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x เลือกตังค่ าเอง
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xF การสือสารไร้ สาย *

P F ตังค่ าแฟลช

P

136
140
140
141
141
142
142

150
150
151
151
152
152

การตังค่ าฟั งก์ ชันแฟลช
ลบตาแดง
โหมดล็อก TTL
การตังค่ าไฟแอลอีดี
การตังค่ ามาสเตอร์
การตังค่ าช่ อง

143
144
145
146
146
147
148
149

v

เมนูภาพยนตร์
รายการทีมีเครื องหมายดอกจัน (“*”) ยังพบได้ ในเมนูภาพถ่าย การเปลียนแปลงรายการเหล่านี
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ครอปมูฟวีกําลังขยายคงที C
การบันทึก F-Log/HLG
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F เสริมโหมดกันภาพสัน
การตังค่ าการวัดแสง ZEBRA
ระดับการวัดแสงด้ วย ZEBRA
การควบคุมมูฟวี oL
แสงทีสอดคล้ อง
F เลือกตังค่ าเอง
3⁄3
F แก้ /บันทึกตังค่ าเอง
xF การสือสารไร้ สาย *
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xF แสงหา AF *
1⁄2
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F ระบบช่ วย MF
F เช็คโฟกัส
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xF ตัวจํากัดช่ วง AF *
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P ตังค่ าออดิโอ
การปรั บระดับไมค์ ภายใน
การปรั บระดับไมค์ ภายนอก
ตังค่ าช่ องต่ อไมค์
ตัวจํากัดระดับไมค์
ฟิ ลเตอร์ ลม
ฟิ ลเตอร์ โลว์ คัท
ความดังของหูฟัง

P Q ตังค่ าไทม์ โค้ ด
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175
175
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176
176
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177
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แสดงผลไทม์ โค้ ด
ตังค่ าเวลาเริม
ตังค่ าการนับ
ดรอปเฟรม
เอาท์ พุทไทม์ โค้ ด HDMI
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เมนูเล่ น
ปรับการตังค่าการเล่น

N ดูรายละเอียดในหน้ า 185
C เมนูภาพย้ อนหลัง
เปลียนช่ อง
แปลง RAWไฟล์
ลบภาพ
ลบพร้ อมกัน(ช่ องRAW1/JPG2)
1⁄3
ตัดส่ วนภาพ
ปรั บขนาด
ป้องกันการลบ
หมุนภาพ
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P C เมนูภาพย้ อนหลัง
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185
ลบตาแดง
186
ตังค่ าเสียงทีบันทึก
188
การประเมิน
190
คัดลอกภาพ
2⁄3
190
คําสังย้ ายภาพ
191
การสือสารไร้ สาย
192
สไลด์ โชว์
193
ช่ วยค้ นหาสมุดภาพ
จัดเก็บ PC ออโต้
สังพิมพ์ (DPOF)
3⁄3
พิมพ์ ภาพ instax
อัตราส่ วนภาพ
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195
196
197
198
199
199
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204
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เมนูตงค่
ั า
ปรับการตังค่ากล้ องเบืองต้ น

N ดูรายละเอียดในหน้ า 205
D ตังค่ าผู้ใช้ งาน
ฟอร์ แมท
วันที/เวลา
เวลาต่ าง
Qa
1⁄2 x
ตังค่ าเมนูของฉัน
F ตังค่ าเมนูของฉัน
ทําความสะอาดเซ็นเซอร์
อายุแบตเตอรี
รี เซ็ต
2⁄2
บังคับ
D ตังค่ าเสียง
ระดับเสียงเตือน AF
ระดับเสียงเตือนหน่ วงเวลา
ระดับเสียง
เสียงชัตเตอร์
เลือกเสียง
ปรั บเสียง

P D ตังค่ าหน้ าจอ

P

ความสว่ าง EVF
206
สี EVF
207
การปรั บสี EVF
207
ความสว่ าง LCD
208
1⁄3
สี LCD
208
การปรั บสี LCD
208
แสดงภาพ
209
แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัติ
209
ตรวจแสง/สมดุ
ลย์ สีขาวโหมดแมนนวล
210
ดู
ไ
ลฟ
์
ทั
วไป
210
ตัวช่ วยการมอง F-log
P
ตารางกรอบ
211 2⁄3 หมุนภาพทีแสดง
211
หน่ วยของระยะโฟกัส
212
หน่ วยรู รับแสงเลนส์ ภาพยนตร์
212
ตังค่ าแสดงผลแบบสองจอ
212
แสดงค่ าทีตังไว้
212
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)
3⁄3 ตังค่ าการแสดงตัวระบุใหญ่
ข้ อมูลการปรั บความต่ างแสง
x พืนหลังเมนู Q
F พืนหลังเมนู Q

213
213
214
214
214
214
215
215
216
216
217
217
218
218
218
219
219
220
220
221
221
222
222
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D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล
ตังค่ าตัวปรั บโฟกัส
x แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
F แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
ตังฟั งก์ ชัน(Fn)
1⁄3
ตังปุ่ มเลือก
ตังแป้นหมุนคําสัง
AF ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
ถ่ ายภาพโดยไม่ มีเลนส์
ถ่ ายโดยไม่ ใช้ การ์ ด
วงแหวนโฟกัส
การทํางานของแหวนปรั บโฟกัส
2⁄3
AE/AF LOCK
โหมดล็อค AWB
ตังค่ าแหวนรู รับแสง
ตังค่ ารู รับแสง
ตังค่ าหน้ าจอสัมผัส
3⁄3
ล็อค
D การจัดการพลังงาน
ตังปิ ดเอง
ประสิทธิภาพ
การตังค่ าบูสต์ EVF/LCD

x

P D ตังค่ าบันทึกข้ อมูล
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223
223
223
223
224
224
225
225
226
226
226
227
227
227
228
228
229
230

233
234
234
234
235
235
235
236
236

ลําดับภาพ
บันทึกภาพต้ นฉบับ
แก้ ไขชือไฟล์
x การตังค่ าช่ องการ์ ด
1⁄2
F การตังค่ าช่ องการ์ ด
เลือกช่ อง(xตามลําดับ)
เลือกช่ อง(Fตามลําดับ)
เลือกโฟลเดอร์
2⁄2 ข้ อมูลลิขสิทธิ

D ตังค่ าการเชือมต่ อ
การตังค่ า Bluetooth
ตังค่ าเครื อข่ าย
จัดเก็บ PC ออโต้
ตังค่ าเชือมต่ อ instax
1⁄2
โหมดการเชือมต่ อ
การตังค่ าแหล่ งจ่ ายไฟ USB
ตังค่ าทัวไป
ข้ อมูล
P
2⁄2 รี เซ็ตการตังค่ าไวเลส
231
232
232

P

237
238
239
239
240
242
243
243
243
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อุปกรณ์ เสริมทีมีให้
ต่อไปนีเป็ นสิงทีรวมมากับกล้ องของคุณ:
• แบตเตอรี NP-W235 ทีชาร์จซําได้
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VJ
• อะแดปเตอร์ปลักไฟ
(ลักษณะของอะแดปเตอร์ จะต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคทีจําหน่าย)
• สาย USB
• ฝาครอบตัวกล้ อง (ติดมาให้ กบั กล้ อง)
• ห่วงสายคล้ องโลหะ (× 2) (ติดมาให้ กบั กล้ อง)
• แผ่นครอบป้องกัน (× 2) (ติดมาให้ กบั กล้ อง)
• สายคล้ องคอ
• ฝาครอบฐานเสียบแฟลช (มาพร้ อมกับฐานเสียบแฟลช)
• ฝาครอบขัวซิงค์ (ติดมาให้ กบั กล้ อง)
• ฝาครอบขัวต่อเวอร์ตคิ อล แบตเตอรี กริป (ติดมาให้ กบั กล้ อง)
• อะแดปเตอร์หฟู ั ง
• คู่มือผูใ้ ช้ (คูม่ ือเล่มนี)

O แบตเตอรีทีจําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์จประจุไว้ โปรดชาร์จแบตเตอรีก่อนใช้ งาน (P 37)
N • อะแดปเตอร์ปลักไฟทีจัดมาให้ จะมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
• หากคุณซือชุดเลนส์ ให้ ตรวจสอบว่ารวมเลนส์ด้วย
• อะแดปเตอร์หฟู ั งจะแปลงช่องเสียบ USB ประเภท C เป็ นช่องเสียบหูฟังขนาด ⌀3.5 มม.
• สําหรับข้ อมูลเกียวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทีรองรับ โปรดดู “ซอฟต์แวร์สําหรับใช้ กบั กล้ องของ
คุณ” (P 304)
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เกียวกับคู่มือฉบับนี
คูม่ ือนีประกอบด้ วยคําชีแจงสําหรับกล้ องดิจิตอล FUJIFILM X-T4 ของคุณ โปรดอ่าน
และทําความเข้ าใจเนือหาในคูม่ ือก่อนใช้ งาน
สัญลักษณ์ และข้ อตกลง
คูม่ ือนีมีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ตอ่ ไปนี:
ข้
อ
มู
ล
ที
ควรอ่านเพือป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์
O
N ข้ อมูลเพิมเติมทีอาจมีประโยชน์เมือใช้ ผลิตภัณฑ์
P หน้ าทีมีข้อมูลทีเกียวข้ อง
เมนูและข้ อความอืนๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็ น ตัวหนา ภาพประกอบจะใช้ เพือวัตถุประสงค์
ในการอธิบายเท่านัน; รูปภาพอาจถูกปรับให้ งา่ ย ขณะทีภาพถ่ายไม่ได้ จําเป็ นว่าจะถูกถ่ายจาก
กล้ องรุ่นทีอธิบายในคูม่ ือเล่มนี
คําศัพท์
การ์ ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC เสริ มทีกล้ องใช้ เพือจัดเก็บรูปภาพเรี ยกว่า “การ์ ด
หน่วยความจํา” ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์อาจเรี ยกว่า “EVF” และจอภาพ LCD อาจเรี ยกว่า
“LCD”
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ก่ อนทีจะเริมต้ น

1

ส่ วนต่ างๆ ของกล้ อง

1

A ปุ่ ม Fn1 ..........................................................254
B แป้ นหมุนการชดเชยการรับแสง ......................7, 83
C ปุ่ มชัตเตอร์ .......................................................48
D แป้ นหมุนความเร็ วชัตเตอร์ ..........6, 60, 62, 65, 66
E ปล่อยล็อกแป้ นหมุน ............................................6
F ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe) ............................267
G ไมโครโฟน ................................................53, 175
H ควบคุมการปรับไดออปเตอร์ (ล็อคได้) ..................9
I แป้ นหมุนความไวแสง ........................... 6, 80, 147
J แป้ นหมุน Drive ..................................................7
K รูสําหรับสายคล้อง.............................................30
L ฝาปิ ดขัวต่อ
M ขัวซิ งค์ ...........................................................270
N ตัวเลือกโหมดโฟกัส ...........................................69
O หน้าสัมผัสสัญญาณเลนส์

2

P ปุ่ มถอดเปลียนเลนส์ ..........................................31
Q ปุ่ ม Fn2 ..........................................................254
R ไฟช่วยหาออโต้โฟกัส .......................................127

ไฟตังเวลา ......................................................141
แสงทีสอดคล้อง ..............................................162
S แป้ นหมุนเลือกโหมด STILL/MOVIE........... 6, 46, 52
T แป้ นหมุนเลือกคําสังด้านหน้า.......................8, 224
U สวิ ตช์ ON/OFF ...................................................40
V ฝาครอบฐานเสียบแฟลช..................................267
W ฝาครอบตัวกล้อง ..............................................31
X แจ็คไมโครโฟน (⌀3.5 มม.) ...............................53
Y ช่องต่อรี โมตกดชัตเตอร์ (⌀2.5 มม.) ...................64
Z ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D) .........................284
a ช่องเสียบ USB (ประเภท C) ............... 37, 57, 289
b ลําโพง ......................................................56, 212

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

1

c ปุ่ ม b (ลบ).....................................................50
d ปุ่ ม a (เล่น) ..................................................49
e ช่องมองภาพอิ เล็กทรอนิกส์ (EVF) ...12, 17, 18, 24
f ยางรองตา (ล็อคได้) ..........................................10
g ปุ่ ม VIEW MODE ................................................17
h ปุ่ ม AFON .................................................86, 254
i แป้ นหมุนเลือกคําสังด้านหลัง .............. 8, 183, 224
j ปุ่ ม Q (เมนูด่วน) .............................................249
k ไฟแสดงสถานะ.........................................10, 162
แสงทีสอดคล้อง ..............................................162
l ปุ่ ม AEL (ล็อกการรับแสง) ..........................86, 254
m ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส) ............................ 5, 73, 223
n สลักฝาครอบช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา .............34
o ฝาครอบช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา (ถอดได้) ......34

p ปุ่ มตัวเลือก .................................................5, 224
q ปุ่ ม MENU/OK ...................................................22
r สลักฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี ................................32
s ฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี .......................................32
t ปุ่ ม DISP (แสดง)/BACK ..............................18, 181
u ช่องยึดขาตัง
v ฝาครอบขัวต่อเวอร์ ติคอล แบตเตอรี กริ ป ..........279
w จอภาพ LCD แบบปรับหมุนได้................ 4, 14, 16
หน้าจอสัมผัส................................... 24, 134, 229

x ตรวจพบสัญญาณดวงตา ..................................17
y ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา 2 .............................34
z ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา 1 .............................34
0 ช่องใส่แบตเตอรี ................................................32
1 สลักแบตเตอรี ...................................................33

3

จอภาพ LCD
คุณสามารถปรับมุมของจอภาพ LCD เมือถ่ายภาพได้ แต่
โปรดระวังอย่าให้ พบั ถูกนิวของคุณหรื อวัตถุอืน

1

O • อย่าใช้ แรงมากเกินไปกับบานพับเมือหมุนจอภาพ LCD เนืองจากอาจทําให้ บานพับเสียหายได้
• ระวังอย่าให้ มมุ ของจอภาพสัมผัสกับตัวกล้ อง เนืองจากอาจทําให้ เกิดรอยได้
N จอภาพ LCD ยังทําหน้ าทีเป็ นหน้ าจอสัมผัสทีสามารถใช้ ได้ สําหรับ:
• แตะเพือถ่ายภาพ (P 25)
• การเลือกพืนทีโฟกัส (P 24)
• การเลือกฟั งก์ชนั (P 27)
• การควบคุมมูฟวี oL (P 26)
• การเล่นแบบเต็มเฟรม (P 28)

4

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

ปุ่ มตัวเลือก
กดปุ่ มตัวเลือกขึน (e) ขวา (h) ลง (f) หรื อซ้ าย (g)
เพือไฮไลท์รายการ ปุ่ มขึน ขวา ลง และซ้ าย ยังทําหน้ าทีเสริ ม
เป็ นปุ่ มฟั งก์ชนั Fn3 ถึง Fn6 (P 224, 254)

1
ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
เอียงหรื อกดไม้ โฟกัสเพือเลือกพืนทีโฟกัส นอกจากนียัง
สามารถใช้ ไม้ โฟกัสเพือเลือนดูเมนูตา่ งๆ ได้

5

แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง
กดปล่อยล็อกแป้นหมุนเพือปลดล็อกแป้นหมุนก่อนหมุนแป้น
ไปยังการตังค่าทีต้ องการ กดปล่อยล็อกอีกครังเพือล็อกแป้น
หมุนให้ เข้ าที
ความเร็ วชัตเตอร์

1

ความไวแสง

แป้นหมุนเลือกโหมด STILL/MOVIE
หมุนแป้นหมุนเลือกโหมด STILL/MOVIE ไปที STILL เพือถ่าย
รูป และหมุนไปที MOVIE เพือบันทึกภาพยนตร์

6

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

แป้นหมุนการชดเชยการรั บแสง
หมุนแป้นหมุนเพือเลือกปริ มาณการชดเชยการรับแสง

1
แป้นหมุน Drive
หมุนแป้นหมุนเพือเลือกจากโหมดไดร์ ฟต่อไปนี

u
ADV.
BKT
CH

โหมด
พาโนราม่า
ฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั ง
ถ่ายคร่อม
ต่อเนืองเป็ นชุดความเร็วสูง

โหมด
P
97 CL ต่อเนืองเป็ นชุดความเร็วตํา
S เฟรมเดียว
95
87 h HDR
89

P
89
46
91

7

แป้นหมุนเลือกคําสัง
หมุนหรื อกดแป้นหมุนเลือกคําสังเพือ:
แป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ า

แป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง

1

หมุน

• เลือกแท็บเมนู1,ห2รือหน้ าผ่านทางเมนู
• ปรับรูรับแสง
บแสง 2, 5
• ปรับแต่งการชดเชยการรั
2, 3
• ปรับความไวแสง
• ดูรูปภาพอืนๆ ในระหว่างทีเล่นภาพ
างรูรับแสงและความ
• สลับไปมาระหว่
2, 3, 6
ไวแสง

• กดค้ างเพือเลือกตัวเลือกทีเลือก
กด

• ไฮไลท์รายการเมนู
• เลือกการรวมความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง
ทีต้ องการ (สลับโปรแกรม)

• เลือกความเร็วชัตเตอร์ 2
• ปรับการตังค่าในเมนูดว่ น
• เลือกขนาดของเฟรมโฟกัส
• ซูมเข้ าหรือออกในการเล่นแบบเต็มเฟรม
• ซูมเข้ าหรือออกในการเล่นแบบหลายเฟรม
ั กําหนดไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั ไดอัล
• ใช้ ฟังก์ชนที
• ซูมเข้ าในจุดโฟกัสทีทํางาน 4
• กดค้ างไว้ เพือเลื4 อกจอแสดงผลโฟกัสโหมด

สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล >
แมนวลโฟกัส
ตังแป้นหมุนคําสัง ในเมนู D (ตังค่า) • ซูมเข้ าจุดโฟกัสทีทํางานระหว่างการเล่น

1 เลนส์ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง; เลนส์มีวงแหวนปรับรูรับแสงและตังรูรับแสงเป็ น A (ออโต้ ) และเลือก คําสัง สําหรับ
D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังค่ าแหวนรู รับแสง; หรื อเลือก เปิ ด สําหรับ การควบคุมมูฟวี oL
2 สามารถเปลียนได้ โดยใช้ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังแป้นหมุนคําสัง
3 หมุนแป้นหมุนความไวแสงไปที C หรื อเลือก เปิ ด สําหรับ การควบคุมมูฟวี oL
4 ใช้ ได้ เฉพาะเมือกําหนด เช็คโฟกัส ไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั
5 หมุนแป้นหมุนการชดเชยการรับแสงไปที C หรื อเลือก เปิ ด สําหรับ การควบคุมมูฟวี oL
6 สามารถใช้ เพือสลับกลับไปมาระหว่างรูรับแสง, ความไวแสง และการชดเชยการรับแสงเมือหมุนแป้นหมุนการชดเชย
การรับแสงไปที C หรื อเลือก เปิ ด สําหรับ การควบคุมมูฟวี oL
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ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

การโฟกัสด้ วยช่ องมองภาพ
หากตัวแสดงทีแสดงในช่องมองภาพเบลอ ให้ นําช่องมองภาพมาแนบดวงตาและหมุนตัวควบคุม
การปรับไดออปเตอร์ จนกว่าโฟกัสของภาพในช่องมองภาพจะคมชัด
เพือโฟกัสช่องมองภาพ:
A ยกตัวควบคุมการปรับไดออปเตอร์ ขนึ
B หมุนตัวควบคุมเพือปรับโฟกัสช่องมองภาพ
C กดตัวควบคุมกลับลงไปทีเดิมแล้ วล็อคให้ อยูก่ บั ที

1

O ยกตัวควบคุมขึนก่อนใช้ งาน หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีจะทําให้ ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดพลาด

9

ยางรองตา
การถอดยางรองตา ให้ กดปุ่ มค้ างไว้ ทงสองข้
ั
างแล้ วเลือนยาง
รองตาขึน

1
ฝาครอบช่ องใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา (ถอดได้ )
ฝาครอบช่องใส่การ์ ดหน่วยความจําสามารถถอดออกได้ โดย
กดสลักด้ านใน ถอดฝาครอบออกเพือให้ งา่ ยต่อการเข้ าถึงเมือ
ติดตังแท่นยึดกล้ องหรื อในสถานการณ์อืนทีทําให้ เปิ ดหรื อปิ ด
ฝาครอบได้ ยาก

แผ่ นหมายเลขเครื อง
ห้ ามแกะแผ่นหมายเลขเครื อง ซึงมีหมายเลขเครื อง และ
ข้ อมูลสําคัญอืนๆ

แผ่นหมายเลขเครื อง

10

ส่วนต่างๆ ของกล้ อง

ไฟแสดงสถานะ
สถานะของกล้ องจะแสดงด้ วยไฟแสดงสถานะ

1
ไฟแสดงสถานะ
สว่างเป็ นสีเขียว
กะพริ บเป็ นสีเขียว

สถานะของกล้ อง

ล็อกโฟกัส
การเตือนโฟกัสหรื อความเร็วชัตเตอร์ ตํา สามารถถ่ายภาพได้
เปิ ดกล้ อง: กําลังบันทึกภาพ สามารถถ่ายภาพเพิมได้
กะพริ บเป็ นสีเขียวและสีส้ม •
• ปิ ดกล้ อง: กําลังอัพโหลดรูปภาพไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต *
สว่างเป็ นสีส้ม
กําลังบันทึกภาพ ไม่สามารถถ่ายภาพเพิมในเวลานีได้
กะพริ บเป็ นสีส้ม
กําลังชาร์ จแฟลช; จะไม่ยิงแฟลชตอนถ่ายภาพ
กะพริ บเป็ นสีแดง
เลนส์หรื อหน่วยความจําผิดพลาด
* แสดงเฉพาะเมือเลือกภาพไว้ สําหรับอัพโหลด

N • คําเตือนอาจปรากฏในจอแสดงผล
• ไฟแสดงสถานะจะปิ ดอยูข่ ณะทีตาของคุณอยูท่ ีช่องมองภาพ
• ตัวเลือก B ตังค่ ามูฟวี > แสงทีสอดคล้ อง สามารถใช้ เลือกไฟแสดงสถานะ (ไฟแสดงสถานะ

หรื อ ไฟช่วยหา AF) ทีจะติดขึนในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ วา่ จะให้ เป็ นไฟกะพริ บหรื อไฟทีติด
อยูต่ ามปกติ

11

จอแสดงผลของกล้ อง
เนือหาส่วนนีจะระบุไฟแสดงสถานะทีอาจแสดงขึนระหว่างการถ่ายภาพ

O เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด
ช่ องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
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จอแสดงผลของกล้ อง

A โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ ต ........................140
B โหมดIS 2 ........................................................146
C โหมดแฟลช (TTL)...........................................271
D ชดเชยแฟลช ...................................................271
E สัญลักษณ์การตังเวลาถ่าย ..............................141
F โหมดต่อเนือง ...................................................89
G ชนิดชัตเตอร์ ...................................................145
H สัญลักษณ์ AF+MF 2.......................................130
I เปิ ด/ปิ ด Bluetooth..........................................237
J สมดุลย์สีขาว ..................................................107
K ล็อค AWB......................................................227
L จําลองฟิ ล์ม ....................................................104
M การบันทึก F-Log/HLG ...................................157
N ช่วงไดนามิ ก ...................................................111
O เน้นช่วงไดนามิ ก .............................................112
P โหมดมูฟวี ................................................52, 153
Q การบันทึกความเร็ วสูงแบบ Full HD .................156
R เวลาทีเหลือ ......................................................53
S ตัวเลือกช่องใส่การ์ ด ..................................35, 234
T จํานวนภาพทีถ่ายได้ 1......................................331
U ขนาดภาพ ......................................................102
V รูปแบบไฟล์ ....................................................154
W คุณภาพของภาพ ............................................103
X วันทีและเวลา..................................... 42, 44, 207
Y โหมดหน้าจอสัมผัส ...................................24, 134
Z คําเตือนอุณหภูมิ .............................................330
a การควบคุมมูฟวี ................................................26
b โหมดบูสต์ ......................................................232

c ล็อคควบคุม 3 .................................................230
d ฮิ สโตแกรม .......................................................21
e ระดับแบตเตอรี .................................................41
f ความไวแสง......................................................80
g การชดเชยการรับแสง ........................................83
h รูรบั แสง ............................................... 61, 65, 66
i สัญลักษณ์ระยะห่าง 2 ........................................78
j ความเร็ วชัตเตอร์ .................................. 61, 62, 66
k ล็อก TTL................................................151, 258
l ล็อก AE ...................................................86, 227
m การวัดแสง........................................................82
n โหมดถ่ายภาพ ..................................................60
o โหมดโฟกัส 2 .....................................................69
p สัญลักษณ์โฟกัส 2 .............................................70
q สัญลักษณ์แมนนวลโฟกัส 2 ..........................69, 76
r ล็อก AF ...................................................86, 227
s ตังค่าหัวเสียบไมค์ ...........................................176
t ระดับการบันทึก 2 ............................................175
u ไทม์โค้ด .........................................................177
v สัญลักษณ์การรับแสง ..................................66, 83
w เส้นขอบฟ้ าเสมือน.............................................21
x เฟรมโฟกัส..................................................73, 85
y สถานะการส่งภาพ ..................................237, 286
z สถานะดาวน์โหลดข้อมูลตําแหน่ง.............243, 286
0 การบีบอัดวิ ดีโอ...............................................155
1 ดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ ...............................65, 78
2 H.265(HEVC)/H.264 .....................................154
3 เช็คโฟกัส ..................................................79, 131

1 แสดง “9999” หากมีพืนทีมากกว่า 9999 เฟรม
2 จะไม่แสดงเมือเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ D ตังค่ าจอเริมต้ น > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
3 แสดงเมือปุ่ มควบคุมถูกล็อคโดยการกดปุ่ ม MENU/OK ค้ างไว้ สามารถหยุดการล็อคปุ่ มควบคุมได้ โดยการกดปุ่ ม
MENU/OK ค้ างไว้ อีกครัง
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จอแสดงผลของกล้ อง

A โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ ต ........................140
B ชดเชยแฟลช ...................................................271
C เช็คโฟกัส ..................................................79, 131
D ดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ ...............................65, 78
E H.265(HEVC)/H.264 .....................................154
F การบีบอัดวิ ดีโอ...............................................155
G สถานะดาวน์โหลดข้อมูลตําแหน่ง.............243, 286
H เปิ ด/ปิ ด Bluetooth..........................................237
I สถานะการส่งภาพ ..................................237, 286
J โหมดมูฟวี ................................................52, 153
K การบันทึกความเร็ วสูงแบบ Full HD .................156
L เฟรมโฟกัส..................................................73, 85
M เวลาทีเหลือ ......................................................53
N ตัวเลือกช่องใส่การ์ ด ..................................35, 234
O จํานวนภาพทีถ่ายได้ 1......................................331
P ขนาดภาพ ......................................................102
Q รูปแบบไฟล์ ....................................................154
R คุณภาพของภาพ ............................................103
S วันทีและเวลา..................................... 42, 44, 207
T โหมดหน้าจอสัมผัส ...................................24, 134
U ล็อค AWB......................................................227
V สมดุลย์สีขาว ..................................................107
W จําลองฟิ ล์ม ....................................................104
X การบันทึก F-Log/HLG ...................................157
Y ช่วงไดนามิ ก ...................................................111
Z เน้นช่วงไดนามิ ก .............................................112
a การควบคุมมูฟวี ................................................26
b โหมดบูสต์ ......................................................232

c คําเตือนอุณหภูมิ .............................................330
d ล็อคควบคุม 3 .................................................230
e ระดับแบตเตอรี .................................................41
f สัญลักษณ์ระยะห่าง 2 ........................................78
g ความไวแสง......................................................80
h ฮิ สโตแกรม .......................................................21
i การชดเชยการรับแสง ........................................83
j รูรบั แสง ............................................... 61, 65, 66
k ไทม์โค้ด .........................................................177
l ความเร็ วชัตเตอร์ .................................. 61, 62, 66
m ล็อก TTL................................................151, 258
n ล็อก AE ...................................................86, 227
o การวัดแสง........................................................82
p โหมดถ่ายภาพ ..................................................60
q โหมดโฟกัส 2 .....................................................69
r สัญลักษณ์โฟกัส 2 .............................................70
s สัญลักษณ์แมนนวลโฟกัส 2 ..........................69, 76
t ล็อก AF ...................................................86, 227
u ตังค่าหัวเสียบไมค์ ...........................................176
v สัญลักษณ์ AF+MF 2.......................................130
w ชนิดชัตเตอร์ ...................................................145
x ระดับการบันทึก 2 ............................................175
y โหมดต่อเนือง ...................................................89
z สัญลักษณ์การรับแสง ..................................66, 83
0 สัญลักษณ์การตังเวลาถ่าย ..............................141
1 โหมดแฟลช (TTL)...........................................271
2 โหมดIS 2 ........................................................146

1 แสดง “9999” หากมีพืนทีมากกว่า 9999 เฟรม
2 จะไม่แสดงเมือเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ D ตังค่ าจอเริมต้ น > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)
3 แสดงเมือปุ่ มควบคุมถูกล็อคโดยการกดปุ่ ม MENU/OK ค้ างไว้ สามารถหยุดการล็อคปุ่ มควบคุมได้ โดยการกดปุ่ ม
MENU/OK ค้ างไว้ อีกครัง
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1

การปรั บความสว่ างจอแสดงผล
สามารถปรับความสว่างและระดับสีของช่องมองภาพและจอภาพ LCD ได้ โดยใช้ รายการในเมนู
D ตังค่ าจอเริมต้ น เลือก ความสว่ าง EVF หรื อ สี EVF เพือปรับความสว่างหรื อระดับของสี
ของช่องมองภาพ และ ความสว่ าง LCD หรื อ สี LCD เพือปรับจอภาพ LCD

1

การหมุนจอแสดงผล
เมือเลือก เปิ ด สําหรับ D ตังค่ าจอเริมต้ น > แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัติ สัญลักษณ์ใน
ช่องมองภาพและจอภาพ LCD จะหมุนอัตโนมัตเิ พือให้ เข้ ากับแนวของกล้ อง

16

จอแสดงผลของกล้ อง

การเลือกโหมดแสดงผล
กดปุ่ ม VIEW MODE เพือสลับโหมดแสดงผลดังต่อไปนี

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

คําอธิบาย
การแนบดวงตาของคุณไว้ ทีช่องมองภาพจะทําให้ ชอ่ งมองภาพเปิ ดและจอภาพ
LCD ปิ ด; การเลือนดวงตาของคุณออกจะทําให้ ชอ่ งมองภาพปิ ดและจอภาพ LCD
เปิ ด
จอภาพ LCD เปิ ด ช่องมองภาพปิ ด
ช่องมองภาพเปิ ด จอภาพ LCD ปิ ด
การแนบดวงตาของคุณไว้ ทีช่องมองภาพจะทําให้ ชอ่ งมองภาพเปิ ด การเลือน
ดวงตาออกจะทําให้ ชอ่ งมองภาพปิ ด จอภาพ LCD ยังคงปิ ดอยู่
การแนบตาของคุณไว้ ทีช่องมองภาพในระหว่างทีถ่ายภาพ ทําให้ ชอ่ งมองภาพเปิ ด
แต่จอภาพ LCD ใช้ สําหรับแสดงภาพเมือคุณเลือนดวงตาออกจากช่องมองภาพ
หลังจากทีถ่ายภาพ

สัญญาณตา
สัญญาณตาอาจตอบสนองต่อวัตถุอืนๆ ทีไม่ใช่ตาของคุณ หรื อต่อ
แสงทีส่องเข้ าเซ็นเซอร์ โดยตรง

สัญญาณตา

17

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

N ต้ องเลือกสัญลักษณ์สําหรับ EVF และ LCD แยกกัน ในการ

เลือกจอแสดงผล EVF ให้ ใช้ ดวงตาของคุณมองผ่านช่องมอง
ภาพในขณะทีใช้ ปมุ่ DISP/BACK

1

ช่ องมองภาพ
เต็มหน้าจอ

มาตรฐาน

จอแสดงผลคู่ (เฉพาะโหมดแมนวลโฟกัส)

18

จอแสดงผลของกล้ อง

จอ LCD
มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

1

12800

12800

จอแสดงผลคู่
(เฉพาะโหมดแมนวลโฟกัส)

แสดงข้อมูล

แสดงผลคู่
จอแสดงผลคูป่ ระกอบด้ วยหน้ าต่างเต็มเฟรมขนาดใหญ่และพืนทีโฟกัสระยะใกล้ ทีเล็กกว่า

N สามารถสับเปลียนเนือหาของหน้ าต่างขนาดใหญ่และเล็กในจอแสดงผลได้ โดยใช้
D ตังค่ าจอเริมต้ น > ตังค่ าแสดงผลแบบสองจอ
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การตังค่ าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกําหนดเอง
การเลือกรายการทีแสดงในจอแสดงผลสัญลักษณ์มาตรฐาน:

1

1

แสดงสัญลักษณ์ มาตรฐาน
ใช้ ปมุ่ DISP/BACK เพือแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

2

เลือก แสดงค่ าทีตังไว้
เลือก D ตังค่ าจอเริมต้ น > แสดงค่ าทีตังไว้ ในเมนูตงค่
ั า

3

เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้ วกด MENU/OK เพือเลือกหรื อยกเลิกการเลือก
รายการ

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

4
5
20

ค่ าเริมต้ น

รายการ

STILL MOVIE

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
–

โหมดต่อเนือง
โหมดป้องกันภาพสันไหว
โหมดหน้ าจอสัมผัส
สมดุลย์สีขาว
จําลองฟิ ล์ม
ช่วงไดนามิก
โหมดบูสต์
จํานวนภาพทีเหลือ
ขนาดภาพ/คุณภาพ
โหมดมูฟวี & เวลาบันทึก
คําสังย้ ายภาพ
ระดับไมโครโฟน
ข้ อความแนะนํา
ระดับแบตเตอรี
เส้ นกรอบการจัดเฟรม

ค่ าเริมต้ น
STILL MOVIE

R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
–
R
R
R

–
R
R
R
R
R
R
–
–
R
R
R
R
R
R

กด DISP/BACK เพือบันทึกการเปลียนแปลง
กด DISP/BACK ตามต้ องการเพือออกจากเมนู แล้ วกลับไปยังจอแสดงผลการถ่ าย
ภาพ

จอแสดงผลของกล้ อง

เส้ นขอบฟ้าเสมือน
การเลือก เส้ นระดับนําอิเล็กทรอนิกส์ จะแสดงเส้ นขอบฟ้า
เสมือน กล้ องจะอยูใ่ นแนวราบเมือเส้ นสองเส้ นซ้ อนทับกัน โปรด
ทราบว่าเส้ นขอบฟ้าเสมือนอาจไม่แสดงหากเลนส์ของกล้ องชีขึน
ข้ างบนหรื อข้ างล่าง สําหรับการแสดงผล 3 มิติ (ตามภาพ) ให้ กดปุ่ ม
ฟั งก์ชนที
ั ได้ กําหนด เส้ นระดับนําอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ (P 256)
ระยะพิตช์

ระยะเกลียว

เส้ นกรอบการจัดเฟรม
เปิ ดใช้ เส้ นกรอบการจัดเฟรม เพือทํากรอบของเฟรมให้ มองเห็นง่ายขึนบนพืนหลังสีเข้ ม
ฮิสโตแกรม
ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสว่างในแกนแนวนอน และจํานวนพิกเซล
ในแกนแนวตัง
จํ านวนพิกเซล
เงา

ไฮไลท์
ความสว่างพิกเซล

• การรับแสงทีเหมาะสม: พิกเซลทีแจกแจงออกมาจะมีเส้ นโค้ งทีเท่ากัน
ตลอดช่วงโทนสี

• รับแสงมากเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยูท่ ีด้ านขวาของกราฟ
• รับแสงน้ อยเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยูท่ ีด้ านซ้ ายของกราฟ
ในการดูกราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลทีแสดงพืนทีเฟรมที
จะได้ รับแสงมากเกินไปทีการตังค่าปั จจุบนั ทีซ้ อนทับบนมุมมองภาพ
ผ่านเลนส์ ให้ กดปุ่ มฟั งก์ชนั ทีกําหนด ฮิสโตแกรม (P 256)

A พืนทีรับแสงมากเกิ นไปกะพริ บ
B ฮิ สโตแกรม RGB
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1

การใช้ เมนู
ในการแสดงเมนู ให้ กด MENU/OK

1
เมนู
เมนูตา่ งๆ จะแสดงขึนระหว่างการถ่ายภาพนิง การบันทึกภาพยนตร์ และการเล่น
´Ênµ»£µ¡£µ¡

การถ่ ายรู ป

หมุนแป้ นหมุนเลือกโหมด
STILL/MOVIE ไปที STILL

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

´Ênµ¤¼¢ª¸É

หมุนแป้ นหมุนเลือกโหมด
STILL/MOVIE ไปที MOVIE

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

Á¤¼£µ¡¥o °®¨´
Á¨¸É¥n °
Â¨RAWÅ¢¨r
¨£µ¡
¨¡¦o °¤´ n °RAW1/JPG2)
´n ª£µ¡
¦´ µ
o°´µ¦¨
®¤»£µ¡

การเล่ น
ระหว่างการเล่น
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°°

การใช้ เมนู

การเลือกแท็บเมนู
การนําทางเมนู:

1

กด MENU/OK เพือแสดงเมนู

1
´Ênµ»£µ¡£µ¡

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

2

กดปุ่ มเลือกซ้ ายเพือเลือกแท็บสําหรับเมนูปัจจุบนั

´Ênµ»£µ¡£µ¡

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

แท็บ

3

กดปุ่ มตัวเลือกขึนหรื อลงเพือไฮไลท์แท็บ (H, G, A, F, B, E, C หรื อ D) ทีมี
รายการทีต้ องการ

4 กดปุ่ มเลือกขวาเพือวางเคอร์ เซอร์ ในเมนู
N ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าเพือเลือกแท็บเมนูหรือหน้ าผ่านเมนูตา่ งๆ และใช้ แป้นหมุนเลือกคํา
สังด้ านหลังเพือไฮไลท์รายการเมนู
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โหมดหน้ าจอสัมผัส
จอภาพ LCD จะทําหน้ าทีเป็ นหน้ าจอสัมผัส

1

การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ ายภาพ
หากต้ องการเปิ ดการควบคุมแบบสัมผัส ให้ เลือก เปิ ด
สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังค่ าหน้ าจอสัมผัส >
x การตังค่ าหน้ าจอสัมผัส

´Ênµ®oµ°´¤´

µ¦´Ênµ®oµ°´¤´
µ¦´ÊnµÂ³°¦´Ê
Á·
¢´r´´¤´
µ¦´Ênµ®oµ°´¤´·
´Ê¡ºÊ¸É®oµ°´¤´(9)

EVF
สามารถใช้ จอภาพ LCD เพือเลือกพืนทีโฟกัสในขณะทีกําลังจัดภาพในช่องมอง
ภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) ได้ ใช้ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังค่ าหน้ าจอสัมผัส >
ตังพืนทีหน้ าจอสัมผัสEVF เพือเลือกพืนทีของจอภาพทีจะใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัส

N หากเปิ ดใช้ งาน การเลือกใบหน้ า op เมือเลือก เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า ไว้ สําหรับ

G ตังค่ า AF/MF > ตังค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา สามารถเลือกใบหน้ าทีใช้ โฟกัสได้ โดยใช้ การ
ควบคุมแบบสัมผัส
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โหมดหน้ าจอสัมผัส

จอ LCD
สามารถเลือกการทํางานได้ โดยแตะทีสัญลักษณ์โหมดหน้ า
จอสัมผัสในจอแสดงผล สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
กับการทํางานต่อไปนี:

โหมด

1

คําอธิบาย

ถ่ ายด้ วยการ แตะหัวข้ อในจอแสดงผลเพือโฟกัสและปล่อยชัตเตอร์ ในโหมดถ่ายภาพต่อเนือง
เป็ นชุด กล้ องจะถ่ายภาพขณะทีคุณวางนิวไว้ บนจอแสดงผล
สัมผัส
• ในโหมดโฟกัส S (AF-S) กล้ องจะโฟกัสเมือคุณแตะทีตัวแบบในหน้ าจอ โฟกัสจะ
ล็อคทีระยะห่างในขณะนันจนกว่าคุณจะแตะทีไอคอน AF OFF
AF
• ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะเริมโฟกัสเมือคุณแตะทีตัวแบบในหน้ าจอ
กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนืองตามระยะห่างของตัวแบบทีเปลียนไปจนกว่า
คุณจะแตะทีไอคอน AF OFF
AF OFF
• ในโหมดแมนวลโฟกัส (MF) คุณสามารถแตะทีหน้ าจอเพือโฟกัสตัวแบบทีเลือก
โดยใช้ ออโต้ โฟกัสได้
บริเวณ

แตะเพือเลือกจุดสําหรับโฟกัสหรื อซูม เฟรมโฟกัสจะเคลือนไปยังจุดทีเลือก

ปิ ด

ปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัส

O การควบคุมแบบสัมผัสต่างๆ จะถูกใช้ ระหว่างซูมโฟกัส (P 135)
N • หากต้ องการปิ ดใช้ งานการควบคุมแบบสัมผัสและซ่อนสัญลักษณ์โหมดหน้ าจอสัมผัส ให้ เลือก ปิ ด
สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังค่ าหน้ าจอสัมผัส > x การตังค่ าหน้ าจอสัมผัส
• สามารถปรับการตังค่าการควบคุมแบบสัมผัสได้ โดยใช้ G ตังค่ า AF/MF >
xF โหมดหน้ าจอสัมผัส สําหรับข้ อมูลของการควบคุมแบบสัมผัสทีสามารถใช้ งานได้
ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ ดูได้ ที “การบันทึกภาพยนตร์ (xF โหมดหน้ าจอสัมผัส;
P 172)”
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1

การควบคุมมูฟวี oL
การเลือก เปิ ด สําหรับ B ตังค่ ามูฟวี >
การควบคุมมูฟวี oL หรื อการแตะปุ่ มโหมดปรับภาพ
เคลือนไหวในจอแสดงผลการถ่ายภาพจะปรับแป้นหมุน
เลือกคําสังและการควบคุมแบบสัมผัสให้ เหมาะสมกับการ
บันทึกภาพยนตร์ คุณอาจพบว่าการตังค่านีมีประโยชน์ใน
การป้องกันไม่ให้ เสียงของการควบคุมกล้ องถูกบันทึกไปกับ
ปุ่ มโหมดปรับภาพเคลือนไหว
ภาพยนตร์ หรื อในสถานการณ์ทีคุณต้ องการใช้ ในการตังค่า
การรับแสงทีแตกต่างกันสําหรับภาพถ่ายและภาพยนตร์
• ความเร็วชัตเตอร์
• ฟิ ลเตอร์ลม
รู
ร
ั
บ
แสง
•
• ความดังของหูฟัง
• การชดเชยแสงของกล้ อง
• F จําลองฟิ ล์ม
• ความไวแสง
• F สมดุลย์สีขาว
• การปรับระดับไมค์ภายใน/
• F โหมดกันภาพสัน
การปรับระดับไมค์ภายนอก
• F เสริมโหมดกันภาพสัน

N • การเปิ ดใช้ งานการควบคุมภาพเคลือนไหวจะปิ ดใช้ งานวงแหวนปรับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์
ความไวแสง และแป้นหมุนการชดเชยการรับแสง
• เมือเปิ ดใช้ งานการควบคุมภาพเคลือนไหว ปุ่ มโหมดปรับภาพเคลือนไหวสามารถใช้ เพือเปลียน
การตังค่าการถ่ายภาพหรื อปิ ดการใช้ งานการควบคุมภาพเคลือนไหว
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โหมดหน้ าจอสัมผัส

ฟั งก์ ชันระบบสัมผัส
สามารถกําหนดฟั งก์ชนั ต่างๆ ให้ กบั ท่าทางการตวัดนิวต่อไป
นีได้ เหมือนกันกับปุ่ มฟั งก์ชนั (P 254):
• ตวัดนิวขึนบน: T-Fn1
• ตวัดนิวไปทางซ้ าย: T-Fn2
• ตวัดนิวไปทางขวา: T-Fn3
• ตวัดนิวลง: T-Fn4

N • ในบางครังการตวัดนิวจะทําให้ เมนูแสดงขึนมา; ให้ แตะเพือ
เลือกตัวเลือกทีต้ องการ
• ท่าทางของฟั งก์ชนั การสัมผัสจะปิ ดใช้ งานในค่าเริมต้ น
เพือเปิ ดใช้ งานท่าทางของฟั งก์ชนั การสัมผัส ให้ เลือก เปิ ด
สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังค่ าหน้ าจอสัมผัส >
c ฟั งก์ ชันสัมผัส

1
µ¦¦´ ¦³´Å¤r £µ¥Ä

´Ê n µ

¥Á¨·
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โหมดหน้ าจอสัมผัส

การควบคุมการเล่ นแบบสัมผัส
เมือเลือก เปิ ด สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังค่ าหน้ าจอสัมผัส >
a การตังค่ าหน้ าจอสัมผัส สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรับการดําเนินการเล่นต่อ
ไปนี:

• สะบัด: สะบัดนิวข้ ามจอแสดงผลเพือดูภาพอืนๆ
1

• ซูม: วางนิวสองนิวบนจอแสดงผลแล้ วแยกนิวออกเพือซูม
เข้ า

• บีบ: วางนิวสองนิวบนจอแสดงผลแล้ วเลือนเข้ าหากันเพือ
ซูมออก

N สามารถซูม ออกรูปภาพจนกระทังมองเห็นภาพแล้ วแต่ไม่สามารถซูมต่อได้

• แตะสองครัง: แตะจอแสดงผลสองครังเพือซูมเข้ าไปยัง
จุดโฟกัส

• เลือน: ดูพืนทีอืนของภาพระหว่างซูมการเล่น
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ขันแรก
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การต่ อสายคล้ อง
การต่อสายคล้ อง
ใส่สายคล้ องผ่านแผ่นครอบป้องกันและห่วงสายคล้ อง แล้ ว
ดึงตัวคาดให้ แน่นตามทีแสดง

O เพือป้องกันกล้ องตก ให้ ตรวจสอบว่าสายคล้ องแน่นดีแล้ ว
ห่วงสายคล้อง
ฝาครอบป้ องกัน

2

ตัวคาด

ทําซําขันตอนข้ างต้ นสําหรับคล้ องสายรูทีสอง

30

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

ุ่ อสิงแปลกปลอมเข้ าไปในกล้ อง
O • เมือต่อเลนส์ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มีฝนหรื
• ห้ ามแตะชินส่วนภายในของกล้ อง
• หมุนเลนส์จนกว่าจะคลิกเข้ าที
• ห้ ามกดปุ่ มถอดเปลียนเลนส์ขณะต่อเลนส์

2

การถอดเลนส์
การถอดเลนส์ ให้ ปิดกล้ อง จากนันกดปุ่ มถอดเปลียนเลนส์แล้ (A)
วหมุนเลนส์ตามทีแสดง (B)

O เพือป้องกันฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้ อง ให้ ปิดฝา
เลนส์และฝาครอบตัวกล้ องเมือไม่ได้ ตดิ เลนส์

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

O โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังต่อไปนีเมือติดหรือถอด (เปลียน) เลนส์
ุ่ อสิงแปลกปลอมอืนๆ เกาะอยู่
• ตรวจสอบว่าเลนส์ไม่มีฝนหรื
• อย่าเปลียนเลนส์ในบริเวณทีมีแสงแดดส่องโดยตรง หรือภายใต้ แหล่งกําเนิดแสงสว่างอืนๆ แสงที
โฟกัสเข้ าไปภายในกล้ องอาจทําให้ กล้ องทํางานผิดปกติได้

• ปิ ดฝาปิ ดเลนส์ก่อนการเปลียนเลนส์

31

การใส่ แบตเตอรี
ใส่แบตเตอรี ในกล้ องตามทีอธิบายด้ านล่าง

1

เปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี
เลือนสลักฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี ตามทีแสดงแล้ วเปิ ด
ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี

O • อย่าเปิ ดฝาช่องใส่แบตเตอรีขณะทีกล้ องเปิ ดอยู่ ถ้ า
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีจะทําให้ ไฟล์ภาพหรื อ
การ์ ดหน่วยความจําเสียหาย
• อย่าใช้ แรงมากเกินไปในการเปิ ดและปิ ดฝาปิ ดช่อง
ใส่แบตเตอรี

2

2
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ใส่ แบตเตอรี ตามภาพประกอบ

ั
ตามแนวทีแสดง ห้ ามใช้ แรงในการ
O • ใส่ขวแบตเตอรี
ใส่ แบตเตอรี กลับด้ านหรื อผิดขัว
• ตรวจสอบว่าปิ ดสลักแบตเตอรีแน่นดีแล้ ว

การใส่แบตเตอรี

3

ปิ ดฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรี
ปิ ดฝาและใส่สลักฝาครอบ

O หากปิ ดฝาครอบไม่ได้ ให้ ตรวจสอบว่าแบตเตอรีอยูใ่ น
แนวทีถูกต้ องหรื อไม่ อย่าพยายามใช้ แรงปิ ดฝาครอบ

การถอดแบตเตอรี
ก่อนทีจะถอดแบตเตอรี ให้ปิดกล้อง แล้ วเปิ ดฝาของช่องใส่แบตเตอรี

2

ในการนําแบตเตอรี ออก ให้ กดสลักของแบตเตอรี ไปทางด้ านข้ าง
และเลือนแบตเตอรี ออกจากกล้ องดังทีแสดง

O แบตเตอรีอาจร้ อนเมือใช้ งานในสภาพแวดล้ อมทีมีอณุ หภูมิสงู ให้ ใช้ ความระมัดระวังเมือถอด
แบตเตอรี

33

การใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา
รูปภาพจะถูกจัดเก็บในการ์ ดหน่วยความจํา (จําหน่ายแยกต่างหาก)

N สามารถใช้ กล้ องด้ วยการ์ดสองแผ่น โดยใส่แต่ละแผ่นในช่องใส่ทีมีอยูส่ องช่อง
1 เปิ ดฝาครอบช่ องใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา
ถอดสลักแล้ วเปิ ดฝาครอบ

2

O ห้ ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจําเมือเปิ ดกล้ องอยู่ ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี
จะทําให้ ไฟล์ภาพหรื อการ์ ดหน่วยความจําเสียหาย

2

ให้ ใส่ การ์ ดหน่ วยความจํา
จับการ์ ดในทิศทางทีแสดง เลือนเข้ าทีให้ คลิกเข้ าสูส่ ว่ น
หลังของช่อง ปิ ดฝาครอบช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา
ให้ สลักลงล็อค

O โปรดตรวจสอบว่าการ์ดอยูใ่ นทิศทางทีถูกต้ องอย่าใส่การ์ดเอียงหรือใช้ แรง
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การใส่การ์ ดหน่วยความจํา

การถอดการ์ ดหน่ วยความจํา
ก่อนทีจะถอดการ์ ดหน่วยความจํา ให้ปิดกล้อง แล้ วเปิ ดฝาของช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา
กดและปล่อยการ์ ดเพือให้ การ์ ดดีดตัวออกครึงทาง (เพือป้องกัน
การ์ ดหล่นออกจากช่อง กดตรงกลางของการ์ ดแล้ วค่อยๆ ปล่อย
ออก โดยไม่ปล่อยนิวออกจากการ์ ด) การ์ ดจะสามารถนําออกได้
ด้ วยมือ

การใช้ การ์ ดสองแผ่ น
สามารถใช้ กล้ องด้ วยการ์ ดสองแผ่น โดยใส่แต่ละแผ่นในช่องใส่ทีมีอยูส่ องช่อง ทีการตังค่าเริ ม
ต้ น รูปถ่ายจะถูกบันทึกไปยังการ์ ดในช่องทีสองเท่านันเมือการ์ ดในช่องแรกเต็ม สามารถเปลียน
การตังค่านีโดยใช้ D เก็บข้ อมูลตังค่ า > x การตังค่ าช่ องการ์ ด (P 234) สามารถเลือก
การ์ ดทีใช้ จดั เก็บภาพยนตร์ โดยใช้ D เก็บข้ อมูลตังค่ า >F การตังค่ าช่ องการ์ ด (P 235)
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2

การใส่การ์ ดหน่วยความจํา

2

การ์ ดหน่ วยความจําทีใช้ ร่วมกันได้
• กล้ องสามารถใช้ งานได้ กบั การ์ดหน่วยความจํา SD, SDHC และ SDXC รองรับทัง UHS-I และ
UHS-II บัสอินเตอร์ เฟส
• ควรใช้ การ์ดแบบ UHS-II ในการถ่ายภาพต่อเนืองเป็ นชุดด้ วยความเร็วสูง
• ใช้ การ์ดทีมีความเร็วการบันทึกวิดีโอในคลาส V60 หรือสูงกว่าในการบันทึกภาพยนตร์ทีอัตรา
บิต 400 Mbps ในการบันทึกภาพยนตร์ ทีมีอตั ราบิตตํากว่า ใช้ การ์ ดทีมีความเร็ว UHS คลาส
3 หรื อสูงกว่าหรื อการ์ ดทีมีความเร็วการบันทึกวิดีโอในคลาส V30 หรื อสูงกว่า
• รายการของการ์ดหน่วยความจําทีรองรับได้ มีอยูใ่ นเว็บไซต์ของ Fujifilm สําหรับรายละเอียด
เพิมเติม โปรดเยียมชมที: https://fujifilm-x.com/support/compatibility/

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

ทการ์ ดหรื อบันทึกหรื อลบภาพได้ ก่อนทีจะใส่การ์ ดหน่วย
ความจํา ให้ เลือนสวิตช์ป้องกันการเขียนไปทีตําแหน่งปลด
ล็อก
• การ์ดหน่วยความจํามีขนาดเล็กและสามารถกลืนเข้ าปากได้ ดังนันโปรดเก็บให้ พ้นมือเด็ก ถ้ าเด็ก
กลืนการ์ ดหน่วยความจํา ให้ พบแพทย์ทนั ที
• ตัวแปลง miniSD หรือ microSD ทีใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าการ์ดหน่วยความจําอาจไม่สามารถนํา
ออกได้ ตามปกติ ถ้ าไม่สามารถนําการ์ ดออก ให้ ตดิ ต่อตัวแทนบริ การทีได้ รับอนุญาต อย่าใช้ แรง
เพือนําการ์ ดออก
• อย่าติดสติกเกอร์หรือวัตถุอืนบนการ์ดหน่วยความจํา ฉลากทีลอกหรือม้ วนอาจทําให้ กล้ องทํางาน
ผิดปกติได้
• การบันทึกภาพยนตร์อาจหยุดชะงักเมือใช้ งานกับการ์ดหน่วยความจําบางประเภท
• การฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําในกล้ องจะสร้ างโฟลเดอร์ทีใช้ เก็บภาพ โปรดอย่าเปลียนชือหรือ
ลบโฟลเดอร์ นี หรื อใช้ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อืนเพือแก้ ไข ลบ หรื อเปลียนชือไฟล์ภาพ ใช้ กล้ อง
เพือลบภาพเสมอ ก่อนทีจะแก้ ไขหรื อเปลียนชือภาพ ให้ คดั ลอกไปยังคอมพิวเตอร์ และแก้ ไขหรื อ
เปลียนชือสําเนาภาพ แต่อย่าดําเนินการเหล่านีกับต้ นฉบับ การเปลียนชือไฟล์บนกล้ องถ่ายรูปอาจ
ทําให้ เกิดปั ญหาระหว่างการเล่นภาพ
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การชาร์ จแบตเตอรี
แบตเตอรี ทีจําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี ก่อนทีจะใช้
งาน กล้ องจะชาร์ จแบตเตอรี จากภายในเครื อง

O • แบตเตอรี NP-W235 แบบชาร์จซําได้ จัดมาให้ พร้ อมกับกล้ อง
• การชาร์จใช้ เวลาประมาณ 180 นาที
1 ต่ ออะแดปเตอร์ ปลักไฟเข้ ากับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ต่ออะแดปเตอร์ ปลักไฟตามทีแสดง ตรวจสอบว่าเสียบอะแดป
เตอร์ เข้ าไปในขัวกระแสไฟสลับ จนสุดและมีเสียงคลิกเข้ าที

2

O • อะแดปเตอร์ปลักไฟทีให้ มามีไว้ สําหรับใช้ งานกับอะแดป

เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VJ โดยเฉพาะ ห้ ามใช้ กบั
อุปกรณ์อืน
• รูปทรงของอะแดปเตอร์ปลักไฟจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ประเทศทีจําหน่าย

2

ชาร์ จแบตเตอรี
ต่อกล้ องเข้ ากับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ด้ วยสาย USB ทีมีมาให้ จากนันต่ออะแดป
เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ ากับเต้ ารับไฟฟ้าภายในอาคาร

O • เชือมต่อสายเคเบิลเข้ ากับช่องต่อ USB ของกล้ อง (ประเภท C)
• ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบสายกับช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ ว
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สถานะการชาร์ จ
ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์ จแบตเตอรี ดังต่อไปนี:
ไฟแสดงสถานะ
เปิ ด
ปิ ด
กะพริ บ

2

สถานะแบตเตอรี
แบตเตอรี กําลังชาร์ จ
การชาร์ จเสร็จสมบูรณ์
แบตเตอรี มีข้อผิดพลาด

O • อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับจะรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า 100 ถึง 240 V (อาจต้ องการอะแดป
เตอร์ ปลักสําหรับใช้ งานนอกประเทศ)
• อย่าใช้ อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือสาย USB กับอุปกรณ์อืนๆ เนืองจากอาจทําให้ เกิดการ
ทํางานผิดปกติได้

• อย่าติดป้ายหรือวัตถุอืนบนแบตเตอรี หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีจะทําให้ ไม่สามารถนํา
แบตเตอรี ออกจากกล้ องได้

• ห้ ามช็อตขัวของแบตเตอรี แบตเตอรีอาจมีความร้ อนสูง
• อ่านข้ อควรระวังใน “แบตเตอรีและแหล่งจ่ายพลังงาน”
• ใช้ แบตเตอรีแบบชาร์จซําของแท้ ของ Fujifilm ทีกําหนดให้ ใช้ กบั กล้ องนีเท่านัน หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนีจะทําให้ ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดพลาด

• ห้ ามนําฉลากออกจากแบตเตอรีหรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก
• แบตเตอรีจะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมือไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์จแบตเตอรีหนึงหรือสองวันก่อนการ
ใช้ งาน

• หากแบตเตอรีไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ แสดงว่าหมดอายุการใช้ งานสําหรับการชาร์จแล้ วและ
ต้ องเปลียนใหม่

• ถอดปลักอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกจากเต้ ารับเมือไม่ได้ ใช้ งาน
• หากทิงแบตเตอรีไว้ เป็ นเวลานานโดยไม่ได้ ชาร์จ คุณอาจพบว่าคุณภาพของแบตเตอรีลดลงหรือ
ชาร์ จไม่ได้ อีกต่อไป ชาร์ จแบตเตอรี เป็ นประจํา

• นําฝุ่ นละอองออกจากขัวของแบตเตอรีด้ วยผ้ าแห้ งทีสะอาด หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีจะ
ทําให้ แบตเตอรี ไม่สามารถชาร์ จได้

• โปรดทราบว่าเวลาการชาร์จจะเพิมขึนทีอุณหภูมิตําหรือสูง
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การชาร์ จแบตเตอรี

การชาร์ จผ่ านทางอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
สามารถชาร์ จกล้ องผ่าน USB ได้ การชาร์ จ USB สามารถใช้ ได้ กบั คอมพิวเตอร์ ทีมีระบบปฏิบตั กิ ารทีได้ รับ
การรับรองจากผู้ผลิตและอินเตอร์ เฟส USB

2

เปิ ดคอมพิวเตอร์ ทิงไว้ในระหว่างการชาร์ จ

O • แบตเตอรีจะไม่ชาร์จขณะทีกล้ องเปิ ดอยู่
• ในการอนุญาตให้ ชาร์จแบตเตอรีกล้ องขณะทีกล้ องเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ
D ตังการเชือมต่ อ > การตังค่ าแหล่ งจ่ ายไฟ USB

• เชือมต่อสาย USB ทีจัดมาให้
• เชือมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง; ห้ ามใช้ ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์
• การชาร์จจะหยุดหากคอมพิวเตอร์เข้ าสูโ่ หมดสลีป หากต้ องการชาร์จต่อ ให้ เปิ ดใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ และถอดสายแล้ วต่อสาย USB ใหม่อีกครัง

• การชาร์จอาจไม่รองรับ ทังนีขึนอยูก่ บั รุ่นของคอมพิวเตอร์ การตังค่าคอมพิวเตอร์ และสถานะ
ปั จจุบนั ของคอมพิวเตอร์

• แบตเตอรีใช้ เวลาประมาณ 600 นาทีในการชาร์จด้ วยอินพุตของการชาร์จ 5 V/500 mA
N • หากเปิ ดกล้ องระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะสินสุดและการ
เชือมต่อ USB จะถูกใช้ เป็ นกําลังไฟของกล้ องแทน ระดับ
แบตเตอรี จะค่อยๆ ลดลง (P 242)

• กล้ องจะแสดงไอคอน “แหล่งจ่ายพลังงานภายนอก” เมือเสียบชาร์จผ่าน USB
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การเปิ ดและปิ ดกล้ อง
ใช้ สวิตช์ ON/OFF เพือเปิ ดและปิ ดกล้ อง
เลือนสวิตช์ไปที ON เพือเปิ ดกล้ องหรื อไปที OFF เพือปิ ดกล้ อง

2

O รอยนิวมือและรอยอืนๆ บนเลนส์หรือช่องมองภาพ อาจมีผลต่อภาพถ่ายหรือมุมมองขณะดูผา่ นช่อง
มองภาพ โปรดรักษาเลนส์และช่องมองภาพให้ สะอาด

N • การกดปุ่ ม a ระหว่างถ่ายภาพจะเริมต้ นการเล่น
• กดปุ่ มชัตเตอร์ครึงทางเพือกลับสูโ่ หมดถ่ายรูป
• กล้ องจะปิ ดเครืองอัตโนมัตหิ ากไม่มีการใช้ งานหรือการทํางานเป็ นเวลาหนึงตามทีเลือกไว้ สําหรับ
D จัดการใช้ พลังงาน > ตังปิ ดเอง การเปิ ดใช้ งานใหม่หลังจากกล้ องปิ ดการทํางานโดย
อัตโนมัติ ให้ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึงหรื อเปลียนสวิตช์ ON/OFF ให้ เป็ น OFF แล้ วเปลียนใหม่เป็ น
ON
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การตรวจสอบระดับแบตเตอรี
หลังจากเปิ ดกล้ องแล้ ว ให้ ตรวจสอบระดับแบตเตอรี ในจอแสดงผล
ระดับแบตเตอรี จะแสดงดังนี:

สัญลักษณ์
e
f
g
h
i
i
(แดง)
j
(กะพริ บเป็ นสีแดง)

2

คําอธิบาย
แบตเตอรี มีการใช้ งานบางส่วน
แบตเตอรี เต็มประมาณ 80%
แบตเตอรี เต็มประมาณ 60%
แบตเตอรี เต็มประมาณ 40%
แบตเตอรี เต็มประมาณ 20%
แบตเตอรี ใกล้ หมด ชาร์ จโดยเร็วทีสุด
แบตเตอรี หมด ปิ ดกล้ องและชาร์ จแบตเตอรี ใหม่
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การตังค่ าพืนฐาน
เมือคุณเปิ ดกล้ องเป็ นครังแรก คุณสามารถเลือกภาษาและตังค่านาฬิกาของกล้ องได้
และทีการตังค่าเริ มต้ น คุณยังสามารถจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต เพือให้ คณ
ุ
ิ
สามารถซิงโครไนซ์ในภายหลังกับนาฬกาหรื อภาพทีดาวน์โหลดได้ ทําตามขันตอนด้ าน
ล่างเมือเปิ ดกล้ องเป็ นครังแรก

N หากคุณต้ องการจะจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้ ตดิ ตังและเปิ ดใช้ งานแอพ

FUJIFILM Camera Remote รุ่นล่าสุดบนสมาร์ ทดีไวซ์ก่อนดําเนินการ สําหรับข้ อมูลเพิมเติม โปรด
เยียมชม:

2

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

1

เปิ ดกล้ อง
ข้ อความการเลือกภาษาจะปรากฏ

2

เลือกภาษา
เลือกทีภาษาและกด MENU/OK

3

จับคู่กล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
กด MENU/OK เพือจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ตทีใช้ งานแอพ 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

42

o µ¤

ªµ¤n ª¥Á®¨º°

การตังค่าพืนฐาน

4

ตรวจสอบเวลา
เมือจับคูเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว คุณจะได้ รับการแจ้ งเตือนให้ ตงั
ค่านาฬิกาของกล้ องเป็ นเวลาทีรายงานจากสมาร์ ทโฟน
หรื อแท็บเล็ต ตรวจสอบดูวา่ เวลานันถูกต้ องหรื อไม่

µ¦¨³Á¸¥µ¦´¼n
µ¦´¼nÁ¦È·Ê
12/31/2020 12:10 AM
´Ê ª´¸ÉÁª¨µµ¤µ¦r Ã¢"

´Ê n µ

N
5

¥Á¨·

หากต้ องการตังค่านาฬิกาด้ วยตนเอง ให้ กด DISP/BACK (P 44)

ตังค่ ากล้ องให้ ตรงกับการตังค่ าทีกําหนดไว้ บนสมา
ร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของคุณ

2

´Ê n µ·r ¤µ¦r Ã¢
µ¸É Áª¨µ
µ¸É
Áª¨µ
· 

´Ê n µ

N ตัวเลือกทีถูกเลือกไว้ สามารถเปลียนได้ ตลอดเวลาโดยใช้ D ตังการเชือมต่ อ > การตังค่ า
Bluetooth

6

ตังค่ านาฬิกา
กด MENU/OK เพือตังค่านาฬิกาของกล้ องถ่ายรูปให้ เป็ นเวลาทีรายงานจากสมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ต แล้ วออกไปยังโหมดถ่ายรูป

7

ฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจํา (P 206)

O ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําก่อนทีจะใช้ ครังแรก และโปรดฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา
ทังหมดหลังจากทีใช้ งานในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ชนิดอืนแล้ ว

N ถ้ าถอดแบตเตอรีเป็ นเวลานาน นาฬิกาของกล้ องจะถูกตังค่าใหม่ และข้ อความการเลือกภาษาจะ
ปรากฏเมือเปิ ดกล้ อง

การข้ ามขันตอนปั จจุบนั
หากคุณข้ ามขันตอน ข้ อความยืนยันจะปรากฏ; เลือก ไม่ ใช่ เพือหลีกเลียงการทําซําขันตอนต่างๆ ทีคุณได้
ข้ ามไปในครังถัดไปทีเปิ ดกล้ อง
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การตังค่าพืนฐาน

เลือกภาษาอืน
การเปลียนภาษา:

2

1

แสดงตัวเลือกภาษา
เลือก D ตังค่ าผู้ใช้ งาน > Qa

2

เลือกภาษา
ไฮไลท์ตวั เลือกทีต้ องการและกด MENU/OK

การเปลียนเวลาและวันที
การตังค่านาฬิกาของกล้ อง:

1

แสดงตัวเลือก วันที/เวลา
เลือก D ตังค่ าผู้ใช้ งาน > วันที/เวลา

2

ตังค่ านาฬิกา
กดปุ่ มตัวเลือกทางซ้ ายหรื อขวาเพือเน้ นปี เดือน วันที ชัวโมง หรื อนาที และกดขึนหรื อลง
เพือเปลียนค่า กด MENU/OK เพือตังค่านาฬิกา
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การถ่ ายรู ปพืนฐานและการเล่ น
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การถ่ ายรู ป (โหมด P)
เนือหาในส่วนนีอธิบายเกียวกับวิธีการถ่ายรูปโดยใช้ โปรแกรม AE (โหมด P) โปรดดู
ข้ อมูลในหน้ า 60–67 เกียวกับโหมด S, A และ M

1

ปรั บการตังค่ าสําหรั บโปรแกรม AE

3

การตังค่ า

A ความเร็วชัตเตอร์
B ความไว
C โหมดไดร์ ฟ
D โหมดโฟกัส
E รูรับแสง
F แป้นหมุนเลือกโหมด STILL/MOVIE

A (ออโต้ )
A (ออโต้ )
S (เฟรมเดียว)
S (AF เดียว)
A (ออโต้ )
STILL

P
60
80
7
69
60
6

O ในการใช้ แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์และแป้นหมุนความไวแสง ให้ กดปล่อยล็อกแป้นหมุน
แล้ วหมุนแป้นหมุนไปยังการตังค่าทีต้ องการ
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การถ่ายรูป (โหมด P)

2

ตรวจสอบโหมดการถ่ ายภาพ
ยืนยันว่า P ปรากฏในจอแสดงผล

3

เตรี ยมกล้ องให้ พร้ อม
• ถือกล้ องให้ นิงด้ วยมือทังสองข้ าง และจัดให้ ข้อศอก
แนบชิดข้ างลําตัว ถ้ ามือสันหรื อไม่นิงจะทําให้ ภาพ
สันไหวหรื อพร่ามัวได้

3

• เพือไม่ให้ ภาพหลุดโฟกัสหรือมืดเกินไป (รับแสงไม่

เพียงพอ) โปรดอย่าให้ นิวมือและสิงอืนๆ ปิ ดบังเลนส์
และไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส

4

จัดวางภาพในเฟรม
เลนส์ กับวงแหวนปรั บซูม
ใช้ วงแหวนปรับซูมเพือจัดวางภาพในเฟรมภายในจอแสดง
ผล หมุนวงแหวนไปทางซ้ ายเพือซูมออก และไปทางขวาเพือ
ซูมเข้ า
A
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การถ่ายรูป (โหมด P)

5

โฟกัส
กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึงหนึงเพือโฟกัส

สัญลักษณ์ โฟกัส
เฟรมโฟกัส

• ถ้ ากล้ องสามารถโฟกัสได้ กรอบโฟกัสและสัญลักษณ์โฟกัสจะสว่างเป็ นสีเขียว
• ถ้ ากล้ องไม่ สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกัสจะเปลียนเป็ นสีแดง s จะปรากฏ และ
สัญลักษณ์โฟกัสจะกะพริ บเป็ นสีขาว

3

N • หากตัวแบบมีความสว่างน้ อย ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสอาจติดขึนเพือช่วยการทํางานของ
โฟกัส
• โฟกัสและการรับแสงจะล็อคเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง โฟกัสและการรับแสงจะยังคง
ล็อคไว้ ในขณะทีกดปุ่ มค้ างไว้ ในตําแหน่งนี (การล็อค AF/AE)

• กล้ องจะโฟกัสทีวัตถุทกุ ระยะในระยะมาโครและช่วงโฟกัสมาตรฐานสําหรับเลนส์
6
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ถ่ ายรู ป
ค่อยๆ กดปุ่ มชัตเตอร์ จนสุดเพือถ่ายรูป

การดูภาพ
คุณสามารถดูภาพในช่องมองภาพหรื อจอภาพ LCD
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้ กดปุ่ ม a
100-0001

สามารถดูรูปภาพเพิมเติมได้ โดยกดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวา หรื อหมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ าน
หน้ า กดปุ่ มตัวเลือกหรื อหมุนแป้นไปทางขวาเพือดูภาพตามลําดับทีบันทึก หรื อกดทางซ้ ายเพือดู
ภาพโดยสลับลําดับ กดปุ่ มตัวเลือกค้ างไว้ เพือเลือนไปยังภาพทีต้ องการอย่างรวดเร็ว

N ภาพทีถ่ายด้ วยกล้ องอืนจะทําเครืองหมายด้ วยไอคอน m (“ภาพของขวัญ”) เพือเตือนว่าภาพอาจ
แสดงไม่ถกู ต้ องและอาจไม่สามารถใช้ งานซูมการเล่นได้

การ์ ดหน่ วยความจําสองแผ่ น
หากใส่การ์ ดหน่วยความจําสองแผ่น คุณสามารถกดค้ างไว้ ทีปุ่ ม a เพือเลือกการ์ ดสําหรับเล่นภาพ คุณ
ยังสามารถเลือกการ์ ดโดยใช้ ตวั เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > เปลียนช่ อง ได้
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3

การลบรู ปภาพ
ใช้ ปมุ่ b เพือลบรูปภาพ

O ภาพทีถูกลบจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ป้องกันภาพสําคัญหรือคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลอืนๆ ก่อนทีจะดําเนินการต่อ

1

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

¸¨³£µ¡
£µ¡¸ÉÁ¨º°
»£µ¡

3

2

กดปุ่ มตัวเลือกไปทางซ้ ายหรื อขวาเพือเลือนดูภาพ และกด MENU/OK เพือลบ (ข้ อความ
ยืนยันจะไม่ปรากฏ) ทําซําเพือลบภาพเพิมเติม

N • ภาพทีมีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ ยกเลิกการป้องกันจากภาพทีต้ องการลบ (P 192)
• นอกจากนียังสามารถลบรูปภาพจากเมนู โดยใช้ ตวั เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > ลบภาพ
(P 188)
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การบันทึกภาพยนตร์ และการเล่ น
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การบันทึกภาพยนตร์
เนือหาในส่วนนีจะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์ ในโหมดอัตโนมัติ

1

ปรับการตังค่าสําหรับโปรแกรม AE

4

การตังค่ า

A ความเร็วชัตเตอร์
B ความไว
C โหมดโฟกัส
D รูรับแสง
E แป้นหมุนเลือกโหมด STILL/MOVIE

A (ออโต้ )
A (ออโต้ )
C (AF-C)
A (ออโต้ )
MOVIE

P
60
80
69
60
6

O ในการใช้ แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์และแป้นหมุนความไวแสง ให้ กดปล่อยล็อกแป้นหมุน
แล้ วหมุนแป้นหมุนไปยังการตังค่าทีต้ องการ

N การตังค่าเหล่านีสามารถปรับได้ โดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส (P 26)
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การบันทึกภาพยนตร์

2

กดปุ่ มชัตเตอร์ เพือเริ มต้ นบันทึก ไฟแสดงสถานะการ
บันทึก (V) และเวลาทีเหลือจะแสดงขณะกําลังดําเนิน
การบันทึก

3

กดปุ่ มอีกครังเพือสินสุดการบันทึก การบันทึกจะสินสุดโดยอัตโนมัตเิ มือมีความยาวสูงสุด
หรื อเมือการ์ ดหน่วยความจําเต็ม

การใช้ ไมโครโฟนเสริมภายนอก
สามารถบันทึกเสียงด้ วยไมโครโฟนภายนอกทีเชือมต่อโดยใช้ แจ็คที
มีเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 3.5 มม.; ไม่สามารถใช้ ไมโครโฟนทีต้ อง
มีปลักอินพาวเวอร์ โปรดดูรายละเอียดในคูม่ ือไมโครโฟน

4

O • เสียงจะถูกบันทึก ผ่านทางไมโครโฟนในตัว หรือไมโครโฟนเสริมภายนอก ห้ ามปิ ดครอบไมโครโฟน
ขณะทีทําการบันทึก
• โปรดทราบว่าไมโครโฟนอาจจับเสียงเลนส์หรือเสียงอืนทีเกิดขึนจากกล้ องระหว่างทีกําลังบันทึก
• อาจมีเส้ นแนวตังหรือแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ทีมีตวั แบบทีสว่างมาก อาการนีเป็ นภาวะปกติ
และไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ

N ในการตรวจสอบเสียงด้ วยหูฟังระหว่างการบันทึก คุณจะต้ องแปลงช่องเสียบ USB เป็ นแจ็คเสียง
โดยใช้ อะแดปเตอร์ หฟู ั งทีจัดมาให้ เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริ ป VG-XT4 ทีเป็ นอุปกรณ์เสริ มยังมา
พร้ อมกับแจ็คหูฟัง
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การปรั บการตังค่ าภาพยนตร์
• การกดปุ่ ม MENU/OK เมือหมุนแป้นหมุนเลือกโหมด STILL/MOVIE ไปที MOVIE จะแสดงเมนู
ภาพยนตร์
• สามารถเลือกอัตราและขนาดเฟรมโดยใช้ B ตังค่ ามูฟวี > โหมดมูฟวี
• ในการเลือกการ์ดทีใช้ จดั เก็บภาพยนตร์ ให้ ใช้ D เก็บข้ อมูลตังค่ า >
F การตังค่ าช่ องการ์ ด
• เลือกโหมดโฟกัสโดยใช้ ตวั เลือกโหมดโฟกัส สําหรับการปรับโฟกัสต่อเนือง ให้ เลือก C หรือ
เลือก S แล้ วเปิ ดใช้ โฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะ ไม่สามารถใช้ โฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะในโหมดโฟกัส M
ความลึกฟิ ลด์
เลือกจํานวน f ทีตํา เพือลดรายละเอียดพืนหลัง

4
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การบันทึกภาพยนตร์

N • ไฟแสดงสถานะจะติดขณะทีกําลังบันทึก (สามารถใช้ ตวั เลือก B ตังค่ ามูฟวี > แสงที

สอดคล้ อง เพือเลือกไฟแสดงสถานะหรื อไฟช่วยหา AF ทีจะติดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ และ
เลือกว่าจะให้ ไฟกะพริ บหรื อติดค้ าง) ระหว่างทีบันทึก คุณสามารถเปลียนการชดเชยการรับแสงได้
สูงถึง ±2 EV และปรับซูมโดยใช้ วงแหวนการซูมบนเลนส์ได้ (หากใช้ ได้ )
• หากติดเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้ เลือกโหมดการรับแสงก่อนเริมต้ นบันทึก หากเลือกตัว
เลือกอืนทีไม่ใช่ A สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงขณะกําลังดําเนินการบันทึกได้
• ในขณะทีอยูร่ ะหว่างการบันทึก คุณสามารถ:
- ปรับความไวแสง
- โฟกัสใหม่อีกครังโดยใช้ วิธีดงั ต่อไปนี:
• กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
• กดปุ่ มฟั งก์ชนที
ั กําหนด เปิ ด AF ไว้
• ใช้ การควบคุมจอสัมผัส
- แสดงฮิสโตแกรมและเส้ นแนวนอนโดยการกดปุ่ มทีกําหนด ฮิสโตแกรม หรือ ELECTRONIC
LEVEL ไว้
• อาจไม่สามารถใช้ การบันทึกได้ ในการตังค่าบางค่า ขณะทีในกรณีอืนอาจไม่สามารถใช้ การตังค่า
ได้ ระหว่างการบันทึก
• หากต้ องการเลือกพืนทีโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้ เลือก G ตังค่ า AF/MF >
โฟกัสแบบพืนที แล้ วใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) และแป้นคําสังด้ านหลัง (P 73)
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4

การดูภาพยนตร์
ดูภาพยนตร์ บนกล้ อง
ในการเล่นแบบเต็มเฟรม ภาพยนตร์ จะถูกระบุด้วยไอคอน
W กดปุ่ มตัวเลือกลงเพือเริ มต้ นการเล่นภาพยนตร์

12/31/2020 12:10 AM
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การทํางานต่อไปนี สามารถทําได้ ขณะทีภาพยนตร์ ปรากฏ:

4
ตัวเลือก
f

การเล่ นแบบเต็มเฟรม
—
เริ มการเล่น

gh

ดูภาพอืนๆ

e

อยู่ระหว่ างการเล่ น
หยุดการเล่ นชัวคราวแล้ ว
(x)
(y)
สินสุดการเล่น
หยุดการเล่นชัวคราว
เริ มการเล่น/เล่นต่อ
ไปข้ างหน้ า/
ปรับความเร็ว
ย้ อนกลับภาพเฟรมเดียว

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหว่างทีเล่น

29m59s

ิ ดลําโพงระหว่างการเล่น
O โปรดอย่าให้ มีสงใดปิ

®¥»
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การดูภาพยนตร์

N • กดปุ่ ม MENU/OK เพือพักการเล่นและแสดงตัวควบคุมระดับเสียง กดตัวเลือกขึนหรือลงเพือปรับ

ระดับเสียง; และกดปุ่ ม MENU/OK อีกครังเพือเล่นต่อ นอกจากนียังสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้
D ตังค่ าเสียง > ปรั บเสียง
• ในการฟั งเสียงด้ วยหูฟัง คุณจะต้ องแปลงช่องเสียบ USB เป็ นแจ็คเสียงโดยใช้ อะแดปเตอร์หฟู ั งที
จัดมาให้ เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริ ป VG-XT4 ทีเป็ นอุปกรณ์เสริ มยังมาพร้ อมกับแจ็คหูฟัง

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

29m59s

ลูกศร

4
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บันทึก
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การถ่ ายรู ป
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โหมด P, S, A และ M
โหมด P, S, A และ M ให้ คณ
ุ ควบคุมความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงในระดับทีแตกต่าง
กัน
โหมด P: โปรแกรม AE
ให้ กล้ องเลือกความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงสําหรับการรับแสงทีเหมาะสม สามารถเลือกค่าอืนๆ
ทีสร้ างรูรับแสงเดียวกันด้ วยการสลับโปรแกรม

การตังค่ า

5

A ความเร็วชัตเตอร์
B รูรับแสง

A (ออโต้ )
A (ออโต้ )

ยืนยันว่า P ปรากฏในจอแสดงผล

O • หากตัวแบบอยูน่ อกระยะการวัดแสงของกล้ อง จอแสดงผลความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะแสดง
เป็ น “– – –”
• ในการใช้ แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ให้ กดปล่อยล็อกแป้นหมุนแล้ วหมุนแป้นหมุนไปยังการตัง
ค่าทีต้ องการ
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โหมด P, S, A และ M

สลับโปรแกรม
หากต้ องการ คุณสามารถหมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง เพือ
เลือกการรวมรูปแบบอืนของความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงโดยไม่
ปรับการรับแสง (สลับโปรแกรม)

รู รบั แสง
ความเร็ วชัตเตอร์

O การสลับโปรแกรมจะใช้ ไม่ได้ ในสถานการณ์ตอ่ ไปนี:
• ใช้ ชดุ แฟลชทีรองรับ TTL ออโต้
• เมือเลือกตัวเลือกออโต้ ไว้ สําหรับ H ตังค่ าคุณภาพภาพ > ช่ วงไดนามิก
• ในโหมดมูฟวี
N ในการยกเลิกสลับโปรแกรม ให้ ปิดกล้ อง
5

61

โหมด S: เน้ นชัตเตอร์ AE
เลือกความเร็วชัตเตอร์ และให้ กล้ องปรับรูรับแสงเพือให้ ได้ การรับแสงทีเหมาะสม

A
B

การตังค่ า
ความเร็วชัตเตอร์
เลือกโดยผู้ใช้ งาน
รู รับแสง
A (ออโต้ )

ยืนยันว่า S ปรากฏในจอแสดงผล

5

O • หากไม่สามารถรับแสงทีถูกต้ องตามความเร็วชัตเตอร์ทีเลือก รูรับแสงจะแสดงเป็ นสีแดง
• หากตัวแบบอยูน่ อกระยะการวัดแสงของกล้ อง จอแสดงผลรูรับแสงจะแสดงเป็ น “– – –”
• ในการใช้ แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ให้ กดปล่อยล็อกแป้นหมุนแล้ วหมุนแป้นหมุนไปยังการตัง
ค่าทีต้ องการ

N • และยังสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์โดยเพิมครังละ 1⁄3 EV โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ าน
หลัง

• สามารถปรับความไวชัตเตอร์ได้ ขณะทีกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
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โหมด P, S, A และ M

เวลา (T)
เลือกความเร็วชัตเตอร์ ของ T (เวลา) สําหรับการฉายแสงนาน แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้ องเพือ
ป้องกันกล้ องเคลือนไหวขณะฉายแสง

1

ตังค่าความเร็วชัตเตอร์ ไปที T

2

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังเพือเลือกความเร็ว
ชัตเตอร์

3

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุดเพือถ่ายรูปทีความเร็วชัตเตอร์ ทีเลือกไว้ ทีความเร็ว 1 วินาที หรื อช้ า
กว่า นาฬิกานับถอยหลังจะแสดงขณะทีกําลังประมวลผลการรับแสง

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

H ตังค่ าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบว่าเวลาทีใช้ ในการบันทึกภาพหลังการ
ถ่ายรูปอาจเพิมขึน
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5

การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง (B)
เลือกความเร็วชัตเตอร์ ของ B (การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง) สําหรับการฉายแสงนาน ทีคุณเปิ ดและปิ ด
ชัตเตอร์ ด้วยตนเอง แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้ องเพือป้องกันกล้ องเคลือนไหวขณะฉายแสง

1

ตังค่าความเร็วชัตเตอร์ เป็ น B

2

กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงจนสุด ชัตเตอร์ จะยังคงเปิ ดอยูส่ งู สุดเป็ นเวลา 60 นาที ในขณะทีกดปุ่ ม
ชัตเตอร์ จอแสดงผลจะแสดงเวลาทีผ่านไปตังแต่ทีเริ มต้ นฉายแสง

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

H ตังค่ าคุณภาพภาพ > NRฉายแสงนาน โปรดทราบว่าเวลาทีใช้ ในการบันทึกภาพหลังการ
ถ่ายรูปอาจเพิมขึน

5

การใช้ รีโมตกดชัตเตอร์
สามารถใช้ รีโมตกดชัตเตอร์ สําหรับฉายแสงนานได้ เมือใช้ รีโมต
กดชัตเตอร์ RR-100 หรื ออุปกรณ์ลนชั
ั ตเตอร์ แบบอิเล็กทรอนิกส์
จากผู้ผลิตรายอืน เชือมต่ออุปกรณ์เหล่านันกับตัวเชือมต่อรี โมตกด
ชัตเตอร์ ของกล้ อง
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โหมด P, S, A และ M

โหมด A: เน้ นรู รับแสง AE
เลือกรูรับแสงและให้ กล้ องปรับความเร็วชัตเตอร์ เพือให้ ได้ การรับแสงทีเหมาะสม

A
B

การตังค่ า
ความเร็วชัตเตอร์
A (ออโต้ )
รู รับแสง
เลือกโดยผู้ใช้ งาน

ยืนยันว่า A ปรากฏในจอแสดงผล

O • หากไม่สามารถรับแสงทีถูกต้ องตามรูรับแสงทีเลือก ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็ นสีแดง
• หากตัวแบบอยูน่ อกระยะการวัดแสงของกล้ อง จอแสดงผลความเร็วชัตเตอร์จะแสดง “– – –”
• ในการใช้ แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ให้ กดปล่อยล็อกแป้นหมุนแล้ วหมุนแป้นหมุนไปยังการตัง

5

ค่าทีต้ องการ

N • หมุนวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพือปรับรูรับแสง
• สามารถปรับรูรับแสงได้ แม้ ขณะทีกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
การดูตวั อย่ างความลึกฟิ ลด์
เมือกําหนด พรี ววิ ชัดลึก ไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั การกดปุ่ มจะแสดง
ไอคอน L และหยุดการลดรูรับแสงไปเป็ นการตังค่าทีเลือก ช่วย
ให้ สามารถดูตวั อย่างความลึกฟิ ลด์ในจอแสดงผลได้ (P 256)
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โหมด M: แมนวลรั บแสง
ในโหมดแมนวล ผู้ใช้ สามารถควบคุมทังความไวชัตเตอร์ และรูรับแสงได้ ในการถ่ายภาพอาจจะ
มีการจงใจถ่ายภาพให้ รับแสงมากเกินไป (สว่างขึน) หรื อรับแสงน้ อยเกินไป (มืดลง) เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ มีการนําเสนอความคิดสร้ างสรรค์เฉพาะตัวของแต่ละคน ปริ มาณการรับแสงของภาพ
ทีมีคา่ รับแสงตํากว่าหรื อสูงกว่าค่าทีตังไว้ ในปั จจุบนั จะแสดงด้ วยสัญลักษณ์การรับแสง; ให้ ปรับ
ความไวชัตเตอร์ และรูรับแสงจนกระทังได้ คา่ รับแสงทีต้ องการ

5

A
B

ความเร็วชัตเตอร์
รู รับแสง

การตังค่ า
เลือกโดยผู้ใช้ งาน
เลือกโดยผู้ใช้ งาน

ยืนยันว่า M ปรากฏในจอแสดงผล

O ในการใช้ แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ให้ กดปล่อยล็อกแป้นหมุนแล้ วหมุนแป้นหมุนไปยังการตังค่าที
ต้ องการ

N • หมุนวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพือปรับรูรับแสง
• ยังสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์โดยเพิมครังละ 1⁄3 EV โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง
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โหมด P, S, A และ M

การตรวจแสง
การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้ เลือกตัวเลือกอืนทีนอกเหนือจาก ปิ ด สําหรับ D ตังค่ าจอเริมต้ น >
ตรวจแสง/สมดุลย์ สีขาวโหมดแมนนวล

N เลือก ปิ ด เมือใช้ แฟลชหรือในโอกาสอืนทีการรับแสงอาจเปลียนเมือถ่ายภาพ

5
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ออโต้ โฟกัส
ถ่ายรูปโดยใช้ ออโต้ โฟกัส

1

หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็ น S หรื อ C (P 69)

2
3

เลือกโหมดออโต้ โฟกัส (P 71)

4

ถ่ายรูป

เลือกตําแหน่งและขนาดของเฟรมโฟกัส (P 73)

5
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ออโต้ โฟกัส

โหมดโฟกัส
ใช้ ตวั เลือกโหมดโฟกัสเพือเลือกวิธีการโฟกัสของกล้ อง

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี:
โหมด

S

(AF-S)

คําอธิบาย
AF เดียว: ล็อกโฟกัสเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึง เลือกสําหรับตัวแบบทีอยูน่ ิง

C

AF ต่ อเนือง: กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนืองตามระยะห่างทีเปลียนแปลงไป ขณะที
กดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงครึงหนึง ใช้ สําหรับตัวแบบทีเคลือนไหว
ตังค่ าเอง: โฟกัสแบบแมนวลโดยใช้ วงแหวนปรับโฟกัสเลนส์ เลือกการควบคุมแมนวล
M
(ตังค่าเอง) โฟกัสหรื อในสถานการณ์ทีกล้ องไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ ออโต้ โฟกัส (P 76)
(AF-C)

ึ ก่ บั ตัวเลือกทีเลือก กล้ องจะใช้ แมนวลโฟกัสเมือเลนส์อยูใ่ นโหมดแมนวลโฟกัส
N • โดยไม่ขนอยู
• หากเลือก เปิ ด สําหรับ G ตังค่ า AF/MF > PRE-AF กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนืองในโหมด S และ
C แม้ ขณะทีไม่ได้ กดปุ่ มชัตเตอร์
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5

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

5
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สัญลักษณ์ โฟกัส

ออโต้ โฟกัส

ตัวเลือกออโต้ โฟกัส (ออโต้ โฟกัส)
เลือกวิธีทีกล้ องโฟกัสในโหมด S และ C

1
2
3

กด MENU/OK เพือไปยังเมนูถ่ายรูป
เลือก G ตังค่ า AF/MF > ออโต้ โฟกัส
เลือกออโต้ โฟกัส

วิธีทีกล้ องโฟกัสจะขึนอยูก่ บั โหมดโฟกัส
โหมดโฟกัส S (AF-S)
ตัวเลือก

คําอธิบาย

r

กล้ องโฟกัสบนตัวแบบในจุดโฟกัสทีเลือก ใช้
สําหรับโฟกัสแบบจุดบนตัวแบบทีเลือก

จุดเดียว

ภาพตัวอย่ าง

5

y
พืนที

z
ไวด์

j
ทังหมด

กล้ องจะโฟกัสบนตัวแบบในโซนโฟกัสทีเลือก
โซนโฟกัสมีจดุ โฟกัสหลายจุด ทําให้ โฟกัสบน
ตัวแบบทีเคลือนไหวได้ งา่ ย

กล้ องจะโฟกัสอัตโนมัตบิ นตัวแบบคอนท
ราสต์สงู ; จอแสดงผลจะแสดงพืนทีในโฟกัส
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังในหน้ าจอการเลือกจุดโฟกัส (P 73, 74)
เพือสลับไปตามออโต้ โฟกัสตามลําดับดังนี: r จุดเดียว, y พืนที และ
z ไวด์
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โหมดโฟกัส C (AF-C)
ตัวเลือก

r
จุดเดียว

y
พืนที

z
ติดตาม

5

j
ทังหมด
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คําอธิบาย

ภาพตัวอย่ าง

โฟกัสจะติดตามตัวแบบในจุดโฟกัสทีเลือก
ใช้ สําหรับตัวแบบทีเคลือนทีไปข้ างหน้ าหรื อ
ห่างออกไปจากกล้ อง

โฟกัสจะติดตามตัวแบบในโซนโฟกัสทีเลือก
ใช้ สําหรับตัวแบบทีเคลือนทีแบบคาดเดาได้
พอสมควร

โฟกัสจะติดตามตัวแบบทีเคลือนทีในพืนที
เฟรมทีกว้ าง
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังในหน้ าจอการเลือกจุดโฟกัส (P 73, 74)
เพือสลับไปตามออโต้ โฟกัสตามลําดับดังนี: r จุดเดียว, y พืนที และ
z ติดตาม

ออโต้ โฟกัส

การเลือกจุดโฟกัส
เลือกจุดโฟกัสทีใช้ สําหรับออโต้ โฟกัส
การดูจอแสดงผลจุดโฟกัส
1 กด MENU/OK เพือไปยังเมนูถ่ายรูป

2 เลือก G ตังค่ า AF/MF > โฟกัสแบบพืนที เพือดูจอแสดงผลจุดโฟกัส
3 ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) และแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังเพือเลือกพืนทีโฟกัส
N นอกจากนียังสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ โดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส (P 24)
การเลือกจุดโฟกัส
ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพือเลือกจุดโฟกัสและแป้นหมุน
เลือกคําสังด้ านหลังเพือเลือกขนาดของเฟรมโฟกัส ขันตอน
อาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกทีเลือกสําหรับโหมดออโต้
โฟกัส
ไม้ โฟกัส

5
แป้นหมุนเลือกคําสังด้ 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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จอแสดงผลจุดโฟกัส
จอแสดงผลจุดโฟกัสอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกทีเลือกสําหรับโหมดออโต้ โฟกัส

N เฟรมโฟกัสจะแสดงด้ วยสีเหลียมขนาดเล็ก () โซนโฟกัสจะแสดงด้ วยสีเหลียมขนาดใหญ่
r จุดเดียว

สามารถเลือกจํานวนจุดทีใช้ ได้
โดยใช้ G ตังค่ า AF/MF >
จํานวนจุดโฟกัส

5

ออโต้ โฟกัส
y พืนที

z ไวด์ /ติดตาม

เลือกจากโซนทีมีจดุ โฟกัส 7 × 7, การจัดตําแหน่งเฟรมโฟกัสบนตัว
5 × 5 หรื อ 3 × 3
แบบทีคุณต้ องการจะติดตาม

ออโต้ โฟกัส
แม้ วา่ กล้ องจะเพิมระบบการโฟกัสอัตโนมัตทิ ีมีความแม่นยําสูง แต่อาจไม่สามารถโฟกัสตัวแบบทีระบุไว้
ด้ านล่างนีได้
• ตัวแบบทีมีเงาสะท้ อนมาก เช่น กระจกหรือตัวรถยนต์
• ตัวแบบทีถ่ายผ่านหน้ าต่างหรือวัตถุสะท้ อนอืนๆ
• ตัวแบบสีเข้ มและตัวแบบทีดูดซับแสงแทนทีจะสะท้ อนแสงไฟ เช่น ผมหรือขนสัตว์
• ตัวแบบทีไม่มีรูปร่าง เช่น ควันหรือเปลวไฟ
• ตัวแบบทีแสดงคอนทราสต์กบั พืนหลังเล็กน้ อย
• ตัวแบบทีอยูด่ ้ านหน้ าหรือด้ านหลังวัตถุทีมีความแตกต่างสูง ซึงอยูใ่ นเฟรมโฟกัสเช่นกัน (ตัวอย่างเช่น ตัว
แบบทีถ่ายรูปกับฉากหลังขององค์ประกอบทีมีคอนทราสต์สงู )
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การเช็คโฟกัส
ในการซูมเข้ าพืนทีโฟกัสปั จจุบนั เพือให้ ได้ โฟกัสทีแม่นยํา ใช้ ไม้ โฟกัส
(ก้ านโฟกัส) เพือเลือกพืนทีโฟกัสอืน กดตรงกลางของแป้นคําสัง
ด้ านหลังอีกครังเพือยกเลิกการซูม

㹋

จอแสดงผลปกติ

ซูมโฟกัส

N • ในโหมดโฟกัส S สามารถปรับการซูมได้ โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง
• ไม้ โฟกัสสามารถใช้ เพือเลือกพืนทีโฟกัสขณะทีกําลังซูมอยูไ่ ด้
• ในโหมดโฟกัส S เลือก r จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส
• ไม่สามารถซูมโฟกัสได้ ในโหมดโฟกัส C หรือเมือเปิ ด G ตังค่ า AF/MF > PRE-AF
ั
้น
• ใช้ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังฟั งก์ ชัน(Fn) เพือเปลียนฟั งก์ชนของการกดตรงกลางของแป

5

หมุนเลือกคําสังด้ านหลัง คุณยังสามารถกําหนดฟั งก์ชนเริ
ั มต้ นไปยังปุ่ มควบคุมอืนๆ ได้ เช่นกัน
(P 256)
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ปรับโฟกัสด้ วยตนเอง

1

หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็ น M

j จะปรากฏขึนในจอแสดงผล

5

2

โฟกัสแบบแมนวลโดยใช้ วงแหวนปรับโฟกัสเลนส์ หมุน
วงแหวนไปทางซ้ ายเพือลดระยะโฟกัส หมุนไปทางขวา
เพือเพิม
A

3 ถ่ายรูป
N • ใช้ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > วงแหวนโฟกัส เพือกลับทิศทางการหมุนของวงแหวนโฟกัส
• โดยไม่ขนอยู
ึ ก่ บั ตัวเลือกทีเลือก กล้ องจะใช้ แมนวลโฟกัสเมือเลนส์อยูใ่ นโหมดแมนวลโฟกัส
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โฟกัสรวดเร็ว
• การใช้ ออโต้ โฟกัสเพือโฟกัสทีตัวแบบในพืนทีโฟกัสทีเลือก ให้ กดปุ่ มทีได้ กําหนดการล็อกโฟกัสหรือ เปิ ด
AF แล้ ว (สามารถเลือกขนาดของพืนทีโฟกัสด้ วยแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง)
• ในโหมดแมนวลโฟกัส คุณสามารถใช้ คณุ สมบัตนิ ีในการโฟกัสอย่างรวดเร็วบนตัวแบบทีเลือก โดยใช้ AF
เดียวหรื อต่อเนือง อย่างใดอย่างหนึง ตามตัวเลือกทีเลือกสําหรับ G ตังค่ า AF/MF > xF ตัง AF
ทันที

5
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การเช็คโฟกัส
มีตวั เลือกหลากหลายทีใช้ ได้ สําหรับตรวจสอบโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
สัญลักษณ์ แมนวลโฟกัส
สัญลักษณ์แมนวลโฟกัสจะแสดงว่าควรมีระยะโฟกัสเท่าไรที
เหมาะกับระยะห่างของตัวแบบในการถ่ายคร่อมโฟกัส เส้ น
สีขาวจะแสดงระยะห่างของตัวแบบในพืนทีโฟกัส (เป็ นเมตร
หรื อฟุตตามตัวเลือกทีเลือกไว้ สําหรับ D ตังค่ าจอเริมต้ น >
xF หน่ วยของระยะโฟกัส ในเมนูตงค่
ั า) แถบสีนําเงิน
แสดงความลึกของฟิ ลด์ หรื ออีกนัยหนึง ระยะห่างจากด้ าน
หน้ าและด้ านหลังของตัวแบบทีปรากฏในโฟกัส

ระยะโฟกัส (เส้นสีขาว)

ความลึกฟิ ลด์

5

N • หากเลือกทัง แสดงระยะ AF และ แสดงระยะ MF ในรายการ D ตังค่ าจอเริมต้ น > แสดง

ค่ าทีตังไว้ จะสามารถดูสญ
ั ลักษณ์แมนนวลโฟกัสได้ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ความลึกของฟิ ลด์ในจอแส
ดงผลมาตรฐาน ใช้ ปมุ่ DISP/BACK เพือแสดงจอแสดงผลมาตรฐาน
• ใช้ ตวั เลือก G ตังค่ า AF/MF > สเกลระยะชัดลึก เพือเลือกขนาดความลึกฟิ ลด์ทีจะแสดง เลือก
พินฐานแบบฟิ ล์ ม เพือช่วยคุณประเมินความลึกฟิ ลด์สําหรับภาพทีจะดูเป็ นภาพพิมพ์และทีมี
ลักษณะคล้ ายกัน ส่วน พืนฐานพิกเซล จะช่วยคุณประเมินความลึกฟิ ลด์สําหรับภาพทีจะดูที
ความละเอียดสูงบนคอมพิวเตอร์ หรื อจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
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ซูมโฟกัส
หากเลือก เปิ ด สําหรับ G ตังค่ า AF/MF > เช็คโฟกัส กล้ องจะซูมเข้ าโดยอัตโนมัตใิ นพืนที
โฟกัสทีเลือกเมือหมุนวงแหวนโฟกัส (P 73) กดตรงกลางของแป้นคําสังด้ านหลังเพือออกจาก
การซูม

N • ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพือเลือกพืนทีโฟกัสอืน
• ถ้ าเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ทโฟกั
ี สชัดสุด ไว้ สําหรับ G ตังค่ า AF/MF > ระบบช่ วย MF
สามารถปรับการซูมได้ โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง ไม่สามารถปรับการซูมได้ เมือ
เลือก ภาพแบ่ งดิจติ อล หรื อ ไมโครปริซมึ ดิจติ อล

ระบบช่ วย MF
ใช้ G ตังค่ า AF/MF > ระบบช่ วย MF เพือเลือกตัวเลือกเช็คโฟกัส

N สามารถแสดงเมนู ระบบช่ วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังค้ างไว้
สามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี:
• ภาพแบ่ งดิจติ อล: แสดงภาพแบ่งทีตรงกลางของเฟรม
เฟรมตัวแบบในพืนทีภาพแบ่ง แล้ วหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
จนภาพแบ่งทังสีส่วนจัดเรี ยงกันอย่างถูกต้ อง

5

• ไมโครปริซมึ ดิจติ อล: เส้ นตารางทีเน้ นไปยังส่วนทีเบลอ

จะแสดงขึนเมือตัวแบบอยูน่ อกโฟกัส จะหายไปเพือเปลียน
ไปเป็ นภาพทีคมชัดเมือตัวแบบอยูใ่ นโฟกัส

ี สชัดสุด: ไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สงู หมุน
• ไฮไลท์ทโฟกั
วงแหวนปรับโฟกัสจนไฮไลท์ตวั แบบ
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ความไวแสง
ปรับความไวแสงของกล้ อง
กดปล่อยล็อกแป้นหมุนความไวแสง หมุนแป้นหมุนไปยัง
การตังค่าทีต้ องการ แล้ วกดปล่อยอีกครังเพือล็อกแป้นหมุน
ให้ เข้ าที

ตัวเลือก
A (ออโต้ )

C (คําสัง)

5
160–12800

คําอธิบาย
ความไวแสงจะปรับอัตโนมัตโิ ดยตอบสนองต่อสภาวะการถ่ายรูปตามตัวเลือกทีเลือก
สําหรับ A ตังค่ าการถ่ ายภาพ > ตัง ISO ออโต้ เลือกจาก ออโต้ 1, ออโต้ 2 และ
ออโต้ 3
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าเพือเลือกจาก ออโต้ 1, ออโต้ 2, ออโต้ 3 และ
จากค่าตังแต่ 80 ถึง 51200 ช่วงนีรวมถึงค่าที “ขยาย” ของ 80 ถึง 125, 25600 และ
51200 โปรดทราบว่าค่าที “ขยาย” อาจลดช่วงไดนามิกหรื อเพิมรอยจุด
ปรับความไวแสงด้ วยตนเอง ค่าทีเลือกจะแสดงในจอแสดงผล

การปรั บความไวแสง
สามารถใช้ คา่ ทีสูงกว่าเพือลดภาพสันไหวเมือแสงสว่างน้ อย ขณะทีค่าทีตํากว่าจะช่วยให้ ความเร็ วชัตเตอร์
ช้ าลงหรื อรูรับแสงกว้ างขึนในทีทีมีแสงสว่างจ้ า; อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า อาจมีรอยจุดปรากฏบนภาพ
ทีถ่ายด้ วยความไวแสงสูง
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ความไวแสงอัตโนมัติ (A)
ใช้ A ตังค่ าการถ่ ายภาพ > ตัง ISO ออโต้ เพือเลือกความไวแสงพืนฐาน ความไวแสงสูงสุด
และความเร็วชัตเตอร์ ตําสุดสําหรับตําแหน่ง A ในแป้นหมุนความไวแสง การตังค่าสําหรับ
ออโต้ 1, ออโต้ 2 และ ออโต้ 3 สามารถจัดเก็บแยกต่างหากได้ โดยมีคา่ เริ มต้ นตามทีแสดงด้ าน
ล่าง
รายการ
ความไวเริมต้ น
ISOสูงสุด
SHUTTER SPEEDตําสุด

ตัวเลือก
160–12800
400–12800
1⁄500–¼ วิ, ออโต้

ออโต้ 1
800

ค่ าเริมต้ น
ออโต้ 2
160
1600
ออโต้

ออโต้ 3
3200

กล้ องจะเลือกความไวแสงอัตโนมัตริ ะหว่างค่าเริ มต้ นและค่าสูงสุด; ความไวแสงจะเพิมขึนสูงกว่า
ค่าเริ มต้ นเฉพาะเมือความเร็วชัตเตอร์ ทีจําเป็ นสําหรับการรับแสงทีเหมาะสมจะตํากว่าค่าทีเลือก
สําหรับ SHUTTER SPEEDตําสุด

N • หากค่าทีเลือกสําหรับ ความไวเริมต้ น สูงกว่าค่าทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด กล้ องจะตังค่า
ความไวเริมต้ น เป็ นค่าทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด
• กล้ องอาจเลือกความเร็วชัตเตอร์ทีช้ ากว่า SHUTTER SPEEDตําสุด หากภาพยังคงเป็ นการรับ
แสงน้ อยเกินไปทีค่าทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• หากเลือก ออโต้ สําหรับ SHUTTER SPEEDตําสุด กล้ องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ตําสุด

โดยอัตโนมัตโิ ดยเท่ากับค่าผกผันของทางยาวโฟกัสโดยประมาณ ในหน่วยวินาที (ตัวอย่างเช่น
หากเลนส์มีทางยาวโฟกัสเท่ากับ 50 มม. กล้ องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ ตําสุดทีใกล้ เคียงกับ
1⁄50 วินาที) การเลือกตัวเลือกสําหรับการกันภาพสันสะเทือนจะไม่มีผลในความเร็ วชัตเตอร์ ตําสุด
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5

การวัดแสง
เลือกวิธีทีจะให้ กล้ องวัดการรับแสง
A ตังค่ าการถ่ ายภาพ > วัดแสง จะให้ ตวั เลือกการวัดแสงดังต่อไปนี

O ตัวเลือกทีเลือกจะมีผลเฉพาะเมือ G ตังค่ า AF/MF > ตังค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา เป็ น ปิ ด
โหมด

o

(หลายจุด)

p

(เฉลียหนักกลาง)

v

(เฉพาะจุด)

w

(เฉลีย)

5
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กล้ องจะกําหนดการรับแสงทันทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี และ
ความสว่างทีมี แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
กล้ องจะวัดแสงของเฟรมทังหมดแต่จะกําหนดนําหนักมากทีสุดไปยังพืนทีตรงกลาง
กล้ องจะวัดสภาพของแสงในพืนทีตรงกลางของเฟรมทีเท่ากับ 2% ของพืนทีทังหมด
แนะนําให้ ใช้ กบั ตัวแบบทีมีไฟด้ านหลัง และในกรณีอืนทีพืนหลังมีแสงสว่างมากกว่า
หรื อมืดมากกว่าตัวแบบหลัก
ตังค่าการรับแสงให้ เป็ นการเฉลียสําหรับทัวทังเฟรม ให้ การรับแสงทีสมําเสมอตลอด
การถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสิทธิภาพสําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนทีตัว
แบบสวมชุดสีดําหรื อสีขาว

การชดเชยการรั บแสง
ปรับการรับแสง
หมุนแป้นหมุนการชดเชยการรับแสง

N • ปริมาณของการชดเชยทีใช้ 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 ลงครึงหนึง ในโหมดมูฟวี อาจไม่เห็นการชดเชยการรับแสงทีแม่นยําทีจอแสดงผล
ระหว่างการบันทึก F-Log หรื อเมือเลือก W 200% หรื อ X 400% สําหรับ ช่ วงไดนามิก
คุณสามารถดูตวั อย่างทีถูกต้ องได้ โดยการเลือกโหมด M และปรับการรับแสงโดยตรง
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5

การชดเชยการรับแสง

C (ปรั บเอง)
เมือหมุนแป้นหมุนการชดเชยการรับแสงไปที C จะสามารถ
ปรับการชดเชยการรับแสงโดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง
ด้ านหน้ า

N • สามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าเพือตังค่าการชดเชยการรับแสงเป็ นค่าระหว่าง –5 และ
+5 EV
• ฟั งก์ชนั ทีจะถูกกําหนดลงในแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าสามารถเลือกได้ โดยการกดแป้นหมุน
(P 224)

5
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ล็อกโฟกัส/การรั บแสง
โฟกัสและการรับแสงจะล็อค เมือกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึง

1

วางตําแหน่งตัวแบบในเฟรมโฟกัส และกดปุ่ มชัตเตอร์
ครึงหนึงเพือล็อกโฟกัสและรูรับแสง โฟกัสและการรับ
แสงจะยังคงล็อกไว้ ในขณะทีกดปุ่ มชัตเตอร์ ครึงหนึง
(การล็อก AF/AE)

2 กดปุ่ มลงจนสุด
ุ่ ตเตอร์ ใช้ ได้ เฉพาะเมือเลือก ON สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล >
N • ล็อกโฟกัสโดยใช้ ปมชั
AF ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์ , AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์

• สามารถใช้ ก้านโฟกัส (ไม้ โฟกัส) เพือปรับตําแหน่งของจุดโฟกัสในระหว่างการล็อกการรับแสง
5
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ล็อกโฟกัส/การรับแสง

ปุ่ มควบคุมอืนๆ
สามารถล็อคโฟกัสและการรับแสงได้ โดยใช้ ปมฟั
ุ่ งก์ชนั ทีการ
ตังค่าเริ มต้ น คุณสามารถใช้ ปมุ่ AEL เพือล็อกค่าแสงโดยไม่
ต้ องล็อกโฟกัสได้ หากคุณได้ กําหนดปุ่ ม AFON ให้ เป็ น ล็อก
AF เท่ านัน (P 254) จะสามารถใช้ เพือล็อกโฟกัสโดยไม่
ล็อกค่าแสงได้ เช่นกัน

• เมือกดปุ่ มทีกําหนดการควบคุมไว้ การกดปุ่ มชัตเตอร์ลง

ครึงหนึงจะไม่ยกเลิกการล็อก
• หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/
ไดอัล > AE/AF LOCK จะยกเลิกการล็อกได้ โดยการกด
ปุ่ มนันเป็ นครังทีสอง

ปุ่ ม AEL
(ล็อกการรับแสง)

ปุ่ ม AFON

5

N สามารถกําหนดปุ่ มฟั งก์ชนั ให้ มีบทบาทต่างๆ โดยใช้ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังฟั งก์ ชัน(Fn) การรับ
แสงและล็อคโฟกัสยังสามารถกําหนดไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั อืนๆ ได้ (P 256)
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การถ่ ายคร่ อม
การตังค่าอาจแตกต่างกันโดยอัตโนมัตใิ นแต่ละชุดของรูปถ่าย

1

หมุนแป้นหมุน Drive ไปที BKT

2

ไปที การตังค่ าโหมดการถ่ ายภาพ > การตังค่ าการถ่ ายคร่ อม ในเมนู
A ตังค่ าการถ่ ายภาพ (P 137)

N นอกจากนียังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ีผ่านทางทางลัด (P 246)
3

ถ่ายรูป

5

O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง
เลือกจํานวนภาพถ่ายในลําดับการถ่ายคร่อมและลําดับทีจะถ่ายภาพ และคุณยังสามารถเลือก
ปริ มาณค่าแสงทีแตกต่างกันในแต่ละภาพและเลือกได้ วา่ จะถ่ายภาพครังละหนึงภาพหรื อถ่าย
ต่อเนืองเป็ นชุด
ึ ก่ บั จํานวนการถ่ายคร่อม การรับแสงจะไม่เกินขีดจํากัดของระบบการวัดแสง
N โดยไม่ขนอยู

W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง
เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1⁄3, ±2⁄3 หรื อ ±1) แต่ละครังทีปล่อยชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายรูปที
ความไวแสงปั จจุบนั แล้ วประมวลผลเพือสร้ างสําเนาเพิมเติมสองชุด โดยชุดหนึงมีความไวแสง
เพิมขึนและอีกชุดด้ วยความไวแสงทีน้ อยลงจากค่าทีเลือก
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การถ่ายคร่อม

X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม
ในการปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง กล้ องจะถ่ายหนึงภาพแล้ วประมวลผลเพือสร้ างสําเนาด้ วยการ
ตังค่าการจําลองฟิ ล์มทีแตกต่างกัน
V ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว
เลือกจํานวนการถ่ายคร่อม (±1, ±2 หรื อ ±3) ในการปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง กล้ องจะถ่ายภาพ
หนึงภาพแล้ วประมวลผลเพือสร้ างสําเนาสามสําเนา คือ ภาพหนึงทีการตังค่าสมดุลย์สีขาว
ปั จจุบนั อีกภาพถ่ายแบบปรับละเอียดโดยเพิมตามจํานวนทีเลือก และภาพสุดท้ ายถ่ายแบบ
ปรับละเอียดโดยลดตามจํานวนทีเลือก
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก
ในแต่ละครังทีกดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพสามภาพด้ วยช่วงไดนามิกทีต่างกัน: 100%
สําหรับภาพแรก, 200% สําหรับภาพทีสอง และ 400% สําหรับภาพทีสาม

N ขณะทีใช้ เอฟเฟกต์การถ่ายคร่อมช่วงไดนามิก ความไวแสงจะถูกจํากัดอยูท่ ีตําสุดของ ISO 640
และจะคืนค่าความไวแสงในเอฟเฟกต์ก่อนหน้ าหลังสินสุดการถ่ายคร่อม

5

Z โฟกัส BKT
ทุกครังทีกดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพเป็ นชุด ซึงจะมีโฟกัสทีแตกต่างกันไปในแต่ละภาพ
สามารถเลือกจํานวนภาพ, ปริ มาณการเปลียนโฟกัสในแต่ละภาพ และช่วงเวลาระหว่างภาพได้ ด้วย
A ตังค่ าการถ่ ายภาพ > การตังค่ าโหมดการถ่ ายภาพ > การตังค่ าการถ่ ายคร่ อม > โฟกัส
BKT
การตังค่ าการถ่ ายคร่ อม
สามารถปรับแต่งการตังค่าสําหรับการรับแสง, ความไวแสง, จําลองฟิ ล์ม, สมดุลย์สีขาว และโฟกัสการถ่าย
คร่อมได้ โดยใช้ A ตังค่ าการถ่ ายภาพ > การตังค่ าโหมดการถ่ ายภาพ > การตังค่ าการถ่ ายคร่ อม
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ถ่ ายภาพต่ อเนือง (โหมดถ่ ายภาพต่ อเนืองเป็ นชุด)
ถ่ายภาพเคลือนไหวเป็ นชุดภาพนิง

1

หมุนแป้นหมุน Drive เพือเลือก CH (ต่อเนืองเป็ นชุด
ความเร็วสูง) หรื อ CL (ต่อเนืองเป็ นชุดความเร็วตํา)

2

ไปที การตังค่ าโหมดการถ่ ายภาพ ในเมนู A ตังค่ าการถ่ ายภาพ แล้ วเลือกอัตราเฟรม
ขันสูง

N นอกจากนียังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ีผ่านทางทางลัด (P 246)
3

กดปุ่ มชัตเตอร์ ค้างไว้ เพือถ่ายภาพทีอัตราทีเลือกไว้ ในขันตอนที 2

5

N การถ่ายจะสินสุดเมือปล่อยปุ่ มชัตเตอร์หรือการ์ดหน่วยความจําเต็ม
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ถ่ายภาพต่อเนือง (โหมดถ่ายภาพต่อเนืองเป็ นชุด)

O • หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิน ภาพทีเหลือจะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์
ใหม่
• การถ่ายภาพจะจบลงเมือการ์ดหน่วยความจําเต็ม; กล้ องจะบันทึกภาพจนถึงจุดดังกล่าว การถ่าย
ภาพต่อเนืองเป็ นชุดอาจไม่เริ มขึนถ้ าพืนทีทีใช้ งานได้ ในหน่วยความจําไม่เพียงพอ

• อัตราเฟรมอาจช้ าเมือถ่ายภาพมากขึน
• อัตราเฟรมจะแตกต่างกันตามฉาก, ความไวชัตเตอร์, ความไวแสง และโหมดโฟกัส
• ขึนอยูก่ บั สภาวะทีถ่ายภาพ อัตราเฟรมอาจช้ าลงหรือกล้ องอาจไม่ยิงแฟลช
• เวลาในการบันทึกภาพอาจเพิมขึนระหว่างการถ่ายภาพต่อเนืองเป็ นชุด
โฟกัสและรู รับแสง
• เลือกโหมดโฟกัส C เพือใช้ โฟกัสแบบต่างๆ ในการถ่ายภาพ
• เพือใช้ การรับแสงแบบต่างๆ ในการถ่ายภาพแต่ละภาพ เลือก OFF สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > AE
ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
ั สและการรับแสงแบบต่างๆ ในการถ่ายภาพแต่ละภาพ เลือกโหมดโฟกัส C และเลือก OFF
• เพือใช้ ทงโฟกั
สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์

N ประสิทธิภาพของการติดตามโฟกัสและการรับแสงอาจแตกต่างกันไปตามปั จจัยต่างๆ เช่น รูรับแสง
ความไวแสง และการชดเชยการรับแสง

5

90

HDR
ในแต่ละครังทีกดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายสามภาพ โดยการรับแสงทีแตกต่างกัน แล้ ว
รวมภาพเหล่านันเข้ าด้ วยกันเป็ นรูปถ่ายหนึงภาพ ภาพถ่ายทีได้ จะเก็บรายละเอียดใน
โทนสว่างและโทนมืด

1

หมุนแป้นหมุน Drive ไปที HDR

2

ไปที การตังค่ าโหมดการถ่ ายภาพ > โหมด HDR ในเมนู A ตังค่ าการถ่ ายภาพ และ
เลือกปริ มาณความแตกต่างของความสว่างของการเปิ ดรับแสง (P 136)
ตัวเลือก
AUTO
200%
400%
800%
800% +

3

5

คําอธิบาย
ช่วงไดนามิกจะตังค่าโดยอัตโนมัตจิ าก 200% ถึง 800%
ช่วงไดนามิกตังไว้ เป็ น 200%
ช่วงไดนามิกตังไว้ เป็ น 400%
ช่วงไดนามิกตังไว้ เป็ น 800%
การตังค่ากล้ องถูกปรับสําหรับความแตกต่างสูงสุดในช่วงไดนามิก

ถ่ายรูป
กล้ องจะสร้ างภาพทีนํามารวมกัน
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HDR

O • ถือกล้ องให้ อยูน่ ิงๆ
• อาจไม่ได้ ผลลัพธ์ตามทีต้ องการในตัวแบบทีเคลือนไหวหรือองค์ประกอบหรือมีการเปลียนแปลง
ขององค์ประกอบภาพหรื อแสงระหว่างถ่ายภาพ

• รูปภาพจะถูกครอบตัดในปริมาณทีน้ อยมากและความละเอียดจะลดลงเล็กน้ อย
• ภาพทีถ่ายด้ วยค่าสูงกว่าอาจเกิดรอยจุดขึนในภาพ เลือกค่าตามสภาวะฉากทีใช้ ถ่ายภาพ
• ไม่รองรับค่าความไวแสง “ขยาย”
• อาจไม่สามารถถ่ายภาพด้ วยความเร็วชัตเตอร์ทีเลือก โดยขึนอยูก่ บั ตัวเลือกทีเลือกไว้ สําหรับ HDR
และความไวแสง

• กล้ องไม่ยิงแฟลช

N ภาพ HDR จะแสดงด้ วยไอคอน t ระหว่างการเล่น

5
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ฉายแสงหลายครั ง
สร้ างภาพถ่ายทีรวมจากการถ่ายภาพซ้ อน

1

เลือก เปิ ด สําหรับ A ตังค่ าการถ่ ายภาพ > การถ่ ายภาพซ้ อน แล้ วเลือกโหมดเบลนด์
(P 148)

2
3

ถ่ายภาพทีหนึง
กด MENU/OK ภาพแรกทีถ่ายจะแสดงซ้ อนทับบนมุม
มองภาพผ่านเลนส์ และคุณสามารถถ่ายภาพทีสอง
ได้ ทนั ที

N • หากคุณต้ องการถ่ายรูปแรกใหม่ ให้ กดปุ่ มตัวเลือก
ซ้ าย
• ในการบันทึกภาพแรกแล้ วออกโดยไม่สร้ างภาพชุด

5
n °Å
¨°Ä®¤n

°°

การรับแสง ให้ กด DISP/BACK

4

ถ่ายภาพทีสอง โดยใช้ เฟรมแรกเป็ นแนวทาง

°°
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ฉายแสงหลายครัง

5

กด MENU/OK
การรับแสงแบบรวมจะแสดงเป็ นแนวทางในการจัดองค์
ประกอบในการถ่ายภาพถัดไป
¨°Ä®¤n

°°

N • หากคุณต้ องการถ่ายรูปทีสองใหม่ ให้ กดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย
• หากต้ องการสินสุดการถ่ายภาพและสร้ างภาพซ้ อนจากภาพทีถ่ายมาถึงจุดนี ให้ กด
DISP/BACK

6

ทําการรับแสงเพิมเติม
ภาพถ่ายแต่ละภาพสามารถมีการรับแสงได้ สงู สุดเก้ าภาพ

7

กด DISP/BACK เพือสินสุดการถ่ายภาพ
กล้ องจะสร้ างรูปทีนํามารวมกันและการถ่ายภาพซ้ อนจะสินสุดลง

O การถ่ายภาพซ้ อนจะไม่สามารถบันทึกได้ ผา่ นการถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ (P 240)
5
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ฟิ ลเตอร์ ขันสูง
ถ่ายรูปด้ วยเอฟเฟกต์ของฟิ ลเตอร์

1

หมุนแป้นหมุน Drive ไปที ADV.

2

ไปที การตังค่ าโหมดการถ่ ายภาพ > การตังค่ าฟิ ลเตอร์ ชันสูง ในเมนู
A ตังค่ าการถ่ ายภาพ แล้ วเลือกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์

N นอกจากนียังสามารถเข้ าถึงคุณสมบัตนิ ีผ่านทางทางลัด (P 246)
3

ถ่ายรูป

5
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ฟิ ลเตอร์ ขนสู
ั ง

ตัวเลือกฟิ ลเตอร์ ขันสูง
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 สีบนพืนขาวดํา(แดง)
v สีบนพืนขาวดํา(ส้ ม)
w สีบนพืนขาวดํา(เหลือง)
x สีบนพืนขาวดํา(เขียว)
y สีบนพืนขาวดํา(นําเงิน)
z สีบนพืนขาวดํา(ม่ วง)

คําอธิบาย
เลือกสําหรับเอฟเฟกต์กล้ องทอยแบบย้ อนยุค
ภาพด้ านบนและด้ านล่างจะเบลอสําหรับเอฟเฟกต์ภาพดิโอรามา
ทําให้ ภาพมีคอนทราสต์สงู โดยใช้ สีทีสดใส
สร้ างภาพทีสว่าง คอนทราสต์ตํา
สร้ างโทนมืดอย่างสมําเสมอโดยเน้ นจุดเด่นในบางพืนที
โทนสีแบบไดนามิคใช้ สําหรับถ่ายเอฟเฟกต์แฟนตาซี
สร้ างรูปแบบทีมีลกั ษณะนุม่ นวลตลอดทัวทังภาพ

พืนทีของภาพทีเป็ นสีทีเลือกจะมีการบันทึกเป็ นสีนนั แต่พืนทีอืน
ของภาพจะถูกบันทึกเป็ นสีขาวดํา

N ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจุดหรือมีความแตกต่างในความสว่างหรือระดับของสี ทังนีขึนอยูก่ บั การ
ตังค่าตัวแบบและกล้ อง
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พาโนราม่ า
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําบนหน้ าจอเพือสร้ างภาพพาโนราม่า

1

หมุนแป้นหมุน Drive ไปที u

2

การเลือกขนาดของมุมทีคุณสามารถหมุนกล้ องขณะถ่ายรูป ให้ กดปุ่ มตัวเลือกซ้ าย ไฮไลท์
ขนาดแล้ วกด MENU/OK

3

กดปุ่ มตัวเลือกขวาเพือดูตวั เลือกสําหรับทิศทางในการหันกล้ อง ไฮไลท์ทิศทางทีหันกล้ อง
แล้ วกด MENU/OK

4

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

5

หันกล้ องไปตามทิศทางทีแสดงโดยลูกศร การถ่ายภาพ
จะสินสุดโดยอัตโนมัตเิ มือกล้ องหมุนไปถึงสุดของตัวชีนํา
จากนันการถ่ายภาพพาโนราม่าจะเสร็จสิน
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5

เพือผลลัพธ์ ทดีี ทสุี ด
เพือผลลัพธ์ทีดีทีสุด ใช้ เลนส์ทีมีทางยาวโฟกัส 35 มม. หรื อน้ อยกว่า (50 มม. หรื อน้ อยกว่าในรูปแบบ
35 มม.) แนบข้ อศอกไว้ ตดิ ลําตัวแล้ วเลือนกล้ องในวงแคบอย่างช้ าๆ ด้ วยความเร็วคงที พยายามให้ กล้ อง
ขนานหรื ออยูใ่ นมุมทีถูกต้ องกับแนวระนาบและระมัดระวังให้ หนั ไปในทิศทางเดียวกันกับทีแสดงโดยตัว
ชีนํา ใช้ ขาตังกล้ องเพือให้ ได้ ผลลัพธ์ทีดีทีสุด หากผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามทีคาดหวัง ให้ ลองหันกล้ องใหม่โดย
ความเร็วทีต่างจากเดิม

O • หากกดปุ่ มชัตเตอร์ลงทังหมดจนสุดก่อนจะบันทึกภาพพาโนราม่าเสร็จสิน การถ่ายรูปจะสินสุด
และอาจไม่มีการบันทึกภาพพาโนราม่า
• ส่วนสุดท้ ายของภาพพาโนราม่าอาจไม่ถกู บันทึกหากหยุดถ่ายภาพก่อนภาพพาโนราม่าจะ
สมบูรณ์

• ภาพพาโนราม่าเกิดจากภาพหลายภาพ และในบางกรณีกล้ องจะไม่สามารถเชือมต่อภาพให้ เข้ า
กันอย่างสมบูรณ์

• ภาพพาโนราม่าอาจเบลอถ้ าตัวแบบอยูใ่ นทีมีแสงน้ อย
• การถ่ายภาพอาจหยุดชะงักหากหันกล้ องเร็วหรือช้ าเกินไป การถ่ายภาพจะถูกยกเลิกหากหันกล้ อง
ไปยังทิศทางอืนทีไม่ใช่ทิศทางทีแสดงไว้

• อาจมีบางกรณีทีกล้ องบันทึกมุมทีมากกว่าหรือน้ อยกว่าตามทีเลือกไว้
• อาจจะไม่ได้ ผลลัพธ์ทีต้ องการเมือ:
- ตัวแบบเคลือนที
- ตัวแบบอยูใ่ กล้ กล้ อง
- ตัวแบบทีไม่มีความแตกต่างกัน เช่น ท้ องฟ้าหรือทุง่ หญ้ า
- ตัวแบบทีมีการเคลือนไหวต่อเนือง เช่น คลืนและนําตก
- ตัวแบบทีมีการเปลียนแสงอย่างเห็นได้ ชดั
• เลือก ON สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะกําหนดการรับแสงของ

5

ภาพพาโนราม่าทังหมดด้ วยเฟรมแรก
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พาโนราม่า

การดูพาโนราม่ า
เมือแสดงภาพพาโนราม่าแบบเต็มเฟรม กดตัวเลือกลงเพือเริ มการดูภาพพาโนราม่า ภาพพาโนราม่าแนว
ตังจะเลือนไปตามแนวตัง ภาพพาโนราม่าแนวนอนจะเลือนไปตามแนวนอน
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• ในการเล่นแบบเต็มเฟรม คุณสามารถใช้ แป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังเพือซูมเข้ าหรือซูมออกภาพพาโน
ราม่าได้

• การดูภาพพาโนราม่าควบคุมโดยใช้ ตวั เลือก
ตัวเลือก

การเล่ นแบบเต็มเฟรม

การดูภาพพาโนราม่ า หยุดการดูภาพพาโนราม่ า

e

—

สินสุดการเล่น

(กดขึน)
f

(กดลง)
gh

(กดซ้ ายหรื อขวา)

เริ มการเล่น
ดูภาพอืนๆ

หยุดการเล่นชัวคราว

เริ มการดูภาพอีกครัง

เลือกทิศทางการหัน

เลือนภาพพาโนราม่าแบบ
แมนวล
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5

บันทึก
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เมนูถ่ายรู ป
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ตังค่ าคุณภาพภาพ (การถ่ ายภาพนิง)
ปรับการตังค่าคุณภาพของภาพสําหรับการถ่ายภาพนิง
การแสดงการตังค่าคุณภาพภาพ ให้ กด MENU/OK ในจอแส
ดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ H (ตังค่ าคุณภาพภาพ)
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N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก
ขนาดภาพ
เลือกขนาดและอัตราส่วนภาพทีใช้ บนั ทึกภาพนิง

6

ตัวเลือก
O3 : 2
O 16 : 9

ขนาดภาพ
6240 × 4160
6240 × 3512

ตัวเลือก
O1 : 1

ขนาดภาพ
4160 × 4160

ตัวเลือก
P3 : 2
P 16 : 9

ขนาดภาพ
4416 × 2944
4416 × 2488

ตัวเลือก
P1 : 1

ขนาดภาพ
2944 × 2944

ตัวเลือก
Q3 : 2
Q 16 : 9

ขนาดภาพ
3120 × 2080
3120 × 1760

ตัวเลือก
Q1 : 1

ขนาดภาพ
2080 × 2080

สามารถใช้ ตวั เลือกต่อไปนีใน โหมดช่ องมองภาพแบบสปอร์ ต และเมือเลือก ตัดส่ วน1.25X
ไว้ ในโหมดถ่ายภาพต่อเนืองเป็ นชุด:
ตัวเลือก
P3 : 2
P 16 : 9

ขนาดภาพ
4992 × 3328
4992 × 2808

ตัวเลือก
P1 : 1

N ขนาดภาพ จะไม่ถกู ตังค่าใหม่เมือปิ ดกล้ องหรือเลือกโหมดการถ่ายภาพอืน
102

ขนาดภาพ
3328 × 3328

ตังค่าคุณภาพภาพ (การถ่ายภาพนิง)

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

คําอธิบาย
สามารถใช้ อตั ราบีบอัดตําสําหรับภาพทีมีคณ
ุ ภาพสูง
อัตราการบีบอัดทีสูงขึนจะใช้ เพือเพิมจํานวนของภาพทีสามารถจัดเก็บได้
บันทึกทังในแบบไฟล์ภาพ RAW และภาพ JPEG ความละเอียดสูง
บันทึกทังในแบบไฟล์ภาพ RAW และภาพ JPEG ความละเอียดปกติ
บันทึกแบบไฟล์ภาพ RAW เท่านัน

ปุ่ มฟั งก์ ชัน
การสลับเปิ ดหรื อปิ ดคุณภาพของภาพ RAW สําหรับภาพเดียว ให้ ตงค่
ั า RAW ไปยังปุ่ มใดปุ่ มหนึง
(P 256) กดปุ่ มหนึงครังเพือเลือกตัวเลือกในแถวทางขวา และกดอีกครังเพือกลับไปยังการตังค่าดังเดิม
(แถวทางซ้ าย)
ตัวเลือกทีถูกเลือกอยู่ในปั จจุบนั สําหรั บ
คุณภาพของภาพ
FINE
NORMAL
FINE+RAW
NORMAL+RAW
RAW

ตัวเลือกทีถูกเลือกโดยการกดปุ่ มฟั งก์ ชันทีกําหนด
RAW ไว้
FINE+RAW
NORMAL+RAW
FINE
NORMAL
FINE
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6

การบันทึก RAW
เลือกว่าจะบีบอัดภาพ RAW หรื อไม่
ตัวเลือก
ไม่ ได้ บบี อัด

คําอธิบาย
ภาพ RAW จะไม่ถกู บีบอัด
ภาพ RAW จะถูกบีบอัดโดยใช้ ขนตอนวิ
ั
ธีแบบย้ อนกลับทีจะช่วยลด
ขนาดไฟล์โดยไม่สญ
ู เสียข้ อมูลภาพ สามารถดูภาพได้ ใน Capture One
Express Fujifilm (P 304), RAW FILE CONVERTER EX (P 304),
บีบอัดโดยไม่ เสียข้ อมูล
FUJIFILM X RAW STUDIO (P 305) หรื อซอฟต์แวร์ อืนๆ ทีรองรับการ
บีบอัดภาพ RAW “โดยไม่เสียข้ อมูล” คุณภาพจะเหมือนกับ ไม่ ได้ บบี อัด
แต่ไฟล์จะเล็กลงตังแต่ประมาณ 10 ถึง 70 เปอร์ เซ็นต์
ภาพ RAW ถูกบีบอัดโดยใช้ ขนตอนวิ
ั
ธี “lossy” ทีไม่สามารถย้ อนกลับได้
บีบอัด
คุณภาพจะใกล้ เคียงกับ ไม่ ได้ บบี อัด แต่ไฟล์จะเล็กลงตังแต่ประมาณ 50
ถึง 70 เปอร์ เซ็นต์

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

6

ตัวเลือก

คําอธิบาย

c PROVIA/สีปกติ

เหมาะสําหรับ วัตถุหลาย ประเภท

d Velvia/สดใส

ภาพสดใส, สําหรับภาพ วิวและธรรมชาติ

e ASTIA/นุ่มนวล

ลดสีและความ เปรี ยบต่างเพือ ให้ ดนู มุ่ ลง

i CLASSIC CHROME

สีออ่ นและปรับปรุง ความเข้ มของเงา ทําให้ ดเู ยือกเย็น

g PRO Neg. Hi

เหมาะกับพอร์ เทรต โดยเพิมคอนทราสต์ เล็กน้ อย

h PRO Neg. Std

เหมาะกับพอร์ เทรต ทีไล่ระดับนุม่ นวล และใช้ โทนสีผิว
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ตังค่าคุณภาพภาพ (การถ่ายภาพนิง)

ตัวเลือก

คําอธิบาย

g คลาสสิกเนกาทีฟ

เพิมคุณภาพสีด้วยโทนสีทีเข้ ม เพือเพิมความลึกสี

X ETERNA/ภาพยนตร์
N ETERNA BLEACH

สีออ่ นและเข้ ม ระดับเงาเหมาะสมกับ มูฟวีทีดูเหมือนฟิ ล์ม

BYPASS

a ACROS

b โมโนโครม

f ซีเปี ย

สีโดดเด่นคมชัดสูง เหมาะกับภาพนิงและมูฟวี
ถ่ายภาพขาวและดํา คมชัดและเก็บทุกรายละเอียด ใช้ ได้ กบั ฟิ ลเตอร์ สี
เหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว (G) ซึงจะช่วยเพิมความเข้ มของสีเทา
ตามสีสนั ตรงข้ ามกับสีทีเลือก
• ACROS+ฟิ ลเตอร์ เหลือง: เพิมคอนทราสต์ เล็กน้ อย และทําให้ ท้องฟ้า
มืดลง
• ACROS+ฟิ ลเตอร์ แดง: เน้ นคอนทราสต์ และทําให้ ท้องฟ้ามืดลง อย่าง
ชัดเจน
• ACROS+ฟิ ลเตอร์ เขียว: สร้ างโทนสีผิว ในการภาพคนให้ สวยเหมือน
จริ ง
ถ่ายภาพ แบบขาวดํา ใช้ ได้ กบั ฟิ ลเตอร์ สีเหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว
(G) ซึงจะช่วยเพิมความเข้ มของสีเทาตามสีสนั ตรงข้ ามกับสีทีเลือก
• โมโน+ฟิ ลเตอร์ เหลือง: เพิมคอนทราสต์ เล็กน้ อย และทําให้ ท้องฟ้า
มืดลง
• โมโนโครม+ฟิ ลเตอร์ แดง: เน้ นคอนทราสต์ และทําให้ ท้องฟ้ามืดลง
อย่างชัดเจน
• โมโน+ฟิ ลเตอร์ เขียว: สร้ างโทนสีผิว ในการภาพคนให้ สวยเหมือนจริง
ถ่ายภาพใน โทนสีซีเปี ย

N • ตัวเลือกจําลองฟิ ล์มสามารถรวมกับการตังค่าโทนและความคมชัด
• นอกจากนียังสามารถเข้ าถึงการตังค่าการจําลองฟิ ล์มผ่านทางลัด (P 246)
• สําหรับข้ อมูลเพิมเติม โปรดเยียมชม:
https://fujifilm-x.com/global/tag/the-world-of-film-simulation/?post_type=xstories
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สีโมโนโครม
เพิมสีแดงหรื อสีนําเงิน (โทนสีอบอุน่ หรื อโทนสีเย็น) ลงในการ
จําลองฟิ ล์มโมโนโครม a ACROS และ b โมโนโครม
สามารถปรับสีได้ บนแกน WARM–COOL และ G (สีเขียว)–M (สี
แดงอมม่วง)

¸Ã¤ÃÃ¦¤
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เอฟเฟคส์ ภาพเม็ดสี
เพิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ
ความหยาบ
ตัวเลือก
ชัดเจน
จาง
ปิ ด

คําอธิบาย
เลือกสําหรับเม็ดสีขรุขระ
เลือกสําหรับเม็ดสีเรี ยบเนียน
ปิ ดเอฟเฟกต์

ขนาด

6

ตัวเลือก
ใหญ่
เล็ก

คําอธิบาย
เลือกสําหรับเม็ดสีหยาบ
เลือกสําหรับเม็ดสีละเอียด

เอฟเฟกต์ โครมสี
เพิมช่วงของโทนสีทีใช้ ได้ สําหรับการเรนเดอร์ สีทีมีความอิมตัวค่อนข้ างสูง เช่น สีแดง สีเหลือง
และสีเขียว
ตัวเลือก
ชัดเจน
จาง
ปิ ด
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คําอธิบาย
เลือกเพือให้ เอฟเฟกต์มีผลมาก
เลือกเพือให้ เอฟเฟกต์มีผลน้ อย
ปิ ดเอฟเฟกต์

ตังค่าคุณภาพภาพ (การถ่ายภาพนิง)

สีโครม FX ฟ้า
เพิมช่วงของโทนสีทีใช้ ได้ สําหรับการเรนเดอร์ สีฟ้า
ตัวเลือก
ชัดเจน
จาง
ปิ ด

คําอธิบาย
เลือกเพือให้ เอฟเฟกต์มีผลมาก
เลือกเพือให้ เอฟเฟกต์มีผลน้ อย
ปิ ดเอฟเฟกต์

สมดุลย์ สีขาว
เพือให้ ได้ สีธรรมชาติ ให้ เลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวทีเข้ ากับแหล่งกําเนิดแสง
ตัวเลือก

คําอธิบาย
มีการปรับสมดุลย์สีขาวโดยอัตโนมัติ เลือกให้ สีขาวดูขาวขึนในฉากทีใช้
WA ปรั บเน้ นแสงสีขาว
แสงจากหลอดไส้
ออโต้
มีการปรับสมดุลย์สีขาวโดยอัตโนมัติ
มีการปรับสมดุลย์สีขาวโดยอัตโนมัติ เลือกให้ สีขาวดูอนุ่ ขึนในฉากทีใช้
AA ปรั บเน้ นบรรยากาศ
แสงจากหลอดไส้
k/l/m
ค่าวัดแสงสําหรับสมดุลย์สีขาว
k
เลือกอุณหภูมิสี
i
สําหรับตัวแบบทีอยูก่ ลางแดดจ้ า
j
สําหรับตัวแบบทีอยูใ่ นร่ม
k
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวธรรมชาติ”
l
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวอมเหลือง”
m
ใช้ งานภายใต้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ “ขาวนวล”
n
ใช้ งานภายใต้ หลอดไส้ ร้อน
g
ลดแสงสีนําเงินทีมักเกียวข้ องกับแสงไฟใต้ นํา
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N • ในกรณีที ออโต้ ไม่สามารถให้ ผลลัพธ์ทีต้ องการได้ —ตัวอย่างเช่น ภายใต้ แหล่งกําเนิดแสงบาง

ประเภทหรื อในการถ่ายภาพบุคคลระยะใกล้ —ใช้ สมดุลย์สีขาวแบบกําหนดเองหรื อใช้ ตวั เลือกสม
ดุลย์สีขาวทีเหมาะสมกับแหล่งกําเนิดแสงนัน
• สมดุลย์สีขาวจะปรับสําหรับแสงแฟลชในโหมด ออโต้ , WA ปรับเน้ นแสงสีขาว,
AA ปรั บเน้ นบรรยากาศ และ g เท่านัน ปิ ดแฟลชโดยใช้ ตวั เลือกสมดุลย์สีขาวอืนๆ
• นอกจากนียังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกสมดุลย์สีขาวผ่านทางลัด (P 246)

ปรั บสมดุลย์ สีขาวอย่ างละเอียด
การกด MENU/OK หลังจากเลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาวแล้ ว
ข้ อความจะแสดงขึนทีด้ านขวา ให้ ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพือปรับสม
ดุลย์สีขาวอย่างละเอียด หรื อกด DISP/BACK เพือออกโดยไม่
ปรับละเอียด

¦´ Á¨ºÉ°WB
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N • เพือออกโดยไม่ปรับอย่างละเอียด ให้ กด DISP/BACK หลังจากเลือกตัวเลือกสมดุลย์สีขาว
• คุณไม่สามารถเอียงไม้ โฟกัสในแนวทแยงมุมได้ เมือปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด
6
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ตังค่าคุณภาพภาพ (การถ่ายภาพนิง)

สมดุลย์ สีขาวกําหนดเอง
Îµ®Á° 1
เลือก k, l หรื อ m เพือปรับสมดุลย์สีขาวสําหรับ
สภาพแวดล้ อมแสงทีไม่ปกติโดยใช้ วตั ถุสีขาวอ้ างอิง
(นอกจากนียังสามารถใช้ วตั ถุทีมีสีเป็ นต้ นแบบของโทนสีภาพ
ทีจะถ่ายได้ ) เป้าหมายสมดุลย์สีขาวจะแสดงขึน; วาง
 : ´Ê n µÄ®¤n
ตําแหน่งและปรับขนาดเป้าหมายทีมีวตั ถุอ้างอิงอยูแ่ ล้ วกด
¦´ Á¨ºÉ°
Å¤n Á¨¸É¥
ปุ่ มชัตเตอร์ ลงทังหมดจนสุดเพือวัดสมดุลย์สีขาว (การเลือก
ค่ากําหนดเองล่าสุด และออกโดยไม่วดั สมดุลย์สีขาว ให้ กด DISP/BACK หรื อกด MENU/OK เพือ
เลือกค่าล่าสุด แล้ วแสดงข้ อความปรับละเอียด)
Á¦È¤¼¦r
• หาก “เสร็จสมบูรณ์ ” แสดงขึน ให้ กด MENU/OK เพือตัง
ค่าสมดุลย์สีขาวให้ เป็ นค่าทีวัดได้
• หาก “แสงน้ อยไป” แสดงขึน ให้ เพิมการชดเชยการรับ
แสง แล้ วลองใหม่อีกครัง
• หาก “แสงมากไป” แสดงขึน ให้ ลดการชดเชยการรับแสง
´Ê n µ
¥Á¨·
แล้ วลองใหม่อีกครัง
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k: อุณหภูมสิ ี
การเปลียนอุณหภูมิสีจะเปลียนระดับของสีโดยรวม

N สามารถปรับอุณหภูมิสีเพือให้ ภาพ “อุน่ ขึน” หรือ “เย็นลง” หรือตังใจสร้ างสีทีแตกต่างกันอย่างสินเชิง
จากความเป็ นจริ ง

1

เลือก k ในเมนูสมดุลย์สีขาว
รายการอุณหภูมิสีจะปรากฏขึน

¤»¨¥r ¸ µª
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2

กดปุ่ มตัวเลือกขึนหรื อลงเพือไฮไลท์อณ
ุ หภูมิสีแล้ วกด
ปุ่ ม MENU/OK
ข้ อความปรับละเอียดจะปรากฏขึน

¦´ Á¨ºÉ°
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ั 10 K โดยหมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง
N • คุณสามารถปรับอุณหภูมิสีขนละ
• หากต้ องการออกโดยไม่ปรับสมดุลย์สีขาว ให้ กด DISP/BACK หลังจากเลือกอุณหภูมิสีแล้ ว

6

3
4

กดปุ่ มตัวเลือกขึน, ลง, ซ้ าย หรื อขวาเพือไฮไลท์ปริ มาณการปรับละเอียด
กด MENU/OK
การเปลียนแปลงจะถูกนําไปใช้ อุณหภูมิสีทีเลือกจะ
ปรากฏในจอแสดงผล
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ตังค่าคุณภาพภาพ (การถ่ายภาพนิง)

อุณหภูมสิ ี
อุณหภูมิสีเป็ นการวัดเพือกําหนดค่าสีของแหล่งกําเนิดแสง โดยแสดงเป็ นหน่วยเคลวิน (K) แหล่งกําเนิด
แสงทีมีอณ
ุ หภูมิสีใกล้ เคียงกับแสงอาทิตย์โดยตรงจะเป็ นสีขาว แหล่งกําเนิดแสงทีมีอณ
ุ หภูมิสีตํากว่าจะมีสี
เหลืองหรื อสีแดง ขณะทีอุณหภูมิสีทีสูงกว่าจะเป็ นออกเป็ นสีนําเงิน

ช่ วงไดนามิก
ควบคุมคอนทราสต์ เลือกค่าทีตําเพือเพิมคอนทราสต์เมือถ่ายภาพในร่มหรื อใต้ ท้องฟ้าทีมี
เมฆมาก ค่าทีสูงเพือลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างเมือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู
แนะนําให้ ใช้ คา่ ทีสูงกว่าสําหรับฉากทีมีทงแสงอาทิ
ั
ตย์และทีร่ม เช่น ตัวแบบทีมีคอนทราสต์สงู
อย่างแสงอาทิตย์เหนือนํา, แสงทีส่องใบไม้ ในฤดูใบไม้ ร่วง, ภาพคนตัดกับท้ องฟ้า และวัตถุสีขาว
หรื อคนสวมเสือผ้ าสีขาว
ตัวเลือก
ออโต้

V 100%

W 200%

X 400%

O ภาพทีถ่ายด้ วยค่าสูงกว่าอาจเกิดรอยจุดขึนในภาพ เลือกค่าตามฉากทีใช้ ถ่ายภาพ
N • หากเลือก ออโต้ กล้ องจะเลือก V 100% หรือ W 200% อย่างใดอย่างหนึงโดยอัตโนมัติ
ตามตัวแบบและสภาพการถ่ายรูป ความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงจะแสดงเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ ลง
ครึงหนึง
• สามารถใช้ W 200% ทีความไวแสง ISO 320 ถึง ISO 12800, X 400% ทีความไวแสง
ISO 640 ถึง 12800
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การจัดลําดับช่ วง D
ลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างและโทนมืดเพือให้ ได้ ภาพทีดูเป็ นธรรมชาติเมือถ่ายภาพ
ฉากคอนทราสต์สงู
ตัวเลือก
ออโต้
ชัดเจน
จาง
ปิ ด

คําอธิบาย
กล้ องจะปรับคอนทราสต์อตั โนมัตติ ามสภาพแสง
ปรับช่วงไดนามิกปริ มาณมากสําหรับฉากทีมีคอนทราสต์สงู มาก
ปรับช่วงไดนามิกปริ มาณน้ อยสําหรับฉากทีมีคอนทราสต์ปานกลาง
ปิ ดการลดคอนทราสต์

N • สามารถใช้ จาง ทีความไวแสง ISO 320 ถึง ISO 12800, ชัดเจน ทีความไวแสง ISO 640 ถึง
12800
• เมือเลือกตัวเลือกอืนทีไม่ใช่ ปิ ด กล้ องจะปรับ โทนภาพ และ ช่ วงไดนามิก โดยอัตโนมัติ; หาก
คุณต้ องการตังค่าเหล่านีด้ วยตนเอง ให้ เลือก ปิ ด

6

โทนภาพ
เมืออ้ างอิงถึงโทนภาพ ให้ ปรับลักษณะทีปรากฏของโทนสว่าง
หรื อโทนมืด โดยทําให้ เข้ มขึนหรื ออ่อนลง เลือกค่าทีสูงขึน
เพือทําให้ โทนมืดและโทนสว่างเข้ มขึน ค่าทีตําลงเพือทําให้
อ่อนลง
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ตัวเลือก
ส่ วนสว่ าง
ส่ วนมืด
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คําอธิบาย
–2 ถึง +4
–2 ถึง +4

¥Á¨·

ตังค่าคุณภาพภาพ (การถ่ายภาพนิง)

สี
ปรับความหนาแน่นของสี เลือกค่าทีสูงขึนเพือเพิมความอิมตัวของสี ค่าทีตําลงเพือลดลง
–4

–3

–2

–1

ตัวเลือก
0

+1

+2

+3

+4

ความคมชัด
เพิมหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง เลือกค่าทีสูงขึนสําหรับโครงร่างทีคมชัดขึน ค่าทีตําลง
สําหรับโครงร่างทีอ่อนลง
–4

–3

–2

–1

ตัวเลือก
0

+1

+2

+3

+4

ลดสัญญาณรบกวนเมือใช้ ISO สูง
ลดสัญญาณรบกวนในภาพทีถ่ายด้ วยความไวแสงสูง เลือกค่าทีสูงขึนเพือลดสัญญาณรบกวน
และโครงร่างทีเรี ยบเนียน ค่าทีตําลงเพือให้ มองเห็นโครงร่าง
–4

–3

–2

–1

ตัวเลือก
0

+1

+2

+3

+4
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6

ความชัด
เพิมความละเอียดโดยให้ กระทบกับโทนสีในโทนสว่างและโทนมืดน้ อยทีสุด เลือกค่าทีสูงขึน
สําหรับเพิมความละเอียด ค่าทีตําลงสําหรับเอฟเฟกต์ทีอ่อนลง
–5

–4

–3

–2

–1

ตัวเลือก
0
+1

+2

+3

+4

+5

NRฉายแสงนาน
เลือก เปิ ด เพือลดรอยจุดในการฉายแสงนาน
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

LENS MOD. OPTIMI.
เลือก เปิ ด เพือเพิมความละเอียดโดยการปรับการเลียวเบนและการสูญเสียโฟกัสเล็กน้ อยทีขอบ
ของเลนส์
ตัวเลือก
เปิ ด

6

ขอบเขตสี
เลือกช่วงสีทีใช้ งานได้ สําหรับการผลิตสี
ตัวเลือก
sRGB
Adobe RGB
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คําอธิบาย
แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
สําหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์

ปิ ด

ตังค่าคุณภาพภาพ (การถ่ายภาพนิง)

พิกเซล แมปปิ ง
ใช้ ตวั เลือกนีหากคุณสังเกตเห็นจุดสว่างในภาพของคุณ

1 กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ H ตังค่ าคุณภาพภาพ
2 ไฮไลท์ พิกเซล แมปปิ ง แล้ วกด MENU/OK เพือดําเนินการพิกเซลแมปปิ ง
O • ไม่รับประกันผลลัพธ์
• ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ชาร์จแบตเตอรีจนเต็มก่อนเริมต้ นดําเนินการพิกเซลแมปปิ ง
• ไม่สามารถดําเนินการพิกเซลแมปปิ งได้ เมืออุณหภูมิเพิมขึน
• อาจใช้ เวลาประมวลผลสองสามวินาที
x เลือกตังค่ าเอง
สามารถเรี ยกใช้ การตังค่าจากรายการตังค่าแบบกําหนดเองใดๆ จากเจ็ดรายการได้
รายการ
กําหนดเอง 1
กําหนดเอง 2
กําหนดเอง 3
กําหนดเอง 4
กําหนดเอง 5
กําหนดเอง 6
กําหนดเอง 7

6
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x แก้ /บันทึกตังค่ าเอง
บันทึกการตังค่าทีตังไว้ ในกล้ องได้ สงู สุดถึง 7 ชุดสําหรับสถานการณ์ทีใช้ บอ่ ย สามารถเรี ยกใช้
การตังค่าทีบันทึกไว้ โดยใช้ H ตังค่ าคุณภาพภาพ > x เลือกตังค่ าเอง

N การตังค่าเมนูภาพถ่ายสามารถปรับได้ เมือแป้นหมุนเลือกโหมด STILL/MOVIE หมุนไปที STILL
1 เลือก H ตังค่ าคุณภาพภาพ ในเมนูถ่ายรูป จากนันไฮไลท์ x แก้ /บันทึกตังค่ าเอง
แล้ วกด MENU/OK

2

ไฮไลท์รายการตังค่าเองแล้ วกด MENU/OK เพือเลือก

Âo´¹´ÊnµÁ°

¶®Á°1
¶®Á°2
¶®Á°3
¶®Á°4
¶®Á°5
¶®Á°6
¶®Á°7

3

ไฮไลท์ แก้ ไข แล้ วกด MENU/OK
รายการตัวเลือกเมนูถ่ายรูปจะปรากฏขึน

Âo´¹´ÊnµÁ°

¶®Á°1
¶®Á°2
¶®Á°3
¶®Á°4
¶®Á°5
¶®Á°6

´¹nµ´»´
ÂoºÉ°¸É´ÊÅªo
ÂoÅ
¦¸ÁÈ

¶®Á°7

6

N • การจัดเก็บการตังค่ากล้ องปั จจุบนั ลงในรายการทีเลือก ให้ ไฮไลท์ บันทึกค่ าปั จจุบนั แล้ ว
กด MENU/OK
• หากต้ องการคืนค่าเริมต้ นสําหรับรายการปั จจุบนั ให้ เลือก รีเซ็ต
• เปลียนชือรายการได้ โดยใช้ แก้ ชือทีตังไว้
4

ไฮไลท์รายการทีคุณต้ องการจัดเก็บในรายการตังค่า
แบบกําหนดเองแล้ วกด MENU/OK
ปรับการตังค่าสําหรับรายการทีเลือก

ÂoÅ ¶®Á°1

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

5

กด MENU/OK เพือบันทึกการเปลียนแปลงของรายการทีเลือกแล้ วกลับสูร่ ายการเมนู
ปรับรายการเพิมเติมตามทีต้ องการ

6

การกด DISP/BACK ในรายการเมนูจะแสดงข้ อความ
ยืนยัน ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK เพือบันทึกการ
ตังค่าลงในรายการทีเลือก

´¹n µ´ »´
´Ê n µÁ°1 OK?

¨
¥Á¨·

¥o °¨´

6

117

xF ตังค่ าตัวแปลงเมาท์
ปรับการตังค่าสําหรับเลนส์ทีติดผ่านทางตัวแปลง
การเลือกทางยาวโฟกัส
เลือกหมายเลขของเลนส์ตงแต่
ั เลนส์ 1 ไปจนถึง เลนส์ 6
และใส่ทางยาวโฟกัสจริ งของเลนส์

Á¨r 5
Än nµªµ¤¥µªÃ¢´

´Ê n µ

การแก้ ไขภาพผิดเพียน
เลือกจากตัวเลือก มาก, ปานกลาง หรื อ น้ อย เพือแก้ ไขภาพ
ผิดเพียนแบบ โค้ งออก หรื อ โค้ งเข้ า

6

¥Á¨·

Âo µ¦·Á¸¥Ê ªÁ¨r 5

Ão °°¤µ
Ão °°µ¨µ
Ão °°o °¥
· 
Ão Á o µo °¥
Ão Á o µµ¨µ
Ão Á o µ¤µ

แก้ เฉดสี
สามารถปรับความแตกต่างของสี (เฉดสี) ระหว่างศูนย์กลาง
และขอบของเฟรมโดยปรับแยกแต่ละมุม
ในการใช้ การแก้ ไขเฉดสี ให้ ทําตามขันตอนต่อไปนี
Îµ

118

´Ê n µ

ตังค่าคุณภาพภาพ (การถ่ายภาพนิง)

1
2

หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังเพือเลือกมุม มุมทีเลือกจะแสดงด้ วยรูปสามเหลียม
ใช้ ตวั เลือกเพือปรับเฉดสีจนกว่ามองไม่เห็นความแตกต่างของสีระหว่างมุมทีเลือกและ
ศูนย์กลางของภาพ
• กดตัวเลือกซ้ ายหรือขวาเพือปรับสีบนแกนฟ้า–แดง
• กดตัวเลือกบนหรือล่างเพือปรับสีบนแกนนําเงิน–เหลือง

N ในการกําหนดค่าทีต้ องการ ให้ ปรับการแก้ ไขเฉดสีขณะทีถ่ายรูปท้ องฟ้าสีนําเงิน หรือแผ่นกระดาษสี
เทา

แก้ ขอบภาพมืด
เลือกค่าระหว่าง –5 และ +5 การเลือกค่าบวกจะเพิมขอบ
ภาพมืด ในขณะทีการเลือกค่าลบจะลดขอบภาพมืด แนะนํา
ให้ ใช้ คา่ บวกสําหรับเลนส์วินเทจ ส่วนค่าลบใช้ สร้ างเอฟเฟกต์
ของภาพทีถ่ายด้ วยเลนส์แอนทีคหรื อกล้ องรูเข็ม
´Ê n µ

¥Á¨·

N ในการกําหนดค่าทีต้ องการ ให้ ปรับการแก้ ไขขอบมืดของภาพขณะทีถ่ายรูปท้ องฟ้าสีนําเงิน หรือแผ่น
กระดาษสีเทา

6

แก้ ไขชือเลนส์
เปลียนชือเลนส์
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ตังค่ า AF/MF (การถ่ ายภาพนิง)
ปรับการตังค่าโฟกัสสําหรับการถ่ายภาพนิง
การแสดงการตังค่าโฟกัส ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ
ถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ G (ตังค่ า AF/MF)

´ÊnµAF/MF

Ã¢´Â¡ºÊ¸É
°°ÃoÃ¢´
µ¦´ÊnµÂ¶®Á°AF-C
Ã®¤Ã¦rAFÃ¥¦´·«µ
Â»AF
¶ª»Ã¢´
PRE-AF
Â®µAF
°°

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก
โฟกัสแบบพืนที
เลือกพืนทีโฟกัสสําหรับออโต้ โฟกัส แมนวลโฟกัส และซูมโฟกัส

6

120

ตังค่า AF/MF (การถ่ายภาพนิง)

ออโต้ โฟกัส
เลือกออโต้ โฟกัสสําหรับโหมดโฟกัส S และ C
ตัวเลือก

r
จุดเดียว

y
พืนที

z
ไวด์ /ติดตาม

j
ทังหมด

คําอธิบาย
กล้ องจะโฟกัสบนตัวแบบในจุดโฟกัสทีเลือก สามารถเลือกจํานวนจุดโฟกัสทีใช้ ได้
โดยใช้ G ตังค่ า AF/MF > จํานวนจุดโฟกัส ใช้ สําหรับโฟกัสแบบจุดบนตัวแบบ
ทีเลือก
กล้ องโฟกัสบนตัวแบบในโซนโฟกัสทีเลือก โซนโฟกัสมีจดุ โฟกัสหลายจุด ทําให้
โฟกัสบนตัวแบบทีกําลังเคลือนไหวได้ งา่ ย
• ในโหมดโฟกัส S กล้ องจะโฟกัสอัตโนมัตบิ นตัวแบบคอนทราสต์สงู พืนทีในโฟกัส
แสดงขึนในจอแสดงผล
• ในโหมดโฟกัส C กล้ องจะติดตามโฟกัสบนตัวแบบในจุดโฟกัสทีเลือก ในขณะที
กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึง
กล้ องอาจไม่สามารถโฟกัสบนตัวแบบขนาดเล็กหรื อตัวแบบทีเคลือนไหวซําๆ
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังในหน้ าจอการเลือกจุดโฟกัส (P 73, 74) เพือ
สลับไปตามออโต้ โฟกัสตามลําดับดังนี: r จุดเดียว, y พืนที และ z ไวด์ /
ติดตาม

6

121

การตังค่ าแบบกําหนดเอง AF-C
เลือกตัวเลือกติดตามโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัส C เลือกจาก
การตังค่า 1–5 ตามตัวแบบหรื อเลือกการตังค่า 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
ตัวเลือกการติดตามมาตรฐานทีทํางานได้ ดีกบั ตัวแบบทีเคลือนที
การตังค่ า 1 เอนกประสงค์
ในลักษณะทัวไป
ระบบโฟกัสพยายามติดตามตัวแบบทีเลือก เลือกใช้ กบั ตัวแบบที
การตังค่ า 2 ไม่ สนใจสิงกีดขวาง &
รักษาให้ อยูท่ ีพืนทีโฟกัสได้ ยากหรื อมีตวั แบบอืนทีมีลกั ษณะคล้ าย
ติดตามเป้าหมายต่ อไป
กันเข้ ามาอยูก่ บั ตัวแบบในพืนทีโฟกัส
ระบบโฟกัสพยายามชดเชยการเร่งหรื อชะลอความเร็ วของตัว
การตังค่ า 3 สําหรั บวัตถุที
แบบ เลือกใช้ กบั ตัวแบบทีมีแนวโน้ มในการเปลียนแปลงความเร็ ว
มีการเร่ ง/ชะลอความเร็ว
อย่างรวดเร็ว
ระบบโฟกัสพยายามโฟกัสตัวแบบทีเข้ ามาในพืนทีโฟกัสอย่าง
การตังค่ า 4 สําหรั บวัตถุที
รวดเร็ว เลือกใช้ กบั ตัวแบบทีปรากฏขึนทันทีหรื อเมือสลับตัวแบบ
ปรากฏขึนแบบฉับพลัน
อย่างรวดเร็ว
เลือกใช้ สําหรับตัวแบบทีติดตามยากทีมีแนวโน้ มไม่ใช่เฉพาะการ
การตังค่ า 5 สําหรั บวัตถุเคลือนที
เปลียนแปลงความเร็วทันที แต่ยงั มีการเคลือนไหวขนาดใหญ่จาก
ไม่ สมําเสมอและมีการเร่ ง/ชะลอ
หน้ าไปหลังและจากซ้ ายไปขวา
ปรับ ความไวในการติดตาม, ความไวในการติดตามแบบเร็ว
ตังค่ ากําหนดเอง 6 ชนิด
และ การสลับบริเวณพืนที เพือให้ เข้ ากับความต้ องการของคุณ
ตามค่าของการตังค่า 1–5 (P 123, 125)
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ตังค่า AF/MF (การถ่ายภาพนิง)

ตัวเลือกการติดตามโฟกัส
ตัวแปรแต่ละรายการทีเป็ นส่วนหนึงของการตังค่าติดตามโฟกัสมีรายละเอียดดังนี
ความไวในการติดตาม
ตัวแปรนีกําหนดระยะเวลาทีกล้ องรอเพือสลับโฟกัสเมือมีวตั ถุ
เข้ าสูพ่ ืนทีโฟกัสทีด้ านหลังหรื อด้ านหน้ าของตัวแบบปั จจุบนั
ค่ายิงสูง กล้ องจะยิงรอนาน

ªµ¤ÅªÄµ¦·µ¤
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¨È°Â¨o ª

´Ê n µµ¦·µ¤
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1

ตัวเลือก
2

3

ª·r

4

O • ค่ายิงสูง กล้ องจะยิงรอนานในการโฟกัสใหม่เมือคุณพยายามสลับตัวแบบ ค่ายิงตํา
• จะทําให้ กล้ องสลับโฟกัสจากตัวแบบของคุณเป็ นวัตถุอืนๆ ในพืนทีโฟกัสมากขึน
ความไวในการติดตามแบบเร็ว
ตัวแปรนีกําหนดว่าระบบติดตามจะเปลียนความไวอย่างไร
ตามความเร็วของตัวแบบ ค่ายิงสูง ความแม่นยําทีระบบ
พยายามตอบสนองต่อการเคลือนไหวทันทีจะยิงมากขึน

ªµ¤ÅªÄµ¦·µ¤ÂÁ¦Èª

°¥¼nÉ ·

6

Á¦n ³¨°

´Ê n µµ¦·µ¤ÂÁ¦È ª
ªµ¤Åªn °ª´»É ¸Á¨ºÉ°Å®ª
¦´ ´Ê

0

ตัวเลือก
1

ª·r

2

O ค่ายิงสูง กล้ องจะโฟกัสได้ ยากขึนในสถานการณ์ทีออโต้ โฟกัสทํางานได้ ไม่ดี เช่น เมือตัวแบบมีการ
สะท้ อนแสงสูง หรื อมีคอนทราสต์ตํา
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การสลับบริเวณพืนที
ตัวแปรนีกําหนดพืนทีโฟกัสทีให้ ความสําคัญในโซน AF
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ตัวเลือก
หน้ า
อัตโนมัติ
กลาง

ª·r

คําอธิบาย
โซน AF กําหนดความสําคัญไปทีตัวแบบทีอยูใ่ กล้ ทีสุดกับกล้ อง
กล้ องจะล็อกโฟกัสบนตัวแบบทีตรงกลางของโซน และจากนันสลับพืนทีโฟกัสตาม
ความจําเป็ นเพือติดตาม
โซน AF กําหนดความสําคัญไปทีตัวแบบทีอยูใ่ นตรงกลางของโซน

O ตัวเลือกนีจะมีผลเฉพาะเมือเลือก y พืนที สําหรับโหมด AF

6

ตังค่ า
ค่าตัวแปรสําหรับการตังค่าทีแตกต่างกันมีรายละเอียดดังนี
ความไวในการติดตาม ความไวในการติดตามแบบเร็ว การสลับบริเวณพืนที
การตังค่ า 1
2
0
อัตโนมัติ
การตังค่ า 2
3
0
กลาง
การตังค่ า 3
2
2
อัตโนมัติ
การตังค่ า 4
0
1
หน้ า
การตังค่ า 5
3
2
อัตโนมัติ
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ตังค่า AF/MF (การถ่ายภาพนิง)

ตัวเลือกการติดตามโฟกัสแบบกําหนดเอง
ทําตามขันตอนด้ านล่างเพือปรับการตังค่าสําหรับการตังค่า 6

1

เลือก การตังค่ าแบบกําหนดเอง AF-C >
ตังค่ ากําหนดเอง 6 ชนิด
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2

กดปุ่ มตัวเลือกขึนหรื อลงเพือไฮไลท์รายการแล้ วหมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าเพือ
เปลียน การรี เซ็ตการตังค่าไปเป็ นค่าเดิม ให้ กด b

3

กด DISP/BACK เมือการตังค่าเสร็จสมบูรณ์

6
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โหมดสโตร์ AF โดยปรั บทิศทาง
เลือกว่าจะบันทึกโหมดโฟกัสและพืนทีโฟกัสทีใช้ เมือกล้ องอยูใ่ นแนวตังแยกต่างหากจากค่าทีใช้
เมือกล้ องอยูใ่ นแนวนอนหรื อไม่
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ปิ ด
ใช้ การตังค่าเดียวกันสําหรับการวางแนวของกล้ องทังสองแนว
โฟกัสเฉพาะพืนที สามารถเลือกพืนทีโฟกัสแยกกันสําหรับการวางแนวของกล้ องแต่ละแนวได้
เปิ ด
สามารถเลือกโหมดโฟกัสและพืนทีโฟกัสแยกกันได้

แสดงจุด AF yz
เลือกว่าจะให้ เฟรมโฟกัสแต่ละเฟรมแสดงเมือเลือก พืนที หรื อ ไวด์ /ติดตาม สําหรับ G ตังค่ า
AF/MF > ออโต้ โฟกัส หรื อไม่
ตัวเลือก
ON

6

OFF

จํานวนจุดโฟกัส
เลือกจํานวนจุดโฟกัสทีใช้ ได้ สําหรับการเลือกจุดโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส หรื อเมือเลือก
จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส
ตัวเลือก
117 จุด (9×13)
425 จุด (17×25)
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คําอธิบาย
เลือกจากจุดโฟกัส 117 จุดทีเรี ยงในตารางแบบ 9 คูณ 13
เลือกจากจุดโฟกัส 425 จุดทีเรี ยงในตารางแบบ 17 คูณ 25

ตังค่า AF/MF (การถ่ายภาพนิง)

PRE-AF
หากเลือก เปิ ด กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนือง แม้ เมือไม่ได้ กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึง กล้ องจะปรับ
โฟกัสอย่างต่อเนือง เพือให้ กล้ องสามารถโฟกัสได้ อย่างรวดเร็วยิงขึนหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ ลง
ครึงหนึง การเลือกใช้ ตวั เลือกนีจะช่วยป้องกันการถ่ายพลาด
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ิ องแบตเตอรี มากขึน
O การเลือก เปิ ด จะทําให้ สนเปลื

xF แสงหา AF
หากเลือก เปิ ด แสงช่วยหา AF จะสว่างเพือช่วยหาออโต้ โฟกัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O • กล้ องอาจไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ แสงช่วยหา AF ได้ ในบางกรณี
• หากกล้ องไม่สามารถโฟกัสในระยะใกล้ ให้ ลองเพิมระยะทางเข้ าหาตัวแบบ
• หลีกเลียงการส่องแสงช่วยหา AF ไปยังตาของตัวแบบโดยตรง
N การเปลียนแปลงใดๆ ทีทําโดยใช้ รายการนีจะมีผลในโหมดมูฟวีด้ วย (P 169)

6
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ตังค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะจะตังโฟกัสและรูรับแสงสําหรับ
ใบหน้ าบุคคลไม่วา่ จะอยูต่ ําแหน่งใดในเฟรม ซึงเป็ นการ
ป้องกันกล้ องจับโฟกัสไปทีพืนหลังในการถ่ายภาพคนเป็ นก
ลุม่ เลือกสําหรับการถ่ายรูปทีเน้ นตัวแบบทีเป็ นบุคคล คุณยัง
สามารถเลือกว่ากล้ องจะตรวจจับและโฟกัสไปทีตาซ้ ายหรื อ
ตาขวาเมือเปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
ตัวเลือก

6

คําอธิบาย
ปรับการตังค่าสําหรับระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ คุณยังสามารถปรับการ
ตังค่าการตรวจจับตาได้
• g ตาปิ ด: ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริยะเท่านัน
• u ตา ออโต้ : กล้ องจะเลือกอัตโนมัตวิ า่ จะโฟกัสดวงตาข้ างใดเมือตรวจ
เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า พบใบหน้ า
• w เน้ นตาขวา: กล้ องจะโฟกัสทีตาขวาของตัวแบบทีตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
• v เน้ นตาซ้ าย: กล้ องจะโฟกัสทีตาซ้ ายของตัวแบบทีตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
ปิ ด
ปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะและเน้ นดวงตา

O • ถ้ าตัวแบบเคลือนไหวในขณะทีกดปุ่ มชัตเตอร์ ใบหน้ าอาจไม่อยูใ่ นตําแหน่งทีมีการระบุด้วยกรอบ
สีเขียวเมือถ่ายภาพ
• ในบางโหมด กล้ องอาจตังค่าการรับแสงสําหรับทังเฟรม แทนทีจะเป็ นบุคคล
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ตังค่า AF/MF (การถ่ายภาพนิง)

N • ใบหน้ าทีกล้ องเลือกจะแสดงในกรอบสีเขียว ใบหน้ าอืนๆ ทีกล้ องตรวจพบจะแสดงในกรอบสีเทา

หากต้ องการให้ กล้ องโฟกัสไปทีวัตถุอืน ให้ แตะภายในกรอบสีเทา ไอคอน g จะเปลียนจากสี
ขาวเป็ นสีเขียว
• คุณยังสามารถเปลียนวัตถุได้ โดยการกดปุ่ มฟั งก์ชนั ทีกําหนดไว้ ให้ การเลือกใบหน้ า op
แล้ วใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) หรื อ (ระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพ) ตัวควบคุมแบบสัมผัส
(P 24)
• ในการสลับจากการตรวจหาใบหน้ าเป็ นการเลือกพืนทีโฟกัสแบบแมนวล ให้ กดตรงกลางของไม้
โฟกัส (ก้ านโฟกัส) กดอีกครังเพือเปิ ดใช้ การตรวจหาใบหน้ าอีกครัง
• หากวัตถุทีเลือกออกจากเฟรมภาพไป กล้ องจะรอให้ วตั ถุกลับมาในระยะเวลาทีตังไว้ และบางครัง
อาจปรากฏกรอบสีเขียวขึนมาในตําแหน่งทีไม่มีใบหน้ าใด
• คุณไม่สามารถเปลียนวัตถุได้ ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนืองเป็ นชุด
• ขึนอยูก่ บั สภาวะการถ่ายรูป การตรวจหาใบหน้ าอาจหยุดเมือถ่ายภาพต่อเนืองเป็ นชุด
ั
ายภาพแนวตังหรื อการถ่ายภาพแนวนอน
• การระบุใบหน้ าของกล้ องสามารถทําได้ ทงในการถ่
• ถ้ ากล้ องไม่สามารถตรวจหาดวงตาของตัวแบบได้ เพราะถูกบดบังโดยเส้ นผม แว่นตา หรือวัตถุอืน
กล้ องจะโฟกัสใบหน้ าแทน
• นอกจากนียังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกการตรวจจับใบหน้ า/ตาผ่านทางลัดได้ (P 246)

6
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AF+MF
ถ้ าเลือก เปิ ด ในโหมดโฟกัส S และโฟกัสถูกล็อค (ไม่วา่ จะโดยการกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึงหรื อ
วิธีการอืนใด) ล็อคโฟกัสสามารถถูกยกเลิกและปรับโฟกัสแบบแมนวลได้ โดยการหมุนวงแหวน
โฟกัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O • ต้ องตังค่าเลนส์ทีมีสญั ลักษณ์ระยะโฟกัสเป็ นโหมดแมนวลโฟกัส (MF) ก่อนถึงจะสามารถใช้ งาน
ตัวเลือกนี การเลือก MF จะปิ ดใช้ งานสัญลักษณ์ระยะโฟกัส
• ถ้ าเลนส์มีสญั ลักษณ์ระยะโฟกัส ตังวงแหวนโฟกัสไปตรงกลางของสัญลักษณ์ระยะโฟกัส โดย
กล้ องอาจไม่โฟกัสหากวงแหวนถูกตังเป็ นระยะอนันต์หรื อโฟกัสตําสุด

ี สชัดสุด สามารถเลือกได้ โดยใช้
N ตัวเลือกระบบช่วย MF มาตรฐาน และ ไฮไลท์ทโฟกั
ระบบช่ วย MF

ซูมโฟกัส AF+MF
เมือเลือก เปิ ด สําหรับ G ตังค่ า AF/MF > เช็คโฟกัส และเลือก จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส จะ
สามารถใช้ ซมู โฟกัสเพือซูมเข้ าบนพืนทีโฟกัสทีเลือกได้ สามารถเลือกอัตราซูมโดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง
ด้ านหลัง

6
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ตังค่า AF/MF (การถ่ายภาพนิง)

ระบบช่ วย MF
เลือกวิธีทีจะแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก

คําอธิบาย
แสดงโฟกัสปกติ (โฟกัสชัดสุด, ภาพแบ่งดิจิตอล และไมโครปริ ซมึ ดิจิตอลจะไม่
มาตรฐาน
สามารถใช้ งานได้ )
แสดงภาพแบ่งขาวดํา (โมโนโครม) หรื อสี (สี) ในตรงกลางของเฟรม เฟรม
ภาพแบ่ งดิจติ อล ตัวแบบในพืนทีภาพแบ่ง แล้ วหมุนวงแหวนปรับโฟกัสจนภาพแบ่งทังสีส่วนจัด
เรี ยงกันอย่างถูกต้ อง
เส้ นตารางทีเน้ นไปยังส่วนทีเบลอจะแสดงขึนเมือตัวแบบอยูน่ อกโฟกัส จะหาย
ไมโครปริซมึ ดิจติ อล
ไปและเปลียนไปเป็ นภาพทีคมชัดเมือตัวแบบอยูใ่ นโฟกัส
ไฮไลท์ ทโฟกั
ี สชัดสุด กล้ องจะเพิมโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดับชัดสุด

N นอกจากนีคุณยังสามารถเลือกตัวเลือกระบบช่วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง
ด้ านหลังค้ างไว้

เช็คโฟกัส
หากเลือก เปิ ด จอแสดงผลจะซูมเข้ าในพืนทีโฟกัสทีเลือกโดยอัตโนมัติ เมือหมุนวงแหวนปรับ
โฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N • การกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังจะยกเลิกการซูมโฟกัส
• ตําแหน่งการซูมจะอยูร่ อบๆ พืนทีโฟกัสในขณะนันและเปลียนไปตามการเปลียนพืนทีโฟกัส
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6

รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.
เลือก เปิ ด เพือวัดแสงเฟรมโฟกัสปั จจุบนั ในโหมดโฟกัส S หรื อ C
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

xF ตัง AF ทันที
เลือกว่ากล้ องจะโฟกัสโดยใช้ AF เดียว (AF-S) หรื อ AF ต่อเนือง (AF-C) เมือกดปุ่ มทีเป็ นการ
ล็อคโฟกัสหรื อปุ่ มทีกําหนด เปิ ด AF ไว้ ในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
AF-S

AF-C

N การเปลียนแปลงใดๆ ทีทําโดยใช้ รายการนีจะมีผลในโหมดมูฟวีด้ วย (P 171)

6

xF สเกลระยะชัดลึก
เลือก พินฐานแบบฟิ ล์ ม เพือช่วยคุณประเมินความลึกฟิ ลด์สําหรับภาพทีจะดูเป็ นภาพพิมพ์
และทีมีลกั ษณะคล้ ายกัน ส่วน พืนฐานพิกเซล จะช่วยคุณประเมินความลึกฟิ ลด์สําหรับภาพที
จะดูทีความละเอียดสูงบนคอมพิวเตอร์ หรื อจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
ตัวเลือก
พืนฐานพิกเซล

พินฐานแบบฟิ ล์ ม

N การเปลียนแปลงใดๆ ทีทําโดยใช้ รายการนีจะมีผลในโหมดมูฟวีด้ วย (P 171)
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ตังค่า AF/MF (การถ่ายภาพนิง)

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

คําอธิบาย
เน้ นการตอบสนองของชัตเตอร์ มากกว่าโฟกัส สามารถถ่ายภาพเมือกล้ องไม่ได้ อยู่
ในโฟกัส
เน้ นโฟกัสมากกว่าการตอบสนองของชัตเตอร์ สามารถถ่ายภาพได้ เฉพาะเมือกล้ อง
อยูใ่ นโฟกัส

xF ตัวจํากัดช่ วง AF
จํากัดช่วงของระยะโฟกัสทีใช้ ได้ เพือเพิมความเร็วในการโฟกัส
ตัวเลือก
ปิ ด
กําหนดเอง
พรี เซ็ต1
พรี เซ็ต2

คําอธิบาย
ปิ ดใช้ งานการจํากัดโฟกัส
จํากัดโฟกัสไปทีช่วงของระยะห่างทีกําหนดเป็ นตําสุดและสูงสุด
• ตกลง: จํากัดโฟกัสไปทีช่วงทีเลือก
• ตังค่ า: เลือกวัตถุสองชินและจํากัดโฟกัสไปทีระยะห่างระหว่างวัตถุนนั
จํากัดโฟกัสไปทีช่วงทีกําหนดไว้ ลว่ งหน้ า

O • การเลือกช่วงโฟกัสทีมีระยะสันกว่าระยะโฟกัสทีน้ อยทีสุดของเลนส์จะปิ ดใช้ งานการจํากัดโฟกัส
• ค่าทีระบุและแสดงสําหรับการจํากัดโฟกัสอาจแตกต่างจากระยะโฟกัสจริง
N • การดําเนินการเพิมเติมต่อไปนีสามารถทําได้ เมือเลือก กําหนดเอง:
- คุณสามารถแตะวัตถุในหน้ าจอสัมผัสเพือเลือกช่วงโฟกัส
- แทนทีจะแตะวัตถุในจอแสดงผล ให้ คณุ ตังระยะโฟกัสสูงสุดเป็ นระยะอนันต์โดยหมุนวงแหวน
ปรับโฟกัส

• การเปลียนแปลงใดๆ ทีทําโดยใช้ รายการนีจะมีผลในโหมดมูฟวีด้ วย (P 171)
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6

xF โหมดหน้ าจอสัมผัส
เลือกการดําเนินการถ่ายภาพทีใช้ โดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
โหมด

คําอธิบาย

ถ่ ายด้ วยการ แตะหัวข้ อในจอแสดงผลเพือโฟกัสและปล่อยชัตเตอร์ ในโหมดถ่ายภาพต่อเนือง
เป็ นชุด กล้ องจะถ่ายภาพขณะทีคุณวางนิวไว้ บนจอแสดงผล
สัมผัส
AF

• ในโหมดโฟกัส S (AF-S) กล้ องจะโฟกัสเมือคุณแตะทีตัวแบบในหน้ าจอ โฟกัส
จะล็อคทีระยะห่างในขณะนันจนกว่าคุณจะแตะทีไอคอน AF OFF

• ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะเริมโฟกัสเมือคุณแตะทีตัวแบบในหน้ าจอ
AF OFF

6

กล้ องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนืองตามระยะห่างของตัวแบบทีเปลียนไปจนกว่า
คุณจะแตะทีไอคอน AF OFF
• ในโหมดแมนวลโฟกัส (MF) คุณสามารถแตะทีหน้ าจอเพือโฟกัสตัวแบบทีเลือก
โดยใช้ ออโต้ โฟกัสได้

บริเวณ

แตะเพือเลือกจุดสําหรับโฟกัสหรื อซูม เฟรมโฟกัสจะเคลือนไปยังจุดทีเลือก

ปิ ด

ปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัส

N • หากต้ องการปิ ดใช้ งานการควบคุมแบบสัมผัสและซ่อนสัญลักษณ์โหมดหน้ าจอสัมผัส เลือก ปิ ด
เพือ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังค่ าหน้ าจอสัมผัส > x การตังค่ าหน้ าจอสัมผัส
• การเปลียนแปลงใดๆ ทีทําโดยใช้ รายการนีจะมีผลในโหมดมูฟวีด้ วย (P 172)
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ตังค่า AF/MF (การถ่ายภาพนิง)

การควบคุมแบบสัมผัสเพือซูมโฟกัส
การควบคุมแบบสัมผัสจะแตกต่างกันไประหว่างซูมโฟกัส (เปิ ดใช้ งานตรวจสอบโฟกัส)
พืนทีตรงกลางภาพ

การแตะทีตรงกลางของหน้ าจอจะเป็ นการเริ มใช้ การทํางานต่างๆ
ตามด้ านล่างนี

โหมดหน้ าจอสัมผัส
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส
AF
บริเวณ
ปิ ด

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

พืนทีอืนๆ ของภาพ

6

การแตะทีพืนทีอืนๆ ของภาพจะเป็ นการเลือนหน้ าจอ ไม่วา่ จะอยู่
ระหว่างการถ่ายภาพนิงหรื อการบันทึกภาพยนตร์ โดยไม่ขนกั
ึ บตัว
เลือกของโหมดหน้ าจอสัมผัส
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ตังค่ าการถ่ ายภาพ (การถ่ ายภาพนิง)
ปรับตัวเลือกการถ่ายภาพสําหรับการถ่ายภาพนิง
ในการแสดงตัวเลือกการถ่ายภาพ ให้ กด MENU/OK ในจอแส
ดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ A (ตังค่ าการถ่ ายภาพ)

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก

´Ênµµ¦nµ¥£µ¡

µ¦´ÊnµÃ®¤µ¦nµ¥£µ¡
Ã®¤n°¤°£µ¡Â°¦r
ÁÈ£µ¡¨nª®oµ
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°°

การตังค่ าโหมดการถ่ ายภาพ
ปรับการตังค่าสําหรับโหมดการถ่ายภาพทีแตกต่างกัน
ตัวเลือก
การตังค่ าการถ่ ายคร่ อม

6

คําอธิบาย
เลือกการตังค่าทีใช้ เมือหมุนแป้นหมุน Drive ไปที BKT (P 137)
เลือกอัตราเฟรมทีใช้ เมือหมุนแป้นหมุนไดร์ ฟไปที
CH (ความเร็ วสูงต่อเนือง) อัตราเฟรมทีแสดงเมือใช้ ชตั เตอร์
อิเล็กทรอนิกส์คือ 40 fps หรื อ 60 fps ในโหมดตัด 1.25X
ตัวเลือก
1
20fps(ตัด1.25X) R 1
30fps(ตั
ด
1.25X)
R
ภาพต่ อเนืองความเร็วสูง CH
1
10fps(ตัด1.25X) R
20fps R 1
2
15fps
10fps
1 ใช้ ได้ กบั ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เท่านัน
2 ใช้ ได้ กบั ชัตเตอร์ กลไกเท่านัน

เลือกอัตราเฟรมทีใช้ เมือหมุนแป้นหมุนไดร์ ฟไปที CL (ความเร็ วตําต่อ
เนือง)
ตัวเลือก
ภาพต่ อเนืองความเร็วตํา CL
3.0fps
5.0fps
7.0fps *
8.0fps
* 6.6 fps ใช้ กบั ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

โหมด HDR
การตังค่ าฟิ ลเตอร์ ชันสูง
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ในแต่ละครังทีกดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายสามภาพ โดยการรับแสง
ทีแตกต่างกัน แล้ วรวมภาพเหล่านันเข้ าด้ วยกันเป็ นรูปถ่ายหนึงภาพ
ภาพถ่ายทีได้ จะเก็บรายละเอียดในโทนสว่างและโทนมืด (P 91)
เลือกฟิ ลเตอร์ ทีใช้ เมือหมุนแป้นหมุน Drive ไปที ADV. (P 96)

ตังค่าการถ่ายภาพ (การถ่ายภาพนิง)

การตังค่ าการถ่ ายคร่ อม
เลือกประเภทการถ่ายคร่อมและปรับแต่งตัวเลือกการถ่ายคร่อมสําหรับ BKT โหมดไดร์ ฟ
เลือก BKT
สามารถใช้ ตวั เลือกต่อไปนีเมือเลือก BKT สําหรับโหมดไดร์ ฟ
O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง
W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง
X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม

ประเภทการถ่ ายคร่ อม
V ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก
Z โฟกัส BKT

ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง
ตัวเลือกเหล่านีจะสามารถใช้ งานได้ เมือเลือก O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง สําหรับ เลือก BKT
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกจํานวนภาพทีถ่ายในลําดับการถ่ายคร่อมและปริ มาณการรับแสงทีแตกต่าง
กันไปในแต่ละภาพ
ตังค่ าเฟรม/ขันที
• ภาพ: เลือกจํานวนภาพทีถ่ายในลําดับการถ่ายคร่อม
• ขันที: เลือกปริมาณการรับแสงทีแตกต่างกันไปในแต่ละภาพ
• 1 เฟรม: ถ่ายภาพในลําดับการถ่ายคร่อมครังละหนึงภาพ
1 เฟรม/ต่ อเนือง • ต่ อเนือง: ถ่ายภาพในลําดับการถ่ายคร่อมครังละหลายภาพในการถ่ายครัง
เดียว
ตังค่ าต่ อเนือง เลือกลําดับของภาพทีจะถ่าย

ถ่ ายคร่ อมความไวแสง
ตัวเลือกเหล่านีจะสามารถใช้ งานได้ เมือเลือก W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง สําหรับ เลือก BKT
±1⁄3

ตัวเลือก
±2⁄3

±1

137

6

ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม
เลือกการจําลองฟิ ล์มสามชนิดทีใช้ สําหรับการถ่ายคร่อมจําลองฟิ ล์ม (P 104)
ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว
ตัวเลือกเหล่านีจะสามารถใช้ งานได้ เมือเลือก V ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว สําหรับ เลือก
BKT
±1

ตัวเลือก
±2

±3

การตังค่ าโฟกัส BKT
เลือกจากโหมดการถ่ายคร่อมโฟกัส ออโต้ และ ตังค่ าเอง
• ตังค่ าเอง: ในโหมด ตังค่ าเอง ให้ คณุ เลือกดังต่อไปนี
ตัวเลือก
ภาพ
ขันที
ช่ วงเวลา

6

คําอธิบาย
เลือกจํานวนภาพ
เลือกปริ มาณการเปลียนโฟกัสในแต่ละภาพ
เลือกช่วงเวลาระหว่างภาพ

โฟกัสและภาพ/ขันที
ความเกียวข้ องระหว่างโฟกัสกับตัวเลือกทีเลือกสําหรับ ภาพ และ ขันที แสดงอยูใ่ นภาพประกอบ

ทีละภาพ

1

:

ขันที

2

3

4

5

ตําแหน่งเริ มต้นจุดโฟกัส
โฟกั
ส
จะเริ
มจากตํ
า
แหน่
ง
เริ
มต้
น
จุ
ด
โฟกั
สไปจนถึงระยะอนันต์
•
ค่
า
ของ
ขั
นที
ที
น้
อ
ยจะส่
ง
ผลให้
เ
กิ
ด
การเปลี
ยนแปลงโฟกัสเล็กน้ อย ค่าทีมากขึนจะส่งผลต่อการ
•
เปลียนแปลงทีมากขึน
ึ ก่ บั ตัวเลือกทีเลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสินสุดลงเมือโฟกัสไปถึงระยะอนันต์
• โดยไม่ขนอยู
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ตังค่าการถ่ายภาพ (การถ่ายภาพนิง)

• ออโต้ : ในโหมด ออโต้ กล้ องจะคํานวณ ภาพ และ ขันที โดยอัตโนมัติ
1

เลือก A ตังค่ าการถ่ ายภาพ ในเมนูถ่ายรูป จากนันไฮไลท์ การตังค่ าโฟกัส BKT
แล้ วกด MENU/OK

2

เลือก ออโต้ แล้ วเลือก ช่ วงเวลา
มุมมองภาพผ่านเลนส์จะปรากฏขึน

3

โฟกัสไปทีจุดทีใกล้ ทีสุดของตัวแบบแล้ วกด

µ¦´Ê n µÃ¢´BKT
´Ê n µ»A
ª»¤ªÂ®ª¦´Ã¢´

MENU/OK

ระยะโฟกัสทีเลือกจะปรากฏขึนเป็ น A บน
สัญลักษณ์ระยะโฟกัส

´Ê n µ»B

´Ê n µ

N คุณสามารถเลือกช่วงโฟกัสเดียวกันได้ โดยโฟกัสไปทีจุดทีไกลทีสุดของตัวแบบก่อน
4

โฟกัสไปทีจุดทีไกลทีสุดของตัวแบบแล้ วกด

µ¦´Ê n µÃ¢´BKT
´Ê n µ»B
ª»¤ªÂ®ª¦´Ã¢´

DISP/BACK

ระยะโฟกัสทีเลือก (B) และช่วงโฟกัส (A ถึง B) จะ
ปรากฏบนสัญลักษณ์ระยะโฟกัส

´Ê n µ»A

´Ê n µ

6

N แทนทีจะกดปุ่ ม DISP/BACK คุณสามารถกด MENU/OK แล้ วเลือก A อีกครัง
5

ถ่ายรูป
กล้ องจะคํานวณค่าสําหรับ ภาพ และ ขันที โดย
อัตโนมัติ จํานวนเฟรมจะปรากฏในจอแสดงผล
Å¤n Äo
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โหมดช่ องมองภาพแบบสปอร์ ต
การถ่ายภาพโดยใช้ การตัดภาพในพืนทีตรงกลางของหน้ า
จอ ใช้ ตวั เลือกนีกับภาพของนักกีฬา, นก และตัวแบบที
เคลือนไหวได้ อืนๆ

ตัวเลือก
เปิ ด
ปิ ด

คําอธิบาย
ภาพทีถ่ายโดยใช้ ตดั 1.25× จะถูกลดมุมของภาพลงในขณะทีทางยาวโฟกัสของเลนส์เพิม
ขึน 1.25×; การตัดภาพจะแสดงโดยใช้ เฟรมในหน้ าจอ
ปิ ดใช้ งานตัด 1.25×

N • รายการ H ตังค่ าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ ในเมนูถ่ายภาพจะถูกตังไว้ ที P
• ช่องมองภาพแบบสปอร์ตจะไม่สามารถใช้ งานได้ ในโหมดทีมีการใช้ ชตั เตอร์อิเล็กทรอนิกส์

6

เก็บภาพล่ วงหน้ า sJ
เพือลดการหน่วงระหว่างเวลาทีคุณกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงทังหมดและเวลาทีมีการบันทึกภาพลงบน
การ์ ดหน่วยความจํา กล้ องจะเริ มการถ่ายภาพโดยชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เมือกดปุ่ มชัตเตอร์ ลง
ครึงหนึงและบันทึกภาพจํานวนหนึงก่อนทีปุ่ มชัตเตอร์ จะถูกกดลงทังหมด
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N การถ่ายภาพโดย เก็บภาพล่วงหน้ า จะสามารถใช้ งานได้ ก็ตอ่ เมือเลือก s ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ใน CH (ถ่ายภาพต่อเนืองความเร็วสูง) โหมดไดร์ ฟเท่านัน (P 145)
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ตังค่าการถ่ายภาพ (การถ่ายภาพนิง)

ตังเวลาถ่ าย
เลือกหน่วงเวลาการปล่อยชัตเตอร์
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ชัตเตอร์ จะถูกปล่อยเป็ นเวลาประมาณสองวินาทีหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ ใช้ เพือลดการเบลอ
R 2 วิ ทีเกิดจากการเคลือนไหวของกล้ องเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ ไฟของระบบตังเวลาถ่ายกะพริ บเมือ
ระบบตังเวลาถ่ายรูปนับถอยหลัง
ชัตเตอร์ จะถูกปล่อยเป็ นเวลาประมาณสิบวินาทีหลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ ใช้ สําหรับถ่ายภาพที
S 10 วิ
คุณต้ องการถ่ายตัวเอง ไฟตังเวลาถ่ายจะกะพริ บทันทีก่อนถ่ายภาพ
ปิ ด ปิ ดตังเวลาถ่าย

หากเลือกตัวเลือกอืนทีไม่ใช่ ปิ ด ตัวตังเวลาจะเริ มทํางานเมือ
กดปุ่ มชัตเตอร์ ทงหมดลงจนสุ
ั
ด จอแสดงผลจะแสดงให้ เห็น
จํานวนวินาทีทีเหลือจนกว่าจะกดปุ่ มชัตเตอร์ หากต้ องการ
หยุดการตังเวลาก่อนจะถ่ายภาพ ให้ กด DISP/BACK

9

ุ่ ตเตอร์ การยืนด้ านหน้ าของเลนส์อาจมีผลรบกวนต่อโฟกัส
O • ยืนด้ านหลังกล้ องถ่ายรูปเมือใช้ ปมชั
และการรับแสง
• นาฬิกาตังเวลาจะปิ ดอัตโนมัตเิ มือปิ ดกล้ อง

ตังค่ าบันทึก SELF-TIMER
หากเลือก เปิ ด ตังค่าตังเวลาถ่ายทีเลือกจะยังคงมีผลหลังจากทีถ่ายภาพหรื อปิ ดกล้ องแล้ ว
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด
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6

ไฟแสดงการตังเวลาด้ วยตนเอง
หากเลือก เปิ ด ไฟระบบตังเวลาจะสว่างระหว่างการตังเวลาถ่ายด้ วยตนเอง เลือก ปิ ด เมือถ่าย
ฉากกลางคืนหรื อในสถานการณ์อืนทีคุณต้ องการให้ ไฟไม่ตดิ
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ถ่ ายตามช่ วงเวลา
กําหนดค่ากล้ องให้ ถ่ายภาพโดยอัตโนมัตใิ นช่วงเวลาทีกําหนดไว้ ลว่ งหน้ า

1

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

2

ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพือเลือกช่วงเวลาและจํานวนภาพ กด
MENU/OK เพือดําเนินการ

n ªÁª¨µÎµª¦´ Ê

n ªÁª¨µ

Îµª¦´Ê



¥Á¨·

Á¦·É¤Áª¨µ¦°

¸®¨´

6
PM

¦³¤µÁª¨µ¦°
Á¦·É¤

3

¥Á¨·

ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพือเลือกเวลาเริ มต้ น จากนันกด
MENU/OK การถ่ายภาพจะเริ มต้ นโดยอัตโนมัติ

¥Á¨·

O ไม่สามารถใช้ การถ่ายภาพตังเวลาเป็ นช่วงทีความเร็วชัตเตอร์ B (การเปิ ดชัตเตอร์ค้าง) หรือการรับ

แสงหลายจุด ในโหมดต่อเนืองเป็ นชุด กล้ องจะถ่ายภาพเพียงหนึงภาพเมือปล่อยชัตเตอร์ แต่ละครัง
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ตังค่าการถ่ายภาพ (การถ่ายภาพนิง)

N • แนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้ อง
• ขอแนะนําให้ ใช้ อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VJ
• จอแสดงผลจะปิ ดระหว่างแต่ละภาพและสว่างขึนสองสามวินาทีก่อนทีจะถ่ายภาพถัดไป
• สามารถเปิ ดใช้ งานจอแสดงผลได้ ทกุ เวลาโดยกดปุ่ มชัตเตอร์
• หากต้ องการถ่ายภาพต่อไปจนกว่าจํานวนภาพทีถ่ายจะเท่ากับจํานวนภาพทีเหลือในขณะทีเริม
การถ่ายรูปตังเวลาเป็ นช่วง ให้ ตงจํ
ั านวนภาพไปที ∞

ควบคุมการรั บแสงในการถ่ ายภาพแบบเว้ นช่ วงเวลา
เลือก เปิ ด เพือปรับการรับแสงโดยอัตโนมัตใิ นระหว่างการถ่ายรูปตังเวลาเป็ นช่วงเพือป้องกัน
การเปลียนแปลงของแสงอย่างมากระหว่างการถ่ายภาพ
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N • การเปลียนแปลงอย่างมากของความสว่างของวัตถุอาจทําให้ การรับแสงผิดปกติ เราแนะนําให้ คณุ
เลือกค่าทีสันกว่าสําหรับ ถ่ ายตามช่ วงเวลา > ช่ วงเวลา กับวัตถุทีสว่างขึนหรื อมีแสงน้ อยลงเป็ น
อย่างมากระหว่างการถ่ายภาพ
• ในโหมดแมนวล (โหมด M) การถ่ายภาพแบบเรียบเนียนจะสามารถใช้ ได้ เฉพาะเมือเลือกตัวเลือก
A (ออโต้ ) ไว้ สําหรับความไวแสงเท่านัน

6
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วัดแสง
เลือกวิธีทีจะให้ กล้ องวัดการรับแสง

O ตัวเลือกทีเลือกจะมีผลเฉพาะเมือ G ตังค่ า AF/MF > ตังค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา เป็ น ปิ ด
โหมด

o

(หลายจุด)

p

(เฉลียหนักกลาง)

v

(เฉพาะจุด)

w

(เฉลีย)

6
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คําอธิบาย
กล้ องจะกําหนดการรับแสงทันทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี และ
ความสว่างทีมี แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่
กล้ องจะวัดแสงของเฟรมทังหมดแต่จะกําหนดนําหนักมากทีสุดไปยังพืนทีตรงกลาง
กล้ องจะวัดสภาพของแสงในพืนทีตรงกลางของเฟรมทีเท่ากับ 2% ของพืนทีทังหมด
แนะนําให้ ใช้ กบั ตัวแบบทีมีไฟด้ านหลัง และในกรณีอืนทีพืนหลังมีแสงสว่างมากกว่า
หรื อมืดมากกว่าตัวแบบหลัก
ตังค่าการรับแสงให้ เป็ นการเฉลียสําหรับทัวทังเฟรม โดยมีการรับแสงทีสมําเสมอ
ตลอดการถ่ายภาพหลายภาพ และมีประสิทธิภาพสําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคน
ทีตัวแบบสวมชุดสีดําหรื อสีขาว

ตังค่าการถ่ายภาพ (การถ่ายภาพนิง)

ชนิดชัตเตอร์
เลือกประเภทชัตเตอร์ เลือกชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เพือปิ ดเสียงชัตเตอร์
ตัวเลือก
t ชัตเตอร์ กลไก
s ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์

คําอธิบาย
ถ่ายรูปด้ วยชัตเตอร์ กลไก
ถ่ายรูปด้ วยชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
กล้ องจะเลือกชัตเตอร์ กลไกหรื อม่านชัตเตอร์ แรกอิเล็กทรอนิกส์
t ม่ านชัตเตอร์ E-FRONT
ตามสภาวะการถ่ายรูป
กล้ องจะเลือกชัตเตอร์ กลไกหรื อชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ตามสภาพ
u กลไก + อิเล็กทรอนิกส์
การถ่ายรูป
กล้ องจะเลือกชัตเตอร์ กลไกหรื อม่านชัตเตอร์ แรกอิเล็กทรอนิกส์
v อิเล็ก+ม่ านE-FRONT
ตามสภาวะการถ่ายรูป
กล้ องจะเลือกชัตเตอร์ กลไก, ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อม่าน
w ม่ านE-FRONT+กลไก+อิเล็ก
ชัตเตอร์ แรกอิเล็กทรอนิกส์ตามสภาวะการถ่ายรูป

หากเลือก s ชัตเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์ u กลไก + อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
w ม่ านE-FRONT+กลไก+อิเล็ก จะสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์ ทีเร็วกว่า 1⁄8000 วินาที ได้
โดยการหมุนแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ไปที 8000 จากนันให้ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง

O • เมือใช้ ชตั เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ โปรดรับทราบสิงต่อไปนี:
- อาจพบเห็นการผิดเพียนในภาพทีวัตถุเคลือนไหวได้
- ความผิดเพียนก็ยงั อาจเกิดในภาพถ่ายทีใช้ มือถือกล้ องทีความเร็วชัตเตอร์สงู ; จึงขอแนะนําให้
ใช้ ขาตังกล้ อง
แถบเส้ นและหมอกอาจเกิดขึนในภาพทีถ่ายภายใต้ แสดงไฟฟลูออเรสเซนต์หรื อแสงวูบหรื อผิด
ปกติ
- เมือถ่ายภาพโดยปิ ดเสียงชัตเตอร์ (P 212) ให้ เคารพสิทธิในรูปถ่ายและสิทธิสว่ นบุคคลของ
ตัวแบบด้ วย
• เมือใช้ มา่ นชัตเตอร์แรกอิเล็กทรอนิกส์ โปรดรับทราบสิงต่อไปนี:
- ความเร็วชัตเตอร์ทีสูงขึนจะทําให้ ได้ ภาพทีได้ รับแสงไม่สมําเสมอและสูญเสียความละเอียดไป
ในพืนทีในเฟรมทีหลุดโฟกัส

-

N เมือใช้ งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อจํากัดดังต่อไปนี:
• ไม่รองรับค่าความไวแสง “ขยาย”
• การลดเสียงรบกวนเมือฉายแสงนานจะไม่มีผลใดๆ
• ไม่สามารถใช้ แฟลชได้
145

6

การลดความสันไหว
ลดการกะพริ บในภาพและในหน้ าจอเมือถ่ายภาพภายใต้ แสงไฟฟลูออเรสเซนต์และแหล่งแส
งอืนๆ ทีคล้ ายกัน
ตัวเลือก
ทุกเฟรม
เฟรมแรก
ปิ ด

คําอธิบาย
ใช้ ฟังก์ชนลดการกะพริ
ั
บทุกเฟรม อัตราเฟรมการถ่ายต่อเนืองจะลดลง
วัดการกะพริ บก่อนเฟรมแรก เท่านันและใช้ ปริ มาณการลดการ
กะพริ บทีเท่ากันกับเฟรมต่อๆ มา ทังหมดทีอาจมีการกะพริ บ
ปิ ดใช้ การลดความสันไหว

O • การลดความสันไหวเพิมเวลาทีจําเป็ นต้ องใช้ ในการบันทึกภาพ
• เลือก ปิ ด สําหรับ การลดความสันไหว เมือใช้ งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
• ไม่สามารถใช้ การลดความสันไหวระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้
โหมดIS
ลดภาพสันไหว
ตัวเลือก
ตลอดเวลา

6

เฉพาะถ่ าย
ปิ ด

คําอธิบาย
เปิ ดการกันภาพสันสะเทือน
เปิ ดใช้ การกันภาพสันสะเทือนเฉพาะเมือกดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงครึงหนึง
(โหมดโฟกัส C) หรื อเมือกดปุ่ มชัตเตอร์
ปิ ดกันภาพสันสะเทือน x จะปรากฏในจอแสดงผล ให้ เลือกเมือตังกล้ องไว้ บน
ขาตังกล้ องหรื อติดตังไว้ ทีอืน

N • การตังค่าทีเลือกด้ วยสวิตช์รองรับการกันภาพสันสะเทือนของเลนส์ (ถ้ ามี) จะมีความสําคัญ
มากกว่าการตังค่าทีเลือกด้ วยโหมด IS
• โปรดทราบว่าอาจพบการสันสะเทือนหรือเสียงกล้ องเมือใช้ เอฟเฟกต์การกันภาพสันสะเทือนได้
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ตัง ISO ออโต้
เลือกความไวแสงพืนฐาน ความไวแสงสูงสุด และความเร็วชัตเตอร์ ตําสุด สําหรับตําแหน่ง A บน
แป้นหมุนความไวแสง การตังค่าสําหรับ ออโต้ 1, ออโต้ 2 และ ออโต้ 3 จัดเก็บแยกต่างหากได้
โดยมีคา่ เริ มต้ นตามทีแสดงด้ านล่าง
รายการ
ความไวเริมต้ น
ISOสูงสุด
SHUTTER SPEEDตําสุด

ตัวเลือก
160–12800
400–12800
1⁄500–¼ วิ, ออโต้

ออโต้ 1
800

ค่ าเริมต้ น
ออโต้ 2
160
1600
ออโต้

ออโต้ 3
3200

กล้ องจะเลือกความไวแสงอัตโนมัตริ ะหว่างค่าเริ มต้ นและค่าสูงสุด; ความไวแสงจะเพิมขึนสูงกว่า
ค่าเริ มต้ นเฉพาะเมือความเร็วชัตเตอร์ ทีจําเป็ นสําหรับการรับแสงทีเหมาะสมจะตํากว่าค่าทีเลือก
สําหรับ SHUTTER SPEEDตําสุด

N • หากค่าทีเลือกสําหรับ ความไวเริมต้ น สูงกว่าค่าทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด กล้ องจะตังค่า
ความไวเริมต้ น เป็ นค่าทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด
• กล้ องอาจเลือกความเร็วชัตเตอร์ทีช้ ากว่า SHUTTER SPEEDตําสุด หากภาพยังคงเป็ นการรับ
แสงน้ อยเกินไปทีค่าทีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด

• หากเลือก ออโต้ สําหรับ SHUTTER SPEEDตําสุด กล้ องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ตําสุด

6

โดยอัตโนมัตโิ ดยเท่ากับค่าผกผันของทางยาวโฟกัสโดยประมาณ ในหน่วยวินาที (ตัวอย่างเช่น
หากเลนส์มีทางยาวโฟกัสเท่ากับ 50 มม. กล้ องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ ตําสุดทีใกล้ เคียงกับ
1⁄50 วินาที) การเลือกตัวเลือกสําหรับการกันภาพสันสะเทือนจะไม่มีผลในความเร็ วชัตเตอร์ ตําสุด
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การถ่ ายภาพซ้ อน
เลือกวิธีทีกล้ องรวมภาพเพือสร้ างค่าการถ่ายภาพซ้ อน

ตัวเลือก

เปิ ด

6

ปิ ด

คําอธิบาย
ปรับการตังค่าการถ่ายภาพซ้ อนและบันทึกการถ่ายภาพซ้ อน
• เพิมแสง: กล้ องเพิมการรับแสงเข้ าด้ วยกัน คุณอาจต้ องลดการชดเชยการรับแสง
โดยขึนอยูก่ บั จํานวนภาพ
• เฉลีย: กล้ องจะปรับการรับแสงให้ เหมาะสมสําหรับภาพจริงโดยอัตโนมัติ ภาพ
พืนหลังในชุดจะถ่ายโดยไม่เปลียนองค์ประกอบภาพจะถูกปรับให้ เหมาะสมทีสุด
• สว่ าง: กล้ องจะเปรียบเทียบการรับแสงและเลือกเฉพาะพิกเซลทีสว่างทีสุดใน
แต่ละตําแหน่ง สีอาจผสมกันขึนอยูก่ บั ความสว่างและระดับของสี
• เข้ ม: กล้ องจะเปรียบเทียบการรับแสงและเลือกเฉพาะพิกเซลทีมืดทีสุดในแต่ละ
ตําแหน่ง สีอาจผสมกันขึนอยูก่ บั ความสว่างและระดับของสี
ปิ ดใช้ งานการถ่ายภาพซ้ อน

N กล้ องสามารถรวมการรับแสงได้ สงู สุดเก้ าภาพ
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xF การสือสารไร้ สาย
เชือมต่อกับสมาร์ ทโฟนทีใช้ แอพ FUJIFILM Camera Remote เวอร์ ชนล่
ั าสุด สามารถใช้ สมาร์ ท
โฟนสําหรับ:
• ควบคุมการถ่ายภาพของกล้ องจากระยะไกล
• รับภาพทีอัพโหลดมาจากกล้ อง
• ค้ นหาภาพและดาวน์โหลดภาพทีเลือกจากกล้ อง
• อัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งทีตังไปยังกล้ อง

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

6
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ตังค่ าแฟลช (การถ่ ายภาพนิง)
ปรับการตังค่าทีเกียวข้ องกับแฟลชสําหรับการถ่ายภาพนิง
การแสดงการตังค่าทีเกียวข้ องกับแฟลช ให้ กด MENU/OK ใน
จอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ F (ตังค่ าแฟลช)

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก

´ÊnµÂ¢¨

µ¦´Ênµ¢´r´Â¢¨
¨µÂ
Ã®¤¨È°TTL
µ¦´ÊnµÅ¢Â°¨°¸¸
µ¦´Ênµ¤µÁ°¦r
µ¦´Ênµn°
°°

การตังค่ าฟั งก์ ชันแฟลช
เลือกโหมดควบคุมแฟลช โหมดแฟลช หรื อโหมดซิงค์ หรื อ
ปรับระดับแฟลช ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันไปตามแฟลช

Ã®¤
EF-X8

N สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการตังค่าแฟลช โปรดดูที “ชุด
แฟลชจากผู้ผลิตรายอืน” (P 266) ใน “อุปกรณ์เสริ มและ
ต่อพ่วง”

6

¦´´Ê

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

คําอธิบาย
การลดตาแดงแฟลชล่วงหน้ าจะรวมกับการลบตาแดงดิจิตอล
เฉพาะการลดตาแดงแฟลช
เฉพาะการลบตาแดงดิจิตอล
ปิ ดการลดตาแดงแฟลชและการลบตาแดงดิจิตอล

N • สามารถใช้ การลดตาแดงแฟลชได้ ในโหมดควบคุมแฟลช TTL การลบตาแดงดิจิตอล
• การลบตาแดงดิจิตอลจะทํางานเฉพาะเมือตรวจพบใบหน้ าเท่านัน
• ไม่สามารถใช้ งานการลบตาแดงดิจิตอลกับภาพ RAW ได้
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โหมดล็อก TTL
ระบบควบคุมแฟลช TTL สามารถล็อกเพือให้ ได้ ผลลัพธ์ของชุดภาพถ่ายทีสมําเสมอ แทนการ
ปรับระดับแฟลชของแต่ละภาพ
ตัวเลือก
ล็อกกับแฟลชสุดท้ าย
ล็อกกับแฟลชวัดแสง

คําอธิบาย
การยิงแฟลชจะถูกล็อกไว้ ทีค่าทีวัดแสงสําหรับภาพทีถ่ายล่าสุด
กล้ องจะปล่อยชุดแฟลชล่วงหน้ า และล็อกการยิงแฟลชทีค่าทีวัดแสง

N • ในการใช้ ลอ็ ก TTL ให้ กําหนด ล็อก TTL ไปยังส่วนควบคุมกล้ อง จากนันใช้ แป้นควบคุมเพือเปิ ด
ใช้ หรื อปิ ดใช้ ลอ็ ก TTL (P 256)
• สามารถปรับการชดเชยแฟลชได้ ในขณะทีล็อก TTL กําลังทํางาน
• การเลือก ล็อกกับแฟลชสุดท้าย จะแสดงข้ อความแสดงข้ อผิดพลาดขึนมาถ้ าหากไม่มีคา่ ทีวัด
ได้ ก่อนหน้ า

การตังค่ าไฟแอลอีดี
เลือกว่าจะใช้ ไฟวิดีโอ LED ของชุดแฟลช (หากมี) เป็ นประกายตาหรื อไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส เมือ
ถ่ายภาพหรื อไม่
ตัวเลือก
ประกายตา
ช่ วย AF
ช่ วย AF+ประกายตา
OFF

หน้ าทีของไฟวิดโี อ LED ในการถ่ ายภาพนิง
ประกายตา
ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส
ไฟช่วยหาออโต้ โฟกัสและประกายตา
ไม่มี

6

N ในบางกรณี สามารถเข้ าถึงตัวเลือกนีผ่านทางเมนู การตังค่ าฟั งก์ ชันแฟลช ได้
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การตังค่ ามาสเตอร์
เลือกกลุม่ แฟลช (A, B หรื อ C) สําหรับแฟลชทีต่อบนฐานเสียบแฟลชของกล้ อง เมือทํางานเป็ น
ชุดแฟลชระยะไกลทีควบคุมแฟลชหลัก ผ่านทางระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอลของ
Fujifilm หรื อเลือก OFF เพือจํากัดการยิงแฟลชหลักไปยังระดับทีไม่มีผลต่อภาพจริ ง
ตัวเลือก
กลุ่ม A

กลุ่ม B

กลุ่ม C

OFF

N ในบางกรณี สามารถเข้ าถึงตัวเลือกนีผ่านทางเมนู การตังค่ าฟั งก์ ชันแฟลช ได้
การตังค่ าช่ อง
เลือกช่องสัญญาณทีใช้ สําหรับสือสารระหว่างแฟลชหลักและชุดแฟลชระยะไกล เมือใช้ ระบบ
ควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอลของ Fujifilm สามารถใช้ ชอ่ งสัญญาณแยกกันสําหรับระบบ
แฟลชทีแตกต่างกันหรื อเพือป้องกันการรบกวนเมือระบบหลายระบบทํางานในระยะทีใกล้ กนั
ตัวเลือก
ช่ อง 1

6
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ช่ อง 2

ช่ อง 3

ช่ อง 4

ตังค่ ามูฟวี (การบันทึกภาพยนตร์ )
ปรับตัวเลือกการบันทึกภาพยนตร์
ในการแสดงตัวเลือกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้
กด MENU/OK ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ
B (ตังค่ ามูฟวี)

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก
โหมดมูฟวี
เลือกอัตราเฟรม อัตราบิต และขนาดเฟรม รวมไปถึง
อัตราส่วนภาพก่อนทีจะบันทึกภาพยนตร์

1
2

´Ênµ¤¼¢ª¸É

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

Ã®¤¤¼¢ª¸É

ในเมนูถ่ายรูป ให้ เลือก B ตังค่ ามูฟวี จากนันไฮไลท์ โหมดมูฟวี แล้ วกดปุ่ ม MENU/OK
กดปุ่ มตัวเลือกขึนหรื อลงเพือไฮไลท์ขนาดเฟรมและอัตราส่วนภาพทีต้ องการ (A)
แล้ วกดปุ่ มตัวเลือกขวา
• เลือก V16 : 9 หรือ d17 : 9 สําหรับภาพยนตร์ 4K ทีมีอตั ราส่วนภาพ 16 หรือ 17
ถึง 9
• เลือก W16 : 9 หรือ W17 : 9 สําหรับภาพยนตร์ Full HD ทีมีอตั ราส่วนภาพ 16
หรื อ 17 ถึง 9
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6

3

ไฮไลท์อตั ราเฟรม (B) แล้ วกดปุ่ มตัวเลือกขวา
23.98P

4

24P

25P

ตัวเลือก
29.97P

50P

59.94P

กดปุ่ มตัวเลือกขึนหรื อลงเพือไฮไลท์อตั ราบิต (C) แล้ วกดปุ่ ม MENU/OK
ตัวเลือก
50Mbps

100Mbps

200Mbps

400Mbps

N ตัวเลือกของอัตราเฟรมและบิตแตกต่างกันไปตามโหมดภาพยนตร์
รู ปแบบไฟล์
เลือกรูปแบบภาพยนตร์
ตัวเลือก

6

คําอธิบาย
รูปแบบการบีบอัดสูงทีให้ คณ
ุ ภาพของภาพทีสูงมากและคุณภาพเสียงทีสูง ไฟล์
MOV/H.265(HEVC)
จะถูกบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําในรูปแบบ 10 บิต 4∶2∶0 และเอาต์พตุ เป็ น
LPCM
HDMI ในรูปแบบ 10 บิต 4∶2∶2
คุณภาพของภาพและเสียงทีสูง อัตราเฟรม 59.94P และ 50P จะใช้ ไม่ได้ ทีขนาด
MOV/H.264 LPCM เฟรม d 17 : 9 และไม่สามารถเลือก b HLG Y HLG สําหรับ การบันทึก
F-Log/HLG ได้
รูปแบบทีเหมาะสมสําหรับภาพยนตร์ ทีจะอัพโหลดไปยังเว็บ ตัวเลือกต่อไปนีไม่
สามารถเลือกได้ :
MP4/H.264 AAC • อัตราเฟรม (ขนาดเฟรม V 16 : 9 หรื อ d 17 : 9): 59.94P หรื อ 50P
• การบันทึก F-Log/HLG: b HLG Y HLG, bPY F-Log หรือ
b F-Log YP

N การถ่ายภาพยนตร์โดยใช้ MOV/H.264 LPCM หรือ MP4/H.264 AAC จะถูกบันทึกไปยังการ์ด
หน่วยความจําในรูปแบบ 8 บิต 4∶2∶0 และเอาต์พตุ เป็ น HDMI ในรูปแบบ 10 บิต 4∶2∶2

154

ตังค่ามูฟวี (การบันทึกภาพยนตร์ )

MOV/MP4
การเลือก MOV/H.264 LPCM หรื อ MP4/H.264 AAC จะเปลียนการตังค่าดังต่อไปนี:
การตังค่ าเดิม
โหมดมูฟวี

การบันทึก F-Log/HLG

d 17 : 9/59.94P
d 17 : 9/50P
V 16 : 9/59.94P *
V 16 : 9/50P *
b HLG Y HLG
bPY F-Log *
b F-Log YP *

การตังค่ าสุดท้ าย
d 17 : 9/29.97P
d 17 : 9/25P
V 16 : 9/29.97P
V 16 : 9/25P
bPYP
b F-Log YF-Log

* จะเปลียนเฉพาะเมือเลือก MP4/H.264 AAC เท่านัน

การบีบอัดวิดโี อ
เลือกประเภทการบีบอัดทีจะใช้ ในการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
ALL-Intra
Long GOP

คําอธิบาย
แต่ละเฟรมจะถูกบีบอัดแยกจากกัน ไฟล์จะมีขนาดใหญ่ขนึ แต่เนืองจากมีการบันทึก
ข้ อมูลของแต่ละเฟรมแยกจากกันจึงทําให้ ตวั เลือกทีดีสําหรับส่วนหนึงของภาพยนตร์
ทีจะมีการนําไปใช้ งานต่อในอนาคต
รักษาสมดุลย์ระหว่างคุณภาพของภาพทีดีกบั การบีบอัดขันสูง ไฟล์ทีเล็กลง จะทําให้
สามารถบันทึกภาพยนตร์ ได้ นานขึน
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บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
การบันทึกภาพยนตร์ อตั ราเฟรมสูงแบบ Full HD สามารถเล่นภาพยนตร์ อตั ราเฟรมสูงได้ ในแบบสโลว์
โมชัน ทําให้ คณ
ุ มีเวลาดูภาพวัตถุทเคลื
ี อนทีเร็วหรือแสดงรายละเอียดทีรวดเร็วเกินไปได้ ด้วยตาเปล่า
เลือก เปิ ด เพือเลือกอัตราการบันทึกและการเล่นแยกกัน
การเล่น
ตัวเลือก
23.98P

24P

25P

29.97P

50P

59.94P

การบันทึก
ตัวเลือก
100P

120P

200P

240P

N • ภาพยนตร์ความเร็วสูงจะถูกบันทึกโดยไม่มีเสียง
• ความยาวการบันทึกสูงสุดคือ 6 นาที แต่จะแตกต่างกันไปตามการตังค่ากล้ อง
• ส่วนหนึงของภาพยนตร์จะถูกบันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจําโดยมีการบีบอัดข้ อมูลทีถูกบันทึก
ให้ อยูใ่ นขนาด 200 Mbps ต่อวินาที

6

• ตัวเลือกทีใช้ ได้ สําหรับอัตราการเล่นจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกทีเลือกไว้ สําหรับอัตราการ
บันทึก

ครอปมูฟวีกําลังขยายคงที C
ล็อคอัตราส่วนการตัดภาพไว้ ที 1.29:1 ซึงช่วยให้ จบั คูก่ ารตัดภาพได้ งา่ ยขึนเมือถ่ายภาพยนตร์
ในรูปแบบทีแตกต่างกัน
ตัวเลือก
เปิ ด
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ตังค่ามูฟวี (การบันทึกภาพยนตร์ )

การบันทึก F-Log/HLG
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ แบบ F-Log และ HLG (Hybrid Log-Gamma) ทีถ่ายในขณะ
ทีกล้ องเชือมต่อกับอุปกรณ์ HDMI
ตัวเลือก
bPYP
b F-Log Y F-Log
b P Y F-Log
b F-Log Y P
b HLG Y HLG

คําอธิบาย
ประมวลผลฟุตเทจโดยใช้ การจําลองฟิ ล์มและบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจํา
และเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ด้ วย
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําและเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูป
แบบ F-Log
เอาต์พตุ ฟุตเทจไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ F-Log แต่จะบันทึกไปยังการ์ ด
หน่วยความจําโดยใช้ การจําลองฟิ ล์ม
บันทึกฟุตเทจในรูปแบบ F-Log แต่จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI โดยใช้ การ
จําลองฟิ ล์ม
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําและเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูป
แบบ HLG

N • F-Log จะให้ แกมม่าทีมีความโค้ งน้ อยและมีชว่ งสีกว้ างทีเหมาะสมสําหรับการประมวลสร้ างภาพ
ต่อไป ความไวแสงถูกจํากัดค่าระหว่าง ISO 640 และ ISO 12800

• รูปแบบการบันทึก HLG (Hybrid Log-Gamma) สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล ITU-R BT2100

เมือดูบนหน้ าจอทีแสดงแบบ HLG ได้ ฟุตเทจ HLG คุณภาพสูงจะมีฉากทีมีคอนทราสต์สงู และ
สีสนั สดใส ความไวแสงถูกจํากัดค่าระหว่าง ISO 1000 และ ISO 12800 สามารถบันทึกแบบ HLG
ได้ เมือเลือก MOV/H.265(HEVC) LPCM ไว้ สําหรับ B ตังค่ ามูฟวี > รู ปแบบไฟล์ ในเมนูถ่าย
ภาพ
• ฟุตเทจแบบจําลองฟิ ล์ม (P) จะได้ รับการบันทึกโดยใช้ ตวั เลือกทีเลือกไว้ สําหรับ
H ตังค่ าคุณภาพภาพ > จําลองฟิ ล์ ม ในเมนูถ่ายภาพ
• ฟุตเทจทีถ่ายด้ วย b P Y F-Log หรือ b F-Log Y P ไม่สามารถบันทึกไปยังการ์ด
หน่วยความจําและจะเอาต์พตุ ไปยัง HDMI ทีขนาดเฟรมอืน (4K, Full HD) นอกจากนี ตัวเลือก
B ตังค่ ามูฟวี และ H ตังค่ าคุณภาพภาพ ไม่สามารถใช้ ได้ :
- ตัวเลือกอัตราเฟรมของ โหมดมูฟวี คือ 59.94P และ 50P
- บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
- NR ระหว่ างเฟรม V
- แสดงข้ อมูลทีเอาท์พุท HDMI
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เอาท์ พุทมูฟวี 4K
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ 4K ทีถ่ายขณะทีกล้ องเชือมต่อกับเครื องบันทึก HDMI หรื ออุ
ปกรณ์อืนๆ ทีรองรับ 4K
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ภาพยนตร์ 4K จะถูกบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ องและส่งเอาต์พตุ
b 4K Y 4K
ไปยังอุปกรณ์ 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 ตัวเลือกนีจะใช้ ได้ เฉพาะเมือเลือก V 16 : 9 หรือ d 17 : 9 ไว้ สําหรับ B ตังค่ ามูฟวี >
โหมดมูฟวี ในเมนูถ่ายรูป

6

เอาท์ พุทมูฟวีแบบฟูล HD
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ แบบ Full HD ทีถ่ายขณะทีกล้ องเชือมต่อกับอุปกรณ์ 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 • ตัวเลือกนีจะใช้ ได้ เฉพาะเมือเลือก W 16 : 9 หรือ W 17 : 9 ไว้ สําหรับ B ตังค่ ามูฟวี >
โหมดมูฟวี ในเมนูถ่ายรูป

• เมือเลือก OFF สําหรับ แสดงข้ อมูลทีเอาท์พุท HDMI ภาพยนตร์จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์
HDMI ในรูปแบบ 4:2:2 10 บิต
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แสดงข้ อมูลทีเอาท์ พุท HDMI
หากเลือก ON อุปกรณ์ HDMI ทีกล้ องเชือมต่อจะทําหน้ าทีแสดงข้ อมูลทีอยูใ่ นจอแสดงผลของ
กล้ องถ่ายรูป
ตัวเลือก
ON

OFF

คุณภาพสแตนด์ บาย 4K HDMI
เลือกว่าจะเปลียนเอาต์พตุ ทีเชือมต่อกับอุปกรณ์ HDMI จาก 4K เป็ น Full HD ระหว่างทีสแตนด์
บายหรื อไม่
ตัวเลือก
V
W

คําอธิบาย
เอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI อยูท่ ี 4K ระหว่างทีสแตนด์บาย
เอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI เปลียนเป็ น Full HD ระหว่างทีสแตนด์บาย จะ
ทําให้ กินแบตเตอรี น้ อยลง

ควบคุมการบันทึก HDMI
เลือกว่าจะให้ กล้ องส่งสัญญาณเริ มและหยุดไปยังอุปกรณ์ HDMI เมือกดปุ่ มชัตเตอร์ เพือเริ มและ
หยุดการบันทึกภาพยนตร์ หรื อไม่
ตัวเลือก
ON

OFF
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F โหมดกันภาพสัน
ลดภาพสันไหว
ตัวเลือก
IBIS/OIS
IBIS/OIS + DIS
ปิ ด

คําอธิบาย
เปิ ดใช้ งานการกันภาพสันสะเทือนแบบในตัว (IBIS) และแบบออปติคอล (OIS)
IBIS ใช้ กบั เลนส์ทีไม่รองรับ OIS
เปิ ดใช้ งานการกันภาพสันสะเทือนแบบในตัว (IBIS), แบบออปติคอล (OIS) และ
แบบดิจิตอล (DIS) ขนาดของการตัดภาพจะปรับตามตัวเลือกทีเลือกสําหรับ
โหมดมูฟวี
ปิ ดกันภาพสันสะเทือน x จะปรากฏในจอแสดงผล ให้ เลือกเมือตังกล้ องไว้ บน
ขาตังกล้ องหรื อติดตังไว้ ทีอืน

N • การตังค่าทีเลือกด้ วยสวิตช์รองรับการกันภาพสันสะเทือนของเลนส์ (ถ้ ามี) จะมีความสําคัญ
มากกว่าการตังค่าทีเลือกด้ วยโหมด IS
• โปรดทราบว่าอาจพบการสันสะเทือนหรือเสียงกล้ องเมือใช้ เอฟเฟกต์การกันภาพสันสะเทือนได้
• IBIS/OIS + DIS ไม่สามารถใช้ งานได้ เมือเปิ ดใช้ งานการบันทึกความเร็วสูงแบบ Full HD
F เสริมโหมดกันภาพสัน
เลือกระดับการกันภาพสันสะเทือน

6

ตัวเลือก
เปิ ด
ปิ ด

คําอธิบาย
เหมาะสําหรับการถ่ายภาพโดยใช้ มือถือกล้ องโดยไม่หนั กล้ อง
เหมาะสําหรับการถ่ายภาพโดยใช้ มือถือกล้ องโดยหันกล้ อง

N การกําหนด เสริมโหมดกันภาพสัน ไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั จะทําให้ สามารถเปลียนระดับการกันภาพสัน
สะเทือนได้ ในขณะทีกําลังบันทึก (P 256)
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ตังค่ามูฟวี (การบันทึกภาพยนตร์ )

การตังค่ าการวัดแสง ZEBRA
ไฮไลท์ทีอาจจะรับแสงมากเกินไปจะแสดงโดยใช้ ลายของม้ าลายในหน้ าจอของโหมดมูฟวี
ตัวเลือก
ZEBRA ข.
ZEBRA ซ.
ปิ ด

คําอธิบาย
ลายเอียงขวา
ลายเอียงซ้ าย
ไม่มีลาย

ระดับการวัดแสงด้ วย ZEBRA
เลือกความสว่างเริ มต้ นสําหรับการแสดงลายม้ าลาย
50

55

60

65

ตัวเลือก
70
75
80

85

90

95

100

การควบคุมมูฟวี oL
เลือก เปิ ด จะทําให้ สามารถปรับการตังค่ามูฟวีได้ โดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสังและการควบคุม
หน้ าจอสัมผัสเท่านัน คุณอาจพบว่าการตังค่านีมีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้ เสียงของการ
ควบคุมกล้ องถูกบันทึกไปกับภาพยนตร์ หรื อในสถานการณ์ทีคุณต้ องการใช้ ในการตังค่าการรับ
แสงทีแตกต่างกันสําหรับภาพถ่ายและภาพยนตร์ (P 26)
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด
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แสงทีสอดคล้ อง
เลือกไฟ (ไฟแสดงสถานะหรื อไฟช่วยหา AF) ทีจะติดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ 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
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ไฟช่วยหาออโต้โฟกัส

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

ตังค่ามูฟวี (การบันทึกภาพยนตร์ )

F เลือกตังค่ าเอง
ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิง แต่การตังค่าจะต้ องปรับแยกต่างหาก (P 115)
F แก้ /บันทึกตังค่ าเอง
ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิง แต่การตังค่าจะต้ องปรับแยกต่างหาก (P 116)
xF การสือสารไร้ สาย
รายการนียังสามารถพบได้ ในเมนูภาพถ่าย (P 149)

6
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ตังค่ าคุณภาพภาพ (การบันทึกภาพยนตร์ )
ปรับการตังค่าคุณภาพของภาพสําหรับภาพยนตร์
การแสดงการตังค่าคุณภาพภาพ ให้ กด MENU/OK ในจอแส
ดงผลการถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ H (ตังค่ าคุณภาพภาพ)
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N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก
F จําลองฟิ ล์ ม
เลือกเอฟเฟกต์การจําลองฟิ ล์มสําหรับการบันทึกภาพยนตร์

6

ตัวเลือก
คําอธิบาย
c PROVIA/สีปกติ
d Velvia/สดใส
e ASTIA/ตํา
i CLASSIC CHROME
g PRO Neg. Hi
h PRO Neg. Std
โปรดดู “จําลองฟิ ล์ม” (P 104)
g คลาสสิกเนกาทีฟ
X ETERNA/ภาพยนตร์
N ETERNA BLEACH BYPASS
a ACROS
b โมโนโครม
f ซีเปี ย
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ตังค่าคุณภาพภาพ (การบันทึกภาพยนตร์ )

F สีโมโนโครม
ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิง แต่การตังค่าจะต้ องปรับแยกต่างหาก (P 106)
F สมดุลย์ สีขาว
ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิง แต่การตังค่าจะต้ องปรับแยกต่างหาก (P 107)
F ช่ วงไดนามิก
เลือกช่วงไดนามิกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
V100%
W200%
X400%

คําอธิบาย
โปรดดู “ช่วงไดนามิก” (P 111)

N • ออโต้ (การควบคุมช่วงไดนามิกอัตโนมัติ) ไม่สามารถใช้ ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้
• สามารถใช้ W200% ทีความไวแสง ISO 320 ถึง ISO 12800, X400% ทีความไวแสง
ISO 640 ถึง 12800

• รายการนีสามารถใช้ ได้ เมือเลือก bPYP สําหรับ B ตังค่ ามูฟวี > การบันทึก F-Log/
HLG

6

F ลักษณะการให้ สี
ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิง แต่การตังค่าจะต้ องปรับแยกต่างหาก (P 112)
F สี
ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิง แต่การตังค่าจะต้ องปรับแยกต่างหาก (P 113)
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F ความคมชัด
ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิง แต่การตังค่าจะต้ องปรับแยกต่างหาก (P 113)
F ลดสัญญาณรบกวนเมือใช้ ISO สูง
ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิง แต่การตังค่าจะต้ องปรับแยกต่างหาก (P 113)
NR ระหว่ างเฟรม V
เลือก เปิ ด เพือใช้ งานการลดเสียงรบกวนอินเตอร์ เฟรม
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N • การลดสัญญาณรบกวนระหว่างเฟรมจะใช้ ได้ เฉพาะเมือเลือกอัตราเฟรม 29.97P หรือช้ ากว่าที
ขนาดเฟรม V หรื อ d
• ระหว่างการถ่ายภาพอาจเกิด “แสงโกสต์” ได้ จากตัวแบบทีเคลือนทีหรือมีการขยับกล้ อง

6
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ตังค่าคุณภาพภาพ (การบันทึกภาพยนตร์ )

F แก้ ขอบภาพมืด
เลือก เปิ ด เพือเปิ ดใช้ การแก้ ขอบภาพมืดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N • หากเลือก เปิ ด เมือติดเลนส์ทีไม่สง่ ข้ อมูลไปยังกล้ องโดยใช้ ตวั แปลง FUJIFILM M

(มีจําหน่ายแยกต่างหาก) จะสามารถปรับขอบภาพมืดได้ ตามตัวเลือกทีเลือกไว้ สําหรับ
H ตังค่ าคุณภาพภาพ > xF ตังค่ าตัวแปลงเมาท์ > แก้ ขอบภาพมืด ในเมนูถ่ายรูป
(P 119)
• เลือก ปิ ด หากคุณสังเกตเห็นแถบในภาพยนตร์ทีบันทึกด้ วยตัวเลือกนี

xF ตังค่ าตัวแปลงเมาท์
รายการนียังสามารถพบได้ ในเมนูภาพถ่าย (P 118) การเปลียนแปลงรายการหนึงจะเป็ นการ
เปลียนทีอืนด้ วย

6
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ตังค่ า AF/MF (การบันทึกภาพยนตร์ )
ปรับการตังค่าโฟกัสสําหรับภาพยนตร์
การแสดงการตังค่าโฟกัส ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ
ถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ G (ตังค่ า AF/MF)
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N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก
F โฟกัสแบบพืนที
ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิง แต่การตังค่าจะต้ องปรับแยกต่างหาก (P 120)
โหมดมูฟวี AF
เลือกวิธีทีกล้ องจะเลือกจุดโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร์

6

ตัวเลือก
หลายจุด
โฟกัสพืนที
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คําอธิบาย
การเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ
กล้ องจะโฟกัสบนตัวแบบในพืนทีโฟกัสทีเลือก

ตังค่า AF/MF (การบันทึกภาพยนตร์ )

F การตังค่ าแบบกําหนดเอง AF-C
เลือกตัวเลือกการติดตามโฟกัสเมือบันทึกภาพยนตร์ ในโหมดโฟกัส C
ความไวในการติดตาม
เลือกระยะเวลาทีให้ กล้ องรอเพือสลับโฟกัสเมือมีวตั ถุเข้ าสูพ่ ืนทีโฟกัสทีด้ านหลังหรื อด้ านหน้ า
ของตัวแบบปั จจุบนั โปรดดู “ความไวในการติดตาม” (P 123)
0

1

ตัวเลือก
2

3

4

O • ค่ายิงสูง กล้ องจะยิงรอนานในการโฟกัสใหม่เมือคุณพยายามสลับตัวแบบ ค่ายิงตํา
• จะทําให้ กล้ องสลับโฟกัสจากตัวแบบของคุณเป็ นวัตถุอืนๆ ในพืนทีโฟกัสมากขึน
ความเร็ว AF
ปรับความเร็วตอบสนองออโต้ โฟกัส เลือกค่าทีสูงขึนสําหรับเวลาตอบสนองทีเร็วขึน ค่าทีตําลง
สําหรับเวลาตอบสนองทีช้ าลง
–5

–4

–3

–2

ตัวเลือก
0
+1
–1

+2

+3

+4

+5

6
xF แสงหา AF
รายการนียังสามารถพบได้ ในเมนูภาพถ่าย (P 127) การเปลียนแปลงรายการหนึงจะเป็ นการ
เปลียนทีอืนด้ วย
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F ตังค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
เปิ ดหรื อปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ เมือบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า
ปิ ด

คําอธิบาย
โปรดดู “ตังค่าตรวจจับใบหน้ า/ตา” (P 128)
ปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะและเน้ นดวงตา

O เมือเปิ ดใช้ งานระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริยะ กล้ องจะโฟกัสโดยใช้ AF ต่อเนืองแม้ ขณะทีเลือก AF
เดียว (S) ด้ วยตัวเลือกโหมดโฟกัส โฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะจะใช้ ไม่ได้ ในโหมดแมนนวลโฟกัส

F ระบบช่ วย MF
เลือกวิธีทีจะแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส
ตัวเลือก
มาตรฐาน
ไฮไลท์ ทโฟกั
ี สชัดสุด

6
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คําอธิบาย
แสดงโฟกัสปกติ (ไม่สามารถใช้ โฟกัสชัดสุดได้ )
กล้ องจะเพิมโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดับชัดสุด

ตังค่า AF/MF (การบันทึกภาพยนตร์ )

F เช็คโฟกัส
ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิง แต่การตังค่าจะต้ องปรับแยกต่างหาก (P 131)
xF ตัง AF ทันที
รายการนียังสามารถพบได้ ในเมนูภาพถ่าย (P 132) การเปลียนแปลงรายการหนึงจะเป็ นการ
เปลียนทีอืนด้ วย
xF สเกลระยะชัดลึก
รายการนียังสามารถพบได้ ในเมนูภาพถ่าย (P 132) การเปลียนแปลงรายการหนึงจะเป็ นการ
เปลียนทีอืนด้ วย
xF ตัวจํากัดช่ วง AF
รายการนียังสามารถพบได้ ในเมนูภาพถ่าย (P 133) การเปลียนแปลงรายการหนึงจะเป็ นการ
เปลียนทีอืนด้ วย

6
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xF โหมดหน้ าจอสัมผัส
เลือกการดําเนินการถ่ายภาพทีใช้ โดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
โหมด

คําอธิบาย

แทนทีจะกดปุ่ มชัตเตอร์ คุณสามารถแตะทีตัวแบบในหน้ าจอเพือโฟกัสและเริ มการ
ถ่ ายด้ วยการ
บันทึกภาพได้ ระหว่างการบันทึกภาพ คุณสามารถแตะทีหน้ าจอเพือโฟกัสได้ ตาม
สัมผัส
คําอธิบายด้ านล่างนี หากต้ องการหยุดการบันทึก ให้ กดปุ่ มชัตเตอร์

AF

6

บริเวณ

ปิ ด
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การแตะหน้ าจอจะทําให้ กล้ องโฟกัสไปยังจุดทีเลือก
กดปุ่ มชัตเตอร์ เพือเริมต้ นและหยุดการบันทึก
• ในโหมดโฟกัส S (AF-S) คุณสามารถเริมโฟกัสใหม่ได้ ตลอดเวลาโดยการแตะที
ตัวแบบในหน้ าจอ
• ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนืองตามการเปลียนแปลงของ
ระยะทางไปยังตัวแบบในจุดโฟกัสทีเลือกโดยการแตะทีหน้ าจอ
• ในโหมดแมนวลโฟกัส (MF) กล้ องจะโฟกัสโดยใช้ ออโต้ โฟกัสเมือคุณแตะทีหน้ า
จอ; ระหว่างการบันทึกภาพ คุณสามารถแตะทีหน้ าจออีกครังเพือย้ ายพืนที
โฟกัสไปยังทีใหม่
แตะเพือจัดตําแหน่งพืนทีโฟกัส กดปุ่ มชัตเตอร์ เพือเริมต้ นและหยุดการบันทึก
• ในโหมดโฟกัส S (AF-S) คุณสามารถจัดตําแหน่งพืนทีโฟกัสใหม่ได้ ตลอดเวลา
โดยการแตะทีตัวแบบในหน้ าจอ เพือโฟกัส ใช้ ปมที
ุ่ กําหนด เปิ ด AF ไว้
• ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องจะปรับโฟกัสต่อเนืองตามการเปลียนแปลงของ
ระยะทางไปยังตัวแบบในจุดโฟกัสทีเลือกโดยการแตะทีหน้ าจอ
• ในโหมดแมนวลโฟกัส (MF) คุณสามารถแตะทีหน้ าจอเพือจัดตําแหน่งพืนที
โฟกัสบนตัวแบบได้
ปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัส

ตังค่า AF/MF (การบันทึกภาพยนตร์ )

N • หากต้ องการปิ ดใช้ งานการควบคุมแบบสัมผัสและซ่อนสัญลักษณ์โหมดหน้ าจอสัมผัส เลือก ปิ ด
เพือ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังค่ าหน้ าจอสัมผัส > x การตังค่ าหน้ าจอสัมผัส
• รายการนียังสามารถพบได้ ในเมนูภาพถ่าย (P 134) การเปลียนแปลงรายการหนึงจะเป็ นการ
เปลียนทีอืนด้ วย

การควบคุมแบบสัมผัสเพือซูมโฟกัส
การควบคุมแบบสัมผัสจะแตกต่างกันไประหว่างซูมโฟกัส (เปิ ดใช้ งานตรวจสอบโฟกัส)
พืนทีตรงกลางภาพ

การแตะทีตรงกลางของหน้ าจอจะเป็ นการเริ มใช้ การทํางานต่างๆ
ตามด้ านล่างนี

โหมดหน้ าจอสัมผัส
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส
AF
บริเวณ
ปิ ด

การบันทึกภาพยนตร์
AF-S: AF
MF: AF ทันที
AF-S: AF
MF: AF ทันที

6

AF-S: AF
MF: AF ทันที
AF-S/MF: ปิ ด

พืนทีอืนๆ ของภาพ

การแตะทีพืนทีอืนๆ ของภาพจะเป็ นการเลือนหน้ าจอ ไม่วา่ จะอยู่
ระหว่างการถ่ายภาพนิงหรื อการบันทึกภาพยนตร์ โดยไม่ขนกั
ึ บตัว
เลือกของโหมดหน้ าจอสัมผัส
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ตังค่า AF/MF (การบันทึกภาพยนตร์ )

ล็อคการตรวจสอบโฟกัส
เลือกว่าจะใช้ การซูมโฟกัสหรื อไม่เมือเริ มต้ นการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
เปิ ด

6
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ปิ ด

ตังค่ าออดิโอ (การบันทึกภาพยนตร์ )
ปรับการตังค่าสําหรับเสียงทีบันทึกระหว่างการถ่ายภาพยนตร์
การแสดงการตังค่าโฟกัส ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ
ถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ P (ตังค่ าออดิโอ)

´Ênµ°°·Ã°

µ¦¦´¦³´Å¤r£µ¥Ä
µ¦¦´¦³´Å¤r£µ¥°
´Ênµ®´ªÁ¸¥Å¤r
´ª¶´¦³´Å¤r
¢·¨Á°¦r¨¤
¢·¨Á°¦rÃ¨ªr´
ªµ¤´ °®¼¢´
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N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก
การปรั บระดับไมค์ ภายใน
ปรับระดับการบันทึกสําหรับไมโครโฟนในตัว
ตัวเลือก
ออโต้
ตังค่ าเอง
ปิ ด

คําอธิบาย
กล้ องจะปรับระดับการบันทึกโดยอัตโนมัติ
ปรับระดับการบันทึกด้ วยตนเอง กดปุ่ มตัวเลือกขวาเพือเลือกระดับการบันทึก
ตังแต่ 25
ปิ ดไมโครโฟนในตัว

การปรั บระดับไมค์ ภายนอก
ปรับระดับการบันทึกสําหรับไมโครโฟนภายนอก
ตัวเลือก
ออโต้
ตังค่ าเอง
ปิ ด

คําอธิบาย
กล้ องจะปรับระดับการบันทึกโดยอัตโนมัติ
ปรับระดับการบันทึกด้ วยตนเอง กดปุ่ มตัวเลือกขวาเพือเลือกระดับการบันทึก
ตังแต่ 25
ปิ ดการบันทึกโดยใช้ ไมโครโฟนภายนอก
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6

ตังค่าออดิโอ (การบันทึกภาพยนตร์ )

ตังค่ าช่ องต่ อไมค์
ระบุประเภทของฮาร์ ดแวร์ ทีเชือมต่อกับแจ็คไมโครโฟน
ตัวเลือก
ไมค์
สาย

คําอธิบาย
เลือกตัวเลือกนีสําหรับการเชือมต่อโดยตรงกับไมโครโฟนภายนอก
เลือกตัวเลือกนีสําหรับอุปกรณ์เสียงภายนอกทีเชือมต่อผ่านสายเอาต์พตุ

ตัวจํากัดระดับไมค์
ลดภาพผิดเพียนทีเกิดจากการอินพุตเกินขีดจํากัดของวงจรเสียงของไมโครโฟน
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ฟิ ลเตอร์ ลม
เลือกว่าจะเปิ ดการลดเสียงรบกวนจากลมระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ หรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

6

ปิ ด

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

ปิ ด

ความดังของหูฟัง
ปรับระดับเสียงของหูฟัง
ตัวเลือก
0
1—10
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คําอธิบาย
ปิ ดเสียงทีส่งไปยังหูฟัง
เลือกระดับเสียงตังแต่ 1 ถึง 10

ตังค่ าไทม์ โค้ ด (การบันทึกภาพยนตร์ )
ปรับการตังค่าแสดงไทม์โค้ ด (ชัวโมง นาที วินาที และจํานวนเฟรม) สําหรับการบันทึก
ภาพยนตร์
การแสดงการตังค่าโฟกัส ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ
ถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ Q (ตังค่ าไทม์ โค้ ด)

´ÊnµÅ¤rÃo

Â¨Å¤rÃo
´ÊnµÁª¨µÁ¦·É¤
´Ênµµ¦´
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Á°µr¡»Å¤rÃoHDMI

°°

N ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดถ่ายรูปทีเลือก
แสดงผลไทม์ โค้ ด
เลือก เปิ ด เพือแสดงไทม์โค้ ดระหว่างการบันทึกและการเล่นภาพยนตร์
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ตังค่ าเวลาเริม
เลือกเวลาเริ มต้ นของไทม์โค้ ด

6

ตัวเลือก
คําอธิบาย
อินพุทแบบแมนนวล ไฮไลท์ตวั เลือกนีและกดปุ่ มตัวเลือกขวาเพือเลือกเวลาเริ มต้ นด้ วยตนเอง
เวลาปั จจุบนั
ตังเวลาเริ มต้ นเป็ นเวลาปั จจุบนั
รี เซ็ต
ตังเวลาเริ มต้ นเป็ น 00:00:00

ตังค่ าการนับ
เลือกว่าจะให้ เวลาเดินต่อเนืองหรื อจะเดินเฉพาะขณะทีบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
เรครั น
ฟรี รัน

คําอธิบาย
เวลาจะเดินเฉพาะขณะทีบันทึกภาพยนตร์
เวลาจะเดินต่อเนือง
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ตังค่าไทม์โค้ ด (การบันทึกภาพยนตร์ )

ดรอปเฟรม
ทีอัตราเฟรม 59.94P และ 29.97P จะค่อยๆ เกิดความคลาดเคลือนระหว่างไทม์โค้ ด (วัดเป็ น
วินาที) และเวลาการบันทึกจริ ง (วัดเป็ นเศษส่วนของวินาที) เลือกว่าจะให้ กล้ องลดเฟรมตาม
ความจําเป็ นเพือให้ เวลาการบันทึกตรงกับไทม์โค้ ดหรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด
ปิ ด

คําอธิบาย
กล้ องจะลดเฟรมตามความจําเป็ นเพือรักษาให้ ไทม์โค้ ดและเวลาการบันทึกจริ ง
ตรงกันอย่างเคร่งครัด
เฟรมจะไม่ตก

N • การแสดงไทม์โค้ ดจะแตกต่างไปตามตัวเลือกทีเลือกไว้
เปิ ด

• การเลือกอัตราเฟรมที 23.98P จะปิ ดการลดเฟรม
6

ปิ ด

เอาท์ พุทไทม์ โค้ ด HDMI
เลือกว่าจะเอาต์พตุ ไทม์โค้ ดไปยังอุปกรณ์ HDMI หรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด
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ปิ ด

การเล่ นภาพและเมนูแสดงภาพ
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จอแสดงผลการเล่ น
เนือหาส่วนนีจะระบุไฟแสดงสถานะทีอาจแสดงขึนระหว่างการเล่น

O เพือวัตถุประสงค์สําหรับเป็ นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด
A

B

12/31/2020

1/999

CD E F G

H

I

g
J
K

f
e
d
c
b
a
Z

L
M

Y
X
W

7

V

U

A วันทีและเวลา..................................... 42, 44, 207
B การแสดงหมายเลขเฟรม
C สัญลักษณ์ตรวจหาใบหน้า ...............................128
D เปิ ด/ปิ ด Bluetooth..........................................237
E คําสังย้ายภาพ ................................................198
F สถานะการส่งภาพ ..................................237, 286
G จํานวนภาพทีเลือกเพืออัพโหลด .......................198
H ช่องใส่การ์ ด ....................................................185
I หมายเลขเฟรม................................................233
J ป้ องกันภาพ ....................................................192
K ข้อมูลตําแหน่ง ........................................243, 287
L ระดับแบตเตอรี .................................................41
M คุณภาพของภาพ ............................................103
N ขนาดภาพ ......................................................102
O รูปแบบฟิ ล์ม ...................................................154
P จําลองฟิ ล์ม ....................................................104
Q ช่วงไดนามิ ก ...................................................111
180

T S R Q P ON

R HDR ................................................................91
S สมดุลย์สีขาว ..................................................107
T ความไวแสง......................................................80
U การชดเชยการรับแสง ........................................83
V รูรบั แสง ............................................... 60, 65, 66
W ความเร็ วชัตเตอร์ .................................. 60, 62, 66
X สัญญาณโหมดเล่น ...........................................49
Y ไอคอนมูฟวี ......................................................56
Z ไทม์โค้ด .........................................................177
a ภาพ HDR ........................................................91
b สัญลักษณ์ลบตาแดง...............................150, 194
ั ง ...................................................95
c ฟิ ลเตอร์ ขนสู
d ภาพของขวัญ ...................................................49
e สัญลักษณ์ช่วยค้นหาสมุดภาพ .........................200
f สัญลักษณ์การพิมพ์ DPOF..............................202
g การให้คะแนน .................................................196

จอแสดงผลการเล่น

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

มาตรฐาน
12/31/2020

ปิ ดข้อมูล

1/999

12/31/2020

1/999

Îµ

แสดงข้อมูล

7

181

จอแสดงผลการเล่น

การดูข้อมูลรู ปภาพ
จอแสดงผลข้ อมูลรูปภาพจะเปลียนแต่ละครังเมือกดตัวเลือก

ข้อมูลพืนฐาน
12/31/2020

แสดงข้อมูล 1

1/999

12/31/2020

1/999

Îµ

LENS
FOCAL LENGTH
COLOR SPACE
LENS MODULATION OPT.

S.S

F

23.0mm
F5.6
23.0mm
sRGB
ON

1/999
12/31/2020 12:10 AM

ISO
¥o°¨´

แสดงข้อมูล 3

7

¶

แสดงข้อมูล 2

การซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส
กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังเพือซูมเข้ าไปยังจุดโฟกัส กดอีกครังเพือกลับไปยังการเล่น
แบบเต็มเฟรม

182

การดูภาพ
อ่านเนือหาในส่วนนีสําหรับข้ อมูลในการซูมการเล่นและการเล่นแบบหลายเฟรม
ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังเพือไปจากการเล่นแบบเต็ม
เฟรมไปยังซูมการเล่น หรื อการเล่นแบบหลายเฟรม

การเล่นแบบเต็มเฟรม
100-0001

ซูมการเล่น

การเล่นแบบหลายเฟรม
DISP/BACK
MENU/OK

การดูภาพเก้าเฟรม

ซูมระดับกลาง

7

การดูภาพร้อยเฟรม

ซูมสูงสุด
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การดูภาพ

ซูมการเล่ น
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังไปทางขวาเพือซูมเข้ ารูปถ่ายปั จจุบนั ไปทางซ้ ายเพือซูมออก
การออกจากการซูม ให้ กด DISP/BACK, MENU/OK หรื อตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ าน
หลัง

N • อัตราซูมสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกทีเลือกสําหรับ H ตังค่ าคุณภาพภาพ >
ขนาดภาพ

• การซูมขณะเล่นจะใช้ ไม่ได้ สําหรับภาพทีตัดบางส่วน หรือเปลียนขนาดและบันทึกในขนาด a
เลือน
เมือซูมเข้ าในภาพ คุณสามารถใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพือดูสว่ นต่างๆ ของ
ภาพทีไม่ปรากฏในจอ

หน้าต่างการนําทาง

การเล่ นแบบหลายเฟรม
การเปลียนจํานวนภาพทีแสดง ให้ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังไปทางซ้ าย เมือแสดง
รูปภาพแบบเต็มเฟรม

7

N • ใช้ ตวั เลือกเพือเลือกภาพแล้ วกดปุ่ ม MENU/OK เพือดูภาพทีเลือกแบบเต็มเฟรม
• ในการแสดงเก้ าเฟรมและหนึงร้ อยเฟรม ให้ กดปุ่ มตัวเลือกขึนหรือลงเพือดูภาพเพิมเติม

184

เมนูเล่ น
ปรับการตังค่าการเล่น
เมนูเล่นจะแสดงขึนเมือคุณกด MENU/OK ในโหมดการเล่น
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เปลียนช่ อง
เลือกการ์ ดทีมีภาพทีจะใช้ เล่นภาพ

N หากใส่การ์ดหน่วยความจําสองแผ่น คุณสามารถกดค้ างไว้ ทีปุ่ ม a เพือเลือกการ์ดสําหรับเล่นภาพ

7
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แปลง RAWไฟล์
แม้ วา่ คุณจะไม่มีคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ กล้ องเพือแก้ ไขรูปภาพ RAW และบันทึกในรูปแบ
บอืนๆ ได้
การบันทึกภาพ RAW ในรู ปแบบอืน
1 แสดงไฟล์ภาพ RAW

2
3

ไฮไลท์ แปลง RAWไฟล์ ในเมนูแสดงภาพ
กดปุ่ ม MENU/OK
รายการการตังค่าจะถูกแสดง

Â¨Å¢¨r RAW
Äo µ¦´Ê n µ¸Énµ¥£µ¡
¦³Á£Å¢¨r
µ£µ¡
»£µ¡ °£µ¡
Á¡·É¤¨ªµ¤ªn µ
n ªÅµ¤·
¦o µ

4
5

¥Á¨·

กดปุ่ มตัวเลือกขึนหรื อลงเพือไฮไลท์การตังค่า
กดปุ่ มตัวเลือกขวาเพือแสดงตัวเลือก

Â¨Å¢¨r RAW
100%
200%
400%

7

6
7

กดปุ่ มตัวเลือกขึนหรื อลงเพือไฮไลท์ตวั เลือกทีต้ องการ

8

กดปุ่ ม Q
ตัวอย่างของสําเนาจะปรากฏขึน

9

กดปุ่ ม MENU/OK
สําเนาจะถูกบันทึก

กดปุ่ ม MENU/OK เพือเลือกตัวเลือกทีไฮไลท์ รายการการตังค่าทีอยูใ่ นขันตอนที 3 จะแสดง
ขึนมา ให้ ทําตามขันตอนที 4 ถึง 7 ซําอีกรอบเพือปรับการตังค่าเพิมเติม

N สามารถแสดงตัวเลือกการแปลงไฟล์ RAW ได้ โดยการกดปุ่ ม Q ขณะทีมีไฟล์ภาพ RAW แสดงอยูไ่ ด้
เช่นกัน
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เมนูเล่น

การตังค่าทีสามารถปรับได้ เมือแปลงภาพจาก RAW เป็ นรูปแบบอืน ได้ แก่:
การตังค่ า
ใช้ การตังค่ าทีถ่ ายภาพ
ประเภทไฟล์
ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
เพิม/ลดความสว่ าง
ช่ วงไดนามิก

คําอธิบาย
สร้ างสําเนาโดยใช้ การตังค่าในเอฟเฟกต์ทีใช้ ในเวลาทีถ่ายภาพ
เลือกรูปแบบไฟล์
เลือกขนาดภาพ
ปรับคุณภาพภาพ
ปรับการรับแสง
ปรับรายละเอียดทีเน้ นสําหรับคอนทราสต์ธรรมชาติ
ลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างและโทนมืดเพือให้ ได้ ภาพที
การจัดลําดับช่ วง D
ดูเป็ นธรรมชาติเมือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู
จําลองฟิ ล์ ม
จําลองเอฟเฟ็ คของฟิ ล์มชนิดต่างๆ
ีสีโมโนโครม
เพิมโทนสีอบอุน่ หรื อโทนสีเย็นไปทีภาพโมโนโครม
เอฟเฟคส์ ภาพเม็ดสี
เพิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ
เพิมช่วงของโทนสีทีใช้ ได้ สําหรับการเรนเดอร์ สีทีมีความอิมตัวค่อน
เอฟเฟกต์ โครมสี
ข้ างสูง เช่น สีแดง สีเหลือง และสีเขียว
สีโครม FX ฟ้า
เพิมช่วงของโทนสีทีใช้ ได้ สําหรับการเรนเดอร์ สีฟ้า
สมดุลย์ สีขาว
ปรับสมดุลย์สีขาว
ปรั บเลือน WB
ปรับสมดุลย์สีขาวอย่างละเอียด
ลักษณะการให้ สี
ปรับโทนสว่างและโทนมืด
สี
ปรับความหนาแน่นของสี
ความคมชัด
เพิมหรื อลดความคมชัดของโครงร่าง
ลดสัญญาณรบกวนเมือใช้ ISO สูง สร้ างสําเนาเพือลดรอยจุด
ความชัด
เพิมความละเอียด
เพิมความละเอียดโดยการปรับการเลียวเบนและการสูญเสียโฟกัส
LENS MOD. OPTIMI.
เล็กน้ อยทีขอบของเลนส์
ขอบเขตสี
เลือกสเปซสีทีใช้ สําหรับการผลิตสี
โหมด HDR
ลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างและโทนมืด
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ลบภาพ
ลบภาพแต่ละภาพ ภาพทีเลือกไว้ หลายภาพ หรื อภาพทังหมด

O ภาพทีถูกลบจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ป้องกันภาพสําคัญหรือคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เก็บข้ อมูลอืนๆ ก่อนทีจะดําเนินการต่อ

ตัวเลือก
ทีละภาพ
ภาพทีเลือก
ทุกภาพ

คําอธิบาย
ลบรูปภาพทีละภาพ
ลบรูปภาพทีเลือกหลายภาพ
ลบรูปภาพทีไม่ได้ ป้องกันทังหมด

ทีละภาพ
1 เลือก ทีละภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2 กดปุ่ มตัวเลือกไปทางซ้ ายหรือขวาเพือเลือนดูภาพ และกด MENU/OK เพือลบ
N • ข้ อความยืนยันจะไม่แสดงขึนมาก่อนการลบภาพ; ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเลือกภาพมาได้ ถกู ต้ อง
แล้ วก่อนทีจะกดปุ่ ม MENU/OK
• สามารถลบภาพเพิมเติมได้ โดยการกดปุ่ ม MENU/OK กดปุ่ มตัวเลือกไปทางซ้ ายหรือขวาเพือเลือนดู
ภาพและกดปุ่ ม MENU/OK เพือลบ
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ภาพทีเลือก
1 เลือก ภาพทีเลือก สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2

ไฮไลท์ภาพแล้ วกดปุ่ ม MENU/OK เพือเลือก
• ภาพทีเลือกจะแสดงด้ วยเครืองหมายถูก (R)
• เพือยกเลิกการเลือกภาพทีถูกไฮไลท์ กดปุ่ ม MENU/OK อีกครัง

3 เมือการดําเนินการเสร็จสิน กด DISP/BACK เพือแสดงข้ อความยืนยัน
4 ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK เพือลบภาพทีเลือก
N ภาพในสมุดภาพหรือลําดับการพิมพ์ทีแสดงด้ วย S
ทุกภาพ
1 เลือก ทุกภาพ สําหรับ ลบภาพ ในเมนูการเล่น

2

กล่องโต้ ตอบยืนยันจะแสดงขึน ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK เพือลบรูปภาพทีไม่ได้
ป้องกันทังหมด

N • การกด DISP/BACK จะยกเลิกการลบ โปรดทราบว่าภาพทีลบไปก่อนหน้ าทีจะกดปุ่ มนันจะไม่
สามารถเรี ยกคืนได้

• ถ้ าข้ อความปรากฏเพือแจ้ งว่าภาพทีเลือกเป็ นส่วนหนึงของคําสังพิมพ์ DPOF ให้ กด MENU/OK
เพือลบภาพ
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ลบพร้ อมกัน(ช่ องRAW1/JPG2)
การถ่ายภาพโดยเลือก RAW / JPEG ไว้ สําหรับ D เก็บข้ อมูลตังค่ า >
x การตังค่ าช่ องการ์ ด จะสร้ างสําเนาภาพขึนมาสองภาพ เลือกว่าการลบไฟล์ภาพ RAW จะ
เป็ นการลบสําเนาภาพ JPEG ด้ วยหรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด
ปิ ด

คําอธิบาย
การลบภาพ RAW จากการ์ ดในช่องที 1 จะลบภาพ JPEG จากการ์ ดในช่องที 2 ด้ วย
การลบภาพ RAW จากการ์ ดในช่องที 1 จะไม่ลบภาพ JPEG จากการ์ ดในช่องที 2

ตัดส่ วนภาพ
สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั โดยมีการครอบตัด

1
2
3

7

แสดงภาพทีต้ องการ
เลือก ตัดส่ วนภาพ ในเมนูการเล่น
ใช้ แป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังเพือซูมเข้ าและออก แล้ วกดตัวเลือกขึน ลง ซ้ าย หรื อขวา
เพือเลือนภาพจนมีการแสดงส่วนทีต้ องการ

4 กด MENU/OK เพือแสดงข้ อความยืนยัน
5 กด MENU/OK อีกครังเพือบันทึกสําเนาทีมีการครอบตัดเป็ นไฟล์แยกต่างหาก
N • อัตราการซูมทีสูง จะทําให้ จํานวนของพิกเซลในสําเนาภาพทีตัดน้ อยลง
• ถ้ าขนาดของสําเนาทีต้ องการจริงคือ a, ตกลง จะปรากฏเป็ นสีเหลือง
• สําเนาทังหมดมีอตั ราส่วนภาพ 3 : 2
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ปรั บขนาด
สร้ างสําเนาของภาพปั จจุบนั ในขนาดเล็กลง

1 แสดงภาพทีต้ องการ
2 เลือก ปรับขนาด ในเมนูการเล่น
3 เลือกขนาดและกด MENU/OK เพือแสดงข้ อความยืนยัน
4 กด MENU/OK อีกครังเพือบันทึกสําเนาทีมีการปรับขนาดเป็ นไฟล์แยกต่างหาก
N ขนาดทีใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามขนาดของภาพต้ นฉบับ
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ป้องกันการลบ
ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ตงใจ
ั เลือกตัวเลือกหนึงจากตัวเลือกต่อไปนีและกด MENU/OK
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ป้องกันภาพทีเลือก กดปุ่ มเลือกซ้ ายหรื อขวาเพือดูภาพและกด MENU/OK เพือเลือก
เฉพาะภาพ
หรื อยกเลิกการเลือก กด DISP/BACK เมือการดําเนินการเสร็จสมบูรณ์
ป้องกันหมด ป้องกันภาพทังหมด
ตังค่ าใหม่ ลบการป้องกันจากภาพทังหมด

O ภาพทีมีการป้องกันจะถูกลบเมือฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา
N การป้องกันภาพทีเลือกไว้ สําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทีจับคูไ่ ว้ จะทําให้
เครื องหมายอัพโหลดหายไป
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หมุนภาพ
หมุนภาพ

1 เลือก เปิ ด สําหรับ D ตังค่ าจอเริมต้ น > หมุนภาพทีแสดง
2 แสดงภาพทีต้ องการ
3 เลือก หมุนภาพ ในเมนูการเล่น
4 กดตัวเลือกเพือหมุนภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรือเลือกขึนเพือหมุน 90° ทวนเข็มนาฬิกา
5 กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็ นแนวทีเลือกโดยอัตโนมัตเิ มือเล่นในกล้ อง
N • ภาพทีมีการป้องกันจะไม่สามารถหมุนได้ โปรดลบการป้องกันออกก่อนหมุนภาพ
• กล้ องจะไม่สามารถหมุนภาพทีสร้ างด้ วยอุปกรณ์อืน ภาพทีหมุนในกล้ องจะไม่หมุนเมือดูบน
คอมพิวเตอร์ หรื อกล้ องอืน

• ภาพทีถ่ายด้ วย D ตังค่ าจอเริมต้ น > หมุนภาพทีแสดง จะแสดงผลอัตโนมัตใิ นแนวทีถูกต้ อง
ระหว่างการเล่น
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ลบตาแดง
ลบตาแดงออกจากภาพคน กล้ องจะวิเคราะห์รูปภาพ หากตรวจพบตาแดง ระบบจะทํางานโดย
สร้ างสําเนาภาพทีลดตาแดง

1 แสดงภาพทีต้ องการ
2 เลือก ลบตาแดง ในเมนูการเล่น
3 กด MENU/OK
N • ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึนอยูก่ บั ฉากและความสําเร็จในการตรวจจับใบหน้ าของกล้ อง
• ระยะเวลาทีจําเป็ นต้ องใช้ ในการดําเนินการของภาพจะแตกต่างกันไปตามจํานวนของใบหน้ าที
ตรวจพบ

• ไม่สามารถลบตาแดงจากภาพทีเคยผ่านการดําเนินการโดยใช้ การลบตาแดง ซึง มีไอคอน e
แสดงระหว่างการเล่นภาพ

• ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงในภาพ RAW ได้
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ตังค่ าเสียงทีบันทึก
เพิมบันทึกเสียงไปยังรูปภาพปั จจุบนั

1
2
3

เลือก เปิ ด สําหรับ ตังค่ าเสียงทีบันทึก ในเมนูการเล่น
แสดงรูปภาพทีคุณต้ องการเพิมบันทึกเสียง
กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าค้ างไว้ เพือบันทึก การบันทึกจะสินสุดหลัง
จาก 30 วินาที หรื อเมือคุณปล่อยแป้นหมุน

N • บันทึกใหม่จะถูกบันทึกทับบันทึกทีมีอยูเ่ ดิม
• ภาพทีมีการป้องกันจะไม่สามารถใส่เสียงบันทึกได้
• การลบรูปภาพจะลบบันทึกด้ วยเช่นกัน
การเล่ นบันทึกเสียง
รูปภาพทีมีบนั ทึกเสียงจะแสดงด้ วยไอคอน q ระหว่างการเล่นภาพ
• เพือเล่นเสียงบันทึก เลือกภาพและกดทีตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ า
• แถบแสดงสถานะจะแสดงขึนมาระหว่างทีมีการเล่นบันทึกเสียงอยู่
• สามารถปรับระดับเสียงได้ โดยการกดปุ่ ม MENU/OK เพือพักการเล่นและแสดงตัวควบคุมระดับเสียง กด
ปุ่ มตัวเลือกขึนหรื อลงเพือปรับระดับเสียงและกดปุ่ ม MENU/OK อีกครังเพือเล่นต่อ นอกจากนียังสามารถ
ปรับระดับเสียงโดยใช้ D ตังค่ าเสียง > ปรั บเสียง
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การประเมิน
ให้ คะแนนภาพโดยใช้ ดาว

1
2

เลือก การประเมิน ในเมนูการเล่น
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าเพือเลือกรูปภาพและแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลังเพือ
เลือกคะแนนตังแต่ 0 ถึง 5 ดาว (“I”)

N • ปุ่ มตัวเลือกสามารถใช้ แทนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าเพือเลือกรูปภาพได้
• ข้ อความการให้ คะแนนยังสามารถแสดงได้ โดยกดปุ่ ม AEL ในการเล่นแบบเฟรมเดียว เก้ าเฟรม
หรื อหนึงร้ อยเฟรม

• ใช้ การควบคุมแบบสัมผัสเพือซูมเข้ าหรือออก
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คัดลอกภาพ
คัดลอกรูปภาพระหว่างการ์ ดในช่องแรกและช่องทีสอง

1
2

เลือก คัดลอกภาพ ในเมนูการเล่น
ไฮไลท์หนึงจากตัวเลือกต่อไปนี
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ช่ อง 1 y ช่ อง 2 คัดลอกภาพจากการ์ ดในช่องแรกไปยังการ์ ดในช่องทีสอง
ช่ อง 2 y ช่ อง 1 คัดลอกภาพจากการ์ ดในช่องทีสองไปยังการ์ ดในช่องแรก

3
4

กดปุ่ มตัวเลือกขวา
เลือกตัวเลือกหนึงจากตัวเลือกต่อไปนีและกด MENU/OK
ตัวเลือก
ทีละภาพ
ทุกภาพ

คําอธิบาย
สร้ างสําเนาภาพทีเลือก กดปุ่ มตัวเลือกซ้ ายหรื อขวาเพือดูภาพและกด
MENU/OK เพือสร้ างสําเนาภาพปั จจุบน
ั
คัดลอกทุกภาพ

O • การสร้ างสําเนาจะหยุดลงเมือปลายทางเต็ม
• หากคุณพยายามทีจะคัดลอกไฟล์ทีมีขนาดเกิน 4 GB ไปไว้ ในการ์ดหน่วยความจําทีมีความจุ
32 GB หรื อน้ อยกว่า การคัดลอกจะหยุดและจะคัดลอกไฟล์ไม่ได้
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คําสังย้ ายภาพ
เลือกรูปภาพสําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตทีจับคูไ่ ว้

1
2

เลือก คําสังย้ ายภาพ > เลือกเฟรม ในเมนูเล่น

3

กด DISP/BACK เพือออกไปยังการเล่นภาพ

ไฮไลท์รูปภาพแล้ วกด MENU/OK เพือเลือกหรื อยกเลิกการเลือก ทําซําจนกระทังเลือก
รูปภาพทีต้ องการทังหมดเสร็จแล้ ว

N หากเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับทัง D ตังการเชือมต่ อ > การตังค่ า Bluetooth > เปิ ด/ปิ ด

Bluetooth และ การย้ ายภาพอัตโนมัติ การอัพโหลดจะเริ มขึนไม่นานหลังจากทีคุณออกไป
ยังการเล่นหรื อปิ ดกล้ อง

N • คําสังย้ ายภาพจะรองรับภาพได้ สงู สุด 999 ภาพ
• จะเลือกภาพต่อไปนีเพืออัพโหลดไม่ได้ :
- ภาพทีป้องกันไว้
- ภาพยนตร์
- ภาพ RAW
- ภาพ “Gift” (ภาพทีถ่ายด้ วยกล้ องตัวอืน)
• หากเลือก คําสังจับคู่/ย้ าย ไว้ สําหรับ D ตังการเชือมต่ อ > ตังค่ าทัวไป > r ตังค่ าปุ่ ม จะ
สามารถแสดงข้ อความ คําสังย้ ายภาพ ได้ โดยกดปุ่ ม Fn1

7

• หากต้ องการลบเครืองหมายการอัพโหลดออกจากภาพทังหมดในลําดับปั จจุบนั ให้ เลือก
คําสังย้ ายภาพ > รี เซ็ตคําสัง

• หากเลือก เปิ ด ไว้ สาํ หรับ D ตังการเชือมต่อ > การตังค่ า Bluetooth > การย้ายภาพอัตโนมัติ
ภาพจะถูกทําเครืองหมายเพืออัพโหลดทันทีทถ่ี ายโดยอัตโนมัติ
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การสือสารไร้ สาย
เชือมต่อกับสมาร์ ทโฟนทีใช้ แอพ FUJIFILM Camera Remote เวอร์ ชนล่
ั าสุด สามารถใช้ สมาร์ ท
โฟนสําหรับ:
• ควบคุมการถ่ายภาพของกล้ องจากระยะไกล
• รับภาพทีอัพโหลดมาจากกล้ อง
• ค้ นหาภาพและดาวน์โหลดภาพทีเลือกจากกล้ อง
• อัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งทีตังไปยังกล้ อง

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

สไลด์ โชว์
ดูภาพในสไลด์โชว์อตั โนมัติ กด MENU/OK เพือเริ มต้ น แล้ วกดตัวเลือกขวาหรื อซ้ ายเพือข้ าม
ไปข้ างหน้ าหรื อข้ างหลัง กด DISP/BACK เมือใดก็ได้ ในระหว่างแสดงผลเพือดูวิธีใช้ บนหน้ าจอ
สามารถจบการแสดงผลด้ วยการกด MENU/OK

N กล้ องจะไม่ปิดอัตโนมัตใิ นระหว่างแสดงสไลด์โชว์

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

2

เลือนผ่านรูปภาพและกดปุ่ มเลือกขึนเพือเลือกหรื อยกเลิกการเลือก กด MENU/OK เพือออก
เมือสมุดเสร็จสมบูรณ์

N • ไม่สามารถเลือกภาพถ่าย a หรือเล็กกว่าหรือภาพยนตร์สําหรับสมุดภาพ
• ภาพแรกทีเลือกจะกลายเป็ นรูปภาพหน้ าปก สามารถเลือกภาพอืนได้ ตลอดเวลา
3

ไฮไลท์ สร้ างสมุดภาพเสร็จ แล้ วกด MENU/OK (การเลือกรูปภาพทังหมดสําหรับสมุด ให้
เลือก เลือกทุกภาพ) ระบบจะเพิมสมุดเล่มใหม่ไปยังรายการในเมนูชว่ ยเหลือของสมุด
ภาพ

N • สมุดสามารถมีภาพได้ สงู สุด 300 ภาพ
• สมุดทีไม่มีภาพจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

7
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การดูสมุดภาพ
เลือกสมุดในเมนูชว่ ยเหลือของสมุดภาพและกด MENU/OK เพือแสดงสมุด แล้ วกดปุ่ มเลือกซ้ าย
หรื อขวาเพือเลือนผ่านภาพต่างๆ
การแก้ ไขและลบสมุดภาพ
แสดงสมุดภาพและกด MENU/OK ตัวเลือกต่อไปนีจะปรากฏขึน ให้ เลือกตัวเลือกทีต้ องการและ
ทําตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
• แก้ ไข: แก้ ไขสมุดตามทีอธิบายใน “การสร้ างสมุดภาพ”
• ลบ: ลบสมุด
จัดเก็บ PC ออโต้
อัพโหลดรูปภาพจากกล้ องถ่ายรูปไปยังคอมพิวเตอร์ ทีกําลังเปิ ดใช้ FUJIFILM PC AutoSave
รุ่นล่าสุด (โปรดทราบว่า คุณจะต้ องติดตังซอฟต์แวร์ และกําหนดค่าคอมพิวเตอร์ เป็ นปลายทาง
สําหรับรูปถ่ายทีคัดลอกมาจากกล้ องถ่ายรูปเสียก่อน)

N สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอืนๆ โปรดเยียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

7
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สังพิมพ์ (DPOF)
สร้ าง “สังพิมพ์” สําหรับเครื องพิมพ์ทีรองรับ DPOF

1
2

เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > สังพิมพ์ (DPOF)

3
4

แสดงรูปภาพทีคุณต้ องการรวมเข้ าหรื อลบออกจากคําสังพิมพ์

เลือก แสดงวันที s เพือพิมพ์วนั ทีทีบันทึกรูปภาพ ไม่ มีวันที เพือพิมพ์รูปภาพโดยไม่มี
วันที หรื อ ตังค่ าใหม่ เพือลบรูปภาพทังหมดออกจากคําสังพิมพ์ก่อนดําเนินการ

กดปุ่ มเลือกขึนหรื อลงเพือเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุด
ถึง 99 สําเนา)

¨Îµ´µ¦¡·¤¡r (DPOF)
DPOF: 00001

N หากต้ องการลบภาพออกจากคําสัง ให้ กดปุ่ มเลือกลง
จนกว่าจํานวนสําเนาจะเป็ น 0

01 Ân 

£µ¡

´Ê n µ

จํ านวนทังหมดทีพิ มพ์
จํ านวนสําเนา

N ทําซําขันตอนที 3–4 เพือให้ คําสังการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์
7

ั
กด MENU/OK เพือออก
5 จํานวนการพิมพ์ทงหมดจะแสดงบนจอภาพ
N • รูปภาพในคําสังการพิมพ์ปัจจุบนั จะแสดงโดยไอคอน u ระหว่างการเล่น
• คําสังพิมพ์สามารถมีภาพได้ สงู สุด 999 ภาพจากการ์ดหน่วยความจําเดียว
• หากใส่การ์ดหน่วยความจําทีมีคําสังพิมพ์ทีสร้ างด้ วยกล้ องอืนไว้ แล้ ว คุณจําเป็ นจะต้ องลบคําสัง
ออกก่อนทีจะสร้ างคําสังพิมพ์ตามรายละเอียดทีอธิบายข้ างต้ น
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พิมพ์ ภาพ instax
การพิมพ์รูปภาพไปยังเครื องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ทีเป็ นอุปกรณ์เสริ ม อันดับแรก ให้
เลือก D ตังการเชือมต่ อ > ตังค่ าเชือมต่ อ instax แล้ วป้อนชือเครื องพิมพ์ instax SHARE
(SSID) และรหัสผ่าน จากนันทําตามขันตอนด้ านล่าง

1
2

เปิ ดเครื องพิมพ์
เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > พิมพ์ ภาพ instax
กล้ องจะเชือมต่อไปยังเครื องพิมพ์

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

¥Á¨·

3

ใช้ ตวั เลือกเพือแสดงรูปภาพทีคุณต้ องการพิมพ์ จาก
นันกด MENU/OK รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื องพิมพ์และ
การพิมพ์จะเริ มขึน

¡·¤¡r £µ¡

µ¥Â®¨µ¥¦´Ê
instax-12345678

100-0020

¥Á¨·

N • รูปภาพทีถ่ายด้ วยกล้ องอืนจะไม่สามารถพิมพ์ได้
• พืนทีทีพิมพ์จะเล็กกว่าพืนทีทีมองเห็นในหน้ าจอ LCD
• การแสดงผลอาจแตกต่างกันตามเครืองพิมพ์ทีเชือมต่อไว้

7
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อัตราส่ วนภาพ
เลือกอัตราส่วนภาพทีใช้ สําหรับการแสดงภาพนิงในอุปกรณ์ความละเอียดสูง (HD) (ตัวเลือกนี
จะใช้ ได้ เฉพาะเมือเชือมต่อสาย HDMI)

ตัวเลือก
16 : 9

3:2

N เลือก 16 : 9 เพือแสดงภาพทีมีอตั ราส่วนภาพ 16 : 9 แบบเต็มหน้ าจอ ภาพจะแสดงแบบเต็มหน้ าจอ
โดยตัดส่วนด้ านบนและด้ านล่างออก

7
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ตังค่ าผู้ใช้ งาน
ปรับการตังค่ากล้ องเบืองต้ น
การเข้ าถึงการตังค่ากล้ องเบืองต้ น ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรียม) แล้ วเลือก ตังค่ าผู้ใช้ งาน

´Ênµ¼oÄoµ

¢°¦rÂ¤
ª´¸ÉÁª¨µ
Áª¨µnµ
a
´ÊnµÁ¤¼ °´
´ÊnµÁ¤¼ °´
¶ªµ¤³°µÁÈÁ°¦r
°µ¥»ÂÁ°¦¸É
°°

ฟอร์ แมท
การฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจํา:

1
2
3

เลือก D ตังค่ าผู้ใช้ งาน > ฟอร์ แมท ในแท็บ D (จัดเตรี ยม)
ไฮไลท์ชอ่ งทีมีการ์ ดทีคุณต้ องการฟอร์ แมทแล้ วกด MENU/OK
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¤µ¦rn°1¨"
¨£µ¡´Ê®¤

¨
¥Á¨·

O • ข้ อมูลทังหมด รวมถึงภาพทีมีการป้องกัน จะถูกลบจากการ์ดหน่วยความจํา โปรดคัดลอกไฟล์ที
สําคัญไปยังคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เก็บข้ อมูลอืน
• ห้ ามเปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีในระหว่างการฟอร์แมท
N นอกจากนียังสามารถแสดงเมนูฟอร์แมทได้ โดยการกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง
ขณะทีกดค้ างไว้ ทีปุ่ ม b
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วันที/เวลา
การตังค่านาฬิกาของกล้ อง:

1
2
3

เลือก D ตังค่ าผู้ใช้ งาน > วันที/เวลา ในแท็บ D (จัดเตรี ยม)
วันทีและเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตัวเลือกทางซ้ ายหรื อขวาเพือเน้ นปี เดือน วันที ชัวโมง หรื อ
นาที และกดขึนหรื อลงเพือเปลียนค่า ในการเปลียนลําดับของการแสดงปี เดือน และวันที
ให้ เน้ นรูปแบบวันทีและกดปุ่ มตัวเลือกขึนหรื อลง
กด MENU/OK เพือตังค่านาฬิกา

เวลาต่ าง
สลับนาฬิกาของกล้ องทันทีจากโซนเวลาทีบ้ านของคุณเป็ นเวลาในท้ องถินทีคุณเดินทางไป หาก
ต้ องการระบุความแตกต่างระหว่าง เวลาในท้ องถินและโซนเวลาทีบ้ านของคุณ:

1
2

ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK
ใช้ ปมเลื
ุ่ อกเพือเลือกความแตกต่างของเวลาระหว่างเวลาในท้ องถินและเขตเวลาใน
ประเทศของคุณ กด MENU/OK เมือการตังค่าสมบูรณ์

การตังค่านาฬิกากล้ องตามเวลาท้ องถิน ให้ ไฮไลท์ g LOCAL แล้ วกด MENU/OK การตังค่า
นาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคุณ ให้ เลือก h HOME
ตัวเลือก
g LOCAL

h HOME

8

N หากเลือก g LOCAL จะมี g ปรากฏเป็ นสีเหลืองประมาณสามวินาทีเมือเปิ ดกล้ อง
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Qa
เลือกภาษา
x ตังค่ าเมนูของฉัน
แก้ ไขรายการทีอยูใ่ นแท็บ E (เมนูของฉัน) ซึงเป็ นตัวเลือกเมนูภาพถ่ายทีใช้ บอ่ ยแบบกําหนด
เองให้ เป็ นส่วนตัว
F ตังค่ าเมนูของฉัน
แก้ ไขรายการทีอยูใ่ นแท็บ E (เมนูของฉัน) ซึงเป็ นเมนูตวั เลือกทีใช้ บอ่ ยแบบกําหนดเองให้ เป็ น
ส่วนตัว

8
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ทําความสะอาดเซ็นเซอร์
ขจัดฝุ่ นออกจากเซ็นเซอร์ ภาพของกล้ อง
ตัวเลือก
ตกลง
เมือเปิ ดสวิตช์
เมือปิ ดสวิตช์

คําอธิบาย
ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ทนั ที
การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ จะดําเนินการเมือเปิ ดกล้ อง
การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ จะทํางานเมือปิ ดกล้ อง (อย่างไรก็ตาม การทําความ
สะอาดเซ็นเซอร์ จะไม่ทํางานหากปิ ดกล้ องในโหมดเล่น)

N ฝุ่ นทีไม่สามารถขจัดออกโดยใช้ การทําความสะอาดเซ็นเซอร์สามารถใช้ ลกู ยางเป่ าลมเป่ าออกได้
(P 316)

อายุแบตเตอรี
ตรวจสอบอายุของแบตเตอรี อายุจะแสดงเป็ นตัวเลขระหว่าง
0 และ 4 ตัวเลขยิงสูง หมายถึงแบตเตอรี ยิงเก่า
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N ยิงแบตเตอรีเก่ามากเท่าใด ก็จะสูญเสียประจุไฟฟ้าเร็วขึนเท่านัน เราแนะนําให้ เปลียนแบตเตอรีเมือ
แบตเตอรี เสือมสภาพ
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ตังค่าผู้ใช้ งาน

รี เซ็ต
ตัวเลือกรี เซ็ตการถ่ายรูปหรื อเมนูการตังค่าเพือใช้ คา่ เริ มต้ น

1

ไฮไลท์ตวั เลือกทีต้ องการและกด MENU/OK
ตัวเลือก

คําอธิบาย
รี เซ็ตการตังค่าเมนูภาพถ่ายทังหมดนอกจากสมดุลย์สีขาวตังค่าเองและ
คืนค่ าเมนูภาพนิง
รายการตังค่าเองทีสร้ างขึนโดยใช้ แก้ /บันทึกตังค่ าเอง เป็ นค่าเริ มต้ น
รี เซ็ตการตังค่าเมนูภาพยนตร์ ทงหมดนอกจากสมดุ
ั
ลย์สีขาวตังค่าเองและ
คืนค่ าเมนูมูฟวี
รายการตังค่าเองทีสร้ างขึนโดยใช้ แก้ /บันทึกตังค่ าเอง เป็ นค่าเริ มต้ น
รี เซ็ตการตังค่าเมนูตงค่
ั าทังหมดนอกเหนือจากตัวเลือก วันที/เวลา,
รี เซ็ตตังค่ า
เวลาต่ าง, ข้ อมูลลิขสิทธิ และ ตังการเชือมต่ อ ทีเกียวข้ องกับการเชือม
ต่อ เป็ นค่าเริ มต้ น

2

ข้ อความยืนยันจะปรากฏขึนมา ไฮไลท์ ตกลง แล้ วกด MENU/OK

บังคับ
ในการดูสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ของหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์และใบรับรองอืนๆ ให้ เลือก
D ตังค่ าผู้ใช้ งาน > บังคับ ในเมนูตงค่
ั า
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ตังค่ าเสียง
ทําการเปลียนแปลงไปยังเสียงของกล้ อง
การเข้ าถึงการตังค่าเสียง ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตังค่ าเสียง
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ระดับเสียงเตือน AF
เลือกระดับความดังของเสียงเตือนทีดังเมือกล้ องโฟกัส สามารถปิ ดเสียงเตือนได้ โดยการเลือก
eปิ ด
ตัวเลือก
b (สูง)

c (กลาง)

d (ตํา)

eปิ ด (ปิ ดเสียง)

ระดับเสียงเตือนหน่ วงเวลา
เลือกระดับความดังของเสียงเตือนทีดังเมือการตังเวลาถ่ายทํางาน สามารถปิ ดเสียงเตือนได้ โดย
การเลือก eปิ ด
ตัวเลือก
b (สูง)

c (กลาง)

d (ตํา)

eปิ ด (ปิ ดเสียง)
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ตังค่าเสียง

ระดับเสียง
ปรับระดับเสียงเมือใช้ งานการควบคุมกล้ อง เลือก eปิ ด เพือปิ ดใช้ งานเสียงการควบคุม
ตัวเลือก
b (สูง)

c (กลาง)

d (ตํา)

eปิ ด (ปิ ดเสียง)

เสียงชัตเตอร์
ปรับระดับเสียงทีดังจากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เลือก eปิ ด เพือปิ ดใช้ งานเสียงชัตเตอร์
ตัวเลือก
b (สูง)

c (กลาง)

d (ตํา)

eปิ ด (ปิ ดเสียง)

เลือกเสียง
เลือกเสียงทีดังจากชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
ตัวเลือก
j เสียง 2

i เสียง 1

k เสียง 3

ปรั บเสียง
ปรับระดับเสียงสําหรับการเล่นภาพยนตร์
0
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1

2

3

4

ตัวเลือก
5

6

7

8

9

10

ตังค่ าหน้ าจอ
ทําการเปลียนแปลงไปยังการตังค่าจอแสดงผล
การเข้ าถึงการตังค่าหน้ าจอ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตังค่ าจอเริมต้ น

´Ê n µ®o µ°
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ความสว่ าง EVF
ปรับความสว่างของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
ตัวเลือก
ออโต้
ตังค่ าเอง

คําอธิบาย
การปรับแต่งความสว่างโดยอัตโนมัติ
ปรับแต่งความสว่างแบบแมนวล; เลือกจากตัวเลือกระหว่าง –7 ถึง +5

สี EVF
ปรับระดับสีของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
–5

–4

–3

–2

ตัวเลือก
–1
0
+1

+2

+3

+4

+5
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การปรั บสี EVF
ปรับสีของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

1

ปรับสีโดยใช้ ปมตั
ุ่ วเลือก

µ¦¦´ ¸EVF

´Ê n µ

2
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กด MENU/OK

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

8

–4

การปรั บสี LCD
ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD

1
2

ปรับสีโดยใช้ ปมตั
ุ่ วเลือก
กด MENU/OK

214

ตังค่าหน้ าจอ

แสดงภาพ
เลือกระยะเวลาทีแสดงภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ ว
ตัวเลือก
ต่ อเนือง
1.5 วิ
0.5 วิ
ปิ ด

คําอธิบาย
ภาพจะแสดงจนกว่ากดปุ่ ม MENU/OK หรื อกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึง การซูมเข้ าที
จุดโฟกัสทีทํางาน ให้ กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง กดอีกครังเพือ
ยกเลิกการซูม
ภาพจะแสดงตามเวลาทีเลือกหรื อจนกว่ากดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงครึงหนึง
ภาพจะไม่ปรากฏหลังจากถ่ายรูป

N • สีอาจแตกต่างจากภาพจริงเล็กน้ อย
• อาจมองเห็นรอยจุดทีเป็ น “สัญญาณรบกวน” เกิดขึนได้ ทีค่าความไวแสงสูง
แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัติ
เลือกว่าสัญลักษณ์ในช่องมองภาพและจอภาพ LCD หมุนตรงกับแนวของกล้ องหรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด
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ตรวจแสง/สมดุลย์ สีขาวโหมดแมนนวล
เลือกว่าจะเปิ ดใช้ งานการแสดงตัวอย่างการรับแสงและ/หรื อสมดุลย์สีขาวในโหมดการรับแสง
แบบแมนวลหรื อไม่
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ดูตวั อย่ าง EXP/WB เปิ ดใช้ งานการแสดงตัวอย่างการรับแสงและสมดุลย์สีขาว
แสดงตัวอย่างสมดุลย์สีขาวเท่านัน เลือกตัวเลือกนีในสถานการณ์ทีการรับแสง
ดูตวั อย่ าง WB และสมดุลย์สีขาวมีแนวโน้ มทีจะเปลียนแปลงขณะถ่ายภาพ อาจจะสามารถใช้
ตัวเลือกนีได้ ในกรณีทีคุณใช้ แฟลชร่วมกับไฟหลอดไส้
ปิ ดใช้ งานการแสดงตัวอย่างการรับแสงและสมดุลย์สีขาว เลือกตัวเลือกนีเมือใช้
ปิ ด
แฟลชหรื อในโอกาสอืนทีการรับแสงอาจเปลียนเมือถ่ายภาพ

ดูไลฟ์ทัวไป
เลือกว่าจะให้ เอฟเฟกต์ของจําลองฟิ ล์ม, สมดุลย์สีขาว และการตังค่าอืนๆ ปรากฏในจอภาพหรื อ
ไม่
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

8

216

คําอธิบาย
เอฟเฟกต์ของการตังค่ากล้ องจะไม่ปรากฏบนหน้ าจอ แต่เงาในฉากทีมีคอนท
ราสต์ตํา, พืนหลังสว่าง และวัตถุอืนๆ ทีมองเห็นยากจะสามารถมองเห็นได้ งา่ ย
ขึน สีและโทนจะแตกต่างออกไปจากภาพจริ ง อย่างไรก็ตามจอแสดงผลจะปรับ
เพือแสดงเอฟเฟกต์ของตัวค่าโมโนโครมและซีเปี ย
สามารถดูตวั อย่างเอฟเฟกต์ของจําลองฟิ ล์ม, สมดุลย์สีขาว และการตังค่าอืนๆ
ได้ ในหน้ าจอ

ตังค่าหน้ าจอ

ตัวช่ วยการมอง F-log
เลือก เปิ ด เพือแสดงตัวอย่างโทนสีทีแก้ ไข (เทียบเท่า BT.709) เมือทําการบันทึกหรื อดู
ภาพยนตร์ F-Log
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

ตารางกรอบ
เลือกตารางกรอบภาพสําหรับโหมดถ่ายรูป
F GRID 9

ตัวเลือก
G GRID 24

H เฟรมภาพ HD

จอแสดงผล
สําหรับการจัดองค์ประกอบ
“กฎสามส่วน”

ตารางหกส่วนสี

เฟรมภาพ HD ในกรอบทีแสดงโดย
เส้นด้านบนและล่างของจอแสดงผล

N ตารางกรอบภาพจะไม่แสดงทีการตังค่าเริมต้ น แต่สามารถแสดงโดยใช้ D ตังค่ าจอเริมต้ น >
แสดงค่ าทีตังไว้ (P 219)
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หมุนภาพทีแสดง
เลือก เปิ ด เพือหมุน “ความสูง” ภาพ (แนวตัง-แนวนอน) ระหว่างทีเล่น
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

หน่ วยของระยะโฟกัส
เลือกหน่วยทีใช้ สําหรับสัญลักษณ์ระยะโฟกัส
ตัวเลือก
เมตร

ฟุต

หน่ วยรู รับแสงเลนส์ ภาพยนตร์
เลือกว่าจะให้ กล้ องแสดงรูรับแสงเป็ นตัวเลข ค่า T (ใช้ สําหรับเลนส์กล้ องถ่ายภาพยนตร์ ) หรื อ
ตัวเลข ค่า F (ใช้ สําหรับเลนส์กล้ องภาพนิง) เมือติดเลนส์เสริ ม FUJINON MKX-series โปรดดู
เอกสารทีให้ มาพร้ อมเลนส์สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการใช้ งานเลนส์สําหรับถ่ายวิดีโอ
ตัวเลือก
ค่ า T
ค่ า F
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คําอธิบาย
ค่ารูรับแสงของเลนส์ทีใช้ โดยผู้กํากับภาพ ค่าการส่องผ่านของเลนส์จะถูกนําไป
คํานวณหาการรับแสงทีดีขนึ
ค่ารูรับแสงของเลนส์ทีใช้ โดยผู้ถ่ายภาพ ค่าการส่องผ่านของเลนส์จะถือว่าเป็ น
100% ซึงแสดงว่ารูรับแสงทีเท่ากันอาจสร้ างการรับแสงทีแตกต่างกันได้ โดยขึน
อยูก่ บั เลนส์

ตังค่าหน้ าจอ

ตังค่ าแสดงผลแบบสองจอ
เลือกเนือหาของหน้ าต่างทังสองในจอแสดงผลแบบคู่
ตัวเลือก
R:โฟกัส L:เฟรม
R:เฟรม L:โฟกัส

คําอธิบาย
หน้ าต่างด้ านขวา (เล็ก) จะแสดงพืนทีโฟกัสระยะใกล้ ขณะทีหน้ าต่างด้ านซ้ าย
(ใหญ่) จะแสดงเฟรมทังหมด
หน้ าต่างด้ านขวา (เล็ก) จะแสดงเฟรมทังหมด ขณะทีหน้ าต่างด้ านซ้ าย (ใหญ่)
จะแสดงพืนทีโฟกัสระยะใกล้

แสดงค่ าทีตังไว้
เลือกรายการทีแสดงในจอแสดงผลสัญลักษณ์มาตรฐาน (P 20)
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โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
เลือก เปิ ด เพือแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลือกตัวระบุที
แสดงได้ ด้วย D ตังค่ าจอเริมต้ น > ตังค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

ปิ ด

เปิ ด

O ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงขึนมาเมือเลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF) (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 256)

โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)
เลือก เปิ ด เพือแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุทีแสดงได้ ด้วย
D ตังค่ าจอเริมต้ น > ตังค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

8
ปิ ด

เปิ ด

O ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงขึนมาเมือเลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD) (P 15)
ุ่ นในการเปิ ด
N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมนั
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 256)
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ตังค่าหน้ าจอ

ตังค่ าการแสดงตัวระบุใหญ่
เลือกตัวระบุทีแสดงเมือได้ เลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ
D ตังค่ าจอเริมต้ น > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
หรื อ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

ตัวเลือก
A Expo. DISP.

µ¦´Ênµµ¦Â¦³» µÄ®n

Expo. DISP.
Á¨

คําอธิบาย
เลือกรายการทีแสดงอยูด่ ้ านล่างหน้ าจอ รายการทีเลือกจะมีเครื องหมาย
ถูกกํากับไว้ (R); หากต้ องการยกเลิก ให้ ไฮไลท์เครื องหมายถูกและกดปุ่ ม
MENU/OK

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

เลือก เปิ ด เพือแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพือแสดงทางด้ านซ้ ายของหน้ าจอได้ สงู สุดสีไอคอน
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพือแสดงทางด้ านขวาของหน้ าจอได้ สงู สุดสีไอคอน

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

คําอธิบาย
คอนทราสต์สงู
คอนทราสต์ปกติ
คอนทราสต์ตํา
คอนทราสต์ทีถูกปรับแต่งสําหรับความสว่างของแสงโดยรอบน้ อย

8
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ตังค่าหน้ าจอ

x พืนหลังเมนู Q
เลือก โปร่ งใส สําหรับพืนหลังโปร่งใสระหว่างการถ่ายภาพนิง
ตัวเลือก
โปร่ งใส

สีดาํ

F พืนหลังเมนู Q
เลือก โปร่ งใส สําหรับพืนหลังโปร่งใสเมือถ่ายภาพยนตร์
ตัวเลือก
โปร่ งใส

8
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สีดาํ

ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล
เข้ าถึงตัวเลือกสําหรับการควบคุมกล้ อง
การเข้ าถึงตัวเลือกการควบคุม ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล

´Ênµ»n¤Å°´¨

´Ênµ´ª¦´Ã¢´
ÂoÅ ´ÁÈÁ¤¼nª
ÂoÅ ´ÁÈÁ¤¼nª
´Ê¢´r´É(Fn)
´Ê»n¤Á¨º°
´ÊÂo®¤»¶´É
AFoª¥»n¤´Á°¦r
AEoª¥»n¤´Á°¦r
°°

ตังค่ าตัวปรั บโฟกัส
เลือกฟั งก์ชนั ทีใช้ งานด้ วยไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส)
ตัวเลือก
ล็อก (ปิ ด)
เลือน n เพือปลดล็อค
เปิ ด

คําอธิบาย
ไม่สามารถใช้ ไม้ โฟกัสระหว่างการถ่ายภาพ
กดไม้ เพือดูจอแสดงผลจุดโฟกัสและเอียงไม้ เพือเลือกจุดโฟกัส
เอียงไม้ เพือดูจอแสดงผลจุดโฟกัสและเลือกจุดโฟกัส

x แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
เลือกรายการทีแสดงในเมนูดว่ นระหว่างการถ่ายภาพนิง (P 252)
F แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
เลือกรายการทีแสดงในเมนูดว่ นเมือถ่ายภาพยนตร์ (P 252)

8

ตังฟั งก์ ชัน(Fn)
เลือกหน้ าทีทีทํางานด้ วยปุ่ มฟั งก์ชนั (P 256)
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ตังปุ่ มเลือก
เลือกหน้ าทีทีทํางานด้ วยปุ่ มบน ล่าง ซ้ าย และขวาบนปุ่ มตัวเลือก
ตัวเลือก
ปุ่ ม Fn
โฟกัสแบบพืนที

คําอธิบาย
ปุ่ มตัวเลือกทําหน้ าทีเป็ นปุ่ มฟั งก์ชนั
ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพือจัดตําแหน่งโฟกัสแบบพืนทีได้

N การเลือก โฟกัสแบบพืนที จะป้องกันไม่ให้ คณุ เข้ าถึงฟั งก์ชนั ทีกําหนดไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั
ตังแป้นหมุนคําสัง
เลือกการทํางานของแป้นหมุนเลือกคําสัง
ตัวเลือก
แป้นคําสังด้ านหน้ า 1
แป้นคําสังด้ านหน้ า 2
แป้นคําสังด้ านหน้ า 3
แป้นคําสังด้ านหลัง

8

คําอธิบาย
กําหนดความเร็วชัตเตอร์ (S.S. (เปลียนโปรแกรม)) หรื อรูรับแสง (รู รับแสง) 1
ให้ กบั แป้นคําสังด้ านหน้ า 1
กําหนดความไวชัตเตอร์ (S.S. (เปลียนโปรแกรม)), รูรับแสง (รู รับแสง) 1,
การชดเชยการรับแสง (ชดเชยการรั บแสง) 2, ความไวแสง (ISO) 3
หรื อไม่กําหนดหน้ าทีใดๆ (ไม่ มี) ไปยัง แป้นคําสังด้ านหน้ า 2 หรื อ
แป้นคําสังด้ านหน้ า 3
กําหนดความไวชัตเตอร์ (S.S. (เปลียนโปรแกรม)), รูรับแสง (รู รับแสง) 1,
การชดเชยการรับแสง (ชดเชยการรั บแสง) 2, ความไวแสง (ISO) 3 หรื อไม่
กําหนดหน้ าทีใดๆ (ไม่ มี) ไปยังแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง

1 ตังรูรับแสงเป็ น A (ออโต้ ) และใช้ เลนส์ทีมีวงแหวนปรับรูรับแสงหรื อเลือก คําสัง ไว้ สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/
ไดอัล > ตังค่ าแหวนรู รับแสง
2 หมุนแป้นหมุนการชดเชยการรับแสงไปที C
3 หมุนแป้นหมุนความไวแสงไปที C

N • สามารถเข้ าถึง ตังแป้นหมุนคําสัง ได้ โดยการกดค้ างตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ า
• และคุณยังสามารถกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าเพือเลือนดูการตังค่าตามลําดับ
ของ แป้นคําสังด้ านหน้ า 1, แป้นคําสังด้ านหน้ า 2 และ แป้นคําสังด้ านหน้ า 3
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ตังค่าปุ่ ม/ไดอัล

AF ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
เลือกว่ากล้ องโฟกัสหรื อไม่เมือกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึง
ตัวเลือก
AF-S
AF-C

คําอธิบาย

• ON: ล็อคโฟกัสเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
• OFF: โฟกัสไม่ทํางานเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
• ON: กล้ องจะโฟกัสขณะทีกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
• OFF: โฟกัสไม่ทํางานเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง

AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์
หากเลือก ON การรับแสงจะล็อกเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึง
ตัวเลือก
AF-S/MF
AF-C

คําอธิบาย

• ON: ล็อคการรับแสงเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
• OFF: ไม่ลอ็ คการรับแสงเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
• ON: ล็อคการรับแสงขณะทีกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง
• OFF: ไม่ลอ็ คการรับแสงเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึงหนึง

N เลือก OFF เพือให้ กล้ องปรับการรับแสงก่อนถ่ายรูปแต่ละครังในโหมดถ่ายภาพต่อเนืองเป็ นชุด

8
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ถ่ ายภาพโดยไม่ มีเลนส์
เลือก เปิ ด เพือเปิ ดใช้ การกดชัตเตอร์ เมือไม่ได้ ตอ่ เลนส์
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

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

คําอธิบาย
เมือไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา สามารถกดชัตเตอร์ เพือทดสอบการทํางานของกล้ อง
และแสดงเมนูถ่ายรูปและเมนูการตังค่าได้
ชัตเตอร์ จะถูกปิ ดใช้ งานหากไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา เพือป้องกันภาพสูญหาย
โดยไม่ตงใจขณะถ่
ั
ายภาพโดยทีไม่มีการ์ ดหน่วยความจํา

วงแหวนโฟกัส
เลือกทิศทางในการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพิมระยะโฟกัส
ตัวเลือก
X ตามเข็มนาฬิกา

8
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Y ทวนเข็มนาฬิกา

ตังค่าปุ่ ม/ไดอัล

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

คําอธิบาย
โฟกัสจะปรับในอัตราเดียวกันกับการหมุนวงแหวน
โฟกัสจะปรับไปตามการหมุนวงแหวน แต่ความเร็วการโฟกัสจะไม่เปลียนไปตาม
ความเร็วในการหมุนวงแหวน

AE/AF LOCK
ตัวเลือกนีจะกําหนดการกระทําของปุ่ มทีได้ กําหนดการรับแสงและ/หรื อโฟกัสล็อกไว้
ตัวเลือก
คําอธิบาย
กดค้ างAE/AF LOCK การรับแสงและ/หรื อโฟกัสจะล็อคเมือกดปุ่ ม
การรับแสงและ/หรื อโฟกัสจะล็อคขณะทีกดปุ่ มและจะยังคงล็อคอยูจ่ นกว่ากด
กดสลับAE/AF LOCK
ปุ่ มซําอีกครัง

โหมดล็อค AWB
เลือกการทํางานของปุ่ มฟั งก์ชนโดยกํ
ั
าหนดให้ เป็ นล็อคสมดุลย์สีขาวอัตโนมัติ (AWB) ล็อคสม
ดุลย์สีขาวอัตโนมัตใิ ช้ ในการล็อคค่าสมดุลย์สีขาวให้ อยูท่ ีค่าเดียวกับทีวัดโดยกล้ องเมือเลือก
ออโต้ ไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว
ตัวเลือก
AWB เมือกด
เปิ ด/ปิ ด AWB

คําอธิบาย
สมดุลย์สีขาวจะล็อคเมือกดปุ่ ม
กดปุ่ มหนึงครังเพือล็อคสมดุลย์สีขาวและกดอีกครังหนึงเพือยกเลิกการล็อค
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8

ตังค่ าแหวนรู รับแสง
เลือกว่าจะใช้ แป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าเพือปรับการรับแสงเมือตังรูรับแสงเป็ น A (ออโต้ ) หรื อไม่
ตัวเลือก
ออโต้
คําสัง

คําอธิบาย
กล้ องจะปรับรูรับแสงโดยอัตโนมัติ
สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ า

ตังค่ ารู รับแสง
เลือกวิธีทีใช้ เพือปรับรูรับแสงเมือใช้ เลนส์ทีไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ตัวเลือก
ออโต้ +
o ตังเอง
ออโต้
ตังค่ าเอง

8
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คําอธิบาย
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าเพือเลือกรูรับแสง หมุนเลยรูรับแสงตําสุดเพือ
เลือก A (ออโต้ )
รูรับแสงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานในโหมดการรับแสง P (โปรแกรม
AE) หรื อ S (เน้ นชัตเตอร์ AE)
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ าเพือเลือกรูรับแสง กล้ องจะทํางานในโหมดการ
รับแสง A (เน้ นรูรับแสง AE) หรื อ M (ตังค่าเอง)

ตังค่าปุ่ ม/ไดอัล

ตังค่ าหน้ าจอสัมผัส
เปิ ดหรื อปิ ดการควบคุมหน้ าจอสัมผัส
ตัวเลือก

คําอธิบาย

เปิ ด: จอภาพ LCD ทําหน้ าทีเป็ นหน้ าจอสัมผัสระหว่างถ่ายภาพ
x การตังค่ าหน้ าจอสัมผัส •
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
• เปิ ด: แตะจอภาพ LCD สองครังเพือซูมเข้ าทีวัตถุของคุณระหว่างถ่าย

x การตังค่ าแตะสองครั ง ภาพ
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การซูมแบบสัมผัส
c ฟั งก์ ชันสัมผัส
เปิ ดใช้ หรื อปิ ดใช้ งานท่าทางของฟั งก์ชนั การสัมผัส
เปิ ด: จอภาพ LCD ทําหน้ าทีเป็ นหน้ าจอสัมผัสระหว่างการเล่น
a การตังค่ าหน้ าจอสัมผัส •
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
เลือกพืนทีของจอภาพ LCD ทีจะใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัสขณะที
ช่องมองภาพทํางานอยู่
• สามารถเลือกพืนทีทีจะใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัสได้ จาก:
⁃ 6 (ทังหมด)
⁃ 1 (ครึงซ้ าย)
ตังพืนทีหน้ าจอสัมผัสEVF
⁃ 3 (ส่วนซ้ ายบน)
⁃ 0 (ครึงขวา)
⁃ 5 (ส่วนซ้ ายล่าง)
⁃ 2 (ส่วนขวาบน)
⁃ 4 (ส่วนขวาล่าง)
• เลือก ปิ ด เพือปิ ดการควบคุมแบบสัมผัสขณะทีช่องมองภาพทํางานอยู่
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ตังค่าปุ่ ม/ไดอัล

ล็อค
ล็อคแป้นควบคุมทีเลือกเพือป้องกันการทํางานโดยไม่ตงใจ
ั
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกจากรายการต่อไปนี:
ปลดล็อค: รี เซ็ตตัวเลือกล็อก
ตังการล็อค •
• ฟั งก์ ชันทังหมด: ล็อคแป้นควบคุมทังหมดในรายการ การเลือกฟั งก์ ชัน
• ฟั งก์ ชันทีเลือก: ล็อคเฉพาะแป้นควบคุมทีเลือกไว้ ในรายการ การเลือกฟั งก์ ชัน
การเลือกฟั งก์ ชัน เลือกล็อคแป้นควบคุมเมือเลือก ฟั งก์ ชันทีเลือก สําหรับ ตังการล็อค

N ปุ่ มควบคุมทีเลือกโดยใช้ ฟั งก์ ชันทีเลือก สามารถล็อคได้ ตลอดเวลาระหว่างการถ่ายภาพโดยกด
MENU/OK ค้ างไว้ ในการปลดล็อคปุ่ มควบคุม ให้ กดปุ่ มค้ างไว้ อีกครัง
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การจัดการพลังงาน
ปรับการตังค่าจัดการใช้ พลังงาน
การเข้ าถึงการตังค่าหน้ าจอ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก จัดการใช้ พลังงาน

µ¦´µ¦¡¨´µ

´Ê·Á°
¦³··£µ¡
µ¦´Ênµ¼rEVF/LCD

°°

ตังปิ ดเอง
เลือกว่าจะใช้ เวลานานเท่าใดก่อนกล้ องปิ ดการทํางานอัตโนมัตเิ มือไม่มีการดําเนินการใดๆ เวลา
สันลงจะช่วยเพิมอายุการใช้ งานของแบตเตอรี ถ้ าเลือก ปิ ด ผู้ใช้ จะต้ องปิ ดกล้ องด้ วยตนเอง
ตัวเลือก
5 นาที

2 นาที

1 นาที

30 วิ

15 วิ

ปิ ด
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การจัดการพลังงาน

ประสิทธิภาพ
เลือก บูสต์ เพือปรับปรุงโฟกัสและประสิทธิภาพจอแสดงผลช่องมองภาพ
ตัวเลือก
บูสต์
ปกติ
ประหยัด

คําอธิบาย
เพิมประสิทธิภาพการโฟกัสและจอแสดงผลช่องมองภาพของกล้ อง แบตเตอรี จะ
หมดเร็วกว่าการเลือก ปกติ
เลือกเพือประสิทธิภาพการโฟกัสมาตรฐานและการแสดงผลช่องมองภาพและ
ความทนทานแบตเตอรี
จํากัดประสิทธิภาพของออโต้ โฟกัสและช่องมองภาพ ตัวเลือกนีมีความทนทาน
ของแบตเตอรี ทีดีกว่า ปกติ

การตังค่ าบูสต์ EVF/LCD
ปรับการทํางานของจอภาพ EVF และ LCD เมือเลือก บูสต์ สําหรับ ประสิทธิภาพ
ตัวเลือก
ปรั บ EVF/LCD
เมือแสงน้ อย
ปรั บความละเอียด
EVF/LCD
ปรั บเฟรมเรตของ
EVF

8

232

คําอธิบาย
ความสว่างของหน้ าจอถูกปรับเพือให้ วตั ถุทีอยูใ่ นเงามืดมองเห็นได้ งา่ ยขึน การ
สันไหวอาจทําให้ เกิดภาพซ้ อน
เพิมความละเอียดของหน้ าจอเพือให้ มองเห็นรายละเอียดได้ งา่ ยขึน
อัตราเร็วการแสดงผลสําหรับ EVF เพิมขึน การเคลือนไหวจะราบรื นขึน

ตังค่ าบันทึกข้ อมูล
ทําการเปลียนแปลงไปยังการตังค่าจัดการไฟล์
การเข้ าถึงการตังค่าจัดการไฟล์ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก เก็บข้ อมูลตังค่ า

´Ênµ´¹ o°¤¼¨

¨¶´£µ¡
´¹£µ¡o´
ÂoÅ ºÉ°Å¢¨r
µ¦´Ênµn°µ¦r
µ¦´Ênµn°µ¦r
Á¨º°n°
µ¤¨¶´
Á¨º°n°
µ¤¨¶´
Á¨º°Ã¢¨Á°¦r
°°

ลําดับภาพ
หมายเลขเฟรม
ภาพใหม่จะถูกบันทึกเป็ นไฟล์ภาพทีตังชือโดยใช้ หมายเลขไฟล์สี
หลัก ซึงกําหนดโดยใช้ หมายเลขไฟล์ลา่ สุดบวกหนึง หมายเลขไฟล์จะ
ปรากฏในระหว่างการเล่นดังภาพประกอบ ลําดับภาพ ใช้ ควบคุมว่า หมายเลข
หมายเลข
จะรี เซ็ตการกําหนดเลขไฟล์เป็ น 0001 หรื อไม่ เมือมีการเสียบการ์ ด ไดเรกทอรี
ไฟล์
หน่วยความจําใหม่หรื อมีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําในปั จจุบนั
ตัวเลือก
นับต่ อ
เริมใหม่

คําอธิบาย
การกําหนดตัวเลขจะเรี ยงต่อจากหมายเลขไฟล์ลา่ สุดทีใช้ หรื อหมายเลขไฟล์แรกที
ใช้ ได้ วิธีใดก็ได้ ทีมีตวั เลขสูงกว่า เลือกตัวเลือกนีเพือลดจํานวนภาพทีมีชือไฟล์ซํากัน
การกําหนดตัวเลขจะถูกรี เซ็ตเป็ น 0001 หลังจากฟอร์ แมทหรื อเมือเสียบการ์ ดหน่วย
ความจําใหม่

N • ถ้ าหมายเลขเฟรมถึง 999-9999 ชัตเตอร์จะถูกปิ ดใช้ งาน ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําหลังจาก
ถ่ายโอนรูปภาพใดๆ ทีคุณต้ องการเก็บไปยังคอมพิวเตอร์
• การเลือก D ตังค่ าผู้ใช้ งาน > รีเซ็ต จะตังค่า ลําดับภาพ เป็ น นับต่ อ แต่จะไม่รีเซ็ตหมายเลข
ไฟล์

• หมายเลขเฟรมสําหรับภาพทีถ่ายด้ วยกล้ องอืนอาจแตกต่างกัน
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บันทึกภาพต้ นฉบับ
เลือก เปิ ด เพือบันทึกสําเนาทีไม่ได้ ประมวลผลของภาพทีถ่ายโดยใช้ ลบตาแดง
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

แก้ ไขชือไฟล์
เปลียนคําเสริ มหน้ าชือไฟล์ ภาพ sRGB ใช้ คําเสริ มหน้ าสีตัวอักษร (ค่าเริ มต้ น “DSCF”) ภาพ
Adobe RGB ใช้ คําเสริ มหน้ าสามตัวอักษร (“DSF”) นําหน้ าด้ วยขีดเส้ นใต้
ตัวเลือก
sRGB
AdobeRGB

คําเสริมหน้ าชือเริมต้ น
DSCF
_DSF

ชือไฟล์ ตวั อย่ าง
ABCD0001
_ABC0001

x การตังค่ าช่ องการ์ ด
เลือกหน้ าทีทีทํางานของการ์ ดในช่องทีสอง
ตัวเลือก
ตามลําดับ
สํารองข้ อมูล
RAW / JPEG
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คําอธิบาย
ใช้ งานการ์ ดในช่องทีสองเฉพาะเมือการ์ ดในช่องแรกเต็ม
ภาพแต่ละภาพจะถูกบันทึกสองครัง โดยแต่ละครังจะบันทึกลงในการ์ ดแต่ละแผ่น
ไฟล์ภาพ RAW จะถูกบันทึกไปยังการ์ ดในช่องแรกและไฟล์ภาพ JPEG จะถูก
บันทึกไปยังการ์ ดในช่องทีสอง ตัวเลือกนีจะมีผลเมือเลือก FINE+RAW หรื อ
NORMAL+RAW สําหรับ H ตังค่ าคุณภาพภาพ > คุณภาพของภาพ

ตังค่าบันทึกข้ อมูล

F การตังค่ าช่ องการ์ ด
เลือกหน้ าทีทีทํางานของการ์ ดในช่องทีสอง
ตัวเลือก
ตามลําดับ
สํารองข้ อมูล

คําอธิบาย
ใช้ งานการ์ ดในช่องทีสองเฉพาะเมือการ์ ดในช่องแรกเต็ม
ภาพแต่ละภาพจะถูกบันทึกสองครัง โดยแต่ละครังจะบันทึกลงในการ์ ดแต่ละแผ่น

O • โหมดมูฟวีปั จจุบนั จะใช้ กบั ทังสองสําเนา; การตังค่าสําหรับสําเนาสํารองไม่สามารถปรับแยกกันได้
• การบันทึกข้ อมูลสํารองอาจไม่สามารถใช้ ได้ กบั ภาพยนตร์ ขึนอยูก่ บั ตัวเลือกทีเลือกสําหรับโหมด
มูฟวี

เลือกช่ อง(xตามลําดับ)
เลือกการ์ ดทีจะบันทึกไปยังช่องแรกเมือเลือก ตามลําดับ สําหรับ x การตังค่ าช่ องการ์ ด
ตัวเลือก
ช่ อง 1

ช่ อง 2

เลือกช่ อง(Fตามลําดับ)
เลือกการ์ ดทีจะบันทึกไปยังช่องแรกเมือเลือก ตามลําดับ สําหรับ F การตังค่ าช่ องการ์ ด
ตัวเลือก
ช่ อง 1

ช่ อง 2
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ตังค่าบันทึกข้ อมูล

เลือกโฟลเดอร์
สร้ างโฟลเดอร์ และเลือกโฟลเดอร์ ทีจะใช้ เพือจัดเก็บภาพทีถ่ายต่อมา
ตัวเลือก
เลือกโฟลเดอร์
สร้ างโฟลเดอร์

คําอธิบาย
หากต้ องการเลือกโฟลเดอร์ ทีจะจัดเก็บภาพทีถ่ายตามมา ให้ กดปุ่ มตัวเลือก
ขึนหรื อลงเพือไฮไลท์โฟลเดอร์ ทีมีอยูแ่ ล้ วกดปุ่ ม MENU/OK
ป้อนชือโฟลเดอร์ เป็ นตัวอักษรห้ าตัวเพือสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่ทีจะใช้ จดั เก็บ
ภาพทีถ่ายต่อมา ในการถ่ายภาพครังถัดไปจะมีการสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่และ
ภาพถัดไปทีเพิมเข้ ามาจะจัดเก็บไปยังโฟลเดอร์ ดงั กล่าว

ข้ อมูลลิขสิทธิ
สามารถเพิมข้ อมูลลิขสิทธิ ในรูปแบบของแท็ก Exif ไปยังรูปภาพใหม่ขณะถ่ายภาพได้ ข้ อมูล
ลิขสิทธิทีมีการเปลียนแปลงจะแสดงเฉพาะในภาพทีถ่ายหลังจากทําการเปลียนแปลงแล้ วเท่านัน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
แสดงข้ อมูลลิขสิทธิ แสดงข้ อมูลลิขสิทธิปั จจุบนั
ป้อนข้ อมูลของผู้สร้ าง ป้อนชือผู้สร้ าง
ป้อนข้ อมูลลิขสิทธิ ป้อนชือผู้ถือลิขสิทธิ
ลบข้ อมูลลิขสิทธิปั จจุบนั การเปลียนแปลงนีจะมีผลกับรูปภาพทีถ่ายหลัง
ลบข้ อมูลลิขสิทธิ จากเลือกตัวเลือกนีแล้ วเท่านัน; จะไม่มีผลในข้ อมูลลิขสิทธิทีบันทึกไว้ ในภาพ
ทีมีอยูแ่ ล้ ว
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ตังค่ าการเชือมต่ อ
ปรับการตังค่าสําหรับการเชือมต่อไปยังอุปกรณ์อืน
การเข้ าถึงการตังค่าเชือมต่อ ให้ กด MENU/OK เลือกแท็บ
D (จัดเตรี ยม) แล้ วเลือก ตังการเชือมต่ อ

´Ênµµ¦ÁºÉ°¤n°

µ¦´ÊnµBluetooth
´ÊnµÁ¦º° nµ¥
´ÁÈPC°°Ão
´ÊnµÁºÉ°¤n°
Ã®¤µ¦ÁºÉ°¤n°
µ¦´ÊnµÂ®¨nnµ¥Å¢USB
´Ênµ´ÉªÅ
o°¤¼¨
°°

N สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการเชือมต่อไร้ สาย โปรดเยียมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

การตังค่ า Bluetooth
ปรับการตังค่า Bluetooth
ตัวเลือก
คําอธิบาย
การลงทะเบียนการจับคู่ จับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนทีใช้ งานแอพ FUJIFILM Camera Remote
เลือกการเชือมต่อจากรายการของอุปกรณ์ทีจับคูอ่ ยูก่ บั กล้ องโดยใช้
เลือกปลายทางการจับคู่ การลงทะเบียนการจับคู่ เลือก ไม่ มีการเชือมต่ อ เพือออกโดยไม่มีการ
เชือมต่อ
ลบข้ อมูลการจับคูส่ ําหรับอุปกรณ์ทีเลือกไว้ เลือกอุปกรณ์ได้ จากรายการ
ลบการลงทะเบียนการจับคู่ อุปกรณ์ อุปกรณ์ทีถูกเลือกไว้ จะถูกลบจากรายการอุปกรณ์ทีอยูใ่ น
เลือกปลายทางการจับคู่ เช่นกัน
• เปิ ด: กล้ องจะสร้ างการเชือมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ทีจับคูเ่ มือเปิ ด
เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
กล้ องโดยอัตโนมัติ
• ปิ ด: กล้ องจะไม่เชือมต่อผ่านทาง Bluetooth
• เปิ ด: ทําเครืองหมายรูปถ่ายสําหรับอัพโหลดเมือถ่ายรูป ทําเครืองหมาย
การย้ ายภาพอัตโนมัติ ไฟล์ภาพ JPEG สําหรับอัพโหลดเมือถ่ายภาพ
• ปิ ด: ภาพจะไม่ถกู ทําเครืองหมายอัพโหลดขณะทีถ่ายภาพ
เลือกว่าจะซิงโครไนซ์เวลาและ/หรื อสถานทีกับสมาร์ ทโฟนทีจับคูด่ ้ วยหรื อไม่
• สถานที&เวลา: ซิงโครไนซ์เวลากับสถานที
ตังค่ าซิงค์ สมาร์ ทโฟน • สถานที: ซิงโครไนซ์สถานที
• เวลา: ซิงโครไนซ์เวลา
• ปิ ด: ปิ ดการซิงโครไนซ์
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N • ติดตังแอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นล่าสุดบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก่อนจับคู่
อุปกรณ์กบั กล้ องของคุณหรื ออัพโหลดรูปภาพ
• เมือเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับทัง เปิ ด/ปิ ด Bluetooth และ การย้ ายภาพอัตโนมัติ หรือภาพทีเพิง

เลือกไว้ สําหรับดาวน์โหลดโดยใช้ ตวั เลือก คําสังย้ ายภาพ ในเมนู C (การเล่น) การอัพโหลดภาพ
ไปยังอุปกรณ์ทีจับคูไ่ ว้ จะเริ มขึนหลังจากทีคุณออกไปยังการเล่นหรื อปิ ดกล้ องไม่นาน สามารถใช้
คําสังย้ ายภาพ เพือเลือกภาพสําหรับดาวน์โหลดเมือปิ ด การย้ ายภาพอัตโนมัติ ได้

ตังค่ าเครื อข่ าย
ปรับการตังค่าสําหรับการเชือมต่อไปยังเครื อข่ายไร้ สาย
ตัวเลือก

คําอธิบาย

ตังค่ าแอคเซสพอยต์
ไร้ สาย

• ตังค่ าอย่ างง่ าย: เชือมต่อกับอุปกรณ์ Access Point โดยใช้ การตังค่าพืนฐาน
• ตังค่ าแมนนวล: ปรับการตังค่าด้ วยตนเองสําหรับการเชือมต่อไปยังเครือข่ายไร้

ตังค่ าทีอยู่ IP ไร้ สาย

• ออโต: ทีอยู่ IP จะถูกกําหนดโดยอัตโนมัติ
• แมนวล: กําหนดทีอยู่ IP ด้ วยตนเอง เลือกทีอยู่ IP ด้ วยตนเอง (ทีอยู่ IP),

สาย เลือกเครื อข่ายจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรื อใส่ชือเอง (ใส่ SSID)

เน็ตเวิร์คมาสก์ (เน็ตมาสก์ ) และทีอยูเ่ กตเวย์ (ทีอยู่เกตเวย์ )
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ตังค่าการเชือมต่อ

จัดเก็บ PC ออโต้
ปรับการตังค่าสําหรับการเชือมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ผา่ นทาง LAN ไร้ สาย
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกวิธีทีใช้ สําหรับการเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผา่ น LAN ไร้ สาย
ตังค่ าอย่ างง่ าย: เชือมต่อโดยใช้ WPS
ตังค่ าจัดเก็บ PC •
• ตังค่ าแมนนวล: เลือกเครือข่ายจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใส่
ชือเอง (ใส่ SSID)
ลบการลงทะเบียน PC ลบปลายทางทีเลือก
ข้ อมูลต่ อครั งก่ อน ดูคอมพิวเตอร์ ทีเพิงเชือมต่อกับกล้ อง

ตังค่ าเชือมต่ อ instax
ปรับการตังค่าสําหรับการเชือมต่อเครื องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ทีเป็ นอุปกรณ์เสริ ม
ชือเครื องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่ าน
ดูชือเครื องพิมพ์ (SSID) ได้ ทีใต้ เครื องพิมพ์ รหัสผ่านเริ มต้ นคือ
“1111” หากคุณได้ เลือกรหัสผ่านอืนเพือพิมพ์จากสมาร์ ทโฟนแล้ ว
ให้ ป้อนรหัสผ่านนันแทน
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โหมดการเชือมต่ อ
ปรับการตังค่าสําหรับการเชือมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอก
ตัวเลือก

8

คําอธิบาย
การเชือมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB จะเป็ นการเปิ ดโหมดส่ง
เครื องอ่ านการ์ ด USB ข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ทําให้ คดั ลอกข้ อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ ได้ กล้ องจะทํางาน
ตามปกติเมือไม่ได้ เชือมต่อ
สามารถควบคุมกล้ องได้ จากคอมพิวเตอร์ , ไม้ กนั สัน, โดรน หรื ออุปกรณ์
อืนๆ ทีเชือมต่อผ่าน USB กล้ องจะเข้ าสูโ่ หมด “การถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ ” โดยอัตโนมัติ (เช่น การควบคุมจากระยะไกล) เมือเปิ ดอุปกรณ์
ภายนอกและกลับสูก่ ารทํางานปกติเมืออุปกรณ์ภายนอกปิ ดอยูห่ รื อไม่ได้ เชือม
ต่อ
ถ่ ายโดยเชือมต่ อ • สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์โหลดโดยอัตโนมัตไิ ปยัง
อินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB คอมพิวเตอร์ ทีใช้ Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® +
อัตโนมัติ
Tether Plugin หรื อ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X
Acquire ในการบันทึกและโหลดการตังค่าของกล้ องได้
• สามารถใช้ การถ่ายภาพและการบันทึกภาพยนตร์จากระยะไกลได้ เมือเชือม
ต่อกล้ องเข้ ากับอุปกรณ์ทีรองรับ เช่น ไม้ กนั สันหรื อโดรน ใช้ แป้นหมุนเลือก
โหมดของกล้ องเพือสลับระหว่างการถ่ายภาพนิงและการบันทึกภาพยนตร์
คุณสมบัตทิ ีสามารถใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ทีเชือมต่อ
สําหรับ ถ่ ายโดยเชือมต่ ออินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB อัตโนมัติ ยกเว้ นว่ากล้ อง
ยังคงอยูใ่ นโหมด “การถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ” (การควบคุมจาก
ถ่ ายโดยเชือมต่ อ
ระยะไกล) เมืออุปกรณ์ภายนอกปิ ดอยูห่ รื อไม่ได้ เชือมต่อ ทําให้ สามารถกลับ
อินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB
มาควบคุมอุปกรณ์ได้ เมือทําการเชือมต่ออีกครังหลังจากตัดการเชือมต่อโดย
ทีกําหนด
ไม่ตงใจหรื
ั
อการหยุดชะงักอืนๆ ทีการตังค่าเริ มต้ น ภาพจะไม่ถกู บันทึกไปยัง
การ์ ดหน่วยความจํา
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ตังค่าการเชือมต่อ

ตัวเลือก
คําอธิบาย
ถ่ ายโดยเชือมต่ อแบบไร้ เลือกตัวเลือกนีสําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้ สาย เลือกเครื อข่ายโดย
สายทีกําหนด
ใช้ D ตังการเชือมต่ อ > ตังค่ าเครื อข่ าย
การเชือมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ ด้วย USB จะเปิ ดโหมดคืนค่า USB
RAW/สํารองโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานตามปกติเมือไม่ได้ เชือมต่อ
• คืนค่ า USB RAW (ต้ องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้ กลไก
คืนค่ า USB RAW/
ประมวลผลภาพของกล้ องเพือแปลงไฟล์ RAW files เป็ นภาพ JPEG
สํารอง
คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
• สํารอง (ต้ องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตังค่ากล้ อง
ปรับตังค่ากล้ องในทันทีหรื อแบ่งปั นการตังค่ากับกล้ องอืนๆ ทีเป็ นชนิด
เดียวกัน

O การตังค่า D จัดการใช้ พลังงาน > ตังปิ ดเอง จะถูกนํามาใช้ ด้วยระหว่างการถ่ายรูปโดยเชือมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ เพือป้องกันไม่ให้ กล้ องปิ ดโดยอัตโนมัติ ให้ เลือก ปิ ด สําหรับ ตังปิ ดเอง

N สําหรับข้ อมูลเกียวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทีรองรับ โปรดดู “ซอฟต์แวร์สําหรับใช้ กบั กล้ องของคุณ”
(P 304)
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การตังค่ าแหล่ งจ่ ายไฟ USB
เลือกว่าจะจ่ายไฟให้ กบั กล้ องหรื อไม่เมือเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อืนผ่านสาย USB
ตัวเลือก
เปิ ด
ปิ ด

คําอธิบาย
กล้ องใช้ พลังงานจากอุปกรณ์ทีเชือมต่อ ทําให้ ลดการสินเปลืองแบตเตอรี ของกล้ อง
กล้ องไม่ใช้ พลังงานจากอุปกรณ์ทีเชือมต่อ

O กล้ องไม่สามารถใช้ พลังงานจากการเชือมต่อไลท์นิงหรือจากอุปกรณ์ทีไม่จา่ ยไฟ เลือก ปิ ด ก่อน

เชือมต่อกล้ องเข้ ากับอุปกรณ์ดงั กล่าว การเชือมต่ออาจไม่สามารถใช้ การถ่ายโอนข้ อมูลหรื ออย่างอืน
ทีคล้ ายกันเมือเลือก เปิ ด ไว้

N • คําว่า “ใช้ พลังงาน” จะใช้ เมืออุปกรณ์ทีเชือมต่อจ่ายพลังงานให้ กบั กล้ อง
• ในการอนุญาตให้ ชาร์จแบตเตอรีกล้ องขณะทีกล้ องเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้ เลือก เปิ ด สําหรับ
การตังค่ าแหล่ งจ่ ายไฟ USB
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ตังค่ าทัวไป
ปรับการตังค่าสําหรับการเชือมต่อไปยังเครื อข่ายไร้ สาย
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกชือ (ชือ) เพือกําหนดชือกล้ องบนเครื อข่ายไร้ สาย (กล้ องจะกําหนดชือทีไม่ซํากัน
ชือ
ตามค่าเริ มต้ น)
เลือกว่าจะปรับเปลียนขนาดภาพสําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟนหรื อไม่ ย่อขนาด
ภาพเฉพาะเมือคัดลอกการอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟน; โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อภาพ
ย่ อขนาดภาพ ต้ นฉบับ
H
• เปิ ด: ภาพทีมีขนาดใหญ่กว่าจะถูกปรับเปลียนขนาดเป็ น H สําหรับอัพโหลด ขอ
แนะนําให้ ใช้ การตังค่านี
• ปิ ด: ภาพจะถูกอัพโหลดในขนาดเดิม
ใส่ พกิ ัด
เลือกว่าจะฝั งข้ อมูลทีดาวน์โหลดจากสมาร์ ทโฟนลงในภาพภาพเมือถ่ายหรื อไม่
ข้ อมูลตําแหน่ ง แสดงข้ อมูลตําแหน่งทีดาวน์โหลดครังล่าสุดจากสมาร์ ทโฟน
เลือกหน้ าทีของปุ่ มฟั งก์ชนที
ั ได้ กําหนดฟั งก์ชนั การสือสารไร้ สาย ไว้
s คําสังจับคู่/ย้ าย: จะสามารถใช้ ปมสํ
ุ่ าหรับการจับคูแ่ ละการเลือกภาพสําหรับ
•
r ตังค่ าปุ่ ม
ย้ ายได้
ุ่ าหรับการเชือมต่อไร้ สายได้
• r การสือสารไร้ สาย: จะสามารถใช้ ปมสํ

ข้ อมูล
ดูทีอยู่ MAC และ Bluetooth ของกล้ อง
รี เซ็ตการตังค่ าไวเลส
เรี ยกคืนการตังค่าไร้ สายไปยังค่าเริ มต้ น
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บันทึก
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ทางลัด
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ตัวเลือกทางลัด
กําหนดการควบคุมกล้ องด้ วยตนเองให้ เหมาะกับรูปแบบหรื อสถานการณ์ของคุณ
สามารถเพิมตัวเลือกทีใช้ บอ่ ยลงในเมนู Q หรื อเมนู “my” แบบกําหนดเอง หรื อกําหนดไปยังปุ่ ม
Fn (ฟั งก์ชน
ั ) สําหรับการเข้ าถึงโดยตรง:
ตัวเลือกทางลัด
“เมนูของฉัน”
เมนู Q
ปุ่ มฟั งก์ ชัน
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คําอธิบาย
เพิมตัวเลือกทีใช้ บอ่ ยไปยังเมนูแบบกําหนดเอง ซึงสามารถดูได้
โดยการกด MENU/OK แล้ วเลือกแท็บ E (“เมนูของฉัน”)
เมนู Q จะแสดงขึนโดยการกดปุ่ ม Q ใช้ เมนู Q เพือดูหรื อเปลียนตัว
เลือกทีเลือกสําหรับรายการเมนูทีใช้ บอ่ ย
ใช้ ปมฟั
ุ่ งก์ชนั เพือเข้ าถึงโดยตรงไปยังคุณสมบัตทิ ีเลือก

P
247
249
254

เมนูของฉัน
เข้ าถึงเมนูตวั เลือกทีใช้ บอ่ ยทีเป็ นส่วนตัว
การแสดง “เมนูของฉัน” ให้ กด MENU/OK ในจอแสดงผลการ
ถ่ายภาพ แล้ วเลือกแท็บ E (เมนูของฉัน)
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O แท็บ E จะใช้ ได้ เฉพาะเมือกําหนดตัวเลือกไปยัง เมนูของฉัน เท่านัน
ตังค่ าเมนูของฉัน
การเลือกรายการทีระบุในแท็บ E (เมนูของฉัน):

1

ในเมนูตงค่
ั า ให้ เลือก D ตังค่ าผู้ใช้ งาน >
x ตังค่ าเมนูของฉัน หรื อ F ตังค่ าเมนูของฉัน

N เพือจัดลําดับรายการใหม่ เลือก จัดระดับไอเท็ม เพือ

´ÊnµÁ¤¼ °´

Á¡·É¤Å°ÁÈ¤
´¦³´Å°ÁÈ¤
¨Å°ÁÈ¤

ลบรายการ เลือก ลบไอเท็ม

2

กดปุ่ มตัวเลือกขึนหรื อลงเพือไฮไลท์ เพิมไอเท็ม แล้ ว
กด MENU/OK ตัวเลือกทีสามารถเพิมไปยัง “เมนูของ
ฉัน” จะไฮไลท์เป็ นสีนําเงิน

´ÊnµÁ¤¼ °´

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

¥Á¨·

N รายการปั จจุบนั ใน “เมนูของฉัน” จะแสดงด้ วยเครืองหมายถูก

9
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เมนูของฉัน

3

เลือกตําแหน่งสําหรับรายการแล้ วกด MENU/OK
รายการจะถูกเพิมไปยัง “เมนูของฉัน”

Á¨º°ÎµÂ®n Å°ÁÈ¤

1 µ£µ¡
2 »£µ¡ °£µ¡

¥o µ¥

4 กด MENU/OK เพือกลับไปยังจอแสดงผลแก้ ไข
5 ทําซําขันตอน 3 และ 4 จนกว่าเพิมรายการทังหมดทีต้ องการแล้ ว
N “เมนูของฉัน” สามารถประกอบด้ วยรายการสูงสุด 16 รายการ

9
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´¹

ปุ่ ม Q (เมนูด่วน)
กด Q เพือเข้ าถึงตัวเลือกทีเลือกอย่างรวดเร็ว
จอแสดงผลเมนูด่วน
ในการตังค่าเริ มต้ น เมนูดว่ นจะมีรายการต่อไปนี:

N • ใช้ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังฟั งก์ ชัน(Fn) เพือเลือกฟั งก์ชนั ทีจะทํางานโดยปุ่ ม Q (เมนูดว่ น) หรือ
กําหนดฟั งก์ชนั เริ มต้ นไปยังปุ่ มควบคุมอืนๆ (P 256)

• หากต้ องการปิ ดใช้ งานปุ่ ม Q (เมนูดว่ น) ให้ เลือก ไม่ มี สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังฟั งก์ ชัน
(Fn) > ตังค่ าปุ่ ม Q

การถ่ ายภาพนิง

Á¨º°´ÊnµÁ°

BASE

´Ênµ

A x เลือกตังค่ าเอง
B ออโต้ โฟกัส
C ช่ วงไดนามิก
D สมดุลย์ สีขาว
E ลดสัญญาณรบกวน ISO สูง
F ขนาดภาพ
G คุณภาพของภาพ
H จําลองฟิ ล์ ม



I โทนสว่ าง
J โทนมืด
K สี
L ความคมชัด
M ตังเวลาถ่ าย
N ตังค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
O การตังค่ าฟั งก์ ชันแฟลช
P ความสว่ าง EVF/LCD

9

เมนูดว่ นแสดงตัวเลือกทีเลือกล่าสุดสําหรับรายการ B–P ซึงสามารถเปลียนตามทีอธิบายใน
หน้ า 252
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การบันทึกภาพยนตร์

Á¨º°´ÊnµÁ°

BASE

´Ênµ

A F เลือกตังค่ าเอง
B S.S. (ควบคุมมูฟวี oL)
C ความละเอียด/สัดส่ วนภาพของโหมดมูฟวี
D F สมดุลย์ สีขาว



E F จําลองฟิ ล์ ม
F ISO (ควบคุมมูฟวี oL)
G เฟรมเรทของโหมดมูฟวี
H อุณหภูมสิ ีสมดุลย์ สีขาว (เมือเลือก k)

เมนูดว่ นแสดงตัวเลือกทีเลือกล่าสุดสําหรับรายการ B–H ซึงสามารถเปลียนตามทีอธิบายใน
หน้ า 252

9

เลือกตังค่ าเอง
รายการ H ตังค่ าคุณภาพภาพ > เลือกตังค่ าเอง (รายการ A) แสดงรายการตังค่าแบบกําหนดเอง
ปั จจุบนั :
• q: ไม่มีรายการตังค่าแบบกําหนดเองทีเลือก
• t–u: เลือกรายการเพือดูการตังค่าทีบันทึกไว้ โดยใช้ ตวั เลือก H ตังค่ าคุณภาพภาพ > แก้ /
บันทึกตังค่ าเอง
• r–s: รายการตังค่าแบบกําหนดเองปั จจุบนั
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ปุ่ ม Q (เมนูดว่ น)

การดูและแก้ ไขการตังค่ า
1 กด Q เพือแสดงเมนูดว่ นขณะทีถ่ายรูป

2

ใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกเพือเลือกรายการแล้ วหมุนแป้นหมุน
เลือกคําสังด้ านหลังเพือเปลียน
• ไม่ได้ บนั ทึกการแก้ ไขไปยังรายการตังค่าปั จจุบนั
• การตังค่าทีแตกต่างจากรายการตังค่าปั จจุบนั
(t–u) จะแสดงเป็ นสีแดง

Á¨º°´ÊnµÁ°

BASE

´Ênµ



O ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้ ด้วยแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์
ปรับความไวแสงได้ ด้วยแป้นหมุนความไวแสง (P 26)

3 กด Q เพือออกเมือการตังค่าเสร็จสมบูรณ์
N สามารถแก้ ไขเมนูดว่ นโดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัสได้ เช่นกัน
9
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การแก้ ไขเมนูด่วน
การเลือกรายการทีแสดงในเมนูดว่ น:

1

กดปุ่ ม Q ค้ างไว้ ระหว่างการถ่ายภาพ

N กล้ องจะแสดงเมนูภาพหรือภาพยนตร์ดว่ นขึนอยูก่ บั
ตําแหน่งของแป้นหมุนเลือกโหมด STILL/MOVIE

2

เมนูดว่ นปั จจุบนั จะแสดงขึน ใช้ ตวั เลือกเพือไฮไลท์รายการทีคุณต้ องการเปลียนแล้ วกด
MENU/OK

3

ไฮไลท์รายการทีคุณต้ องการเปลียนแปลงแล้ วกด MENU/OK
สามารถกําหนดสิงต่อไปนีให้ กบั เมนูดว่ นได้

N สามารถปรับเมนูดว่ นได้ โดยใช้ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > x แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน หรือ
F แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน

รายการใช้ ได้ (การถ่ ายภาพนิง)

9

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• จําลองฟิ ลม์
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• สีโครม FX ฟ้า
• ช่วงไดนามิก
• การจัดลําดับช่วง D
• สมดุลย์สีขาว
• อุณหภูมิสีสมดุลย์สีขาว (เมือเลือก k)
• โทนสว่าง
• โทนมืด
• สี
• ความคมชัด
• ความชัด
• ลดสัญญาณรบกวน ISO สูง
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• เลือกตังค่าเอง
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่าแบบกําหนดเอง AF-C
• ตังค่าตรวจจับใบหน้ า/ตา
• ระบบช่วย MF
• โหมดหน้ าจอสัมผัส
• ตังเวลาถ่าย
• วัดแสง
• ชนิดชัตเตอร์
• การลดความสันไหว
• การตังค่าฟั งก์ชนั แฟลช
• ชดเชยแฟลช
• ความสว่าง EVF/LCD
• สี EVF/LCD
• ไม่มี

ปุ่ ม Q (เมนูดว่ น)

รายการใช้ ได้ (ภาพยนตร์ )

• จําลองฟิ ลม์
• ความละเอียด/สัดส่วนภาพของโหมดมูฟวี
• ช่วงไดนามิก
• เฟรมเรทของโหมดมูฟวี
สมดุ
ล
ย์
ส
ข
ี
าว
•
• บิทเรทมูฟวี
• อุณหภูมิสีสมดุลย์สีขาว (เมือเลือก k)
• บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
• โทนสว่าง
• กําหนดกําลังขยายครอปมูฟวี C
• โทนมืด
• F โหมดกันภาพสัน
• สี
• F บูสต์โหมด IS
• ความคมชัด
• S.S. (ควบคุมมูฟวี oL)
ลดสั
ญ
ญาณรบกวน
ISO
สู
ง
•
• ISO (ควบคุมมูฟวี oL)
• เลือกตังค่าเอง
• การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
• ตังค่าตรวจจับใบหน้ า/ตา
• ความสว่าง EVF/LCD
• ระบบช่วย MF
• สี EVF/LCD
• โหมดหน้ าจอสัมผัส
• ไม่มี
N • เลือก ไม่ มี เพือไม่กําหนดตัวเลือกไปยังตําแหน่งทีเลือก
• เมือเลือก เลือกตังค่ าเอง การตังค่าปั จจุบนั จะแสดงในเมนูดว่ น โดยมีป้าย BASE

9
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ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ ชัน)
กําหนดหน้ าทีให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั สําหรับการเข้ าถึงคุณสมบัตทิ ีเลือกไว้ อย่างรวดเร็ว

N • ฟั งก์ชนั ทีกําหนดให้ กบั T-Fn1 ถึง T-Fn4 จะสามารถเข้ าใช้ งานได้ โดยการตวัดหน้ าจอ
• ท่าทางของฟั งก์ชนั การสัมผัสจะปิ ดใช้ งานในค่าเริมต้ น เพือเปิ ดใช้ งานท่าทางของฟั งก์ชนั การ

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

การกําหนดค่าเริ มต้ นมีดงั นี:
ท่ าทางของฟั งก์ ชันการสัมผัส

9

ปุ่ มฟั งก์ ชัน
A T-Fn1 (ตวัดนิวขึนบน)
B T-Fn2 (ตวัดนิวไปทางซ้ าย)
C T-Fn3 (ตวัดนิวไปทางขวา)
D T-Fn4 (ตวัดนิวลง)
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ค่ าเริมต้ น
ฮิสโตแกรม
โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ ต
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
ELECTRONIC LEVEL

ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั )

ปุ่ มตัวเลือก

ปุ่ มฟั งก์ ชัน
A ปุ่ ม Fn3
B ปุ่ ม Fn5
C ปุ่ ม Fn6
D ปุ่ ม Fn4

ค่ าเริมต้ น
วัดแสง
สมดุลย์สีขาว
ประสิทธิภาพ
จําลองฟิ ล์ม

ปุ่ มฟั งก์ ชันด้ านหลังกล้ อง

E

9
ปุ่ มฟั งก์ ชัน
A ปุ่ ม AFON
B ตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง
C ปุ่ ม Fn1
D ปุ่ ม Q
E ปุ่ ม AEL

ค่ าเริมต้ น
เปิ ด AF
เช็คโฟกัส
เปิ ด/ปิ ดตรวจจับใบหน้ า
เมนูลดั
ล็อก AE เท่านัน
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ปุ่ มฟั งก์ ชันด้ านหน้ ากล้ อง

ปุ่ มฟั งก์ ชัน
A ปุ่ ม Fn2

ค่ าเริมต้ น
การตังค่าโหมดการถ่ายภาพ

การกําหนดหน้ าทีไปยังปุ่ มฟั งก์ ชัน
การกําหนดหน้ าทีไปยังปุ่ มต่างๆ:

9

1

กดค้ างปุ่ ม DISP/BACK จนกว่าเมนูการเลือกปุ่ มควบคุม
จะแสดงขึน

2

ไฮไลท์การควบคุมทีต้ องการแล้ วกด MENU/OK

3 ไฮไลท์ตวั เลือกใดๆ ต่อไปนี แล้ วกด MENU/OK เพือกําหนดไปยังการควบคุมทีเลือก
N • ล็อก AE เท่านัน, ล็อก AF เท่านัน, ล็อก AE/AF, เปิ ด AF และ ล็อค AWB เท่านัน
จะกําหนดให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั แบบสัมผัสไม่ได้ (T-Fn1 ถึง T-Fn4)
• ไม่สามารถกําหนดหน้ าทีของตัวเลือกได้ มากกว่าหนึงอย่างในแต่ละครัง
• นอกจากนียังสามารถเลือก การกําหนดปุ่ ม โดยใช้ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังฟั งก์ ชัน(Fn)
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ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั )

บทบาททีสามารถกําหนดให้ กับปุ่ มฟั งก์ ชันได้
เลือกจาก:

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• RAW
• จําลองฟิ ล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• สีโครม FX ฟ้า
• ช่วงไดนามิก
• การจัดลําดับช่วง D
• สมดุลย์สีขาว
• ความชัด
• เลือกตังค่าเอง
• โฟกัสแบบพืนที
• เช็คโฟกัส
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่าแบบกําหนดเอง AF-C
• การเลือกใบหน้ า op
• เปิ ด/ปิ ดตรวจจับใบหน้ า
• ตัวจํากัดช่วง AF
• ล็อคการตรวจสอบโฟกัส
• การตังค่าโหมดการถ่ายภาพ
• โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต
• เก็บภาพล่วงหน้ า sJ
• ตังเวลาถ่าย
• วัดแสง
• ชนิดชัตเตอร์
• การลดความสันไหว
• ตัง ISO ออโต้
• โหมดIS
• การถ่ายภาพซ้ อน
• การสือสารไร้ สาย

• การตังค่าฟั งก์ชนั แฟลช
• ล็อก TTL
• ตัวอย่างเงาแฟลช
• บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
• ครอปมูฟวีกําลังขยายคงที C
• F บูสต์โหมด IS
• การตังค่าการวัดแสง ZEBRA
• การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
• การควบคุมมูฟวี oL
• พรีวิวชัดลึก
• ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดูไลฟ์ทัวไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL
• โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
• ตัวช่วยการมอง F-log
• ล็อก AE เท่านัน
• ล็อก AF เท่านัน
• ล็อก AE/AF
• เปิ ด AF
• ล็อค AWB เท่านัน
• ตังค่ารูรับแสง
• ตังการล็อค
• ประสิทธิภาพ
• ย้ ายภาพอัตโนมัติ
• เลือกปลายทางการจับคู่
• เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
• เมนูลดั
• เปิ ดเล่น
• ไม่มี (ปิ ดใช้ งานการควบคุม)
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ปุ่ ม Fn (ฟั งก์ชนั )

เปิ ด AF
หากเลือก เปิ ด AF แล้ ว คุณสามารถกดแป้นควบคุมแทนการกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึงได้
ตัวอย่ างเงาแฟลช
หากเลือก ตัวอย่ างเงาแฟลช เมือต่อชุดแฟลชเสริ มภายนอกทีเข้ ากันได้ แล้ ว คุณสามารถกดปุ่ ม
ควบคุมเพือทดสอบการยิงแฟลชและตรวจสอบเงาและสิงอืนๆ ได้ (ตัวอย่างเงาแฟลช)
ล็อก TTL
หากเลือก ล็อก TTL คุณสามารถกดแป้นควบคุมเพือล็อกการยิงแฟลชตามตัวเลือกทีเลือก
สําหรับ F ตังค่ าแฟลช > โหมดล็อก TTL (P 151)
การเลือกใบหน้ า op
สามารถเปิ ดใช้ หรื อปิ ดใช้ งาน การเลือกใบหน้ า op
ได้ โดยการกดปุ่ มทีกําหนดไว้ ให้ การเลือกใบหน้ า op
การเปิ ดใช้ งาน การเลือกใบหน้ า op จะทําให้ สามารถ
ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) หรื อ (ระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่อง
มองภาพ) การควบคุมแบบสัมผัส (P 24) เพือเลือกใบหน้ า
ทีจะใช้ ในการโฟกัสได้

9
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สามารถเข้ าถึงคุณสมบัตติ อ่ ไปนีโดยใช้ ไม้ โฟกัสหรื อระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพเมือ
เปิ ดใช้ งาน การเลือกใบหน้ า op:
• สามารถเลือกใบหน้ าทีใช้ ตงค่ั าโฟกัสได้ โดยใช้ ไม้ โฟกัส ในการสลับจากการตรวจหาใบหน้ า
เป็ นการเลือกพืนทีโฟกัสแบบแมนวล ให้ กดตรงกลางของไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) (P 73) กด
อีกครังเพือเปิ ดใช้ การตรวจหาใบหน้ าอีกครัง
• สามารถใช้ หน้ าจอสัมผัส (จอภาพ) หรือไม้ โฟกัสเพือเลือกใบหน้ าทีใช้ ตงค่ั าโฟกัสได้ ระหว่าง
การถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพ
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อุปกรณ์ เสริมและต่ อพ่ วง
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เลนส์
สามารถใช้ กล้ องด้ วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount
ชินส่ วนเลนส์

A เลนส์ฮูด
B เครื องหมายยึด
C วงแหวนโฟกัส
D วงแหวนปรับซูม
E วงแหวนปรับรู

F สวิ ตช์ O.I.S.
G สวิ ตช์โหมดการรับแสง
H หน้าสัมผัสสัญญาณเลนส์
I ฝาปิ ดเลนส์ดา้ นหน้า
J ฝาปิ ดเลนส์ดา้ นหลัง

N ใช้ เลนส์ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS ณ ทีนีเพือวัตถุประสงค์ในการแสดงเป็ นภาพประกอบ
10
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เลนส์

การถอดฝาปิ ดเลนส์
ถอดฝาปิ ดเลนส์ตามทีแสดงในภาพ

การต่ อเลนส์ ฮูด
เมือต่อแล้ ว เลนส์ฮดู จะลดแสงจ้ าและปกป้ององค์ประกอบ
ของเลนส์ด้านหน้ า
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เลนส์ กับวงแหวนปรั บรู รับแสง
เมือตังค่าอืนทีไม่ใช่ A คุณสามารถปรับรูรับแสงโดยการหมุน
วงแหวนปรับรูรับแสง (โหมดการรับแสง A และ M)

A 16 11 8 5.6 4 2.8

A 16 11 8 5.6 4

วงแหวนปรับรู รบั แสง

N • การเลือก เปิ ด สําหรับ การควบคุมมูฟวี oL จะปิ ดใช้ งานวงแหวนปรับรูรับแสง
• เมือตังค่าวงแหวนปรับรูรับแสงเป็ น A ให้ หมุนแป้นหมุนเลือกคําสังเพือปรับรูรับแสง (P 224)
สวิตช์ โหมดการรั บแสง
หากเลนส์มีสวิตช์โหมดการรับแสง สามารถปรับรูรับแสงแบบ
แมนวลได้ โดยเลือนสวิตช์ไปที Z แล้ วหมุนวงแหวนปรับรูรับแสง

วงแหวนปรับรู รบั แสง
สวิ ตช์โหมดการรับแสง
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เลนส์

เลนส์ ไม่ มีวงแหวนปรั บรู รับแสง
สามารถเลือกวิธีทีใช้ เพือปรับรูรับแสงโดยใช้ D ตังค่ าปุ่ ม/
ไดอัล > ตังค่ ารู รับแสง เมือเลือกตัวเลือกอืนนอกเหนือ
จาก ออโต้ สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง
ด้ านหน้ า

N การควบคุมรูรับแสงกําหนดค่าเริมต้ นไปยังแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหน้ า แต่สามารถกําหนดใหม่ไป
ยังแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง โดยใช้ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังแป้นหมุนคําสัง

เลนส์ กับสวิตช์ O.I.S.
หากเลนส์รองรับการกันภาพสันสะเทือนแบบออปติคอล
(O.I.S.) จะสามารถเลือกโหมดกันภาพสันสะเทือนในเมนู
กล้ องได้ การเปิ ดใช้ งานกันภาพสันสะเทือน ให้ เลือนสวิตช์
O.I.S. ไปที ON
สวิ ตช์ O.I.S.
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เลนส์ แมนวลโฟกัส
เลือนวงแหวนโฟกัสไปด้ านหน้ าสําหรับออโต้ โฟกัส

สําหรับแมนวลโฟกัส ให้ เลือนวงแหวนโฟกัสไปด้ านหลัง
แล้ วหมุนขณะตรวจสอบผลลัพธ์ในกล้ องถ่ายรูป สามารถ
ใช้ สญ
ั ลักษณ์ระยะโฟกัสและความลึกฟิ ลด์เพือช่วยแมนวล
โฟกัส

O โปรดทราบว่าแมนวลโฟกัสอาจไม่สามารถใช้ งานได้ ในโหมดถ่ายรูปทังหมด
สัญลักษณ์ ความลึกฟิ ลด์
สัญลักษณ์ความลึกฟิ ลด์แสดงความลึกฟิ ลด์โดยประมาณ (ระยะ
ด้ านหน้ าและด้ านหลังของจุดโฟกัสทีปรากฏในโฟกัส) สัญลักษณ์
จะแสดงในรูปแบบฟิ ล์ม
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เลนส์

การดูแลรั กษาเลนส์
• ใช้ เครืองเป่ าลมเพือขจัดฝุ่ น จากนันเช็ดเบาๆ ด้ วยผ้ าแห้ งเนือนุม่ สามารถขจัดคราบทีหลง
เหลืออยูโ่ ดยการเช็ดเบาๆ ด้ วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ Fujifilm โดยใช้ นํายา
ทําความสะอาดเลนส์เล็กน้ อย
• ครอบฝาปิ ดหน้ าและหลังเมือไม่ใช้ เลนส์
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอืน
ให้ ใช้ ชดุ แฟลชเสริ มภายนอกสําหรับการถ่ายรูปโดยใช้ แฟลช บางรุ่นรองรับซิงค์ความเร็ว
สูง (FP) และสามารถใช้ ทีความเร็วชัตเตอร์ สงู กว่าความเร็วซิงค์แฟลช ในขณะทีรุ่นอืนๆ
สามารถทํางานเป็ นชุดแฟลชระยะไกลทีควบคุมชุดแฟลชหลักผ่านระบบควบคุมแฟลช
ไร้ สายแบบออปติคอล

O คุณอาจไม่สามารถทดสอบการยิงแฟลชได้ ในบางสถานการณ์ เช่น เมือเมนูกล้ องแสดงขึน
ลบตาแดง
สามารถใช้ ลบตาแดงเมือเลือกตัวเลือกอืนทีไม่ใช่ ปิ ด สําหรับ F ตังค่ าแฟลช > ลบตาแดง และเมือ
G ตังค่ า AF/MF > ตังค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา เป็ น เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า การลบตาแดงจะใช้ เพือ
ลด “ตาแดง” ทีเกิดจากการสะท้ อนของแฟลชกับจอประสาทตาเรตินาของตัวแบบ
ความเร็วซิงค์ แฟลช
แฟลชจะซิงโครไนซ์กบั ความเร็วทีความเร็วชัตเตอร์ ½50 วินาที หรื อช้ ากว่า
ชุดแฟลชอุปกรณ์ เสริมจาก Fujifilm
สามารถใช้ กล้ องกับอุปกรณ์เสริ มชุดแฟลชเสริ มภายนอก Fujifilm ได้
ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอืน
ห้ ามใช้ ชดุ แฟลชจากผู้ผลิตรายอืนทีต้ องใช้ 300 V ขึนไปกับฐานเสียบแฟลช
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอืน

การใช้ แฟลชเสริมภายนอก
การปรับการตังค่าสําหรับชุดแฟลชทียึดบนฐานเสียบแฟลชหรื อเชือมต่อผ่านทางเทอร์ มินลั ซิงค์:

1
2

เชือมต่อชุดแฟลชเข้ ากับกล้ อง
ในโหมดถ่ายรูป ให้ เลือก การตังค่ าฟั งก์ ชันแฟลช ใน
แท็บเมนู F (ตังค่ าแฟลช) ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่าง
กันไปตามชุดแฟลช
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เมนู

คําอธิบาย
แสดงเมือยึดชุดแฟลช EF-X8 ทีเป็ นอุปกรณ์เสริ มบนฐานเสียบ
EF-X8
แฟลชและยกแฟลชขึน
ปรับการตังค่าสําหรับชุดแฟลชทีเชือมต่อไว้ ผา่ นขัวซิงค์
เทอร์ มนิ ัลซิงค์
เทอร์ มนิ ัลซิงค์ จะแสดงขึนหากลด EF-X8 ลง หรื อไม่มีชดุ
แฟลช หรื อได้ ตอ่ ชุดแฟลชทีเข้ ากันไม่ได้ บนฐานเสียบแฟลช
แสดงเมือยึดชุดแฟลชทีเป็ นอุปกรณ์เสริ มอืนทีไม่ใช่ EF-X8 บน
แฟลชชนิดติดตังบนฐาน
ฐานเสียบแฟลชและเปิ ดทํางาน
แสดงเมือชุดแฟลชเสริ มทํางานเมือแฟลชหลักสําหรับระบบ
มาสเตอร์ (ออพติคัล) ควบคุมแฟลชระยะไกลแบบออปติคอลของ Fujifilm เชือมต่อ
และเปิ ดทํางาน

3

ไฮไลท์รายการโดยใช้ ปมตั
ุ่ วเลือกและหมุนแป้นหมุน
เลือกคําสังด้ านหลังเพือเปลียนการตังค่าทีไฮไลท์ไว้ แล้ ว

268
270
271
274

Ã®¤
EF-X8
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กด DISP/BACK เพือให้ การเปลียนแปลงเกิดผล
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EF-X8
การตังค่าต่อไปนีสามารถใช้ ได้ เมือต่อเข้ ากับชุดแฟลช EF-X8 ทีเป็ นอุปกรณ์เสริ ม
Ã®¤
EF-X8

¦´´Ê

การตังค่ า

·Ê»

คําอธิบาย

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี:
• TTL: โหมด TTL ปรับชดเชยแฟลช (B) แล้ วเลือกโหมดแฟลช (C)
ึ ก่ บั ความสว่างของตัว
• M: แฟลชยิงทีค่าเอาต์พตุ ทีเลือก (B) โดยไม่ขนอยู
แบบหรื อการตังค่าของกล้ อง เอาต์พตุ จะแสดงเป็ นเศษส่วนของกําลังเต็ม
จาก 1⁄1 ถึง 1⁄64 การเลือกค่าทีตําอาจทําให้ ไม่ได้ ผลลัพธ์ตามทีต้ องการ หาก
เกินขีดจํากัดของระบบควบคุมแฟลช ให้ ทดสอบถ่ายภาพแล้ วตรวจสอบ
A โหมดควบคุมแฟลช ผลลัพธ์
• C (COMMANDER): เลือกหากใช้ แฟลชเพือควบคุมชุดแฟลชซิงค์ระยะ
ไกล ตัวอย่างเช่น เป็ นส่วนหนึงของระบบแฟลชสตูดโิ อ
• D (ปิ ด): EF-X8 ไม่ยิงแฟลช ชุดแฟลชทีเชือมต่อผ่านทางขัวซิงค์จะยัง
คงยิงแฟลชเมือปล่อยชัตเตอร์ แต่สามารถปิ ดใช้ งานโดยการลด EF-X8 ให้ ตํา
ลงแล้ วปิ ดชุดแฟลชในเมนูตงค่
ั าแฟลช
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ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอืน

การตังค่ า

B ชดเชยแฟลช/
เอาต์พตุ

คําอธิบาย
ปรับระดับแฟลช ตัวเลือกทีใช้ ได้ จะแตกต่างกันตามโหมดควบคุมแฟลช (A)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคุมแฟลช TTL ตัวเลือกทีใช้ ได้ จะแตกต่าง
กันไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรื อ M) ทีเลือก
• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ : กล้ องจะยิงแฟลชเฉพาะเมือจําเป็ น ระดับแฟลชจะ
ปรับตามความสว่างของตัวแบบ ไอคอน p ปรากฏขึนเมือกดปุ่ มชัตเตอร์
ลงครึงหนึง แสดงว่ากล้ องจะยิงแฟลชเมือถ่ายรูป
C โหมดแฟลช (TTL) • F (มาตรฐาน): กล้ องจะยิงแฟลชทุกภาพหากเป็ นไปได้ ; ระดับแฟลชจะ
ปรับตามความสว่างของตัวแบบ กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่
เต็มเมือกดชัตเตอร์
• G (ซิงค์ ความเร็วตํา): รวมแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ตําเมือถ่ายภาพตัว
แบบบุคคลทีมีฉากหลังเป็ นกลางคืน กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จ
ไม่เต็มเมือกดชัตเตอร์

D ซิงค์

เลือกว่าจะตังเวลายิงแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์
(H/ม่ านชัตเตอร์ ที 1) หรื อทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์ (I/ม่ านชัตเตอร์ ที 2)
แนะนําให้ ใช้ ม่ านชัตเตอร์ ที 1 ในสถานการณ์สว่ นใหญ่

10

269

เทอร์ มนิ ัลซิงค์
ใช้ ตวั เลือกต่อไปนีได้ เมือไม่ได้ เชือมต่อกับชุดแฟลชทีเข้ ากันได้ หรื อหากเครื องเชือมต่อผ่านทาง
เทอร์ มินลั ซิงค์ หรื อใช้ เฉพาะ X-contact บนฐานเสียบแฟลช
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คําอธิบาย
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี:

• M: สัญญาณกระตุ้นจะถูกส่งผ่านทางหน้ าสัมผัส X ของฐานเสียบแฟลชเมือ

A โหมดควบคุมแฟลช

B ซิงค์

ถ่ายภาพ เลือกความเร็วชัตเตอร์ ทีช้ ากว่าความเร็วซิงค์ แม้ กระทังอาจจําเป็ น
ต้ องมีความเร็วทีช้ ากว่า หากชุดแฟลชใช้ แฟลชเป็ นเวลานาน หรื อมีเวลาตอบ
สนองช้ า
• D (ปิ ด): ปิ ดใช้ งานสัญญาณกระตุ้นแล้ ว
เลือกว่าจะตังเวลายิงแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์
(H/ม่ านชัตเตอร์ ที 1) หรื อทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์ (I/ม่ านชัตเตอร์ ที 2)
แนะนําให้ ใช้ ม่ านชัตเตอร์ ที 1 ในสถานการณ์สว่ นใหญ่

เทอร์ มนิ ัลซิงค์
ใช้ เทอร์ มินลั ซิงค์เพือเชือมต่อชุดแฟลชทีจําเป็ นต้ องใช้ สายซิงค์
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แฟลชชนิดติดตังบนฐาน
ใช้ ตวั เลือกต่อไปนีได้ เมือต่อเข้ ากับชุดแฟลชเสริ มภายนอกและเปิ ดใช้ งาน
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คําอธิบาย
โหมดควบคุมแฟลชทีเลือกพร้ อมกับชุดแฟลช ในบางกรณีสามารถปรับจาก
กล้ องถ่ายรูปได้ ตัวเลือกทีใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามแฟลช
• TTL: โหมด TTL ปรับการชดเชยแฟลช (B)
ึ ก่ บั ความสว่างของตัวแบบ
• M: แฟลชจะยิงทีค่าเอาต์พตุ ทีเลือก โดยไม่ขนอยู
A โหมดควบคุมแฟลช หรือการตังค่าของกล้ อง ในบางกรณีสามารถปรับเอาต์พตุ จากกล้ องถ่ายรูป
ได้ (B)
• MULTI: การยิงแฟลชซํา ชุดแฟลชเสริมภายนอกทีเข้ ากันได้ จะยิงแฟลช
หลายครังในการถ่ายภาพแต่ละครัง
• D (ปิ ด): กล้ องจะไม่ยิงแฟลช สามารถปิ ดชุดแฟลชบางตัวจากกล้ องได้
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คําอธิบาย
ตัวเลือกจะมีให้ แตกต่างกันตามโหมดควบคุมแฟลช
• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช (อาจไม่ใช้ คา่ เต็มหากไม่เกินขีดจํากัดของระบบ
ควบคุมแฟลช) ในกรณีของ EF-X20, EF-20 และ EF-42 ค่าทีเลือกจะเพิม
เข้ าไปในค่าทีเลือกกับชุดแฟลช
B ชดเชยแฟลช/
• M/MULTI: ปรับเอาต์พตุ แฟลช (เฉพาะชุดแฟลชทีรองรับ) เลือกจากค่าที
เอาต์พตุ
แสดงเป็ นเศษส่วนของกําลังเต็ม จาก 1⁄1 (โหมด M) หรื อ ¼ (MULTI) จนถึง
1⁄512 โดยเพิมขึนแต่ละครังเทียบเท่า 1⁄3 EV การเลือกค่าทีตําอาจทําให้ ไม่ได้
ผลลัพธ์ตามทีต้ องการ หากเกินขีดจํากัดของระบบควบคุมแฟลช ให้ ทดสอบ
ถ่ายภาพแล้ วตรวจสอบผลลัพธ์
เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคุมแฟลช TTL ตัวเลือกทีใช้ ได้ จะแตกต่าง
กันไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรื อ M) ทีเลือก
• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ : กล้ องจะยิงแฟลชเฉพาะเมือจําเป็ น ระดับแฟลชจะ
ปรับตามความสว่างของตัวแบบ ไอคอน p ปรากฏขึนเมือกดปุ่ มชัตเตอร์
ลงครึงหนึง แสดงว่ากล้ องจะยิงแฟลชเมือถ่ายรูป
C โหมดแฟลช (TTL) • F (มาตรฐาน): กล้ องจะยิงแฟลชทุกภาพหากเป็ นไปได้ ; ระดับแฟลชจะ
ปรับตามความสว่างของตัวแบบ กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จไม่
เต็มเมือกดชัตเตอร์
• G (ซิงค์ ความเร็วตํา): รวมแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ตําเมือถ่ายภาพตัว
แบบบุคคลทีมีฉากหลังเป็ นกลางคืน กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยังชาร์ จ
ไม่เต็มเมือกดชัตเตอร์
การตังเวลาควบคุมแฟลช
• H (ม่ านชัตเตอร์ ที 1): ยิงแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์ (โดยทัวไปแล้ ว
เป็ นตัวเลือกทีดีทีสุด)
I (ม่ านชัตเตอร์ ที 2): แฟลชจะยิงออกทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์
•
D ซิงค์
• R (ซิงค์ ความเร็วสูงออโต้ ): ซิงค์ความเร็วสูง (เฉพาะชุดแฟลชทีรองรับ)
กล้ องจะดําเนินการซิงค์ความเร็วสูงม่านชัตเตอร์ หน้ าโดยอัตโนมัตทิ ีความเร็ ว
ชัตเตอร์ ทีเร็วกว่าความเร็วซิงค์แฟลช เทียบเท่ากับ ม่ านชัตเตอร์ ที 1 เมือ
เลือก MULTI สําหรับโหมดควบคุมแฟลช
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การตังค่ า

E ซูม

F การจัดแสง

G ไฟ LED
G จํานวนแฟลช *
H ความถี *

คําอธิบาย
มุมของแสง (ครอบคลุมแฟลช) สําหรับชุดแฟลชทีรองรับซูมแฟลช ชุดแฟลช
บางตัวสามารถปรับได้ จากกล้ องถ่ายรูป หากเลือก อัตโนมัติ ซูมจะถูกปรับ
โดยอัตโนมัตเิ พือให้ พืนทีครอบคลุมตรงกับทางยาวโฟกัสของเลนส์
หากชุดแฟลชรองรับคุณสมบัตนิ ี ให้ เลือกจาก:
• J (กําหนดกําลังแฟลช): เพิมช่วงโดยค่อยๆ ลดพืนทีครอบคลุม
• K (มาตรฐาน): จับคูพ่ ืนทีครอบคลุมกับมุมของภาพ
• L (ครอบคลุมสมําเสมอ): ค่อยๆ เพิมพืนทีครอบคลุมเพือการจัดแสงที
สมําเสมอมากขึน
เลือกวิธีการทํางานของไฟ LED ในตัวระหว่างทีถ่ายภาพนิง (เฉพาะชุดแฟลช
ทีรองรับ): เป็ นประกายตา (M/ประกายตา) เป็ นไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส
(N/ช่ วย AF) หรื อเป็ นทังประกายตาและไฟช่วยหาออโต้ โฟกัส (O/ช่ วย
AF+ประกายตา) เลือก OFF เพือปิ ดใช้ งาน LED ระหว่างการถ่ายภาพ
เลือกจํานวนเวลาทียิงแฟลชในแต่ละครังแล้ วปล่อยชัตเตอร์ ในโหมด MULTI
เลือกความถีทียิงแฟลชในโหมด MULTI

* อาจไม่ใช้ คา่ เต็มหากเกินขีดจํากัดของระบบควบคุมแฟลช
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มาสเตอร์ (ออพติคัล)
ตัวเลือกจะแสดงขึนหากชุดแฟลชปั จจุบนั ทํางานเป็ นแฟลชหลักสําหรับระบบควบคุมแฟลชระยะ
ไกลไร้ สายแบบออปติคอล Fujifilm
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สามารถแบ่งชุดแฟลชหลักและระยะไกลเป็ นสามกลุม่ (A,
B และ C) และปรับโหมดแฟลชและระดับแฟลชแยกกันใน
แต่ละกลุม่ มีชอ่ งสัญญาณสําหรับการสือสารระหว่างชุด
แฟลชอยูส่ ีช่องสัญญาณ สามารถแยกใช้ ชอ่ งสัญญาณต่างๆ
สําหรับระบบแฟลชทีแตกต่างกัน หรื อเพือป้องกันสัญญาณ
รบกวนเมือมีการใช้ งานหลายระบบในพืนทีทีใกล้ กนั
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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 เท่านัน
• TTL: ชุดแฟลชในกลุม่ ทียิงแฟลชในโหมด TTL สามารถปรับการชดเชย
แฟลชแยกสําหรับแต่ละกลุม่
• TTL%: หากเลือก TTL% สําหรับกลุม่ A หรือ B อย่างใดอย่างหนึง คุณ
สามารถระบุเอาต์พตุ ของกลุม่ ทีเลือกเป็ นร้ อยละของกลุม่ อืน และปรับ
การชดเชยแฟลชโดยรวมสําหรับทังสองกลุม่
• M: ในโหมด M ชุดแฟลชในกลุม่ ยิงแฟลชทีเอาต์พตุ ทีเลือก (แสดงเป็ น
เศษส่วนของกําลังเต็ม) โดยไม่ขนอยู
ึ ก่ บั ความสว่างของตัวแบบหรื อการ
ตังค่าของกล้ อง
• MULTI: การเลือก MULTI สําหรับกลุม่ ใดๆ จะตังค่าชุดแฟลชทังหมด
ในกลุม่ ทังหมดเป็ นโหมดการยิงแฟลชซํา ชุดแฟลชทังหมดจะยิงแฟลช
หลายครังในการถ่ายภาพแต่ละครัง
• D (ปิ ด): หากเลือก OFF ชุดแฟลชในกลุม่ จะไม่ยิงแฟลช
ปรับระดับแฟลชสําหรับกลุม่ ทีเลือกตามตัวเลือกทีเลือกสําหรับโหมด
ควบคุมแฟลช โปรดทราบว่า อาจไม่ใช้ คา่ เต็มหากไม่เกินขีดจํากัดของ
ระบบควบคุมแฟลช
• TTL: ปรับการชดเชยแฟลช
• M/MULTI: ปรับเอาต์พตุ แฟลช
• TTL%: เลือกความสมดุลย์ระหว่างกลุม่ A และ B จากนันปรับการ
ชดเชยแฟลชโดยรวม
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G โหมดแฟลช (TTL)

H ซิงค์

I ซูม
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คําอธิบาย
เลือกโหมดแฟลชสําหรับระบบควบคุมแฟลช TTL ตัวเลือกทีใช้ ได้ จะแตก
ต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ (P, S, A หรื อ M) ทีเลือก
• E (แฟลชอัตโนมัต)ิ : กล้ องจะยิงแฟลชเมือจําเป็ นเท่านัน ระดับ
แฟลชจะปรับตามความสว่างของตัวแบบ ไอคอน p ปรากฏขึนเมือ
กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึง แสดงว่ากล้ องจะยิงแฟลชเมือถ่ายภาพ
• F (มาตรฐาน): กล้ องจะยิงแฟลชทุกภาพหากเป็ นไปได้ ; ระดับแฟลช
จะปรับตามความสว่างของตัวแบบ กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หากแฟลชยัง
ชาร์ จไม่เต็มเมือกดชัตเตอร์
• G (ซิงค์ ความเร็วตํา): รวมแฟลชกับความเร็วชัตเตอร์ตําเมือถ่าย
ภาพตัวแบบบุคคลทีมีฉากหลังเป็ นกลางคืน กล้ องจะไม่ยิงแฟลช หาก
แฟลชยังชาร์ จไม่เต็มเมือกดชัตเตอร์
การตังเวลาควบคุมแฟลช
• H (ม่ านชัตเตอร์ ที 1): ยิงแฟลชทันทีหลังจากเปิ ดชัตเตอร์ (โดยทัวไป
แล้ วเป็ นตัวเลือกทีดีทีสุด)
• I (ม่ านชัตเตอร์ ที 2): แฟลชจะยิงออกทันทีก่อนปิ ดชัตเตอร์
• R (ซิงค์ ความเร็วสูงออโต้ ): ซิงค์ความเร็วสูง (เฉพาะชุดแฟลชที
รองรับ) กล้ องจะดําเนินการซิงค์ความเร็วสูงม่านชัตเตอร์ หน้ าโดย
อัตโนมัตทิ ีความเร็วชัตเตอร์ ทีเร็วกว่าความเร็วซิงค์แฟลช เทียบเท่ากับ
ม่ านชัตเตอร์ ที 1 เมือเลือก MULTI สําหรับโหมดควบคุมแฟลช
มุมของแสง (ครอบคลุมแฟลช) สําหรับชุดแฟลชทีรองรับซูมแฟลช ชุด
แฟลชบางตัวสามารถปรับได้ จากกล้ องถ่ายรูป หากเลือก อัตโนมัติ ซูมจะ
ถูกปรับโดยอัตโนมัตเิ พือให้ พืนทีครอบคลุมตรงกับทางยาวโฟกัสของเลนส์

ชุดแฟลชจากผู้ผลิตรายอืน

การตังค่ า

J การจัดแสง

K มาสเตอร์
K จํานวนแฟลช
L ช่องสัญญาณ
L ความถี

คําอธิบาย
หากชุดแฟลชรองรับคุณสมบัตนิ ี ให้ เลือกจาก:
• J (กําหนดกําลังแฟลช): เพิมช่วงโดยค่อยๆ ลดพืนทีครอบคลุม
• K (มาตรฐาน): จับคูพ่ ืนทีครอบคลุมกับมุมของภาพ
• L (ครอบคลุมสมําเสมอ): ค่อยๆ เพิมพืนทีครอบคลุมเพือการจัด
แสงทีสมําเสมอมากขึน
กําหนดแฟลชหลักไปยังกลุม่ A (กลุ่ม A), B (กลุ่ม B) หรื อ C (กลุ่ม C)
หากเลือก OFF แสงทีออกจากแฟลชหลักจะอยูใ่ นระดับทีไม่สง่ ผลต่อ
ภาพจริ ง ใช้ ได้ เฉพาะกับชุดแฟลชทียึดกับฐานเสียบแฟลชชองกล้ องเป็ น
แฟลชหลักสําหรับระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอลของ Fujifilm
ในโหมด TTL, TTL% หรื อ M
เลือกจํานวนเวลาทียิงแฟลชในแต่ละครังแล้ วปล่อยชัตเตอร์ ในโหมด
MULTI
เลือกช่องสัญญาณทีแฟลชหลักใช้ เพือสือสารกับชุดแฟลชระยะไกล
สามารถใช้ ชอ่ งสัญญาณแยกกันสําหรับระบบแฟลชทีแตกต่างกันหรื อเพือ
ป้องกันการรบกวนเมือระบบหลายระบบทํางานในระยะทีใกล้ กนั
เลือกความถีทียิงแฟลชในโหมด MULTI
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เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริป
สามารถใช้ เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริ ป VG-XT4 เป็ นแบตเตอรี เสริ มของกล้ องได้ หรื อเมือ
จับกล้ องหมุนเพือถ่ายภาพในแนวตัง ("สูง")

A ปุ่ มชัตเตอร์
B ปุ่ ม Q (เมนูด่วน)
C ปุ่ ม Fn1
D ล็อกควบคุม
E แป้ นหมุนเลือกคําสังด้านหน้า/ปุ่ มการเลือกหน้าที
F ล็อกลูกบิ ดสกรู
G รูสําหรับร้อยสายคล้องกล้อง
H ช่องเสียบขาตัง
I ขัวต่อ
J ล็อกสกรู
K ช่องสําหรับฝาครอบขัวต่อทีให้มากับกล้อง

L ปุ่ ม AFON
M แป้ นหมุนเลือกคําสังด้านหลัง/ระบบช่วยโฟกัส
N ปุ่ ม AEL (ล็อกการรับแสง)
O ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส)
P ไฟแสดงสถานะ
Q ปุ่ มตัวเลือกประสิทธิ ภาพ
R ถาดแบตเตอรี
S สลักฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรี
T ฝาครอบขัวต่อ
U ช่องเสียบหูฟัง (⌀3.5 มม.)

N ส่วนควบคุมทังหมดจะทําหน้ าทีเดียวกันกับส่วนควบคุมทีตรงกันในกล้ อง
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เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริ ป

การติดตังเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริป
(A)

(A)
(B)

N • ตรวจสอบว่าปิ ดกล้ องแล้ วก่อนทีจะติดตังหรือถอดเวอร์ตคิ อล แบตเตอรี กริป
• สามารถเก็บฝาครอบขัวต่อเวอร์ตคิ อล พาวเวอร์บสู เตอร์ กริป (A) ไว้ ในกริปได้ เก็บฝาปิ ดขัวต่อ
กริ ป (B) ไว้ ในทีปลอดภัยเมือไม่ได้ ใช้ งาน

O • ขันล็อกลูกบิดสกรูให้ แน่นหลังจากทีติดกริป
• ห้ ามสัมผัสกับขัวต่อ
• หลังจากทีถอดกริปออก ให้ ปิดฝาครอบขัวต่อกริป (A) และฝาปิ ดขัวต่อ (B)
• กริปไม่ได้ กนั นํา และจะต้ องใช้ ความระมัดระวังเพือป้องกันไม่ให้ คราบสกปรก ฝุ่ น นํา ก๊ าซพิษ

เกลือ และสิงแปลกปลอมอืนๆ เข้ าไปในตัวกริ ป ห้ ามวางกริ ปบนพืนเปี ยก ตรวจดูให้ แน่ใจก่อนว่า
ได้ ปิดถาดแบตเตอรี และฝาของช่องใส่แบตเตอรี สนิทดีแล้ วก่อนใช้ งาน
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การใส่ และการถอดแบตเตอรี
ใส่แบตเตอรี ตามภาพ

ถอดแบตเตอรี ตามภาพ

N • คุณจะต้ องปิ ดกล้ องก่อนทีจะเปลียนแบตเตอรี
• ใช้ แบตเตอรี NP-W235 เท่านัน

10

ระดับแบตเตอรี
เมือต่อเข้ ากับเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริ ป ระดับแบตเตอรี ของกล้ อง
จะแสดงระดับแบตเตอรี ของกล้ องและระดับของแบตเตอรี ทีเสียบ
อยูใ่ น VG-XT4
• หน้ าจอจะแสดงแค่ระดับแบตเตอรีทีเสียบอยูเ่ ท่านัน
• เมือเสียบแบตเตอรีทังหมดเข้ าไปในกล้ องและ VG-XT4 แบตเตอรี
จะถูกใช้ งานตามลําดับต่อไปนี:
A แบตเตอรีทีกริปด้ านซ้ าย (L)
B แบตเตอรีทีกริปด้ านขวา (R)
C แบตเตอรีของตัวกล้ อง
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เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริ ป

การชาร์ จแบตเตอรี
แบตเตอรี ในเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริ ปจะชาร์ จเมือต่อกริ
ปกับกล้ องทีเชือมต่อกับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
AC-5VJ ผ่านสาย USB
ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็ นสีเขียวขณะทีชาร์ จแบตเตอรี ไฟ
ทางด้ านซ้ ายแสดงสถานะของแบตเตอรี ทางซ้ าย ไฟทางด้ าน
ขวาแสดงสถานะของแบตเตอรี ทางขวา

ไฟแสดงสถานะ
เปิ ด
ปิ ด
กะพริ บ

สถานะแบตเตอรี
แบตเตอรี กําลังชาร์ จ
การชาร์ จเสร็จสมบูรณ์
แบตเตอรี มีข้อผิดพลาด

N • แบตเตอรีทังสามจะชาร์จพร้ อมกัน; การชาร์จจะใช้ เวลาประมาณ 330 นาที
• การใช้ อปุ กรณ์ทีจ่ายไฟด้ วยเอาต์พตุ 45 W หรือสูงกว่าจะช่วยลดเวลาในการชาร์จลงเหลือเพียง
180 นาที

• แบตเตอรีจะไม่ชาร์จขณะทีกล้ องเปิ ดอยู่
• สําหรับข้ อมูลเพิมเติม โปรดดูที “การชาร์จแบตเตอรี” (P 37) และ “แบตเตอรีและแหล่งจ่าย
พลังงาน” (P 308)
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บันทึก

282

การเชือมต่ อ
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HDMI เอาต์ พุต
สามารถส่งเอาต์พตุ จอแสดงผลการถ่ายรูปและการเล่นของกล้ องไปยังอุปกรณ์ HDMI ได้
การเชือมต่ อไปยังอุปกรณ์ HDMI
เชือมต่อกล้ องไปยังโทรทัศน์หรื ออุปกรณ์ HDMI อืนๆ โดยใช้ สาย HDMI ของบริ ษัทอืน

1
2

ปิ ดกล้ อง
เชือมต่อสายเคเบิลตามภาพประกอบด้ านล่าง
เสียบลงในช่องต่อ
HDMI

เสียบลงในช่องต่อไมโคร
HDMI (ชนิ ด D)

3

กําหนดค่าอุปกรณ์สําหรับสัญญาณขาเข้ าของ HDMI ตามทีอธิบายในเอกสารทีจัดมาให้
พร้ อมกับอุปกรณ์

4

เปิ ดกล้ อง ข้ อมูลของหน้ าจอกล้ องจะแสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ HDMI หน้ าจอกล้ องจะปิ ดใน
โหมดแสดงภาพ (P 285)

O • ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบสายกับช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ ว
• ใช้ สาย HDMI ทียาวไม่เกิน 1.5 ม.
11

284

HDMI เอาต์พตุ

การถ่ ายรู ป
ถ่ายรูปและบันทึกภาพยนตร์ ขณะทีดูฉากผ่านเลนส์ของกล้ องบนอุปกรณ์ หรื อบันทึกฟุตเทจไป
ยังอุปกรณ์ HDMI

N สามารถใช้ คณุ สมบัตนิ ีเพือบันทึกภาพยนตร์ 4K และ Full HD ไปยังเครืองบันทึก HDMI
การเล่ น
การเริ มต้ นเล่น ให้ กดปุ่ ม a ของกล้ อง หน้ าจอของกล้ องจะปิ ด และจะส่งเอาต์พตุ ภาพและ
ภาพยนตร์ ไปยังอุปกรณ์ HDMI โปรดทราบว่าการควบคุมระดับเสียงของกล้ องจะไม่มีผลกับ
เสียงทีเล่นบนโทรทัศน์ ให้ ใช้ การควบคุมระดับเสียงของโทรทัศน์เพือปรับระดับเสียง

O โทรทัศน์บางเครืองอาจแสดงหน้ าจอเป็ นสีดําครู่หนึงเมือเริมเล่นภาพยนตร์
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การเชือมต่ อแบบไร้ สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้ สาย)
เข้ าถึงเครื อข่ายไร้ สายแล้ วเชือมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต สําหรับ
ข้ อมูลเพิมเติม โปรดเยียมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต: FUJIFILM Camera Remote
เชือมต่อกับกล้ องผ่านทาง Bluetooth หรื อ LAN ไร้ สาย

N เพือสร้ างการเชือมต่อแบบไร้ สายกับกล้ อง คุณต้ องติดตังแอพ FUJIFILM Camera Remote
เวอร์ ชนล่
ั าสุดบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของคุณก่อน

FUJIFILM Camera Remote
เมือสร้ างการเชือมต่อแล้ ว คุณสามารถใช้ FUJIFILM Camera Remote เพือ:
• ควบคุมการถ่ายภาพของกล้ องจากระยะไกล
• รับภาพทีอัพโหลดมาจากกล้ อง
• ค้ นหาภาพและดาวน์โหลดภาพทีเลือกจากกล้ อง
• อัพโหลดข้ อมูลตําแหน่งทีตังไปยังกล้ อง
• กดปุ่ มชัตเตอร์ของกล้ อง
• อัพเดทเฟิ ร์มแวร์ของกล้ อง
สําหรับการดาวน์โหลดและข้ อมูลอืนๆ โปรดเยียมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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การเชือมต่อแบบไร้ สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้ สาย)

สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต: การจับคู่ Bluetooth®
ใช้ D ตังการเชือมต่ อ > การตังค่ า Bluetooth > การลงทะเบียนการจับคู่ เพือจับคูก่ ล้ อง
กับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต การจับคูจ่ ะทําให้ สามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้ องได้ ด้วยวิธี
ง่ายๆ

O • รูปภาพจะถูกดาวน์โหลดผ่านทางการเชือมต่อแบบไร้ สาย
• หลังจากการจับคูเ่ สร็จแล้ ว คุณสามารถซิงโครไนซ์นาฬิกาและข้ อมูลตําแหน่งทีตังของกล้ องกับ
สมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตได้ (P 237)

• คุณสามารถเลือกการเชือมต่อได้ มากทีสุด 7 คู่ เชือมต่อจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต: LAN ไร้ สาย
สร้ างการเชือมต่อ LAN ไร้ สายไปยังสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตโดยใช้ การสือสารไร้ สาย ใน
A ตังค่ าการถ่ ายภาพ, B ตังค่ ามูฟวี หรื อ C เมนูภาพย้ อนหลัง
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การเชือมต่อแบบไร้ สาย (Bluetooth®, LAN/Wi-Fi แบบไร้ สาย)

การถ่ ายภาพโดยเชือมต่ อกับคอมพิวเตอร์ : Capture One Pro Fujifilm/
Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/
FUJIFILM X Acquire
• ก่อนดําเนินการ ให้ ปรับการตังค่าโดยใช้
µ¦´ÊnµBluetooth
´ÊnµÁ¦º° nµ¥
D ตังการเชือมต่ อ > ตังค่ าเครื อข่ าย จากนันเลือก
´ÁÈPC°°Ão
´ÊnµÁºÉ°¤n°
ถ่ ายโดยเชือมต่ อแบบไร้ สายทีกําหนด สําหรับ
Ã®¤µ¦ÁºÉ°¤n°
µ¦´ÊnµÂ®¨nnµ¥Å¢USB
D ตังการเชือมต่ อ > โหมดการเชือมต่ อ (P 238)
´Ênµ´ÉªÅ
o°¤¼¨
Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop®
• Capture One
Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting
Plug-in และ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ เพือถ่ายรูปโดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ได้
´Ênµµ¦ÁºÉ°¤n°

Á¦ºÉ°°nµµ¦rUSB
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°nµUSB°´Ã¤´·
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°nµUSB¸É¶®
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°ÂÅ¦oµ¥¸É¶®
ºnµUSBRAW¶¦°

N • สําหรับข้ อมูลเพิมเติม กรุณาเยียมชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether
• สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับ Capture One Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop® Lightroom®
Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in และ FUJIFILM X Acquire โปรดดู
“ซอฟต์แวร์ สําหรับใช้ กบั กล้ องของคุณ” (P 304)
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การเชือมต่ อผ่ าน USB
กล้ องสามารถเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ และสมาร์ ทโฟนผ่าน USB ได้
การเชือมต่ อกับคอมพิวเตอร์

N ก่อนทีจะดาวน์โหลดภาพหรือถ่ายภาพจากระยะไกล ให้ เชือมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์และตรวจ
ดูวา่ กล้ องทํางานตามปกติหรื อไม่

1
2

เปิ ดคอมพิวเตอร์

3
4

ปิ ดกล้ อง

ปรับการตังค่าตามทีคุณจะใช้ กล้ องสําหรับการถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์
(P 292), คัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ (P 293), บันทึกภาพ RAW ในรูปแบบ
อืน (P 294) หรื อบันทึกและโหลดการตังค่ากล้ อง (P 294)
เชือมต่อสาย USB

ช่องเสียบ USB (ประเภท C)

O สาย USB จะต้ องยาวไม่เกิน 1.5 ม. และสามารถใช้ สง่ ข้ อมูลได้
11
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5
6

เปิ ดกล้ อง
คัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ของคุณ
• การถ่ ายภาพโดยเชือมต่ อกับคอมพิวเตอร์ : ในระหว่างการถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ คุณสามารถคัดลอกรูปภาพโดยใช้ ซอฟต์แวร์ การถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ ได้ เช่น Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop® Lightroom®
Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/FUJIFILM X Acquire
การส่
• งภาพ: ใช้ แอพพลิเคชันทีให้ มาพร้ อมกับระบบปฏิบตั กิ ารของคุณ
• แปลงไฟล์ RAW: ประมวลผลไฟล์ภาพ RAW โดยใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO
ความสามารถของเครื องมือประมวลผลภาพจะใช้ ในการประมวลผลภาพอย่างต่อเนือง
• การบันทึกและการโหลดการตังค่ ากล้ อง: ใช้ FUJIFILM X Acquire ในการบันทึก
หรื อโหลดการตังค่ากล้ อง บันทึกการตังค่าทีคุณต้ องการลงในไฟล์ในขันตอนเดียวและ
ทําสําเนาของไฟล์นีไปใช้ กบั กล้ องหลายๆ ตัวได้
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การเชือมต่อผ่าน USB

O • ปิ ดกล้ องก่อนทีจะถอดสาย USB
• เมือเชือมต่อกับสาย USB ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบสายในทิศทางทีถูกต้ องและแน่นสนิทดีแล้ ว
เชือมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยตรง; ห้ ามใช้ ฮบั USB หรื อแป้นพิมพ์

• หากเกิดไฟฟ้าดับขณะถ่ายโอนข้ อมูล อาจทําให้ สญู เสียข้ อมูลหรือทําให้ การ์ดหน่วยความจําเสีย
หาย ใส่แบตเตอรี ใหม่หรื อทีชาร์ จเต็มแล้ วลงไปก่อนเชือมต่อกล้ อง

• ถ้ าเสียบการ์ดหน่วยความจําทีมีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการล่าช้ าก่อนทีซอฟต์แวร์

จะเริ มต้ นและคุณอาจไม่สามารถนําเข้ าหรื อบันทึกรูปภาพได้ โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ ดหน่วยความจํา
เพือถ่ายโอนภาพ
• ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไฟสัญลักษณ์ดบั ลงแล้ วหรือติดเป็ นสีเขียวก่อนทีจะปิ ดกล้ อง
• อย่าถอดสาย USB ขณะทีอยูร่ ะหว่างขันตอนการส่งข้ อมูล การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังอาจ
ทําให้ สญ
ู เสียข้ อมูลหรื อทําให้ การ์ ดหน่วยความจําเสียหาย
• ตัดการเชือมต่อกล้ องก่อนเสียบหรือนําการ์ดหน่วยความจําออก
• ในบางกรณี อาจไม่สามารถเข้ าถึงภาพทีบันทึกไว้ ในเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์ใน
ลักษณะเดียวกับทีดําเนินการในคอมพิวเตอร์ แบบสแตนด์อโลน
• อย่าหยุดการเชือมต่อกล้ องกับระบบหรือถอดสาย USB ออกทันทีหลังจากทีข้ อความแสดงว่ามี
การทําสําเนาอยูห่ ายไปจากหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ถ้ าภาพทีทําสําเนามีจํานวนมาก อาจจะยังมีการ
ส่งข้ อมูลอยูห่ ลังจากทีข้ อความหายไปจากหน้ าจอแล้ ว
• ผู้ใช้ ยอมรับทีจะชําระค่าบริการทังหมดทีเรียกเก็บโดยบริษัทโทรศัพท์หรือผู้ให้ บริการอินเทอร์เน็ต
เมือใช้ บริ การทีต้ องมีการเชือมต่ออินเทอร์ เน็ต
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การถ่ ายภาพโดยเชือมต่ อกับคอมพิวเตอร์ : Capture One Pro Fujifilm/
Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/
FUJIFILM X Acquire
• ก่อนดําเนินการ เลือก ถ่ ายโดยเชือมต่ อผ่ าน
µ¦´ÊnµBluetooth
´ÊnµÁ¦º° nµ¥
USB อัตโนมัติ สําหรับ D ตังการเชือมต่ อ >
´ÁÈPC°°Ão
´ÊnµÁºÉ°¤n°
โหมดการเชือมต่ อ ในเมนูกล้ อง
Ã®¤µ¦ÁºÉ°¤n°
µ¦´
ÊnµÂ®¨nnµ¥Å¢USB
Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop®
´Ênµ´ÉªÅ
• Capture One
°
o
¤¼
¨
Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting
Plug-in และ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ เพือถ่ายรูป
โดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ได้
´Ênµµ¦ÁºÉ°¤n°

Á¦ºÉ°°nµµ¦rUSB
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°nµUSB°´Ã¤´·
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°nµUSB¸É¶®
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°ÂÅ¦oµ¥¸É¶®
ºnµUSBRAW¶¦°

N • เลือก ถ่ ายโดยเชือมต่ อผ่ าน USB ทีกําหนด ในกรณีทีจะใช้ กล้ องเพือถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับ

คอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดียว โปรดทราบว่าถ้ าถอดสาย USB ออก กล้ องจะยังทํางานได้ ตามปกติ
ในโหมดถ่ายภาพโดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ และภาพจะไม่ถกู บันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจํา
ของกล้ อง
• สําหรับข้ อมูลเพิมเติม กรุณาเยียมชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether

• สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับ Capture One Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop® Lightroom®
Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in และ FUJIFILM X Acquire โปรดดู
“ซอฟต์แวร์ สําหรับใช้ กบั กล้ องของคุณ” (P 304)
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การเชือมต่อผ่าน USB

การคัดลอกรู ปภาพไปยังคอมพิวเตอร์
• ก่อนจะคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ เลือก
เครื องอ่ านการ์ ด USB สําหรับ D ตังการเชือมต่ อ >
โหมดการเชือมต่ อ
• ซอฟต์แวร์ทีใช้ คดั ลอกภาพได้ จะแตกต่างกันไปตามระบบ
ปฏิบตั กิ ารของคอมพิวเตอร์ ทีคุณใช้

´Ênµµ¦ÁºÉ°¤n°

µ¦´ÊnµBluetooth
´ÊnµÁ¦º° nµÁ¦º
¥ É°°nµµ¦rUSB
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°nµUSB°´Ã¤´·
´ÁÈPC°°Ão
´ÊnµÁºÉ°¤nn°µ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°nµUSB¸É¶®
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°ÂÅ¦oµ¥¸É¶®
Ã®¤µ¦ÁºÉ°¤n°
ºnµUSBRAW¶¦°
µ¦´ÊnµÂ®¨nnµ¥Å¢USB
´Ênµ´ÉªÅ
o°¤¼¨

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

O โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ดในการคัดลอกไฟล์ทีมีขนาดเกิน 4 GB
Windows
สามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ของคุณโดยใช้ แอพพลิเคชันทีมาพร้ อมกับระบบปฏิบตั กิ าร
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การแปลงไฟล์ ภาพ RAW: FUJIFILM X RAW STUDIO
• ก่อนดําเนินการ ให้ เลือก คืนค่ า USB RAW/สํารอง
สําหรับ D ตังการเชือมต่ อ > โหมดการเชือมต่ อ
ในเมนูกล้ อง
• สามารถใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO เพือแปลงไฟล์
ภาพ RAW เป็ นภาพ JPEG หรื อ TIFF

´Ênµµ¦ÁºÉ°¤n°

µ¦´ÊnµBluetooth
´ÊnµÁ¦º° nµÁ¦º
¥ É°°nµµ¦rUSB
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°nµUSB°´Ã¤´·
´ÁÈPC°°Ão
´ÊnµÁºÉ°¤n°nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°nµUSB¸É¶®
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°ÂÅ¦oµ¥¸É¶®
Ã®¤µ¦ÁºÉ°¤n°
ºnµUSBRAW¶¦°
µ¦´ÊnµÂ®¨nnµ¥Å¢USB
´Ênµ´ÉªÅ
o°¤¼¨

N สําหรับข้ อมูลเกียวกับ FUJIFILM X RAW STUDIO โปรดดู “ซอฟต์แวร์สําหรับใช้ กบั กล้ องของคุณ”
(P 304)

การสํารองและกู้คืนการตังค่ ากล้ อง (FUJIFILM X Acquire)
• ก่อนดําเนินการ ให้ เลือก คืนค่ า USB RAW/สํารอง
สําหรับ D ตังการเชือมต่ อ > โหมดการเชือมต่ อ
ในเมนูกล้ อง
• FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ เพือสํารองและกู้คืนการ
ตังค่ากล้ อง

´Ênµµ¦ÁºÉ°¤n°

µ¦´ÊnµBluetooth
´ÊnµÁ¦º° nµÁ¦º
¥ É°°nµµ¦rUSB
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°nµUSB°´Ã¤´·
´ÁÈPC°°Ão
´ÊnµÁºÉ°¤n°nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°nµUSB¸É¶®
nµ¥Ã¥ÁºÉ°¤n°ÂÅ¦oµ¥¸É¶®
Ã®¤µ¦ÁºÉ°¤n°
ºnµUSBRAW¶¦°
µ¦´ÊnµÂ®¨nnµ¥Å¢USB
´Ênµ´ÉªÅ
o°¤¼¨

N สําหรับข้ อมูลเกียวกับ FUJIFILM X Acquire โปรดดู “ซอฟต์แวร์สําหรับใช้ กบั กล้ องของคุณ”
(P 304)
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การเชือมต่อผ่าน USB

การเชือมต่ อกับสมาร์ ทโฟน
ในการคัดลอกภาพไปยังสมาร์ ทโฟน ให้ เลือก ปิ ด สําหรับ D ตังการเชือมต่ อ > การตังค่ า
แหล่ งจ่ ายไฟ USB แล้ วเชือมต่อกล้ องเข้ ากับโทรศัพท์โดยใช้ สาย USB
สําหรั บลูกค้ าทีใช้ อุปกรณ์ แอนดรอยด์
วิธีทีคุณจะเชือมต่อกล้ องขึนอยูก่ บั ประเภทของช่องเสียบ USB ทีติดตังมากับสมาร์ ทโฟนของคุณ
ประเภท C
ใช้ สาย USB ทีจัดมาให้
สาย USB ทีจัดมาให้

ช่องเสียบประเภท C (ตัวผู)้

ช่องเสียบประเภท C (ตัวผู)้

ไมโคร B
ใช้ สาย USB on-the-go (OTG)
สาย USB ของบริ ษัทอืน

ช่องเสียบประเภท C (ตัวผู)้
ช่องเสียบประเภท A (ตัวผู)้

สาย USB OTG

ช่องเสียบไมโคร B (ตัวผู)้
ช่องเสียบประเภท A (ตัวเมี ย)

O • สมาร์ทโฟนต้ องรองรับ USB OTG
• ผลลัพธ์ทีต้ องการไม่สามารถทําได้ ด้วยสาย USB ประเภท C เป็ น ไมโคร B ใช้ สาย OTG

11

295

1
2

ตังค่า D ตังการเชือมต่ อ > การตังค่ าแหล่ งจ่ ายไฟ USB ของกล้ องเป็ น ปิ ด
เชือมต่อกล้ องกับสมาร์ ทโฟนโดยใช้ สาย USB

N หากสมาร์ทโฟนขออนุญาตสําหรับแอพพลิเคชันอืนนอกเหนือจาก “Camera Importer” เพือ
เข้ าถึงกล้ อง ให้ แตะ “ยกเลิก” แล้ วไปยังขันตอนถัดไป

3
4

บนสมาร์ ทโฟนของคุณ ให้ แตะการแจ้ งเตือน “เชือมต่อกับ USB PTP แล้ ว”
จากแอพพลิเคชันทีแนะนํา ให้ เลือก “Camera Importer”
แอพจะเริ มต้ นโดยอัตโนมัตแิ ละอนุญาตให้ คณ
ุ นําเข้ าภาพและภาพยนตร์ ไปยังสมาร์ ทโฟน
ของคุณ

N หากข้ อความ “ไม่มีอปุ กรณ์ MTP เชือมต่ออยู”่ ปรากฏขึนบนแอพ โปรดลองอีกครังจากขัน
ตอน 2
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การเชือมต่อผ่าน USB

สําหรั บลูกค้ าทีใช้ อุปกรณ์ iOS
ใช้ อะแดปเตอร์ กล้ อง เนืองจากกล้ องใช้ ชอ่ งเสียบ USB ประเภท C คุณจะต้ องจัดหาสายเคเบิลที
มีชอ่ งเสียบ USB ประเภท A เพือเชือมต่อกับอะแดปเตอร์ กล้ อง
สาย USB ของบริ ษัทอืน

ช่องเสียบประเภท C (ตัวผู)้

Lightning to USB Camera
Adapter ของ Apple

ใช้ Lightning to USB Camera
Adapter ของ Apple

ช่องเสียบประเภท A (ตัวผู)้

1
2

ตังค่า D ตังการเชือมต่ อ > การตังค่ าแหล่ งจ่ ายไฟ USB ของกล้ องเป็ น ปิ ด
เชือมต่อกล้ องกับสมาร์ ทโฟนโดยใช้ สาย USB
แอพ “รูปภาพ” จะเริ มต้ นโดยอัตโนมัตแิ ละอนุญาตให้ คณ
ุ นําเข้ าภาพและภาพยนตร์ ไปยัง
สมาร์ ทโฟนของคุณ

O ผลลัพธ์ทีต้ องการไม่สามารถทําได้ ด้วยสาย USB ประเภท C เป็ น Lightning ใช้ อะแดปเตอร์กล้ อง
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เครื องพิมพ์ instax SHARE
พิมพ์รูปภาพจากกล้ องดิจิตอลของคุณไปยังเครื องพิมพ์ instax SHARE
การสร้ างการเชือมต่ อ
เลือก D ตังการเชือมต่ อ > ตังค่ าเชือมต่ อ instax แล้ วป้อนชือเครื องพิมพ์ instax SHARE
(SSID) และรหัสผ่าน
ชือเครื องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่ าน
ดูชือเครื องพิมพ์ (SSID) ได้ ทีใต้ เครื องพิมพ์ รหัสผ่านเริ มต้ นคือ
“1111” หากคุณได้ เลือกรหัสผ่านอืนเพือพิมพ์จากสมาร์ ทโฟนแล้ ว
ให้ ป้อนรหัสผ่านนันแทน
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เครื องพิมพ์ instax SHARE

การพิมพ์ รูปภาพ
1 เปิ ดเครืองพิมพ์

2

เลือก C เมนูภาพย้ อนหลัง > พิมพ์ ภาพ instax
กล้ องจะเชือมต่อไปยังเครื องพิมพ์

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

¥Á¨·

3

ใช้ ตวั เลือกเพือแสดงรูปภาพทีคุณต้ องการพิมพ์ จากนัน
กด MENU/OK

¡·¤¡r £µ¡

µ¥Â®¨µ¥¦´Ê
instax-12345678

100-0020

¥Á¨·

N • รูปภาพทีถ่ายด้ วยกล้ องอืนจะไม่สามารถพิมพ์ได้
• พืนทีทีพิมพ์จะเล็กกว่าพืนทีทีมองเห็นในหน้ าจอ LCD
• การแสดงผลอาจแตกต่างกันตามเครืองพิมพ์ทีเชือมต่อไว้
4

รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ มขึน
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อุปกรณ์ เสริมจาก Fujifilm
อุปกรณ์เสริ มต่อไปนีมีให้ บริ การจาก Fujifilm สําหรับข้ อมูลล่าสุดเกียวกับอุปกรณ์เสริ ม
ทีพร้ อมใช้ งานในพืนทีของคุณ โปรดสอบถามข้ อมูลจากตัวแทนของ Fujifilm ในพืนที
ของคุณหรื อเข้ าสู่ https://fujifilm-x.com/accessories/
แบตเตอรี Li-ion แบบชาร์ จซําได้
NP-W235: สามารถซือแบตเตอรี แบบชาร์ จซํา NP-W235 ทีมีความจุสงู ได้ เพิมเติมตามต้ องการ
เครื องชาร์ จแบตเตอรี คู่
BC-W235: BC-W235 สามารถชาร์ จแบตเตอรี NP-W235 ได้ สงู สุดสองก้ อนในเวลาเดียวกัน ทีอุณหภูมิ
+25 °C แบตเตอรี จะชาร์ จในประมาณ 200 นาที การใช้ อปุ กรณ์ทีจ่ายไฟด้ วยเอาต์พตุ 30 W หรื อสูงกว่า
จะช่วยลดเวลาในการชาร์ จลงเหลือเพียง 150 นาที
รี โมตกดชัตเตอร์
RR-100: ใช้ เพือลดการสันของกล้ องหรื อเปิ ดชัตเตอร์ ไว้ ระหว่างเวลาการรับแสง (⌀2.5 มม.)
ไมโครโฟนสเตอริโอ
MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริ มภายนอกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
เลนส์ FUJINON
เลนส์ ชุด XF/XC: เลนส์แบบเปลียนได้ สําหรับใช้ งานเฉพาะกับ FUJIFILM X-mount
เลนส์ ชุด FUJINON MKX: เลนส์ถ่ายวิดีโอสําหรับเมาท์ FUJIFILM X
ท่ อต่ อมาโคร
MCEX-11/16: ต่อระหว่างกล้ องและเลนส์เพือถ่ายภาพในอัตราการผลิตสูง
ตัวแปลงเลนส์ เทเล
XF1.4X TC WR: เพิมทางยาวโฟกัสของเลนส์ทีรองรับครังละประมาณ 1.4 เท่า
XF2X TC WR: เพิมทางยาวโฟกัสของเลนส์ทีรองรับครังละประมาณ 2.0 เท่า
ตัวแปลง
ตัวแปลง M FUJIFILM: ช่วยให้ สามารถใช้ กล้ องกับตัวเลือกเลนส์เมาท์ M ได้ มากขึน
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อุปกรณ์เสริ มจาก Fujifilm

ฝาครอบตัวกล้ อง
BCP-001: ปิ ดครอบเมาท์เลนส์ของกล้ องเมือไม่ได้ ตอ่ เลนส์
ชุดแฟลชเสริมภายนอก
EF-X500: นอกเหนือไปจากการควบคุมแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชุดแฟลชต่อภายนอกนีมีไกด์
นัมเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซิงค์ความเร็วสูง) ช่วยให้ สามารถใช้ ทีความเร็ วชัตเตอร์ ทีเกิน
ความเร็วซิงค์แฟลชได้ ชุดแบตเตอรี EF-BP1 และระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอล Fujifilm
ทีเข้ ามาเสริ มจะสามารถใช้ เป็ นชุดแฟลชหลักหรื อชุดแฟลชระยะไกลสําหรับการถ่ายรูปโดยใช้ แฟลชไร้
สายระยะไกลได้
EF-BP1: ชุดแบตเตอรี สําหรับชุดแฟลชเสริ มภายนอก จะใช้ แบตเตอรี ขนาด AA 8 ก้ อน
EF-X8: ชุดแฟลชต่อภายนอกขนาดเล็กชุดนีใช้ พลังงานจากกล้ องมีไกด์นมั เบอร์ ประมาณ 8 (ISO 100,
ม.) และสามารถครอบคลุมมุมภาพของเลนส์ 16 มม. (เทียบเท่ากับ 24 มม. ในรูปแบบ 35 มม.)
EF-42: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนีมีไกด์นมั เบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
และแบบแมนนวล
EF-X20: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนีมีไกด์นมั เบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
และแบบแมนนวล
EF-20: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนีมีไกด์นมั เบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
(ไม่รองรับระบบควบคุมแฟลชแบบแมนนวล)
เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริป
VG-XT4: โปรดดู “เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริ ป” (P 278)
สายรั ดกริป
GB-001: ปรับปรุงกริ ป ใช้ ร่วมกับกริ ปมือเพือการจับทีมันคงขึน
ชุดฝาครอบ
CVR-XT4: ชุดฝาครอบสําหรับ X-T4 ประกอบด้ วยฝาปิ ดขัวซิงค์, ฝาปิ ดช่องต่อแฟลชเสริ ม และฝาปิ ดช่อง
เสียบสายเชือมต่อ รวมทังฝาปิ ดช่องเสียบสายต่อเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริ ปสองอัน (สีดําและสีเงิน)
เครื องพิมพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เชือมต่อผ่าน LAN ไร้ สายเพือพิมพ์ภาพบนฟิ ล์ม instax
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ซอฟต์ แวร์ สาํ หรั บใช้ กับกล้ องของคุณ
คุณสามารถใช้ กล้ องร่วมกับซอฟต์แวร์ ตอ่ ไปนีได้
FUJIFILM Camera Remote
สร้ างการเชือมต่อไร้ สายระหว่างกล้ องของคุณกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต (P 286)
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

RAW FILE CONVERTER EX
RAW FILE CONVERTER EX เป็ นซอฟต์แวร์ แปลงไฟล์ RAW จากบริ ษัท Ichikawa Soft
Laboratory Co., Ltd. ดูภาพ RAW บนคอมพิวเตอร์ ของคุณแล้ วแปลงเป็ นรูปแบบอืน RAW
FILE CONVERTER EX สามารถใช้ ได้ ฟรี จากเว็บไซต์ Fujifilm
https://fujifilm-x.com/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

N “RAW FILE CONVERTER EX” จัดทําโดย Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd.
Capture One Express Fujifilm
Capture One Express Fujifilm เป็ นซอฟต์แวร์ แก้ ไขภาพจาก Capture One A/S ดูภาพ RAW
บนคอมพิวเตอร์ ของคุณแล้ วแปลงเป็ นรูปแบบอืน Capture One Express Fujifilm สามารถ
ใช้ ได้ ฟรี จาก Capture One
https://www.captureone.com/products/express/fujifilm

Capture One Pro Fujifilm
Capture One Pro Fujifilm เป็ นซอฟต์แวร์ จดั การขันตอนการทํางานจาก Capture One A/S
Capture One Pro Fujifilm รองรับการถ่ายรูปโดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ และการแปลงไฟล์
ภาพ RAW ให้ เป็ นรูปแบบอืน
https://www.captureone.com/products/fujifilm
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ซอฟต์แวร์ สําหรับใช้ กบั กล้ องของคุณ

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

• FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO/FUJIFILM Tether Shooting Plug-in

https://fujifilm-x.com/global/software/adobe-photoshop-lightroom-tetherplugin/

FUJIFILM X Acquire
แอพพลิเคชันสําหรับ Windows และ macOS นีจะช่วยให้ คณ
ุ เชือมต่อกับกล้ องผ่านทาง USB
หรื อ Wi-Fi และดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยังโฟลเดอร์ ทีกําหนดไว้ ทนั ทีทีถ่ายได้ หรื อสํารองและกู้
คืนข้ อมูลกล้ องผ่าน USB
https://fujifilm-x.com/software/fujifilm-x-acquire/

O ดาวน์โหลดอัตโนมัติ (การถ่ายรูปโดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์) ไม่รองรับกับกล้ องบางตัว
FUJIFILM X RAW STUDIO
เมือกล้ องเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB, FUJIFILM X RAW STUDIO จะสามารถใช้ เครื อง
มือการประมวลผลภาพทีมีเอกลักษณ์เฉพาะของกล้ องในการแปลงไฟล์ RAW เพือสร้ างภาพทีมี
คุณภาพสูงในรูปแบบอืนๆ ได้ อย่างรวดเร็ว
https://fujifilm-x.com/software/x-raw-studio/
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เพือความปลอดภัยของคุณ
โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก่ อนการใช้ งาน
หมายเหตุเพือความปลอดภัย

• โปรดใช้ กล้ องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพือความปลอดภัยเหล่านี และ คู่มือผูใ้ ช้ ของคุณโดยละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพือความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในทีปลอดภัย
เกียวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนทีแสดงด้ านล่างนีมีการใช้ ในเอกสารนีเพือแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายทีอาจเกิดขึน ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที
ไอคอนนันระบุและไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง

คําเตือน

ไอคอนนีแสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ข้ อควรระวัง ไอคอนนีแสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล
ไอคอนทีแสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําทีจะต้ องปฏิบตั ติ าม
ไอคอนรูปสามเหลียมหมายถึงข้ อมูลทีต้ องมีความระมัดระวัง (“สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําทีระบุนนเป็
ั นสิงทีต้ องห้ าม (“ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําทีต้ องดําเนินการ (“จําเป็ น”)

คําเตือน
ถอดปลัก
จากเต้ารับ
ไฟฟ้ า

ถ้ าเกิดปั ญหา ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไป
เมือเกิดควันไฟ มีกลินผิดปกติ หรื อมีสภาวะทีผิดปกติ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm
ของคุณ
อย่ าให้ นําหรื อสิงแปลกปลอมเข้ าสู่ตัวกล้ องหรื อสายเชือมต่ อ อย่าใช้ กล้ องหรื อสายเชือมต่อหลังจากทีมีนําหรื อนําเกลือ, นม,
เครื องดืม, นํายาซักผ้ า หรื อของเหลวอืนๆ เข้ าไปข้ างใน หากของเหลวเข้ าไปในกล้ องหรื อสายเชือมต่อ ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี
ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไปอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อ
ตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ

ห้ามใช้ใน
ห้องนําหรื อ
ห้องอาบนํา

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ นส่วน
ภายใน

12
306

ห้ ามใช้ กล้ องในห้ องนําหรื อห้ องอาบนํา อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ ามพยายามเปลียนหรื อถอดประกอบกล้ อง (ห้ ามเปิ ดตัวกล้ องออก) หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ถ้ าตัวเครื องเปิ ดออกเนืองจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอืนๆ โปรดอย่ าสัมผัสชินส่ วนภายในทีเปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนืองจากการสัมผัสชินส่วนทีเสียหาย นําแบตเตอรี ออกทันที โดยระวังไม่
ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดทีซือผลิตภัณฑ์เพือขอคําแนะนํา

เพือความปลอดภัยของคุณ

คําเตือน
ห้ ามเปลียน ให้ ความร้ อนหรื อบิดงอหรื อดึงสาย และอย่ าวางของหนักทับสายทีเชือมต่ อ การกระทําเหล่านีอาจทําให้ สาย
เสียหายและทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ถ้ าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ อย่าใช้ สายเคเบิล
ทีขัวต่องอ
อย่ าวางกล้ องบนพืนผิวทีไม่ มันคง อาจทําให้ กล้ องตกหล่นหรื อพลิกควําและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้
อย่ าพยายามถ่ ายรู ปขณะเคลือนไหว ห้ ามใช้ กล้ องขณะทีเดินหรื อขณะขับขี อาจทําให้ คณ
ุ หกล้ มหรื อประสบอุบตั เิ หตุบนท้ อง
ถนนได้
ห้ ามสัมผัสชินส่ วนทีเป็ นโลหะของกล้ องขณะทีมีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนืองจากกระแสไฟฟ้าเหนียวจาก
ประจุของฟ้าผ่า
ห้ ามใช้ แบตเตอรี อืนนอกเหนือจากทีระบุ ใส่แบตเตอรี ตามทีแสดงโดยสัญลักษณ์
ห้ ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรื อทําให้ แบตเตอรี ร้ อน ห้ ามทําแบตเตอรี ตก, ชน หรื อโยน หรื อทําให้ แบตเตอรี ได้ รับแรง
กระแทก ห้ ามใช้ แบตเตอรี ทีรั ว, ผิดรู ป, เปลียนสี หรื อมีสภาวะทีผิดปกติอืนๆ ใช้ เฉพาะเครื องชาร์ จทีกําหนดให้ ใช้ กับ
แบตเตอรี ทีชาร์ จซําได้ และอย่ าพยายามชาร์ จแบตเตอรี ลิเธียมไอออนหรื อแบตเตอรี อัลคาไลน์ แบบชาร์ จซําไม่ ได้ ห้ าม
ช็อตแบตเตอรี หรื อเก็บแบตเตอรี ไว้ กับวัตถุทเป็
ี นโลหะ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังเหล่านีอาจทําให้ แบตเตอรี ร้ อนจัด ลุกไหม้
แตกร้ าว หรื อรัว ทําให้ เกิดเพลิงไหม้ เป็ นรอยไหม้ หรื อความเสียหายอืนๆ ได้
ใช้ เฉพาะแบตเตอรีหรืออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับทีระบุให้ ใช้ กบั กล้ องนีเท่ านัน ห้ ามใช้ แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดัน
ไฟฟ้าเข้ าทีระบุ การใช้ แหล่งจ่ายพลังงานอืนอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ถ้ าแบตเตอรี รั วและของเหลวจากแบตเตอรี สัมผัสดวงตา ผิวหนังหรื อเสือผ้ า ให้ ล้างบริเวณนันๆ ด้ วยนําสะอาดและพบ
แพทย์ หรื อติดต่ อหมายเลขช่ วยเหลือฉุกเฉินทันที
ห้ ามใช้ เครื องชาร์ จอืนนอกเหนือจากทีระบุไว้ ในทีนีเพือชาร์ จแบตเตอรี เครื องชาร์ จทีมีให้ นนมี
ั ให้ ใช้ กบั แบตเตอรี ประเภท
ทีมาพร้ อมกับกล้ องเท่านัน การใช้ เครื องชาร์ จเพือชาร์ จแบตเตอรี ทัวไปหรื อแบตเตอรี ทีชาร์ จซําได้ อาจทําให้ แบตเตอรี รัว ร้ อนจัด หรื อ
ระเบิดได้
การใช้ แฟลชใกล้ กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทําให้ สายตาบกพร่ องได้ ใช้ ความระมัดระวังเมือถ่ายรูปเด็กทารกและ
เด็กเล็ก
อย่ าสัมผัสกับพืนผิวร้ อนเป็ นเวลานาน การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทอุี ณหภูมติ าํ โดยเฉพาะทีอุณหภูมิ
แวดล้ อมสูง หรือกับผู้ใช้ ทมีี ระบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้ องหรือข้ อ
ควรระหวังทีคล้ ายคลึงกัน
อย่ าปล่ อยให้ อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึงของร่ างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เป็ นระยะเวลานานขณะทีผลิตภัณฑ์ เปิ ดอยู่ การไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อควรระวังนีอาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทอุี ณหภูมติ าํ โดยเฉพาะระหว่างการใช้ งานเป็ นระยะเวลานาน ทีอุณหภูมแิ วดล้ อมสูง หรือกับ
ผู้ใช้ ทมีี ระบบการไหลเวียนไม่ดี หรือมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้ องหรือข้ อควรระวังทีคล้ ายคลึงกัน
ห้ ามใช้ ในทีซึงมีวัตถุไวไฟ ก๊ าซทีระเบิดได้ หรื อฝุ่ นละออง
เมือพกพาแบตเตอรี โปรดติดตังไว้ ในกล้ องดิจติ อลหรื อเก็บไว้ ในกระเป๋ าแข็ง เมือจัดเก็บแบตเตอรี ให้ เก็บไว้ ในกระเป๋า
แข็ง เมือทิง ให้ ปิดขัวของแบตเตอรี ด้ วยเทปทีเป็ นฉนวน การสัมผัสกับวัตถุอืนหรื อแบตเตอรี ทีเป็ นโลหะอาจทําให้ แบตเตอรี ลุก
ไหม้ หรื อระเบิดได้
เก็บการ์ ดหน่ วยความจํา ฐานเสียบแฟลช และชินส่ วนขนาดเล็กอืนๆ ให้ ห่างจากเด็กเล็ก เด็กอาจกลืนชินส่วนขนาดเล็กได้
จึงควรเก็บให้ พ้นจากมือเด็ก หากเด็กกลืนชินส่วนขนาดเล็ก ให้ นําเด็กไปพบแพทย์หรื อโทรเรี ยกหน่วยฉุกเฉินทันที
เก็บรั กษาให้ พ้นมือเด็ก วัสดุทีอาจทําให้ เกิดอันตรายได้ ได้ แก่ สายคล้ อง ซึงอาจพันคอของเด็ก ทําให้ รัดคอได้ และแฟลช อาจ
ทําให้ สายตาบกพร่องได้
ให้ ปฏิบัตติ ามคําสังของพนักงานสายการบินและโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์นีอาจปล่อยคลืนความถีวิทยุทีอาจรบกวนอุปกรณ์
การบินหรื อการแพทย์

12
307

ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ กล้ องนีในสถานทีซึงมีละอองนํามัน ไอนํา ความชืน หรื อฝุ่ นละออง อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามใช้ กล้ องนีในสถานทีซึงมีอุณหภูมริ ้ อนจัด ห้ ามทิงกล้ องไว้ ในสถานทีเช่น รถทีปิ ดประตูหน้ าต่างหรื ออยูก่ ลางแสงแดด อาจ
ทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ห้ ามวางของหนักทับกล้ อง อาจทําให้ ของหนักตกหล่นและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้
ห้ ามเคลือนย้ ายกล้ องขณะทียังต่ ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ ามดึงสายไฟเพือถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ออก อาจทําให้ สายไฟหรื อสายเคเบิลเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามปิ ดหรื อห่ อกล้ องหรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับด้ วยผ้ าหรื อผ้ าห่ ม อาจทําให้ เกิดความร้ อนสะสมและทําให้ ตวั เครื อง
บิดงอหรื อเกิดเพลิงไหม้ ได้
ห้ ามใช้ ปลักทีชํารุ ดหรื อเสียบเข้ ากับเต้ ารั บได้ ไม่ แน่ น หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
เมือทําความสะอาดกล้ อง หรื อเมือไม่ ได้ ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี ออกและถอดปลักอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนันอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
เมือการชาร์ จสินสุดลง ให้ ถอดปลักของเครื องชาร์ จออกจากเต้ ารั บไฟฟ้า การเสียบปลักเครื องชาร์ จทิงไว้ ในเต้ ารับไฟฟ้าอาจ
ทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เมือถอดการ์ ดหน่ วยความจํา การ์ ดอาจหลุดออกจากช่ องเร็วเกินไป ใช้ นิวมือจับและค่ อยๆ นําการ์ ดออก อาจเกิดการบาด
เจ็บจากการ์ ดทีหลุดออกมาได้
ขอรั บการทดสอบและทําความสะอาดภายในกล้ องเป็ นประจํา ฝุ่ นละอองสะสมในกล้ องอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจรได้ ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm เพือขอรับบริ การทําความสะอาดภายในทุกสองปี โปรดทราบว่าบริ การเหล่านีจะมีคา่
บริ การ
มีอันตรายจากการระเบิดถ้ าเปลียนไม่ ถกู ต้ อง เปลียนด้ วยประเภททีเหมือนกันหรือเทียบเท่ ากันเท่ านัน

แบตเตอรี และแหล่ งจ่ ายพลังงาน
หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี ทีใช้ในกล้องและอ่านหัวข้อทีเหมาะสม
คําเตือน: ไม่ควรให้แบตเตอรี โดนความร้อนจัด เช่น แสงอาทิ ตย์ ไฟ หรื ออืนๆ ทีคล้ายกัน
ข้ อมูลต่อไปนีอธิบายถึงการใช้ แบตเตอรี อย่างเหมาะสม และยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี ให้ ยาวนาน การใช้ งานไม่เหมาะสมจะทําให้ แบตเตอรี
มีอายุการใช้ งานลดลงหรื อทําให้ แบตเตอรี รัว มีความร้ อนสูง เกิดเพลิงไหม้ หรื อระเบิด

แบตเตอรี Li-ion
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อ่านหัวข้อนีถ้ากล้องของคุณใช้แบตเตอรี Li-ion ทีชาร์ จซํ าได้
แบตเตอรี ทีจําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ โปรดชาร์ จแบตเตอรี ก่อนทีจะใช้ เก็บแบตเตอรี ไว้ ในทีเก็บเมือไม่ได้ ใช้
■ หมายเหตุเกียวกับแบตเตอรี
แบตเตอรี จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมือไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี หนึงหรื อสองวันก่อนการใช้ งาน
คุณสามารถยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี ด้ วยการปิ ดกล้ องเมือไม่ใช้ งาน
ความจุของแบตเตอรี จะลดลงเมืออุณหภูมิตํา แบตเตอรี ทีใช้ พลังงานใกล้ หมดจะไม่สามารถใช้ งานได้ เมือมีความเย็น เก็บแบตเตอรี สํารองทีชาร์ จ
เต็มไว้ ในทีอบอุน่ และเปลียนแบตเตอรี เมือต้ องการ หรื อเก็บแบตเตอรี ไว้ ในกระเป๋ าหรื อทีอบอุน่ และใส่แบตเตอรี เมือต้ องการถ่ายรูปเท่านัน ห้ าม
วางแบตเตอรี ให้ สมั ผัสกับอุปกรณ์ให้ ความร้ อนมือหรื ออุปกรณ์ทําความร้ อนอืนๆ โดยตรง
■ การชาร์ จแบตเตอรี
สามารถชาร์ จแบตเตอรี ได้ โดยใช้ กล้ องและอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับทีจัดมาให้ หรื อเครื องชาร์ จแบตเตอรี คู่ BC-W235 ทีเป็ นอุปกรณ์เสริ ม
เวลาในการชาร์ จจะเพิมขึนในอุณหภูมิห้องทีตํากว่า +10 °C หรื อสูงกว่า +35 °C อย่าพยายามชาร์ จแบตเตอรี ทีอุณหภูมิสงู กว่า +40 °C และ
แบตเตอรี จะไม่ชาร์ จในทีอุณหภูมิตํากว่า +5 °C
ห้ ามพยายามชาร์ จแบตเตอรี ทีชาร์ จจนเต็มแล้ วซํา แต่คณ
ุ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ แบตเตอรี จนหมดพลังงานก่อนทีจะชาร์ จอีกครัง
หลังจากการชาร์ จหรื อใช้ งาน แบตเตอรี มีความร้ อนสูงขึน ซึงเป็ นอาการปกติ
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อายุการใช้ งานแบตเตอรี
การทีระยะเวลาทีแบตเตอรี เก็บประจุไว้ ได้ ลดลงจนสังเกตเห็นได้ นนั แสดงให้ เห็นว่าแบตเตอรี สินอายุการใช้ งานและควรเปลียนใหม่แล้ ว
หากทิงแบตเตอรี ไว้ เป็ นเวลานานโดยไม่ได้ ชาร์ จ คุณอาจพบว่าคุณภาพของแบตเตอรี ลดลงหรื อชาร์ จไม่ได้ อีกต่อไป ชาร์ จแบตเตอรี เป็ นประจํา
■ การจัดเก็บ
หากไม่ได้ ใช้ งานกล้ องเป็ นระยะเวลานาน ให้ เก็บกล้ องไว้ ทีอุณหภูมิห้องโดยชาร์ จแบตเตอรี ไว้ ทีความจุประมาณครึงหนึงถึง 2⁄3
ถ้ าไม่ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี ออก แล้ วเก็บไว้ ในทีแห้ งซึงมีอณ
ุ หภูมิห้องระหว่าง +15 °C ถึง +25 °C ห้ ามเก็บไว้ ในทีซึงมีอากาศ
ร้ อนจัดหรื อเย็นจัด
■

■

ข้ อควรระวัง: การใช้ แบตเตอรี

• ห้ ามขนส่งหรือเก็บไว้ กบั วัตถุทีเป็ นโลหะ เช่น สร้ อยคอหรือเข็มกลัด
• อย่าให้ ถกู เปลวไฟหรือความร้ อน
• ห้ ามถอดประกอบหรือดัดแปลง
• ใช้ กบั เครืองชาร์จทีกําหนดเท่านัน
• กําจัดทิงแบตเตอรีทีใช้ งานแล้ วทันที
• ห้ ามทําตกหรือทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ ามให้ ถกู นํา
• รักษาความสะอาดของขัว
• แบตเตอรีและตัวกล้ องอาจอุน่ ขึนหลังจากใช้ งานเป็ นเวลานาน ซึงเป็ นอาการปกติ
ข้ อควรระวัง: การทิง
ทิงแบตเตอรี ทีใช้ แล้ วตามระเบียบข้ อบังคับของท้ องถิน
จะต้ องคํานึงถึงสิงแวดล้ อมเมือจะทิงแบตเตอรี ใช้ อปุ กรณ์ภายใต้ สภาพอากาศทีอยูใ่ นระดับปานกลาง
■

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับใช้ สําหรับภายในอาคารเท่านัน
• โปรดตรวจสอบว่าเชือมต่อสายกับกล้ องอย่างแน่นหนา
• ปิ ดกล้ องก่อนทีจะดึงสายเชือมต่อกับอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเชือมต่อด้ วยการจับทีปลัก ไม่ใช่ทีสายเคเบิล
• ห้ ามถอดประกอบ
• ห้ ามมิให้ ได้ รับความร้ อนและความชืนสูง
• ห้ ามทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึงๆ หรืออาจสัมผัสแล้ วร้ อนระหว่างการใช้ งาน ซึงเป็ นอาการปกติ
• ถ้ าอะแดปเตอร์ทําให้ เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ ให้ ปรับทิศทางหรือเปลียนตําแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
การใช้ กล้ อง

• ห้ ามเล็งกล้ องไปยังแหล่งกําเนิดแสงสว่างจ้ า รวมถึงแหล่งกําเนิดแสงสังเคราะห์หรือแหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะทีไม่มี
เมฆบัง มิฉะนันอาจทําให้ เซ็นเซอร์ ภาพของกล้ องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สว่างจ้ าทีโฟกัสผ่านช่องมองภาพอาจทําให้ แผงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ ามเล็งช่องมองภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์

ถ่ ายรู ปทดสอบ
ก่อนทีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคัญ (เช่น งานแต่งงานหรื อก่อนทีจะเดินทางโดยนํากล้ องไปด้ วย) ให้ ทดสอบถ่ายรูปและดูผลลัพธ์เพือให้ มนใจว่
ั า
กล้ องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มีสว่ นรับผิดต่อความเสียหายหรื อการสูญเสียผลกําไรทีเป็ นผลจากการทํางานผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ์
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หมายเหตุเกียวกับลิขสิทธิ
ยกเว้ นกรณีทีใช้ สําหรับการใช้ งานส่วนตัว ภาพทีบันทึกโดยใช้ ระบบกล้ องดิจิตอลของคุณนันไม่สามารถนํามาใช้ ในลักษณะทีละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ ถ้ าไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ โปรดทราบว่ามีข้อจํากัดบางอย่างในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบันเทิงและการ
แสดงนิทรรศการ แม้ จะเป็ นการบันทึกเพือใช้ เป็ นการส่วนตัวก็ตาม และผู้ใช้ ควรทราบว่าการโอนการ์ ดหน่วยความจําทีมีภาพหรื อข้ อมูลทีได้ รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธินันสามารถทําได้ เฉพาะภายในข้ อจํากัดทีกฎหมายลิขสิทธิกําหนดไว้ เท่านัน

การจัดการ
เพือให้ มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้ อง โปรดอย่าให้ กล้ องได้ รับแรงกระแทกหรื อการสันสะเทือนขณะทีบันทึกภาพ

จอผลึกเหลว
ในกรณีทีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลียงการสัมผัสถูกผลึกเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งด่วนต่อไปนีถ้ าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึงดังนี
ขึน:
• ถ้ าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนันด้ วยผ้ า และจากนันล้ างให้ สะอาดด้ วยสบูแ่ ละนําไหล
• ถ้ าผลึกเหลวเข้ าตา ล้ างบริเวณทีสัมผัสถูกด้ วย นําสะอาดอย่างน้ อย 15 นาที จากนันพบแพทย์ทนั ที
• ถ้ ากลืนผลึกเหลว ล้ างปากให้ สะอาดด้ วยนํา ปริมาณมากๆ ดืมนําปริมาณมากๆ และพยายามทําให้ อาเจียน จากนันพบแพทย์ทนั ที
แม้ วา่ จอภาพจะถูกผลิตขึนโดยใช้ เทคโนโลยีทีมีความแม่นยําสูง แต่ก็อาจมีพิกเซลทีสว่างอยูเ่ สมอหรื อดับอยูเ่ สมอ กรณีเช่นนีไม่ใช่การทํางานผิด
ปกติ และภาพทีบันทึกด้ วยผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ รับผลกระทบ

ข้ อมูลเครื องหมายการค้ า
ภาพแบ่งดิจิตอลเป็ นเครื องหมายการค้ า หรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เครื องหมาย Digital Micro Prism
เป็ นเครื องหมายการค้ า หรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation ตัวอักษรทีใช้ รวมในทีนีได้ รับการพัฒนาโดย
DynaComware Taiwan Inc. ส่วน Apple, iPhone, iPad, Mac, OS X, macOS และ Lightning เป็ นเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ
Apple Inc. ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอืนๆ Windows เป็ นเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศอืนๆ Android เป็ นเครื องหมายการค้ าหรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Google LLC Adobe, โลโก้ Adobe, Photoshop และ
Lightroom เป็ นเครื องหมายการค้ าหรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอืนๆ
Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็ นเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็ นเครื องหมายการค้ า
จดทะเบียนที Bluetooth SIG, Inc. เป็ นเจ้ าของและการใช้ เครื องหมายดังกล่าวโดย Fujifilm อยูภ่ ายใต้ การอนุญาต โลโก้ SDHC และ SDXC
เป็ นเครื องหมายการค้ าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็ นเครื องหมายการค้ าหรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
ชือทางการค้ าอืนๆ ทังหมดทีกล่าวถึงในคูม่ ือนีเป็ นเครื องหมายการค้ าหรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของผู้ทีเป็ นเจ้ าของ

การรบกวนทางไฟฟ้า
กล้ องนีอาจรบกวนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลหรื ออุปกรณ์ด้านการบิน โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าทีโรงพยาบาลหรื อสายการบินก่อนทีจะใช้ กล้ องใน
โรงพยาบาลหรื อในเครื องบิน

ระบบโทรทัศน์ สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) เป็ นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์สีจําเพาะทีปรับใช้ สว่ นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญีปุ่ น
PAL (เส้ นกวาดสลับ) เป็ นระบบโทรทัศน์สีทีปรับใช้ สว่ นใหญ่ในประเทศยุโรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ ชัน 2.3)
Exif Print เป็ นรูปแบบของไฟล์กล้ องดิจิตอลทีแก้ ไขใหม่ ซึงมีการเก็บข้ อมูลในภาพถ่ายเพือใช้ ในการผลิตสีระหว่างการพิมพ์

ประกาศสําคัญ: อ่ านก่ อนใช้ ซอฟต์ แวร์ นี
ห้ ามมิให้ มีการส่งออกทังทางตรงและทางอ้ อม ส่วนหนึงส่วนใดหรื อทังหมดของซอฟต์แวร์ ทีได้ รับอนุญาตใช้ งานนีโดยไม่ได้ รับอนุญาตโดยหน่วย
งานผู้กํากับดูแล

เลนส์ และอุปกรณ์ เสริมอืนๆ
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• ใช้ สกรู 4.5 มม. หรือสันกว่าเมือติดตังขาตังกล้ อง
• Fujifilm จะไม่รับผิดชอบต่อปั ญหาด้ านประสิทธิภาพหรือความเสียหายทีเกิดจากการใช้ อปุ กรณ์เสริมของผู้ผลิตรายอืน
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ประกาศ
เพือป้ องกันอันตรายจากไฟไหม้หรื อไฟฟ้ าช็อต ห้ามให้ผลิ ตภัณฑ์เปี ยกฝนหรื อชื น
โปรดอ่าน “หมายเหตุเพือความปลอดภัย” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเนือหาก่อนใช้งานกล้อง

สําหรั บลูกค้ าในประเทศแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ข้ อควรระวัง: ระบบดิจิตอลคลาส B นีเป็ นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา
ประกาศการได้ รับรั งสี: อุปกรณ์นีเป็ นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางานตามเงือนไขสองข้ อต่อไปนี
(1) อุปกรณ์นีจะไม่ก่อให้ เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นีต้ องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนทีอาจทําให้ การทํางานของอุปกรณ์ไม่
เป็ นไปตามทีต้ องการ
อุปกรณ์นีและเสาอากาศต้ องไม่อยูใ่ นตําแหน่งร่วมหรื อทํางานร่วมกับเสาอากาศหรื อเครื องส่งสัญญาณอืนๆ ยกเว้ นวิทยุในตัวทีผ่านการทดสอบ
แล้ ว คุณสมบัตกิ ารเลือกรหัสประเทศอาจถูกปิ ดใช้ งานสําหรับผลิตภัณฑ์ทีจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา/แคนาดา
ประกาศการได้ รับรั งสี: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีมีอยูไ่ ม่ได้ แสดงปั ญหาด้ านสุขภาพทีเกียวข้ องกับการใช้ อปุ กรณ์ไร้ สายกําลังตํา อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีข้อพิสจู น์วา่ อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตําเหล่านีมีความปลอดภัยทังหมด อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตําปล่อยพลังงานคลืนความถีวิทยุ (RF)
ระดับตํา ในช่วงคลืนไมโครเวฟ ขณะทีกําลังใช้ งาน ในขณะทีคลืนความถีวิทยุระดับสูงสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (โดยให้ ความร้ อนแก่
กล้ ามเนือ) การได้ รับคลืนความถีวิทยุระดับตําไม่มีผลกระทบในการสร้ างความร้ อน ทําให้ ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพทีไม่พงึ ประสงค์ มีงาน
วิจยั จํานวนมากเกียวกับการได้ รับคลืนความถีวิทยุระดับตําไม่พบผลกระทบทางชีวภาพอืนๆ งานวิจยั บางชินได้ แสดงความเห็นว่าอาจมีผลก
ระทบทางชีวภาพบางประการ แต่ข้อค้ นพบดังกล่าวไม่มีการยืนยันจากงานวิจยั อืนๆ เพิมเติม X-T4 ผ่านการทดสอบและพบว่าเป็ นไปตามข้ อ
จํากัดการได้ รับรังสี IC ทีกําหนดไว้ สําหรับสภาพแวดล้ อมทีไม่ได้ ควบคุม และเป็ นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้ รับคลืนความถีวิทยุ
(RF) IC

การกําจัดทิงอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทีพักอาศัยส่ วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : สัญลักษณ์นีบนผลิตภัณฑ์ หรื อคูม่ ือและใบรับประกัน และ/หรื อบน
บรรจุภณ
ั ฑ์หมายความว่าไม่ควรกําจัดผลิตภัณฑ์นีรวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรื อน แต่ควรนําไปยังจุดรวบรวมทีเหมาะสม
สําหรับการนําอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ ใหม่
การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นีได้ รับการกําจัดทิงอย่างถูกต้ องแล้ ว จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนต่อสิง
แวดล้ อมและสุขภาพของมนุษย์ ทีอาจเกิดจากการจัดการขยะของผลิตภัณฑ์นีอย่างไม่เหมาะสม
สัญลักษณ์นีบนแบตเตอรี หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าหมายความว่าไม่ควจกําจัดแบตเตอรี เหล่านีรวมกับขยะมูลฝอยในครัวเรื อน

หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าทีถอดออกได้ งา่ ย โปรดกําจัดทิงต่างหากตามข้ อบังคับในท้ องถินของคุณ
การนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่จะช่วยอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการนําผลิตภัณฑ์นีกลับมาใช้
ใหม่ โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในท้ องถินของคุณ หน่วยบริ การกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าทีคุณซือผลิตภัณฑ์
ในประเทศทีอยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : หากคุณต้ องการกําจัดทิงผลิตภัณฑ์นี รวมถึงแบตเตอรี หรื อหม้ อ
สะสมไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าทีในท้ องถินและสอบถามวิธีการกําจัดทิงทีเหมาะสม
ในประเทศญีปุ่ น: สัญลักษณ์นีบนแบตเตอรี แสดงว่าต้ องกําจัดทิงผลิตภัณฑ์นีแยกต่างหาก
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เครื อข่ ายไร้ สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้ อควรระวัง
ข้ อสําคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปนีก่อนใช้งานเครื องส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง
Q ผลิตภัณฑ์นี มีฟังก์ชนการเข้
ั
ารหัสทีพัฒนาขึนในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึงควบคุมโดยระเบียบว่าด้ วยการบริ หารการส่งออกของสหรัฐอเมริ กา
และอาจไม่สามารถส่งออกหรื อส่งออกต่อไปยังประเทศทีสหรัฐอเมริ กามีการห้ ามส่งสินค้ า
ใช้้ เฉพาะเครื อข่ ายไร้ สายหรื
ายหรื ออุปกรณ์ Bluetoo
Bluetooth
th Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเป็ นผลจากการใช้ งานโดยไม่ได้ รับ
• ใช
อนุญาต ห้ ามใช้ สําหรับการทํางานทีจําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรื อระบบอืนๆ ทีอาจส่งผล
ต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงหรื อทางอ้ อม เมือใช้ งานอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ และระบบอืนๆ ทีจําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับทีสูงกว่าระบบไร้
สายหรื ออุปกรณ์ Bluetooth ทีนําเสนอ โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังทีจําเป็ นทังหมด เพือให้ เกิดความปลอดภัยและ
ป้องกันการทํางานผิดพลาด
ฉพาะภายในประเทศทีซืออุปกรณ์
ปกรณ์ เท่ านัน อุปกรณ์นีสอดคล้ องตามระเบียบการควบคุมอุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สายและ Bluetooth ใน
• ใช้ เฉพาะภายในประเทศที
ประเทศทีซืออุปกรณ์ ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบในท้ องถินทังหมดเมือใช้ งานอุปกรณ์ Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในปั ญหาทีเกิดขึนจากการใช้ งาน
ในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอืน
อาจได้ รับผลกระทบจาสนามแม่
ผลกระทบจาสนามแม่ เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อสั
อสัญญาณรบกวนทางวิทยุ ห้ ามใช้ เครื องส่ง
• ห้ามใช้ อุปกรณ์ ในสถานทีทีอาจได้
สัญญาณใกล้ กบั เตาไมโครเวฟ หรื อในสถานทีทีอาจได้ รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณรบกวนทางวิทยุซงอาจขั
ึ
ด
ขวางการรับสัญญาณไร้ สายได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนร่วมกันขึนเมือใช้ งานเครื องส่งสัญญาณใกล้ กบั อุปกรณ์ไร้ สายอืนทีทํางานบนย่าน
ความถี 2.4 GHz
• การรักษาความปลอดภัย: เครือข่ายไร้ สายและอุปกรณ์ Bluetooth จะส่งข้ อมูลผ่านทางคลืนวิทยุ ด้ วยเหตุนี จึงต้ องให้ ความใส่ใจในการ
รักษาความปลอดภัยมากกว่าการใช้ งานเครื อข่ายแบบมีสาย
- ห้ ามเชือมต่อกับเครือข่ายทีไม่ร้ ูจกั หรือเครือข่ายทีคุณไม่มีสทิ ธิในการเข้ าถึง แม้ วา่ เครือข่ายเหล่านันจะแสดงอยูบ่ นอุปกรณ์ของคุณก็ตาม
เนืองจากการเข้ าถึงดังกล่าวถือว่าเป็ นการกระทําทีไม่ได้ รับอนุญาต โปรดเชือมต่อเฉพาะเครื อข่ายทีคุณมีสทิ ธิในการเข้ าถึงเท่านัน
- โปรดระมัดระวังว่าการส่งข้ อมูลแบบไร้ สายอาจมีความเสียงต่อการถูกสกัดกันจากบุคคลภายนอก
การกระทํ
รกระทําต่ อไปนีอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย:
• กา
- การถอดประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี
- การถอดป้ายรับรองอุปกรณ์
กรณ์ นีทํางานบนคลืนความถี
นความถีเดียวกันกับอุปกรณ์
กรณ์ เชิงพาณิชย์ ทางการศ
ทางการศึกึ ษา และทางการแพทย์ และเครื องส่ งสัญญาณไร้
ญาณไร้ สาย
• อุปกรณ์
นอกจากนียังทํางานบนคลืนความถีเดียวกันกับเครื องส่งสัญญาณทีมีใบอนุญาตและเครื องส่งสัญญาณความดันไฟฟ้าตําแบบไม่มีใบอนุญาต
พิเศษทีใช้ ในระบบติดตาม RFID สําหรับสายงานผลิตและการใช้ งานอืนๆ ทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
• เพือป้ องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ ข้างต้ น ให้ปฏฏิบิ ัตติ ามข้ อควรระวังต่ต่ อไปนี ยืนยันว่าเครืองส่งสัญญาณ RFID ไม่ได้ ทํางาน
ก่อนใช้ อปุ กรณ์นี คุณควรสังเกตว่าอุปกรณ์สร้ างสัญญาณรบกวนในเครื องส่งสัญญาณทีได้ รับอนุญาตทีใช้ สําหรับการติดตาม RFID หรื อไม่
ให้ หยุดการใช้ งานความถีทีได้ รับผลกระทบทันที หรื อย้ ายอุปกรณ์ไปยังตําแหน่งทีตังอืน หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์นีก่อให้ เกิดสัญญาณ
รบกวนในระบบติดตาม RFID ความดันไฟฟ้าตํา ให้ ตดิ ต่อตัวแทนของ Fujifilm
กรณ์ นีบนเครื องบิน โปรดทราบว่า Bluetooth อาจยังคงเปิ ดอยูแ่ ม้ วา่ จะปิ ดกล้ องแล้ วก็ตาม คุณสามารถปิ ดใช้ งาน Bluetooth ได้
• ห้ามใช้ อุปกรณ์
โดยการเลือก ปิ ด สําหรับ D ตังการเชือมต่ อ > การตังค่ า Bluetooth > เปิ ด/ปิ ด Bluetooth

12
312

เพือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก่ อนการใช้ งานเลนส์
หมายเหตุเพือความปลอดภัย

• โปรดใช้ เลนส์อย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพือความปลอดภัยเหล่านี และ คู่มือผูใ้ ช้ กล้ องโดยละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพือความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในทีปลอดภัย
เกียวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนทีแสดงด้ านล่างนีมีการใช้ ในเอกสารนีเพือแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายทีอาจเกิดขึน ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที
ไอคอนนันระบุและไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง

คําเตือน

ไอคอนนีแสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ข้ อควรระวัง ไอคอนนีแสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล
ไอคอนทีแสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําทีจะต้ องปฏิบตั ติ าม
ไอคอนรูปสามเหลียมหมายถึงข้ อมูลทีต้ องมีความระมัดระวัง (“สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําทีระบุนนเป็
ั นสิงทีต้ องห้ าม (“ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําทีต้ องดําเนินการ (“จําเป็ น”)

คําเตือน
ห้ ามจุ่มหรื อนําไปสัมผัสกับนํา หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ามจุ่มนํา

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ นส่วน
ภายใน

ห้ ามถอดประกอบ (ห้ ามเปิ ดตัวเครื อง) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรื อบาดเจ็บเนืองจากการ
ทํางานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
ถ้ าตัวเครื องเปิ ดออกเนืองจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอืนๆ โปรดอย่ าสัมผัสชินส่ วนภายในทีเปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนืองจากการสัมผัสชินส่วนทีเสียหาย นําแบตเตอรี ออกทันที โดยระวังไม่
ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดทีซือผลิตภัณฑ์เพือขอคําแนะนํา
ห้ ามวางบนพืนผิวทีไม่ มันคง ผลิตภัณฑ์อาจตก ทําให้ เกิดการเสียหายได้
ห้ ามดูดวงอาทิตย์ ผ่านทางเลนส์ หรื อช่ องมองภาพของกล้ อง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดผลเสียกับการมอง
เห็นอย่างถาวร

12
313

เพือความปลอดภัยของคุณ

ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ หรื อเก็บในบริเวณทีสัมผัสไอนํา หรื อควัน หรื อความชืนสูง หรื อฝุ่ นหนา หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิด
เพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามทิงให้ โดนแสงแดดโดยตรงหรื อในบริเวณทีอาจมีอุณหภูมสิ ูงมาก เช่ น ในยานพาหนะทีปิ ดมิดชิดในวันทีมีแสงแดด
แรง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เก็บให้ พ้นมือเด็ก ผลิตภัณฑ์นีอาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเด็กเล่น
ห้ ามจับด้ วยมือทีเปี ยก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดไฟฟ้าช็อต
ให้ ดวงอาทิตย์ อยู่ นอกเฟรมภาพเมือถ่ ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ทีโฟกัสเข้ าไปทีกล้ องเมือดวงอาทิตย์อยูใ่ นหรื อใกล้ กบั เฟรม
สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
เมือไม่ ได้ ใช้ งานผลิตภัณฑ์ ให้ ครอบฝาปิ ดเลนส์ แล้ วเก็บให้ ห่างจากสัมผัสแสงอาทิตย์ โดยตรง แสงอาทิตย์ทีโฟกัสในเลนส์
สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
ห้ ามยกกล้ องหรื อเลนส์ ในขณะทียึดกล้ องไว้ กับขาตังกล้ อง ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรื อชนกับวัตถุอืน ทําให้ เกิดการเสียหายได้
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การดูแลผลิตภัณฑ์
เพือให้ สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ ดีอย่างต่อเนือง โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังต่อไปนี
ตัวกล้ อง: ใช้ ผ้าแห้ ง นุม่ เพือทําความสะอาดตัวกล้ องหลังจากใช้ งานแต่ละครัง ห้ ามใช้
แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรื อสารระเหยอืนๆ ทีอาจทําให้ ผลิตภัณฑ์หนังบนตัวกล้ องเปลียนสีหรื อ
เสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้ องถ่ายรูป ควรเช็ดออกทันทีด้วยผ้ าแห้ งเนือนุม่ ใช้ เครื องเป่ าลม
เพือขจัดฝุ่ นออกจากหน้ าจอ ระมัดระวังเพือหลีกเลียงการเกิดรอยขีดข่วน จากนันเช็ดเบาๆ ด้ วย
ผ้ าแห้ งเนือนุม่ สามารถขจัดคราบทีหลงเหลืออยูโ่ ดยการเช็ดเบาๆ ด้ วยกระดาษทําความสะอาด
เลนส์ของ Fujifilm โดยใช้ นํายาทําความสะอาดเลนส์เล็กน้ อย การป้องกันฝุ่ นเข้ าสูก่ ล้ อง ให้
ครอบฝาครอบตัวกล้ องเมือไม่ได้ ตดิ เลนส์
เซ็นเซอร์ ภาพ: รูปภาพหลายภาพเสียหายจากจุดหรื อรอยแต้ มในตําแหน่งเดียวกันอาจ
แสดงว่ามีฝนอยู
ุ่ ใ่ นเซ็นเซอร์ ภาพ ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ โดยใช้ D ตังค่ าผู้ใช้ งาน >
ทําความสะอาดเซ็นเซอร์
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การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพ
ฝุ่ นทีไม่สามารถเอาออกโดยใช้ D ตังค่ าผู้ใช้ งาน > ทําความสะอาดเซ็นเซอร์
สามารถเอาออกด้ วยตนเองตามทีอธิบายด้ านล่าง

O โปรดทราบว่าจะมีคา่ ใช้ จา่ ยสําหรับการซ่อมแซมหรือเปลียนเซ็นเซอร์ภาพหากเสียหายระหว่างการ
ทําความสะอาด

1

ใช้ ลกู ยางเป่ าลม (ทีไม่ใช่แปรง) เพือขจัดฝุ่ นออกจาก
เซ็นเซอร์

O ห้ ามใช้ แปรงหรือลูกยางเป่ าลมทีมีหวั เป่ า หากไม่

ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี อาจทําให้ เซ็นเซอร์ เสียหาย
ได้

2
3

ตรวจสอบว่าขจัดฝุ่ นออกไปเรี ยบร้ อยหรื อไม่ ทําซําขันตอนที 1 และ 2 ตามทีจําเป็ น
ปิ ดฝากล้ องหรื อเลนส์
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อัพเดทเฟิ ร์ มแวร์
บางฟั งก์ชนของผลิ
ั
ตภัณฑ์อาจแตกต่างจากทีอธิบายไว้ ในคูม่ ือจัดจําหน่ายเนืองจากการ
อัพเดตซอฟต์แวร์ สําหรับข้ อมูลโดยละเอียดในแต่ละรุ่น โปรดเยียมชมเว็บไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/

การตรวจสอบเวอร์ ชันเฟิ ร์ มแวร์

O กล้ องจะแสดงเฉพาะรุ่นเฟิ ร์มแวร์หากใส่การ์ดหน่วยความจําไว้
1 ปิ ดกล้ องแล้ วตรวจสอบว่าได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจําแล้ ว
ั จจุบนั จะแสดงขึน ตรวจสอบ
2 เปิ ดกล้ องขณะทีกดปุ่ ม DISP/BACK เฟิ ร์มแวร์ เวอร์ ชนปั
เวอร์ ชนเฟิ
ั ร์มแวร์

3 ปิ ดกล้ อง
N หากต้ องการดูรุ่นเฟิ ร์มแวร์หรืออัพเดทเฟิ ร์มแวร์สําหรับอุปกรณ์เสริม เช่น เลนส์แบบเปลียนได้ ชุด
แฟลชเสริ มภายนอก และตัวแปลง ให้ ตอ่ อุปกรณ์เสริ มเข้ ากับกล้ องถ่ายรูป
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การแก้ ไขปั ญหา
โปรดดูตารางด้ านล่างเกียวกับปั ญหาทีคุณอาจประสบเมือใช้ กล้ อง หากคุณไม่พบวิธี
การแก้ ไขในนี โปรดติดต่อผู้แทนจําหน่าย Fujifilm ใกล้ บ้าน
พลังงานและแบตเตอรี
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา

• แบตเตอรีหมด: ชาร์จแบตเตอรี หรือใส่แบตเตอรีสํารองทีชาร์จเต็มแล้ ว
(P 37)

กล้ องไม่ เปิ ดทํางาน

• ใส่ แบตเตอรีไม่ ถกู ต้ อง: ใส่แบตเตอรีเข้ าไปใหม่ในทิศทางทีถูกต้ อง
(P 32)

• ฝาครอบช่ องใส่ แบตเตอรีไม่ ลงล็อก: ใส่ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีให้ ลง
จอภาพไม่ เปิ ดทํางาน

แบตเตอรี หมดอย่ าง
รวดเร็ว

กล้ องปิ ดการทํางาน
กะทันหัน
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ล็อก (P 32)
จอภาพอาจไม่เปิ ดทํางานหากปิ ดกล้ องแล้ วเปิ ดกล้ องอีกครังอย่างรวดเร็ ว กด
ปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึงค้ างไว้ จนกว่าจอภาพจะเปิ ดใช้ งาน
• แบตเตอรีเย็น: อุน่ แบตเตอรีด้ วยการวางไว้ ในกระเป๋ าหรือทีมีอณุ หภูมิอนุ่
และนําไปใส่ในกล้ อง อีกครังทันทีก่อนถ่ายรูป
• ขัวแบตเตอรีสกปรก: ทําความสะอาดขัวด้ วยผ้ าแห้ งเนือนุม่
• เลือก เปิ ด สําหรับ G ตังค่ า AF/MF > PRE-AF: ปิ ด PRE-AF
(P 127)
• มีการชาร์ จแบตเตอรีหลายครัง: เลือก อายุแบตเตอรี เพือดูอายุ
แบตเตอรี ; หากแบตเตอรี เก่า ให้ เปลียนเป็ นแบตเตอรี ใหม่ (P 209)
แบตเตอรี หมด: ชาร์ จแบตเตอรี หรื อใส่แบตเตอรี สํารองทีชาร์ จเต็มแล้ ว
(P 37)

การแก้ ไขปั ญหา

ปั ญหา

ไม่ เริมชาร์ จแบตเตอรี

แบตเตอรี ไม่ เริมชาร์ จ
(USB)

แบตเตอรี ไม่ เริมชาร์ จ
(เครื องชาร์ จแบตเตอรี )
การชาร์ จทํางานช้ า
ไฟแสดงสถานะกะพริบ
แต่ ไม่ ชาร์ จแบตเตอรี

วิธีแก้ ไขปั ญหา
• โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอย่างถูก
ต้ อง (P 37)
ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ ปลักไฟเชือมต่ออย่างถูกต้ องกับอะแดป
•
เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (P 37)
• ไม่ ได้ ชาร์ จแบตเตอรีเป็ นเวลานาน: หากไม่ได้ ชาร์จแบตเตอรีเป็ นเวลา
นาน การชาร์ จจะถูกปิ ดใช้ งานเพือความปลอดภัย เปลียนเป็ นแบตเตอรี
ใหม่
• ใส่แบตเตอรีกล้ อง (P 32)
• ใส่แบตเตอรีกล้ องเข้ าไปใหม่ในทิศทางทีถูกต้ อง (P 32)
• ตรวจสอบว่ากล้ องได้ เชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ (P 39)
• หากคอมพิวเตอร์ปิดอยูห่ รืออยูใ่ นโหมดสลีป ให้ เปิ ดหรือทําให้ เครือง
คอมพิวเตอร์ กลับมาทํางานอีกครังแล้ วต่อสาย USB ใหม่อีกครัง (P 39)
• ตรวจสอบว่าเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ การตังค่ าแหล่ งจ่ ายไฟ USB (P 242)
• ใส่แบตเตอรี
• ใส่แบตเตอรีกลับเข้ าไปใหม่ในทิศทางทีถูกต้ อง
• อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับเชือมต่ อกับเครืองชาร์ จไม่ ถกู ต้ อง:
ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์ เชือมต่อกับเครื องชาร์ จอย่างถูกต้ อง
ชาร์ จแบตเตอรี ทีอุณหภูมิห้อง
• ขัวแบตเตอรีสกปรก: ทําความสะอาดขัวด้ วยผ้ าแห้ งเนือนุม่ (P 32)
• มีการชาร์ จแบตเตอรีหลายครัง: เลือก อายุแบตเตอรี เพือดูอายุ
แบตเตอรี ; หากแบตเตอรี เก่า ให้ เปลียนเป็ นแบตเตอรี ใหม่ (P 209)
ถ้ าแบตเตอรี ยังคงไม่ชาร์ จ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
(P 302)

ไอคอนแหล่ งจ่ ายพลังงาน
ตรวจสอบว่าเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ การตังค่ าแหล่ งจ่ ายไฟ USB (P 242)
ภายนอกไม่ ปรากฏขึน
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เมนูและจอแสดงผล
ปั ญหา
จอแสดงผลไม่ ใช่ ภาษา
ไทย

วิธีแก้ ไขปั ญหา
เลือก ภาษาไทย สําหรับ D ตังค่ าผู้ใช้ งาน > Qa
(P 44, 208)

การถ่ ายรู ป
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
• การ์ ดหน่ วยความจําเต็ม: ใส่การ์ดหน่วยความจําใหม่หรือลบภาพ
(P 34, 188)
• การ์ ดหน่ วยความจําไม่ ได้ ฟอร์ แมท: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจําใน
กล้ อง (P 206)
• หน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจําสกปรก: ทําความสะอาดหน้ า
ไม่ มีการถ่ ายรู ปเมือกดปุ่ ม สัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนือนุม่
ชัตเตอร์
• การ์ ดหน่ วยความจําเสียหาย: เสียบการ์ดหน่วยความจําใหม่ (P 34)
• แบตเตอรีหมด: ชาร์จแบตเตอรี หรือใส่แบตเตอรีสํารองทีชาร์จเต็มแล้ ว
(P 37)
• กล้ องปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัต:ิ เปิ ดกล้ อง (P 40)
• คุณกําลังใช้ ตวั แปลงของบริษัทอืน: เลือก เปิ ด สําหรับ
ถ่ ายภาพโดยไม่ มีเลนส์ (P 226)
มีรอยจุด (“สัญญาณ
ค่าเกนเพิมขึนเพือช่วยการจัดองค์ประกอบภาพเมือตัวแบบมีแสงน้ อย และ
รบกวน”) ปรากฏบนหน้ าจอ
รูรับแสงลดลง ซึงอาจทําให้ เกิดรอยจุดทีมองเห็นได้ เมือดูตวั อย่างภาพใน
หรือช่องมองภาพ เมือกด
จอแสดงผล ภาพทีถ่ายด้ วยกล้ องจะไม่ได้ รับผลกระทบ
ปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึงหนึง
ตัวแบบไม่ เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใช้ การล็อกโฟกัส หรื อแมนวล
กล้ องไม่ โฟกัส
โฟกัส (P 85)
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การแก้ ไขปั ญหา

ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
ไม่ มีการถ่ ายภาพพาโน ไฟแสดงสถานะเป็ นสีส้มเมือคุณพยายามบันทึกภาพพาโนราม่ า:
ราม่ าเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ รอจนกว่าไฟแสดงสถานะดับ (P 11)
• ใบหน้ าของตัวแบบถูกบังด้ วยแว่ นตา หมวก ผมยาว หรือวัตถุอืน:
นําสิงกีดขวางออก (P 128)
• ใบหน้ าของตัวแบบอยู่ในเฟรมเพียงเล็กน้ อยเท่านัน: เปลียนการ
วางองค์ประกอบภาพเพือให้ ใบหน้ าของตัวแบบอยูใ่ นเฟรมให้ มากขึน
ไม่ สามารถตรวจหา
(P 128)
ใบหน้ า
• ใบหน้ าของตัวแบบหันออกจากกล้ อง: ขอให้ ตวั แบบหันหน้ ามาทีกล้ อง
(P 128)
• กล้ องเอียง: วางกล้ องในแนวระนาบ
• ใบหน้ าของตัวแบบมืด: ส่องไฟให้ สว่างขึน
• แฟลชถูกปิ ดใช้ งาน: ปรับการตังค่า (P 150)
• แบตเตอรีหมด: ชาร์จแบตเตอรี หรือใส่แบตเตอรีสํารองทีชาร์จเต็มแล้ ว
กล้ องไม่ ยงิ แฟลช
(P 37)
• กล้ องอยู่ในโหมดถ่ ายคร่ อมหรือถ่ ายรูปต่ อเนือง: เลือกโหมดเฟรม
เดียว (P 7)
• ตัวแบบไม่ อยู่ในช่ วงของแฟลช: จัดวางตัวแบบให้ อยูใ่ นช่วงแฟลช
แฟลชไม่ ยงิ ไปยังตัวแบบ • ช่ องแฟลชถูกขวาง: จับกล้ องอย่างถูกต้ อง
อย่ างเต็มที
• ความเร็วชัตเตอร์ จะเร็วกว่ า ความเร็วซิงค์ : เลือก ความเร็วชัตเตอร์ที
ช้ าลง (P 62, 66, 335)
• เลนส์ สกปรก: ทําความสะอาดเลนส์
• เลนส์ ถกู บัง: นําวัตถุออกจากเลนส์ (P 47)
ภาพถ่ ายมัว
• s ปรากฏขึนระหว่ างถ่ ายรูปและกรอบโฟกัสเป็ นสีแดง: ตรวจ
สอบโฟกัสก่อนถ่ายรูป (P 48)
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• ความเร็วชัตเตอร์ ช้าและอุณหภู* มหิ ้องสูง: อาการนีเป็ นภาวะปกติและ
ไม่ได้ แสดงถึงการทํางานผิดปกติ ใช้ พิกเซลแมปปิ ง (P 115)
* รังสีเอกซ์ รังสีคอสมิก และการแผ่รังสีรูปแบบอืนๆ ทีมีปฏิกิริยากับเซ็นเซอร์ ภาพ
อาจทําให้ เกิดจุดสว่างของสีตา่ งๆ เช่น สีขาว สีแดง และสีนําเงิน การทําพิกเซล
แมปปิ งช่วยลดการเกิดจุดสว่างดังกล่าว

• มีการใช้ งานกล้ องติดต่ อกันทีอุณหภูมสิ ูง: ปิ ดกล้ องและรอให้ อณุ หภูมิ
เย็นลง (P 40, 330)

• คําเตือนอุณหภูมปิ รากฏขึน: ปิ ดกล้ องและรอให้ อณุ หภูมิเย็นลง
(P 40, 330)

12
322

การแก้ ไขปั ญหา

การเล่ น
ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
ภาพมัวเป็ นรอยจุด
ถ่ายรูปด้ วยกล้ องทีเป็ นแบบหรื อรุ่นอืน
การซูมการเล่ นรายการไม่
มีการถ่ายรูปโดยใช้ ปรั บขนาด หรื อด้ วยกล้ องทีเป็ นแบบหรื อรุ่นอืน
สามารถใช้ ได้
• ระดับเสียงของการเล่ นเบาเกินไป: ปรับระดับเสียงของการเล่น
ไม่ มีเสียงในการเล่ น
(P 212)
ภาพยนตร์
• ไมโครโฟนถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการบันทึก
• ลําโพงถูกบัง: ถือกล้ องอย่างถูกต้ องระหว่างการเล่น
ไม่ สามารถลบภาพทีเลือก
ภาพทีเลือกเพือลบบางภาพถูกป้องกันไว้ ลบการป้องกันออกโดยใช้ อปุ กรณ์
ภาพยังคงอยู่หลังจาก
เลือก ลบภาพ > ทุกภาพ ทีใช้ ดําเนินการแต่แรก (P 192)
แล้ ว
มีการรี เซ็ตการกําหนด
ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี เปิ ดในขณะทีกล้ องเปิ ดทํางานอยู่ ปิ ดกล้ องก่อน
หมายเลขไฟล์ โดยไม่ คาด
เปิ ดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี (P 233)
หมาย
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กล้ องเชือมต่ อไปยังโทรทัศน์ แล้ ว: รูปภาพจะแสดงขึนบนโทรทัศน์แทน
จอภาพว่ างเปล่ า
จอภาพของกล้ อง (P 284)
เลือกโหมดแสดงผลด้ วยปุ่ ม VIEW MODE เป็ น เฉพาะ EVF + E:
ทังจอภาพโทรทัศน์ และ
แนบตาทีช่องมองภาพ ใช้ ปมุ่ VIEW MODE เพือเลือกโหมดแสดงภาพอืนๆ
จอภาพของกล้ องว่ างเปล่ า
(P 17)
• เชือมต่ อกล้ องไม่ ถกู ต้ อง: เชือมต่อกล้ องอย่างถูกต้ อง (P 284)
มีการตังค่ าสัญญาณเข้ าในโทรทัศน์ เป็ น “TV”: ตังค่าสัญญาณเข้ าเป็ น
โทรทัศน์ ไม่ มีภาพหรื อ •
“HDMI” (P 284)
เสียง
• ระดับเสียงในโทรทัศน์ เบาเกินไป: ใช้ ระบบควบคุมบนโทรทัศน์เพือปรับ
เสียง (P 284)
คอมพิวเตอร์ จาํ กล้ องไม่ ได้ โปรดเชือมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ อย่างถูกต้ อง (P 289)
FUJIFILM X RAW
STUDIO หรื อ FUJIFILM
ตรวจสอบตัวเลือกทีเลือกสําหรับ โหมดการเชือมต่ อ ของกล้ อง เลือก
X Acquire ไม่ สามารถ
คืนค่ า USB RAW/สํารอง ก่อนเชือมต่อสาย USB (P 294)
ตรวจพบกล้ องได้ อย่ าง
ถูกต้ อง
ไม่ สามารถเชือมต่ อกับ เลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ การตังค่ าแหล่ งจ่ ายไฟ USB เลือก ปิ ด เมือเชือมต่อ
iPhone หรื อ iPad
กล้ องผ่านการเชือมต่อไลท์นิงไปยังอุปกรณ์ทีไม่จา่ ยไฟ (P 242)
ตรวจสอบว่ าเชือมต่ อกล้ องอย่ างถูกต้ อง: ขันตอนสําหรับการเชือมต่อ
ไม่ สามารถเชือมต่ อกับ
กล้ องจะแตกต่างกันไปตามประเภทของช่องต่อทีติดตังมากับสมาร์ ทโฟนของ
สมาร์ ทโฟนได้
คุณ (P 295)
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ส่ งไร้ สาย
สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการแก้ ปัญหาการเชือมต่อไร้ สาย โปรดเยียมชม:
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

ปั ญหา
วิธีแก้ ไขปั ญหา
ไม่ สามารถเชือมต่ อกับ
สมาร์ ทโฟนได้
สมาร์ ทโฟนอยู่ไกลเกินไป: ย้ ายอุปกรณ์ให้ ใกล้ มากขึน (P 286)
การเชือมต่ อหรื ออัพโหลด •
อุปกรณ์ ใกล้ เคียงก่ อให้ เกิดสัญญาณรบกวนทางวิทยุ: ย้ ายกล้ อง
•
ภาพจากกล้ องไปยังสมา
ถ่ายรูปและสมาร์ ทโฟนให้ หา่ งจากเตาไมโครเวฟหรื อโทรศัพท์ไร้ สาย
ร์ ทโฟนช้ า
(P 286)
การอัพโหลดไม่ สาํ เร็จหรื อ
ถูกรบกวน
• สามารถโฟนเชือมต่ อกับอุปกรณ์ อืน: สามารถโฟนและกล้ องถ่ายรูป
สามารถเชือมต่ออุปกรณ์ได้ เพียงหนึงเครื องในเวลาเดียวกัน หยุดการเชือม
ต่อแล้ วลองใหม่อีกครัง (P 286)
• มีสมาร์ ทโฟนหลายเครืองในบริเวณใกล้ เคียง: ลองเชือมต่อใหม่อีกครัง
ไม่ สามารถอัพโหลด
การมีสมาร์ ทโฟนหลายเครื องอาจทําให้ เชือมต่อได้ ยาก (P 286)
ภาพได้
• ภาพถูกสร้ างขึนบนอุปกรณ์ อืน: กล้ องอาจอัพโหลดภาพทีสร้ างด้ วย
อุปกรณ์อืนไม่ได้
• ภาพนันเป็ นภาพยนตร์ : การอัพโหลดภาพยนตร์จะใช้ เวลาพักหนึง
นอกจากนี สมาร์ ทโฟนอาจไม่รับการอัพโหลดภาพยนตร์ ในรูปแบบทีไม่
รองรับ
เลือก เปิ ด สําหรับ ตังค่ าทัวไป > ย่ อขนาดภาพ H การเลือก ปิ ด จะ
สมาร์ ทโฟนจะไม่ แสดง
เพิมเวลาอัพโหลดสําหรับภาพทีใหญ่กว่า นอกจากนี โทรศัพท์บางเครื องอาจ
รู ปภาพ
ไม่แสดงภาพทีใหญ่กว่าขนาดปั จจุบนั (P 243)
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เบ็ดเตล็ด
ปั ญหา

วิธีแก้ ไขปั ญหา
กล้
อ
งทํ
า
งานผิ
ด
ปกติ
ช
ั
วคราว:
นําแบตเตอรี ออกและใส่กลับเข้ าไปใหม่
•
(P 32)
• แบตเตอรีหมด: ชาร์จแบตเตอรี หรือใส่แบตเตอรีสํารองทีชาร์จเต็มแล้ ว
กล้ องไม่ ตอบสนอง
(P 37)
• กล้ องเชือมต่ อไปยัง LAN ไร้ สายแล้ ว: หยุดการเชือมต่อ
• ปุ่ มควบคุมถูกล็อคไว้ : กดปุ่ ม MENU/OK ค้ างไว้ เพือปลดล็อคปุ่ มควบคุม
(P 13, 15)
กล้ องไม่ ทาํ งานตามที
นําแบตเตอรี ออกและใส่กลับเข้ าไปใหม่ (P 32) ถ้ าปั ญหายังคงอยู่ โปรด
คาดไว้
ติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
การเคลือนไหวในช่ องมอง เมือเลือก ประหยัด ไว้ สําหรับ ประสิทธิภาพ อัตราเฟรมจะลดลงเมือไม่มี
ภาพหรื อจอภาพกระตุก การดําเนินการใดในระยะเวลาทีตังไว้ อัตราเฟรมปกติจะคืนกลับมาหลังจาก
แทนทีจะราบรื น
ทีคุณใช้ งานการควบคุมกล้ อง (P 232)
ไม่ มีเสียง
ปรับระดับเสียง (P 211)
การกดปุ่ ม Q จะไม่ แสดง
ล็อก TTL ทํางานอยู่: จบการทํางาน ล็อก TTL (P 151)
เมนูด่วน
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ข้ อความเตือนและจอแสดงผล
คําเตือนต่อไปนีจะปรากฏในจอแสดงผล
คําเตือน
คําอธิบาย
i (แดง)
แบตเตอรี ใกล้ หมด ชาร์ จแบตเตอรี หรื อใส่แบตเตอรี สํารองทีชาร์ จเต็มแล้ ว
j (กะพริ บเป็ นสีแดง) แบตเตอรี หมด ชาร์ จแบตเตอรี หรื อใส่แบตเตอรี สํารองทีชาร์ จเต็มแล้ ว
s (ปรากฏเป็ นสีแดง กล้ องไม่สามารถโฟกัส ใช้ การล็อกโฟกัสเพือโฟกัสตัวแบบอืนทีอยูใ่ นระยะ
พร้ อมกับกรอบโฟกัสสีแดง) ห่างเดียวกัน จากนันวางองค์ประกอบภาพใหม่
รูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ ตัวแบบสว่างมากหรื อมืดมากเกินไป และภาพจะเปิ ดรับแสงได้ สว่างหรื อมืด
ปรากฏเป็ นสีแดง
มากไป ใช้ แฟลชเพือเพิมแสงสว่างเมือถ่ายรูปตัวแบบทีมีแสงน้ อย
โฟกัสผิดพลาด
กล้ องทํางานผิดปกติ ปิ ดกล้ องแล้ วเปิ ดใหม่อีกครัง ถ้ าข้ อความยังคงอยู่
เลนส์ ทาํ งานผิดพลาด
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
ปิ ดกล้ องและเปิ ดใหม่
อีกครั ง
สามารถกดปุ่ มชัตเตอร์ ได้ เฉพาะเมือใส่การ์ ดหน่วยความจําแล้ ว ให้ ใส่การ์ ด
ไม่ มีการ์ ด
หน่วยความจํา
• ไม่ มีการฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําหรือมีการฟอร์ แมทการ์ ด
หน่ วยความจําในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ อืน: ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วย
ความจําโดยใช้ D ตังค่ าผู้ใช้ งาน > ฟอร์ แมท
การ์ ดยังไม่ พร้ อมใช้ งาน • ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจํา: ทําความ
สะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนือนุม่ ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํา ให้ ฟ
อร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้ เปลียนการ์ ด
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
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คําเตือน
เกิดปั ญหากับเลนส์

การ์ ดผิดพลาด

การ์ ดถูกป้องกัน
ไม่ พร้ อมทํางาน
b การ์ ดเต็ม
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คําอธิบาย
ปิ ดกล้ อง ถอดเลนส์ และทําความสะอาดพืนผิวทียึด จากนันใส่เลนส์แล้ วเปิ ด
กล้ อง ถ้ าปั ญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
• ไม่ ได้ ฟอร์ แมทการ์ ดหน่ วยความจําสําหรับใช้ ในกล้ อง:
ฟอร์ แมทการ์ ด
• ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจําหรือการ์ ด
หน่ วยความจําเสียหาย: ทําความสะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนือนุม่
ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํา ให้ ฟอร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้
เปลียนการ์ ด
• การ์ ดหน่ วยความจําใช้ ร่วมกันไม่ ได้ : ใช้ การ์ดทีใช้ ร่วมกันได้
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
การ์ ดหน่วยความจําถูกล็อก ปลดล็อกการ์ ด
ฟอร์ แมทการ์ ดหน่วยความจําไม่ถกู ต้ อง ใช้ กล้ องเพือฟอร์ แมทการ์ ด
การ์ ดหน่วยความจําเต็มและไม่สามารถบันทึกรูปภาพได้ ลบภาพ หรื อเสียบ
การ์ ดหน่วย ความจําทีมีพืนทีว่างมากกว่า

ข้ อความเตือนและจอแสดงผล

คําเตือน

บันทึกผิดพลาด

เลขภาพเต็ม

อ่ านไม่ ได้

ป้องกันภาพ

คําอธิบาย
ข้
อ
ผิ
ด
พลาดของการ์
ด
หน่
ว
ยความจํ
าหรื อข้ อผิดพลาดในการเชือม
•
ต่ อ: เสียบการ์ ดเข้ าไปใหม่หรื อปิ ดกล้ องและเปิ ดอีกครัง ถ้ าข้ อความยังคงอยู่
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
• เหลือหน่ วยความจําไม่ เพียงพอสําหรับบันทึกภาพเพิมเติม: ลบภาพ
หรื อเสียบการ์ ดหน่วย ความจําทีมีพืนทีว่างมากกว่า
• การ์ ดหน่ วยความจําไม่ ได้ ฟอร์ แมท: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจํา
• การ์ ดหน่ วยความจําถูกถอดออกในขณะทีข้ อมูลกําลังถูกบันทึก:
อย่าถอดการ์ ดหน่วยความจําออกระหว่างการบันทึก
กล้ องมีจํานวนภาพเต็ม (จํานวนภาพในปั จจุบนั คือ 999-9999) ใส่
การ์ ดหน่วยความจําทีฟอร์ แมทแล้ ว และเลือก ตังค่ า สําหรับ
D เก็บข้ อมูลตังค่ า > ลําดับภาพ ถ่ายรูปเพือรี เซ็ตการกําหนดหมายเลข
ภาพเป็ น 100-0001 แล้ วเลือก ต่ อ สําหรับ ลําดับภาพ
• ไฟล์ เสียหายหรือไม่ ได้ ถ่ายด้ วยกล้ อง: ไม่สามารถดูไฟล์ได้
• ต้ องทําความสะอาดหน้ าสัมผัสของการ์ ดหน่ วยความจํา: ทําความ
สะอาดหน้ าสัมผัสด้ วยผ้ าแห้ งเนือนุม่ ถ้ ายังคงมีการแสดงข้ อความซํา ให้ ฟ
อร์ แมทการ์ ด ถ้ าข้ อความยังคงอยู่ ให้ เปลียนการ์ ด
• กล้ องทํางานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ Fujifilm
มีการพยายามลบหรื อหมุนภาพทีมีการป้องกัน ลบการป้องกันและลอง
ดําเนินการอีกครัง
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ข้ อความเตือนและจอแสดงผล

คําเตือน
ตัดส่ วนภาพไม่ ได้
ไฟล์ DPOF ผิดพลาด
ตังค่ า DPOF
F ตังค่ า DPOF
หมุนภาพไม่ ได้
F หมุนภาพไม่ ได้
F ดําเนินการไม่ ได้
m ดําเนินการไม่ ได้
ไม่ ตรงกัน: โหมด
4K และจอภายนอก
เปลียนโหมดภาพยนตร์
p (เหลือง)
p (แดง)
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คําอธิบาย
ภาพเสียหายหรื อไม่ได้ ถ่ายด้ วยกล้ อง
คําสังการพิมพ์สามารถมีภาพได้ ไม่เกิน 999 ภาพ คัดลอกภาพอืนๆ ทีคุณ
ต้ องการพิมพ์ไปยังการ์ ดหน่วยความจําอืนแล้ วสร้ างคําสังการพิมพ์ทีสอง
ไม่สามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF
ไม่สามารถพิมพ์ภาพยนตร์ โดยใช้ DPOF
ภาพทีเลือกไม่สามารถหมุนได้
ไม่สามารถหมุนภาพยนตร์
ไม่สามารถใช้ งานลบตาแดงกับภาพยนตร์ ทีเลือก
ไม่สามารถใช้ การแก้ ตาแดงกับภาพทีสร้ างด้ วยอุปกรณ์อืน
โหมดมูฟวีทีเลือกด้ วยกล้ องจะไม่สามารถใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ทีเชือมต่อกับ
กล้ องผ่าน HDMI ได้ ลองเลือกโหมดมูฟวีอืน (P 153)
ปิ ดกล้ องและรอให้ กล้ องเย็นลง อาจมีรอยจุดเพิมขึนในภาพทีถ่ายขณะมีคํา
แจ้ งเตือนแสดงขึน
ปิ ดกล้ องและรอให้ กล้ องเย็นลง ขณะทีคําเตือนนีปรากฏขึน การบันทึก
ภาพยนตร์ อาจใช้ ไม่ได้ อาจมีรอยจุดเพิมขึน และประสิทธิภาพทีรวมถึงอัตรา
เฟรมขันสูงและคุณภาพจอแสดงผลอาจลดลง

ความจุของการ์ ดหน่ วยความจํา
ตารางต่อไปนีแสดงเวลาในการบันทึกหรื อจํานวนภาพทีสามารถใช้ ได้ เมือถ่ายรูปขนาด
ต่างๆ ตัวเลขทังหมดเป็ นตัวเลขโดยประมาณ ขนาดไฟล์อาจแตกต่างกันไปตามฉากที
บันทึก ทําให้ มีตวั แปรสําหรับจํานวนไฟล์ทีสามารถเก็บได้ จํานวนการถ่ายรูปหรื อระยะ
เวลาทีเหลืออาจไม่ลดลงในอัตราทีสมําเสมอ
ความจุ
T
O3:2
RAW (ไม่ ได้ บบี อัด)
RAW (บีบอัดโดยไม่ เสียข้ อมูล)
RAW (บีบอัด)

8 GB
FINE
NORMAL

16 GB
FINE
NORMAL

490

1030

740

1540
270
500
540

V2160

9 นาที

20 นาที

W1080

9 นาที

20 นาที

รู ปถ่ าย

130
240
260

ภาพยนตร์ 1, 2

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

O หากการ์ดหน่วยความจํามีความจุมากกว่า 32 GB ภาพยนตร์จะได้ รับการบันทึกเป็ นไฟล์เดียว ไม่

ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม หากการ์ ดมีความจุ 32 GB หรื อน้ อยกว่า ภาพยนตร์ ทีมีขนาดเกิน 4 GB
จะได้ รับการบันทึกอย่างไม่สะดุดตลอดการบันทึกหลายไฟล์
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ข้ อมูลจําเพาะ
ระบบ
รุ่ น
หมายเลขผลิตภัณฑ์
พิกเซลใช้ งาน
เซ็นเซอร์ ภาพ
สือเก็บข้ อมูล
ช่ องใส่ การ์ ดหน่ วย
ความจํา
ระบบไฟล์
รู ปแบบไฟล์

ขนาดภาพ

เมาท์ เลนส์
ความไวแสง

12
332

FUJIFILM X-T4
FF190005
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 ที Fujifilm แนะนํา
ช่องใส่การ์ ดหน่วยความจํา SD สองช่อง (รองรับ UHS-II)
รองรับกับ Design Rule for Camera File System (DCF2.0), Exif 2.3 และ
Digital Print Order Format (DPOF)
• ภาพนิง: Exif 2.3 JPEG (บีบอัด); RAW (รูปแบบ RAF ต้ นฉบับ, ไม่ได้ บีบ
อัดหรื อบีบอัดโดยใช้ ขนตอนวิ
ั
ธีแบบย้ อนกลับได้ หรื อย้ อนกลับไม่ได้ ; ต้ องมี
ซอฟต์แวร์ เฉพาะด้ าน); รองรับ RAW+JPEG; TIFF (RGB)
• ภาพยนตร์ : มาตรฐาน H.264 พร้ อมเสียงสเตอริโอ (MOV/MP4); มาตรฐาน
H.265 (MOV)
• เสียง (บันทึกเสียง): เสียงสเตอริโอ (WAV)
O 3∶2 (6240 × 4160)
O 1∶1 (4160 × 4160)
O 16∶9 (6240 × 3512)
P 3∶2 (4416 × 2944)
P 1∶1 (2944 × 2944)
P 16∶9 (4416 × 2488)
Q 3∶2 (3120 × 2080)
Q 1∶1 (2080 × 2080)
Q 16∶9 (3120 × 1760)
RAW (6240 × 4160)
TIFF (6240 × 4160)
O พาโนรามา: 2160 × 9600 (แนวตัง)/9600 × 1440 (แนวนอน)
P พาโนรามา: 2160 × 6400 (แนวตัง)/6400 × 1440 (แนวนอน)
เมาท์ FUJIFILM X
• ภาพนิง: ความไวเอาต์พตุ มาตรฐานเทียบเท่า ISO 160–12800 โดยเพิมครัง
ละ 1⁄3 EV; ออโต้ ; ความไวเอาต์พตุ ขยายเทียบเท่า ISO 80, 100, 125, 25600
หรื อ 51200
• ภาพยนตร์ : ความไวเอาต์พตุ มาตรฐานเทียบกับ ISO 160–12800 โดยเพิม
ครังละ 1⁄3 EV; ออโต้ ; ความไวเอาต์พตุ ขยายเทียบกับ ISO 25600

ข้ อมูลจําเพาะ

ระบบ
การวัดแสง

การวัดแสง 256 ส่วน through-the-lens (TTL); หลายจุด, เฉพาะจุด, เฉลีย,
เฉลียหนักกลางภาพ
การควบคุมการรั บแสง โปรแกรม AE (กับสลับโปรแกรม); เน้ นชัตเตอร์ AE; เน้ นรูรับแสง AE;
แมนวลรับแสง
การชดเชยการรั บแสง • ภาพนิง: –5 EV – +5 EV โดยเพิมครังละ 1⁄3 EV
• ภาพยนตร์ : –2 EV–+2 EV โดยเพิมครังละ 1⁄3 EV
ความเร็วชัตเตอร์
• ชัตเตอร์ กลไก
⁃ โหมด P: 4 วินาที ถึง 1⁄8000 วินาที
⁃ โหมด A: 30 วินาที ถึง 1⁄8000 วินาที
⁃ โหมด S และ M: 15 นาที ถึง 1⁄8000 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 คงที
• ม่ านชัตเตอร์ E-FRONT, อิเล็ก+ม่ านE-FRONT
⁃ โหมด P: 4 วินาที ถึง 1⁄8000 วินาที
⁃ โหมด A: 30 วินาที ถึง 1⁄8000 วินาที
⁃ โหมด S และ M: 15 นาที ถึง 1⁄8000 วินาที
⁃ การเปิ ดชัตเตอร์ ค้าง: สูงสุด 60 นาที
• กลไก + อิเล็กทรอนิกส์ , ม่ านE-FRONT+กลไก+อิเล็ก
⁃ 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
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ระบบ
ต่ อเนือง

โหมดต่ อเนือง
30fps(ตัดส่ วน1.25X) 1
20fps(ตัดส่ วน1.25X) 1
10fps(ตัดส่ วน1.25X) 1
20fps 1
15fps 2
10fps
8.0fps
7.0fps 3
5.0fps
3.0fps

อัตราเฟรมขันสูงทีใช้ ได้ (JPEG)
30
20
10
20
15
10
8.0
7.0
5.0
3.0

1 ใช้ ได้ กบั ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เท่านัน
2 ใช้ ได้ กบั ชัตเตอร์ กลไกเท่านัน
3 6.6 fps ใช้ กบั ชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

O อัตราเฟรมและจํานวนของภาพต่อภาพต่อเนืองอาจแตกต่างกันไปตาม
สภาวะการถ่ายภาพและประเภทของการ์ ดหน่วยความจําทีใช้

โฟกัส

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

สมดุลย์ สีขาว

การตังเวลา
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• การเลือกพืนทีโฟกัส: จุดเดียว, พืนที, ไวด์/ติดตาม, ทังหมด

ออโต้ (ปรับเน้ นแสงสีขาว, ออโต้ , ปรับเน้ นบรรยากาศ) ปรับเอง 1, ปรับเอง 2,
ปรับเอง 3, การเลือกอุณหภูมิสี แสงแดด ในร่ม ฟลูออเรสเซนต์ธรรมชาติ
ฟลูออเรสเซนต์สีอนุ่ ฟลูออเรสเซนต์สีเย็น แสงจากหลอดไส้ ใต้ นํา
ปิ ด, 2 วินาที, 10 วินาที

ข้ อมูลจําเพาะ

ระบบ
โหมดแฟลช

• โหมด: โหมด TTL (แฟลชอัตโนมัติ, มาตรฐาน, ซิงค์ความเร็วตํา), ตังค่าเอง,
MULTI, OFF

ฐานเสียบแฟลช
(Hot shoe)
เชือมต่ อซิงค์
ขัวซิงค์
ช่ องมองภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ (EVF)

• ซิงค์ โหมด: ม่านชัตเตอร์ที 1, ม่านชัตเตอร์ที 2, ซิงค์ความเร็วสูงออโต้
• ลบตาแดง: e แฟลช+แก้ ตาแดง, L แฟลช, d แก้ ตาแดง, ปิ ด

อุปกรณ์เสริ มฐานพร้ อมเชือมต่อ TTL; จะรองรับความเร็วซิงค์เท่ากับ ½50 วินาที

เชือมต่อ X; รองรับความเร็วซิงค์เท่ากับ ½50 วินาที
จัดมาให้
0.5 นิว, ช่องมองภาพ OLED 3690k-จุด; การขยาย 0.75 เท่า ด้ วยเลนส์ 50 มม.
(เทียบเท่ารูปแบบ 35 มม.) ทีระยะอนันต์ และตังค่าไดออปเตอร์ เป็ น –1.0 ม.–1;
มุมเฉียงของทิวทัศน์ประมาณ 38° (มุมเฉลียของทิวทัศน์โดยประมาณ 30°)
• การปรับไดออปเตอร์ : –4 ถึง +2 ม.–1
• ระยะห่างระหว่ างสายตากับช่ องมองภาพ: ประมาณ 23 มม.
จอภาพ LCD
3.0 นิว้ /7.6 ซม., จอภาพสี LCD หน้ าจอสัมผัส 1620k จุด, จอภาพ LCD แบบ
ปรับหมุนได้
ภาพยนตร์
• ขนาดภาพยนตร์ : V 16 : 9, d 17 : 9, W 16 : 9, W 17 : 9
(พร้ อมเสียงสเตอริโอ) • อัตราเฟรม: 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 24P, 23.98P
• อัตราบิต: 400Mbps, 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps
• การบันทึก/รูปแบบเอาท์พุท
⁃ H.265: การ์ ด SD, 4 : 2 : 0, 10 บิต/เอาท์พทุ HDMI, 4 : 2 : 2, 10 บิต
⁃ H.264: การ์ ด SD, 4 : 2 : 0, 8 บิต/เอาท์พทุ HDMI, 4 : 2 : 2, 10 บิต
ภาพยนตร์ ความเร็วสูง • ขนาดภาพยนตร์ : FULL HD 16 : 9
• อัตราเฟรมขันสูง: 240P, 200P, 120P, 100P

ขัวอินพุต/เอาต์ พุต
ช่ องต่ อไมโครโฟน
ช่ องต่ อแจ็คหูฟัง

แจ็คมินิสเตอริ โอ ⌀3.5 มม.
ช่องต่อ USB สามารถแปลงเป็ นช่องเสียบหูฟังได้ โดยใช้ อะแดปเตอร์ หฟู ั งทีจัด
มาให้
ช่ องต่ อรีโมตกดชัตเตอร์ มินิแจ๊ ค 3-pole ⌀2.5 มม.
อินพุต/
ช่องเสียบ USB (ประเภท C) USB3.2 Gen1x1
เอาต์ พุตดิจติ อล
HDMI เอาต์ พุต
ช่องต่อไมโคร HDMI (ชนิด D)
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การจ่ ายพลังงาน/อืนๆ
การจ่ ายพลังงาน
แบตเตอรี NP-W235 ทีชาร์ จซําได้ (จัดมาให้ พร้ อมกับกล้ อง)
อายุการใช้ งาน
• ประเภทแบตเตอรี: NP-W235
แบตเตอรี
• เลนส์ : XF35mmF1.4 R
• แฟลช: ปิ ดใช้
• โหมดถ่ ายภาพ: โหมด P
จํานวนภาพ
ประสิทธิภาพ
LCD
EVF
บูสต์
ประมาณ 480
ประมาณ 450
ปกติ
ประมาณ 500
ประมาณ 500
ประหยัด
ประมาณ 600
ประมาณ 570
จํานวนภาพ (เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี กริป VG-XT4)
ประสิทธิภาพ
LCD
EVF
บูสต์
ประมาณ 1350
ประมาณ 1300
ปกติ
ประมาณ 1450
ประมาณ 1450
ประหยัด
ประมาณ 1700
ประมาณ 1600
ความยาวทังหมดของส่ วนหนึงของภาพยนตร์ ทสามารถบั
ี
นทึกได้ ใน
การชาร์ จหนึงครั ง
เวลาการบันทึกต่ อ
โหมด
เวลาการบันทึกปกติ
เนือง
V1
ประมาณ 85 นาที
ประมาณ 110 นาที
W2
ประมาณ 95 นาที
ประมาณ 130 นาที
3
ภาพยนตร์ ความเร็วสูง ประมาณ 85 นาที
–
1 ทีอัตราเฟรม 29.97 fps
2 ทีอัตราเฟรม 59.94 fps
3 ทีอัตราเฟรม 120 fps

มาตรฐาน CIPA วัดโดยใช้ แบตเตอรี ทีให้ มากับกล้ องและการ์ ดหน่วยความ
จํา SD
หมายเหตุ: ความทนทานของแบตเตอรี จะแตกต่างไปตามระดับการชาร์ จของ
แบตเตอรี และไม่ขอรับประกันว่าจะเป็ นไปตามข้ อมูลทีอยูด่ ้ านบน ความทนทาน
ของแบตเตอรี จะลดลงเมืออยูใ่ นอุณหภูมิตํา
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การจ่ ายพลังงาน/อืนๆ
ขนาดกล้ อง
(กว้ าง × สูง × ลึก)
นําหนักกล้ อง
นําหนักในการถ่ ายรู ป
สภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน

134.6 มม. × 92.8 มม. × 63.8 มม. (37.9 มม. ไม่รวมส่วนทียืนออกมา วัดที
ส่วนทีบางทีสุด)
ประมาณ 526 กรัม ไม่รวมแบตเตอรี อุปกรณ์เสริ ม และการ์ ดหน่วยความจํา
ประมาณ 607 กรัม รวมแบตเตอรี และการ์ ดหน่วยความจํา
• อุณหภูม:ิ –10 °C ถึง +40 °C (+5 °C ถึง +40 °C เมือกําลังชาร์จแบตเตอรี)
• ความชืน: 10% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)

เครื องส่ งสัญญาณไร้ สาย
LAN ไร้ สาย
มาตรฐาน
IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้ สายมาตรฐาน)
ความถีการปฏิบตั กิ าร • ประเทศญีปุ่ น, ประเทศจีน: 2412 MHz–2472 MHz (13 ช่องสัญญาณ)
(ความถีกลาง)
• ประเทศอืนๆ: 2412 MHz–2462 MHz (11 ช่องสัญญาณ)
โปรโตคอลการเข้ าถึง โครงสร้ างพืนฐาน
Bluetooth®
มาตรฐาน
Bluetooth รุ่น 4.2 (Bluetooth พลังงานตํา)
ความถีการปฏิบตั กิ าร 2402 MHz–2480 MHz
(ความถีกลาง)
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แบตเตอรี NP-W235 ทีชาร์ จซําได้
แรงดันไฟฟ้าปกติ
7.2 V
ความจุปกติ
2350 mAh
อัตราความจุ
2200 mAh
อุณหภูมใิ นการทํางาน 0 °C ถึง +40 °C
ขนาด
38.92 มม. × 22.8 มม. × 52.26 มม.
(กว้ าง × สูง × ลึก)
นําหนัก
ประมาณ 79 กรัม
อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VJ
พิกัดอินพุต
100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
ความจุอนิ พุต
สูงสุด 50 VA
พิกัดเอาต์ พุต
5.0 V DC, สูงสุด 3 A
อุณหภูมใิ นการทํางาน 0 °C ถึง +40 °C
นําหนัก
ประมาณ 45 g ±2 g

N นําหนักและขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคทีจําหน่าย ป้าย
O ข้ อมูลจําเพาะและประสิทธิภาพอาจเปลียนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิด
ต่อข้ อผิดพลาดใดๆ ทีอาจมีในคูม่ ือนี ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างไปจากทีอธิบาย
ในคูม่ ือเล่มนี
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