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อุปกรณ์ เสริมที่มีให้
ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่รวมมากับกล้ องของคุณ:
• แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์จซํ ้าได้
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VG
• อะแดปเตอร์ปลัก๊ ไฟ
(ลักษณะของอะแดปเตอร์ จะต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคที่จําหน่าย)
• สาย USB
• ฝาครอบตัวกล้ อง
• ห่วงสายคล้ องโลหะ (× 2)
• เครื่องมือคล้ องห่วง
• แผ่นครอบป้องกัน (× 2)
• สายคล้ องคอ
• คู่มือผูใ้ ช้ (คูม่ ือเล่มนี ้)

1

N • อะแดปเตอร์ปลัก๊ ไฟที่จดั มาให้ จะมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
• หากคุณซื ้อชุดเลนส์ ให้ ตรวจสอบว่ารวมเลนส์ด้วย
• สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่รองรับ โปรดดู “ซอฟต์แวร์จาก Fujifilm” (P 265)
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เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี ้
คูม่ ือนี ้ประกอบด้ วยคําชี ้แจงสําหรับกล้ องดิจิตอล FUJIFILM X-T30 ของคุณ โปรดอ่าน
และทําความเข้ าใจเนื ้อหาในคูม่ ือก่อนใช้ งาน

1

สัญลักษณ์ และข้ อตกลง
คูม่ ือนี ้มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ตอ่ ไปนี ้:
O ข้ อมูลที่ควรอ่านเพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์
N ข้ อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์
P หน้ าที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
เมนูและข้ อความอื่นๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็ น ตัวหนา ภาพประกอบจะใช้ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการอธิบายเท่านัน;้ รูปภาพอาจถูกปรับให้ งา่ ย ขณะที่ภาพถ่ายไม่ได้ จําเป็ นว่าจะถูกถ่ายจาก
กล้ องรุ่นที่อธิบายในคูม่ ือเล่มนี ้
คําศัพท์
การ์ ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริ มที่กล้ องใช้ เพื่อจัดเก็บรูปภาพเรี ยกว่า “การ์ ด
หน่วยความจํา” ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์อาจเรี ยกว่า “EVF” และจอภาพ LCD อาจเรี ยกว่า
“LCD”
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M ไมโครโฟน ................................................ 49, 156
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O แป้ นหมุนเลือกคําสัง่ ด้านหน้า ...................... 7, 207
P สวิ ตช์ ON/OFF ...................................................36
Q ปุ่ ม Fn1...........................................................228
R แฟลช ...............................................................92
S ฝาครอบตัวกล้อง ...............................................28
T ช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์
(⌀2.5 มม.) .............................................. 49, 58

U ช่องเสียบ USB (ประเภท C)...................... 35, 255
V ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D) ..........................250

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

1

W ปุ่ ม b (ลบ) .....................................................46
X ปุ่ ม a (เล่น) ..................................................45
Y ควบคุมการปรับไดออปเตอร์ .................................9
Z ช่องมองภาพอิ เล็กทรอนิกส์ (EVF) ............... 10, 14
a ปุ่ ม VIEW MODE .................................................14
b ปุ่ ม AE-L (ล็อกการรับแสง)......................... 79, 228
c แป้ นหมุนเลือกคําสัง่ ด้านหลัง............... 7, 165, 207
d ปุ่ ม AF-L (ล็อกโฟกัส) ................................ 79, 228
e ไฟแสดงสถานะ .......................................... 8, 160
f ปุ่ ม Q (เมนูด่วน) ..............................................225
g ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส)............................. 4, 69, 202
h ปุ่ ม MENU/OK ....................................................20
i ปุ่ ม DISP (เล่น)/BACK ................................ 16, 163

j ฝาครอบสายสัญญาณสําหรับ DC coupler.......262
k ฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่........................................29
l สลักฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี่ .................................29
m แผ่นหมายเลขเครื่อง ............................................4
n ช่องยึดขาตัง้
o ลําโพง...................................................... 51, 191
p จอภาพ LCD....................................9, 12, 14, 15
หน้าจอสัมผัส ................................... 21, 123, 211

q ตรวจพบสัญญาณดวงตา ...................................14
r สลักแบตเตอรี่....................................................31
s ช่องใส่แบตเตอรี่ ................................................29
t ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา .................................30

3

แผ่ นหมายเลขเครื่ อง
ห้ ามแกะแผ่นหมายเลขเครื่ อง ซึง่ มี FCC ID, เครื่ องหมาย KC, หมายเลขเครื่ อง และข้ อมูล
สําคัญอื่นๆ

1

ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
เอียงหรื อกดไม้ โฟกัสเพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัส นอกจากนี ้ยัง
สามารถใช้ ไม้ โฟกัสเพื่อเลื่อนดูเมนูตา่ งๆ ได้

4

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์
แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ใช้ สําหรับเลือกความเร็วชัตเตอร์

1

แป้นหมุน Drive
หมุนแป้นหมุนเพื่อเลือกจากโหมดไดร์ ฟต่อไปนี ้

โหมด
F ถ่ายมูฟวี่
BKT1
ถ่ายคร่อม
BKT2
CH ต่อเนื่องเป็ นชุดความเร็วสูง
CL ต่อเนื่องเป็ นชุดความเร็วตํ่า

โหมด
S เฟรมเดียว
Adv.1
80
ฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั้ ง
Adv.2
ฉายแสงหลายครัง้
83 j
u พาโนราม่า

P
48

P
42
87
85
89

แป้นหมุนการชดเชยการรั บแสง
หมุนแป้นหมุนเพื่อเลือกปริ มาณการชดเชยการรับแสง

5

ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้
สลับระหว่างโหมดออโต้ และโหมดแมนวล

1
ตําแหน่ ง

โหมด
เลือกจากโหมด P (โปรแกรม AE), S (เน้ นชัตเตอร์ AE), A (เน้ นรูรับแสง AE), และ
M (แมนวล) (P 54, 56, 59, 60) ปรับความเร็ วชัตเตอร์ และรู รับแสงโดยใช้ สลับ
โปรแกรม (โหมด P) หรื อตังค่
้ าความเร็วชัตเตอร์ และ/หรื อรูรับแสงด้ วยตนเอง
(โหมด S, A และ M)
โหมดออโต้ กล้ องจะปรับการตังค่
้ าอัตโนมัตติ ามตัวเลือกที่เลือกโดยการหมุนแป้น
หมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า เลือกจากโหมดที่เหมาะกับประเภทของตัวแบบที่เจาะจง
(P 61) หรื อเลือก S SR AUTO ขัน้ สูง เพื่อให้ กล้ องจับคูโ่ หมดกับตัวแบบ
โดยอัตโนมัติ (P 61) การเลือกฉากจะใช้ ไม่ได้ ในโหมดไดร์ ฟ Adv.1, Adv.2,
j และ u

N อาจใช้ ข้อจํากัดในการตังค่้ ากล้ องขึ ้นอยูก่ บั โหมดและเงื่อนไขการถ่ายภาพ

6

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

แป้นหมุนเลือกคําสั่ง
หมุนหรื อกดแป้นหมุนเลือกคําสัง่ เพื่อ:
แป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ านหน้ า

แป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ านหลัง

1

หมุน

• เลือกแท็บเมนู1,ห2รือหน้ าผ่านทางเมนู
• ปรับรูรับแสง
• เลือกฉาก (โหมดออโต้ ) 4
บแสง
• ปรับแต่งการชดเชยการรั
• ปรับความไวแสง 2
• ดูรูปภาพอื่นๆ ในระหว่างที่เล่นภาพ
• สลับไปมาระหว่างรู2,ร5ับแสงและการ
ชดเชยการรับแสง

• กดค้ างเพื่อเลือกตัวเลือกที่เลือก
กด

• ไฮไลท์รายการเมนู
• เลือกการรวมความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง
ที่ต้องการ (สลับโปรแกรม)

• เลือกความเร็วชัตเตอร์ 2
• ปรับการตังค่้ าในเมนูดว่ น
• เลือกขนาดของเฟรมโฟกัส
• ซูมเข้ าหรือออกในการเล่นแบบเต็มเฟรม
• ซูมเข้ าหรือออกในการเล่นแบบหลายเฟรม
• ใช้ ฟังก์ชนั่ ที่กําหนดไปยังปุ่ มฟั3 งก์ชนั่ ไดอัล
• ซูมเข้ าในจุดโฟกัสที่ทํางาน
• กดค้ างไว้ เพื่อเลื3 อกจอแสดงผลโฟกัสโหมด

สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล >
แมนวลโฟกัส
ตัง้ แป้นหมุนคําสั่ง ในเมนู D (ตังค่
้ า) • ซูมเข้ าจุดโฟกัสที่ทํางานระหว่างการเล่น

1 ตังรู้ รับแสงเป็ น A (ออโต้ ) และใช้ เลนส์ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสงหรื อเลือก คําสั่ง ไว้ สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล >
ตัง้ ค่ าแหวนรู รับแสง
2 สามารถเปลี่ยนได้ โดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ แป้นหมุนคําสั่ง
3 ใช้ ได้ เฉพาะเมื่อกําหนด เช็คโฟกัส ไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั่
4 หมุนแป้นหมุนการชดเชยการรับแสงไปที่ C
5 สามารถใช้ เพื่อสลับกลับไปมาระหว่างรูรับแสง, ความไวแสง และการชดเชยการรับแสงเมื่อหมุนแป้นหมุนการชดเชย
การรับแสงไปที่ C

7

ไฟแสดงสถานะ
สถานะของกล้ องจะแสดงด้ วยไฟแสดงสถานะ

1
ไฟแสดงสถานะ
สว่างเป็ นสีเขียว
กะพริ บเป็ นสีเขียว

สถานะของกล้ อง
ล็อกโฟกัส
การเตือนโฟกัสหรื อความเร็วชัตเตอร์ ตํ่า สามารถถ่ายภาพได้
เปิ ดกล้ อง: กําลังบันทึกภาพ สามารถถ่ายภาพเพิ่มได้
กะพริ บเป็ นสีเขียวและสีส้ม •
• ปิ ดกล้ อง: กําลังอัพโหลดรูปภาพไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต *
สว่างเป็ นสีส้ม
กําลังบันทึกภาพ ไม่สามารถถ่ายภาพเพิ่มในเวลานี ้ได้
กะพริ บเป็ นสีส้ม
กําลังชาร์ จแฟลช; จะไม่ยิงแฟลชตอนถ่ายภาพ
กะพริ บเป็ นสีแดง
เลนส์หรื อหน่วยความจําผิดพลาด
* แสดงเฉพาะเมื่อเลือกภาพไว้ สําหรับอัพโหลด

N • คําเตือนอาจปรากฏในจอแสดงผล
• ไฟแสดงสถานะจะปิ ดอยูข่ ณะที่ตาของคุณอยูท่ ี่ชอ่ งมองภาพ
• ตัวเลือก B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > แสงที่สอดคล้ อง สามารถใช้ เลือกไฟแสดงสถานะ (ไฟแสดงสถานะ

หรื อ ไฟช่วยหา AF) ที่จะติดขึ ้นในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ วา่ จะให้ เป็ นไฟกะพริ บหรื อไฟที่ตดิ
อยูต่ ามปกติ
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ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

การโฟกัสช่ องมองภาพ
สามารถปรับโฟกัสช่องมองภาพได้ โดยการหมุนตัวควบคุม
การปรับไดออปเตอร์

1
จอภาพ LCD
สามารถเอียงจอภาพ LCD ให้ ดภู าพได้ งา่ ยขึ ้น แต่ระมัดระวัง
อย่าแตะสายหรื อให้ สายพันนิ ้วมือหรื อวัตถุอื่นๆ ที่อยูด่ ้ านหลัง
หน้ าจอ การแตะสายอาจทําให้ กล้ องทํางานผิดปกติได้

N จอภาพ LCD ยังทําหน้ าที่เป็ นหน้ าจอสัมผัสที่สามารถใช้ ได้ สําหรับ:
• แตะเพื่อถ่ายภาพ (P 22)
• การเลือกพื ้นที่โฟกัส (P 21)
• การเลือกฟั งก์ชนั (P 23)
• ปิ ดเสียงการถ่ายภาพยนตร์ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ (P 23)
• การเล่นแบบเต็มเฟรม (P 24)

9

จอแสดงผลของกล้ อง
เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการถ่ายภาพ
้
O เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด

ช่ องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
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จอแสดงผลของกล้ อง

A โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ ต .........................130
B เช็คโฟกัส ................................................. 76, 120
C ดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ ............................... 59, 75
D สถานะดาวน์โหลดข้อมูลตําแหน่ง ............ 219, 252
E เปิ ด/ปิ ด Bluetooth ..........................................216
F สถานะการส่งภาพ .................................. 216, 252
G โหมดมูฟวี่ ................................................ 48, 144
H การบันทึกความเร็ วสูงแบบ Full HD ..................145
I เวลาทีเ่ หลือ .......................................................48
J วันทีแ่ ละเวลา ..................................... 38, 40, 187
K จํานวนภาพทีถ่ ่ายได้ 1 ......................................291
L ขนาดภาพ.........................................................98
M คุณภาพของภาพ ...............................................99
N คําเตือนอุณหภูมิ .............................................290
O โหมดหน้าจอสัมผัส ................................... 21, 123
P สมดุลย์สีขาว ...................................................102
Q ล็อค AWB ......................................................210
R จําลองฟิ ล์ม .....................................................100
S การบันทึก F-Log.............................................149
T ช่วงไดนามิ ก ....................................................104
U เน้นช่วงไดนามิ ก ..............................................105
V สัญลักษณ์เสียงและแฟลช ................................189
W เส้นขอบฟ้ าเสมือน .............................................18
X โหมดบูสต์ .......................................................212
Y ฮิ สโตแกรม ........................................................19
Z สัญลักษณ์ระยะห่าง 2 ........................................75
a แหล่งจ่ายพลังงานภายนอกทีใ่ ช้งาน ....................34

b ระดับแบตเตอรี่ ..................................................37
c ความไวแสง ....................................................136
d การชดเชยการรับแสง .........................................77
e รูรบั แสง ............................................... 55, 59, 60
f ความเร็ วชัตเตอร์ .................................. 55, 56, 60
g ล็อก TTL ....................................... 142, 205, 231
h ล็อก AE ................................................... 79, 209
i การวัดแสง ......................................................133
j โหมดถ่ายภาพ...................................................54
k โหมดโฟกัส 2 .....................................................65
l สัญลักษณ์โฟกัส 2 ..............................................66
m สัญลักษณ์แมนนวลโฟกัส 2.......................... 65, 73
n ล็อก AF ................................................... 79, 209
o ไทม์โค้ด ..........................................................158
p สัญลักษณ์ AF+MF 2 .......................................119
q ชนิดชัตเตอร์ ....................................................134
r โหมดต่อเนือ่ ง ....................................................83
s ระดับการบันทึก 2.............................................156
t เฟรมโฟกัส ................................................. 69, 78
u สัญลักษณ์การรับแสง ................................. 60, 77
v สัญลักษณ์การตัง้ เวลาถ่าย ...............................131
w ไมโครโฟน .......................................................158
x รี โมตกดชัตเตอร์ ..............................................158
y โหมดแฟลช (TTL) .................................... 94, 237
z โหมดIS 2.........................................................135
0 ชดเชยแฟลช............................................. 94, 237

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

A โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ ต .........................130
B ชดเชยแฟลช............................................. 94, 237
C เช็คโฟกัส ................................................. 76, 120
D ดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ ............................... 59, 75
E สถานะดาวน์โหลดข้อมูลตําแหน่ง ............ 219, 252
F เปิ ด/ปิ ด Bluetooth ..........................................216
G สถานะการส่งภาพ .................................. 216, 252
H โหมดมูฟวี่ ................................................ 48, 144
I การบันทึกความเร็ วสูงแบบ Full HD ..................145
J เวลาทีเ่ หลือ .......................................................48
K จํานวนภาพทีถ่ ่ายได้ 1 ......................................291
L ขนาดภาพ.........................................................98
M คุณภาพของภาพ ...............................................99
N วันทีแ่ ละเวลา ..................................... 38, 40, 187
O โหมดหน้าจอสัมผัส 3 ................................. 21, 123
P สมดุลย์สีขาว ...................................................102
Q ล็อค AWB ......................................................210
R จําลองฟิ ล์ม .....................................................100
S การบันทึก F-Log.............................................149
T ช่วงไดนามิ ก ....................................................104
U เน้นช่วงไดนามิ ก ..............................................105
V คําเตือนอุณหภูมิ .............................................290
W สัญลักษณ์เสียงและแฟลช ................................189
X โหมดบูสต์ .......................................................212
Y ฮิ สโตแกรม ........................................................19
Z แหล่งจ่ายพลังงานภายนอกทีใ่ ช้งาน ....................34

a ระดับแบตเตอรี่ ..................................................37
b สัญลักษณ์ระยะห่าง 2 ........................................75
c ความไวแสง ....................................................136
d เฟรมโฟกัส ................................................. 69, 78
e การชดเชยการรับแสง .........................................77
f รูรบั แสง ............................................... 55, 59, 60
g ไทม์โค้ด ..........................................................158
h ความเร็ วชัตเตอร์ .................................. 55, 56, 60
i ล็อก TTL ....................................... 142, 205, 231
j ล็อก AE ................................................... 79, 209
k การวัดแสง ......................................................133
l โหมดถ่ายภาพ...................................................54
m โหมดโฟกัส 2 .....................................................65
n สัญลักษณ์โฟกัส 2 ..............................................66
o สัญลักษณ์แมนนวลโฟกัส 2.......................... 65, 73
p ล็อก AF ................................................... 79, 209
q สัญลักษณ์ AF+MF 2 .......................................119
r ชนิดชัตเตอร์ ....................................................134
s ระดับการบันทึก 2.............................................156
t โหมดต่อเนือ่ ง ....................................................83
u สัญลักษณ์การรับแสง ................................. 60, 77
v สัญลักษณ์การตัง้ เวลาถ่าย ...............................131
w ไมโครโฟน .......................................................158
x รี โมตกดชัตเตอร์ ..............................................158
y โหมดแฟลช (TTL) .................................... 94, 237
z โหมดIS 2.........................................................135

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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1

การเลือกโหมดแสดงผล
กดปุ่ ม VIEW MODE เพื่อสลับโหมดแสดงผลดังต่อไปนี ้

1
ตัวเลือก
E สัญญาณตา
เฉพาะ EVF
เฉพาะ LCD
เฉพาะ EVF + E
E เซนเซอร์ ตา +
จอแสดงภาพ LCD

คําอธิบาย
การแนบดวงตาของคุณไว้ ที่ชอ่ งมองภาพจะทําให้ ชอ่ งมองภาพเปิ ดและจอภาพ
LCD ปิ ด; การเลื่อนดวงตาของคุณออกจะทําให้ ชอ่ งมองภาพปิ ดและจอภาพ LCD
เปิ ด
ช่องมองภาพเปิ ด จอภาพ LCD ปิ ด
จอภาพ LCD เปิ ด ช่องมองภาพปิ ด
การแนบดวงตาของคุณไว้ ที่ชอ่ งมองภาพจะทําให้ ชอ่ งมองภาพเปิ ด การเลื่อน
ดวงตาออกจะทําให้ ชอ่ งมองภาพปิ ด จอภาพ LCD ยังคงปิ ดอยู่
การแนบตาของคุณไว้ ที่ชอ่ งมองภาพในระหว่างที่ถ่ายภาพ ทําให้ ชอ่ งมองภาพเปิ ด
แต่จอภาพ LCD ใช้ สําหรับแสดงภาพเมื่อคุณเลื่อนดวงตาออกจากช่องมองภาพ
หลังจากที่ถ่ายภาพ

สัญญาณตา
สัญญาณตาอาจตอบสนองต่อวัตถุอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตาของคุณ หรื อต่อ
แสงที่สอ่ งเข้ าเซ็นเซอร์ โดยตรง

สัญญาณตา
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การปรั บความสว่ างจอแสดงผล
สามารถปรับความสว่างและระดับสีของช่องมองภาพและจอภาพ LCD ได้ โดยใช้ รายการในเมนู
D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น เลือก ความสว่ าง EVF หรื อ สี EVF เพื่อปรับความสว่างหรื อระดับของสี
ของช่องมองภาพ และ ความสว่ าง LCD หรื อ สี LCD เพื่อปรับจอภาพ LCD
การหมุนจอแสดงผล
เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัติ สัญลักษณ์ใน
ช่องมองภาพและจอภาพ LCD จะหมุนอัตโนมัตเิ พื่อให้ เข้ ากับแนวของกล้ อง
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1

ปุ่ ม DISP/BACK
ปุ่ ม DISP/BACK ควบคุมการแสดงผลของสัญลักษณ์ในช่อง
มองภาพและจอภาพ LCD

N ต้ องเลือกสัญลักษณ์สําหรับ EVF และ LCD แยกกัน ในการ

เลือกจอแสดงผล EVF ให้ ใช้ ดวงตาของคุณมองผ่านช่องมอง
ภาพในขณะที่ใช้ ปมุ่ DISP/BACK

1

ช่ องมองภาพ
มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

จอ LCD

แสดงข้อมูล
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การตัง้ ค่ าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกําหนดเอง
การเลือกรายการที่แสดงในจอแสดงผลสัญลักษณ์มาตรฐาน:

1

แสดงสัญลักษณ์ มาตรฐาน
ใช้ ปมุ่ DISP/BACK เพื่อแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

2

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

3

เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก

• ตารางกรอบ
• ELECTRONIC LEVEL
• เฟรมโฟกัส
• แสดงระยะ AF
• แสดงระยะ MF
• ฮิสโตแกรม
• เตือนส่วนไฮไลต์ในไลฟ์วิว
• โหมดถ่ายภาพ
• รูรับแสง/ชัตเตอร์/ISO
• ข้ อมูลที่พื ้นหลัง
• Expo. Comp. (เลข)
• Expo. Comp. (ระดับ)
• โหมดโฟกัส
• วัดแสง
• ชนิดชัตเตอร์
• แฟลช

1

• โหมดต่อเนื่อง
• โหมดป้องกันภาพสัน่ ไหว
• โหมดหน้ าจอสัมผัส
• สมดุลย์สีขาว
• จําลองฟิ ล์ม
• ช่วงไดนามิก
• โหมดบูสต์
• จํานวนภาพที่เหลือ
• ขนาดภาพ/คุณภาพ
• โหมดมูฟวี่ & เวลาบันทึก
• คําสัง่ ย้ ายภาพ
• ระดับไมโครโฟน
• ข้ อความแนะนํา
• ระดับแบตเตอรี่
• เส้ นกรอบการจัดเฟรม

4

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
กด DISP/BACK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

5

ออกจากเมนู
กด DISP/BACK ตามต้ องการเพื่อออกจากเมนู แล้ วกลับไปยังจอแสดงผลการถ่ายภาพ
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เส้ นขอบฟ้าเสมือน
การเลือก ELECTRONIC LEVEL จะแสดงเส้ นขอบฟ้าเสมือน
กล้ องจะอยูใ่ นแนวราบเมื่อเส้ นสองเส้ นซ้ อนทับกัน โปรดทราบว่า
เส้ นขอบฟ้าเสมือนอาจไม่แสดงหากเลนส์ของกล้ องชี ้ขึ ้นข้ างบนหรื อ
ข้ างล่าง สําหรับการแสดงผล 3 มิติ (ตามภาพ) ให้ กดปุ่ มฟั งก์ชนั่ ที่
ได้ กําหนด ELECTRONIC LEVEL ไว้ (P 204, 230)

1

ระยะพิตช์

ระยะเกลียว

เส้ นกรอบการจัดเฟรม
เปิ ดใช้ เส้ นกรอบการจัดเฟรม เพื่อทํากรอบของเฟรมให้ มองเห็นง่ายขึ ้นบนพื ้นหลังสีเข้ ม
ข้ อความแนะนํา
เปิ ดใช้ งาน ข้ อความแนะนํา เพื่อแสดงสถานะการอัพเดท (ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตังค่
้ า)
และอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้ อความแสดงข้ อผิดพลาด
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ฮิสโตแกรม
ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสว่างในแกนแนวนอน และจํานวนพิกเซล
ในแกนแนวตัง้
จํ านวนพิกเซล
เงา

ความสว่างพิกเซล

ไฮไลท์

1

• การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลที่แจกแจงออกมาจะมีเส้ นโค้ งที่เท่ากัน
ตลอดช่วงโทนสี
• รับแสงมากเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยูท่ ี่ด้านขวาของกราฟ
• รับแสงน้ อยเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยูท่ ี่ด้านซ้ ายของกราฟ
ในการดูกราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลที่แสดงพื ้นที่เฟรมที่
จะได้ รับแสงมากเกินไปที่การตังค่
้ าปั จจุบนั ที่ซ้อนทับบนมุมมองภาพ
ผ่านเลนส์ ให้ กดปุ่ มฟั งก์ชนั ที่กําหนด ฮิสโตแกรม (P 204, 230)

A พืน้ ทีร่ บั แสงมากเกิ นไปกะพริ บ
B ฮิ สโตแกรม RGB

A

N

B

ในโหมดมูฟวี่ พื ้นที่เสี่ยงต่อการรับแสงมากเกินไป (ไฮไลท์) จะไม่กะพริ บเปิ ดและปิ ดแต่จะแสดงใน
รูปแบบเหมือนกับลายของม้ าลายแทน (P 155)
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การใช้ เมนู
ในการแสดงเมนู ให้ กด MENU/OK
การถ่ ายรู ป

การเล่ น
Á¤¼£µ¡¥o°®¨´

´Ê n µ»£µ¡£µ¡

µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
µ¦´¹ RAW
Îµ¨°¢· ¨r ¤
°»nÁ¥È
¦´ µªÎµ
Á°¢Á¢r £µ¡Á¤È¸
Á°¢Á¢r Ã¦¤¸
¤»¨¥r ¸ µª

1

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

°°

การนําทางเมนู:

1

กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนู

2

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายเพื่อไฮไลท์แท็บ
สําหรับเมนูปัจจุบนั

´Ê n µ»£µ¡£µ¡

µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
µ¦´¹ RAW
Îµ¨°¢· ¨r ¤
¦´ µªÎµ
°»nÁ¥È
Á°¢Á¢r £µ¡Á¤È¸
Á°¢Á¢r Ã¦¤¸
¤»¨¥r ¸ µª
°°
´Ê n µ»£µ¡£µ¡

µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
µ¦´¹ RAW
Îµ¨°¢· ¨r ¤
¦´ µªÎµ
°»nÁ¥È
Á°¢Á¢r £µ¡Á¤È¸
Á°¢Á¢r Ã¦¤¸
¤»¨¥r ¸ µª
°°

แท็บ

3

กดไม้ โฟกัสขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์แท็บ (H, G, A, F, B, E, C หรื อ D) ที่มี
รายการที่ต้องการ

4 กดไม้ โฟกัสไปทางขวาเพื่อวางเคอร์ เซอร์ ในเมนู
N ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกแท็บเมนูหรือหน้ าผ่านเมนูตา่ งๆ และใช้ แป้นหมุนเลือกคํา
สัง่ ด้ านหลังเพื่อไฮไลท์รายการเมนู
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โหมดหน้ าจอสัมผัส
จอภาพ LCD จะทําหน้ าที่เป็ นหน้ าจอสัมผัส
การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ ายภาพ
หากต้ องการเปิ ดการควบคุมแบบสัมผัส ให้ เลือก เปิ ด
สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส >
x การตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส

´Ê n µ®o µ°´¤´

µ¦´Ê n µ®o µ°´¤´
µ¦´Ê n µÂ³°¦´Ê
Á· 
¢´ r ´´¤´
µ¦´Ê n µ®o µ°´¤´·
´Ê ¡ºÊ ¸É®o µ°´¤´EVF

1

EVF
สามารถใช้ จอภาพ LCD เพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัสในขณะที่กําลังจัดภาพในช่องมอง
ภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) ได้ ใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส >
ตัง้ พืน้ ที่หน้ าจอสัมผัสEVF เพื่อเลือกพื ้นที่ของจอภาพที่จะใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัส

N หากเปิ ดใช้ งาน n การเลือกใบหน้ า op เมื่อเลือก เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า ไว้ สําหรับ
G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา สามารถเลือกใบหน้ าที่ใช้ โฟกัสได้ โดยใช้ การ
ควบคุมแบบสัมผัส
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จอ LCD
สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการดําเนินการ
ต่างๆ เช่น การเลือกพื ้นที่โฟกัส และการถ่ายภาพ สามารถ
เลือกการดําเนินการได้ โดยการแตะที่สญ
ั ลักษณ์โหมดหน้ าจอ
สัมผัสในจอแสดงผลเพื่อหมุนไปตามตัวเลือกต่อไปนี ้

1

โหมด

คําอธิบาย
ถ่ ายด้ วยการ แตะหัวข้ อในจอแสดงผลเพื่อโฟกัสและปล่อยชัตเตอร์ ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง
เป็ นชุด กล้ องจะถ่ายภาพขณะที่คณ
ุ วางนิ ้วไว้ บนจอแสดงผล
สัมผัส
ในโหมดโฟกั
ส
S
(AF-S)
กล้
อ
งจะโฟกั
สเมื่อคุณแตะที่ตวั แบบในหน้ าจอ โฟกัสจะ
•
ล็
อ
คที
่
ร
ะยะห่
า
งในขณะนั
นจนกว่
้
า
คุ
ณ
จะแตะที่ไอคอน AF OFF
AF
• ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะเริ่มโฟกัสเมื่อคุณแตะที่ตวั แบบในหน้ าจอ
กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างของตัวแบบที่เปลี่ยนไปจนกว่า
คุณจะแตะที่ไอคอน AF OFF
AF OFF
• ในโหมดแมนวลโฟกัส (MF) คุณสามารถแตะที่หน้ าจอเพื่อโฟกัสตัวแบบที่เลือก
โดยใช้ ออโต้ โฟกัสได้
บริเวณ

แตะเพื่อเลือกจุดสําหรับโฟกัสหรื อซูม เฟรมโฟกัสจะเคลื่อนไปยังจุดที่เลือก

ปิ ด

ปิ ดใช้ การโฟกัสและถ่ายภาพแบบสัมผัส

O การควบคุมแบบสัมผัสต่างๆ จะถูกใช้ ระหว่างซูมโฟกัส (P 125)
N • หากต้ องการปิ ดใช้ งานการควบคุมแบบสัมผัสและซ่อนสัญลักษณ์โหมดหน้ าจอสัมผัส ให้ เลือก ปิ ด
สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส > x การตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
• สามารถปรับการตังค่้ าการควบคุมแบบสัมผัสได้ โดยใช้ G ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดหน้ าจอ
สัมผัส สําหรับข้ อมูลของการควบคุมแบบสัมผัสที่สามารถใช้ งานได้ ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ดูได้ ที่ “การบันทึกภาพยนตร์ (โหมดหน้ าจอสัมผัส; P 124)”
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โหมดหน้ าจอสัมผัส

ปิ ดเสียงการถ่ ายภาพยนตร์
สามารถปรับการตังค่
้ าภาพยนตร์ ได้ โดยใช้ จอควบคุม
แบบสัมผัสเพื่อป้องกันไม่ให้ เสียงที่เกิดจากการทํางานของ
กล้ องถูกบันทึกลงในภาพยนตร์ ด้วย เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > ควบคุมความเงียบของมูฟวี่ ในเมนูถ่าย
รูป ไอคอน F SET จะแสดงในจอภาพ LCD; แตะไอคอน
เพื่อเข้ าถึงการควบคุมต่อไปนี ้:

• ความเร็ว*ชัตเตอร์ *
• รูรับแสง
• การชดเชยแสงของกล้ อง
• ความไวแสง
• การปรับระดับไมค์ภายใน/

ไอคอน F SET

• ฟิ ลเตอร์ลม
• ความดังของหูฟัง
• F จําลองฟิ ล์ม
• F สมดุลย์สีขาว

การปรับระดับไมค์ภายนอก

* การเลือก เปิ ด สําหรับ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > ควบคุมความเงียบของมูฟวี่ จะทําให้ แป้นหมุนใช้ งานไม่ได้

ฟั งก์ ชันระบบสัมผัส
สามารถกําหนดฟั งก์ชนั ต่างๆ ให้ กบั ท่าทางการตวัดนิ ้วต่อไป
นี ้ได้ เหมือนกันกับปุ่ มฟั งก์ชนั (P 228):
• ตวัดนิ ้วขึ ้นบน: T-Fn1
• ตวัดนิ ้วไปทางซ้ าย: T-Fn2
• ตวัดนิ ้วไปทางขวา: T-Fn3
• ตวัดนิ ้วลง: T-Fn4

N • ในบางครัง้ การตวัดนิ ้วจะทําให้ เมนูแสดงขึ ้นมา; ให้ แตะเพื่อ
เลือกตัวเลือกที่ต้องการ
• ท่าทางของฟั งก์ชนั การสัมผัสจะปิ ดใช้ งานในค่าเริ่มต้ น
เพื่อเปิ ดใช้ งานท่าทางของฟั งก์ชนั การสัมผัส ให้ เลือก เปิ ด
สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส >
c ฟั งก์ ชันสัมผัส

µ¦¦´ ¦³´Å¤r £µ¥Ä
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1

โหมดหน้ าจอสัมผัส

การควบคุมการเล่ นแบบสัมผัส
เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส >
a การตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการดําเนินการเล่นต่อ
ไปนี ้:

• สะบัด: สะบัดนิ ้วข้ ามจอแสดงผลเพื่อดูภาพอื่นๆ
1

• ซูม: วางนิ ้วสองนิ ้วบนจอแสดงผลแล้ วแยกนิ ้วออกเพื่อซูม
เข้ า

• บีบ: วางนิ ้วสองนิ ้วบนจอแสดงผลแล้ วเลื่อนเข้ าหากันเพื่อ
ซูมออก

N สามารถซูม ออกรูปภาพจนกระทัง่ มองเห็นภาพแล้ วแต่ไม่สามารถซูมต่อได้

• แตะสองครัง้ : แตะจอแสดงผลสองครัง้ เพื่อซูมเข้ าไปยัง
จุดโฟกัส

• เลื่อน: ดูพื ้นที่อื่นของภาพระหว่างซูมการเล่น
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ขัน้ แรก

25

การต่ อสายคล้ อง
ติดห่วงสายคล้ องเข้ ากับกล้ องจากนันให้
้ ตดิ เข้ ากับสายคล้ อง

1

ใส่ แผ่ นครอบป้องกัน
วางแผ่นครอบป้องกันไว้ เหนือรูสําหรับคล้ องสายตาม
ที่แสดง โดยใช้ ด้านสีดําของแผ่นครอบหันเข้ าไปทาง
กล้ อง

2

ฝาครอบป้ องกัน

2

เปิ ดห่ วงสายคล้ อง
ใช้ เครื่ องมือคล้ องห่วง (A) เพื่อเปิ ดห่วงสายคล้ อง (B)

(A)
(B)

3
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เลื่อนห่ วงไปบนเครื่ องมือ
เลื่อนห่วงไปบนเครื่ องมือ เพื่อให้ แขวนอยูเ่ หนือส่วนที่
ยื่นออกมา

การต่อสายคล้ อง

4

ใส่ ห่วงคล้ องเข้ าในรู สาํ หรั บสายคล้ อง
เกี่ยวรูสําหรับสายคล้ องเข้ าไปในห่วงที่เปิ ดอยู่ นําเครื่ อง
มือออก ใช้ อีกมือหนึง่ จับห่วงให้ เข้ าที่

N เก็บเครื่องมือไว้ ในที่ปลอดภัย เนื่องจากคุณจะจําเป็ น
ต้ องใช้ เครื่ องมือเพื่อเปิ ดห่วงสายคล้ องเมื่อถอดสาย
คล้ อง

2

5

ร้ อยห่ วงเข้ าไปในรู สาํ หรั บสายคล้ อง
หมุนห่วงไปรอบๆ รูสําหรับสายคล้ องจนกระทัง่ ห่วง
ปิ ดสนิท

6

ดึงสายคล้ องให้ แน่ น
ใส่สายคล้ องผ่านแผ่นครอบป้องกันและห่วงสายคล้ อง
แล้ วดึงตัวคาดให้ แน่นตามที่แสดง

O เพื่อป้องกันกล้ องตก ให้ ตรวจสอบว่าสายคล้ องแน่น
ดีแล้ ว

ห่วงสายคล้อง

ทําซํ ้าขันตอนข้
้
างต้ นสําหรับคล้ องสายรูที่สอง

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

2

ุ่ อสิง่ แปลกปลอมเข้ าไปในกล้ อง
O • เมื่อต่อเลนส์ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มีฝนหรื
• ห้ ามแตะชิ ้นส่วนภายในของกล้ อง
• หมุนเลนส์จนกว่าจะคลิกเข้ าที่
• ห้ ามกดปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์ขณะต่อเลนส์
การถอดเลนส์
การถอดเลนส์ ให้ ปิดกล้ อง จากนันกดปุ่
้
มถอดเปลี่ยนเลนส์แล้ (A)
วหมุนเลนส์ตามที่แสดง (B)

O เพื่อป้องกันฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้ อง ให้ ปิดฝา
เลนส์และฝาครอบตัวกล้ องเมื่อไม่ได้ ตดิ เลนส์

เลนส์ และอุปกรณ์ เสริมภายนอกอื่นๆ
สามารถใช้ กล้ องด้ วยเลนส์และอุปกรณ์เสริ มสําหรับ FUJIFILM X-mount

O โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังต่อไปนี ้เมื่อติดหรือถอด (เปลี่ยน) เลนส์
ุ่ อสิง่ แปลกปลอมอื่นๆ เกาะอยู่
• ตรวจสอบว่าเลนส์ไม่มีฝนหรื
• อย่าเปลี่ยนเลนส์ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง หรือภายใต้ แหล่งกําเนิดแสงสว่างอื่นๆ แสงที่
โฟกัสเข้ าไปภายในกล้ องอาจทําให้ กล้ องทํางานผิดปกติได้

• ปิ ดฝาปิ ดเลนส์ก่อนการเปลี่ยนเลนส์
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การใส่ แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
ใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจําตามที่อธิบายด้ านล่าง

1

เปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่
เลื่อนสลักฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงแล้ วเปิ ด
ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

O • ห้ าม ถอดแบตเตอรี่ออก ขณะที่กล้ องเปิ ดอยู่ การไม่

ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ไฟล์ภาพหรื อการ์ ด
หน่วยความจําเสียหาย
• อย่าใช้ แรงมากเกินไปในการเปิ ดและปิ ดฝาปิ ดช่อง
ใส่แบตเตอรี่

2

2

ใส่ แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงในภาพ
ั้
่ ตามแนวที่แสดง ห้ ามใช้ แรงในการ
O • ใส่ขวแบตเตอรี
ใส่ แบตเตอรี่ กลับด้ านหรื อผิดขั้ว แบตเตอรี่ จะ
เลื่อนเข้ าที่ได้ อย่างง่ายดายถ้ าถูกขัว้
• ตรวจสอบว่าปิ ดสลักแบตเตอรี่แน่นดีแล้ ว
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3

ให้ ใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา
จับการ์ ดในทิศทางที่แสดง เลื่อนเข้ าที่ให้ คลิกเข้ าสูส่ ว่ น
หลังของช่อง

O โปรดตรวจสอบว่าการ์ดอยูใ่ นทิศทางที่ถกู ต้ องอย่าใส่
การ์ ดเอียงหรื อใช้ แรง

2

4

ปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่
ปิ ดฝาและใส่สลักฝาครอบ

O หากปิ ดฝาครอบไม่ได้ ให้ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่อยูใ่ น
แนวที่ถกู ต้ องหรื อไม่ อย่าพยายามใช้ แรงปิ ดฝาครอบ

5

ฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจํา (P 186)

O ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําก่อนที่จะใช้ ครัง้ แรก และโปรดฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา
ทังหมดหลั
้
งจากที่ใช้ งานในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ชนิดอื่นแล้ ว

O ห้ ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจําเมื่อเปิ ดกล้ องอยู่ ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะ
ทําให้ ไฟล์ภาพหรื อการ์ ดหน่วยความจําเสียหาย
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การใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา

การถอดแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่ วยความจํา
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

2

แบตเตอรี่

ในการนําการ์ ดหน่วยความจําออก ให้ กดเข้ าและค่อยๆ ปล่อยออก
การ์ ดจะสามารถนําออกได้ ด้วยมือ

O • กดตรงกลางของการ์ดตอนที่นําการ์ดออก
• เมื่อถอดการ์ดหน่วยความจํา ช่องเสียบการ์ดอาจปล่อยการ์ดออกมาอย่างรวดเร็ว ใช้ นิ ้วมือจับและ
ค่อยๆ นําการ์ ดออก
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การใส่แบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา

การ์ ดหน่ วยความจําที่ใช้ ร่วมกันได้
• กล้ องสามารถใช้ งานได้ กบั การ์ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC
• กล้ องรองรับการ์ดหน่วยความจํา UHS-I
• หากต้ องการบันทึกภาพยนตร์ ให้ ใช้ การ์ดที่มีความเร็ว UHS คลาส 3 ขึ ้นไปหรือมีความเร็วของ
วิดีโอคลาส V30 หรื อสูงกว่า
• รายการของการ์ดหน่วยความจําที่รองรับได้ มีอยูใ่ นเว็บไซต์ของ Fujifilm สําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/

2

O • อย่าปิ ดกล้องหรื อนําการ์ ดหน่วยความจําออกขณะทีก่ ําลังฟอร์ แมทการ์ ด หรื อกําลังบันทึกหรื อลบ
ข้อมูลในการ์ ด หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้ อาจทําให้ การ์ ดเสียหายได้
• การ์ดหน่วยความจําอาจถูกล็อก ทําให้ ไม่สามารถฟอร์แม

ทการ์ ดหรื อบันทึกหรื อลบภาพได้ ก่อนที่จะใส่การ์ ดหน่วย
ความจํา ให้ เลื่อนสวิตช์ป้องกันการเขียนไปที่ตําแหน่งปลด
ล็อก
• การ์ดหน่วยความจํามีขนาดเล็กและสามารถกลืนเข้ าปากได้
ดังนันโปรดเก็
้
บให้ พ้นมือเด็ก ถ้ าเด็กกลืนการ์ ดหน่วยความจํา ให้ พบแพทย์ทนั ที
• ตัวแปลง miniSD หรือ microSD ที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าการ์ดหน่วยความจําอาจไม่สามารถนํา
ออกได้ ตามปกติ ถ้ าไม่สามารถนําการ์ ดออก ให้ ตดิ ต่อตัวแทนบริ การที่ได้ รับอนุญาต อย่าใช้ แรง
เพื่อนําการ์ ดออก
• อย่าติดสติกเกอร์หรือวัตถุอื่นบนการ์ดหน่วยความจํา ฉลากที่ลอกหรือม้ วนอาจทําให้ กล้ องทํางาน
ผิดปกติได้
• การบันทึกภาพยนตร์อาจหยุดชะงักเมื่อใช้ งานกับการ์ดหน่วยความจําบางประเภท
• การฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําในกล้ องจะสร้ างโฟลเดอร์ที่ใช้ เก็บภาพ โปรดอย่าเปลี่ยนชื่อหรือ
ลบโฟลเดอร์ นี ้ หรื อใช้ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่นเพื่อแก้ ไข ลบ หรื อเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ ใช้ กล้ อง
เพื่อลบภาพเสมอ ก่อนที่จะแก้ ไขหรื อเปลี่ยนชื่อภาพ ให้ คดั ลอกไปยังคอมพิวเตอร์ และแก้ ไขหรื อ
เปลี่ยนชื่อสําเนาภาพ แต่อย่าดําเนินการเหล่านี ้กับต้ นฉบับ การเปลี่ยนชื่อไฟล์บนกล้ องถ่ายรูปอาจ
ทําให้ เกิดปั ญหาระหว่างการเล่นภาพ
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การชาร์ จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อนที่จะใช้
งาน กล้ องจะชาร์ จแบตเตอรี่ จากภายในเครื่ อง

O • แบตเตอรี่ NP-W126S แบบชาร์จซํ ้าได้ จัดมาให้ พร้ อมกับกล้ อง
• การชาร์จใช้ เวลาประมาณ 180 นาที
1 ต่ ออะแดปเตอร์ ปลั๊กไฟเข้ ากับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ต่ออะแดปเตอร์ ปลัก๊ ไฟตามที่แสดง ตรวจสอบว่าเสียบอะแดป
เตอร์ เข้ าไปในขัวกระแสไฟสลั
้
บ จนสุดและมีเสียงคลิกเข้ าที่

2

O • อะแดปเตอร์ปลัก๊ ไฟที่ให้ มามีไว้ สําหรับใช้ งานกับอะแดป

เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VG โดยเฉพาะ ห้ ามใช้ กบั
อุปกรณ์อื่น
• รูปทรงของอะแดปเตอร์ปลัก๊ ไฟจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ประเทศที่จําหน่าย

2

ชาร์ จแบตเตอรี่
ต่อกล้ องเข้ ากับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ด้ วยสาย USB ที่มีมาให้ จากนันต่
้ ออะแดป
เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ ากับเต้ ารับไฟฟ้าภายในอาคาร

O • เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ ากับช่องต่อ USB ของกล้ อง (ชนิด C)
• ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบสายกับช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ ว
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สถานะการชาร์ จ
ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์ จแบตเตอรี่ ดงั ต่อไปนี ้:

ไฟแสดงสถานะ
เปิ ด
ปิ ด
กะพริ บ

2

สถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ กําลังชาร์ จ
การชาร์ จเสร็จสมบูรณ์
แบตเตอรี่ มีข้อผิดพลาด

O • หากเปิ ดกล้ องขณะที่กําลังชาร์จอยู่ ไอคอน K จะ

ปรากฏขึ ้น การชาร์ จไฟจะสิ ้นสุดลง ระดับแบตเตอรี่ จะ
ค่อยๆ ลดลง

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับจะรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า 100 ถึง 240 V (อาจต้ องการอะแดป
เตอร์ ปลัก๊ สําหรับใช้ งานนอกประเทศ)

• อย่าติดป้ายหรือวัตถุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ไม่สามารถนํา
แบตเตอรี่ ออกจากกล้ องได้

้
่ แบตเตอรี่ อาจมีความร้ อนสูง
• ห้ ามช็อตขัวของแบตเตอรี
• อ่านข้ อควรระวังใน “แบตเตอรี่และแหล่งจ่ายพลังงาน”
• ใช้ แบตเตอรี่แบบชาร์จซํ ้าของแท้ ของ Fujifilm ที่กําหนดให้ ใช้ กบั กล้ องนี ้เท่านัน้ หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนี ้จะทําให้ ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดพลาด

• ห้ ามนําฉลากออกจากแบตเตอรี่หรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก
• แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์จแบตเตอรี่หนึง่ หรือสองวันก่อนการ
ใช้ งาน

• หากแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ แสดงว่าหมดอายุการใช้ งานสําหรับการชาร์จแล้ วและ
ต้ องเปลี่ยนใหม่

• ถอดปลัก๊ อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกจากเต้ ารับเมื่อไม่ได้ ใช้ งาน
้
่ ด้วยผ้ าแห้ งที่สะอาด หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้จะ
• นําฝุ่ นละอองออกจากขัวของแบตเตอรี
ทําให้ แบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์ จได้

• โปรดทราบว่าเวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ ้นที่อณุ หภูมิตํ่าหรือสูง
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การชาร์ จแบตเตอรี่

การชาร์ จผ่ านทางอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
นอกจากนี ้ยังสามารถชาร์ จแบตเตอรี่ ได้ เมื่อเชื่อมต่อกล้ องไปยังคอมพิวเตอร์ ปิ ดกล้ อง ใส่แบตเตอรี่ และ
ต่อสาย USB

2

ช่องเสียบ USB (ประเภท C)

• สถานะแบตเตอรี่จะแสดงด้ วยไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะ
เปิ ด
ปิ ด
กะพริ บ

สถานะแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ กําลังชาร์ จ
การชาร์ จเสร็จสมบูรณ์
แบตเตอรี่ มีข้อผิดพลาด

• เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ ามใช้ ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์
• การชาร์จจะหยุดลงหากคอมพิวเตอร์เข้ าสูโ่ หมดสลีป เพื่อดําเนินการชาร์จต่อ ให้ เปิ ดคอมพิวเตอร์และ
ถอดสายออก จากนันต่
้ อสาย USB กลับเข้ าไปใหม่อีกครัง้

• การชาร์จอาจไม่รองรับ ทังนี้ ้ขึ ้นอยูก่ บั รุ่นของคอมพิวเตอร์ การตังค่้ าคอมพิวเตอร์ และสถานะปั จจุบนั
ของคอมพิวเตอร์
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การเปิ ดและปิ ดกล้ อง
ใช้ สวิตช์ ON/OFF เพื่อเปิ ดและปิ ดกล้ อง
หมุนสวิตช์ไปที่ ON เพื่อเปิ ดกล้ องหรื อไปที่ OFF เพื่อปิ ดกล้ อง

2

O รอยนิ ้วมือและรอยอื่นๆ บนเลนส์หรือช่องมองภาพ อาจมีผลต่อภาพถ่ายหรือมุมมองขณะดูผา่ นช่อง
มองภาพ โปรดรักษาเลนส์และช่องมองภาพให้ สะอาด

N • การกดปุ่ ม a ระหว่างถ่ายภาพจะเริ่มต้ นการเล่น
• กดปุ่ มชัตเตอร์ครึ่งทางเพื่อกลับสูโ่ หมดถ่ายรูป
• กล้ องจะปิ ดเครื่องอัตโนมัตหิ ากไม่มีการใช้ งานหรือการทํางานเป็ นเวลาหนึง่ ตามที่เลือกไว้ สําหรับ
D จัดการใช้ พลังงาน > ตัง้ ปิ ดเอง การเปิ ดใช้ งานใหม่หลังจากกล้ องปิ ดการทํางานโดย
อัตโนมัติ ให้ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ หรื อเปลี่ยนสวิตช์ ON/OFF ให้ เป็ น OFF แล้ วเปลี่ยนใหม่เป็ น
ON
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การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
หลังจากเปิ ดกล้ องแล้ ว ให้ ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ในจอแสดงผล
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%

2

แบตเตอรี่ ใกล้ หมด ชาร์ จโดยเร็วที่สดุ
แบตเตอรี่ หมด ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี่
ใหม่
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การตัง้ ค่ าพืน้ ฐาน
เมื่อคุณเปิ ดกล้ องเป็ นครัง้ แรก คุณสามารถเลือกภาษาและตังค่
้ านาฬิกาของกล้ องได้
และที่การตังค่
้ าเริ่ มต้ น คุณยังสามารถจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต เพื่อให้ คณ
ุ
ิ
สามารถซิงโครไนซ์ในภายหลังกับนาฬกาหรื อภาพที่ดาวน์โหลดได้ ทําตามขันตอนด้
้
าน
ล่างเมื่อเปิ ดกล้ องเป็ นครัง้ แรก
้
ดใช้ งานแอพ
N หากคุณต้ องการจะจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้ ตดิ ตังและเปิ

FUJIFILM Camera Remote รุ่นล่าสุดบนสมาร์ ทดีไวซ์ก่อนดําเนินการ สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรด
เยี่ยมชม:

2

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

1

เปิ ดกล้ อง
ข้ อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2

เลือกภาษา
เลือกที่ภาษาและกด MENU/OK

3

จับคู่กล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
กด MENU/OK บนกล้ องและแตะ การลงทะเบียนการ
จับคู่ ใน FUJIFILM Camera Remote

´¼n´¤µ¦r Ã¢"

N หากต้ องการข้ ามการจับคู่ ให้ กด DISP/BACK

¥o µ¥£µ¡Å¥´¤µ¦r Ã¢
°¥n µn µ¥µ¥o ª¥µ¦´¼n

µ¦¨³Á¸¥µ¦´¼n

ÂQR CODE/o ®µFUJIFILM
Camera RemoteÁªÈ
´Ê n µ
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การตังค่
้ าพื ้นฐาน

4

ตรวจสอบเวลา
เมื่อจับคูเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว คุณจะได้ รับการแจ้ งเตือนให้ ตงั ้
ค่านาฬิกาของกล้ องเป็ นเวลาที่รายงานจากสมาร์ ทโฟน
หรื อแท็บเล็ต ตรวจสอบดูวา่ เวลานันถู
้ กต้ องหรื อไม่

µ¦¨³Á¸¥µ¦´¼n

µ¦´¼nÁ¦È·Ê
1/ 1/2019 12:00 PM

´Ê ª´¸ÉÁª¨µµ¤µ¦r Ã¢"
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N
5

¥Á¨·

หากต้ องการตังค่
้ านาฬิกาด้ วยตนเอง ให้ กด DISP/BACK (P 40)

ตัง้ ค่ ากล้ องให้ ตรงกับการตัง้ ค่ าที่กาํ หนดไว้ บนสมา
ร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของคุณ

2

´Ê n µ·r ¤µ¦r Ã¢

µ¸É Áª¨µ
µ¸É
Áª¨µ
· 

´Ê n µ

N ตัวเลือกที่ถกู เลือกไว้ สามารถเปลี่ยนได้ ตลอดเวลาโดยใช้ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า
Bluetooth

6

ตัง้ ค่ านาฬิกา
กด MENU/OK เพื่อตังค่
้ านาฬิกาของกล้ องถ่ายรูปให้ เป็ นเวลาที่รายงานจากสมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ต แล้ วออกไปยังโหมดถ่ายรูป

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

การข้ ามขัน้ ตอนปั จจุบนั
หากคุณข้ ามขันตอน
้
ข้ อความยืนยันจะปรากฏ; เลือก ไม่ ใช่ เพื่อหลีกเลี่ยงการทําซํ ้าขันตอนต่
้
างๆ ที่คณ
ุ ได้
ข้ ามไปในครัง้ ถัดไปที่เปิ ดกล้ อง

39

การตังค่
้ าพื ้นฐาน

เลือกภาษาอื่น
การเปลี่ยนภาษา:

2

1

แสดงตัวเลือกภาษา
เลือก D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > Qa

2

เลือกภาษา
ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการและกด MENU/OK

การเปลี่ยนเวลาและวันที่
การตังค่
้ านาฬิกาของกล้ อง:

1

แสดงตัวเลือก วันที่/เวลา
เลือก D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > วันที่/เวลา

2

ตัง้ ค่ านาฬิกา
กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อไฮไลท์ปี เดือน วัน ชัว่ โมง หรื อนาที และ
้ านาฬิกา
กดขึ ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยนค่า กด MENU/OK เพื่อตังค่

40

การถ่ ายรู ปพืน้ ฐานและการเล่ น
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การถ่ ายรู ป (โหมด P)
เนื ้อหาในส่วนนี ้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการถ่ายรูปโดยใช้ โปรแกรม AE (โหมด P) โปรดดู
ข้ อมูลในหน้ า 54–60 เกี่ยวกับโหมด S, A และ M

1

ปรั บการตัง้ ค่ าสําหรั บโปรแกรม AE

3

A ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้
B ความเร็วชัตเตอร์
C โหมดไดร์ ฟ
D โหมดโฟกัส
E รูรับแสง

2
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ตรวจสอบโหมดการถ่ ายภาพ
ยืนยันว่า P ปรากฏในจอแสดงผล

การตัง้ ค่ า
z
A (ออโต้ )
S (เฟรมเดียว)
S (AF เดี่ยว)
A (ออโต้ )

P
54
54
5
65
54

การถ่ายรูป (โหมด P)

3

เตรี ยมกล้ องให้ พร้ อม
้
าง และจัดให้ ข้อศอก
• ถือกล้ องให้ นิ่งด้ วยมือทังสองข้
แนบชิดข้ างลําตัว ถ้ ามือสัน่ หรื อไม่นิ่งจะทําให้ ภาพ
สัน่ ไหวหรื อพร่ามัวได้

• เพื่อไม่ให้ ภาพหลุดโฟกัสหรือมืดเกินไป (รับแสงไม่

เพียงพอ) โปรดอย่าให้ นิ ้วมือและสิง่ อื่นๆ ปิ ดบังเลนส์
และไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส

3

4

จัดวางภาพในเฟรม

เลนส์ กับวงแหวนปรั บซูม
ใช้ วงแหวนปรับซูมเพื่อจัดวางภาพในเฟรมภายในจอแสดง
ผล หมุนวงแหวนไปทางซ้ ายเพื่อซูมออก และไปทางขวาเพื่อ
ซูมเข้ า
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การถ่ายรูป (โหมด P)

5

โฟกัส
กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่ เพื่อโฟกัส

สัญลักษณ์ โฟกัส
เฟรมโฟกัส

• ถ้ ากล้ องสามารถโฟกัสได้ จะส่งเสียงเตือนสองครัง้ และเฟรมโฟกัสและสัญลักษณ์

โฟกัสจะสว่างเป็ นสีเขียว
• ถ้ ากล้ องไม่ สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกัสจะเปลี่ยนเป็ นสีแดง s จะปรากฏ และ
สัญลักษณ์โฟกัสจะกะพริ บเป็ นสีขาว

3

N • หากตัวแบบมีความสว่างน้ อย ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสอาจติดขึ ้นเพื่อช่วยการทํางานของ
โฟกัส
• โฟกัสและการรับแสงจะล็อคเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่ โฟกัสและการรับแสงจะยังคง
ล็อคไว้ ในขณะที่กดปุ่ มค้ างไว้ ในตําแหน่งนี ้ (การล็อค AF/AE)

• กล้ องจะโฟกัสที่วตั ถุทกุ ระยะในระยะมาโครและช่วงโฟกัสมาตรฐานสําหรับเลนส์
6
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ถ่ ายรู ป
ค่อยๆ กดปุ่ มชัตเตอร์ จนสุดเพื่อถ่ายรูป

a การดูภาพ
คุณสามารถดูภาพในช่องมองภาพหรื อจอภาพ LCD
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้ กด a
100-0001

สามารถดูรูปภาพอื่นๆ ได้ โดยกดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวา หรื อหมุนแป้นหมุน
เลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า กดไม้ โฟกัสหรื อหมุนแป้นหมุนไปทางขวาเพื่อดูภาพตามลําดับที่บนั ทึก หรื อ
กดไปทางซ้ ายเพื่อดูภาพโดยย้ อนลําดับที่บนั ทึก กดไม้ โฟกัสค้ างไว้ เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการ
อย่างรวดเร็ว

N ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะทําเครื่องหมายด้ วยไอคอน m (“ภาพของขวัญ”) เพื่อเตือนว่าภาพอาจ
แสดงไม่ถกู ต้ องและอาจไม่สามารถใช้ งานซูมการเล่นได้
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3

b การลบรูปภาพ
ใช้ ปมุ่ b เพื่อลบรูปภาพ

O ภาพที่ถกู ลบจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ป้องกันภาพสําคัญหรือคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่นๆ ก่อนที่จะดําเนินการต่อ

1

สําหรับภาพที่แสดงแบบเต็มเฟรม ให้ กดปุ่ ม b แล้ วเลือก ทีละภาพ
¨£µ¡
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3

2

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/OK เพื่อลบ
(ข้ อความยืนยันจะไม่ปรากฏ) ทําซํ ้าเพื่อลบภาพเพิ่มเติม

N • ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ ยกเลิกการป้องกันจากภาพที่ต้องการลบ (P 174)
• นอกจากนี ้ยังสามารถลบรูปภาพจากเมนู โดยใช้ ตวั เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > ลบภาพ
(P 170)

46

การบันทึกภาพยนตร์ และการเล่ น
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F การบันทึกภาพยนตร์
เนื ้อหาในส่วนนี ้จะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์ ในโหมดอัตโนมัติ

1

หมุนแป้นหมุน Drive ไปที่ F

2

หมุนก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ ไปที่ AUTO เพื่อถ่าย
ภาพยนตร์ ในโหมด S SR AUTO ขัน้ สูง กล้ องจะ
ตัง้ ค่ าไปยังฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

3

กดปุ่ มชัตเตอร์ เพื่อเริ่ มต้ นบันทึก ไฟแสดงสถานะการ
บันทึก (V) และเวลาที่เหลือจะแสดงขณะกําลังดําเนิน
การบันทึก

4

กดปุ่ มอีกครัง้ เพื่อสิ ้นสุดการบันทึก การบันทึกจะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัตเิ มื่อมีความยาวสูงสุด
หรื อเมื่อการ์ ดหน่วยความจําเต็ม

4
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การบันทึกภาพยนตร์

การใช้ ไมโครโฟนเสริมภายนอก
สามารถบันทึกเสียงด้ วยไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ แจ็คที่
มีเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.5 มม.; ไม่สามารถใช้ ไมโครโฟนที่ต้อง
มีปลัก๊ อินพาวเวอร์ โปรดดูรายละเอียดในคูม่ ือไมโครโฟน

O • เสียงจะถูกบันทึก ผ่านทางไมโครโฟนในตัว หรือไมโครโฟนเสริมภายนอก ห้ ามปิ ดครอบไมโครโฟน
ขณะที่ทําการบันทึก
• โปรดทราบว่าไมโครโฟนอาจจับเสียงเลนส์หรือเสียงอื่นที่เกิดขึ ้นจากกล้ องระหว่างที่กําลังบันทึก
้ อแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ ที่มีตวั แบบที่สว่างมาก อาการนี ้เป็ นภาวะปกติ
• อาจมีเส้ นแนวตังหรื
และไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ

4
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การบันทึกภาพยนตร์

การปรั บการตัง้ ค่ าภาพยนตร์
สามารถปรับการตังค่
้ าภาพยนตร์ ได้ โดยใช้ ตวั เลือก
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ ในเมนูถ่ายรูป (P 144)
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ความลึกฟิ ลด์
เลือกจํานวน f ที่ตํ่า เพื่อลดรายละเอียดพื ้นหลัง

N • ไฟแสดงสถานะจะติดขณะที่กําลังบันทึก (สามารถใช้ ตวั เลือก B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > แสงที่

สอดคล้ อง เพื่อเลือกไฟแสดงสถานะหรื อไฟช่วยหา AF ที่จะติดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ และ
เลือกว่าจะให้ ไฟกะพริ บหรื อติดค้ าง) ระหว่างที่บนั ทึก คุณสามารถเปลี่ยนการชดเชยการรับแสงได้
สูงถึง ±2 EV และปรับซูมโดยใช้ วงแหวนการซูมบนเลนส์ได้ (หากใช้ ได้ )
• หากติดเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้ เลือกโหมดการรับแสงก่อนเริ่มต้ นบันทึก หากเลือกตัว
เลือกอื่นที่ไม่ใช่ A สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงขณะกําลังดําเนินการบันทึกได้
• ในขณะที่อยูร่ ะหว่างการบันทึก คุณสามารถ:
- ปรับความไวแสง
- ใช้ ปมุ่ VIEW MODE และสัญญาณตาเพื่อสลับระหว่างจอแสดงผล EVF และ LCD
- โฟกัสใหม่อีกครัง้ โดยใช้ วิธีดงั ต่อไปนี ้:
• กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่
• กดปุ่ มฟั งก์ชนั่ ที่กําหนด เปิ ด AF ไว้
• ใช้ การควบคุมจอสัมผัส
- แสดงฮิสโตแกรมและเส้ นแนวนอนโดยการกดปุ่ มที่กําหนด ฮิสโตแกรม หรือ ELECTRONIC
LEVEL ไว้
• อาจไม่สามารถใช้ การบันทึกได้ ในการตังค่้ าบางค่า ขณะที่ในกรณีอื่นอาจไม่สามารถใช้ การตังค่้ า
ได้ ระหว่างการบันทึก
• หากต้ องการเลือกพื ้นที่โฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้ เลือก B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ >
F โฟกัสแบบพืน้ ที่ แล้ วใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) และแป้นคําสัง่ ด้ านหลัง (P 69)

4
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a การดูภาพยนตร์
ดูภาพยนตร์ บนกล้ อง
ในการเล่นแบบเต็มเฟรม ภาพยนตร์ จะถูกระบุด้วยไอคอน
W กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ลงเพื่อเริ่ มเล่นภาพยนตร์

01/01/2019 10:00 AM

Á¨n

+1.0

12800

การทํางานต่อไปนี ้ สามารถทําได้ ขณะที่ภาพยนตร์ ปรากฏ:

4
ไม้ โฟกัส
(ก้ านโฟกัส)
ขึ ้น
ลง

การเล่ นแบบเต็มเฟรม
—
เริ่ มการเล่น

ซ้ าย/ขวา

ดูภาพอื่นๆ

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

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหว่างที่เล่น

29m59s

O โปรดอย่าให้ มีสงิ่ ใดปิ ดลําโพงระหว่างการเล่น
®¥»

o µÅªo

N กด MENU/OK เพื่อพักการเล่นและแสดงตัวควบคุมระดับเสียง กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรือลง

เพื่อปรับระดับเสียง; กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อเล่นต่อ นอกจากนี ้ยังสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้
D ตัง้ ค่ าเสียง > ปรั บเสียง
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การดูภาพยนตร์

ความเร็วการเล่ น
กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อปรับความเร็วใน
การเล่นขณะที่เล่นอยู่ ความเร็วจะแสดงด้ วยหมายเลขของลูกศร
(M หรื อ N)

29m59s

ลูกศร

4
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การถ่ ายรู ป
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การเลือกโหมดถ่ ายภาพ
หากต้ องการควบคุมความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสง (โหมด P, S, A และ M) ให้ หมุน
ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ ไปที่ z หมุนก้ านไปที่ AUTO เพื่อเลือกจากโหมดที่เหมาะกับ
ประเภทของตัวแบบที่เจาะจง หรื อเลือก S SR AUTO ขัน้ สูง เพื่อให้ กล้ องจับคู่
โหมดกับตัวแบบโดยอัตโนมัติ
โหมด P: โปรแกรม AE
ให้ กล้ องเลือกความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงสําหรับการรับแสงที่เหมาะสม สามารถเลือกค่าอื่นๆ
ที่สร้ างรูรับแสงเดียวกันด้ วยการสลับโปรแกรม

5

A
B
C

การตัง้ ค่ า
ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้
z
ความเร็วชัตเตอร์
A (ออโต้ )
รู รับแสง
A (ออโต้ )

ยืนยันว่า P ปรากฏในจอแสดงผล

O หากตัวแบบอยูน่ อกระยะการวัดแสงของกล้ อง จอแสดงผลความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะแสดง
เป็ น “– – –”
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

สลับโปรแกรม
หากต้ องการ คุณสามารถหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง เพื่อ
เลือกการรวมรูปแบบอื่นของความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงโดยไม่
ปรับการรับแสง (สลับโปรแกรม)

รู รบั แสง
ความเร็ วชัตเตอร์

O การสลับโปรแกรมจะใช้ ไม่ได้ ในสถานการณ์ตอ่ ไปนี ้:
• ใช้ ชดุ แฟลชที่รองรับ TTL ออโต้
• เมื่อเลือกตัวเลือกออโต้ ไว้ สําหรับ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > ช่ วงไดนามิก
• ในโหมดมูฟวี่
N ในการยกเลิกสลับโปรแกรม ให้ ปิดกล้ อง
5
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โหมด S: เน้ นชัตเตอร์ AE
เลือกความเร็วชัตเตอร์ และให้ กล้ องปรับรูรับแสงเพื่อให้ ได้ การรับแสงที่เหมาะสม

A
B
C

การตัง้ ค่ า
ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้
z
ความเร็วชัตเตอร์
เลือกโดยผู้ใช้ งาน
รู รับแสง
A (ออโต้ )

ยืนยันว่า S ปรากฏในจอแสดงผล

5

O • หากไม่สามารถรับแสงที่ถกู ต้ องตามความเร็วชัตเตอร์ที่เลือก รูรับแสงจะแสดงเป็ นสีแดง
• หากตัวแบบอยูน่ อกระยะการวัดแสงของกล้ อง จอแสดงผลรูรับแสงจะแสดงเป็ น “– – –”
N • ที่การตังค่้ าอื่นนอกเหนือจาก 180X ยังสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้ โดยเพิ่มครัง้ ละ 1⁄3 EV
โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง

• สามารถปรับความไวชัตเตอร์ได้ ขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

เวลา (T)
หมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ไปที่ T (เวลา) เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ ช้าสําหรับการฉายแสง
นาน แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องเพื่อป้องกันกล้ องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง

1

หมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ไปที่ T

2

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเลือกความเร็ว
ชัตเตอร์

3

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุดเพื่อถ่ายรูปที่ความเร็วชัตเตอร์ ที่เลือกไว้ ที่ความเร็ว 1 วินาที หรื อช้ า
กว่า นาฬิกานับถอยหลังจะแสดงขณะที่กําลังประมวลผลการรับแสง

N การลด “สัญญาณรบกวน” (รอยจุด) ในการฉายแสงนาน ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ

H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้ ในการบันทึกภาพหลังการ
ถ่ายรูปอาจเพิ่มขึ ้น
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5

การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง (B)
เลือกความเร็วชัตเตอร์ ของ B (การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง) สําหรับการฉายแสงนาน ที่คณ
ุ เปิ ดและปิ ด
ชัตเตอร์ ด้วยตนเอง แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องเพื่อป้องกันกล้ องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง

1

หมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ไปที่ B

2

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุด ชัตเตอร์ จะยังคงเปิ ดอยูส่ งู สุดเป็ นเวลา 60 นาที ในขณะที่กดปุ่ ม
ชัตเตอร์ จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่ผา่ นไปตังแต่
้ ที่เริ่ มต้ นฉายแสง

N • การเลือกรูรับแสง A จะจํากัดความเร็วชัตเตอร์ที่ 30 วินาที
• การลด “สัญญาณรบกวน” (รอยจุด) ในการฉายแสงนาน ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ

H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้ ในการบันทึกภาพหลังการ
ถ่ายรูปอาจเพิ่มขึ ้น

5

การใช้ รีโมตกดชัตเตอร์
สามารถใช้ รีโมตกดชัตเตอร์ สําหรับฉายแสงนานได้ เมื่อใช้ รีโมต
กดชัตเตอร์ RR-100 หรื ออุปกรณ์ลนั่ ชัตเตอร์ แบบอิเล็กทรอนิกส์
จากผู้ผลิตรายอื่น เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านันกั
้ บตัวเชื่อมต่อรี โมตกด
ชัตเตอร์ ของกล้ อง

N ข้ อความยืนยันจะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อรีโมตกดชัตเตอร์; ให้ กด
MENU/OK แล้ วเลือก n รี โมท สําหรับ ไมค์ /รี โมท

¦ª°µ¦´Ê n µ
Å¤r ¦¸ Ã¤´Á°¦r
´Ê n µ
o µ¤
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

โหมด A: เน้ นรู รับแสง AE
เลือกรูรับแสงและให้ กล้ องปรับความเร็วชัตเตอร์ เพื่อให้ ได้ การรับแสงที่เหมาะสม

A
B
C

การตัง้ ค่ า
ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้
z
ความเร็วชัตเตอร์
A (ออโต้ )
รู รับแสง
Z (เลือกโดยผู้ใช้ งาน)

ยืนยันว่า A ปรากฏในจอแสดงผล

O • หากไม่สามารถรับแสงที่ถกู ต้ องตามรูรับแสงที่เลือก ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็ นสีแดง
• หากตัวแบบอยูน่ อกระยะการวัดแสงของกล้ อง จอแสดงผลความเร็วชัตเตอร์จะแสดง “– – –”
N • หมุนวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพื่อปรับรูรับแสง
• สามารถปรับรูรับแสงได้ แม้ ขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่

5

การดูตวั อย่ างความลึกฟิ ลด์
เมื่อกําหนด พรี ววิ ชัดลึก ไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั การกดปุ่ มจะแสดง
ไอคอน L และหยุดการลดรูรับแสงไปเป็ นการตังค่
้ าที่เลือก ช่วย
ให้ สามารถดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ในจอแสดงผลได้
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โหมด M: แมนวลรั บแสง
ในโหมดแมนวล ผู้ใช้ สามารถควบคุมทังความไวชั
้
ตเตอร์ และรูรับแสงได้ ในการถ่ายภาพอาจจะ
มีการจงใจถ่ายภาพให้ รับแสงมากเกินไป (สว่างขึ ้น) หรื อรับแสงน้ อยเกินไป (มืดลง) เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ มีการนําเสนอความคิดสร้ างสรรค์เฉพาะตัวของแต่ละคน ปริ มาณการรับแสงของภาพ
ที่มีคา่ รับแสงตํ่ากว่าหรื อสูงกว่าค่าที่ตงไว้
ั ้ ในปั จจุบนั จะแสดงด้ วยสัญลักษณ์การรับแสง; ให้ ปรับ
ความไวชัตเตอร์ และรูรับแสงจนกระทัง่ ได้ คา่ รับแสงที่ต้องการ

การตัง้ ค่ า

5

A ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้
B ความเร็วชัตเตอร์
C รูรับแสง

z
เลือกโดยผู้ใช้ งาน
Z (เลือกโดยผู้ใช้ งาน)
5.6

ยืนยันว่า M ปรากฏในจอแสดงผล

N • หมุนวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพื่อปรับรูรับแสง
• ที่การตังค่้ าอื่นนอกเหนือจาก 180X ยังสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้ โดยเพิ่มครัง้ ละ 1⁄3 EV
โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง
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การเลือกโหมดถ่ายภาพ

การตรวจแสง
การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้ เลือกตัวเลือกอื่นที่นอกเหนือจาก ปิ ด สําหรับ D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น >
ตรวจแสง/สมดุลย์ สีขาวโหมดแมนนวล

N เลือก ปิ ด เมื่อใช้ แฟลชหรือในโอกาสอื่นที่การรับแสงอาจเปลี่ยนเมื่อถ่ายภาพ
โหมดออโต้
โหมดออโต้ จะให้ ตวั เลือกที่เหมาะสําหรับตัวแบบบางประเภท

5

A
B

การตัง้ ค่ า
ก้ านตัวเลือกโหมดออโต้
แป้นหมุน DRIVE

AUTO
S (เฟรมเดียว)

ฉากที่เลือกไว้ ปัจจุบนั จะปรากฏในจอแสดงผล

N • คุณยังสามารถเลือกฉากได้ โดยใช้ รายการ A ตัง้ ค่าการถ่ายภาพ > ฉากถ่ายภาพ ในเมนูถา่ ยรูป
• ไม่สามารถใช้ การเลือกพื ้นที่โฟกัสได้ เมื่อเลือกฉากอยู่
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เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
โหมด
S SR AUTO ขัน้ สูง
h ภาพคน
Z ปรั บผิวหน้ า
M ภาพวิว
N ภาพกีฬา
O กลางคืน
H กลางคืน(ขาตัง้ )
p พลุไฟ
Q ตะวันตก
R หิมะ
s ทะเล

5
f ใต้ นํา้
U ปาร์ ตี ้
V ดอกไม้
W ตัวอักษร
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คําอธิบาย
กล้ องจะตังค่
้ าไปยังฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
เลือกสําหรับการถ่ายรูปบุคคล
ประมวลผลภาพบุคคลเพื่อให้ ตวั แบบมีผิวพรรณเรี ยบเนียน ดูเป็ นธรรมชาติ
เลือกสําหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน์
เลือกเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว
เลือกโหมดนี ้สําหรับภาพพลบคํ่าที่มีแสงน้ อยหรื อกลางคืน
เลือกโหมดนี ้สําหรับการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเมื่อถ่ายรูปกลางคืน
มีการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟจากดอกไม้ ไฟ
เลือกโหมดนี ้เพื่อบันทึกภาพสีสดใสในช่วงพระอาทิตย์ขึ ้นและพระอาทิตย์ตก
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่างของฉาก
ที่มาจากแสงสะท้ อนของหิมะสีขาว
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่างของ
ชายหาดกลางแดด
ลดการแสงสีนํ ้าเงินที่มกั เกี่ยวข้ องกับแสงไฟใต้ นํ ้า
ถ่ายรูปแสงพื ้นหลังในร่มที่มีแสงน้ อย
ใช้ ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทุกสภาพแสง
ถ่ายรูปที่ชดั เจนของสิง่ พิมพ์ที่เป็ นข้ อความหรื อภาพวาด

การเลือกโหมดถ่ายภาพ

S SR AUTO ขัน้ สูง
ฉากที่เลือกโดยกล้ องในโหมด S SR AUTO ขัน้ สูง จะ
แสดงด้ วยไอคอนในจอแสดงผล

• a ออโต้
• x ท้ องฟ้า
• c ภาพวิว
• y ต้ นไม้
• d กลางคืน
• z ท้ องฟ้า & ต้ นไม้
• h กลางคืน(ขาตัง)้
• d ภาพคน
e
โหมดมาโคร
•
• g ถ่ายภาพย้ อนแสง
• u ทะเล
• c วัตถุเคลื่อนที่
• v พระอาทิตย์ตก
• a ภาพคน&เคลื่อนไหว
• w หิมะ
• b ถ่ายภาพย้ อนแสง&เคลื่อนไหว
O โหมดที่เลือกอาจแตกต่างกันตามสภาพการถ่ายรูป หากโหมดและตัวแบบไม่ตรงกัน ให้ เลือกฉาก
ด้ วยตนเอง
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5

ออโต้ โฟกัส
ถ่ายรูปโดยใช้ ออโต้ โฟกัส

5

1

หมุนก้ านตัวเลือกโหมดออโต้ เป็ น z (P 6)

2

หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็ น S หรื อ C (P 65)

3
4

ใช้ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ออโต้ โฟกัส เพื่อเลือกโหมดออโต้ โฟกัส (P 67)
เลือกตําแหน่งและขนาดของเฟรมโฟกัส (P 69)

5 ถ่ายรูป
N สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบออโต้ โฟกัส โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-x.com/af/en/index.html
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ออโต้ โฟกัส

โหมดโฟกัส
ใช้ ตวั เลือกโหมดโฟกัสเพื่อเลือกวิธีการโฟกัสของกล้ อง

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
โหมด

S

(AF-S)

คําอธิบาย
AF เดี่ยว: ล็อกโฟกัสเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ เลือกสําหรับตัวแบบที่อยูน่ ิ่ง

C

AF ต่ อเนื่อง: กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่กด
ปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ใช้ สําหรับตัวแบบที่เคลื่อนไหว
ตัง้ ค่ าเอง: โฟกัสแบบแมนวลโดยใช้ วงแหวนปรับโฟกัสเลนส์ เลือกการควบคุมแมนวล
M
(ตังค่
้ าเอง) โฟกัสหรื อในสถานการณ์ที่กล้ องไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ ออโต้ โฟกัส (P 73)
(AF-C)

N • โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือก กล้ องจะใช้ แมนวลโฟกัสเมื่อเลนส์อยูใ่ นโหมดแมนวลโฟกัส
• หากเลือก เปิ ด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > PRE-AF กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่องในโหมด S และ
C แม้ ขณะที่ไม่ได้ กดปุ่ มชัตเตอร์
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5

สัญลักษณ์ โฟกัส
สถานะการโฟกัสแสดงโดยสัญลักษณ์โฟกัส
สัญลักษณ์ โฟกัส
สถานะการโฟกัส
การโฟกั
ส
ของกล้
อง
( )
ตัวแบบอยูใ่ นโฟกัส; โฟกัสถูกล็อค
z (สว่างเป็ นสีเขียว)
(โหมดโฟกัส S)
ตัวแบบอยูใ่ นโฟกัส (โหมดโฟกัส C)
(z) (สว่างเป็ นสีเขียว) โฟกัสจะถูกปรับโดยอัตโนมัตติ ามระยะ
ห่างที่เปลี่ยนไปของตัวแบบ
A (กะพริ บเป็ นสีขาว) กล้ องไม่สามารถโฟกัสได้
โฟกัสแมนวล (โหมดโฟกัส M)
j

5
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สัญลักษณ์ โฟกัส

ออโต้ โฟกัส

ตัวเลือกออโต้ โฟกัส (ออโต้ โฟกัส)
เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัสในโหมด S และ C

1 กด MENU/OK เพื่อไปยังเมนูถ่ายรูป
2 เลือก G ตัง้ ค่ า AF/MF > ออโต้ โฟกัส
3 เลือกออโต้ โฟกัส
N นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ี ้ผ่านทางทางลัด (P 222)
วิธีที่กล้ องโฟกัสจะขึ ้นอยูก่ บั โหมดโฟกัส
โหมดโฟกัส S (AF-S)
ตัวเลือก

คําอธิบาย

r

กล้ องโฟกัสบนตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก ใช้
สําหรับโฟกัสแบบจุดบนตัวแบบที่เลือก

จุดเดียว

y
พืน้ ที่

z
ไวด์

j
ทัง้ หมด

ภาพตัวอย่ าง

5

กล้ องจะโฟกัสบนตัวแบบในโซนโฟกัสที่เลือก
โซนโฟกัสมีจดุ โฟกัสหลายจุด ทําให้ โฟกัสบน
ตัวแบบที่เคลื่อนไหวได้ งา่ ย

กล้ องจะโฟกัสอัตโนมัตบิ นตัวแบบคอนท
ราสต์สงู ; จอแสดงผลจะแสดงพื ้นที่ในโฟกัส
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังในหน้ าจอการเลือกจุดโฟกัส (P 69, 70)
เพื่อสลับไปตามออโต้ โฟกัสตามลําดับดังนี ้: r จุดเดียว, y พืน้ ที่ และ
z ไวด์

67

โหมดโฟกัส C (AF-C)
ตัวเลือก

คําอธิบาย

r

โฟกัสจะติดตามตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก
ใช้ สําหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าหรื อ
ห่างออกไปจากกล้ อง

จุดเดียว

y
พืน้ ที่

z
ติดตาม

5

j
ทัง้ หมด
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ภาพตัวอย่ าง

โฟกัสจะติดตามตัวแบบในโซนโฟกัสที่เลือก
ใช้ สําหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่แบบคาดเดาได้
พอสมควร

โฟกัสจะติดตามตัวแบบที่เคลื่อนที่ในพื ้นที่
เฟรมที่กว้ าง
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังในหน้ าจอการเลือกจุดโฟกัส (P 69, 70)
เพื่อสลับไปตามออโต้ โฟกัสตามลําดับดังนี ้: r จุดเดียว, y พืน้ ที่ และ
z ติดตาม

ออโต้ โฟกัส

การเลือกจุดโฟกัส
เลือกจุดโฟกัสสําหรับออโต้ โฟกัส
การดูจอแสดงผลจุดโฟกัส
1 กด MENU/OK เพื่อไปยังเมนูถ่ายรูป

2 เลือก G ตัง้ ค่ า AF/MF > โฟกัสแบบพืน้ ที่ เพื่อดูจอแสดงผลจุดโฟกัส
3 ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) และแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัส
N นอกจากนี ้ยังสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ โดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส (P 21)
การเลือกจุดโฟกัส
ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อเลือกจุดโฟกัสและแป้นหมุน
เลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเลือกขนาดของเฟรมโฟกัส ขันตอน
้
อาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับโหมดออโต้
โฟกัส

ไม้ โฟกัส

5
แป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ านหลัง

ออโต้ โฟกัส
เอียง

r
y
z

เลือกจุดโฟกัส

กด

หมุน
กด
เลือกจากขนาดเฟรม
6 ขนาด
คืนค่าเป็ นขนาดเดิม
เลือกจุดโฟกัสตรง เลือกจากขนาดเฟรม
กลาง
3 ขนาด
—
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N • ไม่สามารถใช้ การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลเมื่อเลือก z ไวด์ /ติดตาม ในโหมดโฟกัส S
• หากเลือก j ทัง้ หมด สําหรับออโต้ โฟกัส คุณจะสามารถหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังใน

หน้ าจอการเลือกจุดโฟกัส เพื่อสลับไปตามออโต้ โฟกัสตามลําดับดังนี ้: r จุดเดียว (ขนาดเฟรม
6 ขนาด), y พืน้ ที่ (ขนาดเฟรม 3 ขนาด) และ z ไวด์ (โหมดโฟกัส S) หรื อ z ติดตาม
(โหมดโฟกัส C) อย่างใดอย่างหนึง่

จอแสดงผลจุดโฟกัส
จอแสดงผลจุดโฟกัสอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับโหมดออโต้ โฟกัส

N เฟรมโฟกัสจะแสดงด้ วยสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก () โซนโฟกัสจะแสดงด้ วยสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่
r จุดเดียว

ออโต้ โฟกัส
y พืน้ ที่

z ไวด์ /ติดตาม

5
สามารถเลือกจํานวนจุดที่ใช้ ได้
โดยใช้ G ตัง้ ค่ า AF/MF >
จํานวนจุดโฟกัส
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เลือกจากโซนที่มีจดุ โฟกัส 7 × 7, การจัดตําแหน่งเฟรมโฟกัสบนตัว
5 × 5 หรื อ 3 × 3
แบบที่คณ
ุ ต้ องการจะติดตาม

ออโต้ โฟกัส

ออโต้ โฟกัส
แม้ วา่ กล้ องจะเพิ่มระบบการโฟกัสอัตโนมัตทิ ี่มีความแม่นยําสูง แต่อาจไม่สามารถโฟกัสตัวแบบที่ระบุไว้
ด้ านล่างนี ้ได้
• ตัวแบบที่มีเงาสะท้ อนมาก เช่น กระจกหรือตัวรถยนต์
• ตัวแบบที่ถ่ายผ่านหน้ าต่างหรือวัตถุสะท้ อนอื่นๆ
• ตัวแบบสีเข้ มและตัวแบบที่ดดู ซับแสงแทนที่จะสะท้ อนแสงไฟ เช่น ผมหรือขนสัตว์
• ตัวแบบที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ควันหรือเปลวไฟ
• ตัวแบบที่แสดงคอนทราสต์กบั พื ้นหลังเล็กน้ อย
• ตัวแบบที่อยูด่ ้ านหน้ าหรือด้ านหลังวัตถุที่มีความแตกต่างสูง ซึง่ อยูใ่ นเฟรมโฟกัสเช่นกัน (ตัวอย่างเช่น ตัว
แบบที่ถ่ายรูปกับฉากหลังขององค์ประกอบที่มีคอนทราสต์สงู )

5
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ออโต้ โฟกัส

การเช็คโฟกัส
ในการซูมเข้ าพื ้นที่โฟกัสปั จจุบนั เพื่อให้ ได้ โฟกัสที่แม่นยํา ใช้ ไม้ โฟกัส
(ก้ านโฟกัส) เพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัสอื่น กดตรงกลางของแป้นคําสัง่
ด้ านหลังอีกครัง้ เพื่อยกเลิกการซูม

㹋

จอแสดงผลปกติ

5

ซูมโฟกัส

N • ในโหมดโฟกัส S สามารถปรับการซูมได้ โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง
• ไม้ โฟกัสสามารถใช้ เพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัสขณะที่กําลังซูมอยูไ่ ด้
• ในโหมดโฟกัส S เลือก r จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส
• ไม่สามารถซูมโฟกัสได้ ในโหมดโฟกัส C หรือเมื่อเปิ ด G ตัง้ ค่ า AF/MF > PRE-AF
• ใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) เพื่อเปลี่ยนฟั งก์ชนั่ ของการกดตรงกลางของแป้น

หมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง คุณยังสามารถกําหนดฟั งก์ชนั่ เริ่ มต้ นไปยังปุ่ มควบคุมอื่นๆ ได้ เช่นกัน
(P 230)
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แมนวลโฟกัส
ปรับโฟกัสด้ วยตนเอง

1

หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็ น M

j จะปรากฏขึ ้นในจอแสดงผล

5.6

2

โฟกัสแบบแมนวลโดยใช้ วงแหวนปรับโฟกัสเลนส์ หมุน
วงแหวนไปทางซ้ ายเพื่อลดระยะโฟกัส หมุนไปทางขวา
เพื่อเพิ่ม

5
A

3 ถ่ายรูป
N • ใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > วงแหวนโฟกัส เพื่อกลับทิศทางการหมุนของวงแหวนโฟกัส
• โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือก กล้ องจะใช้ แมนวลโฟกัสเมื่อเลนส์อยูใ่ นโหมดแมนวลโฟกัส
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โฟกัสรวดเร็ว
• การใช้ ออโต้ โฟกัสเพื่อโฟกัสที่ตวั แบบในพื ้นที่โฟกัสที่เลือก ให้ กดปุ่ มที่ได้ กําหนดการล็อกโฟกัสหรือ เปิ ด
AF แล้ ว (สามารถเลือกขนาดของพื ้นที่โฟกัสด้ วยแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง)
• ในโหมดแมนวลโฟกัส คุณสามารถใช้ คณุ สมบัตนิ ี ้ในการโฟกัสอย่างรวดเร็วบนตัวแบบที่เลือก โดยใช้ AF
เดี่ยวหรื อต่อเนื่อง อย่างใดอย่างหนึง่ ตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ AF ทันที

5
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แมนวลโฟกัส

การเช็คโฟกัส
มีตวั เลือกหลากหลายที่ใช้ ได้ สําหรับตรวจสอบโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
สัญลักษณ์ แมนวลโฟกัส
สัญลักษณ์แมนวลโฟกัสจะแสดงว่าควรมีระยะโฟกัสเท่าไรที่
เหมาะกับระยะห่างของตัวแบบในการถ่ายคร่อมโฟกัส เส้ น
สีขาวจะแสดงระยะห่างของตัวแบบในพื ้นที่โฟกัส (เป็ นเมตร
หรื อฟุตตามตัวเลือกที่เลือกไว้ สําหรับ D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น >
หน่ วยของระยะโฟกัส ในเมนูตงค่
ั ้ า) แถบสีนํ ้าเงินแสดง
ความลึกของฟิ ลด์ หรื ออีกนัยหนึง่ ระยะห่างจากด้ านหน้ าและ
ด้ านหลังของตัวแบบที่ปรากฏในโฟกัส

5.6

ระยะโฟกัส (เส้นสีขาว)




ความลึกฟิ ลด์

N • หากเลือกทัง้ แสดงระยะ AF และ แสดงระยะ MF ในรายการ D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดง

ค่ าที่ตงั ้ ไว้ จะสามารถดูสญ
ั ลักษณ์แมนนวลโฟกัสได้ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ความลึกของฟิ ลด์ในจอแส
ดงผลมาตรฐาน ใช้ ปมุ่ DISP/BACK เพื่อแสดงจอแสดงผลมาตรฐาน
• ใช้ ตวั เลือก G ตัง้ ค่ า AF/MF > ระยะชัดลึก เพื่อเลือกขนาดความลึกฟิ ลด์ที่จะแสดง เลือก
พิน้ ฐานแบบฟิ ล์ ม เพื่อช่วยคุณประเมินความลึกฟิ ลด์สําหรับภาพที่จะดูเป็ นภาพพิมพ์และที่มี
ลักษณะคล้ ายกัน ส่วน พืน้ ฐานพิกเซล จะช่วยคุณประเมินความลึกฟิ ลด์สําหรับภาพที่จะดูที่
ความละเอียดสูงบนคอมพิวเตอร์ หรื อจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
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5

แมนวลโฟกัส

ซูมโฟกัส
หากเลือก เปิ ด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > เช็คโฟกัส กล้ องจะซูมเข้ าโดยอัตโนมัตใิ นพื ้นที่
โฟกัสที่เลือกเมื่อหมุนวงแหวนโฟกัส กดตรงกลางของแป้นคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อออกจากการซูม

N • ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัสอื่น
• ถ้ าเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ท่โี ฟกัสชัดสุด ไว้ สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ระบบช่ วย MF
สามารถปรับการซูมได้ โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง ไม่สามารถปรับการซูมได้ เมื่อ
เลือก ภาพแบ่ งดิจติ อล หรื อ ไมโครปริซมึ ดิจติ อล

ระบบช่ วย MF
ใช้ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ระบบช่ วย MF เพื่อเลือกตัวเลือกเช็คโฟกัส

N สามารถแสดงเมนู ระบบช่ วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังค้ างไว้
สามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี ้:
• ไฮไลท์ท่โี ฟกัสชัดสุด: ไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สงู หมุน
วงแหวนปรับโฟกัสจนไฮไลท์ตวั แบบ

5

• ภาพแบ่ งดิจติ อล: แสดงภาพแบ่งที่ตรงกลางของเฟรม

เฟรมตัวแบบในพื ้นที่ภาพแบ่ง แล้ วหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
จนภาพแบ่งทังสี
้ ่สว่ นจัดเรี ยงกันอย่างถูกต้ อง

• ไมโครปริซมึ ดิจติ อล: เส้ นตารางที่เน้ นไปยังส่วนที่เบลอ

จะแสดงขึ ้นเมื่อตัวแบบอยูน่ อกโฟกัส จะหายไปเพื่อเปลี่ยน
ไปเป็ นภาพที่คมชัดเมื่อตัวแบบอยูใ่ นโฟกัส
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d การชดเชยการรับแสง
ปรับการรับแสง
หมุนแป้นหมุนการชดเชยการรับแสง

N • ปริมาณของการชดเชยที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามโหมดการถ่ายรูป
• สามารถดูตวั อย่างการชดเชยการรับแสงได้ ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แต่การแสดงผลอาจไม่ถกู
ต้ องถ้ า:
- ปริมาณการชดเชยการรับแสงเกิน ±3 EV,
- เลือก W 200% หรือ X 400% ไว้ สําหรับ ช่ วงไดนามิก หรือ
- เลือก ชัดเจน หรือ จาง ไว้ สําหรับ การจัดลําดับช่ วง D
แต่คณ
ุ ยังสามารถดูตวั อย่างการชดเชยการรับแสงได้ ในช่องมองภาพหรื อจอภาพ LCD โดยการ
กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ในโหมดมูฟวี่ การแสดงผลเอฟเฟกต์การชดเชยการรับแสงอาจไม่ถกู
ต้ องเมื่อเลือก W 200% หรื อ X 400% สําหรับ F ช่ วงไดนามิก หรื อ เปิ ด สําหรับ การ
บันทึก F-Log คุณสามารถดูตวั อย่างที่ถกู ต้ องได้ โดยการเลือกโหมด M และปรับการรับแสง
โดยตรง

C (ปรั บเอง)
เมื่อหมุนแป้นหมุนการชดเชยการรับแสงไปที่ C จะสามารถ
ปรับการชดเชยการรับแสงโดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่
ด้ านหน้ า

N • สามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อตังค่้ าการ
ชดเชยการรับแสงเป็ นค่าระหว่าง –5 และ +5 EV
• สามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อตังค่้ ารูรับแสง
หรื อการชดเชยการรับแสง กดแป้นหมุนเพื่อสลับระหว่าง
สองรายการ
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5

ล็อกโฟกัส/การรั บแสง
จัดองค์ประกอบภาพถ่ายที่มีตวั แบบที่ไม่ได้ อยูก่ งึ่ กลาง

1

วางตําแหน่งตัวแบบในเฟรมโฟกัส และกดปุ่ มชัตเตอร์
ครึ่งหนึง่ เพื่อล็อกโฟกัสและรูรับแสง โฟกัสและการรับ
แสงจะยังคงล็อกไว้ ในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่
(การล็อก AF/AE)

2 กดปุ่ มลงจนสุด
ุ่ ตเตอร์ ใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเลือก ON สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล >
N ล็อกโฟกัสโดยใช้ ปมชั
AF ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์ , AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์

5
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ล็อกโฟกัส/การรับแสง

ปุ่ ม AF-L และ AE-L
นอกจากนี ้ยังสามารถล็อกโฟกัสและรูรับแสงด้ วยปุ่ ม AF-L
และ AE-L ที่การตังค่
้ าเริ่ มต้ น ปุ่ ม AF-L จะล็อกโฟกัส และ
ปุ่ ม AE-L จะล็อกรูรับแสง

• เมื่อกดปุ่ มที่กําหนดการควบคุมไว้ การกดปุ่ มชัตเตอร์ลง

AE-L

AF-L

ครึ่งหนึง่ จะไม่ยกเลิกการล็อก
• หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/
ไดอัล > AE/AF LOCK จะยกเลิกการล็อกได้ โดยการกดปุ่ มนันเป็
้ นครัง้ ที่สอง
สามารถเลื
อ
กปุ่
มที
่
ใ
ช้
ส
า
ํ
หรั
บ
ล็
อ
ก
AE
เท่
า
นั
น
้
,
ล็
อ
ก
AF
เท่
า
นัน้ และ ล็อก AE/AF ได้ โดย
•
ใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) (P 204, 228)

5
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BKT การถ่ ายคร่ อม
การตังค่
้ าอาจแตกต่างกันโดยอัตโนมัตใิ นแต่ละชุดของรูปถ่าย

1

หมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ BKT1 หรื อ BKT2

2

ไปที่ การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ ในเมนู A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ และเลือกตัวเลือก
ถ่ายคร่อมที่ต้องการ (P 128)
ประเภทการถ่ ายคร่ อม
O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง
W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง
X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม
V ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก
Z โฟกัส BKT

5

N นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ี ้ผ่านทางทางลัด (P 222)
3
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ถ่ายรูป

การถ่ายคร่อม

O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง
เลือกจํานวนภาพถ่ายในลําดับการถ่ายคร่อมและลําดับที่จะถ่ายภาพ และคุณยังสามารถเลือก
ปริ มาณค่าแสงที่แตกต่างกันในแต่ละภาพและเลือกได้ วา่ จะถ่ายภาพครัง้ ละหนึง่ ภาพหรื อถ่าย
ต่อเนื่องเป็ นชุด

N โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั จํานวนการถ่ายคร่อม การรับแสงจะไม่เกินขีดจํากัดของระบบการวัดแสง
W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง
เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1⁄3, ±2⁄3 หรื อ ±1) แต่ละครัง้ ที่ปล่อยชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายรูปที่
ความไวแสงปั จจุบนั แล้ วประมวลผลเพื่อสร้ างสําเนาเพิ่มเติมสองชุด โดยชุดหนึง่ มีความไวแสง
เพิ่มขึ ้นและอีกชุดด้ วยความไวแสงที่น้อยลงจากค่าที่เลือก
X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม
ในการปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง้ กล้ องจะถ่ายหนึง่ ภาพแล้ วประมวลผลเพื่อสร้ างสําเนาด้ วยการ
ตังค่
้ าการจําลองฟิ ล์มที่แตกต่างกัน
V BKT สมดุลแสงสีขาว
เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1, ±2 หรื อ ±3) ในการปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง้ กล้ องจะถ่ายภาพ
หนึง่ ภาพแล้ วประมวลผลเพื่อสร้ างสําเนาสามสําเนา คือ ภาพหนึง่ ที่การตังค่
้ าสมดุลย์สีขาว
ปั จจุบนั อีกภาพถ่ายแบบปรับละเอียดโดยเพิ่มตามจํานวนที่เลือก และภาพสุดท้ ายถ่ายแบบ
ปรับละเอียดโดยลดตามจํานวนที่เลือก
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5

การถ่ายคร่อม

Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก
ในแต่ละครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพสามภาพด้ วยช่วงไดนามิกที่ตา่ งกัน: 100%
สําหรับภาพแรก, 200% สําหรับภาพที่สอง และ 400% สําหรับภาพที่สาม

N ขณะที่ใช้ เอฟเฟกต์การถ่ายคร่อมช่วงไดนามิก ความไวแสงจะถูกจํากัดอยูท่ ี่ตํ่าสุดของ ISO 640
และจะคืนค่าความไวแสงในเอฟเฟกต์ก่อนหน้ าหลังสิ ้นสุดการถ่ายคร่อม

Z โฟกัส BKT
ทุกครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพเป็ นชุด ซึง่ จะมีโฟกัสที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาพ
สามารถเลือกจํานวนภาพ, ปริ มาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ คุณสามารถเลือกจํานวนภาพ
ที่ถ่าย ปริ มาณการเปลี่ยนแปลงของโฟกัสของภาพถ่ายแต่ละภาพ และช่วงเวลาระหว่างการถ่าย
ภาพ

5

การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม
สามารถปรับการตังค่
้ าสําหรับการรับแสง, ความไวแสง, การจําลองฟิ ล์ม, สมดุลย์สีขาว และการถ่ายคร่อม
โฟกัสได้ โดยใช้ A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ > ตัง้ ค่ า BKT1 หรื อ ตัง้ ค่ า
BKT2
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I ถ่ ายภาพต่ อเนื่อง (โหมดถ่ ายภาพต่ อเนื่องเป็ นชุด)
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวเป็ นชุดภาพนิ่ง

1

หมุนแป้นหมุน DRIVE เพื่อเลือก CH (ต่อเนื่องเป็ นชุด
ความเร็วสูง) หรื อ CL (ต่อเนื่องเป็ นชุดความเร็วตํ่า)

2

ไปที่ การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ ในเมนู A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ แล้ วเลือกอัตราเฟรม
ขันสู
้ ง (P 127)

N นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ี ้ผ่านทางทางลัด (P 222)
3

กดปุ่ มชัตเตอร์ ค้างไว้ เพื่อถ่ายภาพที่อตั ราที่เลือกไว้ ในขันตอนที
้
่2

N การถ่ายจะสิ ้นสุดเมื่อปล่อยปุ่ มชัตเตอร์หรือการ์ดหน่วยความจําเต็ม
O • หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิ ้น ภาพที่เหลือจะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์
ใหม่

• การถ่ายภาพจะจบลงเมื่อการ์ดหน่วยความจําเต็ม; กล้ องจะบันทึกภาพจนถึงจุดดังกล่าว การถ่าย
ภาพต่อเนื่องเป็ นชุดอาจไม่เริ่ มขึ ้นถ้ าพื ้นที่ที่ใช้ งานได้ ในหน่วยความจําไม่เพียงพอ

• อัตราเฟรมอาจช้ าเมื่อถ่ายภาพมากขึ ้น
• อัตราเฟรมจะแตกต่างกันตามฉาก, ความไวชัตเตอร์, ความไวแสง และโหมดโฟกัส
• ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะที่ถ่ายภาพ อัตราเฟรมอาจช้ าลงหรือกล้ องอาจไม่ยิงแฟลช
• เวลาในการบันทึกภาพอาจเพิ่มขึ ้นระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
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5

ถ่ายภาพต่อเนื่อง (โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด)

โฟกัสและรู รับแสง
• เลือกโหมดโฟกัส C เพื่อใช้ โฟกัสแบบต่างๆ ในการถ่ายภาพ
• เพื่อใช้ การรับแสงแบบต่างๆ ในการถ่ายภาพแต่ละภาพ เลือก OFF สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > AE
ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
ั ้ สและการรับแสงแบบต่างๆ ในการถ่ายภาพแต่ละภาพ เลือกโหมดโฟกัส C และเลือก OFF
• เพื่อใช้ ทงโฟกั
สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์

N ประสิทธิภาพของการติดตามโฟกัสและการรับแสงอาจแตกต่างกันไปตามปั จจัยต่างๆ เช่น รูรับแสง
ความไวแสง และการชดเชยการรับแสง

5
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j ฉายแสงหลายครัง้
สร้ างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ

1

หมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ j

2
3

ถ่ายภาพที่หนึง่

5

กด MENU/OK ภาพแรกที่ถ่ายจะแสดงซ้ อนทับบนมุม
มองภาพผ่านเลนส์ และคุณสามารถถ่ายภาพที่สอง
ได้ ทนั ที
้
่ 2 แล้ วถ่ายรูปแรก
N • หากต้ องการกลับไปยังขันตอนที
ใหม่ ให้ กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ าย
• ในการบันทึกภาพแรกแล้ วออกโดยไม่สร้ างภาพชุด

n °Å
¨°Ä®¤n

°°

การรับแสง ให้ กด DISP/BACK
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ฉายแสงหลายครัง้

4

ถ่ายภาพที่สอง โดยใช้ เฟรมแรกเป็ นแนวทาง

°°

5

กด MENU/OK เพื่อสร้ างภาพซ้ อน หรื อกดไม้ โฟกัส (ก้ าน
โฟกัส) ไปทางซ้ ายเพื่อกลับไปยังขันตอนที
้
่ 4 แล้ วถ่าย
รูปที่สองใหม่
¨°Ä®¤n

5
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°°

ADV. ฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง
ถ่ายรูปด้ วยเอฟเฟกต์ของฟิ ลเตอร์

1

หมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ Adv.1 หรื อ Adv.2

2

ไปที่ การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ > เลือกแอดวานซ์ ฟิลเตอร์ 1 หรื อ เลือกแอด
วานซ์ ฟิลเตอร์ 2 ในเมนู A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ และเลือกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ ที่ต้องการ
(P 127)

N นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ี ้ผ่านทางทางลัด (P 222)
3

ถ่ายรูป

5
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ฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั้ ง

ตัวเลือกฟิ ลเตอร์ ขัน้ สูง
เลือกจากฟิ ลเตอร์ ตอ่ ไปนี ้:

5

ฟิ ลเตอร์
G แบบกล้ องทอย
H เหมือนแบบจําลอง
I เน้ นสีสัน
J ไฮคีย์
Z โลว์ คีย์
K ไดนามิคโทน
X ซอฟต์ โฟกัส
u สีบนพืน้ ขาวดํา(แดง)
v สีบนพืน้ ขาวดํา(ส้ ม)
w สีบนพืน้ ขาวดํา(เหลือง)
x สีบนพืน้ ขาวดํา(เขียว)
y สีบนพืน้ ขาวดํา(นํา้ เงิน)
z สีบนพืน้ ขาวดํา(ม่ วง)

คําอธิบาย
เลือกสําหรับเอฟเฟกต์กล้ องทอยแบบย้ อนยุค
ภาพด้ านบนและด้ านล่างจะเบลอสําหรับเอฟเฟกต์ภาพดิโอรามา
ทําให้ ภาพมีคอนทราสต์สงู โดยใช้ สีที่สดใส
สร้ างภาพที่สว่าง คอนทราสต์ตํ่า
สร้ างโทนมืดอย่างสมํ่าเสมอโดยเน้ นจุดเด่นในบางพื ้นที่
โทนสีแบบไดนามิคใช้ สําหรับถ่ายเอฟเฟกต์แฟนตาซี
สร้ างรูปแบบที่มีลกั ษณะนุม่ นวลตลอดทัว่ ทังภาพ
้

พื ้นที่ของภาพที่เป็ นสีที่เลือกจะมีการบันทึกเป็ นสีนนั ้ แต่พื ้นที่อื่น
ของภาพจะถูกบันทึกเป็ นสีขาวดํา

N ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจุดหรือมีความแตกต่างในความสว่างหรือระดับของสี ทังนี้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การ
ตังค่
้ าตัวแบบและกล้ อง
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u พาโนราม่ า
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําบนหน้ าจอเพื่อสร้ างภาพพาโนราม่า

1

หมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ u

2

ในการเลือกขนาดของมุมที่คณ
ุ จะแพนกล้ องได้ ขณะถ่ายรูป ให้ กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไป
ทางซ้ าย ไฮไลท์ขนาดแล้ วกด MENU/OK

3

กดไม้ โฟกัสไปทางขวาเพื่อดูตวั เลือกสําหรับทิศทางในการแพนกล้ อง ไฮไลท์ทิศทางที่หนั
กล้ อง แล้ วกด MENU/OK

4

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุดเพื่อเริ่ มต้ นบันทึก ไม่จําเป็ นต้ องกดปุ่ มชัตเตอร์ ค้างไว้ ขณะทําการ
บันทึก

5

หันกล้ องไปตามทิศทางที่แสดงโดยลูกศร การถ่ายภาพ
จะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ กล้ องหมุนไปถึงสุดของตัวชี ้นํา
จากนันการถ่
้
ายภาพพาโนราม่าจะเสร็จสิ ้น

ªµ¨o °Åµ¤Áo Á®¨º°
Ä·«µ ° y
¤»¤
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5

เพื่อผลลัพธ์ ท่ ดี ที ่ สี ุด
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ ใช้ เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 35 มม. หรื อน้ อยกว่า (50 มม. หรื อน้ อยกว่าในรูปแบบ
35 มม.) แนบข้ อศอกไว้ ตดิ ลําตัวแล้ วเลื่อนกล้ องในวงแคบอย่างช้ าๆ ด้ วยความเร็วคงที่ พยายามให้ กล้ อง
ขนานหรื ออยูใ่ นมุมที่ถกู ต้ องกับแนวระนาบและระมัดระวังให้ หนั ไปในทิศทางเดียวกันกับที่แสดงโดยตัว
ชี ้นํา ใช้ ขาตังกล้
้ องเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ หากผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ให้ ลองหันกล้ องใหม่โดย
ความเร็วที่ตา่ งจากเดิม
้
ดก่อนจะบันทึกภาพพาโนราม่าเสร็จสิ ้น การถ่ายรูปจะสิ ้นสุด
O • หากกดปุ่ มชัตเตอร์ลงทังหมดจนสุ
และอาจไม่มีการบันทึกภาพพาโนราม่า
• ส่วนสุดท้ ายของภาพพาโนราม่าอาจไม่ถกู บันทึกหากหยุดถ่ายภาพก่อนภาพพาโนราม่าจะ
สมบูรณ์

• ภาพพาโนราม่าเกิดจากภาพหลายภาพ และในบางกรณีกล้ องจะไม่สามารถเชื่อมต่อภาพให้ เข้ า
กันอย่างสมบูรณ์

• ภาพพาโนราม่าอาจเบลอถ้ าตัวแบบอยูใ่ นที่มีแสงน้ อย
• การถ่ายภาพอาจหยุดชะงักหากหันกล้ องเร็วหรือช้ าเกินไป การถ่ายภาพจะถูกยกเลิกหากหันกล้ อง
ไปยังทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่แสดงไว้

• อาจมีบางกรณีที่กล้ องบันทึกมุมที่มากกว่าหรือน้ อยกว่าตามที่เลือกไว้
• อาจจะไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อ:
- ตัวแบบเคลื่อนที่
- ตัวแบบอยูใ่ กล้ กล้ อง
- ตัวแบบที่ไม่มีความแตกต่างกัน เช่น ท้ องฟ้าหรือทุง่ หญ้ า
- ตัวแบบที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น คลื่นและนํ ้าตก
- ตัวแบบที่มีการเปลี่ยนแสงอย่างเห็นได้ ชดั
• เลือก ON สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะกําหนดการรับแสงของ

5

ภาพพาโนราม่าทังหมดด้
้
วยเฟรมแรก
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พาโนราม่า

การดูพาโนราม่ า
สําหรับพาโนราม่าที่แสดงแบบเต็มเฟรม ให้ กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ลงเพื่อเริ่ มเล่นพาโนราม่า ภาพพาโน
ราม่าแนวตังจะเลื
้
่อนไปตามแนวตัง้ ภาพพาโนราม่าแนวนอนจะเลื่อนไปตามแนวนอน
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• ในการเล่นแบบเต็มเฟรม คุณสามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อซูมเข้ าหรือซูมออกภาพพาโน
ราม่าได้

• สามารถควบคุมการเล่นพาโนราม่าได้ โดยใช้ ไม้ โฟกัส
ไม้ โฟกัส
(ก้ านโฟกัส)
ขึ ้น
ลง

การเล่ นแบบเต็มเฟรม
—
เริ่ มการเล่น

ซ้ าย/ขวา

ดูภาพอื่นๆ

การดูภาพพาโนราม่ า หยุดการดูภาพพาโนราม่ า
สิ ้นสุดการเล่น
หยุดการเล่นชัว่ คราว
เริ่ มการดูภาพอีกครัง้
เลื่อนภาพพาโนราม่าแบบ
เลือกทิศทางการหัน
แมนวล
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5

การถ่ ายรู ปโดยใช้ แฟลช
ใช้ แฟลชในตัวสําหรับเพิ่มแสงเมื่อถ่ายรูปกลางคืนหรื อในร่มที่มีแสงน้ อย

1

เลื่อนก้ าน N ตามที่แสดงเพื่อยกแฟลช

2

เลือก การตัง้ ค่ าฟั งก์ ชันแฟลช ในเมนู
F ตัง้ ค่ าแฟลช กล้ องจะแสดงตัวเลือกสําหรับแฟลช
ในตัวกล้ อง

5

´Ê n µÂ¢¨
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O ตัวเลือกเทอร์มินลั ซิงค์จะแสดงขึ ้นหากแฟลชในตัวกล้ องถูกลดลงและไม่มีชดุ แฟลช หรือต่อชุด
แฟลชที่เข้ ากันไม่ได้ กบั ฐานเสียบแฟลช (P 236) ยกแฟลชขึ ้นก่อนปรับการตังค่
้ า

N นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ี ้ผ่านทางทางลัด (P 222)
3

ไฮไลท์รายการโดยใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) และหมุน
แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเปลี่ยนการตังค่
้ าที่
ไฮไลท์ไว้ แล้ ว (P 94)

Ã®¤
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การถ่ายรูปโดยใช้ แฟลช

4 กด DISP/BACK เพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงเกิดผล
O • ขึ ้นอยูก่ บั ระยะทางถึงวัตถุ บางเลนส์อาจทิ ้งเงาในรูปภาพที่ถ่ายเมื่อใช้ แฟลช
• ใช้ ความระมัดระวังเพราะอาจบาดเจ็บได้ จากส่วนปลายของแฟลชที่ยกขึ ้น
• แฟลชจะไม่ยิงในการตังค่้ าบางค่า ตัวอย่างเช่น ในโหมดพาโนราม่า หรือเมื่อใช้ ชตั เตอร์
อิเล็กทรอนิกส์

• เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ากว่า 180X เมื่อใช้ แฟลชในโหมดการรับแสง S (เน้ นชัตเตอร์ AE) หรือ
ตังค่
้ าเอง (M)

N • ในโหมด TTL อาจมีการยิงแฟลชหลายครัง้ ในภาพเดียว โปรดอย่าเคลื่อนย้ ายกล้ องจนกว่าจะถ่าย
รูปเสร็จ
• จะไม่ยิงแฟลชหากเลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช ในเมนู D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน

5
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การตัง้ ค่ าแฟลช
การตังค่
้ าต่อไปนี ้ใช้ ได้ กบั แฟลชในตัวกล้ อง
Ã®¤
Â¢¨Ä´ª

¦´ ´Ê

การตัง้ ค่ า
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คําอธิบาย
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
• TTL: โหมด TTL ปรับชดเชยแฟลช (B) แล้ วเลือกโหมดแฟลช (C)
• M: แฟลชยิงที่คา่ เอาต์พตุ ที่เลือก (B) โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ความสว่างของตัว
แบบหรื อการตังค่
้ าของกล้ อง เอาต์พตุ จะแสดงเป็ นเศษส่วนของกําลังเต็ม
จาก 1⁄1 ถึง 1⁄64 การเลือกค่าที่ตํ่าอาจทําให้ ไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หาก
A โหมดควบคุมแฟลช เกินขีดจํากัดของระบบควบคุมแฟลช ให้ ทดสอบถ่ายภาพแล้ วตรวจสอบ
ผลลัพธ์
• C (COMMANDER): เลือกหากใช้ แฟลชเพื่อควบคุมชุดแฟลชซิงค์ระยะ
ไกล ตัวอย่างเช่น เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบแฟลชสตูดโิ อ
• D (ปิ ด): กล้ องไม่ยิงแฟลช
B ชดเชยแฟลช/
ปรับระดับแฟลช ตัวเลือกที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันตามโหมดควบคุมแฟลช (A)
เอาต์พตุ
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การถ่ายรูปโดยใช้ แฟลช

การตัง้ ค่ า

คําอธิบาย
เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคุมแฟลช TTL ตัวเลือกที่ใช้ ได้ จะแตกต่าง
กันไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรื อ M) ที่เลือก
• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ : กล้ องจะยิงแฟลชเฉพาะเมื่อจําเป็ น ระดับแฟลชจะ
ปรับตามความสว่างของตัวแบบ ไอคอน p ปรากฏขึ ้นเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์
ลงครึ่งหนึง่ แสดงว่ากล้ องจะยิงแฟลชเมื่อถ่ายรูป
C โหมดแฟลช (TTL) • F (มาตรฐาน): กล้ องจะยิงแฟลชทุกภาพหากเป็ นไปได้ ; ระดับแฟลชจะ
ปรับตามความสว่างของตัวแบบ กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่
เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
• G (ซิงค์ ความเร็วตํ่า): รวมแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ตํ่าเมื่อถ่ายภาพตัว
แบบบุคคลที่มีฉากหลังเป็ นกลางคืน กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จ
ไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
เลือกว่าจะตังเวลายิ
้
งแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์
(H/ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1) หรื อทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์ (I/ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 2)
D ซิงค์
แนะนําให้ ใช้ ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1 ในสถานการณ์สว่ นใหญ่

5
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การถ่ายรูปโดยใช้ แฟลช

ลบตาแดง
สามารถใช้ ลบตาแดงเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิ ด สําหรับ F ตัง้ ค่ าแฟลช > ลบตาแดง และเมื่อ
G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา เป็ น เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า การลบตาแดงจะใช้ เพื่อ
ลด “ตาแดง” ที่เกิดจากการสะท้ อนของแฟลชกับจอประสาทตาเรตินาของตัวแบบ
ความเร็วซิงค์ แฟลช
แฟลชจะซิงโครไนซ์กบั ความเร็วที่ความเร็วชัตเตอร์ 1⁄180 s หรื อช้ ากว่า
ชุดแฟลชอุปกรณ์ เสริมจาก Fujifilm
สามารถใช้ กล้ องกับอุปกรณ์เสริ มชุดแฟลชเสริ มภายนอก Fujifilm ได้
ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น
ห้ ามใช้ ชดุ แฟลชจากผู้ผลิตรายอื่นที่ต้องใช้ 300 V ขึ ้นไปกับฐานเสียบแฟลช

5
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H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ
ปรับการตังค่
้ าคุณภาพภาพ
การแสดงการตังค่
้ าคุณภาพภาพ ให้ กด MENU/OK ในจอแส
ดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ H (ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ)
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N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก
ขนาดภาพ
เลือกขนาดและอัตราส่วนภาพที่ใช้ บนั ทึกภาพนิ่ง
ตัวเลือก
O3 : 2
P3 : 2
Q3 : 2

6

ขนาดภาพ
6240 × 4160
4416 × 2944
3120 × 2080

ตัวเลือก
O 16 : 9
P 16 : 9
Q 16 : 9

ขนาดภาพ
6240 × 3512
4416 × 2488
3120 × 1760

ตัวเลือก
O1 : 1
P1 : 1
Q1 : 1

ขนาดภาพ
4160 × 4160
2944 × 2944
2080 × 2080

ตัวเลือกต่อไปนี ้สามารถใช้ งานได้ ใน โหมดช่ องมองภาพแบบสปอร์ ต และเมื่อเลือก ตัด1.25X
ในโหมด ภาพต่ อเนื่องความเร็วสูง CH:
ตัวเลือก
P3 : 2

ขนาดภาพ
4992 × 3328

ตัวเลือก
P 16 : 9

ขนาดภาพ
4992 × 2808

ตัวเลือก
P1 : 1

N ขนาดภาพ จะไม่ถกู ตังค่้ าใหม่เมื่อปิ ดกล้ องหรือเลือกโหมดการถ่ายภาพอื่น
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ขนาดภาพ
3328 × 3328

ตังค่
้ าคุณภาพภาพ

คุณภาพของภาพ
เลือกฟอร์ แมทไฟล์และอัตราการบีบอัด
ตัวเลือก
FINE
NORMAL
FINE+RAW
NORMAL+RAW
RAW

คําอธิบาย
ภาพที่มีคณ
ุ ภาพสูงจะใช้ อตั ราการบีบอัดที่ตํ่าลง
อัตราการบีบอัดที่สงู ขึ ้นจะใช้ เพื่อเพิ่มจํานวนของภาพที่สามารถจัดเก็บได้
บันทึกทังในแบบไฟล์
้
ภาพ RAW และภาพ JPEG ความละเอียดสูง
บันทึกทังในแบบไฟล์
้
ภาพ RAW และภาพ JPEG ความละเอียดปกติ
บันทึกแบบไฟล์ภาพ RAW เท่านัน้

ปุ่ มฟั งก์ ช่ ัน
การสลับเปิ ดหรื อปิ ดคุณภาพของภาพ RAW สําหรับภาพเดี่ยว ให้ ตงค่
ั ้ า RAW ไปยังปุ่ มใดปุ่ มหนึง่
(P 230) กดปุ่ มหนึง่ ครัง้ เพื่อเลือกตัวเลือกในแถวทางขวา และกดอีกครัง้ เพื่อกลับไปยังการตังค่
้ าดังเดิ
้ ม
(แถวทางซ้ าย)
ตัวเลือกที่ถกู เลือกอยู่ในปั จจุบนั สําหรั บ
คุณภาพของภาพ
FINE
NORMAL
FINE+RAW
NORMAL+RAW
RAW

ตัวเลือกที่ถกู เลือกโดยการกดปุ่ มฟั งก์ ช่ ันที่กาํ หนด
RAW ไว้
FINE+RAW
NORMAL+RAW
FINE
NORMAL
FINE

การบันทึก RAW
เลือกว่าจะบีบอัดภาพ RAW หรื อไม่
ตัวเลือก
ไม่ ได้ บบี อัด
บีบอัดโดยไม่ เสียข้ อมูล

คําอธิบาย
ภาพ RAW จะไม่ถกู บีบอัด
ภาพ RAW จะถูกบีบอัดโดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีแบบย้ อนกลับที่จะช่วยลด
ขนาดไฟล์โดยไม่สญ
ู เสียข้ อมูลภาพ สามารถดูภาพได้ ใน RAW FILE
CONVERTER EX (P 265), FUJIFILM X RAW STUDIO (P 266)
หรื อซอฟต์แวร์ อื่นๆ ที่รองรับการบีบอัดภาพ RAW “โดยไม่เสียข้ อมูล”
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6

จําลองฟิ ล์ ม
จําลองเอฟเฟกต์ชนิดต่างๆ ของฟิ ล์ม รวมทัง้ ขาวดํา (โดยมีหรื อไม่มีฟิลเตอร์ สี) เลือกสีตามตัว
แบบและความคิดสร้ างสรรค์ของคุณ
ตัวเลือก

c PROVIA/สีปกติ
d Velvia/สดใส
e ASTIA/นุ่มนวล
i CLASSIC CHROME
g PRO Neg. Hi
h PRO Neg. Std
6

X ETERNA/ภาพยนตร์
a ACROS *
b โมโนโครม *
f ซีเปี ย

คําอธิบาย
การผลิตสีปกติใหม่ เหมาะสําหรับตัวแบบหลายประเภท ตังแต่
้ ภาพ
บุคคลไปจนถึงภาพวิว
กลุม่ สีคอนทราสต์สงู ของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่ายธรรมชาติ
มีชว่ งสีที่กว้ างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะที่ชว่ ยเก็บ
รักษาสีนํ ้าเงินสว่างของท้ องฟ้าช่วงกลางวัน แนะนําให้ ใช้ สําหรับภาพ
บุคคลกลางแจ้ ง
คอนทราสต์ของสีออ่ นและเงาที่กว้ างสําหรับภาพที่สงบ
มีคอนทราสต์มากกว่า h PRO Neg. Std เล็กน้ อย แนะนําให้ ใช้
สําหรับภาพบุคคลกลางแจ้ ง
กลุม่ โทนสีออ่ น ช่วงสีกว้ างสําหรับปรับโทนสีผิว เป็ นตัวเลือกที่ดีสําหรับ
การถ่ายภาพบุคคลในสตูดโิ อ
ทําฟิ ล์มภาพยนตร์ โดยใช้ โทนสีออ่ นที่ให้ คณ
ุ สมบัตสิ ีออ่ นและเงามืด
ถ่ายภาพขาวดําด้ วยการไล่ระดับสีและความคมชัดดีเยี่ยม
ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน
ถ่ายภาพในรูปแบบซีเปี ย

* ใช้ ได้ กบั ฟิ ลเตอร์ สีเหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว (G) ซึง่ จะช่วยเพิ่มความเข้ มของสีเทาตามสีสนั ตรง
ข้ ามกับสีที่เลือก ฟิ ลเตอร์ สีเหลือง (Ye) จะเพิ่มความเข้ มสีมว่ งและสีนํ ้าเงิน ส่วนฟิ ลเตอร์ สีแดง (R) จะ
เพิ่มความเข้ มสีนํ ้าเงินและสีเขียว ฟิ ลเตอร์ สีเขียว (G) จะเพิ่มความเข้ มสีแดงและนํ ้าตาล รวมถึงโทนสีผิว
ทําให้ เป็ นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับถ่ายภาพบุคคล

N • ตัวเลือกจําลองฟิ ล์มสามารถรวมกับการตังค่้ าโทนและความคมชัด
• นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงการตังค่้ าการจําลองฟิ ล์มผ่านทางลัด (P 222)
• สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/
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ปรั บขาวดํา ab(อุ่น/เย็น)
เพิ่มโทนสีแดงหรื อโทนสีนํ ้าเงิน (โทนสีอบอุน่ หรื อโทนสีเย็น) ไปยังภาพที่ถ่ายโดยใช้ การจําลอง
ฟิ ล์ม a ACROS หรื อ b โมโนโครม
ตัวเลือก
+9 — +1
0
-1 — -9

คําอธิบาย
ยิ่งค่าสูงขึ ้นจะยิ่งทําให้ โทนสีที่ได้ ออกมาใกล้ เคียงกับสีแดงมากขึ ้น
โมโนโครมแบบปกติ (โทนสีเทา)
ยิ่งค่าตํ่าลงจะยิ่งทําให้ โทนสีที่ได้ ออกมาใกล้ เคียงกับสีนํ ้าเงินมากขึ ้น

เอฟเฟคส์ ภาพเม็ดสี
เพิ่มเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ เลือกปริ มาณ (ชัดเจน หรื อ จาง) หรื อเลือก ปิ ด เพื่อปิ ดฟิ ล์มหยาบ
ชัดเจน

ตัวเลือก
จาง

ปิ ด

เอฟเฟกต์ โครมสี
เพิ่มความลึกของสีในโทนมืด เลือกปริ มาณ (ชัดเจน หรื อ จาง) หรื อเลือก ปิ ด เพื่อปิ ดเอฟเฟกต์
ชัดเจน

ตัวเลือก
จาง

6

ปิ ด
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สมดุลย์ สีขาว
เพื่อให้ ได้ สีธรรมชาติ ให้ เลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวที่เข้ ากับแหล่งกําเนิดแสง
ตัวเลือก
ออโต้
k/l/m
k
i
j
k
l
m
n
g

คําอธิบาย
มีการปรับสมดุลย์สีขาวโดยอัตโนมัติ
ค่าวัดแสงสําหรับสมดุลย์สีขาว
เลือกอุณหภูมิสี
สําหรับตัวแบบที่อยูก่ ลางแดดจ้ า
สําหรับตัวแบบที่อยูใ่ นร่ม
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวธรรมชาติ”
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวอมเหลือง”
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวนวล”
ใช้ งานภายใต้ หลอดไส้ ร้อน
ลดแสงสีนํ ้าเงินที่มกั เกี่ยวข้ องกับแสงไฟใต้ นํ ้า

N • ในกรณีที่ ออโต้ ไม่สามารถให้ ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ —ตัวอย่างเช่น ภายใต้ แหล่งกําเนิดแสงบาง
6

ประเภทหรื อในการถ่ายภาพบุคคลระยะใกล้ —ใช้ สมดุลย์สีขาวแบบกําหนดเองหรื อใช้ ตวั เลือกสม
ดุลย์สีขาวที่เหมาะสมกับแหล่งกําเนิดแสงนัน้
• สมดุลย์สีขาวจะปรับสําหรับแสงแฟลชในโหมด ออโต้ และ g เท่านัน้ ปิ ดแฟลชโดยใช้ ตวั เลือก
สมดุลย์สีขาวอื่นๆ
• นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกสมดุลย์สีขาวผ่านทางลัด (P 222)
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ปรั บสมดุลย์ สีขาวอย่ างละเอียด
ในการกด MENU/OK หลังจากเลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาว
ข้ อความจะแสดงการปรับอย่างละเอียด ให้ ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ าน
โฟกัส) เพื่อปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด
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N • เพื่อออกโดยไม่ปรับอย่างละเอียด ให้ กด DISP/BACK หลังจากเลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาว
• ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไม่เอียงเป็ นแนวทแยงมุม
สมดุลย์ สีขาวกําหนดเอง
เลือก k, l หรื อ m เพื่อปรับสมดุลย์สีขาวสําหรับ
สภาพแวดล้ อมแสงที่ไม่ปกติ ตัวเลือกการวัดสมดุลย์สีขาวจะ
แสดงขึ ้น เฟรมวัตถุสีขาวเพื่อให้ อยูใ่ นจอแสดงผล แล้ วกดปุ่ ม
ชัตเตอร์ ลงทังหมดจนสุ
้
ดเพื่อวัดสมดุลย์สีขาว (การเลือกค่า
กําหนดเองล่าสุด และออกโดยไม่วดั สมดุลย์สีขาว ให้ กด
DISP/BACK หรื อกด MENU/OK เพื่อเลือกค่าล่าสุด แล้ วแสดง
ข้ อความปรับละเอียด)
• หาก “เสร็จสมบูรณ์ ” แสดงขึน้ ให้ กด MENU/OK เพื่อตัง้
ค่าสมดุลย์สีขาวให้ เป็ นค่าที่วดั ได้
• หาก “แสงน้ อยไป” แสดงขึน้ ให้ เพิ่มการชดเชยการรับ
แสง แล้ วลองใหม่อีกครัง้
• หาก “แสงมากไป” แสดงขึน้ ให้ ลดการชดเชยการรับแสง
แล้ วลองใหม่อีกครัง้
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k: อุณหภูมสิ ี
การเลือก k ในเมนูสมดุลย์สีขาวจะแสดงรายการอุณหภูมิ
สี; ไฮไลท์อณ
ุ หภูมิสีแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกตัวเลือกที่
ไฮไลท์ แล้ วแสดงข้ อความปรับละเอียด จากนันไฮไลท์
้
คา่ ที่
ต้ องการแล้ วกด MENU/OK อีกครัง้ อุณหภูมิสีที่เลือกจะแสดง
ในจอแสดงผล

¤»¨¥r ¸ µª

°»®£¼¤· ¸
R:0 B:0

´Ê n µ

6

¦´ Á¨ºÉ°

10000K
9100K
8300K
7700K
7100K

อุณหภูมสิ ี
อุณหภูมิสีเป็ นการวัดเพื่อกําหนดค่าสีของแหล่งกําเนิดแสง โดยแสดงเป็ นหน่วยเคลวิน (K) แหล่งกําเนิด
แสงที่มีอณ
ุ หภูมิสีใกล้ เคียงกับแสงอาทิตย์โดยตรงจะเป็ นสีขาว แหล่งกําเนิดแสงที่มีอณ
ุ หภูมิสีตํ่ากว่าจะมี
สีเหลืองหรื อสีแดง ขณะที่อณ
ุ หภูมิสีที่สงู กว่าจะเป็ นออกเป็ นสีนํ ้าเงิน คุณสามารถจับคูอ่ ณ
ุ หภูมิสีกบั แหล่ง
กําเนิดแสง หรื อเลือกตัวเลือกที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสีของแหล่งกําเนิดแสงเพื่อทําให้ ภาพ “อุน่ ขึ ้น”
หรื อ “เย็นลง”

ช่ วงไดนามิก
ควบคุมคอนทราสต์ เลือกค่าที่ตํ่าเพื่อเพิ่มคอนทราสต์เมื่อถ่ายภาพในร่มหรื อใต้ ท้องฟ้าที่มี
เมฆมาก ค่าที่สงู เพื่อลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างเมื่อถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู
แนะนําให้ ใช้ คา่ ที่สงู กว่าสําหรับฉากที่มีทงแสงอาทิ
ั้
ตย์และที่ร่ม เช่น ตัวแบบที่มีคอนทราสต์สงู
อย่างแสงอาทิตย์เหนือนํ ้า, แสงที่สอ่ งใบไม้ ในฤดูใบไม้ ร่วง, ภาพคนตัดกับท้ องฟ้า และวัตถุสีขาว
หรื อคนสวมเสื ้อผ้ าสีขาว
ตัวเลือก
ออโต้
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V 100%

W 200%

X 400%

ตังค่
้ าคุณภาพภาพ

O ภาพที่ถ่ายด้ วยค่าสูงกว่าอาจเกิดรอยจุดขึ ้นในภาพ เลือกค่าตามฉากที่ใช้ ถ่ายภาพ
N • หากเลือก ออโต้ กล้ องจะเลือก V 100% หรือ W 200% อย่างใดอย่างหนึง่ โดยอัตโนมัติ
ตามตัวแบบและสภาพการถ่ายรูป ความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงจะแสดงเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลง
ครึ่งหนึง่
• สามารถใช้ W 200% ที่ความไวแสง ISO 320 ถึง ISO 12800, X 400% ที่ความไวแสง
ISO 640 ถึง 12800

การจัดลําดับช่ วง D
ลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างและโทนมืดเพื่อให้ ได้ ภาพที่ดเู ป็ นธรรมชาติเมื่อถ่ายภาพ
ฉากคอนทราสต์สงู
ตัวเลือก
ออโต้
ชัดเจน
จาง
ปิ ด

คําอธิบาย
กล้ องจะปรับคอนทราสต์อตั โนมัตติ ามสภาพแสง
ปรับช่วงไดนามิกปริ มาณมากสําหรับฉากที่มีคอนทราสต์สงู มาก
ปรับช่วงไดนามิกปริ มาณน้ อยสําหรับฉากที่มีคอนทราสต์ปานกลาง
ปิ ดการลดคอนทราสต์

N • สามารถใช้ จาง ที่ความไวแสง ISO 320 ถึง ISO 12800, ชัดเจน ที่ความไวแสง ISO 640 ถึง
12800
• เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิ ด กล้ องจะปรับ โทนสว่ าง, โทนมืด และ ช่ วงไดนามิก โดย
อัตโนมัติ; หากคุณต้ องการตังค่
้ าเหล่านี ้ด้ วยตนเอง ให้ เลือก ปิ ด
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6

โทนสว่ าง
ปรับโทนสว่างของภาพ
+4

+3

+2

ตัวเลือก
+1

0

–1

–2

+2

ตัวเลือก
+1

0

–1

–2

โทนมืด
ปรับโทนมืดของภาพ
+4

+3

สี
ปรับความหนาแน่นของสี
+4

6

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0

–1

–2

–3

–4

ตัวเลือก
0

–1

–2

–3

–4

ความคมชัด
เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง
+4
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+3

+2

+1

ตังค่
้ าคุณภาพภาพ

ลดสัญญาณรบกวน
ลดสัญญาณรบกวนในภาพที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง
+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0

–1

–2

–3

–4

NRฉายแสงนาน
เลือก เปิ ด เพื่อลดรอยจุดในการฉายแสงนาน
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

LENS MOD. OPTIMI.
เลือก เปิ ด เพื่อเพิ่มความละเอียดโดยการปรับการเลี ้ยวเบนและการสูญเสียโฟกัสเล็กน้ อยที่ขอบ
ของเลนส์
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ขอบเขตสี
เลือกช่วงสีที่ใช้ งานได้ สําหรับการผลิตสี
ตัวเลือก
sRGB
Adobe RGB

6

คําอธิบาย
แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
สําหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์
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พิกเซล แมปปิ ้ ง
ใช้ ตวั เลือกนี ้หากคุณสังเกตเห็นจุดสว่างในภาพของคุณ

1 กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ
2 ไฮไลท์ พิกเซล แมปปิ ้ ง แล้ วกด MENU/OK เพื่อดําเนินการพิกเซลแมปปิ ง้
O • ไม่รับประกันผลลัพธ์
• ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนเริ่มต้ นดําเนินการพิกเซลแมปปิ ง้
• ไม่สามารถดําเนินการพิกเซลแมปปิ ง้ ได้ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้น
• อาจใช้ เวลาประมวลผลสองสามวินาที
เลือกตัง้ ค่ าเอง
สามารถเรี ยกใช้ การตังค่
้ าจากรายการตังค่
้ าแบบกําหนดเองใดๆ จากเจ็ดรายการได้
รายการ
กําหนดเอง 1
กําหนดเอง 2
กําหนดเอง 3
กําหนดเอง 4
กําหนดเอง 5
กําหนดเอง 6
กําหนดเอง 7

6
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ตังค่
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แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง
บันทึกการตังค่
้ าที่ตงไว้
ั ้ ในกล้ องได้ สงู สุดถึง 7 ชุดสําหรับสถานการณ์ที่ใช้ บอ่ ย สามารถเรี ยกใช้
การตังค่
้ าที่บนั ทึกไว้ โดยใช้ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > เลือกตัง้ ค่ าเอง

1

กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพื่อแสดงเมนูถ่ายรูป เลือกแท็บ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ จา
กนันไฮไลท์
้
แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง แล้ วกด MENU/OK

2

ไฮไลท์รายการตังค่
้ าเองแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือก

3

ปรับรายการต่อไปนี ้ตามต้ องการ:

4

´Ê n µ»£µ¡£µ¡

LENS MOD. OPTIMI. Îµ®Á°1
Îµ®Á°2
Îµ®Á°3
Îµ®Á°4
Îµ®Á°5
Îµ®Á°6
Îµ®Á°7

°Á ¸
¡·Á¨Â¤· Ê 
Á¨º°´Ê n µÁ°
Âo ´¹´Ê n µÁ°

• ความไวแสง
• ช่ วงไดนามิก
• การจัดลําดับช่ วง D
• จําลองฟิ ล์ ม
• ปรับขาวดํา ab
(อุ่น/เย็น)
• เอฟเฟคส์ ภาพเม็ดสี

• เอฟเฟกต์ โครมสี
• สมดุลย์ สีขาว
• โทนสว่ าง
• โทนมืด
• สี
• ความคมชัด
• ลดสัญญาณรบกวน

กด DISP/BACK ข้ อความยืนยันจะปรากฏขึ ้นมา ให้
ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK

Îµ®Á°1

´¹n µ´ »´
ªµ¤ÅªÂ
n ªÅµ¤·
µ¦´¨Îµ´n ªD
Îµ¨°¢· ¨r ¤
¦´  µªÎµ
°»nÁ¥È
Á°¢Á¢r £µ¡Á¤È¸
Á°¢Á¢r Ã¦¤¸

6
´¹n µ´ »´
´Ê n µÁ°1 OK?

¨
¥Á¨·

้
N • การจัดเก็บการตังค่้ ากล้ องปั จจุบนั ลงในรายการที่เลือก ให้ ไฮไลท์ บันทึกค่ าปั จจุบนั ในขันตอน
ที่ 3 แล้ วกด MENU/OK
• หากต้ องการคืนค่าการตังค่้ าเริ่มต้ นสําหรับรายการปั จจุบนั ให้ เลือก รีเซ็ต
• เปลี่ยนชื่อรายการได้ โดยใช้ แก้ ช่ือที่ตงั ้ ไว้
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G ตัง้ ค่ า AF/MF
ปรับการตังค่
้ าโฟกัส
การแสดงการตังค่
้ าโฟกัส ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ
ถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ G (ตัง้ ค่ า AF/MF)

´Ê n µ AF/MF

Ã¢´Â¡ºÊ ¸É
°°Ão Ã¢´
µ¦´Ê n µÂÎµ®Á° AF-C
Ã®¤Ã¦r AF Ã¥¦´·«µ
Â» AF
Îµª»Ã¢´
PRE-AF
Â®µ AF
°°

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก
โฟกัสแบบพืน้ ที่
เลือกพื ้นที่โฟกัสสําหรับออโต้ โฟกัส แมนวลโฟกัส และซูมโฟกัส

6
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ออโต้ โฟกัส
เลือกออโต้ โฟกัสสําหรับโหมดโฟกัส S และ C
ตัวเลือก

r
จุดเดียว

y
พืน้ ที่

z
ไวด์ /ติดตาม

j
ทัง้ หมด

คําอธิบาย
กล้ องจะโฟกัสบนตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก สามารถเลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใช้ ได้
โดยใช้ G ตัง้ ค่ า AF/MF > จํานวนจุดโฟกัส ใช้ สําหรับโฟกัสแบบจุดบนตัวแบบ
ที่เลือก
กล้ องโฟกัสบนตัวแบบในโซนโฟกัสที่เลือก โซนโฟกัสมีจดุ โฟกัสหลายจุด ทําให้
โฟกัสบนตัวแบบที่กําลังเคลื่อนไหวได้ งา่ ย

• ในโหมดโฟกัส S กล้ องจะโฟกัสอัตโนมัตบิ นตัวแบบคอนทราสต์สงู พื ้นที่ในโฟกัส
แสดงขึ ้นในจอแสดงผล

• ในโหมดโฟกัส C กล้ องจะติดตามโฟกัสบนตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือก ในขณะที่

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
กล้ องอาจไม่สามารถโฟกัสบนตัวแบบขนาดเล็กหรื อตัวแบบที่เคลื่อนไหวซํ ้าๆ
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังในหน้ าจอการเลือกจุดโฟกัส (P 69, 70) เพื่อ
สลับไปตามออโต้ โฟกัสตามลําดับดังนี ้: r จุดเดียว, y พืน้ ที่ และ z ไวด์ /
ติดตาม

6
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การตัง้ ค่ าแบบกําหนดเอง AF-C
เลือกตัวเลือกติดตามโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัส C เลือกจาก
การตังค่
้ า 1–5 ตามตัวแบบหรื อเลือกการตังค่
้ า 6 สําหรับตัว
เลือกการติดตามโฟกัสแบบกําหนดเอง

µ¦´Ê n µÂÎµ®Á° AF-C
µ¦´Ê n µ 1 Á°¦³r

ªµ¤ÅªÄµ¦·µ¤
ªµ¤ÅªÄµ¦·µ¤ÂÁ¦È ª
µ¦¨´¦· Áª¡ºÊ ¸É

°´Ã¤´·
´Ê n µ

ตัวเลือก

6

คําอธิบาย
ตัวเลือกการติดตามมาตรฐานที่ทํางานได้ ดีกบั ตัวแบบที่เคลื่อนที่
การตัง้ ค่ า 1 เอนกประสงค์
ในลักษณะทัว่ ไป
ระบบโฟกัสพยายามติดตามตัวแบบที่เลือก เลือกใช้ กบั ตัวแบบที่
การตัง้ ค่ า 2 ไม่ สนใจสิ่งกีดขวาง &
รักษาให้ อยูท่ ี่พื ้นที่โฟกัสได้ ยากหรื อมีตวั แบบอื่นที่มีลกั ษณะคล้ าย
ติดตามเป้าหมายต่ อไป
กันเข้ ามาอยูก่ บั ตัวแบบในพื ้นที่โฟกัส
ระบบโฟกัสพยายามชดเชยการเร่งหรื อชะลอความเร็ วของตัว
การตัง้ ค่ า 3 สําหรั บวัตถุท่ ี
แบบ เลือกใช้ กบั ตัวแบบที่มีแนวโน้ มในการเปลี่ยนแปลงความเร็ ว
มีการเร่ ง/ชะลอความเร็ว
อย่างรวดเร็ว
ระบบโฟกัสพยายามโฟกัสตัวแบบที่เข้ ามาในพื ้นที่โฟกัสอย่าง
การตัง้ ค่ า 4 สําหรั บวัตถุท่ ี
รวดเร็ว เลือกใช้ กบั ตัวแบบที่ปรากฏขึ ้นทันทีหรื อเมื่อสลับตัวแบบ
ปรากฏขึน้ แบบฉับพลัน
อย่างรวดเร็ว
เลือกใช้ สําหรับตัวแบบที่ตดิ ตามยากที่มีแนวโน้ มไม่ใช่เฉพาะการ
การตัง้ ค่ า 5 สําหรั บวัตถุเคลื่อนที่
เปลี่ยนแปลงความเร็วทันที แต่ยงั มีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่จาก
ไม่ สมํ่าเสมอและมีการเร่ ง/ชะลอ
หน้ าไปหลังและจากซ้ ายไปขวา
ปรับ ความไวในการติดตาม, ความไวในการติดตามแบบเร็ว
ตัง้ ค่ ากําหนดเอง 6 ชนิด
และ การสลับบริเวณพืน้ ที่ เพื่อให้ เข้ ากับความต้ องการของคุณ
ตามค่าของการตังค่
้ า 1–5 (P 113, 115)
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ตังค่
้ า AF/MF

ตัวเลือกการติดตามโฟกัส
ตัวแปรแต่ละรายการที่เป็ นส่วนหนึง่ ของการตังค่
้ าติดตามโฟกัสมีรายละเอียดดังนี ้
ความไวในการติดตาม
ตัวแปรนี ้กําหนดระยะเวลาที่กล้ องรอเพื่อสลับโฟกัสเมื่อมีวตั ถุ
เข้ าสูพ่ ื ้นที่โฟกัสที่ด้านหลังหรื อด้ านหน้ าของตัวแบบปั จจุบนั
ค่ายิ่งสูง กล้ องจะยิ่งรอนาน

ªµ¤ÅªÄµ¦·µ¤

Á¦Èª

¨È°Â¨o ª

´Ê n µµ¦·µ¤
ªµ¤Åªn °ª´»
¦´ ´Ê

0

1

ตัวเลือก
2

3

ª·r

4

O • ค่ายิ่งสูง กล้ องจะยิ่งรอนานในการโฟกัสใหม่เมื่อคุณพยายามสลับตัวแบบ ค่ายิ่งตํ่า
• จะทําให้ กล้ องสลับโฟกัสจากตัวแบบของคุณเป็ นวัตถุอื่นๆ ในพื ้นที่โฟกัสมากขึ ้น
ความไวในการติดตามแบบเร็ว
ตัวแปรนี ้กําหนดว่าระบบติดตามจะเปลี่ยนความไวอย่างไร
ตามความเร็วของตัวแบบ ค่ายิ่งสูง ความแม่นยําที่ระบบ
พยายามตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวทันทีจะยิ่งมากขึ ้น

ªµ¤ÅªÄµ¦·µ¤ÂÁ¦Èª
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O ค่ายิ่งสูง กล้ องจะโฟกัสได้ ยากขึ ้นในสถานการณ์ที่ออโต้ โฟกัสทํางานได้ ไม่ดี เช่น เมื่อตัวแบบมีการ
สะท้ อนแสงสูง หรื อมีคอนทราสต์ตํ่า
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การสลับบริเวณพืน้ ที่
ตัวแปรนี ้กําหนดพื ้นที่โฟกัสที่ให้ ความสําคัญในโซน AF

µ¦¨´¦·Áª¡ºÊ ¸É

¨µ

°´Ã¤´·

®o µ

´Ê n µªµ¤Åª °µ¦¨´
Á¢¦¤Ã¢´Ä¦· Áª¡ºÊ ¸É
¦´ ´Ê

ตัวเลือก
หน้ า
อัตโนมัติ
กลาง

ª·r

คําอธิบาย
โซน AF กําหนดความสําคัญไปที่ตวั แบบที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ กับกล้ อง
กล้ องจะล็อกโฟกัสบนตัวแบบที่ตรงกลางของโซน และจากนันสลั
้ บพื ้นที่โฟกัส
ตามความจําเป็ นเพื่อติดตาม
โซน AF กําหนดความสําคัญไปที่ตวั แบบที่อยูใ่ นตรงกลางของโซน

O ตัวเลือกนี ้จะมีผลเฉพาะเมื่อเลือก y พืน้ ที่ สําหรับโหมด AF

6

ตัง้ ค่ า
ค่าตัวแปรสําหรับการตังค่
้ าที่แตกต่างกันมีรายละเอียดดังนี ้
ความไวในการติดตาม ความไวในการติดตามแบบเร็ว การสลับบริเวณพืน้ ที่
2
0
การตัง้ ค่ า 1
อัตโนมัติ
3
0
การตัง้ ค่ า 2
กลาง
2
2
การตัง้ ค่ า 3
อัตโนมัติ
0
1
การตัง้ ค่ า 4
หน้ า
3
2
การตัง้ ค่ า 5
อัตโนมัติ
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ตังค่
้ า AF/MF

ตัวเลือกการติดตามโฟกัสแบบกําหนดเอง
ทําตามขันตอนด้
้
านล่างเพื่อปรับการตังค่
้ าสําหรับการตังค่
้ า6

1

เลือก การตัง้ ค่ าแบบกําหนดเอง AF-C > ตัง้ ค่ า
กําหนดเอง 6 ชนิด

µ¦´Ê n µÂÎµ®Á° AF-C
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2

ไฮไลท์รายการโดยใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) และหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อ
เปลี่ยน การรี เซ็ตการตังค่
้ าไปเป็ นค่าเดิม ให้ กด b

3

กด DISP/BACK เมื่อการตังค่
้ าเสร็จสมบูรณ์

โหมดสโตร์ AF โดยปรั บทิศทาง
เลือกว่าจะบันทึกโหมดโฟกัสและพื ้นที่โฟกัสที่ใช้ เมื่อกล้ องอยูใ่ นแนวตังแยกต่
้
างหากจากค่าที่ใช้
เมื่อกล้ องอยูใ่ นแนวนอนหรื อไม่
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ปิ ด
ใช้ การตังค่
้ าเดียวกันสําหรับการวางแนวของกล้ องทังสองแนว
้
โฟกัสเฉพาะพืน้ ที่ สามารถเลือกพื ้นที่โฟกัสแยกกันสําหรับการวางแนวของกล้ องแต่ละแนวได้
เปิ ด
สามารถเลือกโหมดโฟกัสและพื ้นที่โฟกัสแยกกันได้

6

แสดงจุด AF yz
เลือกว่าจะให้ เฟรมโฟกัสแต่ละเฟรมแสดงเมื่อเลือก พืน้ ที่ หรื อ ไวด์ /ติดตาม สําหรับ G ตัง้ ค่ า
AF/MF > ออโต้ โฟกัส หรื อไม่
ตัวเลือก
ON

OFF
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จํานวนจุดโฟกัส
เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใช้ ได้ สําหรับการเลือกจุดโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส หรื อเมื่อเลือก
จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส
ตัวเลือก
คําอธิบาย
117 จุด (9×13) เลือกจากจุดโฟกัส 117 จุดที่เรี ยงในตารางแบบ 9 คูณ 13
425 จุด (17×25) เลือกจากจุดโฟกัส 425 จุดที่เรี ยงในตารางแบบ 17 คูณ 25

PRE-AF
หากเลือก เปิ ด กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่อง แม้ เมื่อไม่ได้ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ กล้ องจะปรับ
โฟกัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ กล้ องสามารถโฟกัสได้ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ ้นหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ ลง
ครึ่งหนึง่ การเลือกใช้ ตวั เลือกนี ้จะช่วยป้องกันการถ่ายพลาด
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O การเลือก เปิ ด จะทําให้ สิ ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ ้น
6

แสงหา AF
หากเลือก เปิ ด แสงช่วยหา AF จะสว่างเพื่อช่วยหาออโต้ โฟกัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O • กล้ องอาจไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ แสงช่วยหา AF ได้ ในบางกรณี
• หากกล้ องไม่สามารถโฟกัสในระยะใกล้ ให้ ลองเพิ่มระยะทางเข้ าหาตัวแบบ
• หลีกเลี่ยงการส่องแสงช่วยหา AF ไปยังตาของตัวแบบโดยตรง
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ตังค่
้ า AF/MF

ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะจะตังโฟกั
้ สและรูรับแสงสําหรับ
ใบหน้ าบุคคลไม่วา่ จะอยูต่ ําแหน่งใดในเฟรม ซึง่ เป็ นการ
ป้องกันกล้ องจับโฟกัสไปที่พื ้นหลังในการถ่ายภาพคนเป็ นก
ลุม่ เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่เน้ นตัวแบบที่เป็ นบุคคล คุณยัง
สามารถเลือกว่ากล้ องจะตรวจจับและโฟกัสไปที่ตาซ้ ายหรื อ
ตาขวาเมื่อเปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ปรับการตังค่
้ าสําหรับระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ คุณยังสามารถปรับการ
ตังค่
้ าการตรวจจับตาได้
• g ตาปิ ด: ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริยะเท่านัน้
• u ตา ออโต้ : กล้ องจะเลือกอัตโนมัตวิ า่ จะโฟกัสดวงตาข้ างใดเมื่อตรวจ
เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า พบใบหน้ า
• w เน้ นตาขวา: กล้ องจะโฟกัสที่ตาขวาของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
• v เน้ นตาซ้ าย: กล้ องจะโฟกัสที่ตาซ้ ายของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
ปิ ด
ปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะและเน้ นดวงตา

O • ถ้ าตัวแบบเคลื่อนไหวในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ใบหน้ าอาจไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่มีการระบุด้วยกรอบ
สีเขียวเมื่อถ่ายภาพ

้
แทนที่จะเป็ นบุคคล
• ในบางโหมด กล้ องอาจตังค่้ าการรับแสงสําหรับทังเฟรม
• เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า จะถูกเลือกโดยอัตโนมัตใิ นโหมด S SR AUTO ขัน้ สูง
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6

N • ใบหน้ าที่กล้ องเลือกจะแสดงในกรอบสีเขียว ใบหน้ าอื่นๆ ที่กล้ องตรวจพบจะแสดงในกรอบสีเทา

หากต้ องการให้ กล้ องโฟกัสไปที่วตั ถุอื่น ให้ แตะภายในกรอบสีเทา ไอคอน g จะเปลี่ยนจากสี
ขาวเป็ นสีเขียว
• คุณยังสามารถเปลี่ยนวัตถุได้ โดยการกดปุ่ มฟั งก์ชนั ที่กําหนดไว้ ให้
n การเลือกใบหน้ า op แล้ วใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) หรื อ (ระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่อง
มองภาพ) ตัวควบคุมแบบสัมผัส (P 206)
ั ้ และบางครัง้
• หากวัตถุที่เลือกออกจากเฟรมภาพไป กล้ องจะรอให้ วตั ถุกลับมาในระยะเวลาที่ตงไว้
อาจปรากฏกรอบสีเขียวขึ ้นมาในตําแหน่งที่ไม่มีใบหน้ าใด
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนวัตถุได้ ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
• ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะการถ่ายรูป การตรวจหาใบหน้ าอาจหยุดเมื่อถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
ั้
ายภาพแนวตังหรื
้ อการถ่ายภาพแนวนอน
• การระบุใบหน้ าของกล้ องสามารถทําได้ ทงในการถ่
• ถ้ ากล้ องไม่สามารถตรวจหาดวงตาของตัวแบบได้ เพราะถูกบดบังโดยเส้ นผม แว่นตา หรือวัตถุอื่น
กล้ องจะโฟกัสใบหน้ าแทน
• นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกการตรวจจับใบหน้ า/ตาผ่านทางลัดได้ (P 222)

การใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรั บระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริยะ
การควบคุมแบบสัมผัสที่สามารถใช้ ได้ เมื่อการจัดเฟรมภาพในจอภาพแตกต่างกันไปตามโหมดหน้ าจอ
สัมผัส (P 22)

6

ตัวเลือก
คําอธิบาย
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส แตะใบหน้ าในจอแสดงผลเพื่อโฟกัสและปล่อยชัตเตอร์
AF
แตะใบหน้ าในจอแสดงผลเพื่อล็อคโฟกัส
• แตะใบหน้ าเพื่อเปลี่ยนวัตถุ
บริเวณ
• แตะที่ใดก็ได้ เพื่อหยุดการตรวจจับใบหน้ าชัว่ คราวและเลือกพื ้นที่โฟกัส
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ตังค่
้ า AF/MF

AF+MF
ถ้ าเลือก เปิ ด ในโหมดโฟกัส S และโฟกัสถูกล็อค (ไม่วา่ จะโดยการกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ หรื อ
วิธีการอื่นใด) ล็อคโฟกัสสามารถถูกยกเลิกและปรับโฟกัสแบบแมนวลได้ โดยการหมุนวงแหวน
โฟกัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O • ต้ องตังค่้ าเลนส์ที่มีสญั ลักษณ์ระยะโฟกัสเป็ นโหมดแมนวลโฟกัส (MF) ก่อนถึงจะสามารถใช้ งาน
ตัวเลือกนี ้ การเลือก MF จะปิ ดใช้ งานสัญลักษณ์ระยะโฟกัส
• ถ้ าเลนส์มีสญั ลักษณ์ระยะโฟกัส ตังวงแหวนโฟกั
้
สไปตรงกลางของสัญลักษณ์ระยะโฟกัส โดย
กล้ องอาจไม่โฟกัสหากวงแหวนถูกตังเป็
้ นระยะอนันต์หรื อโฟกัสตํ่าสุด

N รองรับตัวเลือกมาตรฐานและระบบช่วย MF โฟกัสชัดสุด
ซูมโฟกัส AF+MF
เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > เช็คโฟกัส และเลือก จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส จะ
สามารถใช้ ซมู โฟกัสเพื่อซูมเข้ าบนพื ้นที่โฟกัสที่เลือกได้ สามารถเลือกอัตราซูมโดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่
ด้ านหลัง

6

119

ระบบช่ วย MF
เลือกวิธีที่จะแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก

คําอธิบาย
แสดงโฟกัสปกติ (โฟกัสชัดสุด, ภาพแบ่งดิจิตอล และไมโครปริ ซมึ ดิจิตอลจะ
มาตรฐาน
ไม่สามารถใช้ งานได้ )
แสดงภาพแบ่งขาวดํา (โมโนโครม) หรื อสี (สี) ในตรงกลางของเฟรม เฟรม
ภาพแบ่ งดิจติ อล ตัวแบบในพื ้นที่ภาพแบ่ง แล้ วหมุนวงแหวนปรับโฟกัสจนภาพแบ่งทังสามส่
้
วน
จัดเรี ยงกันอย่างถูกต้ อง
เส้ นตารางที่เน้ นไปยังส่วนที่เบลอจะแสดงขึ ้นเมื่อตัวแบบอยูน่ อกโฟกัส จะ
ไมโครปริซมึ ดิจติ อล
หายไปและเปลี่ยนไปเป็ นภาพที่คมชัดเมื่อตัวแบบอยูใ่ นโฟกัส
ไฮไลท์ ท่ โี ฟกัสชัดสุด กล้ องจะเพิ่มโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดับชัดสุด

N นอกจากนี ้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกระบบช่วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่
ด้ านหลังค้ างไว้

6

เช็คโฟกัส
หากเลือก เปิ ด จอแสดงผลจะซูมเข้ าในพื ้นที่โฟกัสที่เลือกโดยอัตโนมัติ เมื่อหมุนวงแหวนปรับ
โฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N • การกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังจะยกเลิกการซูมโฟกัส
้
่ยนไปตามการเปลี่ยนพื ้นที่โฟกัส
• ตําแหน่งการซูมจะอยูร่ อบๆ พื ้นที่โฟกัสในขณะนันและเปลี
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ตังค่
้ า AF/MF

รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.
เลือก เปิ ด เพื่อวัดแสงเฟรมโฟกัสปั จจุบนั เมื่อเลือก จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส และ
เฉพาะจุด สําหรับ วัดแสง
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ตัง้ AF ทันที
เลือกว่ากล้ องจะโฟกัสโดยใช้ AF เดี่ยว (AF-S) หรื อ AF ต่อเนื่อง (AF-C) เมื่อกดปุ่ มที่เป็ นการ
ล็อคโฟกัสหรื อปุ่ มที่กําหนด เปิ ด AF ไว้ ในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
AF-S

AF-C

6
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ระยะชัดลึก
เลือก พิน้ ฐานแบบฟิ ล์ ม เพื่อช่วยคุณประเมินความลึกฟิ ลด์สําหรับภาพที่จะดูเป็ นภาพพิมพ์
และที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน ส่วน พืน้ ฐานพิกเซล จะช่วยคุณประเมินความลึกฟิ ลด์สําหรับภาพที่
จะดูที่ความละเอียดสูงบนคอมพิวเตอร์ หรื อจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ตัวเลือก
พืน้ ฐานพิกเซล

พิน้ ฐานแบบฟิ ล์ ม

การถ่ าย/โฟกัส
เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัสในโหมดโฟกัส AF-S หรื อ AF-C
ตัวเลือก
การถ่ าย
โฟกัส

6
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คําอธิบาย
เน้ นการตอบสนองของชัตเตอร์ มากกว่าโฟกัส สามารถถ่ายภาพเมื่อกล้ องไม่ได้ อยู่
ในโฟกัส
เน้ นโฟกัสมากกว่าการตอบสนองของชัตเตอร์ สามารถถ่ายภาพได้ เฉพาะเมื่อกล้ อง
อยูใ่ นโฟกัส

ตังค่
้ า AF/MF

โหมดหน้ าจอสัมผัส
เลือกการดําเนินการถ่ายภาพที่ใช้ โดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
การถ่ ายภาพนิ่ง
โหมด

คําอธิบาย
แตะหั
ว
ข้
อ
ในจอแสดงผลเพื
่
อ
โฟกั
ส
และปล่
อยชัตเตอร์ ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง
ถ่ ายด้ วยการ
เป็
น
ชุ
ด
กล้
อ
งจะถ่
า
ยภาพขณะที
่
ค
ณ
ุ
วางนิ
้วไว้
บนจอแสดงผล
สัมผัส
• ในโหมดโฟกัส S (AF-S) กล้ องจะโฟกัสเมื่อคุณแตะที่ตวั แบบในหน้ าจอ โฟกัสจะ
ล็อคที่ระยะห่างในขณะนันจนกว่
้
าคุณจะแตะที่ไอคอน AF OFF
AF
• ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะเริ่มโฟกัสเมื่อคุณแตะที่ตวั แบบในหน้ าจอ
กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างของตัวแบบที่เปลี่ยนไปจนกว่า
คุณจะแตะที่ไอคอน AF OFF
AF OFF
ในโหมดแมนวลโฟกั
ส (MF) คุณสามารถแตะที่หน้ าจอเพื่อโฟกัสตัวแบบที่เลือก
•
โดยใช้ ออโต้ โฟกัสได้
บริเวณ

แตะเพื่อเลือกจุดสําหรับโฟกัสหรื อซูม เฟรมโฟกัสจะเคลื่อนไปยังจุดที่เลือก

ปิ ด

ปิ ดใช้ การโฟกัสและถ่ายภาพแบบสัมผัส

6
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การบันทึกภาพยนตร์
โหมด

คําอธิบาย
แทนที่จะกดปุ่ มชัตเตอร์ คุณสามารถแตะที่ตวั แบบในหน้ าจอเพื่อโฟกัสและเริ่ มการ
ถ่ ายด้ วยการ
บันทึกภาพได้ ระหว่างการบันทึกภาพ คุณสามารถแตะที่หน้ าจอเพื่อโฟกัสได้ ตาม
สัมผัส
คําอธิบายด้ านล่างนี ้ หากต้ องการหยุดการบันทึก ให้ กดปุ่ มชัตเตอร์
การแตะหน้ าจอจะทําให้ กล้ องโฟกัสไปยังจุดที่เลือก
กดปุ่ มชัตเตอร์ เพื่อเริ่มต้ นและหยุดการบันทึก
• ในโหมดโฟกัส S (AF-S) คุณสามารถเริ่มโฟกัสใหม่ได้ ตลอดเวลาโดยการแตะที่
ตัวแบบในหน้ าจอ
AF
• ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระยะทางไปยังตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือกโดยการแตะที่หน้ าจอ
• ในโหมดแมนวลโฟกัส (MF) กล้ องจะโฟกัสโดยใช้ ออโต้ โฟกัสเมื่อคุณแตะที่หน้ า
จอ; ระหว่างการบันทึกภาพ คุณสามารถแตะที่หน้ าจออีกครัง้ เพื่อย้ ายพื ้นที่โฟกัส
ไปยังที่ใหม่
แตะเพื่อจัดตําแหน่งพื ้นที่โฟกัส กดปุ่ มชัตเตอร์ เพื่อเริ่มต้ นและหยุดการบันทึก
• ในโหมดโฟกัส S (AF-S) คุณสามารถจัดตําแหน่งพื ้นที่โฟกัสใหม่ได้ ตลอดเวลา
โดยการแตะที่ตวั แบบในหน้ าจอ เพื่อโฟกัส ใช้ ปมที
ุ่ ่กําหนด เปิ ด AF ไว้
บริเวณ
• ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระยะทางไปยังตัวแบบในจุดโฟกัสที่เลือกโดยการแตะที่หน้ าจอ
• ในโหมดแมนวลโฟกัส (MF) คุณสามารถแตะที่หน้ าจอเพื่อจัดตําแหน่งพื ้นที่
โฟกัสบนตัวแบบได้

6

ปิ ด

ปิ ดใช้ การโฟกัสและถ่ายภาพแบบสัมผัส

N หากต้ องการปิ ดใช้ งานการควบคุมแบบสัมผัสและซ่อนสัญลักษณ์โหมดหน้ าจอสัมผัส เลือก ปิ ด

เพื่อ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส > x การตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส การเลือก เปิ ด
จะเป็ นการปรับ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > โหมดมูฟวี่ AF ไปยัง โฟกัสพืน้ ที่ โดยอัตโนมัติ แม้ วา่ จะเลือก
หลายจุด ไว้ ในขณะนันก็
้ ตาม
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ตังค่
้ า AF/MF

การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อซูมโฟกัส
การควบคุมแบบสัมผัสจะแตกต่างกันไประหว่างซูมโฟกัส (เปิ ดใช้ งานตรวจสอบโฟกัส)
พืน้ ที่ตรงกลางภาพ

การแตะที่ตรงกลางของหน้ าจอจะเป็ นการเริ่ มใช้ การทํางานต่างๆ
ตามด้ านล่างนี ้

โหมดหน้ าจอสัมผัส
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส
AF
บริเวณ
ปิ ด

การถ่ ายภาพนิ่ง
AF-S/MF: ถ่ายภาพ
AF-S: AF
MF: AF ทันที
AF-S: AF
MF: AF ทันที
AF-S/MF: ปิ ด

การบันทึกภาพยนตร์
AF-S: AF
MF: AF ทันที
AF-S: AF
MF: AF ทันที
AF-S: AF
MF: AF ทันที
AF-S/MF: ปิ ด

พืน้ ที่อ่ ืนๆ ของภาพ

6

การแตะที่พื ้นที่อื่นๆ ของภาพจะเป็ นการเลื่อนหน้ าจอ ไม่วา่ จะอยู่
ระหว่างการถ่ายภาพนิ่งหรื อการบันทึกภาพยนตร์ โดยไม่ขึ ้นกับตัว
เลือกของโหมดหน้ าจอสัมผัส
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A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ
ปรับตัวเลือกการถ่ายภาพ
ในการแสดงตัวเลือกการถ่ายภาพ ให้ กด MENU/OK ในจอแส
ดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ A (ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ)

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก
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ฉากถ่ ายภาพ
สามารถใช้ การเลือกฉากได้ เมื่อตัวเลือกโหมดออโต้ หมุนไปที่ AUTO

6

โหมด
SR
AUTO
ขัน้ สูง
S
h ภาพคน
Z ปรั บผิวหน้ า
M ภาพวิว
N ภาพกีฬา
O กลางคืน
H กลางคืน(ขาตัง้ )
p พลุไฟ
Q ตะวันตก
R หิมะ
s ทะเล
f ใต้ นํา้
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คําอธิบาย
กล้ องจะตังค่
้ าไปยังฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
เลือกสําหรับการถ่ายรูปบุคคล
ประมวลผลภาพบุคคลเพื่อให้ ตวั แบบมีผิวพรรณเรี ยบเนียน ดูเป็ นธรรมชาติ
เลือกสําหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน์
เลือกเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว
เลือกโหมดนี ้สําหรับภาพพลบคํ่าที่มีแสงน้ อยหรื อกลางคืน
เลือกโหมดนี ้สําหรับการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเมื่อถ่ายรูปกลางคืน
มีการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟจากดอกไม้ ไฟ
เลือกโหมดนี ้เพื่อบันทึกภาพสีสดใสในช่วงพระอาทิตย์ขึ ้นและพระอาทิตย์ตก
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่างของฉาก
ที่มาจากแสงสะท้ อนของหิมะสีขาว
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่างของ
ชายหาดกลางแดด
ลดการแสงสีนํ ้าเงินที่มกั เกี่ยวข้ องกับแสงไฟใต้ นํ ้า

ตังค่
้ าการถ่ายภาพ

โหมด
U ปาร์ ตี ้
V ดอกไม้
W ตัวอักษร

คําอธิบาย
ถ่ายรูปแสงพื ้นหลังในร่มที่มีแสงน้ อย
ใช้ ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทุกสภาพแสง
ถ่ายรูปที่ชดั เจนของสิง่ พิมพ์ที่เป็ นข้ อความหรื อภาพวาด

้ ้ นหมุน Drive ไปที่ S, CH (ต่อเนื่องเป็ นชุดความเร็ ว
N • สามารถใช้ การเลือกฉากได้ เฉพาะเมื่อตังแป
สูง) หรื อ CL (ต่อเนื่องเป็ นชุดความเร็วตํ่า)

• ไม่สามารถใช้ การเลือกฉากได้ เมื่อเลือก V สําหรับโหมดภาพยนตร์
การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ
ปรับการตังค่
้ าสําหรับโหมดการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน
ตัวเลือก
ตัง้ ค่ า BKT1
ตัง้ ค่ า BKT2

คําอธิบาย
เลือกการตังค่
้ าที่ใช้ เมื่อหมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ BKT1 หรื อ BKT2
(P 128)
เลือกอัตราเฟรมที่ใช้ เมื่อหมุนแป้นหมุนไดร์ ฟไปที่ CH (ต่อเนื่องเป็ นชุด
ความเร็วสูง) อัตราเฟรมที่แสดงเมื่อใช้ ชตั เตอร์ อิเล็กทรอนิกส์คือ 40 fps
หรื อ 60 fps ในโหมดตัด 1.25X
ตัวเลือก
ภาพต่ อเนื่องความเร็วสูง CH
20fps(ตัด1.25X) R *
30fps(ตัด1.25X) R *
*
10fps(ตัด1.25X) R
20fps R *
*
8.0fps
10fps R
* ใช้ ได้ กบั ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้

เลือกอัตราเฟรมที่ใช้ เมื่อหมุนแป้นหมุนไดร์ ฟไปที่ CL (ต่อเนื่องเป็ นชุด
ความเร็วตํ่า)
ภาพต่ อเนื่องความเร็วตํ่า CL
ตัวเลือก
5.0fps
4.0fps
3.0fps
เลือกแอดวานซ์ ฟิลเตอร์ 1 เลือกฟิ ลเตอร์ ที่ใช้ เมื่อหมุนแป้นหมุน DRIVE ไปที่ Adv.1 หรื อ Adv.2
เลือกแอดวานซ์ ฟิลเตอร์ 2 (P 88)
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6

ตัง้ ค่ า BKT1/ตัง้ ค่ า BKT2
เลือกการตังค่
้ าการถ่ายคร่อมสําหรับตําแหน่ง BKT1 และ BKT2 บนแป้นหมุน DRIVE
ตัวเลือก

คําอธิบาย
สามารถใช้ ตวั เลือกต่อไปนี ้เมื่อตังแป
้ ้ นหมุน Drive ไปที่ BKT1 หรื อ
BKT2

เลือก BKT

6
ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง

ถ่ ายคร่ อมความไวแสง
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ประเภทการถ่ ายคร่ อม
O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง
W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง
X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม
V ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก
Z โฟกัส BKT
ตัวเลือกเหล่านี ้จะสามารถใช้ งานได้ เมื่อเลือก O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง
สําหรับ เลือก BKT
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือกจํานวนภาพที่ถ่ายในลําดับการถ่ายคร่อมและ
ปริ มาณการรับแสงที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาพ
ตัง้ ค่ าเฟรม/ • ภาพ: เลือกจํานวนภาพที่ถ่ายในลําดับการถ่าย
คร่อม
ขัน้ ที่
• ขัน้ ที่: เลือกปริมาณการรับแสงที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละภาพ
• 1 เฟรม: ถ่ายภาพในลําดับการถ่ายคร่อมครัง้ ละ
หนึง่ ภาพ
1 เฟรม/
ต่ อเนื่อง • ต่ อเนื่อง: ถ่ายภาพในลําดับการถ่ายคร่อมครัง้ ละ
หลายภาพในการถ่ายครัง้ เดียว
ตัง้ ค่ าต่ อเนื่อง เลือกลําดับที่ถ่ายภาพ
ตัวเลือกเหล่านี ้จะสามารถใช้ งานได้ เมื่อเลือก W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง
สําหรับ เลือก BKT
ตัวเลือก
±1
±1⁄3
±2⁄3
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ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกการจําลองฟิ ล์มสามชนิดที่ใช้ สําหรับการถ่ายคร่อมจําลองฟิ ล์ม
ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม
(P 100)
ตัวเลือกเหล่านี ้จะสามารถใช้ งานได้ เมื่อเลือก
V ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว สําหรับ เลือก BKT
ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว
ตัวเลือก
±1
±2
±3

โฟกัส BKT

ตัวเลือกเหล่านี ้จะสามารถใช้ งานได้ เมื่อเลือก Z โฟกัส BKT สําหรับ
เลือก BKT
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ภาพ
เลือกจํานวนภาพ
ขัน้ ที่
เลือกปริ มาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ
ช่ วงเวลา เลือกช่วงเวลาระหว่างภาพ
ามปรับซูมในขณะถ่ายรูป
N •• ห้จะไม่
ยิงแฟลชในตัวกล้ อง

โฟกัสและภาพ/ขัน้ ที่
ความเกี่ยวข้ องระหว่างโฟกัสกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ภาพ และ ขัน้ ที่ แสดงอยูใ่ นภาพประกอบ

6

ทีละภาพ

1

:

ขัน้ ที ่

2

3

4

5

ตําแหน่งเริ่ มต้นจุดโฟกัส
• โฟกัสจะเริ่มจากตําแหน่งเริ่มต้ นจุดโฟกัสไปจนถึงระยะอนันต์
• ค่าของ ขัน้ ที่ ที่น้อยจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโฟกัสเล็กน้ อย ค่าที่มากขึ ้นจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่มากขึ ้น
• โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสิ ้นสุดลงเมื่อโฟกัสไปถึงระยะอนันต์
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โหมดช่ องมองภาพแบบสปอร์ ต
การถ่ายภาพโดยใช้ การตัดภาพในพื ้นที่ตรงกลางของหน้ า
จอ ใช้ ตวั เลือกนี ้กับภาพของนักกีฬา, นก และตัวแบบที่
เคลื่อนไหวได้ อื่นๆ

ตัวเลือก
เปิ ด
ปิ ด

คําอธิบาย
ภาพที่ถ่ายโดยใช้ ตดั 1.25X จะถูกลดมุมของภาพลงในขณะที่ทางยาวโฟกัสของเลนส์เพิ่ม
ขึ ้น 1.25X; การตัดภาพจะแสดงโดยใช้ เฟรมในหน้ าจอ
ปิ ดใช้ งานตัด 1.25X

N • รายการ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ ในเมนูถ่ายภาพจะถูกตังไว้้ ที่ P
• ช่องมองภาพแบบสปอร์ตจะไม่สามารถใช้ งานได้ ในโหมดที่มีการใช้ ชตั เตอร์อิเล็กทรอนิกส์

6

เก็บภาพล่ วงหน้ า sJ
เพื่อลดการหน่วงระหว่างเวลาที่คณ
ุ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงทังหมดและเวลาที
้
่มีการบันทึกภาพลงบน
การ์ ดหน่วยความจํา กล้ องจะเริ่ มการถ่ายภาพโดยชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลง
ครึ่งหนึง่ และบันทึกภาพจํานวนหนึง่ ก่อนที่ปมชั
ุ่ ตเตอร์ จะถูกกดลงทังหมด
้
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N การถ่ายภาพโดย เก็บภาพล่วงหน้ า จะสามารถใช้ งานได้ ก็ตอ่ เมื่อเลือก s ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ใน CH (ต่อเนื่องเป็ นชุดความเร็วสูง) โหมดไดร์ ฟเท่านัน้
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ตัง้ เวลาถ่ าย
เลือกหน่วงเวลาการปล่อยชัตเตอร์
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ชัตเตอร์ จะถูกปล่อยเป็ นเวลาประมาณสองวินาทีหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ ใช้ เพื่อลดการเบลอ
้
ายกะพริ บเมื่อ
R 2 วิ ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้ องเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ไฟของระบบตังเวลาถ่
ระบบตังเวลาถ่
้
ายรูปนับถอยหลัง
ชัตเตอร์ จะถูกปล่อยเป็ นเวลาประมาณสิบวินาทีหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ ใช้ สําหรับถ่ายภาพที่
S 10 วิ
คุณต้ องการถ่ายตัวเอง ไฟตังเวลาถ่
้
ายจะกะพริ บทันทีก่อนถ่ายภาพ
ปิ ด ปิ ดตังเวลาถ่
้
าย

หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิ ด ตัวตังเวลาจะเริ
้
่ มทํางานเมื่อ
กดปุ่ มชัตเตอร์ ทงหมดลงจนสุ
ั้
ด จอแสดงผลจะแสดงให้ เห็น
จํานวนวินาทีที่เหลือจนกว่าจะกดปุ่ มชัตเตอร์ หากต้ องการ
หยุดการตังเวลาก่
้
อนจะถ่ายภาพ ให้ กด DISP/BACK

9

ุ่ ตเตอร์ การยืนด้ านหน้ าของเลนส์อาจมีผลรบกวนต่อโฟกัส
O • ยืนด้ านหลังกล้ องถ่ายรูปเมื่อใช้ ปมชั
และการรับแสง
้
ดอัตโนมัตเิ มื่อปิ ดกล้ อง
• นาฬิกาตังเวลาจะปิ
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6

ถ่ ายตามช่ วงเวลา
กําหนดค่ากล้ องให้ ถ่ายภาพโดยอัตโนมัตใิ นช่วงเวลาที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า

1

ไฮไลท์ ถ่ ายตามช่ วงเวลา ในแท็บ
A (ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ) แล้ วกด MENU/OK

2

ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อเลือกช่วงเวลาและจํานวน
ภาพ กด MENU/OK เพื่อดําเนินการ

n ªÁª¨µÎµª¦´ Ê

n ªÁª¨µ

Îµª¦´ Ê
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¦³¤µÁª¨µ¦° 11 : 00 PM
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3

¥Á¨·

ใช้ ไม้ โฟกัสเพื่อเลือกเวลาเริ่ มต้ น จากนันกด
้ MENU/OK
การถ่ายภาพจะเริ่ มต้ นโดยอัตโนมัติ

6

¥Á¨·

้
นช่วงที่ความเร็วชัตเตอร์ B (การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง) หรื อการรับ
O ไม่สามารถใช้ การถ่ายภาพตังเวลาเป็

แสงหลายจุด ในโหมดต่อเนื่องเป็ นชุด กล้ องจะถ่ายภาพเพียงหนึง่ ภาพเมื่อปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง้

้ อง
N • แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
• ขอแนะนําให้ ใช้ อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VG
• จอแสดงผลจะปิ ดระหว่างแต่ละภาพและสว่างขึ ้นสองสามวินาทีก่อนที่จะถ่ายภาพถัดไป
• สามารถเปิ ดใช้ งานจอแสดงผลได้ ทกุ เวลาโดยกดปุ่ มชัตเตอร์
• หากต้ องการถ่ายภาพต่อจนกระทัง่ การ์ดหน่วยความจําเต็ม ให้ ตงจํั ้ านวนภาพไปที่ ∞
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วัดแสง
เลือกวิธีที่จะให้ กล้ องวัดการรับแสง

O ตัวเลือกที่เลือกจะมีผลเฉพาะเมื่อ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา เป็ น ปิ ด
โหมด

o

(หลายจุด)

คําอธิบาย
กล้ องจะกําหนดการรับแสงทันทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี และ
ความสว่างที่มี แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่

p

กล้ องจะวัดแสงของเฟรมทังหมดแต่
้
จะกําหนดนํ ้าหนักมากที่สดุ ไปยังพื ้นที่ตรงกลาง

(เฉลี่ยหนักกลาง)

v

(เฉพาะจุด)

w

(เฉลี่ย)

กล้ องจะวัดสภาพของแสงในพื ้นที่ตรงกลางของเฟรมที่เท่ากับ 2% ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
แนะนําให้ ใช้ กบั ตัวแบบที่มีไฟด้ านหลัง และในกรณีอื่นที่พื ้นหลังมีแสงสว่างมากกว่า
หรื อมืดมากกว่าตัวแบบหลัก
ตังค่
้ าการรับแสงให้ เป็ นการเฉลี่ยสําหรับทัว่ ทังเฟรม
้
โดยมีการรับแสงที่สมํ่าเสมอ
ตลอดการถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสิทธิภาพสําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคน
ที่ตวั แบบสวมชุดสีดําหรื อสีขาว

6
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ชนิดชัตเตอร์
เลือกประเภทชัตเตอร์ เลือกชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อปิ ดเสียงชัตเตอร์
ตัวเลือก
t ชัตเตอร์ กลไก
s ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์
u กลไก + อิเล็กทรอนิกส์

คําอธิบาย
ถ่ายรูปด้ วยชัตเตอร์ กลไก
ถ่ายรูปด้ วยชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
กล้ องจะเลือกชัตเตอร์ กลไกหรื อชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ตามสภาพ
การถ่ายรูป

หากเลือก s ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์ หรื อ u กลไก + อิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถเลือก
ความเร็วชัตเตอร์ ที่เร็วกว่า ¼000 วินาที ได้ โดยการหมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ไปที่ 4000
จากนันให้
้ หมุนแป้นคําสัง่ ด้ านหลัง

O เมื่อใช้ ชตั เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ โปรดรับทราบสิง่ ต่อไปนี ้:
• อาจพบเห็นการผิดเพี ้ยนในภาพที่วตั ถุเคลื่อนไหวได้
• ความผิดเพี ้ยนก็ยงั อาจเกิดในภาพถ่ายที่ใช้ มือถือกล้ องที่ความเร็วชัตเตอร์สงู ; จึงขอแนะนําให้ ใช้
ขาตังกล้
้ อง

• แถบเส้ นและหมอกอาจเกิดขึ ้นในภาพที่ถ่ายภายใต้ แสดงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือแสงวูบหรือผิดปกติ
• เมื่อถ่ายภาพโดยปิ ดเสียงชัตเตอร์ (P 191) ให้ เคารพสิทธิในรูปถ่ายและสิทธิสว่ นบุคคลของตัว
6

แบบด้ วย

N เมื่อใช้ งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อจํากัดดังต่อไปนี ้:
• ความไวแสงจะจํากัดตามค่า ISO 12800–160
• การลดเสียงรบกวนเมื่อฉายแสงนานจะไม่มีผลใดๆ
• ไม่สามารถใช้ แฟลชได้
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การลดความสั่นไหว
เลือก เปิ ด เพื่อลดการกะพริ บในภาพและในหน้ าจอเมื่อถ่ายภาพภายใต้ แสงไฟฟลูออเรสเซนต์
และแหล่งแสงอื่นๆ ที่คล้ ายกัน
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O • การเปิ ดใช้ ลดการกะพริบจะเป็ นการปิ ดชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และเวลาที่ใช้ ในการบันทึกภาพจะ
เพิ่มขึ ้น
• ไม่สามารถใช้ การลดความสัน่ ไหวระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้
โหมดIS
เลือกจากตัวเลือกการกันภาพสัน่ สะเทือนต่อไปนี ้
ตัวเลือก
คําอธิบาย
L เคลื่อนที่+ต่ อเนื่อง เปิ ดการกันภาพสัน่ สะเทือน หากเลือก +เคลื่อนที่ กล้ องจะปรับ
ความเร็วชัตเตอร์ เพื่อลดการสัน่ สะเทือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนที่
l ตลอดเวลา
จากข้ างต้ น ยกเว้ นว่าการกันภาพสัน่ สะเทือนจะทํางานเฉพาะเมื่อกด
M เคลื่อนที่+เมื่อถ่ าย
้ หรื อปล่อยชัตเตอร์ หาก
ปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ (โหมดโฟกัส C เท่านัน)
เลือก +เคลื่อนที่ กล้ องจะปรับความเร็วชัตเตอร์ เพื่อลดการสัน่ สะเทือน
m เฉพาะถ่ าย
เมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนที่
ปิ ด
ปิ ดการกันภาพสัน่ สะเทือน เลือกตัวเลือกนี ้เมื่อใช้ กบั ขาตัง้

N • +เคลื่อนที่ ไม่มีเอฟเฟกต์เมื่อตังค่้ าความไวแสงเป็ นค่าคงที่ และอาจไม่สามารถใช้ งานได้ ในการ
ตังค่
้ าที่ผสมรวมกับการตังค่
้ าอื่น เอฟเฟกต์อาจแตกต่างกันไปตามสภาวะของแสงและความเร็ ว
เมื่อตัวแบบเคลื่อนที่
• ตัวเลือกนี ้สามารถใช้ ได้ เฉพาะกับเลนส์ที่รองรับการกันภาพสัน่ สะเทือน
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ความไวแสง
ปรับความไวแสงของกล้ อง
ตัวเลือก
ออโต้ 1
ออโต้ 2
ออโต้ 3
12800–160
H (51200)
H (25600)
L (125)
L (100)
L (80)

คําอธิบาย
ความไวแสงจะปรับโดยอัตโนมัตเิ พื่อตอบสนองต่อสภาวะการถ่ายรูป
ปรับความไวแสงด้ วยตนเอง ค่าที่เลือกจะแสดงในจอแสดงผล
เลือกสําหรับสถานการณ์พิเศษ โปรดทราบว่าอาจมีรอยจุดปรากฏบนภาพที่ถ่ายที่ H
ในขณะที่ L ลดช่วงไดนามิก

N ความไวแสงจะไม่ถกู รีเซ็ตเมื่อปิ ดกล้ อง

6

การปรั บความไวแสง
สามารถใช้ คา่ ที่สงู กว่าเพื่อลดภาพสัน่ ไหวเมื่อแสงสว่างน้ อย ขณะที่คา่ ที่ตํ่ากว่าจะช่วยให้ ความเร็ วชัตเตอร์
ช้ าลงหรื อรูรับแสงกว้ างขึ ้นในที่ที่มีแสงสว่างจ้ า อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า อาจมีรอยจุดปรากฏบนภาพที่
ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง
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ออโต้
เลือกความไวแสงพื ้นฐาน, ความไวแสงสูงสุด และความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าสุดสําหรับ ออโต้ 1,
ออโต้ 2 และ ออโต้ 3 ค่าเริ่ มต้ นจะแสดงด้ านล่าง
ตัวเลือก
ความไวเริ่มต้ น
ISOสูงสุด
SHUTTER SPEEDตํ่าสุด

ออโต้ 1
800

ค่ าเริ่มต้ น
ออโต้ 2
160
1600
ออโต้

ออโต้ 3
3200

กล้ องจะเลือกความไวแสงอัตโนมัตริ ะหว่างค่าเริ่ มต้ นและค่าสูงสุด; ความไวแสงจะเพิ่มขึ ้นสูงกว่า
ค่าเริ่ มต้ นเฉพาะเมื่อความเร็วชัตเตอร์ ที่จําเป็ นสําหรับการรับแสงที่เหมาะสมจะตํ่ากว่าค่าที่เลือก
สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด

N • หากค่าที่เลือกสําหรับ ความไวเริ่มต้ น สูงกว่าค่าที่เลือกสําหรับ ISOสูงสุด กล้ องจะตังค่้ า
ความไวเริ่มต้ น เป็ นค่าที่เลือกสําหรับ ISOสูงสุด
• กล้ องอาจเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ากว่า SHUTTER SPEEDตํ่าสุด หากภาพยังคงเป็ นการรับ
แสงน้ อยเกินไปที่คา่ ที่เลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• หากเลือก ออโต้ สําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด กล้ องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ตํ่าสุดโดย

อัตโนมัตโิ ดยเท่ากับค่าผกผันของทางยาวโฟกัสโดยประมาณ ในหน่วยวินาที (ตัวอย่างเช่น หาก
เลนส์มีทางยาวโฟกัสเท่ากับ 50 มม. กล้ องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าสุดที่ใกล้ เคียงกับ 1⁄50 s)
การเลือกตัวเลือกสําหรับการกันภาพสัน่ สะเทือนจะไม่มีผลในความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าสุด
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ตัง้ ค่ าตัวแปลง
ปรับการตังค่
้ าสําหรับเลนส์เมาท์ M ที่ตอ่ โดยใช้ อปุ กรณ์เสริ ม ตัวแปลง M FUJIFILM
การเลือกทางยาวโฟกัส
เลือกหมายเลขของเลนส์ตงแต่
ั ้ เลนส์ 1 ไปจนถึง เลนส์ 6
และใส่ทางยาวโฟกัสจริ งของเลนส์

Á¨r 5
Än nµªµ¤¥µªÃ¢´

´Ê n µ

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

6
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แก้ เฉดสี
สามารถปรับความแตกต่างของสี (เฉดสี) ระหว่างศูนย์กลาง
และขอบของเฟรมโดยปรับแยกแต่ละมุม
การใช้ การแก้ ไขเฉดสี ให้ ทําตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
Îµ

1
2

´Ê n µ

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเลือกมุม มุมที่เลือกจะแสดงด้ วยรูปสามเหลี่ยม
ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ปรับเฉดสีจนกว่าจะมองไม่เห็นความแตกต่างของสีระหว่างมุมที่
เลือกและศูนย์กลางของภาพ
• กดไม้ โฟกัสไปทางซ้ ายหรือขวาเพื่อปรับสีบนแกนฟ้า–แดง
• กดไม้ โฟกัสขึ ้นหรือลงเพื่อปรับสีบนแกนนํ ้าเงิน–เหลือง

N การกําหนดค่าที่ต้องการ ให้ ปรับการแก้ ไขเฉดสีขณะที่ถ่ายรูปท้ องฟ้าสีนํ ้าเงิน หรือแผ่นกระดาษสีเทา
แก้ ขอบภาพมืด
เลือกค่าระหว่าง –5 และ +5 การเลือกค่าบวกจะเพิ่มขอบ
ภาพมืด ในขณะที่การเลือกค่าลบจะลดขอบภาพมืด แนะนํา
ให้ ใช้ คา่ บวกสําหรับเลนส์วินเทจ ส่วนค่าลบใช้ สร้ างเอฟเฟกต์
ของภาพที่ถ่ายด้ วยเลนส์แอนทีคหรื อกล้ องรูเข็ม

6
´Ê n µ

¥Á¨·

N การกําหนดค่าที่ต้องการ ให้ ปรับการแก้ ไขขอบดําของภาพขณะที่ถ่ายรูปท้ องฟ้าสีนํ ้าเงิน หรือแผ่น
กระดาษสีเทา
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การสื่อสารไร้ สาย
เชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนที่ใช้ แอพ FUJIFILM Camera Remote เวอร์ ชนั่ ล่าสุด สามารถใช้ สมาร์ ท
โฟนสําหรับ:
• ควบคุมการถ่ายภาพของกล้ องจากระยะไกล
• รับภาพที่อพั โหลดมาจากกล้ อง
• ค้ นหาภาพและดาวน์โหลดภาพที่เลือกจากกล้ อง
ั ้ งกล้ อง
• อัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งที่ตงไปยั

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

6
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F ตัง้ ค่ าแฟลช
ปรับการตังค่
้ าที่เกี่ยวข้ องกับแฟลช
การแสดงการตังค่
้ าที่เกี่ยวข้ องกับแฟลช ให้ กด MENU/OK ใน
จอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ F (ตัง้ ค่ าแฟลช)

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก

´Ê n µÂ¢¨

µ¦´Ê n µ¢´ r ´Â¢¨
¨µÂ
Ã®¤¨È° TTL
µ¦´Ê n µÅ¢Â°¨°¸¸
µ¦´Ê n µ¤µÁ°¦r
µ¦´Ê n µn °
°°

การตัง้ ค่ าฟั งก์ ชันแฟลช
เลือกโหมดควบคุมแฟลช โหมดแฟลช หรื อโหมดซิงค์ หรื อ
ปรับระดับแฟลช ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันไปตามแฟลช

Ã®¤
Â¢¨Ä´ª

N สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตังค่้ าแฟลช โปรดดูที่ “ชุด
แฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น” (P 234) ใน “อุปกรณ์เสริ มและ
ต่อพ่วง”

¦´ ´Ê

·Ê »

ลบตาแดง
ลบเอฟเฟกต์ตาแดงที่เกิดจากแฟลช
ตัวเลือก
แฟลช+แก้ ตาแดง
แฟลช
แก้ ตาแดง
ปิ ด

6

คําอธิบาย
การลดตาแดงแฟลชล่วงหน้ าจะรวมกับการลบตาแดงดิจิตอล
เฉพาะการลดตาแดงแฟลช
เฉพาะการลบตาแดงดิจิตอล
ปิ ดการลดตาแดงแฟลชและการลบตาแดงดิจิตอล

N • สามารถใช้ การลดตาแดงแฟลชได้ ในโหมดควบคุมแฟลช TTL การลบตาแดงดิจิตอล
• การลบตาแดงดิจิตอลจะทํางานเฉพาะเมื่อตรวจพบใบหน้ าเท่านัน้
• ไม่สามารถใช้ งานการลบตาแดงดิจิตอลกับภาพ RAW ได้
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โหมดล็อก TTL
ระบบควบคุมแฟลช TTL สามารถล็อกเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ของชุดภาพถ่ายที่สมํ่าเสมอ แทนการ
ปรับระดับแฟลชของแต่ละภาพ
ตัวเลือก
ล็อกกับแฟลชสุดท้ าย
ล็อกกับแฟลชวัดแสง

คําอธิบาย
การยิงแฟลชจะถูกล็อกไว้ ที่คา่ ที่วดั แสงสําหรับภาพที่ถ่ายล่าสุด
กล้ องจะปล่อยชุดแฟลชล่วงหน้ า และล็อกการยิงแฟลชที่คา่ ที่วดั แสง

้ แป้นควบคุมเพื่อเปิ ด
N • ในการใช้ ลอ็ ก TTL ให้ กําหนด ล็อก TTL ไปยังส่วนควบคุมกล้ อง จากนันใช้
ใช้ หรื อปิ ดใช้ ลอ็ ก TTL (P 230)
• สามารถปรับการชดเชยแฟลชได้ ในขณะที่ลอ็ ก TTL กําลังทํางาน
• การเลือก ล็อกกับแฟลชสุดท้าย จะแสดงข้ อความแสดงข้ อผิดพลาดขึ ้นมาถ้ าหากไม่มีคา่ ที่วดั
ได้ ก่อนหน้ า

การตัง้ ค่ าไฟแอลอีดี
เลือกว่าจะใช้ ไฟวิดีโอ LED ของชุดแฟลช (หากมี) เป็ นประกายตาหรื อไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส เมื่อ
ถ่ายภาพหรื อไม่

6

ตัวเลือก
ประกายตา
ช่ วย AF
ช่ วย AF+ประกายตา
ปิ ด

หน้ าที่ของไฟวิดโี อ LED ในการถ่ ายภาพนิ่ง
ประกายตา
ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส
ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสและประกายตา
ไม่มี

N ในบางกรณี สามารถเข้ าถึงตัวเลือกนี ้ผ่านทางเมนู การตัง้ ค่ าฟั งก์ ชันแฟลช ได้
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การตัง้ ค่ ามาสเตอร์
เลือกกลุม่ แฟลช (A, B หรื อ C) สําหรับแฟลชที่ตอ่ บนฐานเสียบแฟลชของกล้ อง เมื่อทํางานเป็ น
ชุดแฟลชระยะไกลที่ควบคุมแฟลชหลัก ผ่านทางระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอลของ
Fujifilm หรื อเลือก OFF เพื่อจํากัดการยิงแฟลชหลักไปยังระดับที่ไม่มีผลต่อภาพจริ ง
ตัวเลือก
กลุ่ม A

กลุ่ม B

กลุ่ม C

OFF

N ในบางกรณี สามารถเข้ าถึงตัวเลือกนี ้ผ่านทางเมนู การตัง้ ค่ าฟั งก์ ชันแฟลช ได้
การตัง้ ค่ าช่ อง
เลือกช่องสัญญาณที่ใช้ สําหรับสื่อสารระหว่างแฟลชหลักและชุดแฟลชระยะไกล เมื่อใช้ ระบบ
ควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอลของ Fujifilm สามารถใช้ ชอ่ งสัญญาณแยกกันสําหรับระบบ
แฟลชที่แตกต่างกันหรื อเพื่อป้องกันการรบกวนเมื่อระบบหลายระบบทํางานในระยะที่ใกล้ กนั
ตัวเลือก
ช่ อง 1

ช่ อง 2

ช่ อง 3

ช่ อง 4

6
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B ตัง้ ค่ ามูฟวี่
ปรับตัวเลือกการบันทึกภาพยนตร์
ในการแสดงตัวเลือกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้
กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ
B (ตัง้ ค่ ามูฟวี่)

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปที่เลือก
โหมดมูฟวี่
เลือกอัตราเฟรม อัตราบิต และขนาดเฟรม รวมไปถึง
อัตราส่วนภาพก่อนที่จะบันทึกภาพยนตร์

6
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ในเมนูถ่ายรูป ให้ เลือก B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ จากนันไฮไลท์
้
โหมดมูฟวี่ แล้ วกดปุ่ ม MENU/OK
กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ขนาดเฟรมและอัตราส่วนภาพที่ต้องการ
(A) แล้ วกดไม้ โฟกัสไปด้ านขวา
• เลือก V16 : 9 หรือ d17 : 9 สําหรับภาพยนตร์ 4K ที่มีอตั ราส่วนภาพ 16 หรือ 17
ถึง 9
• เลือก W16 : 9 หรือ W17 : 9 สําหรับภาพยนตร์ Full HD ที่มีอตั ราส่วนภาพ 16
หรื อ 17 ถึง 9
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3

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรือลงเพือ่ ไฮไลท์อตั ราเฟรม (B) แล้ วกดไม้ โฟกัสไปด้ านขวา
59.94P

4

50P

ตัวเลือก
29.97P
25P

24P

23.98P

กดไม้ โฟกัสขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์อตั ราบิต (C) แล้ วกด MENU/OK
200Mbps

ตัวเลือก
100Mbps

50Mbps

N ตัวเลือกของอัตราเฟรมและบิตแตกต่างกันไปตามโหมดภาพยนตร์
บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
การบันทึกภาพยนตร์ อตั ราเฟรมสูงแบบ Full HD สามารถเล่นภาพยนตร์ อตั ราเฟรมสูงได้ ในแบบสโลว์
โมชัน ทําให้ คณ
ุ มีเวลาดูภาพวัตถุทเี่ คลือ่ นทีเ่ ร็วหรือแสดงรายละเอียดทีร่ วดเร็วเกินไปได้ ด้วยตาเปล่า
ตัวเลือก
2x a59.94P F120P
2x a50P F100P
4x a29.97P F120P
4x a25P F100P
5x a24P F120P
5x a23.98P F120P
ปิ ด

คําอธิบาย
บันทึกส่วนหนึง่ ของภาพยนตร์ Full HD ที่อตั ราเฟรม 120 หรื อ 100 fps เล่น
ภาพยนตร์ ที่ความเร็ว ½, ¼ หรื อ 1⁄5 ความยาวการบันทึกสูงสุดคือ 6 นาที
ส่วนหนึง่ ของภาพยนตร์ จะถูกบันทึกลงบนการ์ ดหน่วยความจําโดยมีการบีบ
อัดข้ อมูลที่ถกู บันทึกให้ อยูใ่ นขนาด 200 Mb ต่อวินาที
ปิ ดการบันทึกความเร็วสูง

N ภาพยนตร์ความเร็วสูงจะถูกบันทึกโดยไม่มีเสียง
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6

F จําลองฟิ ล์ ม
เลือกเอฟเฟกต์การจําลองฟิ ล์มสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก

c PROVIA/สีปกติ
d Velvia/สดใส
e ASTIA/ตํ่า
i CLASSIC CHROME
g PRO Neg. Hi
h PRO Neg. Std
X ETERNA/ภาพยนตร์
a ACROS
b โมโนโครม
f ซีเปี ย

6

คําอธิบาย

โปรดดู “จําลองฟิ ล์ม” (P 100)

F ปรั บขาวดํา ab(อุ่น/เย็น)
เพิ่มโทนสีแดงหรื อโทนสีนํ ้าเงิน (โทนสีอบอุน่ หรื อโทนสีเย็น) ไปยังภาพที่ถ่ายโดยใช้ การจําลอง
ฟิ ล์ม a ACROS หรื อ b โมโนโครม
ตัวเลือก
+9 — +1
0
-1 — -9
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คําอธิบาย
ยิ่งค่าสูงขึ ้นจะยิ่งทําให้ โทนสีที่ได้ ออกมาใกล้ เคียงกับสีแดงมากขึ ้น
โมโนโครมแบบปกติ (โทนสีเทา)
ยิ่งค่าตํ่าลงจะยิ่งทําให้ โทนสีที่ได้ ออกมาใกล้ เคียงกับสีนํ ้าเงินมากขึ ้น

ตังค่
้ ามูฟวี่

F สมดุลย์ สีขาว
ปรับสมดุลย์สีขาวสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
ออโต้
k/l/m
k
i
j
k
l
m
n
g

คําอธิบาย

โปรดดู “สมดุลย์สีขาว” (P 102)

F ช่ วงไดนามิก
เลือกช่วงไดนามิกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
V100%
W200%
X400%

6

คําอธิบาย
โปรดดู “ช่วงไดนามิก” (P 104)

N • ไม่รองรับการปรับช่วงไดนามิกอัตโนมัติ (ออโต้ )
• สามารถใช้ W200% ที่ความไวแสง ISO 320 ถึง ISO 12800, X400% ที่ความไวแสง
ISO 640 ถึง 12800

• สามารถใช้ ตวั เลือก B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > F ช่ วงไดนามิก ได้ เมื่อเลือก ปิ ด ไว้ สําหรับ
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > การบันทึก F-Log
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F โทนสว่ าง
เลือกวิธีที่กล้ องจะบันทึกโทนสว่างเมื่อถ่ายภาพยนตร์
+4

+3

ตัวเลือก
+1

+2

0

–1

–2

0

–1

–2

F โทนมืด
เลือกวิธีที่กล้ องจะบันทึกโทนมืดเมื่อถ่ายภาพยนตร์
+4

+3

ตัวเลือก
+1

+2

F สี
ปรับความหนาแน่นของสีสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
+4

6
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+3

+2

+1

ตัวเลือก
0

–1

–2

–3

–4

ตังค่
้ ามูฟวี่

F ความคมชัด
เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่างในภาพยนตร์
+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0

–1

–2

–3

–4

–2

–3

–4

F ลดสัญญาณรบกวน
ลดสัญญาณรบกวนในภาพยนตร์ ที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง
+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0

–1

NR ระหว่ างเฟรม V
เลือก เปิ ด เพื่อใช้ งานการลดเสียงรบกวนอินเตอร์ เฟรม
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N • การลดสัญญาณรบกวนระหว่างเฟรมจะใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเลือกอัตราเฟรม 29.97P หรือช้ ากว่าที่
ขนาดเฟรม V หรื อ d
• ระหว่างการถ่ายภาพอาจเกิด “แสงโกสต์” ได้ จากตัวแบบที่เคลื่อนที่หรือมีการขยับกล้ อง
การบันทึก F-Log
เลือก เปิ ด เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ แกมม่าที่มีความโค้ งน้ อยและมีชว่ งสีกว้ างที่เหมาะ
สมสําหรับการประมวลสร้ างภาพต่อไป ค่าความไวแสงถูกจํากัดอยูร่ ะหว่าง ISO 640 ถึง 12800
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด
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F แก้ ขอบภาพมืด
เลือก เปิ ด เพื่อเปิ ดใช้ การแก้ ขอบภาพมืดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N • หากเลือก เปิ ด เมื่อติดเลนส์ที่ไม่สง่ ข้ อมูลไปยังกล้ องโดยใช้ ตวั แปลง FUJIFILM M (มี

จําหน่ายแยกต่างหาก) จะสามารถปรับขอบภาพมืดได้ ตามตัวเลือกที่เลือกไว้ สําหรับ
A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > ตัง้ ค่ าตัวแปลง > แก้ ขอบภาพมืด ในเมนูถ่ายรูป (P 139)
• เลือก ปิ ด หากคุณสังเกตเห็นแถบในภาพยนตร์ที่บนั ทึกด้ วยตัวเลือกนี ้

F โฟกัสแบบพืน้ ที่
เลือกพื ้นที่โฟกัสสําหรับถ่ายภาพยนตร์ โดยใช้ ออโต้ โฟกัส คุณยังสามารถเลือกพื ้นที่โฟกัส (และมี
ผลต่อตําแหน่งการซูมโฟกัสด้ วยเช่นกัน) สําหรับการถ่ายภาพยนตร์ ได้ โดยการใช้ แมนวลโฟกัส
โหมดมูฟวี่ AF
เลือกวิธีที่กล้ องจะเลือกจุดโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร์

6

ตัวเลือก
หลายจุด
โฟกัสพืน้ ที่
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คําอธิบาย
การเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ
กล้ องจะโฟกัสบนตัวแบบในพื ้นที่โฟกัสที่เลือก

ตังค่
้ ามูฟวี่

F การตัง้ ค่ าแบบกําหนดเอง AF-C
เลือกตัวเลือกการติดตามโฟกัสเมื่อบันทึกภาพยนตร์ ในโหมดโฟกัส C
ความไวในการติดตาม
เลือกระยะเวลาที่ให้ กล้ องรอเพื่อสลับโฟกัสเมื่อมีวตั ถุเข้ าสูพ่ ื ้นที่โฟกัสที่ด้านหลังหรื อด้ านหน้ า
ของตัวแบบปั จจุบนั โปรดดู “ความไวในการติดตาม” (P 113)
0

ตัวเลือก
2

1

3

4

ความเร็ว AF
ปรับความเร็วตอบสนองออโต้ โฟกัส
–5

–4

–3

–2

–1

ตัวเลือก
0
+1

+2

+3

+4

+5

6
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F ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
เปิ ดหรือปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริยะ เมือ่ บันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า
ปิ ด

คําอธิบาย
โปรดดู “ตังค่
้ าตรวจจับใบหน้ า/ตา” (P 117)
ปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะและเน้ นดวงตา

O เมื่อเปิ ดใช้ งานระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริยะ กล้ องจะโฟกัสโดยใช้ AF ต่อเนื่องแม้ ขณะที่เลือก AF
เดี่ยว (S) ด้ วยตัวเลือกโหมดโฟกัส โฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะจะใช้ ไม่ได้ ในโหมดแมนนวลโฟกัส

F ระบบช่ วย MF
เลือกวิธีที่จะแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
มาตรฐาน
ไฮไลท์ ท่ โี ฟกัสชัดสุด

6
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คําอธิบาย
แสดงโฟกัสปกติ (ไม่สามารถใช้ โฟกัสชัดสุดได้ )
กล้ องจะเพิ่มโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดับชัดสุด

ตังค่
้ ามูฟวี่

F เช็คโฟกัส
หากเลือก เปิ ด จอแสดงผลจะซูมเข้ าในพื ้นที่โฟกัสที่เลือกโดยอัตโนมัติ เมื่อหมุนวงแหวนปรับ
โฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

แสดงข้ อมูลที่เอาท์ พุท HDMI
หากเลือก ON อุปกรณ์ HDMI ที่กล้ องเชื่อมต่อจะทําหน้ าที่แสดงข้ อมูลที่อยูใ่ นจอแสดงผลของ
กล้ องถ่ายรูป
ตัวเลือก
ON

OFF

6
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เอาท์ พุทมูฟวี่ 4K
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ 4K ที่ถ่ายขณะที่กล้ องเชื่อมต่อกับเครื่ องบันทึก HDMI หรื ออุ
ปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ 4K
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ภาพยนตร์ 4K จะถูกบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ องและส่งเอาต์พตุ ไป
b 4K Y 4K
ยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K
ภาพยนตร์ 4K จะถูกบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ องในรูปแบบ 4K
b 4K Y FHD
และส่งเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ Full HD
ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K และจะบันทึกไป
b FHD Y 4K
ยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ องในแบบ Full HD
ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K กล้ องจะไม่บนั ทึก
b − Y 4K
ภาพยนตร์ 4K ไปยังการ์ ดหน่วยความจํา

N ตัวเลือกนี ้จะใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเลือก V 16 : 9 หรือ d 17 : 9 ไว้ สําหรับ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ >
โหมดมูฟวี่ ในเมนูถ่ายรูป

6

เอาท์ พุทมูฟวี่แบบฟูล HD
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ แบบ Full HD ที่ถ่ายขณะที่กล้ องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ภาพยนตร์ แบบ Full HD จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI และจะบันทึกไปยัง
b FHD Y FHD
การ์ ดหน่วยความจําของกล้ อง
ภาพยนตร์ แบบ Full HD จะไม่ถกู บันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ องแต่
b − Y FHD
จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI

N • ตัวเลือกนี ้จะใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเลือก W 16 : 9 หรือ W 17 : 9 ไว้ สําหรับ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ >
โหมดมูฟวี่ ในเมนูถ่ายรูป

• ภาพยนตร์จะถูกบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจําในรูปแบบ 4:2:0 8 บิต
• เมื่อเลือก OFF สําหรับ แสดงข้ อมูลที่เอาท์พุท HDMI ภาพยนตร์จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์
HDMI ในรูปแบบ 4:2:2 10 บิต
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ตังค่
้ ามูฟวี่

คุณภาพสแตนด์ บาย 4K HDMI
เลือกว่าจะเปลี่ยนเอาต์พตุ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI จาก 4K เป็ น Full HD ระหว่างที่สแตนด์
บายหรื อไม่
ตัวเลือก
V
W

คําอธิบาย
เอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI อยูท่ ี่ 4K ระหว่างที่สแตนด์บาย
เอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI เปลี่ยนเป็ น Full HD ระหว่างที่สแตนด์บาย จะ
ทําให้ กินแบตเตอรี่ น้อยลง

ควบคุมการบันทึก HDMI
เลือกว่าจะให้ กล้ องส่งสัญญาณเริ่ มและหยุดไปยังอุปกรณ์ HDMI เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ เพื่อเริ่ มและ
หยุดการบันทึกภาพยนตร์ หรื อไม่
ตัวเลือก
ON

OFF

การตัง้ ค่ าการวัดแสง ZEBRA
ไฮไลท์ที่อาจจะรับแสงมากเกินไปจะแสดงโดยใช้ ลายของม้ าลายในหน้ าจอของโหมดมูฟวี่
ตัวเลือก
ZEBRA ข.

ลายเอียงขวา

ZEBRA ซ.
ปิ ด

ลายเอียงซ้ าย
ไม่มีลาย

6

คําอธิบาย

ระดับการวัดแสงด้ วย ZEBRA
เลือกความสว่างเริ่ มต้ นสําหรับการแสดงลายม้ าลาย
100

95

90

85

80

ตัวเลือก
75
70

65

60

55

50
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ตัง้ ค่ าออดิโอ
ปรับการตังค่
้ าเกี่ยวกับเสียงสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
การปรั บระดับไมค์ ภายใน
ปรับระดับการบันทึกสําหรับไมโครโฟนในตัว
ตัวเลือก
ออโต้
ตัง้ ค่ าเอง
ปิ ด

คําอธิบาย
กล้ องจะปรับระดับการบันทึกโดยอัตโนมัติ
ปรับระดับการบันทึกด้ วยตนเอง กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปด้ านขวาเพื่อเลือก
จาก 25 ระดับการบันทึก
ปิ ดไมโครโฟนในตัว

การปรั บระดับไมค์ ภายนอก
ปรับระดับการบันทึกสําหรับไมโครโฟนภายนอก
ตัวเลือก
ออโต้
ตัง้ ค่ าเอง

6

ปิ ด

คําอธิบาย
กล้ องจะปรับระดับการบันทึกโดยอัตโนมัติ
ปรับระดับการบันทึกด้ วยตนเอง กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปด้ านขวาเพื่อเลือก
จาก 25 ระดับการบันทึก
ปิ ดการบันทึกโดยใช้ ไมโครโฟนภายนอก

ตัวจํากัดระดับไมค์
ลดภาพผิดเพี ้ยนที่เกิดจากการอินพุตเกินขีดจํากัดของวงจรเสียงของไมโครโฟน
ตัวเลือก
เปิ ด
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ปิ ด

ตังค่
้ ามูฟวี่

ฟิ ลเตอร์ ลม
เลือกว่าจะเปิ ดการลดเสียงรบกวนจากลมระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ หรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ฟิ ลเตอร์ โลว์ คัท
เลือกว่าจะเปิ ดฟิ ลเตอร์ low-cut และการลดสัญญาณรบกวนความถี่ตํ่าระหว่างการบันทึก
ภาพยนตร์ หรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ความดังของหูฟัง
ปรับระดับเสียงของหูฟัง
ตัวเลือก
10—1
0

คําอธิบาย
เลือกระดับเสียงตังแต่
้ 1 ถึง 10
ปิ ดเสียงที่สง่ ไปยังหูฟัง

6
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ไมค์ /รี โมท
ระบุวา่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไปยังช่องต่อไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์ เป็ นไมโครโฟนหรื อรี โมตกด
ชัตเตอร์
ตัวเลือก
m ไมค์

n รี โมท

ตัง้ ค่ าไทม์ โค้ ด
ปรับการตังค่
้ าแสดงไทม์โค้ ด (ชัว่ โมง นาที วินาที และจํานวนเฟรม) สําหรับการบันทึกภาพยนตร์
แสดงผลไทม์ โค้ ด
เลือก เปิ ด เพื่อแสดงไทม์โค้ ดระหว่างการบันทึกและการเล่นภาพยนตร์
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ตัง้ ค่ าเวลาเริ่ม
เลือกเวลาเริ่ มต้ นของไทม์โค้ ด

6

ตัวเลือก

คําอธิบาย
ไฮไลท์ตวั เลือกนี ้แล้ วกดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปด้ านขวาเพื่อเลือกเวลาเริ่ ม
อินพุทแบบแมนนวล
ต้ นด้ วยตนเอง
เวลาปั จจุบนั
ตังเวลาเริ
้
่ มต้ นเป็ นเวลาปั จจุบนั
รี เซ็ต
ตังเวลาเริ
้
่ มต้ นเป็ น 00:00:00
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ตังค่
้ ามูฟวี่

ตัง้ ค่ าการนับ
เลือกว่าจะให้ เวลาเดินต่อเนื่องหรื อจะเดินเฉพาะขณะที่บนั ทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
เรครั น
ฟรี รัน

คําอธิบาย
เวลาจะเดินเฉพาะขณะที่บนั ทึกภาพยนตร์
เวลาจะเดินต่อเนื่อง

ดรอปเฟรม
ที่อตั ราเฟรม 59.94P และ 29.97P จะค่อยๆ เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างไทม์โค้ ด (วัดเป็ น
วินาที) และเวลาการบันทึกจริ ง (วัดเป็ นเศษส่วนของวินาที) เลือกว่าจะให้ กล้ องลดเฟรมตาม
ความจําเป็ นเพื่อให้ เวลาการบันทึกตรงกับไทม์โค้ ดหรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด
ปิ ด

คําอธิบาย
กล้ องจะลดเฟรมตามความจําเป็ นเพื่อรักษาให้ ไทม์โค้ ดและเวลาการบันทึกจริ ง
ตรงกันอย่างเคร่งครัด
เฟรมจะไม่ตก

N • การแสดงไทม์โค้ ดจะแตกต่างไปตามตัวเลือกที่เลือกไว้
6
เปิ ด
ปิ ด

• การเลือกอัตราเฟรมที่ 23.98P จะปิ ดการลดเฟรม
เอาท์ พุทไทม์ โค้ ด HDMI
เลือกว่าจะเอาต์พตุ ไทม์โค้ ดไปยังอุปกรณ์ HDMI หรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด
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ตังค่
้ ามูฟวี่

แสงที่สอดคล้ อง
เลือกไฟ (ไฟแสดงสถานะหรื อไฟช่วยหา AF) ที่จะติดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ และเลือกว่า
จะให้ ไฟกะพริ บหรื อติดค้ าง

ไฟแสดงสถานะ

6

ตัวเลือก
หน้ า ปิ ด หลัง z
หน้ า ปิ ด หลัง y
หน้ า z หลัง z
หน้ า z หลัง ปิ ด
หน้ า y หลัง y
หน้ า y หลัง ปิ ด
หน้ า ปิ ด หลัง ปิ ด

ไฟช่วยหาออโต้โฟกัส

คําอธิบาย
ไฟแสดงสถานะจะติดสว่างระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ไฟแสดงสถานะจะกะพริ บระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ไฟแสดงสถานะและไฟช่วยหา AF จะติดสว่างระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ไฟช่วยหา AF จะติดสว่างระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ไฟแสดงสถานะและไฟช่วยหา AF จะกะพริ บระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ไฟช่วยหา AF จะกะพริ บระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ไฟแสดงสถานะและไฟช่วยหา AF จะปิ ดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

ควบคุมความเงียบของมูฟวี่
เลือก เปิ ด เพื่อปิ ดใช้ แป้นหมุนของกล้ องและปรับการตังค่
้ าภาพยนตร์ โดยใช้ จอควบคุมแบบ
สัมผัส เพื่อป้องกันไม่ให้ เสียงที่เกิดจากการทํางานของกล้ องถูกบันทึกลงในภาพยนตร์ ด้วย
(P 23)
ตัวเลือก
เปิ ด
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ปิ ด

การเล่ นภาพและเมนูแสดงภาพ
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จอแสดงผลการเล่ น
เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการเล่น
้
O เพื่อวัตถุประสงค์สําหรับเป็ นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด
A

BC D EF G

H

01/01/2019 10:00 AM
c
I
J

b
a
Z
Y
X
W
V
U
T

7

S

R

A วันทีแ่ ละเวลา ..................................... 38, 40, 187
B สัญลักษณ์ตรวจหาใบหน้า................................117
C เปิ ด/ปิ ด Bluetooth ..........................................216
D คําสัง่ ย้ายภาพ .................................................178
E สถานะการส่งภาพ .................................. 216, 252
F จํานวนภาพทีเ่ ลือกเพือ่ อัพโหลด ........................178
G สัญลักษณ์เสียงและแฟลช ................................189
H หมายเลขเฟรม ................................................213
I ป้ องกันภาพ ....................................................174
J ข้อมูลตําแหน่ง........................................ 219, 253
K ระดับแบตเตอรี่ ..................................................37
L คุณภาพของภาพ ...............................................99
M ขนาดภาพ.........................................................98
N จําลองฟิ ล์ม .....................................................100
O ช่วงไดนามิ ก ....................................................104
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Q

P O N ML K

P สมดุลย์สีขาว ...................................................102
Q ความไวแสง ....................................................136
R การชดเชยการรับแสง .........................................77
S รูรบั แสง ............................................... 55, 59, 60
T ความเร็ วชัตเตอร์ .................................. 55, 56, 60
U สัญญาณโหมดเล่น ............................................45
V ไอคอนมูฟวี่ .......................................................51
W ไทม์โค้ด ..........................................................158
X สัญลักษณ์ลบตาแดง .............................. 141, 176
Y ฟิ ลเตอร์ ขนั้ สูง ....................................................87
Z ภาพของขวัญ ....................................................45
a สัญลักษณ์ช่วยค้นหาสมุดภาพ .........................180
b สัญลักษณ์การพิมพ์ DPOF ..............................182
c การให้คะแนน..................................................163

จอแสดงผลการเล่น

ปุ่ ม DISP/BACK
ปุ่ ม DISP/BACK ควบคุมจอแสดงผลของไฟแสดงสถานะ
ระหว่างการเล่น

มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

01/01/2019 10:00 AM

ºÉ°

ชื น่ ชอบ

แสดงข้อมูล

ชื่นชอบ: การให้ คะแนนภาพ
หากต้ องการให้ คะแนนภาพปั จจุบนั ให้ กด DISP/BACK และกดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นและลงเพื่อเลือก
ดาวจากศูนย์ถงึ ห้ าดาว

163

7

จอแสดงผลการเล่น

การดูข้อมูลรู ปภาพ
จอแสดงผลข้ อมูลรูปภาพจะเปลี่ยนไปทุกครัง้ ที่กดไม้ โฟกัส
(ก้ านโฟกัส) ขึ ้น

ข้อมูลพืน้ ฐาน

LENS
FOCAL LENGTH
COLOR SPACE
LENS MODULATION OPT.

S.S

F

23.0mm
F5.6
23.0mm
sRGB
ON

01/01/2019 10:00 AM

ISO
¶

¥o°¨´

แสดงข้อมูล 2

7

แสดงข้อมูล 1

การซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส
กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส กดอีกครัง้ เพื่อกลับไปยังการเล่น
แบบเต็มเฟรม

164

การดูภาพ
อ่านเนื ้อหาในส่วนนี ้สําหรับข้ อมูลในการซูมการเล่นและการเล่นแบบหลายเฟรม
ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อไปจากการเล่นแบบเต็ม
เฟรมไปยังซูมการเล่น หรื อการเล่นแบบหลายเฟรม

การเล่นแบบเต็มเฟรม
100-0001

ซูมการเล่น

การเล่นแบบหลายเฟรม
DISP/BACK
MENU/OK

การดูภาพเก้าเฟรม

ซูมระดับกลาง

7

การดูภาพร้อยเฟรม

ซูมสูงสุด
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การดูภาพ

ซูมการเล่ น
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังไปทางขวาเพื่อซูมเข้ ารูปถ่ายปั จจุบนั ไปทางซ้ ายเพื่อซูมออก
การออกจากการซูม ให้ กด DISP/BACK, MENU/OK หรื อตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ าน
หลัง

N • อัตราซูมสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ >
ขนาดภาพ

• การซูมขณะเล่นจะใช้ ไม่ได้ สําหรับภาพที่ตดั บางส่วน หรือเปลี่ยนขนาดและบันทึกในขนาด a
เลื่อน
เมื่อซูมเข้ าในภาพ คุณสามารถใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เลื่อนดูสว่ น
ต่างๆ ของภาพที่ไม่ปรากฏในจอได้

หน้าต่างการนําทาง

การเล่ นแบบหลายเฟรม
การเปลี่ยนจํานวนภาพที่แสดง ให้ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังไปทางซ้ าย เมื่อแสดง
รูปภาพแบบเต็มเฟรม

7

N • ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพื่อไฮไลท์ภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อดูภาพที่เลือกแบบเต็มเฟรม
• ในการแสดงภาพเก้ าเฟรมและร้ อยเฟรม ให้ กดไม้ โฟกัสขึ ้นหรือลงเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
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C เมนูเล่ น
ปรับการตังค่
้ าการเล่น
เมนูเล่นจะแสดงขึ ้นเมื่อคุณกด MENU/OK ในโหมดการเล่น

Á¤¼£µ¡¥o°®¨´

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

แปลง RAWไฟล์
แม้ วา่ คุณจะไม่มีคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ กล้ องเพื่อปรับแต่งไฟล์ภาพ RAW และบันทึกภาพ
เหล่านันในรู
้ ปแบบ JPEG ได้
การบันทึกไฟล์ ภาพ RAW ในรู ปแบบ JPEG
1 แสดงไฟล์ภาพ RAW

2
3

ไฮไลท์ แปลง RAWไฟล์ ในเมนูแสดงภาพ
กดปุ่ ม MENU/OK
รายการการตังค่
้ าจะถูกแสดง

Â¨RAWÅ¢¨r
Äo µ¦´Ê n µ¸Énµ¥£µ¡
µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
Á¡·É¤¨ªµ¤ªn µ
n ªÅµ¤·
µ¦´¨Îµ´n ªD
¦o µ

4
5

7

¥Á¨·

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์การตังค่
้ า
กดไม้ โฟกัสไปทางขวาเพื่อแสดงตัวเลือก

Â¨RAWÅ¢¨r
100%
200%
400%

167

6
7

กดไม้ โฟกัสขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการ

8

กดปุ่ ม Q
ภาพตัวอย่างของสําเนา JPEG จะถูกแสดงขึ ้นมา

9

กดปุ่ ม MENU/OK
สําเนา JPEG จะถูกบันทึก

กดปุ่ ม MENU/OK เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์ รายการการตังค่
้ าที่อยูใ่ นขันตอนที
้
่ 3 จะแสดง
ขึ ้นมา ให้ ทําตามขันตอนที
้
่ 4 ถึง 7 ซํ ้าอีกรอบเพื่อปรับการตังค่
้ าเพิ่มเติม

N สามารถแสดงตัวเลือกการแปลงไฟล์ RAW ได้ โดยการกดปุ่ ม Q ขณะที่มีไฟล์ภาพ RAW แสดงอยูไ่ ด้
เช่นกัน

7

168

เมนูเล่น

การตังค่
้ าที่สามารถปรับได้ เมื่อแปลงภาพจาก RAW เป็ น JPEG ได้ แก่:
การตัง้ ค่ า

คําอธิบาย
สร้ างสําเนา JPEG โดยใช้ การตังค่
้ าในเอฟเฟกต์ที่ใช้ ในเวลาที่ถ่าย
ใช้ การตัง้ ค่ าที่ถ่ายภาพ
ภาพ
ขนาดภาพ
เลือกขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
ปรับคุณภาพภาพ
เพิ่ม/ลดความสว่ าง
ปรับการรับแสง
ช่ วงไดนามิก
ปรับรายละเอียดที่เน้ นสําหรับคอนทราสต์ธรรมชาติ
ลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างและโทนมืดเพื่อให้ ได้ ภาพที่
การจัดลําดับช่ วง D
ดูเป็ นธรรมชาติเมื่อถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู
จําลองฟิ ล์ ม
จําลองเอฟเฟ็ คของฟิ ล์มชนิดต่างๆ
ปรั บขาวดํา ab(อุ่น/เย็น) เพิ่มโทนสีอบอุน่ หรื อโทนสีเย็นไปที่ภาพโมโนโครม
เอฟเฟคส์ ภาพเม็ดสี
เพิ่มเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ
เอฟเฟกต์ โครมสี
เพิ่มความลึกของสีในโทนมืด
สมดุลย์ สีขาว
ปรับสมดุลย์สีขาว
ปรั บเลื่ อน WB
ปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด
โทนสว่ าง
ปรับโทนสว่าง
โทนมืด
ปรับโทนมืด
สี
ปรับความหนาแน่นของสี
ความคมชัด
เพิ่มหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง
ลดสัญญาณรบกวน
สร้ างสําเนาเพื่อลดรอยจุด
เพิ่มความละเอียดโดยการปรับการเลี ้ยวเบนและการสูญเสียโฟกัส
LENS MOD. OPTIMI.
เล็กน้ อยที่ขอบของเลนส์
ขอบเขตสี
เลือกสเปซสีที่ใช้ สําหรับการผลิตสี
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7

ลบภาพ
ลบภาพแต่ละภาพ ภาพที่เลือกไว้ หลายภาพ หรื อภาพทังหมด
้

O ภาพที่ถกู ลบจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ป้องกันภาพสําคัญหรือคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่นๆ ก่อนที่จะดําเนินการต่อ
ตัวเลือก
ทีละภาพ
ภาพที่เลือก
ทุกภาพ

คําอธิบาย
ลบรูปภาพทีละภาพ
ลบรูปภาพที่เลือกหลายภาพ
ลบรูปภาพที่ไม่ได้ ป้องกันทังหมด
้

ทีละภาพ
1 เลือก ทีละภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2 กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/OK เพื่อลบ
N • ข้ อความยืนยันจะไม่แสดงขึ ้นมาก่อนการลบภาพ; ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเลือกภาพมาได้ ถกู ต้ อง
แล้ วก่อนที่จะกดปุ่ ม MENU/OK
• สามารถลบภาพเพิ่มเติมได้ โดยการกด MENU/OK กดไม้ โฟกัสไปทางซ้ ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ
และกด MENU/OK เพื่อลบ
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ภาพที่เลือก
1 เลือก ภาพที่เลือก สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2

ไฮไลท์ภาพแล้ วกดปุ่ ม MENU/OK เพื่อเลือก
• ภาพที่เลือกจะแสดงด้ วยเครื่องหมายถูก (R)
• เพื่อยกเลิกการเลือกภาพที่ถกู ไฮไลท์ กดปุ่ ม MENU/OK อีกครัง้

3 เมื่อการดําเนินการเสร็จสิ ้น กด DISP/BACK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน
4 ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK เพื่อลบภาพที่เลือก
N ภาพในสมุดภาพหรือลําดับการพิมพ์ที่แสดงด้ วย S
ทุกภาพ
1 เลือก ทุกภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2

กล่องโต้ ตอบยืนยันจะแสดงขึ ้น ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK เพื่อลบรูปภาพที่ไม่ได้
ป้องกันทังหมด
้

้
N • การกด DISP/BACK จะยกเลิกการลบ โปรดทราบว่าภาพที่ลบไปก่อนหน้ าที่จะกดปุ่ มนันจะไม่
สามารถเรี ยกคืนได้

• ถ้ าข้ อความปรากฏเพื่อแจ้ งว่าภาพที่เลือกเป็ นส่วนหนึง่ ของคําสัง่ พิมพ์ DPOF ให้ กด MENU/OK
เพื่อลบภาพ
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ตัดส่ วนภาพ
สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั โดยมีการครอบตัด

1
2
3

แสดงภาพที่ต้องการ
เลือก ตัดส่ วนภาพ ในเมนูการเล่น
ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังในการซูมเข้ าและซูมออก แล้ วกดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
ขึ ้น, ลง, ไปทางซ้ าย หรื อทางขวา เพื่อเลื่อนภาพจนถึงส่วนที่ต้องการ

4 กด MENU/OK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน
5 กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อบันทึกสําเนาที่มีการครอบตัดเป็ นไฟล์แยกต่างหาก
N • อัตราการซูมที่สงู จะทําให้ จํานวนของพิกเซลในสําเนาภาพที่ตดั น้ อยลง
• ถ้ าขนาดของสําเนาที่ต้องการจริงคือ a, ตกลง จะปรากฏเป็ นสีเหลือง
้
อตั ราส่วนภาพ 3 : 2
• สําเนาทังหมดมี
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ปรั บขนาด
สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั ในขนาดเล็กลง

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก ปรับขนาด ในเมนูการเล่น
3 เลือกขนาดและกด MENU/OK เพื่อแสดงข้ อความยืนยัน
4 กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อบันทึกสําเนาที่มีการปรับขนาดเป็ นไฟล์แยกต่างหาก
N ขนาดที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามขนาดของภาพต้ นฉบับ
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ป้องกันการลบ
ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ตงใจ
ั ้ เลือกตัวเลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกด MENU/OK
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ป้องกันภาพที่เลือก กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อดูภาพและกด
เฉพาะภาพ MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก กด DISP/BACK เมื่อการดําเนินการเสร็ จ
สมบูรณ์
ป้องกันหมด ป้องกันภาพทังหมด
้
ตัง้ ค่ าใหม่ ลบการป้องกันจากภาพทังหมด
้

O ภาพที่มีการป้องกันจะถูกลบเมื่อฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา
N การป้องกันภาพที่เลือกไว้ สําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่จบั คูไ่ ว้ จะทําให้
เครื่ องหมายอัพโหลดหายไป
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หมุนภาพ
หมุนภาพ

1
2
3

แสดงภาพที่ต้องการ
เลือก หมุนภาพ ในเมนูการเล่น
กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ลงเพื่อหมุนภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรื อกดขึ ้นเพื่อหมุน 90°
ทวนเข็มนาฬิกา

4 กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็ นแนวที่เลือกโดยอัตโนมัตเิ มื่อเล่นในกล้ อง
N • ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถหมุนได้ โปรดลบการป้องกันออกก่อนหมุนภาพ
• กล้ องจะไม่สามารถหมุนภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่น ภาพที่หมุนในกล้ องจะไม่หมุนเมื่อดูบน
คอมพิวเตอร์ หรื อกล้ องอื่น

• ภาพที่ถ่ายด้ วย D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > หมุนภาพที่แสดง จะแสดงผลอัตโนมัตใิ นแนวที่ถกู ต้ อง
ระหว่างการเล่น
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ลบตาแดง
ลบตาแดงออกจากภาพคน กล้ องจะวิเคราะห์รูปภาพ หากตรวจพบตาแดง ระบบจะทํางานโดย
สร้ างสําเนาภาพที่ลดตาแดง

1 แสดงภาพที่ต้องการ
2 เลือก ลบตาแดง ในเมนูการเล่น
3 กด MENU/OK
N • ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ฉากและความสําเร็จในการตรวจจับใบหน้ าของกล้ อง
• ระยะเวลาที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการดําเนินการของภาพจะแตกต่างกันไปตามจํานวนของใบหน้ าที่
ตรวจพบ

• ไม่สามารถลบตาแดงจากภาพที่เคยผ่านการดําเนินการโดยใช้ การลบตาแดง ซึง่ มีไอคอน e
แสดงระหว่างการเล่นภาพ

• ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงในภาพ RAW ได้
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ตัง้ ค่ าเสียงที่บนั ทึก
เพิ่มบันทึกเสียงไปยังรูปภาพปั จจุบนั

1
2
3

เลือก เปิ ด สําหรับ ตัง้ ค่ าเสียงที่บนั ทึก ในเมนูการเล่น
แสดงรูปภาพที่คณ
ุ ต้ องการเพิ่มบันทึกเสียง
กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าค้ างไว้ เพื่อบันทึก การบันทึกจะสิ ้นสุดหลัง
จาก 30 วินาที หรื อเมื่อคุณปล่อยแป้นหมุน

N • บันทึกใหม่จะถูกบันทึกทับบันทึกที่มีอยูเ่ ดิม
• ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถใส่เสียงบันทึกได้
• การลบรูปภาพจะลบบันทึกด้ วยเช่นกัน
การเล่ นบันทึกเสียง
รูปภาพที่มีบนั ทึกเสียงจะแสดงด้ วยไอคอน q ระหว่างการเล่นภาพ
• เพื่อเล่นเสียงบันทึก เลือกภาพและกดที่ตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า
• แถบแสดงสถานะจะแสดงขึ ้นมาระหว่างที่่มีการเล่นบันทึกเสียงอยู่
้ กดไม้ โฟกัส
• ปรับระดับความดังเสียงได้ โดยการกด MENU/OK เพื่อหยุดพักการเล่นภาพ จากนันให้
(ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรื อลงเพื่อปรับระดับเสียง กด MENU/OK อีกครัง้ เพื่อเล่นต่อ นอกจากนี ้ยังสามารถปรับ
ระดับเสียงได้ โดยใช้ D ตัง้ ค่ าเสียง > ปรั บเสียง
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คําสั่งย้ ายภาพ
เลือกรูปภาพสําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตที่จบั คูไ่ ว้

1
2

เลือก คําสั่งย้ ายภาพ > เลือกเฟรม ในเมนูเล่น

3

กด DISP/BACK เพื่อออกไปยังการเล่นภาพ

ไฮไลท์รูปภาพแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก ทําซํ ้าจนกระทัง่ เลือก
รูปภาพที่ต้องการทังหมดเสร็
้
จแล้ ว

N หากเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับทัง้ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth > เปิ ด/ปิ ด

Bluetooth และ การย้ ายภาพอัตโนมัติ การอัพโหลดจะเริ่ มขึ ้นไม่นานหลังจากที่คณ
ุ ออกไป
ยังการเล่นหรื อปิ ดกล้ อง

N • คําสัง่ ย้ ายภาพจะรองรับภาพได้ สงู สุด 999 ภาพ
• จะเลือกภาพต่อไปนี ้เพื่ออัพโหลดไม่ได้ :
- ภาพที่ป้องกันไว้
- ภาพยนตร์
- ภาพ RAW
- ภาพ “Gift” (ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องตัวอื่น)
• หากเลือก คําสั่งจับคู่/ย้ าย ไว้ สําหรับ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าทั่วไป > r ตัง้ ค่ าปุ่ ม จะ
สามารถทําเครื่ องหมายภาพเพื่ออัพโหลดโดยใช้ ปมุ่ Fn1 ได้

7

้
าดับปั จจุบนั ให้ เลือก
• หากต้ องการลบเครื่องหมายการอัพโหลดออกจากภาพทังหมดในลํ
คําสั่งย้ ายภาพ > รี เซ็ตคําสั่ง

• หากเลือก เปิ ด ไว้ สาํ หรับ D ตัง้ การเชื่อมต่อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth > การย้ายภาพอัตโนมัติ
ภาพจะถูกทําเครื่องหมายเพือ่ อัพโหลดทันทีทถี่ า่ ยโดยอัตโนมัติ
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การสื่อสารไร้ สาย
เชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนที่ใช้ แอพ FUJIFILM Camera Remote เวอร์ ชนั่ ล่าสุด สามารถใช้ สมาร์ ท
โฟนสําหรับ:
• ควบคุมการถ่ายภาพของกล้ องจากระยะไกล
• รับภาพที่อพั โหลดมาจากกล้ อง
• ค้ นหาภาพและดาวน์โหลดภาพที่เลือกจากกล้ อง
ั ้ งกล้ อง
• อัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งที่ตงไปยั

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

สไลด์ โชว์
ดูภาพในสไลด์โชว์อตั โนมัติ กด MENU/OK เพื่อเริ่ มต้ น แล้ วกดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางขวา
หรื อซ้ ายเพื่อข้ ามไปข้ างหน้ าหรื อข้ างหลัง กด DISP/BACK เมื่อใดก็ได้ ในระหว่างแสดงผลเพื่อดูวิธี
ใช้ บนหน้ าจอ สามารถจบการแสดงผลด้ วยการกด MENU/OK

N กล้ องจะไม่ปิดอัตโนมัตใิ นระหว่างแสดงสไลด์โชว์

7
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ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ
สร้ างสมุดภาพจากภาพที่คณ
ุ ชอบ
การสร้ างสมุดภาพ
1 เลือก สมุดใหม่ สําหรับ C เมนูภาพย้ อนหลัง > ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ

2

เลื่อนดูภาพต่างๆ และกดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นเพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก กด
MENU/OK เพื่อออกเมื่อสมุดเสร็ จสมบูรณ์

N • ไม่สามารถเลือกภาพถ่าย a หรือเล็กกว่าหรือภาพยนตร์สําหรับสมุดภาพ
• ภาพแรกที่เลือกจะกลายเป็ นรูปภาพหน้ าปก กดไม้ โฟกัสลงเพื่อเลือกรูปภาพปั จจุบนั เป็ น
หน้ าปกแทน

3

ไฮไลท์ สร้ างสมุดภาพเสร็จ แล้ วกด MENU/OK (การเลือกรูปภาพทังหมดสํ
้
าหรับสมุด ให้
เลือก เลือกทุกภาพ) ระบบจะเพิ่มสมุดเล่มใหม่ไปยังรายการในเมนูชว่ ยเหลือของสมุด
ภาพ

N • สมุดสามารถมีภาพได้ สงู สุด 300 ภาพ
• สมุดที่ไม่มีภาพจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
สมุดภาพ
สามารถคัดลอกสมุดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ซอฟต์แวร์ MyFinePix Studio

7
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การดูสมุดภาพ
ไฮไลท์สมุดในเมนูชว่ ยเหลือของสมุดภาพและกด MENU/OK เพื่อแสดงสมุด จากนันกดไม้
้
โฟกัส
(ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อเลื่อนดูภาพต่างๆ
การแก้ ไขและลบสมุดภาพ
แสดงสมุดภาพและกด MENU/OK ตัวเลือกต่อไปนี ้จะปรากฏขึ ้น ให้ เลือกตัวเลือกที่ต้องการและ
ทําตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
• แก้ ไข: แก้ ไขสมุดตามที่อธิบายใน “การสร้ างสมุดภาพ”
• ลบ: ลบสมุด
จัดเก็บ PC ออโต้
อัพโหลดรูปภาพจากกล้ องถ่ายรูปไปยังคอมพิวเตอร์ ที่กําลังเปิ ดใช้ FUJIFILM PC AutoSave
รุ่นล่าสุด (โปรดทราบว่า คุณจะต้ องติดตังซอฟต์
้
แวร์ และกําหนดค่าคอมพิวเตอร์ เป็ นปลายทาง
สําหรับรูปถ่ายที่คดั ลอกมาจากกล้ องถ่ายรูปเสียก่อน)

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

7
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สั่งพิมพ์ (DPOF)
สร้ าง “สัง่ พิมพ์” สําหรับเครื่ องพิมพ์ที่รองรับ DPOF

1
2

เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > สั่งพิมพ์ (DPOF)

3
4

แสดงรูปภาพที่คณ
ุ ต้ องการรวมเข้ าหรื อลบออกจากคําสัง่ พิมพ์

เลือก แสดงวันที่ s เพื่อพิมพ์วนั ที่ที่บนั ทึกรูปภาพ ไม่ มีวันที่ เพื่อพิมพ์รูปภาพโดยไม่มี
วันที่ หรื อ ตัง้ ค่ าใหม่ เพื่อลบรูปภาพทังหมดออกจากคํ
้
าสัง่ พิมพ์ก่อนดําเนินการ
กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรื อลงเพื่อเลือกจํานวน
ภาพ (สูงสุดถึง 99 ภาพ)

´É¡·¤¡r (DPOF)
DPOF: 00001

N หากต้ องการลบภาพออกจากคําสัง่ ให้ กดไม้ โฟกัสลง
จนกว่าจํานวนภาพจะเป็ น 0

01 Ân 

£µ¡

จํ านวนสําเนา

´Ê n µ

จํ านวนทัง้ หมดทีพ่ ิ มพ์

้
่ 3–4 เพื่อให้ คําสัง่ การพิมพ์เสร็จสมบูรณ์
N ทําซํ ้าขันตอนที

7

ั้
กด MENU/OK เพื่อออก
5 จํานวนการพิมพ์ทงหมดจะแสดงบนจอภาพ
N • รูปภาพในคําสัง่ การพิมพ์ปัจจุบนั จะแสดงโดยไอคอน u ระหว่างการเล่น
• คําสัง่ พิมพ์สามารถมีภาพได้ สงู สุด 999 ภาพจากการ์ดหน่วยความจําเดียว
• หากใส่การ์ดหน่วยความจําที่มีคําสัง่ พิมพ์ที่สร้ างด้ วยกล้ องอื่นไว้ แล้ ว คุณจําเป็ นจะต้ องลบคําสัง่
ออกก่อนที่จะสร้ างคําสัง่ พิมพ์ตามรายละเอียดที่อธิบายข้ างต้ น
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พิมพ์ ภาพ instax
การพิมพ์รูปภาพไปยังเครื่ องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ที่เป็ นอุปกรณ์เสริ ม อันดับแรก ให้
เลือก D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax แล้ วป้อนชื่อเครื่ องพิมพ์ instax SHARE
(SSID) และรหัสผ่าน จากนันทํ
้ าตามขันตอนด้
้
านล่าง

1
2

เปิ ดเครื่ องพิมพ์
เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > พิมพ์ ภาพ instax
กล้ องจะเชื่อมต่อไปยังเครื่ องพิมพ์

¡·¤¡r £µ¡
instax-12345678
Îµ¨´ÁºÉ°¤n °
FUJIFILM-CAMERA-1234

¥Á¨·

3

ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ในการแสดงรูปภาพที่คณ
ุ
ต้ องการจะพิมพ์ จากนันกด
้ MENU/OK รูปภาพจะถูกส่ง
ไปยังเครื่ องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่ มขึ ้น

¡·¤¡r £µ¡

´Ê n µ
instax-12345678

100-0020

¥Á¨·

N • รูปภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
• พื ้นที่ที่พิมพ์จะเล็กกว่าพื ้นที่ที่มองเห็นในหน้ าจอ LCD
• การแสดงผลอาจแตกต่างกันตามเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้

7
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อัตราส่ วนภาพ
เลือกวิธีที่อปุ กรณ์ความละเอียดสูง (HD) แสดงภาพด้ วยอัตราส่วนภาพ 3 : 2 (ตัวเลือกนี ้สามารถ
ใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับสาย HDMI)
16:9
3:2

ตัวเลือก
16∶9

3∶2

จอแสดงผล

N เลือก 16 : 9 เพื่อแสดงภาพเพื่อให้ เต็มหน้ าจอด้ วยการครอบตัดส่วนบนและล่างของภาพออก 3 : 2
เพื่อแสดงภาพทังหมดด้
้
วยแถบสีดําด้ านใดด้ านหนึง่

7
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D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน
ปรับการตังค่
้ ากล้ องเบื ้องต้ น
การเข้ าถึงการตังค่
้ ากล้ องเบื ้องต้ น ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรียม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน

´Ê n µ¼oÄo µ
¢°¦r Â¤
ª´¸ÉÁª¨µ
Áª¨µn µ

´Ê n µÁ¤¼ °´
Îµªµ¤³°µÁÈÁ°¦r
Á¸¥ Â¢¨
¦¸ÁÈ
°°

ฟอร์ แมท
การฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา:

1
2

เลือก D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ฟอร์ แมท ในแท็บ D (จัดเตรี ยม)
ข้ อความยืนยันจะปรากฏ การฟอร์ แมทการ์ ดหน่วย
ความจํา ให้ ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK

N การออกโดยไม่ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา ให้ เลือก
ยกเลิก หรื อกด DISP/BACK

8

¢°¦rÂ¤
¢°¦rÂ¤2."
¨£µ¡´Ê®¤

¨
¥Á¨·

้
รวมถึงภาพที่มีการป้องกัน จะถูกลบจากการ์ ดหน่วยความจํา โปรดคัดลอกไฟล์ที่
O • ข้ อมูลทังหมด
สําคัญไปยังคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เก็บข้ อมูลอื่น
• ห้ ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ในระหว่างการฟอร์แมท
N นอกจากนี ้ยังสามารถแสดงเมนูฟอร์แมทได้ โดยการกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง
ขณะที่กดค้ างไว้ ที่ปมุ่ b
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ตังค่
้ าผู้ใช้ งาน

วันที่/เวลา
การตังค่
้ านาฬิกาของกล้ อง:

1
2

เลือก D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > วันที่/เวลา ในแท็บ D (จัดเตรี ยม)

3

กด MENU/OK เพื่อตังค่
้ านาฬิกา

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อไฮไลท์ปี เดือน วัน ชัว่ โมง หรื อนาที และ
กดขึ ้นหรื อลงเพื่อเปลี่ยนค่า หากต้ องการเปลี่ยนลําดับของการแสดงปี เดือน และวัน ให้
ไฮไลท์รูปแบบวันที่แล้ วกดไม้ โฟกัสขึ ้นหรื อลง

เวลาต่ าง
สลับนาฬิกาของกล้ องทันทีจากโซนเวลาที่บ้านของคุณเป็ นเวลาในท้ องถิ่นที่คณ
ุ เดินทางไป หาก
ต้ องการระบุความแตกต่างระหว่าง เวลาในท้ องถิ่นและโซนเวลาที่บ้านของคุณ:

1
2

ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK
ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เลือกความแตกต่างของเวลาระหว่างเวลาในท้ องถิ่นและโซนเวลา
ในประเทศของคุณ กด MENU/OK เมื่อการตังค่
้ าสมบูรณ์

การตังค่
้ านาฬิกากล้ องตามเวลาท้ องถิ่น ให้ ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK การตังค่
้ า
ิ
นาฬกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคุณ ให้ เลือก h HOME
ตัวเลือก
g LOCAL

h HOME

8

N หากเลือก g LOCAL จะมี g ปรากฏเป็ นสีเหลืองประมาณสามวินาทีเมื่อเปิ ดกล้ อง
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Qa
เลือกภาษา
ตัง้ ค่ าเมนูของฉัน
แก้ ไขรายการที่อยูใ่ นแท็บ E (เมนูของฉัน) ซึง่ เป็ นเมนูตวั เลือกที่ใช้ บอ่ ยแบบกําหนดเองให้ เป็ น
ส่วนตัว

1

2

ไฮไลท์ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ตัง้ ค่ าเมนูของฉัน ที่อยู่
ในแท็บ D (จัดเตรี ยม) และกดปุ่ ม MENU/OK

8

Á¡·É¤Å°ÁÈ¤
´¦³´Å°ÁÈ¤
¨Å°ÁÈ¤

N เพื่อจัดลําดับรายการใหม่ เลือก จัดระดับไอเท็ม เพื่อลบรายการ เลือก ลบไอเท็ม
กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ เพิ่มไอ
เท็ม แล้ วกด MENU/OK ตัวเลือกที่สามารถเพิ่มไปยัง
“เมนูของฉัน” จะไฮไลท์เป็ นสีนํ ้าเงิน

N
3

´Ê n µÁ¤¼ °´

´ÊnµÁ¤¼ °´

µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
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เลือกตําแหน่งสําหรับรายการแล้ วกด MENU/OK
รายการจะถูกเพิ่มไปยัง “เมนูของฉัน”

¥Á¨·

¥o µ¥

´¹

Á¨º°ÎµÂ®n Å°ÁÈ¤

4 กด MENU/OK เพื่อกลับไปยังจอแสดงผลแก้ ไข
้
3 และ 4 จนกว่าเพิ่มรายการทังหมดที
้
่ต้องการแล้ ว
5 ทําซํ ้าขันตอน
N ”เมนูของฉัน” สามารถประกอบด้ วยรายการสูงสุด 16 รายการ
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รายการปั จจุบนั ใน “เมนูของฉัน” จะแสดงด้ วยเครื่ องหมายถูก
1 µ£µ¡
2 »£µ¡ °£µ¡

ตังค่
้ าผู้ใช้ งาน

ทําความสะอาดเซ็นเซอร์
ขจัดฝุ่ นออกจากเซ็นเซอร์ ภาพของกล้ อง
ตัวเลือก
ตกลง
เมื่อเปิ ดสวิตช์

คําอธิบาย
ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ทนั ที
การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ จะดําเนินการเมื่อเปิ ดกล้ อง
การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ จะทํางานเมื่อปิ ดกล้ อง (อย่างไรก็ตาม การ
ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ จะไม่ทํางานหากปิ ดกล้ องในโหมดเล่น)

เมื่อปิ ดสวิตช์

N ฝุ่ นที่ไม่สามารถขจัดออกโดยใช้ การทําความสะอาดเซ็นเซอร์สามารถใช้ ลกู ยางเป่ าลมเป่ าออกได้
(P 277)

เสียง&แฟลช
เลือก ปิ ด เพื่อปิ ดใช้ งานลําโพง แฟลช และไฟช่วยหา และไฟตังเวลา
้
ในกรณีที่ไม่เหมาะใช้ งาน
เสียงหรื อไฟของกล้ อง
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

รี เซ็ต
ตัวเลือกรี เซ็ตการถ่ายรูปหรื อเมนูการตังค่
้ าเพื่อใช้ คา่ เริ่ มต้ น

1

ไฮไลท์ตวั เลือกที่ต้องการและกด MENU/OK
ตัวเลือก
รี เซ็ตเมนูถ่ายภาพ
รี เซ็ตตัง้ ค่ า

2

คําอธิบาย
รี เซ็ตการตังค่
้ าเมนูถ่ายรูปทังหมดให้
้
กลับไปเป็ นค่าเริ่ มต้ น ยกเว้ น
สมดุลย์สีขาวและรายการการตังค่
้ าแบบกําหนดเองที่สร้ างโดยใช้
แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง
รี เซ็ตการตังค่
้ าของเมนูตงค่
ั ้ าทังหมดให้
้
กลับไปเป็ นค่าเริ่ มต้ น ยกเว้ น
วันที่/เวลา, เวลาต่ าง และ ตัง้ การเชื่อมต่ อ

ข้ อความยืนยันจะปรากฏขึ ้นมา ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK
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8

D ตัง้ ค่ าเสียง
ทําการเปลี่ยนแปลงไปยังเสียงของกล้ อง
การเข้ าถึงการตังค่
้ าเสียง ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าเสียง

´Ê n µÁ¸¥

¦³´Á¸¥Áº°AF
¦³´Á¸¥Áº°®n ªÁª¨µ
¦³´Á¸¥
Á¸¥´Á°¦r
Á¨º°Á¸¥
¦´Á¸¥
°°

ระดับเสียงเตือน AF
เลือกระดับความดังของเสียงเตือนที่ดงั เมื่อกล้ องโฟกัส สามารถปิ ดเสียงเตือนได้ โดยการเลือก
eปิ ด
ตัวเลือก
b (สูง)

c (กลาง)

d (ตํ่า)

eปิ ด (ปิ ดเสียง)

ระดับเสียงเตือนหน่ วงเวลา
เลือกระดับความดังของเสียงเตือนที่ดงั เมื่อการตังเวลาถ่
้
ายทํางาน สามารถปิ ดเสียงเตือนได้ โดย
การเลือก eปิ ด
ตัวเลือก
b (สูง)

8

c (กลาง)

d (ตํ่า)

eปิ ด (ปิ ดเสียง)

ระดับเสียง
ปรับระดับเสียงเมื่อใช้ งานการควบคุมกล้ อง เลือก eปิ ด เพื่อปิ ดใช้ งานเสียงการควบคุม
ตัวเลือก
b (สูง)
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c (กลาง)

d (ตํ่า)

eปิ ด (ปิ ดเสียง)

ตังค่
้ าเสียง

เสียงชัตเตอร์
ปรับระดับเสียงที่ดงั จากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เลือก eปิ ด เพื่อปิ ดใช้ งานเสียงชัตเตอร์
ตัวเลือก
b (สูง)

c (กลาง)

d (ตํ่า)

eปิ ด (ปิ ดเสียง)

เลือกเสียง
เลือกเสียงที่ดงั จากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
ตัวเลือก
j เสียง 2

i เสียง 1

k เสียง 3

ปรั บเสียง
ปรับระดับเสียงสําหรับการเล่นภาพยนตร์
10

9

8

7

6

ตัวเลือก
5

4

3

2

1

0

8
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D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ
ทําการเปลี่ยนแปลงไปยังการตังค่
้ าจอแสดงผล
การเข้ าถึงการตังค่
้ าหน้ าจอ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าหน้ าจอ

´Ê n µ®o µ°
ªµ¤ªn µEVF
¸EVF
µ¦¦´¸EVF
ªµ¤ªn µLCD
¸LCD
µ¦¦´¸LCD
Â£µ¡
Â£µ¡Â®¤»°´Ã¤´·
°°

ความสว่ าง EVF
ปรับความสว่างของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
ตัวเลือก
ออโต้
ตัง้ ค่ าเอง

คําอธิบาย
การปรับแต่งความสว่างโดยอัตโนมัติ
ปรับแต่งความสว่างแบบแมนวล; เลือกจากตัวเลือกระหว่าง +5 ถึง -7

สี EVF
ปรับระดับสีของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
+5

8

+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0
–1

–2

–3

–4

การปรั บสี EVF
ปรับสีของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

1

ปรับสีโดยใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)

µ¦¦´ ¸EVF

´Ê n µ

2

กด MENU/OK
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ตังค่
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ความสว่ าง LCD
ปรับความสว่างจอภาพ
+5

+4

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0
–1

–2

–3

–4

–5

+3

+2

+1

ตัวเลือก
0
–1

–2

–3

–4

–5

สี LCD
ปรับระดับสีจอภาพ
+5

+4

การปรั บสี LCD
ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD

1
2

ปรับสีโดยใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
กด MENU/OK

8
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แสดงภาพ
เลือกระยะเวลาที่แสดงภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ ว
ตัวเลือก
ต่ อเนื่อง
1.5 วิ
0.5 วิ
ปิ ด

คําอธิบาย
ภาพจะแสดงจนกว่ากดปุ่ ม MENU/OK หรื อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ การซูมเข้ าที่
จุดโฟกัสที่ทํางาน ให้ กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง กดอีกครัง้ เพื่อ
ยกเลิกการซูม
ภาพจะแสดงตามเวลาที่เลือกหรื อจนกว่ากดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ภาพจะไม่ปรากฏหลังจากถ่ายรูป

N • สีอาจแตกต่างจากภาพจริงเล็กน้ อย
• อาจมองเห็นรอยจุดที่เป็ น “สัญญาณรบกวน” เกิดขึ ้นได้ ที่คา่ ความไวแสงสูง
แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัติ
เลือกว่าสัญลักษณ์ในช่องมองภาพและจอภาพ LCD หมุนตรงกับแนวของกล้ องหรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

8
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ปิ ด

ตังค่
้ าหน้ าจอ

ตรวจแสง/สมดุลย์ สีขาวโหมดแมนนวล
เลือกว่าจะเปิ ดใช้ งานการแสดงตัวอย่างการรับแสงและ/หรื อสมดุลย์สีขาวในโหมดการรับแสง
แบบแมนวลหรื อไม่
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ดูตวั อย่ าง EXP/WB เปิ ดใช้ งานการแสดงตัวอย่างการรับแสงและสมดุลย์สีขาว
แสดงตัวอย่างสมดุลย์สีขาวเท่านัน้ เลือกตัวเลือกนี ้ในสถานการณ์ที่การรับแสง
ดูตวั อย่ าง WB และสมดุลย์สีขาวมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงขณะถ่ายภาพ อาจจะสามารถใช้ ตวั
เลือกนี ้ได้ ในกรณีที่คณ
ุ ใช้ แฟลชร่วมกับไฟหลอดไส้
ปิ ดใช้ งานการแสดงตัวอย่างการรับแสงและสมดุลย์สีขาว เลือกตัวเลือกนี ้เมื่อใช้
ปิ ด
แฟลชหรื อในโอกาสอื่นที่การรับแสงอาจเปลี่ยนเมื่อถ่ายภาพ

ดูไลฟ์ทั่วไป
เลือกว่าจะให้ เอฟเฟกต์ของจําลองฟิ ล์ม, สมดุลย์สีขาว และการตังค่
้ าอื่นๆ ปรากฏในจอภาพหรื อ
ไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

คําอธิบาย
เอฟเฟกต์ของการตังค่
้ ากล้ องจะไม่ปรากฏบนหน้ าจอ แต่เงาในฉากที่มีคอนท
ราสต์ตํ่า, พื ้นหลังสว่าง และวัตถุอื่นๆ ที่มองเห็นยากจะสามารถมองเห็นได้ งา่ ยขึ ้น
สีและโทนจะแตกต่างออกไปจากภาพจริ ง อย่างไรก็ตามจอแสดงผลจะปรับเพื่อ
แสดงเอฟเฟกต์ของตัวกรองขันสู
้ งและของการตังค่
้ าโมโนโครมและซีเปี ย
สามารถดูตวั อย่างเอฟเฟกต์ของจําลองฟิ ล์ม, สมดุลย์สีขาว และการตังค่
้ าอื่นๆ
ได้ ในหน้ าจอ
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ตารางกรอบ
เลือกตารางกรอบภาพสําหรับโหมดถ่ายรูป
F GRID 9

ตัวเลือก
G GRID 24

H เฟรมภาพ HD

จอแสดงผล
สําหรับการจัดองค์ประกอบ “กฎ
สามส่วน”

ตารางหกส่วนสี ่

เฟรมภาพ HD ในกรอบทีแ่ สดงโดย
เส้นด้านบนและล่างของจอแสดงผล

N ตารางกรอบภาพจะไม่แสดงที่การตังค่้ าเริ่มต้ น แต่สามารถแสดงโดยใช้ D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น >
แสดง ค่ าที่ตงั ้ ไว้ (P 198)

หมุนภาพที่แสดง
เลือก เปิ ด เพื่อหมุน “ความสูง” ภาพ (แนวตัง-แนวนอน)
้
ระหว่างที่เล่น
ตัวเลือก
เปิ ด

8
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ปิ ด

ตังค่
้ าหน้ าจอ

หน่ วยของระยะโฟกัส
เลือกหน่วยที่ใช้ สําหรับสัญลักษณ์ระยะโฟกัส
ตัวเลือก
เมตร

ฟุต

หน่ วยรู รับแสงเลนส์ ภาพยนตร์
เลือกว่าจะให้ กล้ องแสดงรูรับแสงเป็ นตัวเลข T-number (ใช้ สําหรับเลนส์กล้ องถ่ายภาพยนตร์ )
หรื อตัวเลข f/-number (ใช้ สําหรับเลนส์กล้ องภาพนิ่ง) เมื่อติดเลนส์เสริ ม FUJINON MKX-series
โปรดดูเอกสารที่ให้ มาพร้ อมเลนส์สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ งานเลนส์สําหรับถ่าย
วิดีโอ
ตัวเลือก
ค่ า T
ค่ า F

คําอธิบาย
ค่ารูรับแสงของเลนส์ที่ใช้ โดยผู้กํากับภาพ ค่าการส่องผ่านของเลนส์จะถูกนําไป
คํานวณหาการรับแสงที่ดีขึ ้น
ค่ารูรับแสงของเลนส์ที่ใช้ โดยผู้ถ่ายภาพ ค่าการส่องผ่านของเลนส์จะถือว่าเป็ น
100% ซึง่ แสดงว่ารูรับแสงที่เท่ากันอาจสร้ างการรับแสงที่แตกต่างกันได้ โดยขึ ้น
อยูก่ บั เลนส์
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แสดง ค่ าที่ตงั ้ ไว้
เลือกรายการที่แสดงในจอแสดงผลสัญลักษณ์มาตรฐาน

1
2
3

8

4
5

ในโหมดถ่ายรูป ใช้ ปมุ่ DISP/BACK เพื่อแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน
กด MENU/OK แล้ วเลือก D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้ ในแท็บ D (จัดเตรียม)
ไฮไลท์รายการแล้ วกด MENU/OK เพื่อเลือกหรื อยกเลิกการเลือก
รายการ
ตารางกรอบ
ELECTRONIC LEVEL
เฟรมโฟกัส
แสดงระยะ AF
แสดงระยะ MF
ฮิสโตแกรม
เตือนส่วนไฮไลต์ในไลฟ์วิว
โหมดถ่ายภาพ
รูรับแสง/ชัตเตอร์ /ISO
ข้ อมูลที่พื ้นหลัง
Expo. Comp (เลข)
Expo. Comp (ระดับ)
โหมดโฟกัส
วัดแสง
ชนิดชัตเตอร์
แฟลช

ค่ าเริ่มต้ น
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

รายการ
โหมดต่อเนื่อง
โหมดป้องกันภาพสัน่ ไหว
โหมดหน้ าจอสัมผัส
สมดุลย์สีขาว
จําลองฟิ ล์ม
ช่วงไดนามิก
โหมดบูสต์
จํานวนภาพที่เหลือ
ขนาดภาพ/คุณภาพ
โหมดมูฟวี่ & เวลา บันทึก
คําสัง่ ย้ ายภาพ
ระดับไมโครโฟน
ข้ อความแนะนํา
ระดับแบตเตอรี่
เส้ นกรอบการจัดเฟรม

ค่ าเริ่มต้ น
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

กด DISP/BACK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
กด DISP/BACK ตามต้ องการเพื่อออกจากเมนู แล้ วกลับไปยังจอแสดงผลการถ่ายภาพ

198

ตังค่
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โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
เลือก เปิ ด เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลือกตัวระบุที่
แสดงได้ ด้วย D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

ปิ ด

เปิ ด

O ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงขึ ้นมาเมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF) (P 11)
ุ่ นในการเปิ
้
ด
N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมนั
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 204, 230)

8
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โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)
เลือก เปิ ด เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุที่แสดงได้ ด้วย
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

ปิ ด

เปิ ด

O ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงขึ ้นมาเมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD) (P 13)
ุ่ นในการเปิ
้
ด
N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมนั
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 204, 230)
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ตังค่
้ าหน้ าจอ

ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุใหญ่
เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้ เลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF) หรื อ
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

ตัวเลือก
A Expo. DISP.

µ¦´Ê n µµ¦Â¦³» µÄ®n

Expo. DISP.
Á¨

คําอธิบาย
เลือกรายการที่แสดงอยูด่ ้ านล่างหน้ าจอ รายการที่เลือกจะมีเครื่ องหมาย
ถูกกํากับไว้ (R); หากต้ องการยกเลิก ให้ ไฮไลท์เครื่ องหมายถูกและกดปุ่ ม
MENU/OK

d สเกล
Bd
C L1, L2, L3, L4
D R1, R2, R3, R4

เลือก เปิ ด เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านซ้ ายของหน้ าจอได้ สงู สุดสี่ไอคอน
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านขวาของหน้ าจอได้ สงู สุดสี่ไอคอน

ข้ อมูลการปรั บความต่ างแสง
ปรับการแสดงคอนทราสต์หน้ าจอ
ตัวเลือก
ความต่ างแสงสูง
มาตรฐาน
ความต่ างแสงตํ่า
แสงแวดล้ อมน้ อย

คําอธิบาย
คอนทราสต์สงู
คอนทราสต์ปกติ
คอนทราสต์ตํ่า
คอนทราสต์ที่ถกู ปรับแต่งสําหรับความสว่างของแสงโดยรอบน้ อย
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D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล
เข้ าถึงตัวเลือกสําหรับการควบคุมกล้ อง
การเข้ าถึงตัวเลือกการควบคุม ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล

´Ê n µ»n ¤Å°´¨
´Ê n µ´ª¦´Ã¢´
Âo Å ´ÁÈÁ¤¼nª
´Ê ¢´ r É ´(Fn)
´Ê Âo®¤»Îµ´É
AFo ª¥»n ¤´Á°¦r
AEo ª¥»n ¤´Á°¦r
n µ¥£µ¡Ã¥Å¤n ¤¸Á¨r
n µ¥Ã¥Å¤n Äo µ¦r 
°°

ตัง้ ค่ าตัวปรั บโฟกัส
เลือกฟั งก์ชนั ที่ใช้ งานด้ วยไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
ตัวเลือก
ล็อก (ปิ ด)
เลื่อน n เพื่อปลดล็อค
เปิ ด
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คําอธิบาย
ไม่สามารถใช้ ไม้ โฟกัสระหว่างการถ่ายภาพ
กดไม้ เพื่อดูจอแสดงผลจุดโฟกัสและเอียงไม้ เพื่อเลือกจุดโฟกัส
เอียงไม้ เพื่อดูจอแสดงผลจุดโฟกัสและเลือกจุดโฟกัส

ตังค่
้ าปุ่ ม/ไดอัล

แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
เลือกรายการที่แสดงในเมนูดว่ น

1
2

เลือก D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน ในแท็บ D (จัดเตรี ยม)

3

ไฮไลท์ตวั เลือกใดๆ ต่อไปนี ้ แล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังตําแหน่งที่เลือก

เมนูดว่ นในปั จจุบนั จะแสดงขึ ้น; ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไฮไลท์รายการที่คณ
ุ ต้ องการจะ
เปลี่ยนแล้ วกด MENU/OK

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• จําลองฟิ ลม์ *
• ปรับขาวดํา ab(อุ* น่ /เย็น) *
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ด* สี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• ช่วงไดนามิก * *
• การจัดลําดับช่*วง D
• สมดุลย์สีข*าว
• โทนสว่า*ง
ด
• โทนมื
• สี *
• ความคมชัด * *
• ลดสัญญาณรบกวน
• เลือกตังค่้ าเอง *
• ออโต้ โฟกัส (โหมดมูฟวี่ AF)
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C

* จัดเก็บในรายการตังค่
้ าแบบกําหนดเอง

• ตังค่้ าตรวจจับใบหน้า/ตา
• ระบบช่วย MF
• โหมดหน้ าจอสัมผัส
้
าย
• ตังเวลาถ่
• วัดแสง
• ชนิดชัตเตอร์
• การลดความสั* น่ ไหว
• ความไวแสง
• การตังค่้ าฟั งก์ชนั แฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดมูฟวี่
• บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
• การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
• เสียง&แฟลช
• ความสว่าง EVF/LCD
• สี EVF/LCD
• ไม่มี

8

N • เลือก ไม่ มี เพื่อไม่กําหนดตัวเลือกไปยังตําแหน่งที่เลือก
• เมื่อเลือก เลือกตัง้ ค่ าเอง การตังค่้ าปั จจุบนั จะแสดงในเมนูดว่ น โดยมีป้าย BASE
N สามารถเข้ าถึงเมนูดว่ นในโหมดถ่ายภาพได้ เช่นกันโดยการกดปุ่ ม Q ค้ างไว้

203

ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)
เลือกหน้ าที่ที่ทํางานด้ วยปุ่ มฟั งก์ชนั

1
2
3

8

เลือก D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) ในแท็บ D (จัดเตรี ยม)
ไฮไลท์การควบคุมที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK
ไฮไลท์ตวั เลือกใดๆ ต่อไปนี ้ แล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังการควบคุมที่เลือก

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• RAW
• จําลองฟิ ล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• ช่วงไดนามิก
• การจัดลําดับช่วง D
• สมดุลย์สีขาว
• เลือกตังค่้ าเอง
• โฟกัสแบบพื ้นที่
• เช็คโฟกัส
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C
• n การเลือกใบหน้ า op
• เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า/ปิ ด
• การตังค่้ าโหมดการถ่ายภาพ
• โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต
• เก็บภาพล่วงหน้ า sJ
้
าย
• ตังเวลาถ่
• วัดแสง
• ชนิดชัตเตอร์
• การลดความสัน่ ไหว
• ความไวแสง
• โหมดIS
• การสื่อสารไร้ สาย

204

• การตังค่้ าฟั งก์ชนั แฟลช
• ล็อก TTL
• ตัวอย่างเงาแฟลช
• บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
• การตังค่้ าการวัดแสง ZEBRA
• การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
• ควบคุมความเงียบของมูฟวี่
• พรีวิวชัดลึก
• ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดูไลฟ์ทัว่ ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL
• โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
• ล็อก AE เท่านัน้
• ล็อก AF เท่านัน้
• ล็อก AE/AF
• เปิ ด AF
• ล็อค AWB เท่านัน้
• ตังค่้ ารูรับแสง
• ประสิทธิภาพ
• ย้ ายภาพอัตโนมัติ
• เลือกปลายทางการจับคู่
• เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
• เปิ ดเล่น
• ไม่มี (ปิ ดใช้ งานการควบคุม)

ตังค่
้ าปุ่ ม/ไดอัล

N • ล็อก AE เท่านัน้ , ล็อก AF เท่านัน้ , ล็อก AE/AF, เปิ ด AF และ ล็อค AWB เท่านัน้ จะ
กําหนดให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั แบบสัมผัสไม่ได้ (T-Fn1 ถึง T-Fn4)
• นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกการกําหนดปุ่ มฟั งก์ชนั ได้ โดยการกดปุ่ ม DISP/BACK ค้ างไว้
เปิ ด AF
หากเลือก เปิ ด AF แล้ ว คุณสามารถกดแป้นควบคุมแทนการกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ได้
ตัวอย่ างเงาแฟลช
หากเลือก ตัวอย่ างเงาแฟลช เมื่อต่อชุดแฟลชเสริ มภายนอกที่เข้ ากันได้ แล้ ว คุณสามารถกดปุ่ ม
ควบคุมเพื่อทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและสิง่ อื่นๆ ได้ (ตัวอย่างเงาแฟลช)
ล็อก TTL
หากเลือก ล็อก TTL คุณสามารถกดแป้นควบคุมเพื่อล็อกการยิงแฟลชตามตัวเลือกที่เลือก
สําหรับ F ตัง้ ค่ าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 142)
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n การเลือกใบหน้ า op
สามารถเปิ ดใช้ หรื อปิ ดใช้ งาน
n การเลือกใบหน้ า op ได้ โดยการกดปุ่ มที่กําหนด
ไว้ ให้ n การเลือกใบหน้ า op การเปิ ดใช้ งาน
n การเลือกใบหน้ า op จะทําให้ สามารถใช้ ไม้ โฟกัส
(ก้ านโฟกัส) หรื อ (ระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพ)
การควบคุมแบบสัมผัส (P 21) เพื่อเลือกใบหน้ าที่จะใช้ ใน
การโฟกัสได้

Á· µ¦Á¨º°Ä®o µ

สามารถเข้ าถึงคุณสมบัตติ อ่ ไปนี ้โดยใช้ ไม้ โฟกัสหรื อระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพเมื่อ
เปิ ดใช้ งาน n การเลือกใบหน้ า op:
• สามารถเลือกใบหน้ าที่ใช้ ตงค่ั ้ าโฟกัสได้ โดยใช้ ไม้ โฟกัส กดตรงกลางของไม้ โฟกัสเพื่อเปิ ดใช้
งานการเลือกพื ้นที่โฟกัสชัว่ คราว (P 69)
• สามารถใช้ หน้ าจอสัมผัส (จอภาพ) เพื่อเลือกใบหน้ าที่ใช้ ตงค่ั ้ าโฟกัสได้ ระหว่างการถ่ายภาพ
ด้ วยช่องมองภาพ

N n การเลือกใบหน้ า op จะเปิ ดใช้ งานโดยอัตโนมัตหิ ากเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ ตัง้ ค่ าตัวปรับ
โฟกัส (P 202) ในโหมด S SR AUTO ขัน้ สูง
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ตังค่
้ าปุ่ ม/ไดอัล

ตัง้ แป้นหมุนคําสั่ง
เลือกการทํางานของแป้นหมุนเลือกคําสัง่
ตัวเลือก

คําอธิบาย
กําหนดความเร็วชัตเตอร์ (S.S. (เปลี่ยนโปรแกรม)) หรื อรูรับแสง
แป้นคําสั่งด้ านหน้ า 1
(รู รับแสง) 1 ให้ กบั แป้นคําสั่งด้ านหน้ า 1
กําหนดความไวชัตเตอร์ (S.S. (เปลี่ยนโปรแกรม)), รูรับแสง (รู รับแสง) 1,
แป้นคําสั่งด้ านหน้ า 2
การชดเชยการรับแสง (ชดเชยการรั บแสง) 2, ความไวแสง (ISO)
หรื อไม่กําหนดหน้ าที่ใดๆ (ไม่ มี) ไปยัง แป้นคําสั่งด้ านหน้ า 2 หรื อ
แป้นคําสั่งด้ านหน้ า 3
แป้นคําสั่งด้ านหน้ า 3
กําหนดความไวชัตเตอร์ (S.S. (เปลี่ยนโปรแกรม)), รูรับแสง (รู รับแสง) 1,
แป้นคําสั่งด้ านหลัง การชดเชยการรับแสง (ชดเชยการรั บแสง) 2, ความไวแสง (ISO) หรื อไม่
กําหนดหน้ าที่ใดๆ (ไม่ มี) ไปยังแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง
1 ตังรู้ รับแสงเป็ น A (ออโต้ ) และใช้ เลนส์ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสงหรื อเลือก คําสั่ง ไว้ สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/
ไดอัล > ตัง้ ค่ าแหวนรู รับแสง
2 หมุนแป้นหมุนการชดเชยการรับแสงไปที่ C

N • สามารถเข้ าถึง ตัง้ แป้นหมุนคําสั่ง ได้ โดยการกดค้ างตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า
• และคุณยังสามารถกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลื่อนดูการตังค่้ าตามลําดับ
ของ แป้นคําสั่งด้ านหน้ า 1, แป้นคําสั่งด้ านหน้ า 2 และ แป้นคําสั่งด้ านหน้ า 3
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AF ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
เลือกว่ากล้ องโฟกัสหรื อไม่เมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ตัวเลือก
AF-S
AF-C

คําอธิบาย
ON
:
ล็
อ
คโฟกั
ส
เมื
่
อ
กดปุ่
มชั
ต
เตอร์
ล
งครึ
่งหนึง่
•
OFF
:
โฟกั
ส
ไม่
ท
ํ
า
งานเมื
่
อ
กดปุ่
มชั
ต
เตอร์
ลงครึ่งหนึง่
•
ON
:
กล้
อ
งจะโฟกั
ส
ขณะที
่
ก
ดปุ่
มชั
ต
เตอร์
ลงครึ่งหนึง่
•
• OFF: โฟกัสไม่ทํางานเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่

AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
หากเลือก ON การรับแสงจะล็อกเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่
ตัวเลือก
AF-S/MF
AF-C

คําอธิบาย

• ON: ล็อคการรับแสงเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่
• OFF: ไม่ลอ็ คการรับแสงเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่
• ON: ล็อคการรับแสงขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่
• OFF: ไม่ลอ็ คการรับแสงเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่

N เลือก OFF เพื่อให้ กล้ องปรับการรับแสงก่อนถ่ายรูปแต่ละครัง้ ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
ถ่ ายภาพโดยไม่ มีเลนส์
เลือก เปิ ด เพื่อเปิ ดใช้ การกดชัตเตอร์ เมื่อไม่ได้ ตอ่ เลนส์
ตัวเลือก
เปิ ด

8
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ปิ ด

ตังค่
้ าปุ่ ม/ไดอัล

ถ่ ายโดยไม่ ใช้ การ์ ด
เลือกว่าจะปล่อยชัตเตอร์ ได้ หรื อไม่โดยที่ไม่มีการ์ ดหน่วยความจําเสียบไว้ ในกล้ อง
ตัวเลือก
ON
OFF

คําอธิบาย
เมื่อไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา สามารถกดชัตเตอร์ เพื่อทดสอบการทํางาน
ของกล้ อง และแสดงเมนูถ่ายรูปและเมนูการตังค่
้ าได้
ชัตเตอร์ จะถูกปิ ดใช้ งานหากไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา เพื่อป้องกันภาพ
สูญหายโดยไม่ตงใจขณะถ่
ั้
ายภาพโดยที่ไม่มีการ์ ดหน่วยความจํา

วงแหวนโฟกัส
เลือกทิศทางในการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพิ่มระยะโฟกัส
ตัวเลือก
X ตามเข็มนาฬิกา

Y ทวนเข็มนาฬิกา

การทํางานของแหวนปรั บโฟกัส
เลือกวิธีที่กล้ องจะปรับโฟกัสตามการขยับวงแหวนโฟกัส
ตัวเลือก
ไม่ เป็ นเส้ นตรง
เป็ นเส้ นตรง

คําอธิบาย
โฟกัสจะปรับในอัตราเดียวกันกับการหมุนวงแหวน
โฟกัสจะปรับไปตามการหมุนวงแหวน แต่ความเร็วการโฟกัสจะไม่เปลี่ยนไปตาม
ความเร็วในการหมุนวงแหวน

AE/AF-LOCK
ตัวเลือกนี ้จะกําหนดการกระทําของปุ่ มที่ได้ กําหนดการรับแสงและ/หรื อโฟกัสล็อกไว้

8

ตัวเลือก
คําอธิบาย
กดค้ างAE/AF LOCK การรับแสงและ/หรื อโฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุ่ ม
การรับแสงและ/หรื อโฟกัสจะล็อคขณะที่กดปุ่ มและจะยังคงล็อคอยูจ่ นกว่ากด
กดสลับAE/AF LOCK
ปุ่ มซํ ้าอีกครัง้
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โหมดล็อค AWB
เลือกการทํางานของปุ่ มฟั งก์ชนั่ โดยกําหนดให้ เป็ นล็อคสมดุลย์สีขาวอัตโนมัติ (AWB) ล็อคสม
ดุลย์สีขาวอัตโนมัตใิ ช้ ในการล็อคค่าสมดุลย์สีขาวให้ อยูท่ ี่คา่ เดียวกับที่วดั โดยกล้ องเมื่อเลือก
ออโต้ ไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว
ตัวเลือก
AWB เมื่อกด
เปิ ด/ปิ ด AWB

คําอธิบาย
สมดุลย์สีขาวจะล็อคเมื่อกดปุ่ ม
กดปุ่ มหนึง่ ครัง้ เพื่อล็อคสมดุลย์สีขาวและกดอีกครัง้ หนึง่ เพื่อยกเลิกการล็อค

ตัง้ ค่ าแหวนรู รับแสง
เลือกว่าจะใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อปรับการรับแสงเมื่อตังรู้ รับแสงเป็ น A (ออโต้ ) หรื อไม่
ตัวเลือก
ออโต้
คําสั่ง

คําอธิบาย
กล้ องจะปรับรูรับแสงโดยอัตโนมัติ
สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า

ตัง้ ค่ ารู รับแสง
เลือกวิธีที่ใช้ เพื่อปรับรูรับแสงเมื่อใช้ เลนส์ที่ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ตัวเลือก
ออโต้ +
o ตัง้ เอง
ออโต้

8

ตัง้ ค่ าเอง
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คําอธิบาย
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูรับแสง หมุนเลยรูรับแสงตํ่าสุดเพื่อ
เลือก A (ออโต้ )
รูรับแสงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานในโหมดการรับแสง P (โปรแกรม
AE) หรื อ S (เน้ นชัตเตอร์ AE)
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูรับแสง กล้ องจะทํางานในโหมดการ
้ าเอง)
รับแสง A (เน้ นรูรับแสง AE) หรื อ M (ตังค่

ตังค่
้ าปุ่ ม/ไดอัล

ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
เปิ ดหรื อปิ ดการควบคุมหน้ าจอสัมผัส
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เปิ
ด:
จอภาพ
LCD
ทํ
า
หน้
า
ที
่
เ
ป็ นหน้ าจอสัมผัสระหว่างถ่ายภาพ
•
x การตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
ปิ
ด:
ปิ
ดใช้
ก
ารควบคุ
ม
แบบสั
ม
ผัส
•
เปิ
ด:
แตะจอภาพ
LCD
สองครั
ง้ เพื่อซูมเข้ าที่วตั ถุของคุณระหว่างถ่าย
•
x การตัง้ ค่ าแตะสองครั ง้ ภาพ
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การซูมแบบสัมผัส
เปิ ดใช้ หรื อปิ ดใช้ งานท่าทางของฟั งก์ชนั การสัมผัส
c ฟั งก์ ชันสัมผัส
• เปิ ด: จอภาพ LCD ทําหน้ าที่เป็ นหน้ าจอสัมผัสระหว่างการเล่น
a การตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
เลือกพื ้นที่ของจอภาพ LCD ที่จะใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัสขณะที่
ช่องมองภาพทํางานอยู่
• สามารถเลือกพื ้นที่ที่จะใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัสได้ จาก:
⁃ 6 (ทังหมด)
้
⁃ 1 (ครึ่งซ้ าย)
ตัง้ พืน้ ที่หน้ าจอสัมผัสEVF
⁃ 0 (ครึ่งขวา)
⁃ 3 (ส่วนซ้ ายบน)
⁃ 2 (ส่วนขวาบน)
⁃ 5 (ส่วนซ้ ายล่าง)
⁃ 4 (ส่วนขวาล่าง)
• เลือก ปิ ด เพื่อปิ ดการควบคุมแบบสัมผัสขณะที่ชอ่ งมองภาพทํางานอยู่
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D การจัดการพลังงาน
ปรับการตังค่
้ าจัดการใช้ พลังงาน
การเข้ าถึงการตังค่
้ าหน้ าจอ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก จัดการใช้ พลังงาน

µ¦´µ¦¡¨´µ

´Ê · Á°
¦³··£µ¡

°°

ตัง้ ปิ ดเอง
เลือกว่าจะใช้ เวลานานเท่าใดก่อนกล้ องปิ ดการทํางานอัตโนมัตเิ มื่อไม่มีการดําเนินการใดๆ เวลา
สันลงจะช่
้
วยเพิ่มอายุการใช้ งานของแบตเตอรี่ ถ้ าเลือก ปิ ด ผู้ใช้ จะต้ องปิ ดกล้ องด้ วยตนเอง
ตัวเลือก
5 นาที

2 นาที

1 นาที

30 วิ

15 วิ

ปิ ด

ประสิทธิภาพ
เลือก บูสต์ เพื่อปรับปรุงโฟกัสและประสิทธิภาพจอแสดงผลช่องมองภาพ
ตัวเลือก
บูสต์
ปกติ

8

ประสิทธิภาพออโต้ โฟกัส อัตราเฟรมช่ องมองภาพ
(ความเร็ว)
(ประมาณ)
ความทนทานแบตเตอรี่
เร็ ว
เร็ว
ตํ่า
ปกติ
ปกติ
ปกติ

N เมื่อเลือก ปกติ อัตราเฟรมจะลดลงเมื่อไม่มีการดําเนินการ การใช้ งานส่วนควบคุมกล้ องจะทําให้
อัตราเฟรมกลับสูป่ กติ
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D ตัง้ ค่ าบันทึกข้ อมูล
ทําการเปลี่ยนแปลงไปยังการตังค่
้ าจัดการไฟล์
การเข้ าถึงการตังค่
้ าจัดการไฟล์ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า

´Ê n µ´¹ o °¤¼¨

¨Îµ´£µ¡
´¹£µ¡o ´
Âo Å ºÉ°Å¢¨r
Á¨º°Ã¢¨Á°¦r
o °¤¼¨¨· ··Í

°°

ลําดับภาพ
หมายเลขเฟรม
ภาพใหม่จะถูกบันทึกเป็ นไฟล์ภาพที่ตงชื
ั ้ ่อโดยใช้ หมายเลขไฟล์สี่
หลัก ซึง่ กําหนดโดยใช้ หมายเลขไฟล์ลา่ สุดบวกหนึง่ หมายเลขไฟล์จะ
ปรากฏในระหว่างการเล่นดังภาพประกอบ ลําดับภาพ ใช้ ควบคุมว่า หมายเลข
หมายเลข
จะรี เซ็ตการกําหนดเลขไฟล์เป็ น 0001 หรื อไม่ เมื่อมีการเสียบการ์ ด ไดเรกทอรี
ไฟล์
หน่วยความจําใหม่หรื อมีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําในปั จจุบนั
ตัวเลือก
นับต่ อ
เริ่มใหม่

คําอธิบาย
การกําหนดตัวเลขจะเรี ยงต่อจากหมายเลขไฟล์ลา่ สุดที่ใช้ หรื อหมายเลขไฟล์
แรกที่ใช้ ได้ วิธีใดก็ได้ ที่มีตวั เลขสูงกว่า เลือกตัวเลือกนี ้เพื่อลดจํานวนภาพที่
มีชื่อไฟล์ซํ ้ากัน
การกําหนดตัวเลขจะถูกรี เซ็ตเป็ น 0001 หลังจากฟอร์ แมทหรื อเมื่อเสียบการ์ ด
หน่วยความจําใหม่

N • ถ้ าหมายเลขเฟรมถึง 999-9999 ชัตเตอร์จะถูกปิ ดใช้ งาน ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําหลังจาก
ถ่ายโอนรูปภาพใดๆ ที่คณ
ุ ต้ องการเก็บไปยังคอมพิวเตอร์
• การเลือก D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > รีเซ็ต จะตังค่้ า ลําดับภาพ เป็ น นับต่ อ แต่จะไม่รีเซ็ตหมายเลข
ไฟล์

• หมายเลขเฟรมสําหรับภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นอาจแตกต่างกัน
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8

บันทึกภาพต้ นฉบับ
เลือก เปิ ด เพื่อบันทึกสําเนาที่ไม่ได้ ประมวลผลของภาพที่ถ่ายโดยใช้ ลบตาแดง
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

แก้ ไขชื่อไฟล์
เปลี่ยนคําเสริ มหน้ าชื่อไฟล์ ภาพ sRGB ใช้ คําเสริ มหน้ าสี่ตวั อักษร (ค่าเริ่ มต้ น “DSCF”) ภาพ
Adobe RGB ใช้ คําเสริ มหน้ าสามตัวอักษร (”DSF”) นําหน้ าด้ วยขีดเส้ นใต้
ตัวเลือก
sRGB
AdobeRGB

คําเสริมหน้ าชื่อเริ่มต้ น
DSCF
_DSF

ชื่อไฟล์ ตวั อย่ าง
ABCD0001
_ABC0001

เลือกโฟลเดอร์
สร้ างโฟลเดอร์ และเลือกโฟลเดอร์ ที่จะใช้ เพื่อจัดเก็บภาพที่ถ่ายต่อมา
ตัวเลือก
เลือกโฟลเดอร์
สร้ างโฟลเดอร์

8
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คําอธิบาย
เพื่อเลือกโฟลเดอร์ ที่จะจัดเก็บภาพตามลําดับ ให้ กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้น
หรื อลงเพื่อไฮไลท์โฟลเดอร์ ที่มีอยู่ แล้ วกด MENU/OK
ป้อนชื่อโฟลเดอร์ เป็ นตัวอักษรห้ าตัวเพื่อสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่ที่จะใช้ จดั เก็บ
ภาพที่ถ่ายต่อมา ในการถ่ายภาพครัง้ ถัดไปจะมีการสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่และ
ภาพถัดไปที่เพิ่มเข้ ามาจะจัดเก็บไปยังโฟลเดอร์ ดงั กล่าว

ตังค่
้ าบันทึกข้ อมูล

ข้ อมูลลิขสิทธิ์
สามารถเพิ่มข้ อมูลลิขสิทธิ์ ในรูปแบบของแท็ก Exif ไปยังรูปภาพใหม่ขณะถ่ายภาพได้ ข้ อมูล
ลิขสิทธิ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะแสดงเฉพาะในภาพที่ถ่ายหลังจากทําการเปลี่ยนแปลงแล้ วเท่านัน้
ตัวเลือก
คําอธิบาย
แสดงข้ อมูลลิขสิทธิ์ แสดงข้ อมูลลิขสิทธิ์ปัจจุบนั
ป้อนข้ อมูลของผู้สร้ าง ป้อนชื่อผู้สร้ าง
ป้อนข้ อมูลลิขสิทธิ์ ป้อนชื่อผู้ถือลิขสิทธิ์
ลบข้ อมูลลิขสิทธิ์ปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงนี ้จะมีผลกับรูปภาพที่ถ่ายหลัง
ลบข้ อมูลลิขสิทธิ์
จากเลือกตัวเลือกนี ้แล้ วเท่านัน;้ จะไม่มีผลในข้ อมูลลิขสิทธิ์ที่บนั ทึกไว้ ในภาพ
ที่มีอยูแ่ ล้ ว

8
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D ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น
การเข้ าถึงการตังค่
้ าเชื่อมต่อ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตัง้ การเชื่อมต่ อ

´Ê n µµ¦ÁºÉ°¤n °
µ¦´Ê n µBluetooth
´ÁÈPC°°Ão
´Ê n µÁºÉ°¤n °
Ã®¤ÁºÉ°¤n °PC
´Ê n µ´ÉªÅ
o °¤¼¨
¦¸ÁÈµ¦´Ê n µÅªÁ¨
°°

N

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้ สาย โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

การตัง้ ค่ า Bluetooth
ปรับการตังค่
้ า Bluetooth
ตัวเลือก

8

คําอธิบาย
หากต้ องการจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต ให้ เลือกตัวเลือก
การลงทะเบียนการจับคู่ นี ้ จากนันเปิ
้ ดใช้ FUJIFILM Camera Remote บนสมาร์ ทดีไวซ์ แล้ วแตะ
การลงทะเบียนการจับคู่
เลือกการเชื่อมต่อจากรายการของอุปกรณ์ที่จบั คูอ่ ยูก่ บั กล้ องโดยใช้
เลือกปลายทางการจับคู่ การลงทะเบียนการจับคู่ เลือก ไม่ มีการเชื่อมต่ อ เพื่อออกโดยไม่มีการ
เชื่อมต่อ
ลบข้ อมูลการจับคูส่ ําหรับอุปกรณ์ที่เลือกไว้ เลือกอุปกรณ์ได้ จากรายการ
ลบการลงทะเบียนการจับคู่ อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ถกู เลือกไว้ จะถูกลบจากรายการอุปกรณ์ที่อยูใ่ น
เลือกปลายทางการจับคู่ เช่นกัน
• เปิ ด: กล้ องจะสร้ างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่จบั คูเ่ มื่อเปิ ดกล้ อง
เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
โดยอัตโนมัติ
• ปิ ด: กล้ องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth
• เปิ ด: ทําเครื่องหมายรูปถ่ายสําหรับอัพโหลดเมื่อถ่ายรูป ทําเครื่องหมาย
การย้ ายภาพอัตโนมัติ ไฟล์ภาพ JPEG สําหรับอัพโหลดเมื่อถ่ายภาพ
• ปิ ด: ภาพจะไม่ถกู ทําเครื่องหมายอัพโหลดขณะที่ถ่ายภาพ
เลือกว่าจะซิงโครไนซ์เวลาและ/หรื อสถานที่กบั สมาร์ ทโฟนที่จบั คูด่ ้ วยหรื อไม่
• สถานที่&เวลา: ซิงโครไนซ์เวลากับสถานที่
ตัง้ ค่ าซิงค์ สมาร์ ทโฟน • สถานที่: ซิงโครไนซ์สถานที่
• เวลา: ซิงโครไนซ์เวลา
• ปิ ด: ปิ ดการซิงโครไนซ์
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ตังค่
้ าการเชื่อมต่อ

้
FUJIFILM Camera Remote รุ่นล่าสุดบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของคุณก่อนจับคู่
N • ติดตังแอพ
อุปกรณ์กบั กล้ องของคุณหรื ออัพโหลดรูปภาพ
• เมื่อเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับทัง้ เปิ ด/ปิ ด Bluetooth และ การย้ ายภาพอัตโนมัติ หรือภาพที่เพิ่ง

เลือกไว้ สําหรับดาวน์โหลดโดยใช้ ตวั เลือก คําสั่งย้ ายภาพ ในเมนู C (การเล่น) การอัพโหลดภาพ
ไปยังอุปกรณ์ที่จบั คูไ่ ว้ จะเริ่ มขึ ้นหลังจากที่คณ
ุ ออกไปยังการเล่นหรื อปิ ดกล้ องไม่นาน สามารถใช้
คําสั่งย้ ายภาพ เพื่อเลือกภาพสําหรับดาวน์โหลดเมื่อปิ ด การย้ ายภาพอัตโนมัติ ได้

จัดเก็บ PC ออโต้
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ผา่ นทาง LAN ไร้ สาย
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกวิธีที่ใช้ สําหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผา่ น LAN ไร้ สาย
• ตัง้ ค่ าอย่ างง่ าย: เชื่อมต่อโดยใช้ WPS
ตัง้ ค่ าจัดเก็บ PC
• ตัง้ ค่ าแมนนวล: เลือกเครือข่ายจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใส่
ชื่อเอง (ใส่ SSID)
ลบการลงทะเบียน PC ลบปลายทางที่เลือก
ข้ อมูลต่ อครั ง้ ก่ อน ดูคอมพิวเตอร์ ที่เพิ่งเชื่อมต่อกับกล้ อง

8
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ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อเครื่ องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ที่เป็ นอุปกรณ์เสริ ม
ชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่ าน
ดูชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) ได้ ที่ใต้ เครื่ องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่ มต้ นคือ
“1111” หากคุณได้ เลือกรหัสผ่านอื่นเพื่อพิมพ์จากสมาร์ ทโฟนแล้ ว
ให้ ป้อนรหัสผ่านนันแทน
้

โหมดเชื่อมต่ อ PC
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการถ่ายภาพระยะไกล (การถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ )
ตัวเลือก

8

คําอธิบาย
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB จะเป็ นการเปิ ดโหมดส่ง
เครื่ องอ่ านการ์ ด USB ข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ทําให้ คดั ลอกข้ อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ ได้ กล้ องจะทํางาน
ตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ ด้วย USB จะเปิ ดโหมดคืนค่า USB
RAW/สํารองโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
• คืนค่ า USB RAW (ต้ องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้ กลไก
คืนค่ า USB RAW/
ประมวลผลภาพของกล้ องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files เป็ นภาพ JPEG
สํารอง
คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
• สํารอง (ต้ องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตังค่้ ากล้ อง
ปรับตังค่
้ ากล้ องในทันทีหรื อแบ่งปั นการตังค่
้ ากับกล้ องอื่นๆ ที่เป็ นชนิด
เดียวกัน

O การตังค่้ า D จัดการใช้ พลังงาน > ตัง้ ปิ ดเอง จะถูกนํามาใช้ ด้วยระหว่างการถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ เลือก ปิ ด เพื่อป้องกันกล้ องปิ ดโดยอัตโนมัติ
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ตังค่
้ าการเชื่อมต่อ

ตัง้ ค่ าทั่วไป
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื อข่ายไร้ สาย
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกชื่อ (ชื่อ) เพื่อกําหนดชื่อกล้ องบนเครื อข่ายไร้ สาย (กล้ องจะกําหนดชื่อที่ไม่ซํ ้ากัน
ชื่อ
ตามค่าเริ่ มต้ น)
เลือกว่าจะปรับเปลี่ยนขนาดภาพสําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟนหรื อไม่ ย่อขนาด
ภาพเฉพาะเมื่อคัดลอกการอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟน; โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อภาพ
ย่ อขนาดภาพ ต้ นฉบับ
H
• เปิ ด: ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าจะถูกปรับเปลี่ยนขนาดเป็ น H สําหรับอัพโหลด ขอ
แนะนําให้ ใช้ การตังค่
้ านี ้
• ปิ ด: ภาพจะถูกอัพโหลดในขนาดเดิม
ใส่ พกิ ัด
เลือกว่าจะฝั งข้ อมูลที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ ทโฟนลงในภาพภาพเมื่อถ่ายหรื อไม่
ข้ อมูลตําแหน่ ง แสดงข้ อมูลตําแหน่งที่ดาวน์โหลดครัง้ ล่าสุดจากสมาร์ ทโฟน
เลือกหน้ าที่ของปุ่ มฟั งก์ชนั่ ที่ได้ กําหนดฟั งก์ชนั่ การสื่อสารไร้ สาย ไว้
ุ่ าหรับการจับคูแ่ ละการเลือกภาพสําหรับ
• s คําสั่งจับคู่/ย้ าย: จะสามารถใช้ ปมสํ
r ตัง้ ค่ าปุ่ ม
ย้ ายได้
ุ่ าหรับการเชื่อมต่อไร้ สายได้
• r การสื่อสารไร้ สาย: จะสามารถใช้ ปมสํ

ข้ อมูล
ดูที่อยู่ MAC และ Bluetooth ของกล้ อง
รี เซ็ตการตัง้ ค่ าไวเลส
เรี ยกคืนการตังค่
้ าไร้ สายไปยังค่าเริ่ มต้ น

8
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บันทึก

220

ทางลัด

221

ตัวเลือกทางลัด
กําหนดการควบคุมกล้ องด้ วยตนเองให้ เหมาะกับรูปแบบหรื อสถานการณ์ของคุณ
สามารถเพิ่มตัวเลือกที่ใช้ บอ่ ยลงในเมนู Q หรื อเมนู “my” แบบกําหนดเอง หรื อกําหนดไปยังปุ่ ม
Fn (ฟั งก์ชน
ั ) สําหรับการเข้ าถึงโดยตรง:
ตัวเลือกทางลัด
”เมนูของฉัน”
เมนู Q
ปุ่ มฟั งก์ ชัน

9
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คําอธิบาย
เพิ่มตัวเลือกที่ใช้ บอ่ ยไปยังเมนูแบบกําหนดเอง ซึง่ สามารถดูได้
โดยการกด MENU/OK แล้ วเลือกแท็บ E (”เมนูของฉัน”)
เมนู Q จะแสดงขึ ้นโดยการกดปุ่ ม Q ใช้ เมนู Q เพื่อดูหรื อเปลี่ยนตัว
เลือกที่เลือกสําหรับรายการเมนูที่ใช้ บอ่ ย
ใช้ ปมฟั
ุ่ งก์ชนั เพื่อเข้ าถึงโดยตรงไปยังคุณสมบัตทิ ี่เลือก

P
223
225
228

E เมนูของฉัน
เข้ าถึงเมนูตวั เลือกที่ใช้ บอ่ ยที่เป็ นส่วนตัว
การแสดง “เมนูของฉัน” ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ
ถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ E (เมนูของฉัน)

Á¤¼ °´

´ÊÁª¨µnµ¥
nµ¥µ¤nªÁª¨µ
¶¨°¢·¨r¤
Á°¢Á¢r£µ¡Á¤È¸
·´Á°¦r
Ã®¤IS
´Ênµ¦ª´Ä®oµµ
ªµ¤ÅªÂ
°°

N แท็บ E จะใช้ ได้ เฉพาะเมื่อกําหนดตัวเลือกไปยัง เมนูของฉัน เท่านัน้
ตัง้ ค่ าเมนูของฉัน
การเลือกรายการที่ระบุในแท็บ E (เมนูของฉัน):

1

ไฮไลท์ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ตัง้ ค่ าเมนูของฉัน ที่อยู่
ในแท็บ D (จัดเตรี ยม) และกดปุ่ ม MENU/OK

N เพื่อจัดลําดับรายการใหม่ เลือก จัดระดับไอเท็ม เพื่อ

´Ê n µÁ¤¼ °´

Á¡·É¤Å°ÁÈ¤
´¦³´Å°ÁÈ¤
¨Å°ÁÈ¤

ลบรายการ เลือก ลบไอเท็ม

2

กดไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์ เพิ่มไอ
เท็ม แล้ วกด MENU/OK ตัวเลือกที่สามารถเพิ่มไปยัง
“เมนูของฉัน” จะไฮไลท์เป็ นสีนํ ้าเงิน

´ÊnµÁ¤¼ °´

µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
µ¦´¹ RAW
¶¨°¢·¨r¤
¦´ µª¶
°»nÁ¥È
Á°¢Á¢r£µ¡Á¤È¸
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¤»¨¥r¸ µª
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N รายการปั จจุบนั ใน “เมนูของฉัน” จะแสดงด้ วยเครื่องหมายถูก

9

223

เมนูของฉัน

3

เลือกตําแหน่งสําหรับรายการแล้ วกด MENU/OK
รายการจะถูกเพิ่มไปยัง “เมนูของฉัน”

Á¨º°ÎµÂ®n Å°ÁÈ¤

1 µ£µ¡
2 »£µ¡ °£µ¡

¥o µ¥

4 กด MENU/OK เพื่อกลับไปยังจอแสดงผลแก้ ไข
้
3 และ 4 จนกว่าเพิ่มรายการทังหมดที
้
่ต้องการแล้ ว
5 ทําซํ ้าขันตอน
N ”เมนูของฉัน” สามารถประกอบด้ วยรายการสูงสุด 16 รายการ

9
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´¹

ปุ่ ม Q (เมนูด่วน)
กด Q เพื่อเข้ าถึงตัวเลือกที่เลือกอย่างรวดเร็ว
จอแสดงผลเมนูด่วน
ในการตังค่
้ าเริ่ มต้ น เมนูดว่ นจะมีรายการต่อไปนี ้:
Á¨º°´Ê n µÁ°

BASE

400

´Ê n µ

A เลือกตัง้ ค่ าเอง
B ความไวแสง
C ช่ วงไดนามิก
D สมดุลย์ สีขาว
E ลดเสียงรบกวน
F ขนาดภาพ
G คุณภาพของภาพ
H จําลองฟิ ล์ ม



I โทนสว่ าง
J โทนมืด
K สี
L ความคมชัด
M ตัง้ เวลาถ่ าย
N ออโต้ โฟกัส
O การตัง้ ค่ าฟั งก์ ชันแฟลช
P ความสว่ าง EVF/LCD

เมนูดว่ นแสดงตัวเลือกที่เลือกล่าสุดสําหรับรายการ B–P ซึง่ สามารถเปลี่ยนตามที่อธิบายใน
หน้ า 227
เลือกตัง้ ค่ าเอง
รายการ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > เลือกตัง้ ค่ าเอง (รายการ A) แสดงรายการตังค่
้ าแบบกําหนดเอง
ปั จจุบนั :
• q: ไม่มีรายการตังค่้ าแบบกําหนดเองที่เลือก
• t–u: เลือกรายการเพื่อดูการตังค่้ าที่บนั ทึกไว้ โดยใช้ ตวั เลือก H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > แก้ /
บันทึกตัง้ ค่ าเอง
• r–s: รายการตังค่้ าแบบกําหนดเองปั จจุบนั
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9

การดูและแก้ ไขการตัง้ ค่ า
1 กด Q เพื่อแสดงเมนูดว่ นขณะที่ถ่ายรูป

2

ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ไฮไลท์รายการแล้ วหมุนแป้น
หมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเปลี่ยน
• ไม่ได้ บนั ทึกการแก้ ไขไปยังรายการตังค่้ าปั จจุบนั
• การตังค่้ าที่แตกต่างจากรายการตังค่้ าปั จจุบนั
(t–u) จะแสดงเป็ นสีแดง

Á¨º°´ÊnµÁ°

BASE

400

´Ênµ

3 กด Q เพื่อออกเมื่อการตังค่้ าเสร็จสมบูรณ์
N สามารถแก้ ไขเมนูดว่ นโดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัสได้ เช่นกัน
9
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ปุ่ ม Q (เมนูดว่ น)

การแก้ ไขเมนูด่วน
การเลือกรายการที่แสดงในเมนูดว่ น:

1
2

กดปุ่ ม Q ค้ างไว้ ระหว่างการถ่ายภาพ
เมนูดว่ นในปั จจุบนั จะแสดงขึ ้น; ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ าน
โฟกัส) ไฮไลท์รายการที่คณ
ุ ต้ องการจะเปลี่ยนแล้ วกด
MENU/OK

3

ไฮไลท์ตวั เลือกใดๆ ต่อไปนี ้ แล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังตําแหน่งที่เลือก

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• จําลองฟิ ลม์ *
• ปรับขาวดํา ab(อุ* น่ /เย็น) *
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ด* สี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• ช่วงไดนามิก * *
• การจัดลําดับช่*วง D
• สมดุลย์สีข*าว
• โทนสว่า*ง
ด
• โทนมื
• สี *
• ความคมชัด * *
• ลดสัญญาณรบกวน
• เลือกตังค่้ าเอง *
• ออโต้ โฟกัส (โหมดมูฟวี่ AF)
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C

* จัดเก็บในรายการตังค่
้ าแบบกําหนดเอง

• ตังค่้ าตรวจจับใบหน้า/ตา
• ระบบช่วย MF
• โหมดหน้ าจอสัมผัส
้
าย
• ตังเวลาถ่
วั
ด
แสง
•
• ชนิดชัตเตอร์
• การลดความสั* น่ ไหว
• ความไวแสง
• การตังค่้ าฟั งก์ชนั แฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดมูฟวี่
• บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
• การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
• เสียง&แฟลช
• ความสว่าง EVF/LCD
• สี EVF/LCD
• ไม่มี

9

N • เลือก ไม่ มี เพื่อไม่กําหนดตัวเลือกไปยังตําแหน่งที่เลือก
• เมื่อเลือก เลือกตัง้ ค่ าเอง การตังค่้ าปั จจุบนั จะแสดงในเมนูดว่ น โดยมีป้าย BASE
N สามารถแก้ ไขเมนูดว่ นโดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
227

ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ ชัน)
กําหนดหน้ าที่ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั สําหรับการเข้ าถึงคุณสมบัตทิ ี่เลือกไว้ อย่างรวดเร็ว

N • ฟั งก์ชนั ที่กําหนดให้ กบั T-Fn1 ถึง T-Fn4 จะสามารถเข้ าใช้ งานได้ โดยการตวัดหน้ าจอ
• ท่าทางของฟั งก์ชนั การสัมผัสจะปิ ดใช้ งานในค่าเริ่มต้ น เพื่อเปิ ดใช้ งานท่าทางของฟั งก์ชนั การ

สัมผัส ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส > c ฟั งก์ ชันสัมผัส

การกําหนดค่าเริ่ มต้ นมีดงั นี ้:

9
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ปุ่ ม Fn1

ปุ่ ม AE-L

ประสิ ทธิ ภาพ

ล็อก AE เท่านัน้

ปุ่ ม AF-L

ตรงกลางแป้นหมุนเลือกคําสั่งด้ านหลัง

ล็อก AF เท่านัน้

เช็คโฟกัส

ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั )

T-Fn1 (ตวัดนิว้ ขึน้ บน)

T-Fn2 (ตวัดนิว้ ไปทางซ้ าย)

การตัง้ ค่าโหมดการถ่ายภาพ

จํ าลองฟิ ล์ม

T-Fn3 (ตวัดนิว้ ไปทางขวา)

T-Fn4 (ตวัดนิว้ ลง)

สมดุลย์สีขาว

ออโต้โฟกัส

9
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การกําหนดหน้ าที่ไปยังปุ่ มฟั งก์ ชัน
การกําหนดหน้ าที่ไปยังปุ่ มต่างๆ:

9

1

กดค้ างปุ่ ม DISP/BACK จนกว่าเมนูการเลือกปุ่ มควบคุม
จะแสดงขึ ้น

2

ไฮไลท์ปมควบคุ
ุ่
มแล้ วกดปุ่ ม MENU/OK

3

ไฮไลท์หน้ าที่ที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดหน้ าที่ไปยังปุ่ มควบคุมที่เลือกไว้
เลือกจาก:

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• RAW
• จําลองฟิ ล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• ช่วงไดนามิก
• การจัดลําดับช่วง D
• สมดุลย์สีขาว
• เลือกตังค่้ าเอง
• โฟกัสแบบพื ้นที่
• เช็คโฟกัส
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C
• n การเลือกใบหน้ า op
• เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า/ปิ ด
• การตังค่้ าโหมดการถ่ายภาพ
• โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต
• เก็บภาพล่วงหน้ า sJ
้
าย
• ตังเวลาถ่
• วัดแสง
• ชนิดชัตเตอร์
• การลดความสัน่ ไหว
• ความไวแสง
• โหมดIS
• การสื่อสารไร้ สาย
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• การตังค่้ าฟั งก์ชนั แฟลช
• ล็อก TTL
• ตัวอย่างเงาแฟลช
• บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
• การตังค่้ าการวัดแสง ZEBRA
• การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
• ควบคุมความเงียบของมูฟวี่
• พรีวิวชัดลึก
• ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดูไลฟ์ทัว่ ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL
• โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
• ล็อก AE เท่านัน้
• ล็อก AF เท่านัน้
• ล็อก AE/AF
• เปิ ด AF
• ล็อค AWB เท่านัน้
• ตังค่้ ารูรับแสง
• ประสิทธิภาพ
• ย้ ายภาพอัตโนมัติ
• เลือกปลายทางการจับคู่
• เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
• เปิ ดเล่น
• ไม่มี (ปิ ดใช้ งานการควบคุม)

ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั )

N • ล็อก AE เท่านัน้ , ล็อก AF เท่านัน้ , ล็อก AE/AF, เปิ ด AF และ ล็อค AWB เท่านัน้ จะ
กําหนดให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั แบบสัมผัสไม่ได้ (T-Fn1 ถึง T-Fn4)
• นอกจากนี ้ยังสามารถเลือก การกําหนดปุ่ ม โดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)
เปิ ด AF
หากเลือก เปิ ด AF แล้ ว คุณสามารถกดแป้นควบคุมแทนการกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ได้
ตัวอย่ างเงาแฟลช
หากเลือก ตัวอย่ างเงาแฟลช เมื่อต่อชุดแฟลชเสริ มภายนอกที่เข้ ากันได้ แล้ ว คุณสามารถกดปุ่ ม
ควบคุมเพื่อทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและสิง่ อื่นๆ ได้ (ตัวอย่างเงาแฟลช)
ล็อก TTL
หากเลือก ล็อก TTL คุณสามารถกดแป้นควบคุมเพื่อล็อกการยิงแฟลชตามตัวเลือกที่เลือก
สําหรับ F ตัง้ ค่ าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 142)

9
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ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั )

n การเลือกใบหน้ า op
สามารถเปิ ดใช้ หรื อปิ ดใช้ งาน
n การเลือกใบหน้ า op ได้ โดยการกดปุ่ มที่กําหนด
ไว้ ให้ n การเลือกใบหน้ า op การเปิ ดใช้ งาน
n การเลือกใบหน้ า op จะทําให้ สามารถใช้ ไม้ โฟกัส
(ก้ านโฟกัส) หรื อ (ระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพ)
การควบคุมแบบสัมผัส (P 21) เพื่อเลือกใบหน้ าที่จะใช้ ใน
การโฟกัสได้

Á· µ¦Á¨º°Ä®o µ

สามารถเข้ าถึงคุณสมบัตติ อ่ ไปนี ้โดยใช้ ไม้ โฟกัสหรื อระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพเมื่อ
เปิ ดใช้ งาน n การเลือกใบหน้ า op:
• สามารถเลือกใบหน้ าที่ใช้ ตงค่ั ้ าโฟกัสได้ โดยใช้ ไม้ โฟกัส กดตรงกลางของไม้ โฟกัสเพื่อเปิ ดใช้
งานการเลือกพื ้นที่โฟกัสชัว่ คราว (P 69)
• สามารถใช้ หน้ าจอสัมผัส (จอภาพ) เพื่อเลือกใบหน้ าที่ใช้ ตงค่ั ้ าโฟกัสได้ ระหว่างการถ่ายภาพ
ด้ วยช่องมองภาพ

N n การเลือกใบหน้ า op จะเปิ ดใช้ งานโดยอัตโนมัตหิ ากเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ ตัง้ ค่ าตัวปรับ
โฟกัส (P 202) ในโหมด S SR AUTO ขัน้ สูง

9
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อุปกรณ์ เสริมและต่ อพ่ วง
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น
สามารถใช้ กล้ องกับชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่นได้ ซึง่ มีกําลังสูงกว่าชุดแฟลชในตัว บาง
รุ่นรองรับซิงค์ความเร็วสูง (FP) และสามารถใช้ ที่ความเร็วชัตเตอร์ สงู กว่าความเร็วซิงค์
ในขณะที่รุ่นอื่นๆ สามารถทํางานเป็ นชุดแฟลชระยะไกลที่ควบคุมชุดแฟลชหลักผ่านทาง
ระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอล

O คุณอาจไม่สามารถทดสอบการยิงแฟลชได้ ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อเมนูตงค่ั ้ าแสดงขึ ้นบนกล้ อง
ลบตาแดง
ลบตาแดงจะสามารถใช้ ได้ เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิ ด สําหรับ F ตัง้ ค่ าแฟลช > ลบตาแดง และได้
เลือกตัวเลือก เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา การลบ
ตาแดงจะใช้ เพื่อลด “ตาแดง” ที่เกิดจากการสะท้ อนของแฟลชกับจอประสาทตาเรตินาของตัวแบบ

10
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น

การใช้ แฟลชเสริมภายนอก
1 เชื่อมต่อชุดแฟลชเข้ ากับกล้ อง

2

ในโหมดถ่ายรูป ให้ เลือก การตัง้ ค่ าฟั งก์ ชันแฟลช ใน
แท็บเมนู F (ตัง้ ค่ าแฟลช) ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่าง
กันไปตามชุดแฟลช

´Ê n µÂ¢¨
µ¦´Ê n µ¢´ r ´Â¢¨

¨µÂ
Ã®¤¨È° TTL
µ¦´Ê n µÅ¢Â°¨°¸¸
µ¦´Ê n µ¤µÁ°¦r
µ¦´Ê n µn °
°°

เมนู
แฟลชในตัว

คําอธิบาย
แสดงขึ ้นเมื่อยกแฟลชในตัวกล้ อง
ตัวเลือกเทอร์ มินลั ซิงค์จะแสดงขึ ้นหากแฟลชในตัวกล้ องถูก
ลดลงและไม่มีชดุ แฟลช หรื อต่อชุดแฟลชที่เข้ ากันไม่ได้ กบั ฐาน
เทอร์ มนิ ัลซิงค์
เสียบแฟลช
แฟลชชนิดติดตัง้ บนฐาน แสดงเมื่อยึดชุดแฟลชเสริ มบนฐานเสียบแฟลชและเปิ ดทํางาน
แสดงเมื่อชุดแฟลชเสริ มทํางานเมื่อแฟลชหลักสําหรับระบบ
มาสเตอร์ (ออพติคัล) ควบคุมแฟลชระยะไกลแบบออปติคอลของ Fujifilm เชื่อมต่อ
และเปิ ดทํางาน

3

ไฮไลท์รายการโดยใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) และหมุน
แป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อเปลี่ยนการตังค่
้ าที่
ไฮไลท์ไว้ แล้ ว
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กด DISP/BACK เพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงเกิดผล
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เทอร์ มนิ ัลซิงค์
เทอร์ มนิ ัลซิงค์ จะแสดงขึ ้นหากแฟลชในตัวกล้ องถูกลดลงและไม่มีชดุ แฟลช หรื อต่อชุดแฟลชที่
เข้ ากันไม่ได้ กบั ฐานเสียบแฟลช
Ã®¤
Á°¦r¤·´¨·r

¦´´Ê

การตัง้ ค่ า

·Ê»

คําอธิบาย
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
• M: สัญญาณกระตุ้นจะถูกส่งผ่านทางหน้ าสัมผัส X ของฐานเสียบแฟลชเมื่อ
ถ่ายภาพ เลือกความเร็วชัตเตอร์ ที่ช้ากว่าความเร็วซิงค์ แม้ กระทัง่ อาจจําเป็ น
A โหมดควบคุมแฟลช ต้ องมีความเร็วที่ช้ากว่า หากชุดแฟลชใช้ แฟลชเป็ นเวลานาน หรือมีเวลาตอบ
สนองช้ า
• D (ปิ ด): ปิ ดใช้ งานสัญญาณกระตุ้นแล้ ว
เลือกว่าจะตังเวลายิ
้
งแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์
(H/ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1) หรื อทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์ (I/ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 2)
B ซิงค์
แนะนําให้ ใช้ ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1 ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น

แฟลชชนิดติดตัง้ บนฐาน
ใช้ ตวั เลือกต่อไปนี ้ได้ เมื่อต่อเข้ ากับชุดแฟลชเสริ มภายนอกและเปิ ดใช้ งาน
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การตัง้ ค่ า

คําอธิบาย
โหมดควบคุมแฟลชที่เลือกพร้ อมกับชุดแฟลช ในบางกรณีสามารถปรับจาก
กล้ องถ่ายรูปได้ ตัวเลือกที่ใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามแฟลช
• TTL: โหมด TTL ปรับการชดเชยแฟลช (B)
• M: แฟลชจะยิงที่คา่ เอาต์พตุ ที่เลือก โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ความสว่างของตัวแบบ
A โหมดควบคุมแฟลช หรือการตังค่้ าของกล้ อง ในบางกรณีสามารถปรับเอาต์พตุ จากกล้ องถ่ายรูป
ได้ (B)
• MULTI: การยิงแฟลชซํ ้า ชุดแฟลชเสริมภายนอกที่เข้ ากันได้ จะยิงแฟลช
หลายครัง้ ในการถ่ายภาพแต่ละครัง้
• D (ปิ ด): กล้ องจะไม่ยิงแฟลช สามารถปิ ดชุดแฟลชบางตัวจากกล้ องได้
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การตัง้ ค่ า

10

คําอธิบาย
ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดควบคุมแฟลช
• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช (อาจไม่ใช้ คา่ เต็มหากไม่เกินขีดจํากัดของระบบ
ควบคุมแฟลช) ในกรณีของ EF-X500, EF-X20, EF-20 และ EF-42 ค่าที่
เลือกจะเพิ่มเข้ าไปในค่าที่เลือกกับชุดแฟลช
B ชดเชยแฟลช/
M/MULTI: ปรับเอาต์พตุ แฟลช (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ) เลือกจากค่าที่
•
เอาต์พตุ
แสดงเป็ นเศษส่วนของกําลังเต็ม จาก 1⁄1 (โหมด M) หรื อ ¼ (MULTI) จนถึง
1⁄512 โดยเพิ่มขึ ้นแต่ละครัง้ เทียบเท่า 1⁄3 EV การเลือกค่าที่ตํ่าอาจทําให้ ไม่ได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หากเกินขีดจํากัดของระบบควบคุมแฟลช ให้ ทดสอบ
ถ่ายภาพแล้ วตรวจสอบผลลัพธ์
เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคุมแฟลช TTL ตัวเลือกที่ใช้ ได้ จะแตกต่าง
กันไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรื อ M) ที่เลือก
• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ : กล้ องจะยิงแฟลชเฉพาะเมื่อจําเป็ น ระดับแฟลชจะ
ปรับตามความสว่างของตัวแบบ ไอคอน p ปรากฏขึ ้นเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์
ลงครึ่งหนึง่ แสดงว่ากล้ องจะยิงแฟลชเมื่อถ่ายรูป
C โหมดแฟลช (TTL) • F (มาตรฐาน): กล้ องจะยิงแฟลชทุกภาพหากเป็ นไปได้ ; ระดับแฟลชจะ
ปรับตามความสว่างของตัวแบบ กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่
เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
• G (ซิงค์ ความเร็วตํ่า): รวมแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ตํ่าเมื่อถ่ายภาพ
ตัวแบบบุคคลที่มีฉากหลังเป็ นกลางคืน กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยัง
ชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
การตังเวลาควบคุ
้
มแฟลช
• H (ม่ านชัตเตอร์ ท่ี 1): ยิงแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์ (โดยทัว่ ไปแล้ ว
เป็ นตัวเลือกที่ดีที่สดุ )
I (ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 2): แฟลชจะยิงออกทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์
•
D ซิงค์
• R (ซิงค์ ความเร็วสูงออโต้ ): ซิงค์ความเร็วสูง (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ)
กล้ องจะดําเนินการซิงค์ความเร็วสูงม่านชัตเตอร์ หน้ าโดยอัตโนมัตทิ ี่ความเร็ ว
ชัตเตอร์ ที่เร็วกว่าความเร็วซิงค์แฟลช เทียบเท่ากับ ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1 เมื่อ
เลือก MULTI สําหรับโหมดควบคุมแฟลช
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การตัง้ ค่ า

E ซูม

F การจัดแสง

G ไฟ LED
G จํานวนแฟลช *
H ความถี่ *

คําอธิบาย
มุมของแสง (ครอบคลุมแฟลช) สําหรับชุดแฟลชที่รองรับซูมแฟลช ชุดแฟลช
บางตัวสามารถปรับได้ จากกล้ องถ่ายรูป หากเลือก อัตโนมัติ ซูมจะถูกปรับ
โดยอัตโนมัตเิ พื่อให้ พื ้นที่ครอบคลุมตรงกับทางยาวโฟกัสของเลนส์
หากชุดแฟลชรองรับคุณสมบัตนิ ี ้ ให้ เลือกจาก:
• J (กําหนดกําลังแฟลช): เพิ่มช่วงโดยค่อยๆ ลดพื ้นที่ครอบคลุม
• K (มาตรฐาน): จับคูพ่ ื ้นที่ครอบคลุมกับมุมของภาพ
• L (ครอบคลุมสมํ่าเสมอ): ค่อยๆ เพิ่มพื ้นที่ครอบคลุมเพื่อการจัดแสงที่
สมํ่าเสมอมากขึ ้น
เลือกวิธีการทํางานของไฟ LED ในตัวระหว่างที่ถ่ายภาพนิ่ง (เฉพาะชุดแฟลช
ที่รองรับ): เป็ นประกายตา (M/ประกายตา) เป็ นไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส
(N/ช่ วย AF) หรื อเป็ นทังประกายตาและไฟช่
้
วยหาออโต้ โฟกัส (O/ช่ วย
AF+ประกายตา) เลือก OFF เพื่อปิ ดใช้ งาน LED ระหว่างการถ่ายภาพ
เลือกจํานวนเวลาที่ยิงแฟลชในแต่ละครัง้ แล้ วปล่อยชัตเตอร์ ในโหมด MULTI
เลือกความถี่ที่ยิงแฟลชในโหมด MULTI

* อาจไม่ใช้ คา่ เต็มหากเกินขีดจํากัดของระบบควบคุมแฟลช
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มาสเตอร์ (ออพติคัล)
ตัวเลือกจะแสดงขึ ้นหากชุดแฟลชปั จจุบนั ทํางานเป็ นแฟลชหลักสําหรับระบบควบคุมแฟลชระยะ
ไกลไร้ สายแบบออปติคอล Fujifilm
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สามารถแบ่งชุดแฟลชหลักและระยะไกลเป็ นสามกลุม่ (A,
B และ C) และปรับโหมดแฟลชและระดับแฟลชแยกกันใน
แต่ละกลุม่ มีชอ่ งสัญญาณสําหรับการสื่อสารระหว่างชุด
แฟลชอยูส่ ี่ชอ่ งสัญญาณ สามารถแยกใช้ ชอ่ งสัญญาณต่างๆ
สําหรับระบบแฟลชที่แตกต่างกัน หรื อเพื่อป้องกันสัญญาณ
รบกวนเมื่อมีการใช้ งานหลายระบบในพื ้นที่ที่ใกล้ กนั
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การตัง้ ค่ า

A โหมดควบคุมแฟลช
(กลุม่ A)

B โหมดควบคุมแฟลช
(กลุม่ B)

C โหมดควบคุมแฟลช
(กลุม่ C)

D ชดเชยแฟลช/เอาต์พตุ
(กลุม่ A)

E ชดเชยแฟลช/เอาต์พตุ
(กลุม่ B)

F ชดเชยแฟลช/เอาต์พตุ
(กลุม่ C)

คําอธิบาย
เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับกลุม่ A, B และ C TTL% จะใช้ ได้ สําหรับ
กลุม่ A และ B เท่านัน้
• TTL: ชุดแฟลชในกลุม่ ที่ยิงแฟลชในโหมด TTL สามารถปรับการชดเชย
แฟลชแยกสําหรับแต่ละกลุม่
• TTL%: หากเลือก TTL% สําหรับกลุม่ A หรือ B อย่างใดอย่างหนึง่ คุณ
สามารถระบุเอาต์พตุ ของกลุม่ ที่เลือกเป็ นร้ อยละของกลุม่ อื่น และปรับ
การชดเชยแฟลชโดยรวมสําหรับทังสองกลุ
้
ม่
• M: ในโหมด M ชุดแฟลชในกลุม่ ยิงแฟลชที่เอาต์พตุ ที่เลือก (แสดงเป็ น
เศษส่วนของกําลังเต็ม) โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ความสว่างของตัวแบบหรื อการ
ตังค่
้ าของกล้ อง
้
• MULTI: การเลือก MULTI สําหรับกลุม่ ใดๆ จะตังค่้ าชุดแฟลชทังหมด
ในกลุม่ ทังหมดเป็
้
นโหมดการยิงแฟลชซํ ้า ชุดแฟลชทังหมดจะยิ
้
งแฟลช
หลายครัง้ ในการถ่ายภาพแต่ละครัง้
• D (ปิ ด): หากเลือก OFF ชุดแฟลชในกลุม่ จะไม่ยิงแฟลช
ปรับระดับแฟลชสําหรับกลุม่ ที่เลือกตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับโหมด
ควบคุมแฟลช โปรดทราบว่า อาจไม่ใช้ คา่ เต็มหากไม่เกินขีดจํากัดของ
ระบบควบคุมแฟลช
• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช
• M/MULTI: ปรับเอาต์พตุ แฟลช
้ บการ
• TTL%: เลือกความสมดุลย์ระหว่างกลุม่ A และ B จากนันปรั
ชดเชยแฟลชโดยรวม
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G โหมดแฟลช (TTL)

H ซิงค์

I ซูม
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คําอธิบาย
เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคุมแฟลช TTL ตัวเลือกที่ใช้ ได้ จะแตก
ต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรื อ M) ที่เลือก
• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ : กล้ องจะยิงแฟลชเมื่อจําเป็ นเท่านัน้ ระดับ
แฟลชจะปรับตามความสว่างของตัวแบบ ไอคอน p ปรากฏขึ ้นเมื่อ
กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ แสดงว่ากล้ องจะยิงแฟลชเมื่อถ่ายภาพ
• F (มาตรฐาน): กล้ องจะยิงแฟลชทุกภาพหากเป็ นไปได้ ; ระดับแฟลช
จะปรับตามความสว่างของตัวแบบ กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยัง
ชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
• G (ซิงค์ ความเร็วตํ่า): รวมแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ตํ่าเมื่อถ่าย
ภาพตัวแบบบุคคลที่มีฉากหลังเป็ นกลางคืน กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หาก
แฟลชยังชาร์ จไม่เต็มเมื่อกดชัตเตอร์
การตังเวลาควบคุ
้
มแฟลช
• H (ม่ านชัตเตอร์ ท่ี 1): ยิงแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์ (โดยทัว่ ไป
แล้ วเป็ นตัวเลือกที่ดีที่สดุ )
• I (ม่ านชัตเตอร์ ท่ี 2): แฟลชจะยิงออกทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์
• R (ซิงค์ ความเร็วสูงออโต้ ): ซิงค์ความเร็วสูง (เฉพาะชุดแฟลชที่
รองรับ) กล้ องจะดําเนินการซิงค์ความเร็วสูงม่านชัตเตอร์ หน้ าโดย
อัตโนมัตทิ ี่ความเร็วชัตเตอร์ ที่เร็วกว่าความเร็วซิงค์แฟลช เทียบเท่ากับ
ม่ านชัตเตอร์ ท่ ี 1 เมื่อเลือก MULTI สําหรับโหมดควบคุมแฟลช
มุมของแสง (ครอบคลุมแฟลช) สําหรับชุดแฟลชที่รองรับซูมแฟลช ชุด
แฟลชบางตัวสามารถปรับได้ จากกล้ องถ่ายรูป หากเลือก อัตโนมัติ ซูมจะ
ถูกปรับโดยอัตโนมัตเิ พื่อให้ พื ้นที่ครอบคลุมตรงกับทางยาวโฟกัสของเลนส์

ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอื่น

การตัง้ ค่ า

J การจัดแสง

K มาสเตอร์
K จํานวนแฟลช
L ช่องสัญญาณ
L ความถี่

คําอธิบาย
หากชุดแฟลชรองรับคุณสมบัตนิ ี ้ ให้ เลือกจาก:
• J (กําหนดกําลังแฟลช): เพิ่มช่วงโดยค่อยๆ ลดพื ้นที่ครอบคลุม
• K (มาตรฐาน): จับคูพ่ ื ้นที่ครอบคลุมกับมุมของภาพ
• L (ครอบคลุมสมํ่าเสมอ): ค่อยๆ เพิ่มพื ้นที่ครอบคลุมเพื่อการจัด
แสงที่สมํ่าเสมอมากขึ ้น
กําหนดแฟลชหลักไปยังกลุม่ A (กลุ่ม A), B (กลุ่ม B) หรื อ C (กลุ่ม C)
หากเลือก OFF แสงที่ออกจากแฟลชหลักจะอยูใ่ นระดับที่ไม่สง่ ผลต่อ
ภาพจริ ง ใช้ ได้ เฉพาะกับชุดแฟลชที่ยดึ กับฐานเสียบแฟลชชองกล้ องเป็ น
แฟลชหลักสําหรับระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอลของ Fujifilm
ในโหมด TTL, TTL% หรื อ M
เลือกจํานวนเวลาที่ยิงแฟลชในแต่ละครัง้ แล้ วปล่อยชัตเตอร์ ในโหมด
MULTI
เลือกช่องสัญญาณที่แฟลชหลักใช้ เพื่อสื่อสารกับชุดแฟลชระยะไกล
สามารถใช้ ชอ่ งสัญญาณแยกกันสําหรับระบบแฟลชที่แตกต่างกันหรื อเพื่อ
ป้องกันการรบกวนเมื่อระบบหลายระบบทํางานในระยะที่ใกล้ กนั
เลือกความถี่ที่ยิงแฟลชในโหมด MULTI
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เลนส์
สามารถใช้ กล้ องด้ วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount
ชิน้ ส่ วนเลนส์

A เลนส์ฮูด
B เครื่องหมายยึด
C วงแหวนโฟกัส
D วงแหวนปรับซูม
E วงแหวนปรับรูรบั แสง
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F สวิ ตช์ O.I.S.
G สวิ ตช์โหมดการรับแสง
H หน้าสัมผัสสัญญาณเลนส์
I ฝาปิ ดเลนส์ดา้ นหน้า
J ฝาปิ ดเลนส์ดา้ นหลัง

เลนส์

การถอดฝาปิ ดเลนส์
ถอดฝาปิ ดเลนส์ตามที่แสดงในภาพ

N ฝาปิ ดเลนส์อาจแตกต่างจากที่แสดง

การต่ อเลนส์ ฮูด
เมื่อต่อแล้ ว เลนส์ฮดู จะลดแสงจ้ าและปกป้ององค์ประกอบ
ของเลนส์ด้านหน้ า
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ซูมไฟฟ้า
สามารถใช้ วงแหวนปรับโฟกัสเพื่อปรับการซูมได้ เมื่อเปิ ดออโต้ โฟกัส
เลนส์ กับวงแหวนปรั บรู รับแสง
เมื่อตังค่
้ าอื่นที่ไม่ใช่ A คุณสามารถปรับรูรับแสงโดยการหมุน
วงแหวนปรับรูรับแสง (โหมดการรับแสง A และ M)

A 16 11 8 5.6 4 2.8

N เมื่อตังค่้ าวงแหวนปรับรูรับแสงเป็ น A ให้ หมุนแป้นหมุนเลือก
คําสัง่ เพื่อปรับรูรับแสง (P 207)

A 16 11 8 5.6 4

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

วงแหวนปรับรู รบั แสง
สวิ ตช์โหมดการรับแสง
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เลนส์

เลนส์ ไม่ มีวงแหวนปรั บรู รับแสง
สามารถเลือกวิธีที่ใช้ เพื่อปรับรูรับแสงโดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/
ไดอัล > ตัง้ ค่ ารู รับแสง เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือ
จาก ออโต้ สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่
ด้ านหน้ า

N การควบคุมรูรับแสงกําหนดค่าเริ่มต้ นไปยังแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า แต่สามารถกําหนดใหม่ไป
ยังแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง โดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ แป้นหมุนคําสั่ง

เลนส์ กับสวิตช์ O.I.S.
หากเลนส์รองรับการกันภาพสัน่ สะเทือนแบบออปติคอล
(O.I.S.) จะสามารถเลือกโหมดกันภาพสัน่ สะเทือนในเมนู
กล้ องได้ การเปิ ดใช้ งานกันภาพสัน่ สะเทือน ให้ เลื่อนสวิตช์
O.I.S. ไปที่ ON
สวิ ตช์ O.I.S.
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เลนส์

เลนส์ แมนวลโฟกัส
เลื่อนวงแหวนโฟกัสไปด้ านหน้ าสําหรับออโต้ โฟกัส

สําหรับแมนวลโฟกัส ให้ เลื่อนวงแหวนโฟกัสไปด้ านหลัง
แล้ วหมุนขณะตรวจสอบผลลัพธ์ในกล้ องถ่ายรูป สามารถ
ใช้ สญ
ั ลักษณ์ระยะโฟกัสและความลึกฟิ ลด์เพื่อช่วยแมนวล
โฟกัส
้
O โปรดทราบว่าแมนวลโฟกัสอาจไม่สามารถใช้ งานได้ ในโหมดถ่ายรูปทังหมด
สัญลักษณ์ ความลึกฟิ ลด์
สัญลักษณ์ความลึกฟิ ลด์แสดงความลึกฟิ ลด์โดยประมาณ (ระยะ
ด้ านหน้ าและด้ านหลังของจุดโฟกัสที่ปรากฏในโฟกัส) สัญลักษณ์
จะแสดงในรูปแบบฟิ ล์ม

การดูแลรั กษาเลนส์
้ ดเบาๆ ด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ สามารถขจัดคราบที่หลง
• ใช้ เครื่องเป่ าลมเพื่อขจัดฝุ่ น จากนันเช็
เหลืออยูโ่ ดยการเช็ดเบาๆ ด้ วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ Fujifilm โดยใช้ นํ ้ายา
ทําความสะอาดเลนส์เล็กน้ อย
• ครอบฝาปิ ดหน้ าและหลังเมื่อไม่ใช้ เลนส์
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HDMI เอาต์ พุต
สามารถส่งเอาต์พตุ จอแสดงผลการถ่ายรูปและการเล่นของกล้ องไปยังอุปกรณ์ HDMI
ได้
การเชื่อมต่ อไปยังอุปกรณ์ HDMI
เชื่อมต่อกล้ องไปยังโทรทัศน์หรื ออุปกรณ์ HDMI อื่นๆ โดยใช้ สาย HDMI ของบริ ษัทอื่น

1
2

ปิ ดกล้ อง
เชื่อมต่อสายเคเบิลตามภาพประกอบด้ านล่าง
เสียบลงในช่องต่อ
HDMI

เสียบลงในช่องต่อไมโคร
HDMI (ชนิ ด D)

11

3

กําหนดค่าอุปกรณ์สําหรับสัญญาณขาเข้ าของ HDMI ตามที่อธิบายในเอกสารที่จดั มาให้
พร้ อมกับอุปกรณ์

4

เปิ ดกล้ อง ข้ อมูลของหน้ าจอกล้ องจะแสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ HDMI หน้ าจอกล้ องจะปิ ดใน
โหมดแสดงภาพ (P 251)

O • ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบสายกับช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ ว
• ไม่สามารถใช้ สาย USB ขณะที่เชื่อมต่อสาย HDMI
• ใช้ สาย HDMI ที่ยาวไม่เกิน 1.5 ม.

250

HDMI เอาต์พตุ

การถ่ ายรู ป
ถ่ายรูปและบันทึกภาพยนตร์ ขณะที่ดฉู ากผ่านเลนส์ของกล้ องบนอุปกรณ์ หรื อบันทึกฟุตเทจไป
ยังอุปกรณ์ HDMI

N สามารถใช้ คณุ สมบัตนิ ี ้เพื่อบันทึกภาพยนตร์ 4K และ Full HD ไปยังเครื่องบันทึก HDMI
การเล่ น
การเริ่ มต้ นเล่น ให้ กดปุ่ ม a ของกล้ อง หน้ าจอของกล้ องจะปิ ด และจะส่งเอาต์พตุ ภาพและ
ภาพยนตร์ ไปยังอุปกรณ์ HDMI โปรดทราบว่าการควบคุมระดับเสียงของกล้ องจะไม่มีผลกับ
เสียงที่เล่นบนโทรทัศน์ ให้ ใช้ การควบคุมระดับเสียงของโทรทัศน์เพื่อปรับระดับเสียง

N • โทรทัศน์บางเครื่องอาจแสดงหน้ าจอเป็ นสีดําครู่หนึง่ เมื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์
• ต้ องใช้ สายอะแดปเตอร์ (จําหน่ายแยกต่างหาก; P 295) เมื่อใช้ หฟู ั ง
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การเชื่อมต่ อแบบไร้ สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้ สาย)
เข้ าถึงเครื อข่ายไร้ สายแล้ วเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต สําหรับ
ข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต: FUJIFILM Camera Remote
เชื่อมต่อกับกล้ องผ่านทาง Bluetooth หรื อ LAN ไร้ สาย
้
FUJIFILM Camera Remote
N เพื่อสร้ างการเชื่อมต่อแบบไร้ สายกับกล้ อง คุณต้ องติดตังแอพ
เวอร์ ชนั่ ล่าสุดบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของคุณก่อน

FUJIFILM Camera Remote
เมื่อสร้ างการเชื่อมต่อแล้ ว คุณสามารถใช้ FUJIFILM Camera Remote เพื่อ:
• ควบคุมการถ่ายภาพของกล้ องจากระยะไกล
• รับภาพที่อพั โหลดมาจากกล้ อง
• ค้ นหาภาพและดาวน์โหลดภาพที่เลือกจากกล้ อง
ั ้ งกล้ อง
• อัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งที่ตงไปยั
• กดปุ่ มชัตเตอร์ของกล้ อง
• อัพเดทเฟิ ร์มแวร์ของกล้ อง
สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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การเชื่อมต่อแบบไร้ สาย

สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต: การจับคู่ Bluetooth®
ใช้ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth > การลงทะเบียนการจับคู่ เพื่อจับคูก่ ล้ อง
กับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต การจับคูจ่ ะทําให้ สามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้ องได้ ด้วยวิธี
ง่ายๆ

N • รูปภาพจะถูกดาวน์โหลดผ่านทางการเชื่อมต่อแบบไร้ สาย
ั้
องกับ
• หลังจากการจับคูเ่ สร็จแล้ ว คุณสามารถซิงโครไนซ์นาฬิกาและข้ อมูลตําแหน่งที่ตงของกล้
สมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตได้ (P 216)

• คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อได้ มากที่สดุ 7 คู่ เชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต: LAN ไร้ สาย
ใช้ ตวั เลือก การสื่อสารไร้ สาย ใน A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ หรื อเมนูเล่นเพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ ท
โฟนหรื อแท็บเล็ตผ่านทาง LAN ไร้ สาย
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การเชื่อมต่อแบบไร้ สาย

การคัดลอกรู ปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ : PC AutoSave
ติดตัง้ FUJIFILM PC AutoSave รุ่นล่าสุดไว้ ในคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่ออัพโหลดรูปภาพจาก
กล้ องผ่านทางเครื อข่ายไร้ สาย (Wi-Fi)
FUJIFILM PC AutoSave
สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

คอมพิวเตอร์ : การเชื่อมต่ อไร้ สาย
คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพจากกล้ องได้ โดยใช้ ตวั เลือก จัดเก็บ PC ออโต้ ในเมนูเล่น
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การเชื่อมต่ อไปยังคอมพิวเตอร์ ผ่านทาง USB
เชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพหรื อถ่ายภาพระยะไกล

N ก่อนที่จะดาวน์โหลดภาพหรือถ่ายภาพจากระยะไกล ให้ เชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์และตรวจ
ดูวา่ กล้ องทํางานตามปกติหรื อไม่

1
2
3
4

เปิ ดคอมพิวเตอร์
ปรับการตังค่
้ าตามที่คณ
ุ จะคัดลอกภาพไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ (P 257), บันทึกภาพ
RAW ในรูปแบบอื่น (P 258) หรื อบันทึกและโหลดการตังค่
้ ากล้ อง (P 258)
ปิ ดกล้ อง
เชื่อมต่อสาย USB

ช่องเสียบ USB (ประเภท C)

O สาย USB จะต้ องยาวไม่เกิน 1.5 ม. และสามารถใช้ สง่ ข้ อมูลได้
5

เปิ ดกล้ อง
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6

คัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ของคุณ
• การส่ งภาพ: ใช้ MyFinePix Studio หรือแอพพลิเคชัน่ ที่จดั มาให้ ในระบบปฏิบตั กิ าร
ของคุณได้
แปลงไฟล์
RAW : ประมวลผลไฟล์ภาพ RAW โดยใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO
•
ความสามารถของเครื่ องมือประมวลผลภาพจะใช้ ในการประมวลผลภาพอย่างต่อเนื่อง
• การบันทึกและการโหลดการตัง้ ค่ ากล้ อง: ใช้ FUJIFILM X Acquire ในการบันทึก
หรื อโหลดการตังค่
้ ากล้ อง บันทึกการตังค่
้ าที่คณ
ุ ต้ องการลงในไฟล์ในขันตอนเดี
้
ยวและ
ทําสําเนาของไฟล์นี ้ไปใช้ กบั กล้ องหลายๆ ตัวได้

O • ปิ ดกล้ องก่อนที่จะถอดสาย USB
• เมื่อเชื่อมต่อกับสาย USB ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบสายในทิศทางที่ถกู ต้ องและแน่นสนิทดีแล้ ว
เชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยตรง; ห้ ามใช้ ฮบั USB หรื อแป้นพิมพ์

• หากเกิดไฟฟ้าดับขณะถ่ายโอนข้ อมูล อาจทําให้ สญู เสียข้ อมูลหรือทําให้ การ์ดหน่วยความจําเสีย
หาย ใส่แบตเตอรี่ ใหม่หรื อที่ชาร์ จเต็มแล้ วลงไปก่อนเชื่อมต่อกล้ อง

• ถ้ าเสียบการ์ดหน่วยความจําที่มีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการล่าช้ าก่อนที่ซอฟต์แวร์

จะเริ่ มต้ นและคุณอาจไม่สามารถนําเข้ าหรื อบันทึกรูปภาพได้ โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ ดหน่วยความจํา
เพื่อถ่ายโอนภาพ
• ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไฟสัญลักษณ์ดบั ลงแล้ วหรือติดเป็ นสีเขียวก่อนที่จะปิ ดกล้ อง
้
งข้ อมูล การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังอาจ
• อย่าถอดสาย USB ขณะที่อยูร่ ะหว่างขันตอนการส่
ทําให้ สญ
ู เสียข้ อมูลหรื อทําให้ การ์ ดหน่วยความจําเสียหาย
• ตัดการเชื่อมต่อกล้ องก่อนเสียบหรือนําการ์ดหน่วยความจําออก
• ในบางกรณี อาจไม่สามารถเข้ าถึงภาพที่บนั ทึกไว้ ในเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์ใน
ลักษณะเดียวกับที่ดําเนินการในคอมพิวเตอร์ แบบสแตนด์อโลน
• อย่าหยุดการเชื่อมต่อกล้ องกับระบบหรือถอดสาย USB ออกทันทีหลังจากที่ข้อความแสดงว่ามี
การทําสําเนาอยูห่ ายไปจากหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ถ้ าภาพที่ทําสําเนามีจํานวนมาก อาจจะยังมีการ
ส่งข้ อมูลอยูห่ ลังจากที่ข้อความหายไปจากหน้ าจอแล้ ว
้
่เรี ยกเก็บโดยบริ ษัทโทรศัพท์หรื อผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
• ผู้ใช้ ยอมรับที่จะชําระค่าบริการทังหมดที
เมื่อใช้ บริ การที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
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การเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ผา่ นทาง USB

การคัดลอกรู ปภาพไปยังคอมพิวเตอร์
• ก่อนจะคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ เลือก
เครื่ องอ่ านการ์ ด USB สําหรับ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ >
โหมดเชื่อมต่ อ PC
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ คดั ลอกภาพได้ จะแตกต่างกันไปตามระบบ
ปฏิบตั กิ ารของคอมพิวเตอร์ ที่คณ
ุ ใช้

´Ê n µµ¦ÁºÉ°¤n °
µ¦´Ê n µBluetooth
´ÁÈPC°°Ão
´Ê n µÁºÉ°¤n °
Ã®¤ÁºÉ°¤n °PC Á¦ºÉ°°n µµ¦r USB
ºn µUSBRAW/Îµ¦°
´Ê n µ´ÉªÅ

o °¤¼¨
¦¸ÁÈµ¦´Ê n µÅªÁ¨

Mac OS X/macOS
สามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Image Capture (จัดมาให้ พร้ อมกับ
คอมพิวเตอร์ ของคุณ) หรื อซอฟต์แวร์ อื่น

O โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ดในการคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเกิน 4 GB
Windows
ใช้ MyFinePix Studio เพื่อคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ที่ซงึ่ สามารถจัดเก็บ ดู จัดระบบ
และพิมพ์ได้

N สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับ MyFinePix Studio โปรดดู “ซอฟต์แวร์จาก Fujifilm” (P 265)
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การเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ผา่ นทาง USB

สร้ างสําเนา JPEG ของภาพ RAW: FUJIFILM X RAW STUDIO
´Ê n µµ¦ÁºÉ°¤n °
• ก่อนดําเนินการ ให้ เลือก คืนค่ า USB RAW/สํารอง
µ¦´Ê n µBluetooth
´ÁÈPC°°Ão
สําหรับ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > โหมดเชื่อมต่ อ PC ใน
´Ê n µÁºÉ°¤n °
Ã®¤ÁºÉ°¤n °PC Á¦ºÉ°°n µµ¦r USB
ºn µUSBRAW/Îµ¦°
เมนูกล้ อง
´Ê n µ´ÉªÅ
o °¤¼¨
¦¸
Á
È

µ¦´

Ê
n
µ
ÅªÁ¨
สามารถใช้
FUJIFILM
X
RAW
STUDIO
เพื
่
อ
สร้
า
งสํ
า
เนา
•
JPEG ของภาพ RAW ได้

N สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับ FUJIFILM X RAW STUDIO โปรดดู “ซอฟต์แวร์จาก Fujifilm” (P 265)
การบันทึกและการโหลดการตัง้ ค่ ากล้ อง (FUJIFILM X Acquire)
´Ê n µµ¦ÁºÉ°¤n °
• ก่อนดําเนินการ ให้ เลือก คืนค่ า USB RAW/สํารอง
µ¦´Ê n µBluetooth
´ÁÈPC°°Ão
สําหรับ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > โหมดเชื่อมต่ อ PC ใน
´Ê n µÁºÉ°¤n °
Ã®¤ÁºÉ°¤n °PC Á¦ºÉ°°n µµ¦r USB
ºn µUSBRAW/Îµ¦°
เมนูกล้ อง
´Ê n µ´ÉªÅ
o °¤¼¨
สามารถใช้
FUJIFILM
X
Acquire
ในการบั
น
ทึ
ก
และโหลด
¦¸
Á
È

µ¦´

Ê
n
µ
ÅªÁ¨
•
การตังค่
้ าของกล้ องได้

N สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับ FUJIFILM X Acquire โปรดดู “ซอฟต์แวร์จาก Fujifilm” (P 265)
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เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
พิมพ์รูปภาพจากกล้ องดิจิตอลของคุณไปยังเครื่ องพิมพ์ instax SHARE
การสร้ างการเชื่อมต่ อ
เลือก D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax แล้ วป้อนชื่อเครื่ องพิมพ์ instax SHARE
(SSID) และรหัสผ่าน
ชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่ าน
ดูชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) ได้ ที่ใต้ เครื่ องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่ มต้ นคือ
“1111” หากคุณได้ เลือกรหัสผ่านอื่นเพื่อพิมพ์จากสมาร์ ทโฟนแล้ ว
ให้ ป้อนรหัสผ่านนันแทน
้
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เครื่ องพิมพ์ instax SHARE

การพิมพ์ รูปภาพ
1 เปิ ดเครื่องพิมพ์

2

เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > พิมพ์ ภาพ instax
กล้ องจะเชื่อมต่อไปยังเครื่ องพิมพ์

¡·¤¡r £µ¡
instax-12345678
Îµ¨´ÁºÉ°¤n °
FUJIFILM-CAMERA-1234

¥Á¨·

3

ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ในการแสดงรูปภาพที่คณ
ุ
ต้ องการจะพิมพ์ จากนันกด
้ MENU/OK

¡·¤¡r £µ¡

´Ê n µ
instax-12345678

N • รูปภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
• พื ้นที่ที่พิมพ์จะเล็กกว่าพื ้นที่ที่มองเห็นในหน้ าจอ LCD
• การแสดงผลอาจแตกต่างกันตามเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้
4

รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื่ องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่ มขึ ้น
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อุปกรณ์ เสริมจาก Fujifilm
อุปกรณ์เสริ มต่อไปนี ้มีให้ บริ การจาก Fujifilm สําหรับข้ อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริ ม
ที่พร้ อมใช้ งานในพื ้นที่ของคุณ โปรดสอบถามข้ อมูลจากตัวแทนของ Fujifilm ในพื ้นที่
ของคุณหรื อเข้ าสู่
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์ จซํา้ ได้
NP-W126/NP-W126S: สามารถซื ้อแบตเตอรี่ แบบชาร์ จซํ ้า NP-W126/NP-W126S ที่มีความจุสงู ได้ เพิ่ม
เติมตามต้ องการ
เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่
BC-W126/BC-W126S: สามารถซื ้อเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ทดแทนได้ ตามต้ องการ ที่ +20 °C เครื่ องชาร์ จ
BC-W126/BC-W126S ชาร์ จ NP-W126/NP-W126S เข้ าประมาณ 150 นาที
DC coupler
CP-W126: เพื่อเพิ่มเวลาในการถ่ายภาพหรื อการแสดงภาพหรื อเมื่อใช้ กล้ องที่เชื่อมต่ออยูก่ บั
คอมพิวเตอร์ ใช้ CP-W126 เชื่อมต่อกล้ องกับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9V
อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
AC-9V (ต้ องมี CP-W126 DC coupler): ใช้ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 100–240 V, 50/60 Hz นี ้เพื่อ
เพิ่มเวลาการถ่ายรูปและการเล่น หรื อเมื่อคัดลอกภาพถ่ายไปยังคอมพิวเตอร์
รี โมตกดชัตเตอร์
RR-100: ใช้ เพื่อลดการสัน่ ของกล้ องหรื อเปิ ดชัตเตอร์ ไว้ ระหว่างเวลาการรับแสง (⌀2.5 มม.)
ไมโครโฟนสเตอริโอ
MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริ มภายนอกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
เลนส์ FUJINON
เลนส์ ชุด XF/XC: เลนส์แบบเปลี่ยนได้ สําหรับใช้ งานเฉพาะกับ FUJIFILM X-mount
เลนส์ ชุด FUJINON MKX: เลนส์ถ่ายวิดีโอสําหรับเมาท์ FUJIFILM X
ท่ อต่ อมาโคร
MCEX-11/16: ต่อระหว่างกล้ องและเลนส์เพื่อถ่ายภาพในอัตราการผลิตสูง
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อุปกรณ์เสริ มจาก Fujifilm

ตัวแปลงเลนส์ เทเล
XF1.4X TC WR: เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่รองรับครัง้ ละประมาณ 1.4 เท่า
XF2X TC WR: เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่รองรับครัง้ ละประมาณ 2.0 เท่า
ตัวแปลง
ตัวแปลง M FUJIFILM: ช่วยให้ สามารถใช้ กล้ องกับตัวเลือกเลนส์เมาท์ M ได้ มากขึ ้น
ฝาครอบตัวกล้ อง
BCP-001: ปิ ดครอบเมาท์เลนส์ของกล้ องเมื่อไม่ได้ ตอ่ เลนส์
ชุดแฟลชเสริมภายนอก
EF-X500: นอกเหนือไปจากการควบคุมแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชุดแฟลชต่อภายนอกนี ้มีไกด์
นัมเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซิงค์ความเร็วสูง) ช่วยให้ สามารถใช้ ที่ความเร็ วชัตเตอร์ ที่เกิน
ความเร็วซิงค์แฟลชได้ ชุดแบตเตอรี่ EF-BP1 และระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอล Fujifilm
ที่เข้ ามาเสริ มจะสามารถใช้ เป็ นชุดแฟลชหลักหรื อชุดแฟลชระยะไกลสําหรับการถ่ายรูปโดยใช้ แฟลชไร้
สายระยะไกลได้
EF-BP1: ชุดแบตเตอรี่ สําหรับชุดแฟลชเสริ มภายนอก จะใช้ แบตเตอรี่ ขนาด AA 8 ก้ อน
EF-42: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี ้มีไกด์นมั เบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
และแบบแมนนวล
EF-X20: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี ้มีไกด์นมั เบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
และแบบแมนนวล
EF-20: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี ้มีไกด์นมั เบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
(ไม่รองรับระบบควบคุมแฟลชแบบแมนนวล)
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กริ๊ปมือ
MHG-XT10: ลักษณะกริ๊ ปที่ปรับปรุงแล้ ว สามารถถอดแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจําขณะที่มีกริ๊ ป
ประกอบอยู่ และกริ๊ ปมีรางมาให้ สําหรับยึดฐานเสียบอย่างรวดเร็ว
กระเป๋าหนัง
BLC-XT10: กระเป๋ านี ้ผลิตจากหนังชันดี
้ พร้ อมสายคล้ องคอที่ผลิตจากวัสดุชนิดเดียวกัน และผ้ าที่
สามารถใช้ เพื่อเช็ดกล้ องก่อนเก็บกล้ องลงในกระเป๋ า และใช้ เช็ดสําหรับโอกาสอื่นๆ สามารถถ่ายรูปและ
ใส่หรื อถอดแบตเตอรี่ ในขณะที่กล้ องอยูใ่ นกระเป๋ าใส่กล้ องได้
สายรั ดกริ๊ป
GB-001: ปรับปรุงกริ๊ ป ใช้ ร่วมกับกริ๊ ปมือเพื่อการจับที่มนั่ คงขึ ้น
เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้ สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิ ล์ม instax
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ซอฟต์ แวร์ จาก Fujifilm
คุณสามารถใช้ กล้ องร่วมกับซอฟต์แวร์ Fujifilm ต่อไปนี ้ได้
FUJIFILM Camera Remote
สร้ างการเชื่อมต่อไร้ สายระหว่างกล้ องของคุณกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต (P 252)
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

FUJIFILM PC AutoSave
ดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้ องของคุณผ่านทางเครื อข่ายไร้ สาย (P 254)
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

MyFinePix Studio
จัดการภาพ, ดูภาพ, พิมพ์ภาพ และแก้ ไขภาพต่างๆ ที่ดาวน์โหลดจากกล้ องดิจิตอลของคุณ
(P 257)
http://fujifilm-dsc.com/mfs/

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ ้น ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด (”MFPS_Setup.EXE”) และทําตามคําสัง่
บนหน้ าจอเพื่อติดตังให้
้ เสร็จสิ ้น
RAW FILE CONVERTER EX
ดูภาพ RAW บนคอมพิวเตอร์ ของคุณแล้ วแปลงเป็ นรูปแบบอื่น
http://fujifilm-dsc.com/rfc/
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ซอฟต์แวร์ จาก Fujifilm

FUJIFILM X RAW STUDIO
เมื่อกล้ องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB แล้ ว FUJIFILM X RAW STUDIO จะสามารถ
ใช้ กลไกการประมวลผลภาพ เฉพาะตัวของกล้ องเพื่อแปลงไฟล์ภาพ RAW ไปเป็ นภาพ JPEG
คุณภาพสูงได้ อย่างรวดเร็ว
http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-raw-studio-features-users-guide/

FUJIFILM X Acquire
บันทึกและโหลดการตังค่
้ ากล้ อง ปรับตังค่
้ ากล้ องในทันทีหรื อแบ่งปั นการตังค่
้ ากับกล้ องอื่นๆ ที่
เป็ นชนิดเดียวกัน
http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-acquire-features-users-guide/

O กล้ องไม่รองรับการแสดงภาพที่ถ่ายไปยังคอมพิวเตอร์ทนั ที
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งาน
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

• โปรดใช้ กล้ องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือผูใ้ ช้ 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 ้แสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ 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
จากเต้ารับ
ไฟฟ้ า

ถ้ าเกิดปั ญหา ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี่ ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไป
เมื่อเกิดควันไฟ มีกลิน่ ผิดปกติ หรื อมีสภาวะที่ผิดปกติ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm
ของคุณ
อย่ าให้ นํ้าหรื อสิ่งแปลกปลอมเข้ 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 ถอดแบตเตอรี่
ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไปอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อ
ตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ

ห้ามใช้ใน
ห้องนํ้าหรื อ
ห้องอาบนํ้า

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ้ นส่วน
ภายใน

ห้ ามใช้ กล้ องในห้ องนํ้าหรื อห้ องอาบนํ้า อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ ามพยายามเปลี่ยนหรื อถอดประกอบกล้ อง (ห้ ามเปิ ดตัวกล้ องออก) หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
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
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คําเตือน
ห้ ามเปลี่ยน ให้ ความร้ อนหรื อบิดงอหรื อดึงสาย และอย่ าวางของหนักทับสายทีเ่ ชื่อมต่ อ การกระทําเหล่านี ้อาจทําให้ สาย
เสียหายและทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ถ้ าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ อย่าใช้ สายเคเบิล
ที่ขวต่
ั ้ องอ
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 เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวจาก
ประจุของฟ้าผ่า
ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุ ใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์
ห้ ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ร้อน ห้ ามทําแบตเตอรี่ ตก, ชน หรื อโยน หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ได้ รับแรง
กระแทก ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ ทร่ี ่ั ว, ผิดรูป, เปลี่ยนสี หรื อมีสภาวะทีผ่ ิดปกติอื่นๆ ใช้ เฉพาะเครื่ องชาร์ จทีก่ าํ หนดให้ ใช้ กับ
แบตเตอรี่ ทชี่ าร์ จซํา้ ได้ และอย่ าพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนหรื อแบตเตอรี่ อัลคาไลน์ แบบชาร์ จซํา้ ไม่ ได้ ห้ าม
ช็อตแบตเตอรี่ หรื อเก็บแบตเตอรี่ ไว้ กับวัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังเหล่านี ้อาจทําให้ แบตเตอรี่ ร้อนจัด ลุกไหม้
แตกร้ าว หรื อรั่ว ทําให้ เกิดเพลิงไหม้ เป็ นรอยไหม้ หรื อความเสียหายอื่นๆ ได้
ใช้ เฉพาะแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ ะบุให้ ใช้ กบั กล้ องนี้เท่ านั้น ห้ ามใช้ แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดัน
ไฟฟ้าเข้ าทีร่ ะบุ การใช้ แหล่งจ่ายพลังงานอืน่ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ถ้ าแบตเตอรี่ รั่วและของเหลวจากแบตเตอรี่ สัมผัสดวงตา ผิวหนังหรื อเสื้อผ้ า ให้ ล้างบริเวณนั้นๆ ด้ วยนํ้าสะอาดและพบ
แพทย์ 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 อนจัด หรื อ
ระเบิดได้
การใช้ แฟลชใกล้ กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทําให้ สายตาบกพร่ องได้ ใช้ ความระมัดระวังเมื่อถ่ายรูปเด็กทารกและ
เด็กเล็ก
อย่ าสัมผัสกับพืน้ ผิวร้ อนเป็ นเวลานาน การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทอี่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ โดยเฉพาะทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
แวดล้ อมสูง หรือกับผู้ใช้ ทมี่ รี ะบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องหรือข้ อ
ควรระหวังทีค่ ล้ ายคลึงกัน
อย่ าปล่ อยให้ อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เป็ นระยะเวลานานขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์ เปิ ดอยู่ การไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทอี่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ โดยเฉพาะระหว่างการใช้ งานเป็ นระยะเวลานาน ทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ วดล้ อมสูง หรือกับ
ผู้ใช้ ทมี่ รี ะบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ องหรือข้ อควรระวังทีค่ ล้ ายคลึงกัน
ห้ ามใช้ ในทีซ่ งึ่ มีวัตถุไวไฟ ก๊ าซทีร่ ะเบิดได้ หรื อฝุ่ นละออง
เมื่อพกพาแบตเตอรี่ โปรดติดตั้งไว้ ในกล้ องดิจติ อลหรื อเก็บไว้ ในกระเป๋ าแข็ง เมื่อจัดเก็บแบตเตอรี่ ให้ เก็บไว้ ในกระเป๋า
แข็ง 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 ้นส่วนขนาดเล็กได้
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 อาจ
ทําให้ 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 อง
บิดงอหรื อเกิดเพลิงไหม้ ได้
ห้ ามใช้ ปลั๊กทีช่ าํ รุ ดหรื อเสียบเข้ ากับเต้ ารั บได้ ไม่ แน่ น หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อทําความสะอาดกล้ อง หรื อเมื่อไม่ ได้ ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออกและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อการชาร์ จสิ้นสุดลง ให้ ถอดปลั๊กของเครื่ องชาร์ จออกจากเต้ ารั บไฟฟ้า การเสียบปลัก๊ เครื่ องชาร์ จทิ ้งไว้ ในเต้ ารับไฟฟ้าอาจ
ทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เมื่อถอดการ์ ดหน่ วยความจํา การ์ ดอาจหลุดออกจากช่ องเร็วเกินไป ใช้ นิ้วมือจับและค่ อยๆ นําการ์ ดออก อาจเกิดการบาด
เจ็บจากการ์ ดที่หลุดออกมาได้
ขอรั บการทดสอบและทําความสะอาดภายในกล้ องเป็ นประจํา ฝุ่ นละอองสะสมในกล้ องอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจรได้ ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm เพื่อขอรับบริ การทําความสะอาดภายในทุกสองปี โปรดทราบว่าบริ การเหล่านี ้จะมีคา่
บริ การ
มีอันตรายจากการระเบิดถ้ าเปลี่ยนไม่ ถกู ต้ อง เปลี่ยนด้ วยประเภททีเ่ หมือนกันหรือเทียบเท่ ากันเท่ านั้น

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
ชาร์ จแบตเตอรี่ ในเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่ให้ มา เวลาในการชาร์ จจะเพิ่มขึ ้นในอุณหภูมิห้องที่ตํ่ากว่า +10 °C หรื อสูงกว่า +35 °C อย่าพยายามชาร์ จ
แบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 40 °C และแบตเตอรี่ จะไม่ชาร์ จในที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 0 °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
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■ อายุการใช้ งานแบตเตอรี่
ที่อณ
ุ หภูมิปกติ จะสามารถชาร์ จแบตเตอรี่ ซํ ้าได้ ประมาณ 300 ครัง้ การที่ระยะเวลาที่แบตเตอรี่ เก็บประจุไว้ ได้ ลดลงจนสังเกตเห็นได้ นนั ้ แสดงให้
เห็นว่าแบตเตอรี่ สิ ้นอายุการใช้ งานและควรเปลี่ยนใหม่แล้ ว
■ การจัดเก็บ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ อาจลดลง ถ้ าชาร์ จแบตเตอรี่ จนเต็มแล้ วไม่ได้ ใช้ งานและวางทิ ้งไว้ เป็ นเวลานาน ใช้ แบตเตอรี่ จนหมดพลังงานก่อนที่
จะจัดเก็บ
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
• 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
■ ข้ อควรระวัง: การทิง้
ทิ ้งแบตเตอรี่ ที่ใช้ แล้ วตามระเบียบข้ อบังคับของท้ องถิ่น
จะต้ องคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อมเมื่อจะทิ ้งแบตเตอรี่ ใช้ อปุ กรณ์ภายใต้ สภาพอากาศที่อยูใ่ นระดับปานกลาง

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ใช้ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับของ Fujifilm เท่านันกั
้ บกล้ องนี ้ อะแดปเตอร์ อื่นอาจทําให้ กล้ องเสียหาย
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับใช้ สําหรับภายในอาคารเท่านัน้
• โปรดตรวจสอบว่าปลัก๊ กระแสตรงเชื่อมต่อกับกล้ องอย่างแน่นหนา
• ปิ ดกล้ องก่อนที่จะดึงสายเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเชื่อมต่อด้ วยการจับที่ปลัก๊ ไม่ใช่ที่สายเคเบิล
• ห้ ามใช้ กบั อุปกรณ์อื่น
• 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

้
าให้ เซ็นเซอร์ ภาพของกล้ องเสียหายได้
• ห้ ามเล็งกล้ องไปยังแหล่งกําเนิดแสงสว่างจ้ า เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มีเมฆบัง มิฉะนันอาจทํ
• 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
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
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

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 รับการพัฒนา
โดย DynaComware Taiwan Inc. ส่วน Mac, OS X และ macOS เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริ กาและประเท
ศอื่นๆ Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Adobe, โลโก้ Adobe,
Photoshop และ Lightroom เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริ กา
และประเทศอื่นๆ Wi-Fi® 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 2.3)
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
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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 แสดงความเห็นว่าอาจมีผลก
ระทบทางชีวภาพบางประการ แต่ข้อค้ นพบดังกล่าวไม่มีการยืนยันจากงานวิจยั อื่นๆ เพิ่มเติม X-T30 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 อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนํา
ผลิตภัณฑ์นี ้กลับมาใช้ ใหม่ โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในท้ องถิ่นของคุณ หน่วยบริ การกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อ
ผลิตภัณฑ์
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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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
เครื อข่ ายไร้ สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้ อควรระวัง
ข้ อสําคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปนีก้ ่อนใช้งานเครื ่องส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง
Q ผลิตภัณฑ์นี ้ มีฟังก์ชนั่ การเข้ ารหัสที่พฒ
ั นาขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ควบคุมโดยระเบียบว่าด้ วยการบริ หารการส่งออกของสหรัฐอเมริ กา
และอาจไม่สามารถส่งออกหรื อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สหรัฐอเมริ กามีการห้ ามส่งสินค้ า
ใช้้ เฉพาะเครื อข่ ายไร้ สายหรื
ายหรื ออุปกรณ์ Bluetoo
Bluetooth
th Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็ นผลจากการใช้ งานโดยไม่ได้ รับ
• ใช
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
ผลกระทบจาสนามแม่ 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
การกระทํ
รกระทําต่ อไปนี้อาจถูกลงโทษตามกฎหมาย:
• กา
- การถอดประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี ้
- การถอดป้ายรับรองอุปกรณ์
กรณ์ นี้ทาํ งานบนคลื่นความถี
ความถีเ่ ดียวกันกับอุปกรณ์
กรณ์ เชิงพาณิชย์ ทางการศ
ทางการศึกึ ษา และทางการแพทย์ และเครื่ องส่ งสัญญาณไร้
ญาณไร้ สาย
• อุปกรณ์
นอกจากนี ้ยังทํางานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับเครื่ องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตและเครื่ องส่งสัญญาณความดันไฟฟ้าตํ่าแบบไม่มีใบอนุญาต
พิเศษที่ใช้ ในระบบติดตาม RFID สําหรับสายงานผลิตและการใช้ งานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
• เพื่อป้ องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ ข้างต้ น ให้ปฏฏิบิ ัตติ ามข้ อควรระวังต่ต่ อไปนี้ ยืนยันว่าเครื่องส่งสัญญาณ RFID ไม่ได้ ทํางาน
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
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โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งานเลนส์
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

• โปรดใช้ เลนส์อย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือผูใ้ ช้ 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 ้แสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ 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
ห้ ามจุ่มหรื อนําไปสัมผัสกับนํ้า หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ามจุ่มนํ้า

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ้ นส่วน
ภายใน

ห้ ามถอดประกอบ (ห้ ามเปิ ดตัวเครื่ อง) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรื อบาดเจ็บเนื่องจากการ
ทํางานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
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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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

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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การดูแลผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ ดีอย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังต่อไปนี ้
ตัวกล้ อง: ใช้ ผ้าแห้ ง นุม่ เพื่อทําความสะอาดตัวกล้ องหลังจากใช้ งานแต่ละครัง้ ห้ ามใช้
แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรื อสารระเหยอื่นๆ ที่อาจทําให้ ผลิตภัณฑ์หนังบนตัวกล้ องเปลี่ยนสีหรื อ
เสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้ องถ่ายรูป ควรเช็ดออกทันทีด้วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ใช้ เครื่ องเป่ าลม
เพื่อขจัดฝุ่ นออกจากหน้ าจอ ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน จากนันเช็
้ ดเบาๆ ด้ วย
ผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ สามารถขจัดคราบที่หลงเหลืออยูโ่ ดยการเช็ดเบาๆ ด้ วยกระดาษทําความสะอาด
เลนส์ของ Fujifilm โดยใช้ นํ ้ายาทําความสะอาดเลนส์เล็กน้ อย การป้องกันฝุ่ นเข้ าสูก่ ล้ อง ให้
ครอบฝาครอบตัวกล้ องเมื่อไม่ได้ ตดิ เลนส์
เซ็นเซอร์ ภาพ: รูปภาพหลายภาพเสียหายจากจุดหรื อรอยแต้ มในตําแหน่งเดียวกันอาจ
แสดงว่ามีฝนอยู
ุ่ ใ่ นเซ็นเซอร์ ภาพ ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ โดยใช้ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน >
ทําความสะอาดเซ็นเซอร์
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การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพ
ฝุ่ นที่ไม่สามารถเอาออกโดยใช้ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ทําความสะอาดเซ็นเซอร์
สามารถเอาออกด้ วยตนเองตามที่อธิบายด้ านล่าง

O โปรดทราบว่าจะมีคา่ ใช้ จา่ ยสําหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์ภาพหากเสียหายระหว่างการ
ทําความสะอาด

1

ใช้ ลกู ยางเป่ าลม (ที่ไม่ใช่แปรง) เพื่อขจัดฝุ่ นออกจาก
เซ็นเซอร์

O ห้ ามใช้ แปรงหรือลูกยางเป่ าลมที่มีหวั เป่ า หากไม่

ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้ อาจทําให้ เซ็นเซอร์ เสียหาย
ได้

2
3

ตรวจสอบว่าขจัดฝุ่ นออกไปเรี ยบร้ อยหรื อไม่ ทําซํ ้าขันตอนที
้
่ 1 และ 2 ตามที่จําเป็ น
ปิ ดฝากล้ องหรื อเลนส์
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อัพเดทเฟิ ร์ มแวร์
บางฟั งก์ชนั่ ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ ในคูม่ ือจัดจําหน่ายเนื่องจากการ
อัพเดตซอฟต์แวร์ สําหรับข้ อมูลโดยละเอียดในแต่ละรุ่น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

การตรวจสอบเวอร์ ช่ ันเฟิ ร์ มแวร์

O กล้ องจะแสดงเฉพาะรุ่นเฟิ ร์มแวร์หากใส่การ์ดหน่วยความจําไว้
1 ปิ ดกล้ องแล้ วตรวจสอบว่าได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจําแล้ ว
2 เปิ ดกล้ องขณะที่กดปุ่ ม DISP/BACK เฟิ ร์มแวร์ เวอร์ ชนั่ ปั จจุบนั จะแสดงขึ ้น ตรวจสอบ
เวอร์ ชนั่ เฟิ ร์มแวร์

3 ปิ ดกล้ อง
N หากต้ องการดูรุ่นเฟิ ร์มแวร์หรืออัพเดทเฟิ ร์มแวร์สําหรับอุปกรณ์เสริม เช่น เลนส์แบบเปลี่ยนได้ ชุด
แฟลชเสริ มภายนอก และตัวแปลง ให้ ตอ่ อุปกรณ์เสริ มเข้ ากับกล้ องถ่ายรูป
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การแก้ ไขปั ญหา
โปรดดูตารางด้ านล่างเกี่ยวกับปั ญหาที่คณ
ุ อาจประสบเมื่อใช้ กล้ อง หากคุณไม่พบวิธี
การแก้ ไขในนี ้ โปรดติดต่อผู้แทนจําหน่าย Fujifilm ใกล้ บ้าน
พลังงานและแบตเตอรี่
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็มแล้ ว
(P 33)

กล้ องไม่ เปิ ดทํางาน

จอภาพไม่ เปิ ดทํางาน

แบตเตอรี่ หมดอย่ าง
รวดเร็ว

กล้ องปิ ดการทํางาน
กะทันหัน

• ใส่ แบตเตอรี่ไม่ ถกู ต้ อง: ใส่แบตเตอรี่เข้ าไปใหม่ในทิศทางที่ถกู ต้ อง

(P 29)
• ฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี่ไม่ ลงล็อก: ใส่ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ให้ ลง
ล็อก (P 29)
จอภาพอาจไม่เปิ ดทํางานหากปิ ดกล้ องแล้ วเปิ ดกล้ องอีกครัง้ อย่างรวดเร็ ว กด
ปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ ค้ างไว้ จนกว่าจอภาพจะเปิ ดใช้ งาน
• แบตเตอรี่เย็น: อุน่ แบตเตอรี่ด้วยการวางไว้ ในกระเป๋ าหรือที่มีอณุ หภูมิอนุ่
และนําไปใส่ในกล้ อง อีกครัง้ ทันทีก่อนถ่ายรูป
• ขัว้ แบตเตอรี่สกปรก: ทําความสะอาดขัวด้้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
• เลือก เปิ ด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > PRE-AF: ปิ ด PRE-AF
(P 116)
• มีการชาร์ จแบตเตอรี่หลายครัง้ : แบตเตอรี่หมดอายุการใช้ งานสําหรับ
การชาร์ จ ซื ้อแบตเตอรี่ ใหม่
แบตเตอรี่ หมด: ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว
(P 33)

12
279

ปั ญหา

ไม่ เริ่มชาร์ จแบตเตอรี่

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• ใส่แบตเตอรี่ (P 29)
• ใส่แบตเตอรี่กลับเข้ าไปใหม่ในทิศทางที่ถกู ต้ อง (P 29)
• โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอย่างถูก
ต้ อง (P 33)

• ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ปลัก๊ ไฟเชื่อมต่ออย่างถูกต้ องกับอะแดป
การชาร์ จทํางานช้ า
ไฟแสดงสถานะกะพริบ
แต่ ไม่ ชาร์ จแบตเตอรี่

เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (P 33)
ชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
• ขัว้ แบตเตอรี่สกปรก: ทําความสะอาดขัวด้้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ (P 29)
• มีการชาร์ จแบตเตอรี่หลายครัง้ : แบตเตอรี่หมดอายุการใช้ งานสําหรับ
การชาร์ จ ซื ้อแบตเตอรี่ ใหม่ ถ้ าแบตเตอรี่ ยงั คงไม่ชาร์ จ โปรดติดต่อตัวแทน
จําหน่ายของ Fujifilm (P 262)

เมนูและจอแสดงผล
ปั ญหา
จอแสดงผลไม่ ใช่ ภาษา
ไทย
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วิธีแก้ ไขปั ญหา
เลือก ภาษาไทย สําหรับ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > Q a
(P 40, 188)

การแก้ ไขปั ญหา

การถ่ ายรู ป
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• การ์ ดหน่ วยความจําเต็ม: ใส่การ์ดหน่วยความจําใหม่หรือลบภาพ
(P 29, 170)

• การ์ ดหน่ วยความจําไม่ ได้ ฟอร์ แมท: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําใน
กล้ อง (P 186)

• หน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจําสกปรก: ทําความสะอาดหน้ า

ไม่ มีการถ่ ายรู ปเมื่อกดปุ่ ม สัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
ชัตเตอร์
• การ์ ดหน่ วยความจําเสียหาย: เสียบการ์ดหน่วยความจําใหม่ (P 29)
• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็มแล้ ว
(P 33)
• กล้ องปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัต:ิ เปิ ดกล้ อง (P 36)
• คุณกําลังใช้ ตวั แปลงของบริษัทอื่น: เลือก เปิ ด สําหรับ
ถ่ ายภาพโดยไม่ มีเลนส์ (P 208)
มีรอยจุด (”สัญญาณ
ค่าเกนเพิ่มขึ ้นเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบภาพเมื่อตัวแบบมีแสงน้ อย และ
รบกวน”) ปรากฏบนหน้ าจอ
รูรับแสงลดลง ซึง่ อาจทําให้ เกิดรอยจุดที่มองเห็นได้ เมื่อดูตวั อย่างภาพใน
หรือช่องมองภาพ เมื่อกด
จอแสดงผล ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องจะไม่ได้ รับผลกระทบ
ปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึ่ง
ตัวแบบไม่ เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใช้ การล็อกโฟกัส หรื อแมนวล
กล้ องไม่ โฟกัส
โฟกัส (P 78)
ไม่ มีการถ่ ายภาพพาโน ไฟแสดงสถานะเป็ นสีส้มเมื่อคุณพยายามบันทึกภาพพาโนราม่ า: รอ
ราม่ าเมื่อกดปุ่ มชัตเตอร์ จนกว่าไฟแสดงสถานะดับ (P 8)
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ปั ญหา

ไม่ สามารถตรวจหา
ใบหน้ า

กล้ องไม่ ยงิ แฟลช

วิธีแก้ ไขปั ญหา
ใบหน้
า
ของตั
ว
แบบถู
ก
บั
ง
ด้
วยแว่ นตา หมวก ผมยาว หรื อวัตถุอ่ ืน:
•
นําสิง่ กีดขวางออก (P 117)
• ใบหน้ าของตัวแบบอยู่ในเฟรมเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ : เปลี่ยนการ
วางองค์ประกอบภาพเพื่อให้ ใบหน้ าของตัวแบบอยูใ่ นเฟรมให้ มากขึ ้น
(P 117)
• ใบหน้ าของตัวแบบหันออกจากกล้ อง: ขอให้ ตวั แบบหันหน้ ามาที่กล้ อง
(P 117)
• กล้ องเอียง: วางกล้ องในแนวระนาบ
• ใบหน้ าของตัวแบบมืด: ส่องไฟให้ สว่างขึ ้น
• แฟลชถูกปิ ดใช้ งาน: ปรับการตังค่้ า (P 94)
• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็มแล้ ว
(P 33)
• กล้ องอยู่ในโหมดถ่ ายคร่ อมหรือถ่ ายรูปต่ อเนื่อง: เลือกโหมดเฟรม
เดียว (P 5)
• แฟลชถูกลดลง: ยกแฟลชขึ ้น (P 92)

โหมดแฟลชบางโหมดไม่
เลือก ปิ ด สําหรั บ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 189)
สามารถใช้ ได้
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การแก้ ไขปั ญหา

ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
ตั
ว
แบบไม่
อ
ยู
่
ใ
นช่
ว
งของแฟลช:
จัดวางตัวแบบให้ อยูใ่ นช่วงแฟลช
•
แฟลชไม่ ยงิ ไปยังตัวแบบ • ช่ องแฟลชถูกขวาง: จับกล้ องอย่างถูกต้ อง
อย่ างเต็มที่
• ความเร็วชัตเตอร์ จะเร็วกว่ า ความเร็วซิงค์ : เลือก ความเร็วชัตเตอร์ที่
ช้ าลง (P 56, 60, 294)
• เลนส์ สกปรก: ทําความสะอาดเลนส์
• เลนส์ ถกู บัง: นําวัตถุออกจากเลนส์ (P 43)
ภาพถ่ ายมัว
• s ปรากฏขึน้ ระหว่ างถ่ ายรูปและกรอบโฟกัสเป็ นสีแดง: ตรวจ
สอบโฟกัสก่อนถ่ายรูป (P 44)
• ความเร็วชัตเตอร์ ช้าและอุณหภูมหิ ้องสูง: อาการนี ้เป็ นภาวะปกติและ
ไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ ใช้ พิกเซลแมปปิ ง้ (P 108)
มีการใช้ งานกล้ องติดต่ อกันที่อุณหภูมสิ ูง: ปิ ดกล้ องและรอให้ อณ
ุ หภูมิ
•
ภาพมีรอยจุด
เย็นลง (P 36, 290)
• คําเตือนอุณหภูมปิ รากฏขึน้ : ปิ ดกล้ องและรอให้ อณุ หภูมิเย็นลง
(P 36, 290)
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การเล่ น
ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
ภาพมัวเป็ นรอยจุด
ถ่ายรูปด้ วยกล้ องที่เป็ นแบบหรื อรุ่นอื่น
การซูมการเล่ นรายการไม่
มีการถ่ายรูปโดยใช้ ปรั บขนาด หรื อด้ วยกล้ องที่เป็ นแบบหรื อรุ่นอื่น
สามารถใช้ ได้
• ระดับเสียงของการเล่ นเบาเกินไป: ปรับระดับเสียงของการเล่น
(P 191)
ไม่ มีเสียงในการเล่ น
ไมโครโฟนถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการบันทึก
•
ภาพยนตร์
• ลําโพงถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการเล่น
• เลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 189)
ไม่ สามารถลบภาพที่เลือก
ภาพที่เลือกเพื่อลบบางภาพถูกป้องกันไว้ ลบการป้องกันออกโดยใช้ อปุ กรณ์
ภาพยังคงอยู่หลังจาก
เลือก ลบภาพ > ทุกภาพ ที่ใช้ ดําเนินการแต่แรก (P 174)
แล้ ว
มีการรี เซ็ตการกําหนด
ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ เปิ ดในขณะที่กล้ องเปิ ดทํางานอยู่ ปิ ดกล้ องก่อน
หมายเลขไฟล์ โดยไม่ คาด
เปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ (P 213)
หมาย
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การแก้ ไขปั ญหา

การเชื่อมต่ อ
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
กล้ องเชื่อมต่ อไปยังโทรทัศน์ แล้ ว: รูปภาพจะแสดงขึ ้นบนโทรทัศน์แทน
จอภาพว่ างเปล่ า
จอภาพของกล้ อง (P 250)
เลือกโหมดแสดงผลด้ วยปุ่ ม VIEW MODE เป็ น เฉพาะ EVF + E:
ทัง้ จอภาพโทรทัศน์ และ
แนบตาที่ชอ่ งมองภาพ ใช้ ปมุ่ VIEW MODE เพื่อเลือกโหมดแสดงภาพอื่นๆ
จอภาพของกล้ องว่ างเปล่ า
(P 14)
• เชื่อมต่ อกล้ องไม่ ถกู ต้ อง: เชื่อมต่อกล้ องอย่างถูกต้ อง (P 250)
มีการตัง้ ค่ าสัญญาณเข้ าในโทรทัศน์ เป็ น “TV”: ตังค่
้ าสัญญาณเข้ าเป็ น
โทรทัศน์ ไม่ มีภาพหรื อ •
“HDMI” (P 250)
เสียง
• ระดับเสียงในโทรทัศน์ เบาเกินไป: ใช้ ระบบควบคุมบนโทรทัศน์เพื่อปรับ
เสียง (P 250)
คอมพิวเตอร์ จาํ กล้ องไม่ ได้ โปรดเชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ อย่างถูกต้ อง (P 255)
ไม่ สามารถโอนย้ ายไฟล์
ใช้ MyFinePix Studio ในการโอนย้ ายภาพ (สําหรับ Windows เท่านัน้
RAW หรื อ JPEG ไปยัง
P 255)
คอมพิวเตอร์
FUJIFILM X RAW
STUDIO หรื อ FUJIFILM
ตรวจสอบตัวเลือกที่เลือกสําหรับ โหมดเชื่อมต่ อ PC ของกล้ อง เลือก
X Acquire ไม่ สามารถ
คืนค่ า USB RAW/สํารอง ก่อนเชื่อมต่อสาย USB (P 258)
ตรวจพบกล้ องได้ อย่ าง
ถูกต้ อง
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ส่ งไร้ สาย
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาการเชื่อมต่อไร้ สาย โปรดเยี่ยมชม:
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
ไม่ สามารถเชื่อมต่ อกับ
สมาร์ ทโฟนได้
สมาร์ ทโฟนอยู่ไกลเกินไป: ย้ ายอุปกรณ์ให้ ใกล้ มากขึ ้น (P 252)
การเชื่อมต่ อหรื ออัพโหลด •
อุปกรณ์ ใกล้ เคียงก่ อให้ เกิดสัญญาณรบกวนทางวิทยุ: ย้ ายกล้ อง
•
ภาพจากกล้ องไปยังสมา
ถ่ายรูปและสมาร์ ทโฟนให้ หา่ งจากเตาไมโครเวฟหรื อโทรศัพท์ไร้ สาย
ร์ ทโฟนช้ า
(P 252)
การอัพโหลดไม่ สาํ เร็จหรื อ
ถูกรบกวน
• สามารถโฟนเชื่อมต่ อกับอุปกรณ์ อ่ืน: สามารถโฟนและกล้ องถ่ายรูป
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ เพียงหนึง่ เครื่ องในเวลาเดียวกัน หยุดการเชื่อม
ต่อแล้ วลองใหม่อีกครัง้ (P 252)
• มีสมาร์ ทโฟนหลายเครื่องในบริเวณใกล้ เคียง: ลองเชื่อมต่อใหม่อีกครัง้
การมีสมาร์ ทโฟนหลายเครื่ องอาจทําให้ เชื่อมต่อได้ ยาก (P 252)
• ภาพถูกสร้ างขึน้ บนอุปกรณ์ อ่ืน: กล้ องอาจอัพโหลดภาพที่สร้ างด้ วย
ไม่ สามารถอัพโหลด
อุปกรณ์อื่นไม่ได้
ภาพได้
• ภาพนัน้ เป็ นภาพยนตร์ : แม้ วา่ คุณจะสามารถเลือกภาพยนตร์ที่จะ
อัพโหลดเมื่อดูภาพต่างๆ ที่บนั ทึกไว้ ในการหน่วยความจําของกล้ องจาก
สมาร์ ทโฟน การอัพโหลดจะใช้ เวลาสักพัก ภาพยนตร์ ที่จะใช้ สําหรับ
แสดงผลบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตควรถูกบันทึกที่ขนาดเฟรมไม่เกิน
1280 × 720 (HD) หรื อเล็กกว่า สําหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการดูภาพบนกล้ อง
โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

สมาร์ ทโฟนจะไม่ แสดง
รู ปภาพ
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เลือก เปิ ด สําหรับ ตัง้ ค่ าทั่วไป > ย่ อขนาดภาพ H การเลือก ปิ ด จะ
เพิ่มเวลาอัพโหลดสําหรับภาพที่ใหญ่กว่า นอกจากนี ้ โทรศัพท์บางเครื่ องอาจ
ไม่แสดงภาพที่ใหญ่กว่าขนาดปั จจุบนั (P 219)

การแก้ ไขปั ญหา

เบ็ดเตล็ด
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• กล้ องทํางานผิดปกติช่ ัวคราว: นําแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้ าไป
ใหม่ (P 29)

กล้ องไม่ ตอบสนอง

• แบตเตอรี่หมด: ชาร์จแบตเตอรี่ หรือใส่แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จเต็ม
แล้ ว (P 33)

• กล้ องเชื่อมต่ อไปยัง LAN ไร้ สายแล้ ว: หยุดการเชื่อมต่อ
นําแบตเตอรี่ ออกและใส่กลับเข้ าไปใหม่ (P 29) ถ้ าปั ญหายังคงอยู่
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
การเคลื่อนไหวในช่ องมอง เมื่อเลือก ปกติ ไว้ สําหรับ ประสิทธิภาพ อัตราเฟรมจะลดลงเมื่อไม่มี
ภาพหรื อจอภาพกระตุกแทนที่ การดําเนินการใดในระยะเวลาที่ตงไว้
ั ้ อัตราเฟรมปกติจะคืนกลับมาหลัง
จะราบรื่ น
จากที่คณ
ุ ใช้ งานการควบคุมกล้ อง (P 212)
• ปรับระดับเสียง (P 190)
ไม่ มีเสียง
• เลือก ปิ ด สําหรับ เสียง&แฟลช: เลือก เปิ ด (P 189)
การกดปุ่ ม Q จะไม่ แสดงเมนู
ล็อก TTL ทํางานอยู่: จบการทํางาน ล็อก TTL (P 142)
ด่ วน

กล้ องไม่ ทาํ งานตามที่คาดไว้
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คําเตือนต่อไปนี ้จะปรากฏในจอแสดงผล
คําเตือน
คําอธิบาย
แบตเตอรี่ ใกล้ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว
i (แดง)
j (กะพริ บเป็ นสีแดง) แบตเตอรี่ หมด ชาร์ จแบตเตอรี่ หรื อใส่แบตเตอรี่ สํารองที่ชาร์ จเต็มแล้ ว
s (ปรากฏเป็ นสีแดง กล้ องไม่สามารถโฟกัส ใช้ การล็อกโฟกัสเพื่อโฟกัสตัวแบบอื่นที่อยูใ่ นระยะ
้
ประกอบภาพใหม่
พร้ อมกับกรอบโฟกัสสีแดง) ห่างเดียวกัน จากนันวางองค์
รูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ ตัวแบบสว่างมากหรื อมืดมากเกินไป และภาพจะเปิ ดรับแสงได้ สว่างหรื อมืด
ปรากฏเป็ นสีแดง
มากไป ใช้ แฟลชเพื่อเพิ่มแสงสว่างเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่มีแสงน้ อย
โฟกัสผิดพลาด
กล้ องทํางานผิดปกติ ปิ ดกล้ องแล้ วเปิ ดใหม่อีกครัง้ ถ้ าข้ อความยังคงอยู่
เลนส์ ทาํ งานผิดพลาด
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
ปิ ดกล้ องและเปิ ดใหม่
อีกครั ง้
สามารถกดปุ่ มชัตเตอร์ ได้ เฉพาะเมื่อใส่การ์ ดหน่วยความจําแล้ ว ให้ ใส่การ์ ด
ไม่ มีการ์ ด
หน่วยความจํา
• ไม่ มีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําหรือมีการฟอร์ แมทการ์ ด
หน่ วยความจําในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ อ่ ืน: ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วย
ความจําโดยใช้ D ตัง้ ค่ าผู้ใช้ งาน > ฟอร์ แมท
การ์ ดยังไม่ พร้ อมใช้ งาน • ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจํา: ทําความ
สะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟ
อร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้ เปลี่ยนการ์ ด
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
ปิ ดกล้ อง ถอดเลนส์ และทําความสะอาดพื ้นผิวที่ยดึ จากนันใส่
้ เลนส์แล้ วเปิ ด
เกิดปั ญหากับเลนส์
กล้ อง ถ้ าปั ญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
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คําเตือน

การ์ ดผิดพลาด

การ์ ดถูกป้องกัน
ไม่ พร้ อมทํางาน
b การ์ ดเต็ม

บันทึกผิดพลาด

เลขภาพเต็ม

คําอธิบาย
ไม่
ไ
ด้
ฟ
อร์
แ
มทการ์
ด
หน่
ว
ยความจํ
าสําหรั บใช้ ในกล้ อง:
•
ฟอร์ แมทการ์ ด
• ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจําหรือการ์ ด
หน่ วยความจําเสียหาย: ทําความสะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่
ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟอร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้
เปลี่ยนการ์ ด
• การ์ ดหน่ วยความจําใช้ ร่วมกันไม่ ได้ : ใช้ การ์ดที่ใช้ ร่วมกันได้
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
การ์ ดหน่วยความจําถูกล็อก ปลดล็อกการ์ ด
ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําไม่ถกู ต้ อง ใช้ กล้ องเพื่อฟอร์ แมทการ์ ด
การ์ ดหน่วยความจําเต็มและไม่สามารถบันทึกรูปภาพได้ ลบภาพ หรื อเสียบ
การ์ ดหน่วย ความจําที่มีพื ้นที่วา่ งมากกว่า
• ข้ อผิดพลาดของการ์ ดหน่ วยความจําหรือข้ อผิดพลาดในการเชื่อม
ต่ อ: เสียบการ์ ดเข้ าไปใหม่หรื อปิ ดกล้ องและเปิ ดอีกครัง้ ถ้ าข้ อความยังคงอยู่
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
• เหลือหน่ วยความจําไม่ เพียงพอสําหรับบันทึกภาพเพิ่มเติม: ลบภาพ
หรื อเสียบการ์ ดหน่วย ความจําที่มีพื ้นที่วา่ งมากกว่า
• การ์ ดหน่ วยความจําไม่ ได้ ฟอร์ แมท: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา
กล้ องมีจํานวนภาพเต็ม (จํานวนภาพในปั จจุบนั คือ 999-9999) ใส่
การ์ ดหน่วยความจําที่ฟอร์ แมทแล้ ว และเลือก ตัง้ ค่ า สําหรับ
D เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า > ลําดับภาพ ถ่ายรูปเพื่อรี เซ็ตการกําหนดหมายเลข
ภาพเป็ น 100-0001 แล้ วเลือก ต่ อ สําหรับ ลําดับภาพ
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อ่ านไม่ ได้

ป้องกันภาพ
ตัดส่ วนภาพไม่ ได้
ไฟล์ DPOF ผิดพลาด
ตัง้ ค่ า DPOF
F ตัง้ ค่ า DPOF
หมุนภาพไม่ ได้
F หมุนภาพไม่ ได้
F ดําเนินการไม่ ได้
m ดําเนินการไม่ ได้
ไม่ ตรงกัน: โหมด
4K และจอภายนอก
เปลี่ยนโหมดภาพยนตร์
p (เหลือง)
p (แดง)
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คําอธิบาย
ไฟล์
เ
สี
ย
หายหรื
อ
ไม่
ไ
ด้
ถ
่
า
ยด้
วยกล้ อง: ไม่สามารถดูไฟล์ได้
•
ต้
อ
งทํ
า
ความสะอาดหน้
า
สั
ม
ผั
สของการ์ ดหน่ วยความจํา: ทําความ
•
สะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนื ้อนุม่ ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํ ้า ให้ ฟ
อร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้ เปลี่ยนการ์ ด
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
มีการพยายามลบหรื อหมุนภาพที่มีการป้องกัน ลบการป้องกันและลอง
ดําเนินการอีกครัง้
ภาพเสียหายหรื อไม่ได้ ถ่ายด้ วยกล้ อง
คําสัง่ การพิมพ์สามารถมีภาพได้ ไม่เกิน 999 ภาพ คัดลอกภาพอื่นๆ ที่คณ
ุ
ต้ องการพิมพ์ไปยังการ์ ดหน่วยความจําอื่นแล้ วสร้ างคําสัง่ การพิมพ์ที่สอง
ไม่สามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF
ไม่สามารถพิมพ์ภาพยนตร์ โดยใช้ DPOF
ภาพที่เลือกไม่สามารถหมุนได้
ไม่สามารถหมุนภาพยนตร์
ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงกับภาพยนตร์ ที่เลือก
ไม่สามารถใช้ การแก้ ตาแดงกับภาพที่สร้ างด้ วยอุปกรณ์อื่น
โหมดมูฟวี่ที่เลือกด้ วยกล้ องจะไม่สามารถใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ
กล้ องผ่าน HDMI ได้ ลองเลือกโหมดมูฟวี่อื่น (P 144)
ปิ ดกล้ องและรอให้ กล้ องเย็นลง อาจมีรอยจุดเพิ่มขึ ้นในภาพที่ถ่ายขณะมีคํา
แจ้ งเตือนแสดงขึ ้น
ปิ ดกล้ องและรอให้ กล้ องเย็นลง ขณะที่คําเตือนนี ้ปรากฏขึ ้น การบันทึก
ภาพยนตร์ อาจใช้ ไม่ได้ อาจมีรอยจุดเพิ่มขึ ้น และประสิทธิภาพที่รวมถึงอัตรา
เฟรมขันสู
้ งและคุณภาพจอแสดงผลอาจลดลง

ความจุของการ์ ดหน่ วยความจํา
ตารางต่อไปนี ้แสดงเวลาในการบันทึกหรื อจํานวนภาพที่สามารถใช้ ได้ เมื่อถ่ายรูปขนาด
ต่างๆ ตัวเลขทังหมดเป็
้
นตัวเลขโดยประมาณ ขนาดไฟล์อาจแตกต่างกันไปตามฉากที่
บันทึก ทําให้ มีตวั แปรสําหรับจํานวนไฟล์ที่สามารถเก็บได้ จํานวนการถ่ายรูปหรื อระยะ
เวลาที่เหลืออาจไม่ลดลงในอัตราที่สมํ่าเสมอ

รู ปถ่ าย

ความจุ
T
O3:2
RAW (ไม่ ได้ บบี อัด)
RAW (บีบอัดโดยไม่ เสียข้ อมูล)

FINE

8 GB
NORMAL

490

740

FINE

16 GB
NORMAL

1030

1540

ภาพยนตร์ 1, 2

130
240

270
500

V2160

9 นาที

20 นาที

W1080

9 นาที

20 นาที

1 ใช้ การ์ ดความเร็ว UHS คลาส 3 หรื อสูงกว่า
2 ถือว่าเป็ นอัตราบิตเริ่ มต้ น

O แม้ การบันทึกภาพยนตร์จะดําเนินการต่อโดยไม่ถกู ขัดจังหวะเมื่อขนาดของไฟล์ถงึ 4 GB แล้ ว แต่
ภาพยนตร์ ที่ถ่ายต่อไปจะถูกบันทึกลงในไฟล์แยกซึง่ ต้ องรับชมแยกต่างหาก

12
291

ข้ อมูลจําเพาะ
ระบบ
รุ่ น
หมายเลขผลิตภัณฑ์
พิกเซลใช้ งาน
เซ็นเซอร์ ภาพ
สื่อเก็บข้ อมูล
ช่ องใส่ การ์ ดหน่ วย
ความจํา
ระบบไฟล์

12

FUJIFILM X-T30
FF180006
ประมาณ 26.1 ล้ าน
23.5 มม. × 15.6 มม. (APS-C), เซ็นเซอร์ X-Trans CMOS พร้ อมฟิ ลเตอร์ แม่สี
การ์ ดหน่วยความจํา SD/SDHC/SDXC ที่ Fujifilm แนะนํา
ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา SD (รองรับ UHS-I)

รองรับกับ Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3 และ Digital
Print Order Format (DPOF)
รู ปแบบไฟล์
• ภาพนิ่ง: Exif 2.3 JPEG (บีบอัด); RAW (ฟอร์แมท RAF ต้ นฉบับ, ไม่บีบอัด
หรื อบีบอัดโดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีที่สญ
ู เสียน้ อยที่สดุ ต้ องมีซอฟต์แวร์ เฉพาะด้ าน);
รองรับ RAW+JPEG
• ภาพยนตร์ : H.264 มาตรฐาน และเสียงสเตอริโอ (MOV)
• เสียง (บันทึกเสียง): เสียงสเตอริโอ (WAV)
ขนาดภาพ
O 3 : 2 (6240 × 4160) O 16 : 9 (6240 × 3512) O 1 : 1 (4160 × 4160)
P 3 : 2 (4416 × 2944) P 16 : 9 (4416 × 2488) P 1 : 1 (2944 × 2944)
Q 3 : 2 (3120 × 2080) Q 16 : 9 (3120 × 1760) Q 1 : 1 (2080 × 2080)
RAW (6240 × 4160)
O พาโนรามา: 2160 × 9600 (แนวตัง)้ / 9600 × 1440 (แนวนอน)
P พาโนรามา: 2160 × 6400 (แนวตัง)้ / 6400 × 1440 (แนวนอน)
เมาท์ เลนส์
เมาท์ FUJIFILM X
ความไวแสง
• ภาพนิ่ง: ความไวเอาต์พตุ มาตรฐานเทียบกับ ISO 160–12800 โดยเพิ่ม
ครัง้ ละ 1⁄3 EV; ออโต้ ; ความไวเอาต์พตุ ขยายเทียบกับ ISO 80, 100, 125,
25600 หรื อ 51200
• ภาพยนตร์ : ความไวเอาต์พตุ มาตรฐานเทียบกับ ISO 160–12800 โดยเพิ่ม
ครัง้ ละ 1⁄3 EV; ออโต้ ; ความไวเอาต์พตุ ขยายเทียบกับ ISO 25600
การวัดแสง
การวัดแสง 256 ส่วน through-the-lens (TTL); หลายจุด, เฉพาะจุด, เฉลี่ย,
เฉลี่ยหนักกลางภาพ
การควบคุมการรั บแสง โปรแกรม AE (กับสลับโปรแกรม); เน้ นชัตเตอร์ AE; เน้ นรูรบั แสง AE; แมนวลรับแสง
การชดเชยการรับแสง • ภาพนิ่ง: –5 EV – +5 EV โดยเพิ่มครัง้ ละ 1⁄3 EV
• ภาพยนตร์ : –2 EV–+2 EV โดยเพิ่มครัง้ ละ 1⁄3 EV
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ระบบ
ความเร็วชัตเตอร์

• ชัตเตอร์ กลไก

⁃ โหมด P: 4 วินาที ถึง ¼000 วินาที
⁃ โหมด A: 30 วินาที ถึง ¼000 วินาที
⁃ โหมด S และ M: 15 นาที ถึง ¼000 วินาที
⁃ การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง: สูงสุด 60 นาที

• ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์

⁃ โหมด P: 4 วินาที ถึง 1⁄32000 วินาที
⁃ โหมด A: 30 วินาที ถึง 1⁄32000 วินาที
⁃ โหมด S และ M: 15 นาที ถึง 1⁄32000 วินาที
⁃ การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง: 1 วินาที คงที่

• กลไก + อิเล็กทรอนิกส์

⁃ โหมด P: 4 วินาที ถึง 1⁄32000 วินาที
⁃ โหมด A: 30 วินาที ถึง 1⁄32000 วินาที
⁃ โหมด S และ M: 15 นาที ถึง 1⁄32000 วินาที
⁃ การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง: สูงสุด 60 นาที

ต่ อเนื่อง
*

CH

CL

30fps(ตัด1.25X) R
20fps(ตัด1.25X) R *
10fps(ตัด1.25X) R *
20fps R *
10fps R *
8.0fps
5.0fps
4.0fps
3.0fps

อัตราเฟรม
30
20
10
20
10
8.0
5.0
4.0
3.0

* ใช้ ได้ กบั ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้

O อัตราเฟรมและจํานวนของภาพต่อภาพต่อเนื่องอาจแตกต่างกันไปตามสภาวะการถ่ายภาพและ
ประเภทของการ์ ดหน่วยความจําที่ใช้
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ระบบ
โฟกัส

• โหมด: AF เดี่ยว หรือต่อเนื่อง; แมนวลโฟกัสกับวงแหวนปรับโฟกัส
• ระบบโฟกัสอัตโนมัต:ิ AF ไฮบริดอัจฉริยะ (ตรวจหาความเปรียบต่าง TTL/
AF ตรวจหาระยะ) พร้ อมไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส

สมดุลย์ สีขาว

การตัง้ เวลา
แฟลช
โหมดแฟลช

ฐานเสียบแฟลช
(Hot shoe)
เชื่อมต่ อซิงค์
ขัว้ ซิงค์
ช่ องมองภาพ

จอภาพ LCD
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้
• การเลือกพืน้ ที่โฟกัส: จุดเดียว, พื ้นที่, ไวด์/ติดตาม, ทังหมด

ออโต้ ปรับเอง 1, ปรับเอง 2, ปรับเอง 3, การเลือกอุณหภูมิสี แสงแดด ในร่ม ฟลู
ออเรสเซนต์ธรรมชาติ ฟลูออเรสเซนต์สีอนุ่ ฟลูออเรสเซนต์สีเย็น แสงจากหลอด
ไส้ ใต้ นํ ้า
ปิ ด, 2 วินาที, 10 วินาที
• ประเภท: ชุดยกแฟลชแบบแมนวล
• ไกด์ นัมเบอร์ : ประมาณ 7 (ISO 200, ม.)
• โหมด: โหมด TTL (แฟลชอัตโนมัติ, มาตรฐาน, ซิงค์ความเร็วตํ่า), ตังค่้ าเอง,
COMMANDER, OFF
• ซิงค์ โหมด: ม่านชัตเตอร์ที่ 1, ม่านชัตเตอร์ที่ 2, ซิงค์ความเร็วสูงออโต้
• ลบตาแดง: e แฟลช+แก้ ตาแดง, L แฟลช, d แก้ ตาแดง, ปิ ด
อุปกรณ์เสริ มฐานพร้ อมเชื่อมต่อ TTL; รองรับความเร็วซิงค์เท่ากับ 1⁄180 วินาที
เชื่อมต่อ X; รองรับความเร็วซิงค์เท่ากับ 1⁄180 วินาที
—
0.39 นิ ้ว, ช่องมองภาพ OLED 2360k-จุด; การขยาย 0.62 เท่า ด้ วยเลนส์
50 มม. (เทียบเท่ารูปแบบ 35 มม.) ที่ระยะอนันต์ และตังค่
้ าไดออปเตอร์
เป็ น –1.0 ม.–1; มุมเฉียงของทิวทัศน์ประมาณ 31° (มุมเฉลี่ยของทิวทัศน์โดย
ประมาณ 26°)
• การปรับไดออปเตอร์ : –4 ถึง +2 ม.–1
• ระยะห่างระหว่ างสายตากับช่ องมองภาพ: ประมาณ 17.5 มม.
3.0 นิ ้ว/7.6 ซม., จอภาพสี LCD หน้ าจอสัมผัส 1040k จุด, การเอียง

ข้ อมูลจําเพาะ

ระบบ
ภาพยนตร์
(พร้ อมเสียงสเตอริโอ)

16 : 9, d 17 : 9, W 16 : 9, W 17 : 9
• ขนาดภาพยนตร์ : V
• อัตราเฟรม: 59.94P *, 50P *, 29.97P, 25P, 24P, 23.98P
* W เท่านัน้

• อัตราบิต: 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps
• การบันทึก/รูปแบบเอาท์พุท

H.264: การ์ ด SD, 4 : 2 : 0, 8 บิต/เอาท์พทุ HDMI, 4 : 2 : 2, 10 บิต
ภาพยนตร์ ความเร็วสูง • ขนาดภาพยนตร์ : FULL HD 16 : 9
• อัตราเฟรมขัน้ สูง: 120P, 100P
ขัว้ อินพุต/เอาต์ พุต
ช่ องต่ อไมโครโฟน
ช่ องต่ อแจ็คหูฟัง

แจ็คมินิสเตอริ โอ ⌀2.5 มม.
ต้ องใช้ สายอะแดปเตอร์ แปลง USB ชนิด C เป็ นแจ็คสเตอริ โอมินิ-พิน ⌀3.5 มม.
ที่รองรับสัญญาณเสียงอนาล็อก I/O (โหมดอุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียง USB
ชนิด C)
ช่ องต่ อรีโมตกดชัตเตอร์ มินิแจ๊ ค 3-pole ⌀2.5 มม.
อินพุต/เอาต์ พตุ ดิจติ อล ช่องเสียบ USB (ประเภท C) USB3.1Gen1
HDMI เอาต์ พุต
ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D)
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การจ่ ายพลังงาน/อื่นๆ
การจ่ ายพลังงาน
แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์ จซํ ้าได้ (จัดมาให้ พร้ อมกับกล้ อง)
อายุการใช้ งาน
• ประเภทแบตเตอรี่: NP-W126S
แบตเตอรี่
• เลนส์ : XF35mmF1.4 R
• แฟลช: ปิ ดใช้
• โหมดถ่ ายภาพ: โหมด P
จํานวนภาพ
ประสิทธิภาพ
LCD
EVF
บูสต์
ประมาณ 300
ประมาณ 260
ปกติ
ประมาณ 380
ประมาณ 360
ความยาวทัง้ หมดของส่ วนหนึ่งของภาพยนตร์ ท่ สี ามารถบันทึกได้ ใน
การชาร์ จหนึ่งครั ง้
เวลาการบันทึกต่ อ
โหมด
เวลาการบันทึกปกติ
เนื่อง
V1
ประมาณ 45 นาที
ประมาณ 60 นาที
W2
ประมาณ 45 นาที
ประมาณ 75 นาที
ภาพยนตร์ ความเร็วสูง 3 ประมาณ 40 นาที
−
1 ที่อตั ราเฟรม 29.97 fps
2 ที่อตั ราเฟรม 59.94 fps
3 ที่อตั ราเฟรม 120 fps

มาตรฐาน CIPA วัดโดยใช้ แบตเตอรี่ ที่ให้ มากับกล้ องและการ์ ดหน่วยความ
จํา SD
หมายเหตุ: ความทนทานของแบตเตอรี่ จะแตกต่างไปตามระดับการชาร์ จของ
แบตเตอรี่ และไม่ขอรับประกันว่าจะเป็ นไปตามข้ อมูลที่อยูด่ ้ านบน ความทนทาน
ของแบตเตอรี่ จะลดลงเมื่ออยูใ่ นอุณหภูมิตํ่า
ขนาดกล้ อง
118.4 มม. × 82.8 มม. × 46.8 มม. (31.9 มม. ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา วัดที่
(กว้ าง × สูง × ลึก)
ส่วนที่บางที่สดุ )
นํา้ หนักกล้ อง
ประมาณ 333 กรัม ไม่รวมแบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริ ม และการ์ ดหน่วยความจํา
นํา้ หนักในการถ่ ายรู ป ประมาณ 383 กรัม รวมแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจํา
สภาพแวดล้ อมในการ • อุณหภูม:ิ 0 °C ถึง +40 °C
ทํางาน
• ความชืน้ : 10% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
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ข้ อมูลจําเพาะ

เครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สาย
LAN ไร้ สาย
มาตรฐาน
IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้ สายมาตรฐาน)
ความถี่การปฏิบตั กิ าร • ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศจีน: 2412 MHz–2472 MHz (13 ช่องสัญญาณ)
(ความถี่กลาง)
• ประเทศอื่นๆ: 2412 MHz–2462 MHz (11 ช่องสัญญาณ)
โปรโตคอลการเข้ าถึง โครงสร้ างพื ้นฐาน
Bluetooth®
มาตรฐาน
Bluetooth รุ่น 4.2 (Bluetooth พลังงานตํ่า)
ความถี่การปฏิบตั กิ าร 2402 MHz–2480 MHz
(ความถี่กลาง)
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ข้ อมูลจําเพาะ

แบตเตอรี่ NP-W126S ที่ชาร์ จซํา้ ได้
แรงดันไฟฟ้าปกติ
7.2 V
ความจุปกติ
1260 mAh
อุณหภูมใิ นการทํางาน 0 °C ถึง +40 °C
ขนาด
36.4 มม. × 47.1 มม. × 15.7 มม.
(กว้ าง × สูง × ลึก)
นํา้ หนัก
ประมาณ 47 กรัม
อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VG
พิกัดอินพุต
100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
ความจุอนิ พุต
10.5 VA (100 V), 11.9 VA (240 V)
พิกัดเอาต์ พุต
5.0 V DC, 1000 mA
อุณหภูมใิ นการทํางาน 0 °C ถึง +40 °C
นํา้ หนัก
ประมาณ 26 กรัม ±15% (เฉพาะอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ)

N นํ ้าหนักและขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคที่จําหน่าย ป้าย
O ข้ อมูลจําเพาะและประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิด
ต่อข้ อผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีในคูม่ ือนี ้ ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างไปจากที่อธิบาย
ในคูม่ ือเล่มนี ้
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บันทึก
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

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

