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อุปกรณ์ เสริมที่มีให้
ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่รวมมากับกล้ องของคุณ:
• แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์จซํ ้าได้
• ฝาครอบตัวกล้ อง (ติดมาให้ กบั กล้ อง)
• สาย USB (ประมาณ 0.6 ม.)
• สายคล้ องคอ
• คูม่ ือพื ้นฐาน (คูม่ ือเล่มนี ้)

N หากคุณซื ้อชุดเลนส์ ให้ ตรวจสอบว่ารวมเลนส์ด้วย
เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้
คูม่ ือนี ้ให้ คําแนะนําในการเตรี ยมกล้ องสําหรับการใช้ งานและการ
ใช้ งานกล้ องขันพื
้ ้นฐาน คําแนะนําการใช้ งานโดยละเอียดจะมีอยู่
ใน คู่มือผูใ้ ช้ ที่สามารถดูได้ บนคอมพิวเตอร์ หรื อสมาร์ ทโฟน ซึง่ คุณ
สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ได้
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง
ส่วนต่างๆ ของกล้ องมีดงั ต่อไปนี ้

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

แป้ นหมุนการชดเชยการรับแสง
ปุ่ มชัตเตอร์
ก้านตัวเลือกโหมดออโต้
แป้ นหมุนความเร็ วชัตเตอร์
ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)
แป้ นหมุน Drive
ก้าน N (ยกแฟลช)
ห่วงสายคล้อง
ฝาปิ ดขัว้ ต่อ
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
หน้าสัมผัสสัญญาณเลนส์
ปุ่ มถอดเปลีย่ นเลนส์

OV
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ใช้ สาย HDMI ที่ยาวไม่เกิน 1.5 ม.

M ไมโครโฟน
N ไฟช่วยหาออโต้โฟกัส
ไฟตัง้ เวลา
แสงทีส่ อดคล้อง
O แป้ นหมุนเลือกคําสัง่ ด้านหน้า
P สวิ ตช์ ON/OFF
Q ปุ่ ม Fn1
R แฟลช
S ฝาครอบตัวกล้อง
T ช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์ (⌀2.5 มม.)
U ช่องเสียบ USB (ประเภท C)
V ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิ ด D)

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

ปุ่ ม b (ลบ)
ปุ่ ม a (เล่น)
ควบคุมการปรับไดออปเตอร์
ช่องมองภาพอิ เล็กทรอนิ กส์ (EVF)
ปุ่ ม VIEW MODE
ปุ่ ม AE-L (ล็อกการรับแสง)
แป้ นหมุนเลือกคําสัง่ ด้านหลัง
ปุ่ ม AF-L (ล็อกโฟกัส)
ไฟแสดงสถานะ
แสงทีส่ อดคล้อง
f ปุ่ ม Q (เมนูด่วน)
g ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส)
h ปุ่ ม MENU/OK

W
X
Y
Z
a
b
c
d
e

i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t

ปุ่ ม DISP (แสดง)/BACK
ฝาครอบสายสัญญาณสําหรับ DC coupler
ฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี ่
สลักฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี ่
แผ่นหมายเลขเครื ่อง
ช่องยึดขาตัง้
ลําโพง
จอภาพ LCD
หน้าจอสัมผัส
ตรวจพบสัญญาณดวงตา
สลักแบตเตอรี ่
ช่องใส่แบตเตอรี ่
ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํ า

O m ห้ ามแกะแผ่นหมายเลขเครื่อง ซึง่ มี CMIIT ID, หมายเลขเครื่อง และข้ อมูลสําคัญอื่นๆ
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จอแสดงผลของกล้ อง
เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการถ่ายภาพ
้
O เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด

ช่ องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
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จอแสดงผลของกล้ อง
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b

อัตราการตัดภาพ
เช็คโฟกัส
ดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์
สถานะดาวน์โหลดข้อมูลตําแหน่ง
เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
สถานะการส่งภาพ
โหมดมูฟวี ่
การบันทึกความเร็ วสูงแบบ Full HD
เวลาทีส่ ามารถทําการบันทึกได้/
เวลาการบันทึกทีผ่ ่านไป
วันทีแ่ ละเวลา
จํ านวนภาพทีถ่ ่ายได้ 1
ขนาดภาพ
รู ปแบบไฟล์
คุณภาพของภาพ
คําเตือนอุณหภูมิ
โหมดหน้าจอสัมผัส
สมดุลย์สีขาว
ล็อค AWB
จํ าลองฟิ ล์ม
การบันทึก F-Log
ช่วงไดนามิ ก
เน้นช่วงไดนามิ ก
ควบคุมภาพเคลือ่ นไหว
สัญลักษณ์ เสียงและแฟลช
เส้นขอบฟ้ าเสมื อน
โหมดบูสต์
ฮิ สโตแกรม
สัญลักษณ์ ระยะห่าง 2

c
d
e
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การจ่ายพลังงาน
ระดับแบตเตอรี ่
ความไวแสง
การชดเชยการรับแสง
เฟรมโฟกัส
รู รบั แสง
ไทม์โค้ด
ความเร็ วชัตเตอร์
ล็อก TTL
ล็อก AE
การวัดแสง
โหมดถ่ายภาพ
โหมดโฟกัส 2
สัญลักษณ์ โฟกัส 2
สัญลักษณ์ แมนนวลโฟกัส 2
ล็อก AF
ตัง้ ค่าหัวเสียบไมค์
ระดับการบันทึก 2
สัญลักษณ์ AF+MF 2
ชนิ ดชัตเตอร์
โหมดต่อเนือ่ ง
สัญลักษณ์ การรับแสง
สัญลักษณ์ การตัง้ เวลาถ่าย
ไมโครโฟน
รี โมตกดชัตเตอร์
โหมดแฟลช (TTL)
โหมดIS 2
ชดเชยแฟลช

1 แสดง “9999” หากมีพื ้นที่มากกว่า 9999 เฟรม
2 จะไม่แสดงเมื่อเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)

6

จอภาพ LCD
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จอแสดงผลของกล้ อง
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b

อัตราการตัดภาพ
ชดเชยแฟลช
เช็คโฟกัส
ดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์
สถานะดาวน์โหลดข้อมูลตําแหน่ง
เส้นขอบฟ้ าเสมื อน
เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
สถานะการส่งภาพ
โหมดมูฟวี ่
การบันทึกความเร็ วสูงแบบ Full HD
เฟรมโฟกัส
เวลาทีส่ ามารถทําการบันทึกได้/
เวลาการบันทึกทีผ่ ่านไป
จํ านวนภาพทีถ่ ่ายได้ 1
ขนาดภาพ
รู ปแบบไฟล์
คุณภาพของภาพ
วันทีแ่ ละเวลา
โหมดหน้าจอสัมผัส 3
ล็อค AWB
สมดุลย์สีขาว
จํ าลองฟิ ล์ม
การบันทึก F-Log
ช่วงไดนามิ ก
เน้นช่วงไดนามิ ก
ควบคุมภาพเคลือ่ นไหว
โหมดบูสต์
คําเตือนอุณหภูมิ
สัญลักษณ์ เสียงและแฟลช
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การจ่ายพลังงาน
ระดับแบตเตอรี ่
สัญลักษณ์ ระยะห่าง 2
ความไวแสง
ฮิ สโตแกรม
การชดเชยการรับแสง
รู รบั แสง
ไทม์โค้ด
ความเร็ วชัตเตอร์
ล็อก TTL
ล็อก AE
การวัดแสง
โหมดถ่ายภาพ
โหมดโฟกัส 2
สัญลักษณ์ โฟกัส 2
สัญลักษณ์ แมนนวลโฟกัส 2
ล็อก AF
ตัง้ ค่าหัวเสียบไมค์
สัญลักษณ์ AF+MF 2
ชนิ ดชัตเตอร์
ระดับการบันทึก 2
โหมดต่อเนือ่ ง
สัญลักษณ์ การรับแสง
สัญลักษณ์ การตัง้ เวลาถ่าย
ไมโครโฟน
รี โมตกดชัตเตอร์
โหมดแฟลช (TTL)
โหมดIS 2

1 แสดง “9999” หากมีพื ้นที่มากกว่า 9999 เฟรม
2 จะไม่แสดงเมื่อเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)
3 สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อเข้ าถึงฟั งก์ชนั ของกล้ องได้
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ขัน้ แรก
ทําตามขันตอนด้
้
านล่างให้ เสร็จสมบูรณ์เพื่อเตรี ยมกล้ องให้ พร้ อมใช้ งาน
การต่ อสายคล้ องคอ
ต่อสายคล้ องเข้ าในห่วงสายคล้ องสองห่วงตามที่แสดงด้ านล่าง

การต่ อเลนส์
สามารถใช้ กล้ องด้ วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount
ถอดฝาครอบตัวกล้ องจากกล้ องและฝาปิ ดด้ านหลังจากเลนส์
วางเลนส์บนที่ยดึ ให้ เครื่ องหมายบนเลนส์และกล้ องตรงกัน
(A) จากนันให้
้ หมุนเลนส์จนกว่าคลิกเข้ าที่ (B)

การถอดเลนส์
การถอดเลนส์ ให้ ปิดกล้ อง จากนันกดปุ่
้
มถอดเปลี่ยนเลนส์แล้ (A)
วหมุนเลนส์ตามที่แสดง (B)

O เพื่อป้องกันฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้ อง ให้ ปิดฝา
เลนส์และฝาครอบตัวกล้ องเมื่อไม่ได้ ตดิ เลนส์
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ขันแรก
้

การใส่ แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
ใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจําตามที่อธิบายด้ านล่าง

1

เลื่อนสลักฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่ ตามที่แสดง
แล้ วเปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่

2

ใส่ แบตเตอรี่
ใช้ แบตเตอรี่ โดยกดสลักแบตเตอรี่ ไว้ ด้านหนึง่ ใส่หน้ า
สัมผัสของแบตเตอรี่ ก่อนในทิศทางที่แสดงด้ วยลูกศร

3

ให้ ใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา

N การ์ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริม
ที่กล้ องใช้ เพื่อจัดเก็บรูปภาพเรี ยกว่า “การ์ ดหน่วย
ความจํา”
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4

ปิ ดฝาปิ ดช่ องใส่ แบตเตอรี่ และเลื่อนสลักปิ ดช่ องใส่ แบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่
ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ หรื อการ์ ดหน่วยความจํา โปรด ปิ ดกล้อง และเปิ ดฝาของช่องใส่แบตเตอรี่
ในการนําแบตเตอรี่ ออก ให้ กดสลักของแบตเตอรี่ ไปทางด้ านข้ าง
และเลื่อนแบตเตอรี่ ออกจากกล้ องดังที่แสดง

O แบตเตอรี่อาจร้ อนเมื่อใช้ งานในสภาพแวดล้ อมที่มีอณุ หภูมิสงู ให้ ใช้ ความระมัดระวังเมื่อถอด
แบตเตอรี่

การถอดการ์ ดหน่ วยความจํา
ในการนําการ์ ดหน่วยความจําออก ให้ กดเข้ าและค่อยๆ ปล่อยออก
การ์ ดจะสามารถนําออกได้ ด้วยมือ

O • กดตรงกลางของการ์ดตอนที่นําการ์ดออก
• เมื่อถอดการ์ดหน่วยความจํา ช่องเสียบการ์ดอาจปล่อยการ์ดออกมาอย่างรวดเร็ว ใช้ นิ ้วมือจับและ
ค่อยๆ นําการ์ ดออก
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ขันแรก
้

การชาร์ จแบตเตอรี่
• สามารถชาร์จกล้ องผ่าน USB ได้ การชาร์จ
USB สามารถใช้ ได้ กบั คอมพิวเตอร์ ที่มีระบบ
ปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการรับรองจากผู้ผลิตและ
อินเตอร์ เฟส USB
เปิ ดคอมพิวเตอร์ ทิ้งไว้
ระหว่างการชาร์ จ

O • แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จขณะที่กล้ องเปิ ดอยู่
• แบตเตอรี่ใช้ เวลาประมาณ 5 ชัว่ โมงในการชาร์จด้ วยอินพุตของการชาร์จ 5 V/500 mA

• ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ดงั ต่อไปนี ้:
ไฟแสดงสถานะ
เปิ ด
ปิ ด
กระพริ บ

สถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ กําลังชาร์ จ
การชาร์ จเสร็จสิ ้น
การชาร์ จเกิดข้ อผิดพลาด

• ในการชาร์จแบตเตอรี่จากเต้ ารับไฟฟ้ากระแสสลับในที่พกั อาศัย ให้ ใช้ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
BC-W126S (จําหน่ายแยกต่างหาก)

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่ จะแสดงดังนี ้:
สัญลักษณ์
e
f
g
h
i
i
(แดง)
j
(กะพริ บเป็ นสีแดง)

คําอธิบาย
แบตเตอรี่ มีการใช้ งานบางส่วน
แบตเตอรี่ เต็มประมาณ 80%
แบตเตอรี่ เต็มประมาณ 60%
แบตเตอรี่ เต็มประมาณ 40%
แบตเตอรี่ เต็มประมาณ 20%
แบตเตอรี่ ใกล้ หมด ชาร์ จโดยเร็วที่สดุ
แบตเตอรี่ หมด ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี่ ใหม่
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ขันแรก
้

การตัง้ ค่ าพืน้ ฐาน
เมื่อคุณเปิ ดกล้ องเป็ นครัง้ แรก คุณสามารถเลือกภาษาและตังค่
้ านาฬิกาของกล้ องได้

1

เปิ ดกล้ อง
ข้ อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2

เลือกภาษา
เลือกที่ภาษาและกด MENU/OK

3

ทําตามคําแนะนําบนหน้ าจอเพื่อให้ กระบวนการตัง้ ค่ าเสร็จสมบูรณ์
จอแสดงผลการถ่ายภาพจะปรากฏในจอภาพเมื่อการตังค่
้ าเสร็จสมบูรณ์

N ถ้ าถอดแบตเตอรี่เป็ นเวลานาน นาฬิกาของกล้ องจะถูกตังค่้ าใหม่ และข้ อความการเลือกภาษาจะ
ปรากฏเมื่อเปิ ดกล้ อง

การข้ ามขัน้ ตอนปั จจุบนั
กด DISP/BACK เพื่อข้ ามขันตอนปั
้
จจุบนั ข้ อความการยืนยันจะ
แสดงขึ ้น ให้ เลือก ไม่ ใช่ เพื่อหลีกเลี่ยงการทําซํ ้าขันตอนที
้
่คณ
ุ ได้
ข้ ามไว้ เมื่อเปิ ดกล้ องในครัง้ ถัดไป

µ¦¨³Á¸¥µ¦´¼n
´¼n´¤µ¦r Ã¢"
¥o µ¥£µ¡Å¥´¤µ¦r Ã¢
°¥n µn µ¥µ¥o ª¥µ¦´¼n
ÂQR CODE/o ®µFUJIFILM
Camera RemoteÁªÈ
´Ê n µ
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การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น
ขันตอนพื
้
้นฐานสําหรับการถ่ายภาพและดูภาพจะอธิบายไว้ ด้านล่าง
การถ่ ายรู ป
1 หมุนแป้นหมุน Drive ไปที่ S (เฟรมเดียว)

2

หมุนก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ ไปที่ w

3

กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ เพื่อตังค่
้ าโฟกัสและการรับแสง

สัญลักษณ์ โฟกัส

เฟรมโฟกัส

• ถ้ ากล้ องสามารถโฟกัสได้ จะส่งเสียงเตือนสองครัง้ และเฟรมโฟกัสและสัญลักษณ์
โฟกัสจะสว่างเป็ นสีเขียว

• ถ้ ากล้ องไม่ สามารถโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็ นสีแดง s จะปรากฏ และ
สัญลักษณ์โฟกัสจะกะพริ บเป็ นสีขาว

4

ค่อยๆ กดปุ่ มชัตเตอร์ จนสุดเพื่อถ่ายรูป

14

การถ่ายรูปพื ้นฐานและการเล่น

การดูภาพ
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้ กด a
100-0001

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายเพื่อเลื่อนดูภาพแบบย้ อนลําดับที่บนั ทึก กดไปทางขวาเพื่อ
เลื่อนดูภาพตามลําดับที่บนั ทึก กดไม้ โฟกัสค้ างไว้ เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

N คุณยังสามารถเลื่อนดูภาพได้ โดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าหรือใช้ การเลื่อนนิ ้ว
การลบรู ปภาพ
ใช้ ปมุ่ b (ลบ) เพื่อลบรูปภาพ

O ภาพที่ลบแล้ วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ป้องกันภาพสําคัญหรือคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่น ๆ ก่อนที่จะดําเนินการต่อ

1

สําหรับภาพที่แสดงแบบเต็มเฟรม ให้ กดปุ่ ม b แล้ วเลือก ทีละภาพ
¨£µ¡

¸¨³£µ¡
£µ¡¸ÉÁ¨º°
»£µ¡

2
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เลือกภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อลบ
• ภาพจะถูกลบเมื่อกดปุ่ ม MENU/OK; ข้ อความยืนยันจะไม่ปรากฏขึ ้น โปรดระวังอย่าลบ
ภาพที่คณ
ุ ต้ องการเก็บไว้ โดยไม่ตงใจ
ั้
• สามารถลบภาพเพิ่มเติมได้ โดยใช้ ปมุ่ MENU/OK แสดงภาพที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK
เพื่อลบภาพทีละภาพ

การบันทึกภาพยนตร์ และการเล่ น
ทําตามขันตอนต่
้
อไปนี ้เพื่อบันทึกและดูภาพยนตร์
การบันทึกภาพยนตร์
1 หมุนแป้นหมุน Drive ไปที่ F(ภาพยนตร์ )

2

หมุนก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ ไปที่ w

3

กดปุ่ มชัตเตอร์ เพื่อเริ่ มต้ นบันทึก
• ไฟแสดงสถานะการบันทึก (V) จะแสดงขึ ้นขณะ
กําลังดําเนินการบันทึก
• หน้ าจอแสดงเวลาการบันทึกที่ผา่ นไป

4

กดปุ่ มอีกครัง้ เพื่อสิ ้นสุดการบันทึก
การบันทึกจะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัตเิ มื่อภาพยนตร์ มีความยาวถึง 29 นาที 59 วินาทีหรื อเมื่อ
การ์ ดหน่วยความจําเต็ม

O ใช้ การ์ดหน่วยความจําที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไปเมื่อบันทึกภาพยนตร์
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การบันทึกภาพยนตร์ และการเล่น

การดูภาพยนตร์
ในการเล่นแบบเต็มเฟรม ภาพยนตร์ จะถูกระบุด้วยไอคอน
W กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ลงเพื่อเริ่ มเล่นภาพยนตร์
Á¨n

การทํางานต่อไปนี ้ สามารถทําได้ ขณะที่ภาพยนตร์ ปรากฏ

ไม้ โฟกัส
(ก้ านโฟกัส)
ขึ ้น
ลง
ซ้ าย/ขวา

การเล่ นแบบเต็มเฟรม
—
เริ่ มการเล่น
ดูภาพอื่นๆ

อยู่ระหว่ างการเล่ น
หยุดการเล่ นชั่วคราวแล้ ว
(x)
(y)
สิ ้นสุดการเล่น
หยุดการเล่นชัว่ คราว
เริ่ มการเล่น/เล่นต่อ
ไปข้ างหน้ า/
ปรับความเร็ว
ย้ อนกลับภาพเฟรมเดียว

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหว่างที่เล่น

29m59s

®¥»
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การใช้ เมนู
ในการแสดงเมนู ให้ กด MENU/OK

เมนู
เมนูตา่ งๆ จะแสดงขึ ้นระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพยนตร์ และการเล่น
´Ênµ»£µ¡£µ¡

µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
µ¦´¹RAW
¶¨°¢·¨r¤
¸Ã¤ÃÃ¦¤
Á°¢Á¢r£µ¡Á¤È¸
Á°¢Á¢rÃ¦¤¸
¸Ã¦¤FX¢oµ
°°

การถ่ ายรู ป

การถ่ายภาพนิ่ ง: หมุนแป้ นหมุน
Drive ไปทีต่ ําแหน่งอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
F (ภาพยนตร์ )
´Ênµ¤¼¢ª¸É

Ã®¤¤¼¢ª¸É
¦¼ÂÅ¢¨r
´¹£µ¡ªµ¤Á¦Èª¼¢¼¨HD
¦°¤¼¢ª¸É¶¨´ ¥µ¥¸É
µ¦´¹F-Log
Á°µr¡»¤¼¢ª¸É4K
Á°µr¡»¤¼¢ª¸ÉÂ¢¼¨HD
Â o°¤¼¨¸ÉÁ°µr¡»HDMI
°°

การบันทึกภาพยนตร์ : หมุนแป้ น
หมุน Drive ไปที ่ F (ภาพยนตร์ )
Á¤¼£µ¡¥o°®¨´

Â¨RAWÅ¢¨r
¨£µ¡
´nª£µ¡
¦´ µ
o°´µ¦¨
®¤»£µ¡
¨µÂ
´ÊnµÁ¸¥¸É´¹

การเล่ น

°°

ระหว่างการเล่น
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การเลือกแท็บเมนู
การนําทางเมนู:

1

กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนู

´Ênµ»£µ¡£µ¡

µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
µ¦´¹RAW
¶¨°¢·¨r¤
¸Ã¤ÃÃ¦¤
Á°¢Á¢r£µ¡Á¤È¸
Á°¢Á¢rÃ¦¤¸
¸Ã¦¤FX¢oµ
°°

2

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายเพื่อไฮไลท์แท็บ
สําหรับเมนูปัจจุบนั

´Ênµ»£µ¡£µ¡

µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
µ¦´¹RAW
¶¨°¢·¨r¤
¸Ã¤ÃÃ¦¤
Á°¢Á¢r£µ¡Á¤È¸
Á°¢Á¢rÃ¦¤¸
¸Ã¦¤FX¢oµ
°°

แท็บ

3 กดไม้ โฟกัสขึ ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์แท็บ ที่มีรายการที่ต้องการ
4 กดไม้ โฟกัสไปทางขวาเพื่อวางเคอร์ เซอร์ ในเมนู
N ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกแท็บเมนูหรือหน้ าผ่านเมนูตา่ งๆ และใช้ แป้นหมุนเลือกคํา
สัง่ ด้ านหลังเพื่อไฮไลท์รายการเมนู
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การใช้ เมนู

เมนูถ่ายรู ป (การถ่ ายภาพนิ่ง)
ั้
x และ F กํากับไว้ จะสามารถใช้ ได้ ทงในเมนู
ั้
การถ่ายภาพนิ่งและการถ่าย
N รายการที่มีทงไอคอน
ภาพยนตร์ การเปลี่ยนแปลงรายการเหล่านี ้ในเมนูใดเมนูหนึง่ จะมีผลกับรายการในเมนูที่เหลือด้ วย

ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ
การแสดงตังค่
้ าคุณภาพภาพ ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ
H (ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ)
การตัง้ ค่ า
ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
การบันทึก RAW
จําลองฟิ ล์ ม
สีโมโนโครม
เอฟเฟคส์ ภาพเม็ดสี
เอฟเฟกต์ โครมสี
สีโครม FX ฟ้า
สมดุลย์ สีขาว
ช่ วงไดนามิก
การจัดลําดับช่ วง D

คําอธิบาย
เลือกขนาดและอัตราส่วนภาพสําหรับภาพใหม่
ปรับการตังค่
้ าการบีบอัด JPEG หรื อเปิ ดหรื อปิ ดใช้ งานการบันทึก RAW
เลือกตัวเลือกสําหรับการบันทึกภาพ RAW
เลือกกลุม่ สีและช่วงโทนสี
เลือกสีโมโนโครมสําหรับภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้ จําลองฟิ ล์ ม >
a ACROS และ b MONOCHROME
เพิ่มเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ
เพิ่มช่วงของโทนสีที่ใช้ ได้ สําหรับการเรนเดอร์ สีที่มีความอิ่มตัวค่อนข้ างสูง
เช่น สีแดง สีเหลือง และสีเขียว
เพิ่มช่วงของโทนสีที่ใช้ ได้ สําหรับการเรนเดอร์ สีฟ้า
จับคูส่ มดุลย์สีขาวกับแหล่งกําเนิดแสง ไม่วา่ จะเป็ นแสงอาทิตย์โดยตรง
หรื อแสงประดิษฐ์
เลือกช่วงไดนามิกสําหรับภาพ
ลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างและโทนมืดเพื่อให้ ได้ ภาพที่ดเู ป็ น
ธรรมชาติเมื่อถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู
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การตัง้ ค่ า
โทนภาพ

คําอธิบาย
เมื่ออ้ างอิงถึงโทนภาพ ให้ ปรับลักษณะที่ปรากฏของโทนสว่างหรื อโทนมืด
โดยทําให้ เข้ มขึ ้นหรื ออ่อนลง
สี
ปรับความหนาแน่นของสี
ความคมชัด
เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง
ลดสัญญาณรบกวน ISO สูง ลดสัญญาณรบกวนในภาพที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง
ความชัด
เพิ่มความละเอียดโดยให้ กระทบกับโทนสีในโทนสว่างและโทนมืดน้ อย
ที่สดุ
NRฉายแสงนาน
ลดรอยจุดในการฉายแสงนาน
LENS MOD. OPTIMI. ลดการสูญเสียความละเอียดเล็กน้ อยที่เกิดจากการเลี ้ยวเบนที่รูรับแสงเล็ก
ขอบเขตสี
เลือกช่วงสีที่ใช้ งานได้ สําหรับการผลิตสี
พิกเซล แมปปิ ้ ง
ใช้ ตวั เลือกนี ้หากคุณสังเกตเห็นจุดสว่างในภาพของคุณ
เลือกตัง้ ค่ าเอง
สามารถเรี ยกใช้ การตังค่
้ าจากรายการตังค่
้ าแบบกําหนดเองใดๆ จากเจ็ด
รายการได้
แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง บันทึกการตังค่
้ าเมนูถ่ายรูปที่กําหนดเอง
อัพเดตการตัง้ ค่ าที่กาํ หนด เลือกว่าจะอัปเดตรายการตังค่
้ าแบบกําหนดเองโดยอัตโนมัตเิ พื่อแสดงการ
เองอัตโนมัติ
เปลี่ยนแปลงการตังค่
้ าหรื อไม่
xF ตัง้ ค่ าตัวแปลงเมาท์ ปรับการตังค่
้ าสําหรับเลนส์เมาท์ M ที่เชื่อมต่อโดยใช้ อปุ กรณ์เสริ ม
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER
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การใช้ เมนู

ตัง้ ค่ า AF/MF
การแสดงตังค่
้ า AF/MF ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ G (ตัง้ ค่ า
AF/MF)
การตัง้ ค่ า
โฟกัสแบบพืน้ ที่
ออโต้ โฟกัส
การตัง้ ค่ าแบบกําหนดเอง
AF-C
โหมดสโตร์ AF โดยปรั บ
ทิศทาง
แสดงจุด AF yz

คําอธิบาย
เลือกพื ้นที่โฟกัส
เลือกขนาดของพื ้นที่โฟกัส
เลือกตัวเลือกติดตามโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัส C

เลือกว่าโหมด AF ที่ใช้ เมื่อกล้ องอยูใ่ นแนวตังจะถู
้ กจัดเก็บแยกต่างหาก
จากที่ใช้ เมื่อกล้ องอยูใ่ นแนวนอนหรื อไม่
เลือกว่าจะให้ เฟรมโฟกัสแต่ละเฟรมแสดงเมื่อเลือก พืน้ ที่ หรื อ ไวด์ /
ติดตาม สําหรับ ออโต้ โฟกัส หรื อไม่
จํานวนจุดโฟกัส
เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใช้ ได้ สําหรับการเลือกจุดโฟกัส
PRE-AF
เลือกว่ากล้ องจะปรับโฟกัสต่อหรื อไม่แม้ เมื่อไม่ได้ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่ง
หนึง่
xF แสงหา AF เลือกว่าไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสจะสว่างเพื่อช่วยหาออโต้ โฟกัสหรื อไม่
ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา เลือกว่ากล้ องจะให้ ความสําคัญกับใบหน้ าบุคคลก่อนวัตถุพื ้นหลังหรื อไม่
เมื่อตังค่
้ าโฟกัสและการรับแสง
AF+MF
เลือกว่าสามารถเปิ ดใช้ การปรับแมนวลโฟกัสได้ ด้วยการหมุนวงแหวนปรับ
โฟกัสในระหว่างการล็อกโฟกัสหรื อไม่
ระบบช่ วย MF
เลือกวิธีแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
เช็คโฟกัส
เลือกว่าจอแสดงผลจะซูมเข้ าในพื ้นที่โฟกัสที่เลือกโดยอัตโนมัตหิ รื อไม่เมื่อ
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
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การตัง้ ค่ า
รวม AE แบบจุด &
โฟกัสพ.ท.
xF ตัง้ AF ทันที

คําอธิบาย
เลือกว่าจะวัดแสงเฉพาะจุดที่เฟรมโฟกัสปั จจุบนั หรื อไม่

เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัสเมื่อกดปุ่ มฟั งก์ชนั ที่กําหนดคุณสมบัติ เช่น ล็อก AF
ไว้ ในโหมดแมนวลโฟกัส
xF สเกลระยะชัดลึก เลือกระยะชัดลึก
การถ่ าย/โฟกัส
เลือกว่าจะถ่ายภาพโดยกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุดเมื่อกล้ องไม่ได้ อยูใ่ นโฟกัส
ได้ หรื อไม่
xF ตัวจํากัดช่ วง AF จํากัดช่วงของระยะโฟกัสที่ใช้ ได้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการโฟกัส
xF โหมดหน้ าจอสัมผัส เลือกการถ่ายภาพโดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
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การใช้ เมนู

ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ
การแสดงการตังค่
้ าการถ่ายภาพ ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ
A (ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ)
การตัง้ ค่ า
คําอธิบาย
ฉากถ่ ายภาพ
จับคูก่ ารตังค่
้ ากับฉาก
การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ ปรับการตังค่
้ าสําหรับโหมดการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน
HDR
กล้ องสร้ างภาพจากภาพสามภาพที่ถ่ายโดยใช้ การรับแสงที่ตา่ งกัน
โหมดช่ องมองภาพแบบ ถ่ายรูปโดยใช้ การตัดภาพที่กงึ่ กลางของจอแสดงผล
สปอร์ ต
เก็บภาพล่ วงหน้ า sJ เลือกว่าจะถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุดโดยใช้ ชตั เตอร์ อิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่
เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ตัง้ เวลาถ่ าย
เลือกหน่วงเวลาการปล่อยชัตเตอร์
ตัง้ ค่ าบันทึก SELF-TIMER เลือกว่าจะรี เซ็ตการตังค่
้ าตังเวลาถ่
้
ายในแต่ละครัง้ ที่ใช้ ตวั ตังเวลาหรื
้
อเมื่อ
ปิ ดกล้ อง
ไฟแสดงการตัง้ เวลาด้ วย เลือกว่าไฟระบบตังเวลาถ่
้
ายจะสว่างระหว่างการตังเวลาถ่
้
ายด้ วยตนเอง
ตนเอง
หรื อไม่
ถ่ ายตามช่ วงเวลา
กําหนดค่ากล้ องให้ ถ่ายเป็ นจํานวนภาพที่เลือกไว้ โดยอัตโนมัตใิ นช่วงเวลา
ที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า
ควบคุมการรั บแสงในการ เลือกว่าจะปรับค่าแสงโดยอัตโนมัตริ ะหว่างการถ่ายรูปตังเวลาเป็
้
นช่วง
ถ่ ายภาพแบบเว้ นช่ วงเวลา หรื อไม่เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากระหว่างการถ่าย
ภาพ
วัดแสง
เลือกวิธีที่จะให้ กล้ องวัดการรับแสง
ชนิดชัตเตอร์
เลือกประเภทชัตเตอร์
การลดความสั่ นไหว เลือกว่าจะลดการกะพริ บในภาพและในหน้ าจอหรื อไม่เมื่อถ่ายภาพภาย
ใต้ แสงไฟฟลูออเรสเซนต์และแหล่งแสงอื่นๆ ที่คล้ ายกัน
โหมดIS
เลือกว่าจะเปิ ดใช้ การกันภาพสัน่ สะเทือนหรื อไม่
ความไวแสง
ปรับความไวแสงของกล้ อง
xF การสื่อสารไร้ สาย สร้ างการเชื่อมต่อไร้ สายกับสมาร์ ทโฟน, แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์อื่นๆ
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ตัง้ ค่ าแฟลช
การแสดงการตังค่
้ าแฟลช ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ
F (ตัง้ ค่ าแฟลช)
การตัง้ ค่ า
การตัง้ ค่ าฟั งก์ ชันแฟลช
ลบตาแดง
โหมดล็อก TTL
การตัง้ ค่ าไฟแอลอีดี

คําอธิบาย
ปรับการตังค่
้ า เช่น โหมดควบคุมแฟลช, ระดับแฟลช และกําลังแฟลช
เลือกว่าจะลบเอฟเฟกต์ตาแดงที่เกิดจากแฟลชหรื อไม่
เลือกโหมดล็อก TTL
เลือกว่าจะใช้ ไฟวิดีโอ LED ของชุดแฟลช (หากมี) เป็ นประกายตาหรื อไฟ
ช่วยหาออโต้ โฟกัส เมื่อถ่ายภาพหรื อไม่
การตัง้ ค่ า COMMANDER เลือกกลุม่ เมื่อใช้ ชดุ แฟลชของกล้ องเป็ นตัวสัง่ งานสําหรับระบบควบคุม
แฟลชไร้ สายระยะไกลแบบออปติคอล Fujifilm
การตัง้ ค่ าช่ อง
เลือกช่องสัญญาณที่ใช้ สําหรับสื่อสารระหว่างตัวสัง่ งานและชุดแฟลช
ระยะไกล
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การใช้ เมนู

ตัง้ ค่ ามูฟวี่
การแสดงการตังค่
้ าภาพยนตร์ ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ
B (ตัง้ ค่ ามูฟวี่)
การตัง้ ค่ า
โหมดมูฟวี่
รู ปแบบไฟล์
บันทึกภาพความเร็วสูง
ฟูล HD
F โหมดกันภาพสั่น
ตัง้ ค่ าออดิโอ
ไมค์ /รี โมท

คําอธิบาย
ปรับการตังค่
้ าการบันทึกภาพยนตร์
เลือกรูปแบบภาพยนตร์
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ ความเร็วสูงแบบ Full HD
เลือกว่าจะเปิ ดใช้ การกันภาพสัน่ สะเทือนหรื อไม่
ปรับการตังค่
้ าเกี่ยวกับเสียงสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ระบุวา่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไปยังช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์ คือ
อุปกรณ์เสียงหรื อรี โมตกดชัตเตอร์
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เมนูถ่ายรู ป (ภาพยนตร์ )
ั้
x และ F กํากับไว้ จะสามารถใช้ ได้ ทงในเมนู
ั้
การถ่ายภาพนิ่งและการถ่าย
N รายการที่มีทงไอคอน
ภาพยนตร์ การเปลี่ยนแปลงรายการเหล่านี ้ในเมนูใดเมนูหนึง่ จะมีผลกับรายการในเมนูที่เหลือด้ วย

ตัง้ ค่ ามูฟวี่
การแสดงตัวเลือกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่าย
ภาพยนตร์ แล้ วเลือกแท็บ B (ตัง้ ค่ ามูฟวี่)
การตัง้ ค่ า
โหมดมูฟวี่
รู ปแบบไฟล์
บันทึกภาพความเร็วสูง
ฟูล HD
ครอปมูฟวี่กาํ ลังขยายคงที่
การบันทึก F-Log
เอาท์ พุทมูฟวี่ 4K
เอาท์ พุทมูฟวี่แบบฟูล HD
แสดงข้ อมูลที่เอาท์ พุท
HDMI
คุณภาพสแตนด์ บาย 4K
HDMI
ควบคุมการบันทึก HDMI
F วัดแสง
F โหมดกันภาพสั่น
F ความไวแสง
การตัง้ ค่ าการวัดแสง
ZEBRA
ระดับการวัดแสงด้ วย
ZEBRA
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คําอธิบาย
ปรับการตังค่
้ าการบันทึกภาพยนตร์
เลือกรูปแบบภาพยนตร์
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ ความเร็วสูงแบบ Full HD
เลือกว่าจะล็อกอัตราส่วนการตัดภาพไว้ ที่ 1.29:1 หรื อไม่
เลือกว่าจะเปิ ดใช้ การบันทึก F-Log หรื อไม่
เลือกวิธีบนั ทึกฟุตเทจ 4K และจะเอาต์พตุ ผ่าน HDMI หรื อไม่
เลือกวิธีบนั ทึกฟุตเทจ Full HD และจะเอาต์พตุ ผ่าน HDMI หรื อไม่
เลือกว่าจะให้ อปุ กรณ์ HDMI แสดงข้ อมูลในจอแสดงผลของกล้ องหรื อไม่
เลือกว่าจะเปลี่ยนเอาต์พตุ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI จาก 4K เป็ น Full
HD ระหว่างที่สแตนด์บายหรื อไม่
เลือกว่าจะให้ กล้ องส่งสัญญาณเริ่ มและหยุดภาพยนตร์ ไปยังอุปกรณ์
HDMI เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ เพื่อเริ่ มและหยุดการบันทึกภาพยนตร์ หรื อไม่
เลือกวิธีที่จะให้ กล้ องวัดการรับแสง
เลือกว่าจะเปิ ดใช้ การกันภาพสัน่ สะเทือนหรื อไม่
ปรับความไวแสงของกล้ อง
เลือกว่าโทนสว่างที่อาจได้ รับแสงมากเกินไปจะแสดงเป็ นลายของม้ าลาย
ในการแสดงผลโหมดภาพยนตร์ หรื อไม่
เลือกความสว่างเริ่ มต้ นสําหรับการแสดงลายม้ าลาย

การใช้ เมนู

การตัง้ ค่ า
คําอธิบาย
การควบคุมมูฟวี่ oL สามารถปรับการตังค่
้ าได้ โดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ และการควบคุมหน้ า
จอสัมผัส
แสงที่สอดคล้ อง
เลือกไฟ (ไฟแสดงสถานะหรื อไฟช่วยหา AF) ที่จะติดระหว่างการบันทึก
ภาพยนตร์ และเลือกว่าจะให้ ไฟกะพริ บหรื อติดค้ าง
xF การสื่อสารไร้ สาย สร้ างการเชื่อมต่อไร้ สายกับสมาร์ ทโฟน, แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์อื่นๆ
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ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ
การแสดงตังค่
้ าคุณภาพภาพ ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้ วเลือกแท็บ
H (ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ)
การตัง้ ค่ า
F จําลองฟิ ล์ ม
F สีโมโนโครม

คําอธิบาย
เลือกเอฟเฟกต์การจําลองฟิ ล์มสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
เลือกสีโมโนโครมสําหรับภาพยนตร์ ที่บนั ทึกโดยใช้ จําลองฟิ ล์ ม >
a ACROS และ b MONOCHROME
F สมดุลย์ สีขาว
จับคูส่ มดุลย์สีขาวกับแหล่งกําเนิดแสง ไม่วา่ จะเป็ นแสงอาทิตย์โดยตรง
หรื อแสงประดิษฐ์
F ช่ วงไดนามิก
เลือกช่วงไดนามิกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
F ลักษณะการให้ สี เมื่ออ้ างอิงถึงโทนภาพ ให้ ปรับลักษณะที่ปรากฏของโทนสว่างหรื อโทนมืด
โดยทําให้ เข้ มขึ ้นหรื ออ่อนลง
F สี
ปรับความหนาแน่นของสี
F ความคมชัด
เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง
F ลดสัญญาณรบกวน ลดสัญญาณรบกวนในภาพที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง
ISO สูง
NR ระหว่ างเฟรม V เลือกว่าจะลดสัญญาณรบกวนในการรวมเฟรมหรื อไม่
F แก้ ขอบภาพมืด เลือกว่าจะลดขอบมืดเมื่อถ่ายภาพยนตร์ หรื อไม่
xF ตัง้ ค่ าตัวแปลงเมาท์ ปรับการตังค่
้ าสําหรับเลนส์เมาท์ M ที่เชื่อมต่อโดยใช้ อปุ กรณ์เสริ ม
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER
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ตัง้ ค่ า AF/MF
การแสดงตังค่
้ า AF/MF ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้ วเลือกแท็บ
G (ตัง้ ค่ า AF/MF)
การตัง้ ค่ า
คําอธิบาย
F โฟกัสแบบพืน้ ที่ เลือกพื ้นที่โฟกัส
F ออโต้ โฟกัส
เลือกขนาดของพื ้นที่โฟกัส
F การตัง้ ค่ าแบบกําหนดเอง เลือกตัวเลือกการติดตามโฟกัสเมื่อบันทึกภาพยนตร์ ในโหมดโฟกัส C
AF-C
xF แสงหา AF เลือกว่าไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสจะสว่างเพื่อช่วยหาออโต้ โฟกัสหรื อไม่
F ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ เลือกว่ากล้ องจะให้ ความสําคัญกับใบหน้ าบุคคลก่อนวัตถุพื ้นหลังหรื อไม่
ตา
เมื่อตังค่
้ าโฟกัสและการรับแสง
F ระบบช่ วย MF
เลือกวิธีแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
F เช็คโฟกัส
เลือกว่าจอแสดงผลจะซูมเข้ าในพื ้นที่โฟกัสที่เลือกโดยอัตโนมัตหิ รื อไม่เมื่อ
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
xF ตัง้ AF ทันที เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัสเมื่อกดปุ่ มฟั งก์ชนั ที่กําหนดคุณสมบัติ เช่น ล็อก AF
ไว้ ในโหมดแมนวลโฟกัส
xF สเกลระยะชัดลึก เลือกระยะชัดลึก
xF ตัวจํากัดช่ วง AF จํากัดช่วงของระยะโฟกัสที่ใช้ ได้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการโฟกัส
xF โหมดหน้ าจอสัมผัส เลือกการถ่ายภาพโดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
ล็อคการตรวจสอบโฟกัส เลือกว่าจะใช้ การซูมโฟกัสหรื อไม่เมื่อเริ่ มต้ นการบันทึกภาพยนตร์
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ตัง้ ค่ าออดิโอ
การแสดงตังค่
้ าเสียง ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้ วเลือกแท็บ
P (ตัง้ ค่ าออดิโอ)
การตัง้ ค่ า
คําอธิบาย
การปรั บระดับไมค์ ภายใน ปรับระดับการบันทึกสําหรับไมโครโฟนในตัว
การปรั บระดับไมค์ ภายนอก ปรับระดับการบันทึกสําหรับไมโครโฟนภายนอก
ตัง้ ค่ าช่ องต่ อไมค์
ระบุประเภทของอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกับช่องต่อแจ็คไมโครโฟน/รี โมต
กดชัตเตอร์
ตัวจํากัดระดับไมค์
ลดภาพผิดเพี ้ยนที่เกิดจากการอินพุตเกินขีดจํากัดของวงจรเสียงของ
ไมโครโฟน
ฟิ ลเตอร์ ลม
เลือกว่าจะเปิ ดการลดเสียงรบกวนจากลมระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
หรื อไม่
ฟิ ลเตอร์ โลว์ คัท
เลือกว่าจะลดสัญญาณรบกวนความถี่ตํ่าระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
หรื อไม่
ความดังของหูฟัง
ปรับระดับเสียงของหูฟัง
ไมค์ /รี โมท
ระบุวา่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไปยังช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์ คือ
อุปกรณ์เสียงหรื อรี โมตกดชัตเตอร์

31

การใช้ เมนู

ตัง้ ค่ าไทม์ โค้ ด
การแสดงตังค่
้ าไทม์โค้ ด ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้ วเลือกแท็บ
Q (ตัง้ ค่ าไทม์ โค้ ด)
การตัง้ ค่ า
แสดงผลไทม์ โค้ ด
ตัง้ ค่ าเวลาเริ่ม
ตัง้ ค่ าการนับ
ดรอปเฟรม
เอาท์ พุทไทม์ โค้ ด HDMI

คําอธิบาย
เลือกว่าจะแสดงไทม์โค้ ดระหว่างการบันทึกและการเล่นภาพยนตร์ หรื อไม่
เลือกเวลาเริ่ มต้ นของไทม์โค้ ด
เลือกว่าจะให้ เวลาเดินต่อเนื่องหรื อจะเดินเฉพาะขณะที่บนั ทึกภาพยนตร์
เลือกว่าจะเปิ ดใช้ การลดเฟรมหรื อไม่
เลือกว่าจะเอาต์พตุ ไทม์โค้ ดไปยังอุปกรณ์ HDMI หรื อไม่
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เมนูเล่ น
เมนูเล่นจะแสดงขึ ้นเมื่อคุณกด MENU/OK ในโหมดการเล่น
การตัง้ ค่ า
แปลง RAWไฟล์
ลบภาพ
ตัดส่ วนภาพ
ปรั บขนาด
ป้องกันการลบ
หมุนภาพ
ลบตาแดง
ตัง้ ค่ าเสียงที่บนั ทึก
การประเมิน
คําสั่งการถ่ ายโอนภาพ
xF การสื่อสารไร้ สาย
สไลด์ โชว์
ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ
จัดเก็บ PC ออโต้
สั่งพิมพ์ (DPOF)
พิมพ์ ภาพ instax
อัตราส่ วนภาพ
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คําอธิบาย
คัดลอกภาพ RAW เป็ นรูปแบบอื่น
ลบภาพแต่ละภาพ ภาพที่เลือกไว้ หลายภาพ หรื อภาพทังหมด
้
สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั โดยมีการครอบตัด
สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั ในขนาดเล็กลง
ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ตงใจ
ั้
เลือกว่าจะหมุนภาพเพื่อแสดงในระหว่างการเล่นหรื อไม่
เลือกว่าจะลบตาแดงจากภาพบุคคลหรื อไม่
เลือกว่าจะเพิ่มเสียงบันทึกลงในภาพหรื อไม่
ให้ คะแนนภาพโดยใช้ ดาว
เลือกรูปภาพสําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
สร้ างการเชื่อมต่อไร้ สายกับสมาร์ ทโฟน, แท็บเล็ต หรื ออุปกรณ์อื่นๆ
ดูภาพในสไลด์โชว์อตั โนมัติ
สร้ างสมุดภาพจากรูปที่คณ
ุ ชอบ
อัพโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ การเชื่อมต่อไร้ สาย
สร้ าง “คําสัง่ พิมพ์” แบบดิจิตอลสําหรับเครื่ องพิมพ์ที่รองรับ DPOF
พิมพ์ภาพด้ วยเครื่ องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม
เลือกอัตราส่วนภาพที่แสดงบนโทรทัศน์

การใช้ เมนู

เมนูตงั ้ ค่ า
ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน
การเข้ าถึงการตังค่
้ ากล้ องเบื ้องต้ น ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก
ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน
การตัง้ ค่ า
ฟอร์ แมท
วันที่/เวลา
เวลาต่ าง

คําอธิบาย
ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา
ตังนาฬ
้ ิกาของกล้ อง
สลับระหว่างโซนเวลาที่บ้านของคุณและโซนเวลาในตําแหน่งปั จจุบนั ของ
คุณ
Q a เลือกภาษา
x ตัง้ ค่ าเมนูของฉัน แก้ ไขรายการที่อยูใ่ นแท็บ E (เมนูของฉัน) ซึง่ เป็ นตัวเลือกเมนูภาพถ่าย
ที่ใช้ บอ่ ยแบบกําหนดเองให้ เป็ นส่วนตัว
F ตัง้ ค่ าเมนูของฉัน แก้ ไขรายการที่อยูใ่ นแท็บ E (เมนูของฉัน) ซึง่ เป็ นเมนูตวั เลือกที่ใช้ บอ่ ย
แบบกําหนดเองให้ เป็ นส่วนตัว
ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ขจัดฝุ่ นออกจากเซ็นเซอร์ ภาพของกล้ อง
เสียง&แฟลช
เลือกว่าจะปิ ดใช้ งานลําโพง, แฟลช, ไฟช่วยหา และไฟตังเวลาหรื
้
อไม่ใน
สถานการณ์ที่ไม่เหมาะกับการใช้ งานเสียงและไฟของกล้ อง
รี เซ็ต
รี เซ็ตตัวเลือกการถ่ายภาพหรื อเมนูตงค่
ั ้ าเพื่อใช้ เป็ นค่าเริ่ มต้ น
บังคับ
ดูสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ของหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์และใบรับรองอื่นๆ
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ตัง้ ค่ าเสียง
การเข้ าถึงการตังค่
้ าเสียง ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าเสียง
การตัง้ ค่ า
ระดับเสียงเตือน AF
ระดับเสียงเตือนหน่ วงเวลา
ระดับเสียง
เสียงชัตเตอร์
เลือกเสียง
ปรั บเสียง

คําอธิบาย
เลือกระดับความดังของเสียงเตือนที่ดงั ขึ ้นเมื่อกล้ องโฟกัส
เลือกระดับความดังของเสียงเตือนที่ดงั ขึ ้นเมื่อการตังเวลาถ่
้
ายทํางาน
ปรับระดับเสียงเมื่อใช้ งานการควบคุมกล้ อง
ปรับระดับเสียงที่ดงั จากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
เลือกเสียงที่ดงั จากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
ปรับระดับเสียงสําหรับการเล่นภาพยนตร์

ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น
การเข้ าถึงการตังค่
้ าหน้ าจอ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก
ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น
การตัง้ ค่ า
คําอธิบาย
ตัง้ ค่ าโหมดการมองภาพ ปรับการตังค่
้ าสําหรับสัญญาณตา, EVF (ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์)
หรื อโหมดมุมมองจอภาพ LCD
ความสว่ าง EVF
ปรับความสว่างของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
สี EVF
ปรับความอิ่มตัวของสีของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
การปรั บสี EVF
ปรับสีของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
ความสว่ าง LCD
ปรับความสว่างจอภาพ
สี LCD
ปรับความอิ่มตัวของสีจอภาพ
การปรั บสี LCD
ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD
แสดงภาพ
เลือกระยะเวลาที่แสดงภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ ว
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การตัง้ ค่ า
แสดงภาพแบบหมุน
อัตโนมัติ
ตรวจแสง/สมดุลย์ สีขาว
โหมดแมนนวล
ดูไลฟ์ทั่วไป
ตัวช่ วยการมอง F-log

คําอธิบาย
เลือกว่าสัญลักษณ์ในช่องมองภาพ (EVF) และจอภาพ LCD หมุนตรงกับ
แนวของกล้ องหรื อไม่
เลือกว่าจะเปิ ดใช้ ดตู วั อย่างการรับแสงและ/หรื อสมดุลย์สีขาวหรื อไม่
เลือกว่าจะมองเห็นเอฟเฟกต์ของการตังค่
้ าในจอภาพหรื อไม่
เลือกว่าจะแสดงตัวอย่างโทนสีที่แก้ ไข (เทียบเท่า BT.709) หรื อไม่เมื่อ
ทําการบันทึกหรื อดูภาพยนตร์ F-Log
เลือกตารางเฟรมภาพสําหรับโหมดถ่ายภาพ
เลือกว่าจะหมุนภาพ “สูง” (แนวตัง)้ โดยอัตโนมัตริ ะหว่างการเล่นหรื อไม่
เลือกหน่วยที่ใช้ สําหรับสัญลักษณ์ระยะโฟกัส
เลือกว่าจะให้ กล้ องแสดงรูรับแสงเป็ นตัวเลข T-number หรื อตัวเลข f/number เมื่อติดตังเลนส์
้
สําหรับถ่ายภาพยนตร์ ซงึ่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม
เลือกรายการที่แสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน
เลือกว่าจะแสดงสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ในช่องมองภาพ (EVF) หรื อไม่

ตารางกรอบ
หมุนภาพที่แสดง
หน่ วยของระยะโฟกัส
หน่ วยรู รับแสงเลนส์
ภาพยนตร์
แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้
โหมดตัวระบุขนาด
ใหญ่ (EVF)
โหมดตัวระบุขนาด
เลือกว่าจะแสดงสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD หรื อไม่
ใหญ่ (LCD)
ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุใหญ่ เลือกสัญลักษณ์ที่จะแสดงเมื่อเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF) หรื อ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)
ข้ อมูลการปรั บความต่ าง ปรับการแสดงคอนทราสต์หน้ าจอ
แสง
x พืน้ หลังเมนู Q เลือกพื ้นหลังสําหรับเมนูดว่ นสําหรับใช้ เมื่อถ่ายภาพ
F พืน้ หลังเมนู Q
เลือกพื ้นหลังสําหรับเมนูดว่ นสําหรับใช้ เมื่อถ่ายภาพยนตร์
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ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล
การเข้ าถึงตัวเลือกการควบคุม ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก
ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล
การตัง้ ค่ า
ตัง้ ค่ าตัวปรั บโฟกัส
x แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
F แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)
ตัง้ แป้นหมุนคําสั่ง
AF ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
ถ่ ายภาพโดยไม่ มีเลนส์
ถ่ ายโดยไม่ ใช้ การ์ ด

คําอธิบาย
เลือกฟั งก์ชนั ที่ใช้ งานด้ วยไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
เลือกรายการที่แสดงในเมนูดว่ นระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง
เลือกรายการที่แสดงในเมนูดว่ นเมื่อถ่ายภาพยนตร์
เลือกบทบาทที่ทํางานด้ วยปุ่ มฟั งก์ชนั
เลือกการทํางานของแป้นหมุนเลือกคําสัง่
เลือกว่ากล้ องโฟกัสหรื อไม่เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
เลือกว่าจะล็อกการรับแสง (ล็อก AE) หรื อไม่เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
เลือกว่าจะสามารถกดชัตเตอร์ เมื่อไม่ได้ ตอ่ เลนส์ได้ หรื อไม่
เลือกว่าจะปล่อยชัตเตอร์ ได้ หรื อไม่โดยที่ไม่มีการ์ ดหน่วยความจําเสียบ
ไว้ ในกล้ อง
วงแหวนโฟกัส
เลือกทิศทางในการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพิ่มระยะโฟกัส
การทํางานของแหวนปรั บ เลือกวิธีที่กล้ องจะปรับโฟกัสตามการขยับวงแหวนโฟกัส
โฟกัส
AE/AF LOCK
เลือกหน้ าที่ของปุ่ มที่ได้ กําหนดเป็ นการรับแสงและ/หรื อล็อกโฟกัสไว้
โหมดล็อค AWB
เลือกการทํางานของปุ่ มฟั งก์ชนั่ โดยกําหนดให้ เป็ นล็อคสมดุลย์สีขาว
อัตโนมัติ (AWB)
ตัง้ ค่ าแหวนรู รับแสง เลือกว่าจะใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อปรับการรับแสงเมื่อตังรู้ รับ
แสงเป็ น A (ออโต้ ) หรื อไม่
ตัง้ ค่ ารู รับแสง
เลือกวิธีที่ใช้ เพื่อปรับรูรับแสงเมื่อใช้ เลนส์ที่ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส เลือกว่าจะเปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัสในจอภาพ LCD หรื อไม่
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จัดการใช้ พลังงาน
การเข้ าถึงการจัดการใช้ พลังงาน ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก
จัดการใช้ พลังงาน
การตัง้ ค่ า
ตัง้ ปิ ดเอง
ประสิทธิภาพ
การตัง้ ค่ าบูสต์

คําอธิบาย
เลือกว่าจะปิ ดกล้ องโดยอัตโนมัตเิ มื่อไม่มีการดําเนินการใดๆ หรื อไม่
ปรับการตังค่
้ าการใช้ พลังงาน
ปรับการทํางานของจอภาพ EVF และ LCD เมื่อเลือก บูสต์ สําหรับ
ประสิทธิภาพ

เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า
การเข้ าถึงการตังค่
้ าจัดการไฟล์ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก
เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า
การตัง้ ค่ า
ลําดับภาพ
บันทึกภาพต้ นฉบับ
แก้ ไขชื่อไฟล์
เลือกโฟลเดอร์
ข้ อมูลลิขสิทธิ์

คําอธิบาย
เลือกว่าจะรี เซ็ตการกําหนดเลขไฟล์เมื่อใส่การ์ ดหน่วยความจําใหม่หรื อไม่
เลือกว่าจะบันทึกสําเนาที่ไม่ได้ ประมวลผลของภาพที่ถ่ายโดยใช้ การลบ
ตาแดงหรื อไม่
เปลี่ยนคํานําหน้ าชื่อไฟล์
สร้ างโฟลเดอร์ และเลือกโฟลเดอร์ ที่จะใช้ เพื่อจัดเก็บภาพที่ถ่ายต่อมา
เลือกว่าจะเพิ่มข้ อมูลลิขสิทธิ์ ในรูปแบบของแท็ก Exif ไปยังภาพใหม่ที่
ถ่ายหรื อไม่
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ตัง้ การเชื่อมต่ อ
การเข้ าถึงการตังค่
้ าเชื่อมต่อ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก
ตัง้ การเชื่อมต่ อ
การตัง้ ค่ า
การตัง้ ค่ า Bluetooth
จัดเก็บ PC ออโต้
ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax

คําอธิบาย
ปรับการตังค่
้ า Bluetooth
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อเครื่ องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ที่
เป็ นอุปกรณ์เสริ ม
โหมดการเชื่อมต่ อ
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอก
การตัง้ ค่ าแหล่ งจ่ ายไฟ USB เลือกว่าจะจ่ายไฟให้ กบั กล้ องหรื อไม่เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์อื่นผ่านสาย USB
ตัง้ ค่ าทั่วไป
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื อข่ายไร้ สาย
ข้ อมูล
ดูที่อยู่ MAC และ Bluetooth ของกล้ อง
รี เซ็ตการตัง้ ค่ าไวเลส เรี ยกคืนการตังค่
้ าไร้ สายไปเป็ นค่าเริ่ มต้ น
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งาน
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย
• โปรดใช้ กล้ องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือพืน้ ฐาน ของคุณโดยละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย
เกี่ยวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างนี ้มีการใช้ ในเอกสารนี ้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที่
ไอคอนนันระบุ
้ และไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง

คําเตือน

ไอคอนนี ้แสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ข้ อควรระวัง ไอคอนนี ้แสดงถึงการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําที่จะต้ องปฏิบตั ติ าม
ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้ อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง (”สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําที่ระบุนนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ต้องห้ าม (”ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื่ องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําที่ต้องดําเนินการ (”จําเป็ น”)

คําเตือน
ถอดปลัก๊ จาก
เต้ารับไฟฟ้ า

ห้ามใช้ใน
ห้องนํ้าหรื อห้อง
อาบนํ้า

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัสชิ้ น
ส่วนภายใน

ถ้ าเกิดปั ญหา ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี่ ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ อง
ต่อไปเมื่อเกิดควันไฟ มีกลิน่ ผิดปกติ หรื อมีสภาวะที่ผิดปกติ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย
Fujifilm ของคุณ
อย่ าให้ นํ้าหรื อสิง่ แปลกปลอมเข้ าสู่ตัวกล้ องหรื อสายเชื่อมต่ อ อย่าใช้ กล้ องหรื อสายเชื่อมต่อหลังจากที่มีนํ ้าหรื อนํ ้าเกลือ,
นม, เครื่ องดื่ม, นํ ้ายาซักผ้ า หรื อของเหลวอื่นๆ เข้ าไปข้ างใน หากของเหลวเข้ าไปในกล้ องหรื อสายเชื่อมต่อ ให้ ปิดกล้ อง ถอด
แบตเตอรี่ ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไปอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ
ห้ ามใช้ กล้ องในห้ องนํ้าหรื อห้ องอาบนํ้า อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ ามพยายามเปลี่ยนหรื อถอดประกอบกล้ อง (ห้ ามเปิ ดตัวกล้ องออก) หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิง
ไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้ ส่ วนภายในทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการสัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ ออกทันที โดย
ระวังไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอคําแนะนํา
ห้ ามเปลี่ยน ให้ ความร้ อนหรื อบิดงอหรื อดึงสาย และอย่ าวางของหนักทับสายทีเ่ ชื่อมต่ อ การกระทําเหล่านี ้อาจทําให้
สายเสียหายและทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ถ้ าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ อย่าใช้ สาย
เคเบิลที่ขวต่
ั ้ องอ
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คําเตือน
อย่ าวางกล้ องบนพื้นผิวทีไ่ ม่ ม่ันคง อาจทําให้ กล้ องตกหล่นหรื อพลิกควํ่าและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้
อย่ าพยายามถ่ ายรู ปขณะเคลื่อนไหว ห้ ามใช้ กล้ องขณะที่เดินหรื อขณะขับขี่ อาจทําให้ คณ
ุ หกล้ มหรื อประสบอุบตั เิ หตุบนท้ อง
ถนนได้
ห้ ามสัมผัสชิน้ ส่ วนทีเ่ ป็ นโลหะของกล้ องขณะทีม่ ีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยว
จากประจุของฟ้าผ่า
ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุ ใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์
ห้ ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ร้อน ห้ ามทําแบตเตอรี่ ตก, ชน หรื อโยน หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ได้ รับ
แรงกระแทก ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ ทรี่ ั่ ว, ผิดรู ป, เปลี่ยนสี หรื อมีสภาวะทีผ่ ิดปกติอื่นๆ ใช้ เฉพาะเครื่ องชาร์ จทีก่ าํ หนดให้ ใช้
กับแบตเตอรี่ ทชี่ าร์ จซํา้ ได้ และอย่ าพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนหรื อแบตเตอรี่ อัลคาไลน์ แบบชาร์ จซํา้ ไม่ ได้
ห้ ามช็อตแบตเตอรี่ หรื อเก็บแบตเตอรี่ ไว้ กับวัตถุทเี่ ป็ นโลหะ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังเหล่านี ้อาจทําให้ แบตเตอรี่ ร้อน
จัด ลุกไหม้ แตกร้ าว หรื อรั่ว ทําให้ เกิดเพลิงไหม้ เป็ นรอยไหม้ หรื อความเสียหายอื่นๆ ได้
ใช้ เฉพาะแบตเตอรี่ หรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ ะบุให้ ใช้ กับกล้ องนี้เท่ านั้น ห้ ามใช้ แรงดันไฟฟ้านอกเหนือ
จากแรงดันไฟฟ้าเข้ าทีร่ ะบุ การใช้ แหล่งจ่ายพลังงานอื่นอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ถ้ าแบตเตอรี่ รั่วและของเหลวจากแบตเตอรี่ สัมผัสดวงตา ผิวหนังหรื อเสื้อผ้ า ให้ ล้างบริเวณนั้นๆ ด้ วยนํ้าสะอาดและ
พบแพทย์ หรื อติดต่ อหมายเลขช่ วยเหลือฉุกเฉินทันที
ห้ ามใช้ เครื่ องชาร์ จอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ ในทีน่ ี้เพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ เครื่ องชาร์ จที่มีให้ นนมี
ั ้ ให้ ใช้ กบั แบตเตอรี่ ประเภท
ที่มาพร้ อมกับกล้ องเท่านัน้ การใช้ เครื่ องชาร์ จเพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ ทวั่ ไปหรื อแบตเตอรี่ ที่ชาร์ จซํ ้าได้ อาจทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว ร้ อน
จัด หรื อระเบิดได้
การใช้ แฟลชใกล้ กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทําให้ สายตาบกพร่ องได้ ใช้ ความระมัดระวังเมื่อถ่ายรูปเด็กทารก
และเด็กเล็ก
อย่ าสัมผัสกับพืน้ ผิวร้ อนเป็ นเวลานาน
นเวลานาน การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทอี่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ โดยเฉพาะที่
อุณหภูมแิ วดล้ อมสูง หรือกับผู้ใช้ ทมี่ รี ะบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตัง้
กล้ องหรือข้ อควรระหวังทีค่ ล้ ายคลึงกัน
อย่ าปล่ อยให้ อวัยวะส่ วนใดส่
วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เป็ นระยะเวลานานขณะ
นระยะเวลานานขณะทีทีผ่ ลิตภัณฑ์ เปิ ดอยู่ การไม่
ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทอี่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ โดยเฉพาะระหว่างการใช้ งานเป็ นระยะเวลานาน ทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ วดล้ อม
สูง หรือกับผู้ใช้ ทมี่ รี ะบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องหรือข้ อควรระวัง
ทีค่ ล้ ายคลึงกัน
ห้ ามใช้ ในทีซ่ งึ่ มีวัตถุไวไฟ ก๊ าซทีร่ ะเบิดได้ หรื อฝุ่ นละออง
เมื่อพกพาแบตเตอรี่ โปรดติดตั้งไว้ ในกล้ องดิจติ อลหรื อเก็บไว้ ในกระเป๋ าแข็ง เมื่อจัดเก็บแบตเตอรี่ ให้ เก็บไว้ ใน
กระเป๋ าแข็ง เมื่อทิง้ ให้ ปิดขั้วของแบตเตอรี่ ด้วยเทปทีเ่ ป็ นฉนวน การสัมผัสกับวัตถุอื่นหรื อแบตเตอรี่ ที่เป็ นโลหะอาจทําให้
แบตเตอรี่ ลกุ ไหม้ หรื อระเบิดได้
เก็บการ์ ดหน่ วยความจํา ฐานเสียบแฟลช และชิน้ ส่ วนขนาดเล็กอื่นๆ ให้ ห่างจากเด็กเล็ก เด็กอาจกลืนชิ ้นส่วนขนาดเล็ก
ได้ จึงควรเก็บให้ พ้นจากมือเด็ก หากเด็กกลืนชิ ้นส่วนขนาดเล็ก ให้ นําเด็กไปพบแพทย์หรื อโทรเรี ยกหน่วยฉุกเฉินทันที
เก็บรั กษาให้ พ้นมือเด็ก วัสดุที่อาจทําให้ เกิดอันตรายได้ ได้ แก่ สายคล้ อง ซึง่ อาจพันคอของเด็ก ทําให้ รัดคอได้ และแฟลช อาจ
ทําให้ สายตาบกพร่องได้
ให้ ปฏิบัตติ ามคําสั่งของพนักงานสายการบินและโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์นี ้อาจปล่อยคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวนอุปกรณ์
การบินหรื อการแพทย์
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ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ กล้ องนี้ในสถานทีซ่ งึ่ มีละอองนํ้ามัน ไอนํ้า ความชื้น หรื อฝุ่ นละออง อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามใช้ กล้ องนี้ในสถานทีซ่ งึ่ มีอุณหภูมริ ้ อนจัด ห้ ามทิ ้งกล้ องไว้ ในสถานที่เช่น รถที่ปิดประตูหน้ าต่างหรื ออยูก่ ลางแสงแดด
อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ห้ ามวางของหนักทับกล้ อง อาจทําให้ ของหนักตกหล่นและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้
ห้ ามเคลื่อนย้ ายกล้ องขณะทีย่ ังต่ ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ ามดึงสายไฟเพื่อถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ออก อาจทําให้ สายไฟหรื อสายเคเบิลเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามปิ ดหรื อห่ อกล้ องหรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับด้ วยผ้ าหรื อผ้ าห่ ม อาจทําให้ เกิดความร้ อนสะสมและทําให้ ตวั
เครื่ องบิดงอหรื อเกิดเพลิงไหม้ ได้
ห้ ามใช้ ปลั๊กทีช่ าํ รุ ดหรื อเสียบเข้ ากับเต้ ารั บได้ ไม่ แน่ น หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจร
เมื่อทําความสะอาดกล้ อง หรื อเมื่อไม่ ได้ ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออกและถอดปลั
อกและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อการชาร์ จสิ้นสุดลง ให้ ถอดปลั๊กของเครื่ องชาร์ จออกจากเต้ ารั บไฟฟ้า การเสียบปลัก๊ เครื่ องชาร์ จทิ ้งไว้ ในเต้ ารับไฟฟ้า
อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เมื่อถอดการ์ ดหน่ วยความจํา การ์ ดอาจหลุดออกจากช่ องเร็วเกินไป ใช้ นิ้วมือจับและค่ อยๆ นําการ์ ดออก อาจเกิดการ
บาดเจ็บจากการ์ ดที่หลุดออกมาได้
ขอรั บการทดสอบและทําความสะอาดภายในกล้ องเป็ นประจํา ฝุ่ นละอองสะสมในกล้ องอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจรได้ ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm เพื่อขอรับบริ การทําความสะอาดภายในทุกสองปี โปรดทราบว่าบริ การเหล่านี ้จะมี
ค่าบริ การ
มีอันตรายจากการระเบิดถ้ าเปลี่ยนไม่ ถกู ต้ อง เปลี่ยนด้ วยประเภททีเ่ หมือนกันหรื อเทียบเท่ ากันเท่ านั้น
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แบตเตอรี่ และแหล่ งจ่ ายพลังงาน
หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี ่ทีใ่ ช้ในกล้องและอ่านหัวข้อทีเ่ หมาะสม
คําเตือน: ไม่ควรให้แบตเตอรี ่โดนความร้อนจัด เช่น แสงอาทิ ตย์ ไฟ หรื ออืน่ ๆ ทีค่ ล้ายกัน
ข้ อมูลต่อไปนี ้อธิบายถึงการใช้ แบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม และยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ให้ ยาวนาน การใช้ งานไม่เหมาะสมจะทําให้ แบตเตอรี่
มีอายุการใช้ งานลดลงหรื อทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว มีความร้ อนสูง เกิดเพลิงไหม้ หรื อระเบิด

แบตเตอรี่ Li-ion
อ่านหัวข้อนีถ้ า้ กล้องของคุณใช้แบตเตอรี ่ Li-ion ทีช่ าร์ จซํ้ าได้
แบตเตอรี่ ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ โปรดชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อนที่จะใช้ เก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในที่เก็บเมื่อไม่ได้ ใช้

■ หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี่ หนึง่ หรื อสองวันก่อนการใช้ งาน
คุณสามารถยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ด้วยการปิ ดกล้ องเมื่อไม่ใช้ งาน
ความจุของแบตเตอรี่ จะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า แบตเตอรี่ ที่ใช้ พลังงานใกล้ หมดจะไม่สามารถใช้ งานได้ เมื่อมีความเย็น เก็บแบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จ
เต็มไว้ ในที่อบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อต้ องการ หรื อเก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในกระเป๋ าหรื อที่อบอุน่ และใส่แบตเตอรี่ เมื่อต้ องการถ่ายรูปเท่านัน้ ห้ าม
วางแบตเตอรี่ ให้ สมั ผัสกับอุปกรณ์ให้ ความร้ อนมือหรื ออุปกรณ์ทําความร้ อนอื่นๆ โดยตรง

■ การชาร์ จแบตเตอรี่
สามารถชาร์ จแบตเตอรี่ โดยใช้ เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ BC-W126S (จําหน่ายแยกต่างหาก) เวลาในการชาร์ จจะเพิ่มขึ ้นในอุณหภูมิห้องที่ตํ่ากว่า
+10 °C หรื อสูงกว่า +35 °C อย่าพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า +40 °C และแบตเตอรี่ จะไม่ชาร์ จในที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า +5 °C
ห้ ามพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ที่ชาร์ จจนเต็มแล้ วซํ ้า แต่คณ
ุ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ แบตเตอรี่ จนหมดพลังงานก่อนที่จะชาร์ จอีกครัง้
หลังจากการชาร์ จหรื อใช้ งาน แบตเตอรี่ มีความร้ อนสูงขึ ้น ซึง่ เป็ นอาการปกติ

■ อายุการใช้ งานแบตเตอรี่
การที่ระยะเวลาที่แบตเตอรี่ เก็บประจุไว้ ได้ ลดลงจนสังเกตเห็นได้ นนั ้ แสดงให้ เห็นว่าแบตเตอรี่ สิ ้นอายุการใช้ งานและควรเปลี่ยนใหม่แล้ ว

■ การจัดเก็บ

หากไม่ได้ ใช้ งานกล้ องเป็ นระยะเวลานาน ให้ เก็บกล้ องไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องโดยชาร์ จแบตเตอรี่ ไว้ ที่ความจุประมาณครึ่งหนึง่ ถึง 2⁄3
ถ้ าไม่ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออก แล้ วเก็บไว้ ในที่แห้ งซึง่ มีอณ
ุ หภูมิห้องระหว่าง +15 °C ถึง +25 °C ห้ ามเก็บไว้ ในที่ซงึ่ มีอากาศ
ร้ อนจัดหรื อเย็นจัด

■ ข้ อควรระวัง: การใช้ แบตเตอรี่

• ห้ ามขนส่งหรือเก็บไว้ กบั วัตถุที่เป็ นโลหะ เช่น สร้ อยคอหรือเข็มกลัด
• อย่าให้ ถกู เปลวไฟหรือความร้ อน
• ห้ ามถอดประกอบหรือดัดแปลง
• อย่าให้ สมั ผัสกับความดันบรรยากาศตํ่า
• ใช้ กบั เครื่องชาร์จที่กําหนดเท่านัน้
• กําจัดทิ ้งแบตเตอรี่ที่ใช้ งานแล้ วทันที
• ห้ ามทําตกหรือทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ ามให้ ถกู นํ ้า
• รักษาความสะอาดของขัว้
• แบตเตอรี่และตัวกล้ องอาจอุน่ ขึ ้นหลังจากใช้ งานเป็ นเวลานาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ
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■ ข้ อควรระวัง: การทิง้

ทิ ้งแบตเตอรี่ ที่ใช้ แล้ วตามระเบียบข้ อบังคับของท้ องถิ่น
จะต้ องคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อมเมื่อจะทิ ้งแบตเตอรี่ ใช้ อปุ กรณ์ภายใต้ สภาพอากาศที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
อย่าบดหรื อแยกแบตเตอรี่ โดยใช้ เครื่ องจักร

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับใช้ สําหรับภายในอาคารเท่านัน้
• โปรดตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายกับกล้ องอย่างแน่นหนา
• ปิ ดกล้ องก่อนที่จะดึงสายเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเชื่อมต่อด้ วยการจับที่ปลัก๊ ไม่ใช่ที่สายเคเบิล
• ห้ ามถอดประกอบ
• ห้ ามมิให้ ได้ รับความร้ อนและความชื ้นสูง
• ห้ ามทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึง่ ๆ หรืออาจสัมผัสแล้ วร้ อนระหว่างการใช้ งาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ
• ถ้ าอะแดปเตอร์ทําให้ เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ ให้ ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตําแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
การใช้ กล้ อง

• ห้ ามเล็งกล้ องไปยังแหล่งกําเนิดแสงสว่างจ้ า รวมถึงแหล่งกําเนิดแสงสังเคราะห์หรือแหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มี
เมฆบัง มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เซ็นเซอร์ ภาพของกล้ องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สว่างจ้ าที่โฟกัสผ่านช่องมองภาพอาจทําให้ แผงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ ามเล็งช่องมองภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์

ถ่ ายรู ปทดสอบ
ก่อนที่จะถ่ายรูปในโอกาสสําคัญ (เช่น งานแต่งงานหรื อก่อนที่จะเดินทางโดยนํากล้ องไปด้ วย) ให้ ทดสอบถ่ายรูปและดูผลลัพธ์เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
กล้ องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มีสว่ นรับผิดต่อความเสียหายหรื อการสูญเสียผลกําไรที่เป็ นผลจากการทํางานผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ยกเว้ นกรณีที่ใช้ สําหรับการใช้ งานส่วนตัว ภาพที่บนั ทึกโดยใช้ ระบบกล้ องดิจิตอลของคุณนันไม่
้ สามารถนํามาใช้ ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ถ้ าไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ โปรดทราบว่ามีข้อจํากัดบางอย่างในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบันเทิงและการ
แสดงนิทรรศการ แม้ จะเป็ นการบันทึกเพื่อใช้ เป็ นการส่วนตัวก็ตาม และผู้ใช้ ควรทราบว่าการโอนการ์ ดหน่วยความจําที่มีภาพหรื อข้ อมูลที่ได้ รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นนสามารถทํ
ั้
าได้ เฉพาะภายในข้ อจํากัดที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้ เท่านัน้

การจัดการ
เพื่อให้ มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้ อง โปรดอย่าให้ กล้ องได้ รับแรงกระแทกหรื อการสัน่ สะเทือนขณะที่บนั ทึกภาพ

จอผลึกเหลว
ในกรณีที่จอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผลึกเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งด่วนต่อไปนี ้ถ้ าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
ขึ ้น:
• ถ้ าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนันด้้ วยผ้ า และจากนันล้้ างให้ สะอาดด้ วยสบูแ่ ละนํ ้าไหล
้
ทนั ที
• ถ้ าผลึกเหลวเข้ าตา ล้ างบริเวณที่สมั ผัสถูกด้ วย นํ ้าสะอาดอย่างน้ อย 15 นาที จากนันพบแพทย์
้
ทนั ที
• ถ้ ากลืนผลึกเหลว ล้ างปากให้ สะอาดด้ วยนํ ้า ปริมาณมากๆ ดื่มนํ ้าปริมาณมากๆ และพยายามทําให้ อาเจียน จากนันพบแพทย์
แม้ วา่ จอภาพจะถูกผลิตขึ ้นโดยใช้ เทคโนโลยีที่มีความแม่นยําสูง แต่ก็อาจมีพิกเซลที่สว่างอยูเ่ สมอหรื อดับอยูเ่ สมอ กรณีเช่นนี ้ไม่ใช่การทํางานผิด
ปกติ และภาพที่บนั ทึกด้ วยผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ รับผลกระทบ
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ข้ อมูลเครื่ องหมายการค้ า
ภาพแบ่งดิจิตอลเป็ นเครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เครื่ องหมาย Digital Micro Prism
เป็ นเครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation ตัวอักษรที่ใช้ รวมในที่นี ้ได้ รับการพัฒนาโดย
DynaComware Taiwan Inc. ส่วน Apple, iPhone, iPad, Mac, OS X, macOS และ Lightning เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ
Apple Inc. ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศอื่นๆ Android เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Google LLC Adobe, โลโก้ Adobe, Photoshop และ
Lightroom เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ
Wi-Fi CERTIFIED Logo และ Wi-Fi Protected Setup® เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance® คําและโลโก้ Bluetooth® เป็ น
เครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็ นเจ้ าของและการใช้ เครื่ องหมายดังกล่าวโดย Fujifilm อยูภ่ ายใต้ การอนุญาต โลโก้
SDHC และ SDXC เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ HDMI
Licensing LLC ชื่อทางการค้ าอื่นๆ ทังหมดที
้
่กล่าวถึงในคูม่ ือนี ้เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของผู้ที่เป็ นเจ้ าของ

การรบกวนทางไฟฟ้า
กล้ องนี ้อาจรบกวนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลหรื ออุปกรณ์ด้านการบิน โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลหรื อสายการบินก่อนที่จะใช้ กล้ องใน
โรงพยาบาลหรื อในเครื่ องบิน

ระบบโทรทัศน์ สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) เป็ นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์สีจําเพาะที่ปรับใช้ สว่ นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญี่ปนุ่
PAL (เส้ นกวาดสลับ) เป็ นระบบโทรทัศน์สีที่ปรับใช้ สว่ นใหญ่ในประเทศยุโรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ ชัน 2.32)
Exif Print เป็ นรูปแบบของไฟล์กล้ องดิจิตอลที่แก้ ไขใหม่ ซึง่ มีการเก็บข้ อมูลในภาพถ่ายเพื่อใช้ ในการผลิตสีระหว่างการพิมพ์

ประกาศสําคัญ: อ่ านก่ อนใช้ ซอฟต์ แวร์ นี ้
ห้ ามมิให้ มีการส่งออกทังทางตรงและทางอ้
้
อม ส่วนหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมดของซอฟต์
้
แวร์ ที่ได้ รับอนุญาตใช้ งานนี ้โดยไม่ได้ รับอนุญาตโดยหน่วย
งานผู้กํากับดูแล

เลนส์ และอุปกรณ์ เสริมอื่นๆ
้ าเมื่อติดตังขาตั
้ งกล้
้ อง
• ใช้ สกรู 4.5 มม. หรือสันกว่
• Fujifilm จะไม่รับผิดชอบต่อปั ญหาด้ านประสิทธิภาพหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ อปุ กรณ์เสริมของผู้ผลิตรายอื่น
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

ประกาศ
เพือ่ ป้ องกันอันตรายจากไฟไหม้หรื อไฟฟ้ าช็อต ห้ามให้ผลิ ตภัณฑ์เปี ยกฝนหรื อชื น้
โปรดอ่าน “หมายเหตุเพือ่ ความปลอดภัย” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเนือ้ หาก่อนใช้งานกล้อง

สําหรั บลูกค้ าในประเทศแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ข้ อควรระวัง: ระบบดิจิตอลคลาส B นี ้เป็ นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา
ประกาศการได้ รับรั งสี: อุปกรณ์นี ้เป็ นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางานตามเงื่อนไขสองข้ อต่อไปนี ้
(1) อุปกรณ์นี ้จะไม่ก่อให้ เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี ้ต้ องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจทําให้ การทํางานของอุปกรณ์ไม่
เป็ นไปตามที่ต้องการ
อุปกรณ์นี ้และเสาอากาศต้ องไม่อยูใ่ นตําแหน่งร่วมหรื อทํางานร่วมกับเสาอากาศหรื อเครื่ องส่งสัญญาณอื่นๆ ยกเว้ นวิทยุในตัวที่ผา่ นการทดสอบ
แล้ ว คุณสมบัตกิ ารเลือกรหัสประเทศอาจถูกปิ ดใช้ งานสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา/แคนาดา
ประกาศการได้ รับรั งสี: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีอยูไ่ ม่ได้ แสดงปั ญหาด้ านสุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ อปุ กรณ์ไร้ สายกําลังตํ่า อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีข้อพิสจู น์วา่ อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตํ่าเหล่านี ้มีความปลอดภัยทังหมด
้
อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตํ่าปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
ระดับตํ่า ในช่วงคลื่นไมโครเวฟ ขณะที่กําลังใช้ งาน ในขณะที่คลื่นความถี่วิทยุระดับสูงสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (โดยให้ ความร้ อนแก่
กล้ ามเนื ้อ) การได้ รับคลื่นความถี่วิทยุระดับตํ่าไม่มีผลกระทบในการสร้ างความร้ อน ทําให้ ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่พงึ ประสงค์ มีงาน
วิจยั จํานวนมากเกี่ยวกับการได้ รับคลื่นความถี่วิทยุระดับตํ่าไม่พบผลกระทบทางชีวภาพอื่นๆ งานวิจยั บางชิ ้นได้ แสดงความเห็นว่าอาจมีผลกระ
ทบทางชีวภาพบางประการ แต่ข้อค้ นพบดังกล่าวไม่มีการยืนยันจากงานวิจยั อื่นๆ เพิ่มเติม X-T30 II ผ่านการทดสอบและพบว่าเป็ นไปตามข้ อ
จํากัดการได้ รับรังสี IC ที่กําหนดไว้ สําหรับสภาพแวดล้ อมที่ไม่ได้ ควบคุม และเป็ นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้ รับคลื่นความถี่วิทยุ
(RF) IC

่ ักอาศัยส่ วนบุคคล
การกําจัดทิง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทีพ
ในสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : สัญลักษณ์นี ้บนผลิตภัณฑ์ หรื อคูม่ ือและใบรับประกัน และ/หรื อบน
บรรจุภณ
ั ฑ์หมายความว่าไม่ควรกําจัดผลิตภัณฑ์นี ้รวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรื อน แต่ควรนําไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสม
สําหรับการนําอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ ใหม่
การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี ้ได้ รับการกําจัดทิ ้งอย่างถูกต้ องแล้ ว จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นต่อสิง่
แวดล้ อมและสุขภาพของมนุษย์ ที่อาจเกิดจากการจัดการขยะของผลิตภัณฑ์นี ้อย่างไม่เหมาะสม
สัญลักษณ์นี ้บนแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าหมายความว่าไม่ควจกําจัดแบตเตอรี่ เหล่านี ้รวมกับขยะมูลฝอยในครัวเรื อน

หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าที่ถอดออกได้ งา่ ย โปรดกําจัดทิ ้งต่างหากตามข้ อบังคับในท้ องถิ่นของคุณ
การนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่จะช่วยอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์นี ้กลับมาใช้
ใหม่ โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในท้ องถิ่นของคุณ หน่วยบริ การกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อผลิตภัณฑ์
ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : หากคุณต้ องการกําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้ รวมถึงแบตเตอรี่ หรื อหม้ อ
สะสมไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ในท้ องถิ่นและสอบถามวิธีการกําจัดทิ ้งที่เหมาะสม
ในประเทศญี่ปุ่น: สัญลักษณ์นี ้บนแบตเตอรี่ แสดงว่าต้ องกําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้แยกต่างหาก
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การดูแลรั กษากล้ อง
เพื่อให้ สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ ดีอย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังต่อไปนี ้

การเก็บและการใช้ งาน
ถ้ าไม่มีการใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจําออก ห้ ามเก็บหรื อใช้ กล้ องในบริ เวณที่:
• มีฝนตก, ไอนํ ้า หรือควัน
• ความชื ้นสูงหรือฝุ่ นเยอะ
• โดนแสงแดดจ้ าหรืออุณหภูมิสงู มาก เช่น ในยานพาหนะที่ปิดมิดชิดในวันที่แสงแดดแรง
• หนาวเย็นมาก
• มีการสัน่ สะเทือนรุนแรง
• อยูใ่ นบริเวณสนามแม่เหล็กที่มีกําลังแรง เช่น ใกล้ เสาอากาศของระบบแพร่ภาพออกอากาศ, สายไฟ, ตัวส่งสัญญาณเรดาร์, เครื่องยนต์, ตัว
แปลง หรื อแม่เหล็ก
• สัมผัสกับสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง
• ใกล้ กบั ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นยางหรือไวนิล

เครื อข่ ายไร้ สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้ อควรระวัง
ข้ อสําคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปนีก้ ่อนใช้งานเครื ่องส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง
Q ผลิตภัณฑ์นี ้ มีฟังก์ชนั่ การเข้ ารหัสที่พฒ
ั นาขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ควบคุมโดยระเบียบว่าด้ วยการบริ หารการส่งออกของ
สหรัฐอเมริ กา และอาจไม่สามารถส่งออกหรื อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สหรัฐอเมริ กามีการห้ ามส่งสินค้ า
เฉพาะเครื อข่ ายไร้ สายหรื
ายหรื ออุปกรณ์ Bluetoo
Bluetooth
th Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็ นผลจากการใช้ งานโดยไม่ได้ รับ
• ใช้ เฉพาะเครื
อนุญาต ห้ ามใช้ สําหรับการทํางานที่จําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรื อระบบอื่นๆ ที่อาจส่งผล
ต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงหรื อทางอ้ อม เมื่อใช้ งานอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ และระบบอื่นๆ ที่จําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับที่สงู กว่าระบบไร้
สายหรื ออุปกรณ์ Bluetooth ที่นําเสนอ โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังที่จําเป็ นทังหมด
้
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและ
ป้องกันการทํางานผิดพลาด
ฉพาะภายในประเทศทีซ่ ้ืออุปกรณ์
ปกรณ์ เท่ านั้น อุปกรณ์นี ้สอดคล้ องตามระเบียบการควบคุมอุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สายและ Bluetooth ใน
• ใช้ เฉพาะภายในประเทศที
ประเทศที่ซื ้ออุปกรณ์ ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบในท้ องถิ่นทังหมดเมื
้
่อใช้ งานอุปกรณ์ Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการใช้ งาน
ในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอื่น
าจได้ รับผลกระทบจาสนามแม่ เหล็
เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อสั
อสัญญาณรบกวนทางวิทยุ ห้ ามใช้ เครื่ องส่ง
• ห้ามใช้ อุปกรณ์ ในสถานทีท่ อี่ าจได้
สัญญาณใกล้ กบั เตาไมโครเวฟ หรื อในสถานที่ที่อาจได้ รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณรบกวนทางวิทยุซงึ่ อาจขัด
ขวางการรับสัญญาณไร้ สายได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนร่วมกันขึ ้นเมื่อใช้ งานเครื่ องส่งสัญญาณใกล้ กบั อุปกรณ์ไร้ สายอื่นที่ทํางานบนย่าน
ความถี่ 2.4 GHz
• การรักษาความปลอดภัย: เครือข่ายไร้ สายและอุปกรณ์ Bluetooth จะส่งข้ อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุ ด้ วยเหตุนี ้ จึงต้ องให้ ความใส่ใจในการ
รักษาความปลอดภัยมากกว่าการใช้ งานเครื อข่ายแบบมีสาย
้
บ่ นอุปกรณ์ของคุณก็ตาม
- ห้ ามเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ร้ ูจกั หรือเครือข่ายที่คณุ ไม่มีสทิ ธิ์ในการเข้ าถึง แม้ วา่ เครือข่ายเหล่านันจะแสดงอยู
เนื่องจากการเข้ าถึงดังกล่าวถือว่าเป็ นการกระทําที่ไม่ได้ รับอนุญาต โปรดเชื่อมต่อเฉพาะเครื อข่ายที่คณ
ุ มีสทิ ธิ์ในการเข้ าถึงเท่านัน้
้
คคลภายนอก
- โปรดระมัดระวังว่าการส่งข้ อมูลแบบไร้ สายอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกสกัดกันจากบุ
- อุปกรณ์นี ้ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายโทรคมนาคม (รวมถึง LAN ไร้ สายสาธารณะ) ที่ดําเนินการโดยผู้ให้ บริการหรือบริการมือ
ถือ, โทรศัพท์บ้าน, อินเทอร์ เน็ต หรื อบริ การโทรคมนาคมอื่นๆ
การกระทํ
รกระทําต่ อไปนี้อาจถูกลงโทษตามกฎหมาย:
• กา
- การถอดประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี ้
- การถอดป้ายรับรองอุปกรณ์
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ความถีเ่ ดียวกันกับอุปกรณ์ เชิ
เชิงพาณิชย์ ทางการศึกษา
กษา และทางการแพทย์ และเครื่ องส่ งสัญญาณไร้
ญาณไร้ สาย
• อุปกรณ์ นีน้ีทาํ งานบนคลื่นความถี

นอกจากนี ้ยังทํางานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับเครื่ องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตและเครื่ องส่งสัญญาณความดันไฟฟ้าตํ่าแบบไม่มีใบอนุญาต
พิเศษที่ใช้ ในระบบติดตาม RFID สําหรับสายงานผลิตและการใช้ งานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
อไปนี้ ยืนยันว่าเครื่ องส่งสัญญาณ RFID ไม่ได้ ทํางาน
• เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ ข้างต้ น ให้ปฏิบับัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนี
ก่อนใช้ อปุ กรณ์นี ้ คุณควรสังเกตว่าอุปกรณ์สร้ างสัญญาณรบกวนในเครื่ องส่งสัญญาณที่ได้ รับอนุญาตที่ใช้ สําหรับการติดตาม RFID หรื อไม่
ให้ หยุดการใช้ งานความถี่ที่ได้ รับผลกระทบทันที หรื อย้ ายอุปกรณ์ไปยังตําแหน่งที่ตงอื
ั ้ ่น หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์นี ้ก่อให้ เกิดสัญญาณ
รบกวนในระบบติดตาม RFID ความดันไฟฟ้าตํ่า ให้ ตดิ ต่อตัวแทนของ Fujifilm
กรณ์ นี้บนเครื่ องบิน โปรดทราบว่า Bluetooth อาจยังคงเปิ ดอยูแ่ ม้ วา่ จะปิ ดกล้ องแล้ วก็ตาม คุณสามารถปิ ดใช้ งาน Bluetooth ได้
• ห้ามใช้ อุปกรณ์
โดยการเลือก ปิ ด สําหรับ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth > เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
• ข้ อมูลจําเพาะไร้ สายมีดังนี้
LAN ไร้ สาย
มาตรฐาน
IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้ สายมาตรฐาน)
ความถี่การปฏิบตั กิ าร
2412 MHz–2462 MHz (11 ช่องสัญญาณ)
(ความถี่กลาง)
โปรโตคอลการเข้ าถึง
โครงสร้ างพื ้นฐาน
Bluetooth®
มาตรฐาน
ความถี่การปฏิบตั กิ าร
(ความถี่กลาง)

Bluetooth รุ่น 4.2 (Bluetooth พลังงานตํ่า)
2402 MHz–2480 MHz
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โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งานเลนส์
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย
• โปรดใช้ เลนส์อย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือพืน้ ฐาน กล้ องโดยละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย
เกี่ยวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างนี ้มีการใช้ ในเอกสารนี ้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที่
ไอคอนนันระบุ
้ และไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง

คําเตือน

ไอคอนนี ้แสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ข้ อควรระวัง ไอคอนนี ้แสดงถึงการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําที่จะต้ องปฏิบตั ติ าม
ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้ อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง (”สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําที่ระบุนนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ต้องห้ าม (”ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื่ องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําที่ต้องดําเนินการ (”จําเป็ น”)

คําเตือน
ห้ามจุ่มนํ้า

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ้ นส่วน
ภายใน

ห้ ามจุ่มหรื อนําไปสัมผัสกับนํ้า หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามถอดประกอบ (ห้ ามเปิ ดตัวเครื่ อง) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรื อบาดเจ็บเนื่องจาก
การทํางานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้ ส่ วนภายในทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการสัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ ออกทันที โดยระวังไม่
ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอคําแนะนํา
ห้ ามวางบนพื้นผิวทีไ่ ม่ ม่ันคง ผลิตภัณฑ์อาจตก ทําให้ เกิดการเสียหายได้
ห้ ามดูดวงอาทิตย์ ผ่านทางเลนส์ หรื อช่ องมองภาพของกล้ อง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดผลเสียกับการมอง
เห็นอย่างถาวร
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ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ หรื อเก็บในบริเวณทีส่ ัมผัสไอนํ้า หรื อควัน หรื อความชื้นสูง หรื อฝุ่ นหนา หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิด
เพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามทิง้ ให้ โดนแสงแดดโดยตรงหรื อในบริเวณทีอ่ าจมีอุณหภูมสิ ูงมาก เช่ น ในยานพาหนะทีป่ ิ ดมิดชิดในวันทีม่ ีแสงแดด
แรง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เก็บให้ พ้นมือเด็ก ผลิตภัณฑ์นี ้อาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเด็กเล่น
ห้ ามจับด้ วยมือทีเ่ ปี ยก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าช็อต
ให้ ดวงอาทิตย์ อยู่ นอกเฟรมภาพเมื่อถ่ ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ที่โฟกัสเข้ าไปที่กล้ องเมื่อดวงอาทิตย์อยูใ่ นหรื อใกล้ กบั เฟรม
สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
เมื่อไม่ ได้ ใช้ งานผลิตภัณฑ์ ให้ ครอบฝาปิ ดเลนส์ แล้ วเก็บให้ ห่างจากสัมผัสแสงอาทิตย์ โดยตรง แสงอาทิตย์ที่โฟกัสในเลนส์
สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
ห้ ามยกกล้ องหรื อเลนส์ ในขณะทีย่ ดึ กล้ องไว้ กับขาตั้งกล้ อง ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรื อชนกับวัตถุอื่น ทําให้ เกิดการเสียหายได้
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