาน, ซงิค์ความเร็วตํา), ตงัคา่เอง, 
MULTI, OFF

• ซงิค์ โหมด: มา่นชตัเตอร์ที 1, มา่นชตัเตอร์ที 2, ซงิค์ความเร็วสงูออโต้

• ลบตาแดง: e แฟลช+แก้ตาแดง, L แฟลช, d แก้ตาแดง, ปิด
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ฐานเสียบแฟลช 
(Hot shoe)

อปุกรณ์เสริมฐานพร้อมเชือมตอ่ TTL; จะรองรับความเร็วซงิค์เทา่กบั ½50 วินาที

เชือมต่อซงิค์ เชือมตอ่ X; รองรับความเร็วซงิค์เทา่กบั ½50 วินาที 

ช่องมองภาพออปติ
คอล (OVF)

ชอ่งมองภาพ Reverse Galilean พร้อมแสดงผลเฟรมสวา่งและขยายขนาด
ประมาณ 0.52 เทา่; พืนทีเฟรมประมาณ 95%

ช่องมองภาพ
อเิล็กทรอนิกส์ (EVF)

0.5 นิว, ชอ่งมองภาพ OLED 3690k-จดุ; การขยาย 0.66 เทา่ ด้วยเลนส์ 50 มม. 
(เทียบเทา่รูปแบบ 35 มม.) ทีระยะอนนัต์ และตงัคา่ไดออปเตอร์เป็น –1.0 ม.–1; 
มมุเฉียงของทิวทศัน์ประมาณ 32° (มมุเฉลียของทิวทศัน์โดยประมาณ 27°)

• การปรับไดออปเตอร์: –4 ถงึ +2 ม.–1

• ระยะห่างระหว่างสายตากับช่องมองภาพ: ประมาณ 16.8 มม.

จอภาพ LCD 3.0 นิว/7.6 ซม., จอภาพส ีLCD หน้าจอสมัผสั 1620k จดุ, การเอียง

จอย่อย 1.28 นิว/3.25 ซม. จอภาพ LCD หนว่ยความจํา 176 × 176 จดุ

ภาพยนตร์ 
(พร้อมเสียงสเตอริโอ)

• ขนาดภาพยนตร์: V 16 : 9, d 17 : 9, W 16 : 9, W 17 : 9

• อัตราเฟรม: 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 24P, 23.98P

• อัตราบติ: 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps

• การบนัทกึ/รูปแบบเอาท์พุท: การ์ด SD, 4 : 2 : 0, 8 บติ

ภาพยนตร์ความเร็วสูง • ขนาดภาพยนตร์: FULL HD 16 : 9

• อัตราเฟรมขันสูง: 120P, 100P

ขัวอนิพุต/เอาต์พุต
ช่องต่อไมโครโฟน แจ็คมินิสเตอริโอ ⌀2.5 มม.

ช่องต่อแจค็หฟัูง ขวัตอ่ USB สามารถแปลงเป็นชอ่งเสียบหฟัูงได้โดยใช้สายอะแดปเตอร์แปลง 
USB ชนิด C เป็นแจ็คสเตอริโอมินิ-พิน ⌀3.5 มม. ทีรองรับสญัญาณเสียง
อนาลอ็ก I/O (โหมดอปุกรณ์แปลงสญัญาณเสียง USB ชนิด C)

ช่องต่อรีโมตกดชัตเตอร์ มินิแจ๊ค 3-pole ⌀2.5 มม.

อนิพุต/
เอาต์พุตดจิติอล

ชอ่งเสียบ USB (ประเภท C) USB3.1Gen1
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การจ่ายพลังงาน/อืนๆ
การจ่ายพลังงาน แบตเตอรี NP-W126S ทีชาร์จซําได้ (จดัมาให้พร้อมกบักล้อง)

อายุการใช้งาน
แบตเตอรี

• ประเภทแบตเตอรี: NP-W126S

• เลนส์: XF35mmF1.4 R

• แฟลช: ปิดใช้

• โหมดถ่ายภาพ: โหมด P

จาํนวนภาพจาํนวนภาพ

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ LCDLCD EVFEVF OVFOVF

บสูต์ ประมาณ 310 ประมาณ 260 ประมาณ 390

ปกติ ประมาณ 390 ประมาณ 370 ประมาณ 440

ความยาวทงัหมดของส่วนหนึงของภาพยนตร์ทสีามารถบนัทกึได้ในความยาวทงัหมดของส่วนหนึงของภาพยนตร์ทสีามารถบนัทกึได้ใน
การชาร์จหนึงครังการชาร์จหนึงครัง

โหมดโหมด เวลาการบนัทกึปกติเวลาการบนัทกึปกติ
เวลาการบนัทกึต่อเวลาการบนัทกึต่อ

เนืองเนือง

V 1 1
ประมาณ 45 นาที ประมาณ 60 นาที

W 2 2
ประมาณ 45 นาที ประมาณ 75 นาที

ภาพยนตร์ความเร็วสูง 3 3 ประมาณ 40 นาที ประมาณ 60 นาที

1 ทีอตัราเฟรม 29.97 fps
2 ทีอตัราเฟรม 59.94 fps
3 ทีอตัราเฟรม 120 fps

มาตรฐาน CIPA วดัโดยใช้แบตเตอรีทีให้มากบักล้องและการ์ดหนว่ยความ
จํา SD

หมายเหตุ: ความทนทานของแบตเตอรีจะแตกตา่งไปตามระดบัการชาร์จของ
แบตเตอรีและไมข่อรับประกนัวา่จะเป็นไปตามข้อมลูทีอยูด้่านบน ความทนทาน
ของแบตเตอรีจะลดลงเมืออยูใ่นอณุหภมิูตํา

ขนาดกล้อง 
(กว้าง × สงู × ลกึ)

140.5 มม. × 82.8 มม. × 46.1 มม. (34.8 มม. ไมร่วมสว่นทียืนออกมา วดัที
สว่นทีบางทีสดุ)

นําหนักกล้อง ประมาณ 447 กรัม ไมร่วมแบตเตอรี อปุกรณ์เสริม และการ์ดหนว่ยความจํา

นําหนักในการถ่ายรูป ประมาณ 497 กรัม รวมแบตเตอรีและการ์ดหนว่ยความจํา

สภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน

• อุณหภมู:ิ –10 °C ถงึ +40 °C (0 °C ถงึ +40 °C เมือกําลงัชาร์จแบตเตอรี)

• ความชืน: 10% ถงึ 80% (ไมมี่การควบแนน่)
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เครืองส่งสัญญาณไร้สาย
LAN ไร้สาย
มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้สายมาตรฐาน)
ความถีการปฏบิตักิาร 
(ความถีกลาง)

2412 MHz–2462 MHz (11 ชอ่งสญัญาณ)

โปรโตคอลการเข้าถงึ โครงสร้างพืนฐาน
Bluetooth®

มาตรฐาน Bluetooth รุ่น 4.2 (Bluetooth พลงังานตํา)

ความถีการปฏบิตักิาร 
(ความถีกลาง)

2402 MHz–2480 MHz

แบตเตอรี NP-W126S ทชีาร์จซาํได้
แรงดนัไฟฟ้าปกติ 7.2 V
ความจุปกติ 1260 mAh
อุณหภมูใินการทาํงาน 0 °C ถงึ +40 °C
ขนาด 
(กว้าง × สงู × ลกึ)

36.4 มม. × 47.1 มม. × 15.7 มม.

นําหนัก ประมาณ 47 กรัม

N นําหนกัและขนาดแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศหรือภมิูภาคทีจําหนา่ย ป้าย

O ข้อมลูจําเพาะและประสทิธิภาพอาจเปลียนแปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิด
ตอ่ข้อผิดพลาดใดๆ ทีอาจมีในคูมื่อนี ลกัษณะภายนอกของผลติภณัฑ์อาจแตกตา่งไปจากทีอธิบาย
ในคูมื่อเลม่นี
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