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ธรรมเนยีมปฏบิตัใินคูม่อืเลม่นี้
 ● ในคูม่อืนี ้ใชไ้อคอนแทนปุ่ มและปุ่ มหมนุทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ปรากฏหรอืมลีกัษณะ

คลา้ยคลงึกนับนกลอ้ง

 ● ปุ่ มและตวัควบคมุบนกลอ้งตอ่ไปนีไ้ดถ้กูแทนดว้ยไอคอน

 ● ไอคอนบนหนา้จอและขอ้ความจะแสดงในวงเล็บ

 ● : ขอ้มลูส�าคญัทีค่ณุควรทราบ

 ● : หมายเหตแุละเคล็ดลบัส�าหรับการใชก้ลอ้งอยา่งผูช้�านาญ

 ● = xx: หนา้ทีม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในตวัอยา่งนี ้“xx” แทนหมายเลขหนา้)

 ● ค�าแนะน�าในคูม่อืนีใ้ชก้บักลอ้งทีใ่ชก้ารตัง้คา่เริม่ตน้

 ● เพือ่ความสะดวก จะเรยีกเลนสแ์ละอะแดปเตอรเ์มา้ทท์กุชนดิเป็น “เลนส”์ และ 
“อะแดปเตอรเ์มา้ท”์ ไมว่า่อปุกรณเ์หลา่นีจ้ะมมีาใหห้รอืแยกจ�าหน่าย

 ● ภาพประกอบในคูม่อืการใชง้านนีแ้สดงดว้ยกลอ้งทีม่เีลนส ์EF-M 15-45mm 
f/3.5-6.3 IS STM ตดิอยู ่เป็นตวัอยา่ง

 ● เพือ่ความสะดวก จะเรยีกเมมโมรีก่ารด์ทีร่องรับทัง้หมดวา่ “เมมโมรีก่ารด์”

ค�ำอธบิำยเบือ้งตน้และขอ้มลูทำงกฎหมำย
 ● ควรทดลองถา่ยภาพ แลว้เรยีกดภูาพกอ่นใชง้านจรงิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กลอ้ง

ท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โปรดทราบวา่ทางบรษัิทแคนนอน สาขา บรษัิทในเครอื 
และตวัแทนจ�าหน่ายไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีต่ามมาจากผลการ
ท�างานทีผ่ดิพลาดของตวักลอ้งหรอือปุกรณต์า่งๆ รวมทัง้เมมโมรีก่ารด์ ซึง่สง่ผล
ใหก้ารบนัทกึภาพลม้เหลว หรอืการบนัทกึภาพผดิวธิี

 ● การทีผู่ใ้ชบ้นัทกึ (วดิโีอและ/หรอืเสยีง) หรอืการถา่ยภาพบคุคลหรอืสิง่ทีม่ี
ลขิสทิธิโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอาจถอืเป็นการละเมดิสทิธสิว่นบคุคลและ/หรอื
อาจฝ่าฝืนสทิธติามกฎหมายของบคุคลอืน่ อนัประกอบไปดว้ยเรือ่งลขิสทิธิแ์ละ
ทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ โปรดทราบวา่อาจมขีอ้จ�ากดัแมว้า่การบนัทกึหรอื
การถา่ยภาพดงักลา่วจะมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชส้ว่นตวัแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

 ● การรับประกนักลอ้งมผีลเฉพาะในพืน้ทีท่ีซ่ ือ้เทา่นัน้ ในกรณีทีก่ลอ้งเกดิปัญหา
ขณะอยูต่า่งประเทศ โปรดน�ากลอ้งกลบัมายงัประเทศทีจ่�าหน่ายกอ่นตดิตอ่ศนูย์
บรกิารลกูคา้

 ● ถงึแมว้า่หนา้จอจะผลติภายใตเ้งือ่นไขการผลติทีม่คีวามแมน่ย�าสงูมาก และ
พกิเซลมากกวา่ 99.99% มคีณุสมบตัติรงตามทีก่�าหนด เป็นสว่นนอ้ยมากทีบ่าง
พกิเซลอาจบกพรอ่งหรอือาจปรากฏเป็นจดุสแีดงหรอืสดี�า ซึง่ไมถ่อืวา่เป็นความ
เสยีหายของกลอ้งหรอืสง่ผลตอ่รปูภาพทีบ่นัทกึแตอ่ยา่งใด

 ● เมือ่กลอ้งถกูใชง้านตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน ตวักลอ้งอาจมอีณุหภมูสิงูขึน้ อาการ
ดงักลา่วไมถ่อืวา่เป็นความเสยีหาย
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คณุสมบตักิำรสือ่สำรไรส้ำย

คณุสมบตักิำรสือ่สำรไรส้ำยทีใ่ชง้ำนได้

(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) การอพัโหลดไปยงับรกิารบนเว็บ

(2)  ใชก้บั EOS ซอฟตแ์วร์

(3)  พมิพจ์ากเครือ่งพมิพ ์Wi-Fi(1)  เชือ่มตอ่ไปยงัสมารท์โฟน

(1)  เชือ่มตอ่ไปยงัสมารท์โฟน (= 14)
ควบคมุกลอ้งแบบระยะไกลและเรยีกดภูาพบนกลอ้งดว้ยการเชือ่มตอ่กบั Wi-Fi 
ซึง่สามารถเชือ่มตอ่โดยใชโ้ปรแกรม Camera Connect บนสมารท์โฟนหรอื
แท็บเล็ตของคณุได ้
คณุยงัสามารถแท็กสถานทีข่องภาพและใชง้านคณุสมบตัอิืน่ๆ เมือ่เชือ่มตอ่
ผา่น Bluetooth® *
เพือ่ความสะดวกในการใชคู้ม่อืนี ้ค�าวา่สมารท์โฟน แท็บเล็ต และอปุกรณท์ีร่อง
รับอืน่ๆ จะถกูอา้งองิเหมอืนกนัวา่ “สมารท์โฟน”
* Bluetooth เทคโนโลยพีลงังานต�า่ (ตอ่จากนีจ้ะอา้งองิถงึโดยใชค้�าวา่ “Bluetooth”)

(2)  ใชก้บั EOS ซอฟตแ์วร ์(= 21, = 23)
ควบคมุกลอ้งแบบระยะไกลจากคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi โดยใชง้าน 
EOS Utility ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชก้บักลอ้ง EOS ดว้ย Image Transfer Utility 2 
ภาพบนกลอ้งสามารถสง่ไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตัิ

(3)  พมิพจ์ากเครือ่งพมิพ ์Wi-Fi (= 25)
พมิพภ์าพดว้ยการเชือ่มตอ่กบั Wi-Fi โดยเชือ่มตอ่จากเครือ่งพมิพท์ีร่องรับ
ระบบ PictBridge (LAN แบบไรส้าย)

สง่ภาพแบบไรส้ายไปยงัอปุกรณท์ีร่องรับอนัหลากหลายหรอืแบง่ปันภาพผา่น
ทางบรกิารบนเว็บ

สว่นที ่1: 

คณุสมบตักิำรสือ่สำรไรส้ำย/

อปุกรณเ์สรมิ
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กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้ำนคณุสมบตักิำรสือ่สำรไรส้ำย

การเตรยีมกลอ้ง

1 กดปุ่ ม  บนกลอ้ง

 ● ถา้หนา้จอตัง้คา่การสือ่สารไรส้ายไมไ่ดแ้สดง
กอ่น เมือ่คณุกดปุ่ ม  ใหก้ดปุ่ ม  อกีครัง้

2 ต ัง้คำ่ Wi-Fi เป็น [ใชง้ำน]

 ● เลอืก [ใชง้าน] และกดปุ่ ม 

 ● ขอ้ความเกีย่วกบัชือ่เลน่จะแสดงขึน้

3 ตรวจสอบกำรต ัง้คำ่ [ชือ่เลน่]

 ● กดปุ่ ม  และตรวจสอบชือ่เลน่ (ชือ่กลอ้ง)

(4)  การอพัโหลดไปยงับรกิารบนเว็บ (= 27)
แบง่ปันภาพกบัเพือ่นหรอืครอบครัวบนโซเชยีลมเีดยีหรอืใชบ้รกิารภาพถา่ย
ออนไลน ์CANON iMAGE GATEWAY ส�าหรับลกูคา้ของแคนนอนหลงัจากคณุ
ท�าการลงทะเบยีนสมาชกิเสร็จสมบรูณ ์(ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม)
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กำรเชือ่มตอ่เขำ้กบัสมำรท์โฟนทีเ่ปิดใชง้ำน 
Bluetooth ผำ่น Wi-Fi

การเชือ่มตอ่กลอ้งและสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi

ขัน้ตอนบนกลอ้ง (1)

1 กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้ำนคณุสมบตั ิ
กำรสือ่สำรไรส้ำย

 ● ดทูี ่“การเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตักิาร
สือ่สารไรส้าย” (= 8) (หรอืเมือ่เสร็จสิน้ไปยงั
ขัน้ตอนถดัไป)

2 เลอืก [ต ัง้คำ่กำรสือ่สำรไรส้ำย]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]

3 เลอืก [สมำรท์โฟน]

 ● เลอืก [ฟังกช์ัน่ Bluetooth] (สองครัง้) → 
[สมารท์โฟน] → ปุ่ ม 

4 จบัคูอ่ปุกรณ์

 ● เลอืก [ก�าลงัจับคู]่ → [ไมแ่สดง]

 ● มขีอ้ความแสดงขึน้ระบวุา่การจับคูก่�าลงัด�าเนนิ
การ

 ● ใชง้านสมารท์โฟน จับคูก่ลอ้งและสมารท์โฟน
ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขัน้ตอนกอ่นหนา้

4 กลบัสูเ่มนกูำรต ัง้คำ่ฟงักช์ ัน่

 ● หลงัจากตรวจสอบ กลบัสูเ่มนูการตัง้คา่
ฟังกช์ัน่: ปุ่ ม  → [ตกลง] →  ปุ่ ม 

 ● ชือ่เลน่คอืตวัอกัษร 1-8 ตวัและสามารถเปลีย่น
ไดใ้นภายหลงั

 ● การสง่สญัญาณ Wi-Fi และ Bluetooth สามารถปิดไดต้ามขัน้ตอนตอ่ไปนี้
 - Wi-Fi: กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → [ตัง้คา่การสือ่สาร
ไรส้าย] → [ตัง้คา่ Wi-Fi] → [Wi-Fi] → [ไมใ่ชง้าน]

 - Bluetooth: กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → [ตัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] → [ฟังกช์ัน่ Bluetooth] → [ฟังกช์ัน่ Bluetooth] → 
[ไมใ่ชง้าน]

เตรยีมความพรอ้มสมารท์โฟน

 ● กอ่นการเชือ่มตอ่กบักลอ้ง คณุจ�าเป็นตอ้งตดิตัง้แอพ Camera Connect ทีใ่ชไ้ด ้
ฟรบีนสมารท์โฟน

 ● ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัโปรแกรมนี ้(สมารท์โฟนทีส่นับสนุนและฟังกช์ัน่ทีม่)ี 
สามารถดรูายละเอยีดไดท้ีเ่ว็บไซตข์องแคนนอน

 ● สามารถตดิตัง้ Camera Connect จาก Google Play หรอื App Store คณุยงั
สามารถเขา้สู ่Google Play หรอื App Store จากรหสั QR ทีแ่สดงบนกลอ้งเมือ่
บนัทกึสมารท์โฟนบนกลอ้ง
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ขัน้ตอนบนสมารท์โฟน (2)

 ● ใน Android

1 เลอืกฟงักช์ ัน่กำรเชือ่มตอ่กบักลอ้ง

 ● เลอืกฟังกช์ัน่อืน่นอกเหนอืจาก [Bluetooth 
remote controller]

 ● การเชือ่มตอ่ Wi-Fi จะถกูสรา้งขึน้ในขณะนี ้
และหนา้จอส�าหรับเลอืกฟังกช์ัน่จะแสดงขึน้บน
สมารท์โฟน

 ● [Wi-Fi เปิด] จะแสดงขึน้บนกลอ้ง

 ● ใน iOS

1 เลอืกฟงักช์ ัน่กำรเชือ่มตอ่กบักลอ้ง

 ● เลอืกฟังกช์ัน่อืน่นอกเหนอืจาก [Bluetooth 
remote controller]

2 ใชส้มำรท์โฟนเชือ่มตอ่ผำ่น Wi-Fi

 ● แตะทีปุ่่ มเพือ่แสดงบนสมารท์โฟน เพือ่ท�า
ส�าเนารหสัผา่นเป็นแนะน�า

 ● ในหนา้จอการตัง้คา่ Wi-Fi เลอืก SSID ของ
กลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่

 ● แตะทีช่อ่งป้อนรหสัผา่นและกดวางรหสัผา่น 
เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

 ● หนา้จอจะแสดงการเชือ่มตอ่กบักลอ้ง

 ● การเชือ่มตอ่ Wi-Fi จะถกูสรา้งขึน้ในขณะนี ้
และหนา้จอส�าหรับเลอืกฟังกช์ัน่จะแสดงขึน้บน
สมารท์โฟน

 ● [Wi-Fi เปิด] จะแสดงขึน้บนกลอ้ง

3 ใช ้Camera Connect

 ● ใช ้Camera Connect เพือ่ถา่ยภาพจากระยะ
ไกล เรยีกดภูาพบนกลอ้งหรอืบนัทกึภาพลงใน
สมารท์โฟน

ขัน้ตอนบนสมารท์โฟน (1)

5 เปิด Bluetooth บนสมำรท์โฟน

6 เร ิม่ Camera Connect

7 เลอืกกลอ้งเพือ่จบัคู่

 ● แตะทีช่ ือ่เลน่ของกลอ้งเพือ่การจับคู่

 ● ใน Android ใหไ้ปทีข่ัน้ตอนที ่9

8 แตะที ่[Pair] (iOS เทำ่น ัน้)

ขัน้ตอนบนกลอ้ง (2)

9 เสร็จสิน้กระบวนกำรจบัคูบ่นกลอ้ง

 ● เลอืก [ตกลง] เมือ่ขอ้ความยนืยนัการจับคู่
แสดงขึน้

 ● บนหนา้จอแจง้เตอืนการจับคู ่ใหก้ดปุ่ ม 

 ● การจับคูเ่สร็จสิน้และกลอ้งเชือ่มตอ่กบัสมารท์
โฟนผา่น Bluetooth

 ● ไปยงัขัน้ตอนถดัไปและสรา้งการเชือ่มตอ่ 
Wi-Fi
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4 เลอืกภำพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● หลงัจากคณุเลอืกตวัเลอืกในการสง่ภาพอืน่ๆ
บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ ภาพจะถกูสง่ไปยงั 
สมารท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนโดยอตัโนมตัขิณะทีค่ณุถา่ยภาพ
ภาพถา่ยของคณุสามารถสง่ไปโดยอตัโนมตั ิกอ่นท�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่มกีารเชือ่มตอ่กลอ้งและสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi (= 9)

1 เลอืก [สง่ไปยงัสมำรท์โฟนหลงัถำ่ย
ภำพ]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ตัง้คา่ Wi-Fi] → 
[สง่ไปยงัสมารท์โฟนหลงัถา่ยภาพ]

2 ต ัง้คำ่สง่อตัโนมตั ิ

 ● ตัง้คา่ [สง่อตัโนมตั]ิ เป็น [ใชง้าน]

 ● เลอืกขนาดใน [ขนาดทีส่ง่]

3 เขำ้สูห่นำ้จอบนสดุใน Camera 
Connect

4 ถำ่ยภำพ

 ● ตราบใดทีอ่ปุกรณย์งัเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi อยู ่
ภาพถา่ยของคณุจะถกูสง่ไปยงัสมารท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนจากเมนูกลอ้ง
กอ่นท�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารเชือ่มตอ่กลอ้งและสมารท์โฟน
ผา่น Wi-Fi (= 9)

1 เขำ้สูเ่มนู

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [สง่ภาพไปยงั
สมารท์โฟน]

 ● ภาพจะแสดงขึน้

2 เขำ้สูห่นำ้จอบนสดุใน Camera 
Connect

3 เลอืกภำพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● หลงัจากคณุเลอืกตวัเลอืกในการสง่ภาพอืน่ๆ
บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ ภาพจะถกูสง่ไปยงั 
สมารท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนขณะเลน่ภาพ
กอ่นท�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารเชือ่มตอ่กลอ้งและสมารท์โฟน
ผา่น Wi-Fi (= 9)

1 เลน่ภำพ

2 กดปุ่ ม 

3 เลอืก [ ]



12

ดชันี

ภาคผนวก

ขอ้ผดิพลาดและค�าเตอืน

การแกไ้ขปัญหา

การตัง้คา่

การเลน่ภาพ

การถา่ยภาพ

การตดิตัง้และการใชง้านเบือ้งตน้

การเรยีนรูเ้กีย่วกบักลอ้ง

อปุกรณเ์สรมิ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย/อปุกรณเ์สรมิ

หากกลอ้งปิดอยูส่ถานะการเชือ่มตอ่จะยงัคงเดมิ

 ● เลอืก [ใชง้าน] จะท�าใหค้ณุดภูาพบนกลอ้งและควบคมุกลอ้งโดยวธิอีืน่ผา่น 
Wi-Fi แมใ้นขณะทีปิ่ดกลอ้งอยู่

 ● คณุสมบตันิีไ้มส่ามารถใชง้านได ้หากกลอ้งและสมารท์โฟนถกูจับคูผ่า่น 
Bluetooth

การระบภุาพทีส่ามารถดไูด ้

 ● ระบวุา่ภาพไหนทีส่ามารถดไูดบ้นสมารท์โฟน ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้
ตดัการเชือ่มตอ่อปุกรณช์ัว่คราว กดปุ่ ม  และเลอืก [ต.เชือ่ม ออก] → 
[ตกลง]
เมือ่กลอ้งเปิดอยู ่กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [แกไ้ขขอ้มลูอปุกรณ]์ → ชือ่
ของสมารท์โฟน → [ภาพทีเ่ห็นได]้
ระบภุาพทีส่ามารถดไูดบ้นหนา้จอจะแสดงขึน้

 ● หากถา่ยภาพแบบ Live View จากระยะไกลไมส่ามารถท�าไดใ้น Camera 
Connect แมเ้ชือ่มตอ่กบั Wi-Fi ใหเ้ลอืก [ทกุภาพ] ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้

 ● เวลาใชง้านของแบตเตอรีจ่ะสัน้ลง เมือ่คณุใชก้ลอ้งหลงัจากการจับคู ่
เนือ่งจากพลงังานจะถกูใช ้แมว้า่การประหยดัพลงังานจะใชง้านอยูก่ต็าม

หนา้จอ [ฟังกช์ัน่ Bluetooth]

ฟังกช์ัน่ Bluetooth

 ● เลอืกอปุกรณเ์พือ่จับคูก่บักลอ้ง

 ● เลอืก [ไมใ่ชง้าน] หากคณุจะไมใ่ช ้Bluetooth

ก�าลงัจับคู่

 ● จับคูก่ลอ้งกบัอปุกรณท์ีเ่ลอืกใน [ฟังกช์ัน่ Bluetooth]

เชค็/ลบขอ้มลูการเชือ่มตอ่

 ● ชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจสอบชือ่และสถานะการเชือ่มตอ่ของอปุกรณท์ีจั่บคู่

 ● กอ่นทีจ่ะจับคูก่บัสมารท์โฟนเครือ่งอืน่ ใหล้บขอ้มลูการเชือ่มตอ่ส�าหรับอปุกรณ์
ทีจั่บคูใ่นปัจจบุนัผา่น Bluetooth (= 33)

ทีอ่ยู ่Bluetooth

 ● ชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจสอบทีอ่ยู ่Bluetooth ของกลอ้ง
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5 ถำ่ยภำพ

 ● กอ่นการถา่ยภาพตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไอคอน 
 และ  แสดงอยูบ่นกลอ้ง หากไอคอน

ยงัไมแ่สดงขึน้ กดปุ่ ม  ซ�้าๆ

 ● ภาพทีค่ณุถา่ยไดรั้บการแท็กสถานที่

 ● ตอ่จากนีไ้ปภาพทีค่ณุถา่ยโดยใช ้Camera 
Connect จะแท็กสถานที่

การตรวจสอบขอ้มลูต�าแหน่ง

 ● เพือ่ตัง้คา่หนา้จอทีแ่สดงละตจิดู ลองจจิดู ระดบัความสงูและ UTC ใหเ้ขา้สู่
หนา้จอ [เลน่หนา้จอขอ้มลู] : ปุ่ ม  → [ ] → [ 4] กดปุ่ ม  
ระหวา่งการเลน่ภาพเพือ่แสดงขอ้มลู

 ● วนัทีแ่ละเวลาของ UTC ซึง่ตรงกบัเวลามาตรฐานของกรนีชิ

 ● ใชโ้ปรแกรม Map Utility จะท�าใหค้ณุสามารถดขูอ้มลูต�าแหน่งบนแผนทีไ่ด ้

 ● ขอ้มลู GPS ทีเ่พิม่ลงในภาพเคลือ่นไหวจะไดม้าตัง้แตแ่รก เมือ่คณุเริม่
การบนัทกึ

 ● ภาพอาจไมไ่ดรั้บการแท็กสถานทีห่ากคณุเชือ่มตอ่ผา่น NFC หรอื 
Bluetooth เมือ่ปิดกลอ้งอยู่

 ● ผูอ้ืน่อาจระบตุ�าแหน่งหรอืตวัตนของคณุไดโ้ดยใชข้อ้มลูทีต่ัง้ในภาพนิง่
หรอืภาพเคลือ่นไหวทีม่กีารแท็ก โปรดระมดัระวงัเมือ่มกีารแบง่ปันภาพ
กบัผูอ้ืน่ รวมไปถงึการโพสตภ์าพออนไลน ์ซึง่ท�าใหผู้อ้ ืน่สามารถเห็นภาพ
เหลา่นัน้ได ้

กำรแท็กสถำนทีข่องภำพขณะทีค่ณุถำ่ยภำพ
ภาพทีค่ณุถา่ยจะไดรั้บการแท็กสถานทีโ่ดยใชข้อ้มลู GPS (เชน่ ละตจิดู ลองจจิดู 
และระดบัความสงู) จากสมารท์โฟนทีเ่ปิดใชง้าน Bluetooth

1 จบัคูก่ลอ้งและสมำรท์โฟนผำ่น 
Bluetooth

 ● ท�าตามขัน้ตอนใน “ขัน้ตอนบนกลอ้ง (1)” 
“ขัน้ตอนบนสมารท์โฟน (1)” และ “ขัน้ตอน
บนกลอ้ง (2)” ใน “การเชือ่มตอ่เขา้กบัสมา
รท์โฟนทีเ่ปิดใชง้าน Bluetooth ผา่น Wi-Fi” 
(= 9)

 ● คณุสามารถขา้มขัน้ตอนเหลา่นีไ้ป หากอปุกรณ์
ไดจั้บคูแ่ลว้

2 ยกเลกิกำรเชือ่มตอ่ Wi-Fi

 ● หากกลอ้งท�าการเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi ใหย้ตุ ิ
การเชือ่มตอ่

3 เร ิม่ Camera Connect

 ● ใหส้มารท์โฟนยงัคงใชง้าน Camera Connect 
และอยูภ่ายในระยะทีม่อืเอือ้มถงึ

4 เปิด GPS

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่ GPS]

 ● ตัง้คา่ [GPS ผา่นมอืถอื] เป็น [ใชง้าน]
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กำรควบคมุกลอ้งจำกสมำรท์โฟน
คณุสามารถควบคมุกลอ้งจากสมารท์โฟนทีเ่ปิดใชง้าน Bluetooth เชน่เดยีวกบั
รโีมทคอนโทรลได ้

1 จบัคูก่ลอ้งและสมำรท์โฟนผำ่น 
Bluetooth

 ● ท�าตามขัน้ตอนใน “ขัน้ตอนบนกลอ้ง (1)”  
“ขัน้ตอนบนสมารท์โฟน (1)” และ “ขัน้ตอนบน
กลอ้ง (2)” ใน “การเชือ่มตอ่เขา้กบัสมารท์โฟน
ทีเ่ปิดใชง้าน Bluetooth ผา่น Wi-Fi” (= 9)

 ● คณุสามารถขา้มขัน้ตอนเหลา่นีไ้ป หากอปุกรณ์
ไดจั้บคูแ่ลว้

2 ยกเลกิกำรเชือ่มตอ่ Wi-Fi

 ● สิน้สดุการเชือ่มตอ่ Wi-Fi ระหวา่งกลอ้งกบั 
สมารท์โฟน

3 ควบคมุกลอ้งจำกสมำรท์โฟน

 ● ใน Camera Connect แตะที ่[Bluetooth 
remote controller]

 ● ถา่ยภาพหรอืเลน่ภาพบนหนา้จอควบคมุที่
แสดงขึน้ ใหด้หูนา้จอจ�าลองกลอ้งในขณะที่
คณุควบคมุกลอ้ง

จบัคูก่บัรโีมทคอนโทรลไรส้ำย BR-E1
เตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านอปุกรณ ์BR-E1 ใหจั้บคูอ่ปุกรณต์ามขัน้ตอนตอ่ไปนี้
โปรดดคููม่อืการใชง้าน รุน่ BR-E1

1 จบัคูอ่ปุกรณ์

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] 
→ [ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ฟังกช์ัน่ 
Bluetooth] (สองครัง้) → [รโีมท] → [ก�าลงั
จับคู]่ → ปุ่ ม 

2 กดปุ่ ม W และ T บน BR-E1 คำ้งไว้
พรอ้มกนัเป็นเวลำอยำ่งนอ้ยสำมวนิำที

 ● อปุกรณไ์ดจั้บคูแ่ลว้

3 ต ัง้คำ่กลอ้งส�ำหรบักำรถำ่ยภำพจำก
ระยะไกล

 ● ภาพนิง่: ตัง้คา่โหมดขบัเคลือ่นเป็น [ตัง้เวลา
ถา่ยตวัเอง: 10วนิาท/ีรโีมท]

 ● ภาพเคลือ่นไหว:ปุ่ ม  → [ ] → 
[ 1] → [รโีมทคอนโทรล] → [ใชง้าน] → 
ปุ่ ม 

 ● ปิดกลอ้งอตัโนมตัจิะจับเวลาประมาณสองนาท ีแมว้า่คณุจะเคยตัง้ไวห้นึง่
นาที

 ● ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัลบการตัง้คา่การจับคู ่โปรดด ู= 33
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เชือ่มตอ่เขำ้กบัสมำรท์โฟนทีร่องรบั NFC ผำ่น Wi-Fi
ใช ้NFC บนสมารท์โฟนระบบ Android คณุสมบตันิีเ้ป็นวธิเีชือ่มตอ่กบักลอ้งอยา่ง
งา่ย

 ● ปิด Bluetooth โดยกดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → [ตัง้
คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ฟังกช์ัน่ Bluetooth] → [ฟังกช์ัน่ Bluetooth] 
(สองครัง้) → [ไมใ่ชง้าน]

 ● เมือ่ใชง้าน NFC โปรดจดจ�าสิง่ส�าคญัตอ่ไปนี้
 - หลกีเลีย่งไมใ่หก้ลอ้งและสมารท์โฟนกระทบกนัอยา่งรนุแรง อาจท�าให ้
อปุกรณเ์สยีหายได ้

 - โดยขึน้อยูก่บัตวัสมารท์โฟน อปุกรณอ์าจจ�ากนัไมไ่ดใ้นทนัท ีในกรณีนี ้ 
ใหล้องถอือปุกรณไ์วด้ว้ยกนัในต�าแหน่งตา่งๆ ถา้ไมส่ามารถท�าการ
เชือ่มตอ่ได ้ใหค้งอปุกรณอ์ยูด่ว้ยกนัไวร้อจนกระทัง่หนา้จอกลอ้งมกีาร
เปลีย่นแปลง

 - อยา่ใหม้วีตัถใุดๆ อยูร่ะหวา่งกลอ้งกบัสมารท์โฟน โปรดทราบดว้ยวา่ สิง่
หอ่หุม้กลอ้งหรอืโทรศพัทห์รอือปุกรณเ์สรมิทีค่ลา้ยคลงึกนัอาจปิดกัน้
การสือ่สารไดเ้ชน่กนั

 ● การเชือ่มตอ่จ�าเป็นตอ้งมเีมมโมรีก่ารด์อยูใ่นกลอ้ง
 ● หากตอ้งการปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ NFC ใหเ้ลอืกแท็บ [ 1] → [ตัง้คา่

การสือ่สารไรส้าย] → [ตัง้คา่ Wi-Fi] → [เชือ่มตอ่ NFC] → [ไมใ่ชง้าน]

 ● หากกลอ้งรอ้นจัดเกนิไปชัว่ขณะระหวา่งการบนัทกึ 4K เป็นระยะเวลา
นาน [ ] จะแสดงขึน้และการบนัทกึจะหยดุ ในขณะนีก้ารบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวจะไมส่ามารถใชง้านไดแ้มว้า่คณุจะกดปุ่ มภาพเคลือ่นไหวกต็าม
ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงขึน้ คณุอาจจะเลอืกขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
อืน่นอกเหนอืจาก [ ] หรอืปิดกลอ้งเพือ่ปลอ่ยใหก้ลอ้งเย็นลง
กอ่นทีจ่ะท�าการบนัทกึตอ่

 ● เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ Bluetooth จะใชพ้ลงังานแบตเตอรี ่แมว้า่หลงัจากปิดกลอ้ง
อตัโนมตัจิะปิดกลอ้งไปแลว้ เพือ่ปิด Bluetooth เมือ่ไมจ่�าเป็น ใหก้ดปุ่ ม 

 และเลอืก [ ] → [ 1] → [ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ฟัง
กช์ัน่ Bluetooth] (สองครัง้) → [ไมใ่ชง้าน]
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5 ใช ้Camera Connect

 ● ใช ้Camera Connect เพือ่ถา่ยภาพจากระยะ
ไกล เรยีกดภูาพบนกลอ้งหรอืบนัทกึภาพลงใน
สมารท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนระหวา่งเลน่ภาพ (1)
เมือ่คณุดภูาพบนกลอ้ง แตะกลอ้งกบัสมารท์โฟนเพือ่สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน

1 เลน่ภำพ

2 สรำ้งกำรเชือ่มตอ่

 ● น�าเครือ่งหมาย N ( ) บนสมารท์โฟนทีต่ดิ
ตัง้ Camera Connect ไวแ้ลว้แตะเขา้กบั
เครือ่งหมาย N ของกลอ้ง

3 เลอืกภำพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● หลงัจากคณุเลอืกตวัเลอืกในการสง่ภาพอืน่ๆ
บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ ภาพจะถกูสง่ไปยงั 
สมารท์โฟน

การเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi และใช ้App

1 กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้ำนคณุสมบตั ิ
กำรสือ่สำรไรส้ำย

 ● ดทูี ่“การเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตักิาร
สือ่สารไรส้าย” (= 8) (หรอืเมือ่เสร็จสิน้ไปยงั
ขัน้ตอนถดัไป)

2 เปิด NFC บนกลอ้งและสมำรท์โฟน

 ● เพือ่เปิด NFC บนกลอ้ง กดปุ่ ม  และ
เลอืก [ ] → [ 1] → [ตัง้คา่การสือ่สารไร ้
สาย] → [ตัง้คา่ Wi-Fi] → [เชือ่มตอ่ NFC] 
→ [ใชง้าน]

3 สรำ้งกำรเชือ่มตอ่

 ● น�าเครือ่งหมาย N ( ) บนสมารท์โฟนทีต่ดิ
ตัง้ Camera Connect ไวแ้ลว้แตะเขา้กบั
เครือ่งหมาย N ของกลอ้ง

 ● โดยการน�าอปุกรณแ์ตะเขา้ดว้ยกนัอกีครัง้
ระหวา่งการเลน่ภาพ คณุสามารถเลอืกภาพบน
กลอ้งแลว้สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน

 ● Camera Connect จะเริม่การท�างานบน 
สมารท์โฟน และการเชือ่มตอ่จะถกูสรา้งขึน้

4 ปรบักำรต ัง้คำ่ควำมเป็นสว่นตวั

 ● เมือ่หนา้จอทางดา้นซา้ยแสดงขึน้มา ใหเ้ลอืก 
[ทกุภาพ] และกดปุ่ ม 

 ● [Wi-Fi เปิด] จะแสดงขึน้บนกลอ้ง
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2 เลอืกภำพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● หลงัจากคณุเลอืกตวัเลอืกในการสง่ภาพอืน่ๆ
บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ ภาพจะถกูสง่ไปยงั 
สมารท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนโดยอตัโนมตัขิณะทีค่ณุถา่ยภาพ
ภาพถา่ยของคณุสามารถสง่ไปยงัสมารท์โฟนทีเ่ชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi โดยอตัโนมตั ิ
(ยกเวน้ภาพเคลือ่นไหว) เมือ่คณุไมไ่ดด้ภูาพบนกลอ้ง ใช ้NFC เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้ง
และสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi

1 เลอืก [สง่ไปยงัสมำรท์โฟนหลงัถำ่ย
ภำพ]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ตัง้คา่ Wi-Fi] → 
[สง่ไปยงัสมารท์โฟนหลงัถา่ยภาพ]

2 ต ัง้คำ่สง่อตัโนมตั ิ

 ● ตัง้คา่ [สง่อตัโนมตั]ิ เป็น [ใชง้าน]

 ● เลอืกขนาดใน [ขนาดทีส่ง่]

3 เขำ้สูห่นำ้จอบนสดุใน Camera 
Connect

4 ถำ่ยภำพ

 ● ตราบใดทีอ่ปุกรณย์งัเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi อยู ่
ภาพถา่ยของคณุจะถกูสง่ไปยงัสมารท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนระหวา่งเลน่ภาพ (2)
เมือ่คณุไมไ่ดด้ภูาพบนกลอ้ง ใช ้NFC เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งและสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi

1 เลน่ภำพ

2 กดปุ่ ม 

3 เลอืก [ ]

4 เลอืกภำพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● หลงัจากคณุเลอืกตวัเลอืกในการสง่ภาพอืน่ๆ
บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ ภาพจะถกูสง่ไปยงั 
สมารท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนจาก Menu กลอ้ง
เมือ่คณุไมไ่ดด้ภูาพบนกลอ้ง ใช ้NFC เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งและสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi

1 เลอืก [สง่ภำพไปยงัสมำรท์โฟน]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [สง่ภาพไปยงั
สมารท์โฟน]

 ● ภาพจะแสดงขึน้
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เชือ่มตอ่เขำ้กบัสมำรท์โฟนผำ่น Wi-Fi ดว้ยปุ่ ม Wi-Fi

ขัน้ตอนบนกลอ้ง (1)

1 กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้ำนคณุสมบตั ิ
กำรสือ่สำรไรส้ำย

 ● ดทูี ่“การเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตักิาร
สือ่สารไรส้าย” (= 8) (หรอืเมือ่เสร็จสิน้ไปยงั
ขัน้ตอนถดัไป)

2 กดปุ่ ม  บนกลอ้ง

 ● เลอืก [ ]

3 เลอืก [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่]

 ● เลอืก [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่] → 
[ไมแ่สดง]

4 ตรวจสอบ SSID และรหสัผำ่น

 ● SSID ลงทา้ยดว้ย _Canon0A

SSID (ชือ่เครอืขา่ย)

รหสัผา่น

การระบภุาพทีส่ามารถดไูด ้

 ● ระบวุา่ภาพไหนทีส่ามารถดไูดบ้นสมารท์โฟน ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้
ตดัการเชือ่มตอ่อปุกรณช์ัว่คราว กดปุ่ ม  และเลอืก [ต.เชือ่ม ออก] → 
[ตกลง]
เมือ่กลอ้งเปิดอยู ่กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [แกไ้ขขอ้มลูอปุกรณ]์ → ชือ่
ของสมารท์โฟน → [ภาพทีเ่ห็นได]้
ระบภุาพทีส่ามารถดไูดบ้นหนา้จอจะแสดงขึน้

 ● หากถา่ยภาพแบบ Live View จากระยะไกลไมส่ามารถท�าไดใ้น Camera 
Connect แมเ้ชือ่มตอ่กบั Wi-Fi ใหเ้ลอืก [ทกุภาพ] ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้
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สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนจาก Menu กลอ้ง

กอ่นท�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารเชือ่มตอ่กลอ้งและสมารท์โฟน
ผา่น Wi-Fi (= 18)

1 เขำ้สูเ่มนู

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [สง่ภาพไปยงั
สมารท์โฟน]

 ● ภาพจะแสดงขึน้

2 เลอืกภำพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● หลงัจากคณุเลอืกตวัเลอืกในการสง่ภาพอืน่ๆ
บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ ภาพจะถกูสง่ไปยงั 
สมารท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนขณะเลน่ภาพ

กอ่นท�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารเชือ่มตอ่กลอ้งและสมารท์โฟน
ผา่น Wi-Fi (= 18)

1 เลน่ภำพ

2 กดปุ่ ม 

3 เลอืก [ ]

ขัน้ตอนบนสมารท์โฟน

5 เชือ่มตอ่สมำรท์โฟนกบัเน็ตเวริค์

 ● ในเมนูการตัง้คา่ Wi-Fi ของสมารท์โฟน ให ้
เลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ทีแ่สดงบนกลอ้ง
เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

 ● ในชอ่งป้อนรหสัผา่นบนสมารท์โฟน ใหป้้อน
รหสัผา่นทีแ่สดงบนกลอ้ง

6 เร ิม่ Camera Connect

 ● หลงัจาก [เริม่ใชง้านแอป/ซอฟตแ์วร ์Canon 
บนสมารท์โฟน] แสดงขึน้บนกลอ้ง Camera 
Connect จะเริม่การท�างานบนสมารท์โฟน

7 เลอืกกลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่

 ● ในรายการ [กลอ้ง] ใน Camera Connect แตะ
ทีก่ลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

ขัน้ตอนบนกลอ้ง (2)

8 สรำ้งกำรเชือ่มตอ่ Wi-Fi

 ● เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม 

 ● [Wi-Fi เปิด] จะแสดงขึน้บนกลอ้ง

9 ใช ้Camera Connect

 ● ใช ้Camera Connect เพือ่ถา่ยภาพจากระยะ
ไกล เรยีกดภูาพบนกลอ้งหรอืบนัทกึภาพลงใน
สมารท์โฟน
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การระบภุาพทีส่ามารถดไูด ้

 ● ระบวุา่ภาพไหนทีส่ามารถดไูดบ้นสมารท์โฟน ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้
ตดัการเชือ่มตอ่อปุกรณช์ัว่คราว กดปุ่ ม  และเลอืก [ต.เชือ่ม ออก] → 
[ตกลง]
เมือ่กลอ้งเปิดอยู ่กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [แกไ้ขขอ้มลูอปุกรณ]์ → ชือ่
ของสมารท์โฟน → [ภาพทีเ่ห็นได]้
ระบภุาพทีส่ามารถดไูดบ้นหนา้จอจะแสดงขึน้

 ● หากถา่ยภาพแบบ Live View จากระยะไกลไมส่ามารถท�าไดใ้น Camera 
Connect แมเ้ชือ่มตอ่กบั Wi-Fi ใหเ้ลอืก [ทกุภาพ] ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้

สรา้งการเชือ่มตอ่ผา่น Access Point

เชือ่มตอ่อปุกรณใ์กลก้บั Access Point เนือ่งจากคณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่ ม WPS

1 กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้ำนคณุสมบตั ิ
กำรสือ่สำรไรส้ำย

 ● ดทูี ่“การเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตักิาร
สือ่สารไรส้าย” (= 8) (หรอืเมือ่เสร็จสิน้ไปยงั
ขัน้ตอนถดัไป)

2 เลอืก [WPS (โหมด PBC)]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ฟังกช์ัน่ Wi-Fi] 
→ [ ] → [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่] 
→ [ไมแ่สดง] → [เปลีย่นเน็ตเวริค์] → [เชือ่ม
ตอ่ดว้ย WPS] → [WPS (โหมด PBC)] → 
[ตกลง] → [ตกลง]

3 กดปุ่ ม WPS บน Access Point

4 เลอืก [ต ัง้คำ่อตัโนมตั]ิ บนหนำ้จอ [ต ัง้
คำ่หมำยเลข IP] ของกลอ้ง

 ● ความพยายามในการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งกบั 
Access Point

4 เลอืกภำพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● หลงัจากคณุเลอืกตวัเลอืกในการสง่ภาพอืน่ๆ
บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ ภาพจะถกูสง่ไปยงัสมา
รท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนโดยอตัโนมตัขิณะทีค่ณุถา่ยภาพ

ภาพถา่ยของคณุสามารถสง่ไปยงัสมารท์โฟนทีเ่ชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi โดยอตัโนมตั ิ
(ยกเวน้ภาพเคลือ่นไหว) เมือ่คณุไมไ่ดด้ภูาพทีเ่ชือ่มตอ่กลอ้งและสมารท์โฟนผา่น 
Wi-Fi (= 18)

1 เลอืก [สง่ไปยงัสมำรท์โฟนหลงัถำ่ย
ภำพ]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ตัง้คา่ Wi-Fi] → 
[สง่ไปยงัสมารท์โฟนหลงัถา่ยภาพ]

2 ต ัง้คำ่สง่อตัโนมตั ิ

 ● ตัง้คา่ [สง่อตัโนมตั]ิ เป็น [ใชง้าน]

 ● เลอืกขนาดใน [ขนาดทีส่ง่]

3 เขำ้สูห่นำ้จอบนสดุใน Camera 
Connect

4 ถำ่ยภำพ

 ● ตราบใดทีอ่ปุกรณย์งัเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi อยู ่
ภาพถา่ยของคณุจะถกูสง่ไปยงัสมารท์โฟน
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เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์ำ่น Wi-Fi และใช ้EOS 
Utility

ควบคมุกลอ้งแบบระยะไกลจากคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi โดยใชง้าน EOS 
Utility ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชก้บักลอ้ง EOS ตดิตัง้ EOS Utility บนคอมพวิเตอร ์กอ่นปรับ
การตัง้คา่เพือ่เชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

การเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

ขัน้ตอนบนกลอ้ง (1)

1 กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้ำนคณุสมบตั ิ
กำรสือ่สำรไรส้ำย

 ● ดทูี ่“การเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตักิาร
สือ่สารไรส้าย” (= 8) (หรอืเมือ่เสร็จสิน้ไปยงั
ขัน้ตอนถดัไป)

2 กดปุ่ ม  บนกลอ้ง

 ● เลอืก [ ]

3 เลอืก [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่]

5 หลงัจำกกำรเชือ่มตอ่ถกูสรำ้งขึน้ ให้
ไปทีข่ ัน้ตอนที ่6 ใน “เชือ่มตอ่เขำ้กบั
สมำรท์โฟนผำ่น Wi-Fi ดว้ยปุ่ ม Wi-Fi” 
(= 18)
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ขัน้ตอนบนคอมพวิเตอร ์(2)

7 เร ิม่ EOS Utility

8 ใน EOS Utility คลกิ [Paring over 
Wi-Fi/LAN]

 ● หนา้ตา่งซอฟตแ์วรจั์บคู ่EOS จะแสดงขึน้

9 คลกิ [Connect]

 ● เลอืกกลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่และคลกิ [Connect]

ขัน้ตอนบนกลอ้ง (3)

10 สรำ้งกำรเชือ่มตอ่ Wi-Fi

 ● เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม 

 ● [Wi-Fi เปิด] จะแสดงขึน้บนกลอ้ง

 ● กลอ้งและคอมพวิเตอรจ์ะเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

4 ตรวจสอบ SSID และรหสัผำ่น

ขัน้ตอนบนคอมพวิเตอร ์(1)

5 เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรเ์ขำ้กบัเครอืขำ่ย

 ● ในเมนูการตัง้คา่ Wi-Fi ของคอมพวิเตอร ์ให ้
เลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ทีแ่สดงบนกลอ้ง
เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

 ● ในชอ่งป้อนรหสัผา่นบนคอมพวิเตอร ์ใหป้้อน
รหสัผา่นทีแ่สดงบนกลอ้ง

ขัน้ตอนบนกลอ้ง (2)

6 จบัคูอ่ปุกรณ์

 ● หลงัจากตรวจสอบรหสัผา่นบนคอมพวิเตอร ์
[เริม่จับคูอ่ปุกรณ]์ จะแสดงขึน้บนกลอ้ง

 ● เลอืก[ตกลง] กดปุ่ ม  จากนัน้เริม่ EOS 
Utility

SSID (ชือ่เครอืขา่ย)

รหสัผา่น
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การเรยีนรูเ้กีย่วกบักลอ้ง
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กำรสง่ภำพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิ
ภาพบนกลอ้งสามารถสง่ไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตัิ

 ● เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านโปรแกรม Image Transfer Utility 2 ไปยงั 
Access Point ทีก่ลอ้งจะเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

 ● เชือ่มตอ่อปุกรณใ์กลก้บั Access Point เนือ่งจากคณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่ ม WPS

การเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

ขัน้ตอนบนคอมพวิเตอร ์(1)

1 เร ิม่ตน้ Image Transfer Utility 2

2 ใน Image Transfer Utility 2 เขำ้สู่
หนำ้จอกำรต ัง้คำ่กำรจบัคู่

 ● หนา้จอการตัง้คา่การจับคูจ่ะแสดง เมือ่คณุ
ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงขึน้ในครัง้แรกทีเ่ริม่ 
Image Transfer Utility 2

ขัน้ตอนบนกลอ้ง (1)

3 กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้ำนคณุสมบตั ิ
กำรสือ่สำรไรส้ำย

 ● ดทูี ่“การเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตักิาร
สือ่สารไรส้าย” (= 8) (หรอืเมือ่เสร็จสิน้ไปยงั
ขัน้ตอนถดัไป)

4 เลอืก [สง่ภำพไปคอมพวิเตอรอ์ตัโนมตั]ิ

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ตัง้คา่ Wi-Fi] → 
[สง่ภาพไปคอมพวิเตอรอ์ตัโนมตั]ิ

สรา้งการเชือ่มตอ่ผา่น Access Point

เชือ่มตอ่อปุกรณใ์กลก้บั Access Point เนือ่งจากคณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่ ม WPS

1 เลอืก [WPS (โหมด PBC)]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ฟังกช์ัน่ Wi-Fi] 
→ [ ] → [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่ม
ตอ่] → [เปลีย่นเน็ตเวริค์] → [เชือ่มตอ่ดว้ย 
WPS] → [WPS (โหมด PBC)] → [ตกลง] 
→ [ตกลง]

2 กดปุ่ ม WPS บน Access Point

3 เลอืก [ต ัง้คำ่อตัโนมตั]ิ บนหนำ้จอ [ต ัง้
คำ่หมำยเลข IP] ของกลอ้ง

 ● ความพยายามในการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งกบั 
Access Point

4 หลงัจำกกำรเชือ่มตอ่ถกูสรำ้งขึน้ ใหไ้ป
ที ่ “ข ัน้ตอนบนกลอ้ง (2)” (= 22)

การควบคมุกลอ้งจาก EOS Utility

ส�าหรับรายละเอยีดในการใช ้EOS Utility โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility การ
ถา่ยภาพจากระยะไกลเป็นการท�างานเดยีวของกลอ้งทีใ่ชง้านได ้
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การสง่ภาพบนกลอ้งไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตัิ

1 กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้ำนคณุสมบตั ิ
กำรสือ่สำรไรส้ำย

 ● ดทูี ่“การเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตักิาร
สือ่สารไรส้าย” (= 8) (หรอืเมือ่เสร็จสิน้ไปยงั
ขัน้ตอนถดัไป)

2 บนกลอ้งใหเ้ลอืก [ตวัเลอืกสง่ภำพ]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ตัง้คา่ Wi-Fi] 
→ [สง่ภาพไปคอมพวิเตอรอ์ตัโนมตั]ิ → [ตวั
เลอืกสง่ภาพ]

 ● เลอืกหรอืระบรุายการทีแ่สดง

3 สง่ภำพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิ

 ● โปรดแน่ใจวา่ไดเ้ขา้สูร่ะบบในคอมพวิเตอรท์ี่
เชือ่มตอ่กบั Access Point แลว้

 ● เปิดกลอ้งในระยะท�างานของ Access Point

 ● ภาพถกูสง่ไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิให ้
ท�าตามตวัเลอืกการสง่ทีค่ณุตัง้คา่ไวใ้นขัน้
ตอนที ่2

 ● เมือ่ใชง้านการถา่ยโอนภาพอตัโนมตั ิโปรดแน่ใจวา่แบตเตอรีแ่พ็คชารจ์
เพยีงพอแลว้ ปิดกลอ้งอตัโนมตัจิะไมท่�างานระหวา่งการถา่ยโอนภาพ
อตัโนมตัิ

 ● ภาพทีถ่า่ยหลงัจากการถา่ยโอนภาพอตัโนมตัจิะไมส่ามารถสง่ไปยงั
คอมพวิเตอรไ์ด ้แตจ่ะถกูสง่โดยอตัโนมตั ิเมือ่เปิดกลอ้งใหมอ่กีครัง้

 ● การถา่ยโอนภาพอตัโนมตัไิปยงัคอมพวิเตอรจ์ะจับเวลาเมือ่กลอ้งเริม่
ภายในชว่งของ Access Point หากการถา่ยโอนภาพไมเ่ริม่ตน้โดย
อตัโนมตั ิใหล้องปิดแลว้เปิดกลอ้งใหม่

5 เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์ำ่น Wi-Fi

 ● เลอืก [สง่ภาพอตัโนมตั]ิ → [ใชง้าน]

 ● เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม 

 ● เลอืก [เชือ่มตอ่ดว้ย WPS] → [WPS (โหมด 
PBC)] → [ตกลง] → [ตกลง]

ขัน้ตอนบน Access Point

6 กดปุ่ ม WPS

 ● กดปุ่ ม WPS บน Access Point เพือ่ใหก้ลอ้ง
เชือ่มตอ่

ขัน้ตอนบนกลอ้ง (2)

7 เลอืกคอมพวิเตอร์

 ● ชือ่ของคอมพวิเตอรท์ีค่ณุสามารถเชือ่มตอ่ได ้
จะแสดงขึน้

 ● เลอืกคอมพวิเตอรท์ีจ่ะเชือ่มตอ่

ขัน้ตอนบนคอมพวิเตอร ์(2)

8 เลอืกกลอ้งเพือ่จบัคู่

 ● ชือ่เลน่ของกลอ้งจะแสดงอยูบ่นหนา้จอการจับ
คูใ่น Image Transfer Utility 2

 ● เลอืกกลอ้งทีจ่ะเชือ่มตอ่และคลกิ [Pairing] 
เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งและคอมพวิเตอร์
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กำรพมิพแ์บบไรส้ำยจำกเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่ผำ่น 
Wi-Fi

การเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

1 กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้ำนคณุสมบตั ิ
กำรสือ่สำรไรส้ำย

 ● ดทูี ่“การเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตักิาร
สือ่สารไรส้าย” (= 8) (หรอืเมือ่เสร็จสิน้ไปยงั
ขัน้ตอนถดัไป)

2 กดปุ่ ม  บนกลอ้ง

3 เลอืก [ ]

4 เลอืก [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่]

5 ตรวจสอบ SSID และรหสัผำ่นSSID (ชือ่เครอืขา่ย)

รหสัผา่น

การปิดใชง้าน Image Transfer อตัโนมตัิ

เพือ่ยกเลกิการสง่ภาพอตัโนมตั ิใหก้ดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → [ตัง้
คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ตัง้คา่ Wi-Fi] → [สง่ภาพไปคอมพวิเตอรอ์ตัโนมตั]ิ → 
[สง่ภาพอตัโนมตั]ิ → [ไมใ่ชง้าน]
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สรา้งการเชือ่มตอ่ผา่น Access Point

เชือ่มตอ่อปุกรณใ์กลก้บั Access Point เนือ่งจากคณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่ ม WPS

1 เลอืก [WPS (โหมด PBC)]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ฟังกช์ัน่ Wi-Fi] 
→ [ ] → [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่ม
ตอ่] → [เปลีย่นเน็ตเวริค์] → [เชือ่มตอ่ดว้ย 
WPS] → [WPS (โหมด PBC)] → [ตกลง] 
→ [ตกลง]

2 กดปุ่ ม WPS บน Access Point

3 เลอืก [ต ัง้คำ่อตัโนมตั]ิ บนหนำ้จอ [ต ัง้
คำ่หมำยเลข IP] ของกลอ้ง

 ● ความพยายามในการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งกบั 
Access Point

4 หลงัจำกกำรเชือ่มตอ่ถกูสรำ้งขึน้ ให้
ไปทีข่ ัน้ตอนที ่7 ใน “กำรเชือ่มตอ่ผำ่น 
Wi-Fi” (= 25)

6 ใชเ้ครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่กบักลอ้งผำ่น 
Wi-Fi

 ● ในเมนูการตัง้คา่ Wi-Fi ของเครือ่งพมิพ ์ให ้
เลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ทีแ่สดงบนกลอ้ง
เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

 ● ในชอ่งป้อนรหสัผา่นบนเครือ่งพมิพ ์ใหป้้อน
รหสัผา่นทีแ่สดงบนกลอ้ง

7 เลอืกเครือ่งพมิพท์ีจ่ะเชือ่มตอ่ผำ่น 
Wi-Fi

 ● เลอืกเครือ่งพมิพท์ีใ่ชแ้ละกดปุ่ ม 

 ● ภาพในเมมโมรีก่ารด์จะแสดงขึน้หลงัจากเชือ่ม
ตอ่อปุกรณผ์า่น Wi-Fi

8 เลอืกภำพทีจ่ะพมิพ์

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● เลอืกหรอืระบรุายการทีแ่สดง จากนัน้พมิพ ์
(= 44)
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การลงทะเบยีน CANON iMAGE GATEWAY

เชือ่มตอ่อปุกรณใ์กลก้บั Access Point เนือ่งจากคณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่ ม WPS
เชือ่มตอ่กลอ้งและ CANON iMAGE GATEWAY โดยการเพิม่ CANON iMAGE 
GATEWAY เป็นปลายทางบรกิารบนเว็บของกลอ้ง โปรดทราบวา่คณุตอ้งป้อนทีอ่ยู่
อเีมลทีใ่ชใ้นคอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟนของคณุ เพือ่รับขอ้ความการแจง้เตอืน
ส�าหรับท�าการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ใหเ้สร็จสมบรูณ์

1 กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้ำนคณุสมบตั ิ
กำรสือ่สำรไรส้ำย

 ● ดทูี ่“การเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตักิาร
สือ่สารไรส้าย” (= 8) (หรอืเมือ่เสร็จสิน้ไปยงั
ขัน้ตอนถดัไป)

2 กดปุ่ ม  บนกลอ้ง

3 เลอืก [ ]

4 ยอมรบัขอ้ตกลงเพือ่ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลของ
คณุ

 ● อา่นขอ้ตกลงทีแ่สดงขึน้ และเลอืก [ฉันตกลง]

กำรอพัโหลดภำพไปยงับรกิำรบนเว็บ

การลงทะเบยีนใชบ้รกิารบนเว็บ

ใชส้มารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอรเ์พือ่เพิม่บรกิารบนเว็บเขา้กบักลอ้ง

 ● คณุจ�าเป็นตอ้งใชส้มารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอรท์ีม่เีบราวเ์ซอรแ์ละการเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต เพือ่ท�าการตัง้คา่กลอ้งส�าหรับ CANON iMAGE GATEWAY และ
บรกิารบนเว็บอืน่ๆ

 ● โปรดเขา้สูเ่ว็บไซต ์CANON iMAGE GATEWAY เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดขอ้
ก�าหนดของเบราวเ์ซอร ์(Microsoft Internet Explorer ฯลฯ) รวมทัง้ขอ้มลูการ
ตัง้คา่และรุน่

 ● ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัประเทศและภมูภิาคที ่CANON iMAGE GATEWAY 
สามารถใหบ้รกิารได ้โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องแคนนอน (http://www.
canon.com/cig/)

 ● ส�าหรับค�าแนะน�าและรายละเอยีดการตัง้คา่ CANON iMAGE GATEWAY โปรดดู
ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนส์�าหรับ CANON iMAGE GATEWAY

 ● ในการใชบ้รกิารบนเว็บอืน่ๆ นอกเหนอืจาก CANON iMAGE GATEWAY คณุ
ตอ้งมบีญัชผีูใ้ชก้บับรกิารนัน้ ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ตรวจสอบทีเ่ว็บไซต์
ของแตล่ะบรกิารทีค่ณุตอ้งการลงทะเบยีน

 ● อาจมคีา่ธรรมเนยีมการเชือ่มตอ่ ISP และ Access Point แยกตา่งหาก

http://www.canon.com/cig/
http://www.canon.com/cig/
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9 เขำ้สูห่นำ้ในขอ้ควำมกำรแจง้เตอืนและ
สิน้สดุกำรต ัง้คำ่กำรเชือ่มตอ่ของกลอ้ง

 ● เขา้สูห่นา้ทีล่งิกใ์นขอ้ความการแจง้เตอืนจาก
คอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน

 ● ท�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่ส ิน้สดุการตัง้คา่
บนหนา้การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ของกลอ้ง

10 กำรต ัง้คำ่ CANON iMAGE GATEWAY 
บนกลอ้งเสร็จสมบรูณ์

 ● เลอืก [ ] และกดปุ่ ม 

 ● CANON iMAGE GATEWAY ไดถ้กูเพิม่เป็น
ปลายทางบรกิารบนเว็บแลว้

 ● ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่โปรแกรมอเีมลในคอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน
ของคณุไมไ่ดต้ัง้คา่บล็อกอเีมลจากโดเมนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจขดัขวางให ้
คณุไมไ่ดรั้บขอ้ความการแจง้เตอืน

5 สรำ้งกำรเชือ่มตอ่ผำ่น Access Point

 ● เลอืก [เชือ่มตอ่ดว้ย WPS] → [WPS (โหมด 
PBC)] → [ตกลง] → [ตกลง]

 ● กดปุ่ ม WPS บน Access Point 

 ● เลอืก [ตัง้คา่อตัโนมตั]ิ บนหนา้จอ [ตัง้คา่
หมายเลข IP] ของกลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งกบั 
Access Point

6 ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ

 ● เมือ่กลอ้งถกูเชือ่มตอ่กบั CANON iMAGE 
GATEWAY หนา้จอจะแสดงใหป้้อนทีอ่ยูอ่เีมล

 ● ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลของคณุและด�าเนนิการตอ่ไป

7 ป้อนตวัเลขสีห่ลกั

 ● ป้อนตวัเลขสีห่ลกัทีค่ณุเลอืกและด�าเนนิการ
ตอ่ไป

 ● คณุจ�าเป็นตอ้งใชต้วัเลขสีห่ลกันีเ้มือ่ตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่ดว้ย CANON iMAGE GATEWAY ใน
ขัน้ตอนที ่9

8 ตรวจสอบขอ้ควำมกำรแจง้เตอืน

 ● เมือ่ขอ้มลูไดส้ง่ไปยงั CANON iMAGE 
GATEWAY คณุจะสามารถรับขอ้ความการแจง้
เตอืนในทีอ่ยูอ่เีมลทีป้่อนไวใ้นขัน้ตอนที ่6

 ● กดปุ่ ม  บนหนา้จอถดัไป ซึง่แสดงวา่ไดส้ง่
การแจง้เตอืนแลว้

 ● [ ] ตอนนีเ้ปลีย่นเป็น [ ]
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การลงทะเบยีนใชบ้รกิารบนเว็บอืน่ๆ

คณุยงัสามารถเพิม่บรกิารบนเว็บนอกเหนอืจาก CANON iMAGE GATEWAY ไปยงั
กลอ้งได ้

1 ล็อกอนิ CANON iMAGE GATEWAY และ
เขำ้สูห่นำ้กำรต ัง้คำ่กำรเชือ่มตอ่ของกลอ้ง

 ● ใชค้อมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน เขา้สู ่http://
www.canon.com/cig/ เพือ่ไปยงั CANON 
iMAGE GATEWAY

2 ก�ำหนดบรกิำรบนเว็บทีค่ณุตอ้งกำรใช้

 ● ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงบนสมารท์โฟนหรอื
คอมพวิเตอรเ์พือ่ตัง้คา่บรกิารบนเว็บ

3 เลอืก [ ]

 ● กดปุ่ ม  เพือ่เลอืก [ ]

 ● หากการตัง้คา่ทีก่�าหนดมกีารเปลีย่นแปลง ท�าตามขัน้ตอนเหลา่นีซ้�้าเพือ่
อพัเดทการตัง้คา่ของกลอ้ง

การอพัโหลดภาพไปยงับรกิารบนเว็บ

1 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

 ● กดปุ่ ม 

2 เลอืกปลำยทำง

 ● เลอืกไอคอนบรกิารบนเว็บและกดปุ่ ม 

 ● หากมหีลายผูรั้บหรอืตวัเลอืกการแบง่ปันทีใ่ช ้
กบับรกิารบนเว็บ ใหเ้ลอืกรายการทีแ่สดงบน
หนา้จอส�าหรับเลอืกผูรั้บ จากนัน้กดปุ่ ม 

3 สง่ภำพ

 ● เลอืกตวัเลอืกการสง่และอพัโหลดภาพ

 ● เมือ่อพัโหลดไปยงั YouTube ใหอ้า่นเงือ่นไข
การใชบ้รกิาร เลอืก [ฉันตกลง] และกดปุ่ ม 

 ● หลงัจากภาพไดถ้กูสง่แลว้ [ตกลง] จะแสดง
ขึน้มา กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสูห่นา้จอการเลน่
ภาพ

 ● หากตอ้งการดภูาพทีอ่พัโหลดสู ่CANON iMAGE GATEWAY บนสมารท์
โฟน ลองใชแ้อพ Canon Online Photo Album ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ 
Canon Online Photo Album ส�าหรับ iPhone หรอื iPad จาก App Store 
หรอืส�าหรับอปุกรณ ์Android จาก Google Play

http://www.canon.com/cig/
http://www.canon.com/cig/
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 EOS Utility

 ● เริม่ EOS Utility บนคอมพวิเตอร์

 ● หากการตัง้คา่ของคอมพวิเตอรถ์กูเปลีย่นเป็น
เชือ่มตอ่ไปยงัอปุกรณอ์ืน่ ใหค้นืคา่การตัง้คา่
เป็นเชือ่มตอ่ไปยงักลอ้งหรอื Access Point 
ของกลอ้งผา่น Wi-Fi

 ● ในการเชือ่มตอ่ Wi-Fi โดยตรงระหวา่ง
กลอ้งและคอมพวิเตอร ์SSID จะลงทา้ยดว้ย 
_Canon0A

 เครือ่งพมิพ์

 ● หากการตัง้คา่ของเครือ่งพมิพถ์กูเปลีย่นเป็น
เชือ่มตอ่ไปยงัอปุกรณอ์ืน่ ใหค้นืคา่การตัง้คา่
เป็นเชือ่มตอ่ไปยงักลอ้งหรอื Access Point 
ของกลอ้งผา่น Wi-Fi

 ● ในการเชือ่มตอ่ Wi-Fi โดยตรงระหวา่ง
กลอ้งและเครือ่งพมิพ ์SSID จะลงทา้ยดว้ย 
_Canon0A

เชือ่มตอ่ผำ่น Wi-Fi อกีคร ัง้
การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณห์รอืบรกิารบนเว็บผา่น Wi-Fi อกีครัง้จะท�าไดก้ต็อ่เมือ่ได ้
บนัทกึการตัง้คา่การเชือ่มตอ่แลว้

1 กดปุ่ ม  บนกลอ้ง

2 เลอืกรำยกำร

 ● จากการเชือ่มตอ่กอ่นหนา้ทีแ่สดงขึน้มา เลอืก
รายการทีจ่ะเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi และกดปุ่ ม  
หากรายการไมแ่สดงขึน้มา ใหก้ดปุ่ ม /  เพือ่
สลบัไปยงัหนา้จออืน่

 ● หาก [ประวตักิารเชือ่มตอ่] ตัง้คา่เป็น [ซอ่น] 
การเชือ่มตอ่กอ่นหนา้จะไมแ่สดงขึน้มา

บรกิารบนเว็บ

 ● ขัน้ตอนที ่3 ไมจ่�าเป็น

3 เตรยีมพรอ้มอปุกรณอ์ืน่ๆ

 สมารท์โฟน

 ● เปิดใชง้าน Wi-Fi จากนัน้เริม่ Camera 
Connect บนสมารท์โฟน

 ● หากการตัง้คา่ของสมารท์โฟนถกูเปลีย่นเป็น
เชือ่มตอ่ไปยงัอปุกรณอ์ืน่ ใหค้นืคา่การตัง้คา่
เป็นเชือ่มตอ่ไปยงักลอ้งหรอื Access Point 
ของกลอ้งผา่น Wi-Fi

 ● ในการเชือ่มตอ่ Wi-Fi โดยตรงระหวา่ง
กลอ้งและสมารท์โฟน SSID จะลงทา้ยดว้ย 
_Canon0A
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3 ใชส้มำรท์โฟนเชือ่มตอ่ผำ่น Wi-Fi

 ● แตะทีปุ่่ มเพือ่แสดงบนสมารท์โฟน เพือ่ท�า
ส�าเนารหสัผา่นเป็นแนะน�า

 ● ในหนา้จอการตัง้คา่ Wi-Fi เลอืก SSID ของ
กลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่

 ● แตะทีช่อ่งป้อนรหสัผา่นและกดวางรหสัผา่น 
เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

 ● หนา้จอจะแสดงการเชือ่มตอ่กบักลอ้ง

 ● การเชือ่มตอ่ Wi-Fi จะถกูสรา้งขึน้ในขณะนี ้
และหนา้จอส�าหรับเลอืกฟังกช์ัน่จะแสดงขึน้บน
สมารท์โฟน

 ● [Wi-Fi เปิด] จะแสดงขึน้บนกลอ้ง

เชือ่มตอ่เขำ้กบัสมำรท์โฟนทีเ่ชือ่มตอ่ Bluetooth 
ผำ่น Wi-Fi

การเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi ไปยงัสมารท์โฟนทีจั่บคูผ่า่น Bluetooth อกีครัง้ ตามขัน้
ตอนตอ่ไปนี้

ใน Android

1 เร ิม่ Camera Connect

 ● แตะทีไ่อคอน Camera Connect บนสมารท์
โฟน เพือ่เริม่ตน้แอพ

2 เลอืกฟงักช์ ัน่กำรเชือ่มตอ่กบักลอ้ง

 ● เลอืกฟังกช์ัน่ Camera Connect ทีต่อ้งการใช ้

 ● การเชือ่มตอ่จะถกูสรา้งขึน้โดยอตัโนมตั ิ 
หลงัจากอปุกรณไ์ดเ้ชือ่มตอ่แลว้ หนา้จอ
ส�าหรับเลอืกฟังกช์ัน่จะแสดงขึน้

ใน iOS

1 เร ิม่ Camera Connect

2 เลอืกฟงักช์ ัน่กำรเชือ่มตอ่กบักลอ้ง
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เปลีย่นหรอืลบกำรต ัง้คำ่กำรเชือ่มตอ่
การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ถกูบนัทกึไวบ้นกลอ้ง ซึง่สามารถเปลีย่นหรอืลบได ้หากจะ
เปลีย่นหรอืลบการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ ใหส้ ิน้สดุการเชือ่มตอ่ Wi-Fi กอ่น

1 กดปุ่ ม  บนกลอ้ง

2 เลอืกรำยกำร

 ● บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ทางดา้นซา้ย คณุสามารถ
สลบัไปยงัหนา้จออืน่ได ้โดยกดปุ่ ม /

 ● บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ทางดา้นซา้ย เลอืก
รายการทีจ่ะลบหรอืเปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่ม
ตอ่

3 เลอืก [แกไ้ขขอ้มลูอปุกรณ]์

 ● บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ เลอืกอปุกรณท์ีจ่ะลบ
หรอืเปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ จากนัน้
เปลีย่นหรอืลบการตัง้คา่

กำรเปลีย่นชือ่เลน่
เปลีย่นชือ่เลน่ไดต้ามตอ้งการ

1 เขำ้สูห่นำ้จอชือ่เลน่

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ชือ่เลน่] → กด
ปุ่ ม 

2 เปลีย่นชือ่เลน่

 ● ใชแ้ป้นพมิพท์ีแ่สดงบนหนา้จอเพือ่เปลีย่นชือ่
เลน่
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กำรลำ้งขอ้มลูกำรจบัคูอ่ปุกรณผ์ำ่น Bluetooth
กอ่นทีจ่ะจับคูก่บัสมารท์โฟนเครือ่งอืน่ ใหล้บขอ้มลูเกีย่วกบัสมารท์โฟนทีเ่คยเชือ่ม
ตอ่ทัง้หมด

ขัน้ตอนบนกลอ้ง

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → [ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → 
[ฟังกช์ัน่ Bluetooth] → [เชค็/ลบขอ้มลูการเชือ่มตอ่] → ปุ่ ม  → 
[ตกลง] → ปุ่ ม 

ขัน้ตอนบนสมารท์โฟน

 ● ในเมนูการตัง้คา่ Bluetooth บนสมารท์โฟน ใหล้บขอ้มลูกลอ้งทีบ่นัทกึไวบ้น
สมารท์โฟน

กำรคนืคำ่มำตรฐำนกำรต ัง้คำ่กำรสือ่สำรไรส้ำย
การตัง้คา่การสือ่สารไรส้ายทัง้หมดสามารถลบได ้ซึง่สามารถป้องกนัการร่ัวไหลของ
ขอ้มลู หากคณุใหย้มืหรอืสง่ตอ่กลอ้งใหผู้อ้ ืน่

การลบการตัง้คา่

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ] → [ 1] → 
[ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] → [ลบการตัง้คา่] 
→ [ตกลง]
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อปุกรณเ์สรมิ

แนะน�ำใหใ้ชอ้ปุกรณเ์สรมิของแทข้องแคนนอน

ผลติภณัฑน์ีถ้กูออกแบบเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพการท�างานทีด่เียีย่ม เมือ่ใชคู้ก่บั
อปุกรณเ์สรมิแทข้องแคนนอน
แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิจากผลติภณัฑน์ี ้และ/หรอื
อบุตัเิหต ุเชน่ ไฟไหม ้เป็นตน้ อนัมสีาเหตมุาจากการท�างานทีผ่ดิปกตขิองอปุกรณ์
เสรมิทีไ่มใ่ชข่องแทข้องแคนนอน (เชน่ การร่ัวซมึ และ/หรอื การระเบดิของ
แบตเตอรีแ่พ็ค) โปรดทราบวา่การสง่ซอ่มใดๆ ของผลติภณัฑแ์คนนอนของคณุอนั
เนือ่งมาจากการท�างานผดิปกต ิจะไมอ่ยูภ่ายใตก้ารรับประกนั และจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย
ในการซอ่ม

เพลดิเพลนิกบัการใชก้ลอ้งในหลากหลายรปูแบบยิง่ขึน้ ดว้ยชดุอปุกรณเ์สรมิ
จากแคนนอน และอปุกรณเ์สรมิแยกจ�าหน่ายอืน่ๆ ทีร่องรับการใชง้าน
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แผนผงัระบบ

*1 อาจตอ้งใชส้ายตอ่แฟลชนอกกลอ้ง รุน่ OC-E3 กบัการใชเ้ลนสบ์างเลนส์
*2 สามารถแยกซือ้ไดต้า่งหาก
*3 สามารถใชอ้ปุกรณเ์สรมิของแทข้องแคนนอนไดเ้ชน่กนั (สายเชือ่มตอ่ รุน่ IFC-600PCU)

สาย USB
(ปลายที่เสียบกับกล้อง: 

Micro-B)*3

อะแดปเตอร์ไฟฟ้า 
แบบคอมแพค
รุ่น CA-PS700

อุปกรณ์เสริมที่ให้มาพร้อมกล้อง

แท่นชาร์จแบตเตอรี่
ซีรี่ส์ LC-E12*2

แบตเตอรี่แพ็ค
รุ่น LP-E12*2

ปลอกป้องกัน
EH32-CJ

สายคล้องคอ
รุ่น EM-E2

สายคล้องคอ
รุ่น EM-200DB*2

พอร์ต USB

ช่องใส่การ์ด

TV/หน้าจอ

คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ 
PictBridge

ตัวอ่านการ์ดเมมโมรี่การ์ด  
SD/SDHC/SDXC

เมมโมรี่การ์ด

รีโมทคอนโทรลไร้สาย
BR-E1

เลนส์ EF เลนส์ EF-Sเลนส์ EF-M

อะแดปเตอร์เม้าท์
รุ่น EF-EOS M

สายสัญญาณ HDMI
(ปลายที่เสียบกับกล้อง: ประเภท D)

อุปกรณ์ต่อไฟ 
กระแสตรง
รุ่น DR-E12

รุ่น 430EX  
III-RT/ 

430EX III

รุ่น ST-E3-RTรุ่น 430EX IIรุ่น 600EX  
II-RT

รุ่น 600EX-RT รุ่น 270EX II แฟลชคู่มาโคร
รุ่น MT-26EX-RT

แฟลชวงแหวนมาโคร
รุ่น MR-14EX II

รุ่น ST-E2*1

ไมโครโฟนสเตอริโอแบบทิศทาง
รุ่น DM-E1
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อะแดปเตอรไ์ฟฟ้ำแบบคอมแพค รุน่ CA-
PS700

 ● เป็นอปุกรณท์ีใ่หพ้ลงังานโดยใชแ้หลง่จา่ย
ไฟมาตรฐานภายในบา้น แนะน�าใหใ้ชเ้มือ่
กลอ้งมกีารใชง้านเป็นระยะเวลาทีย่าวนาน 
หรอืเมือ่เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งพมิพห์รอื
คอมพวิเตอร ์ไมส่ามารถใชเ้พือ่ชารจ์แบตเตอรี่
แพ็คภายในตวักลอ้งได ้

อปุกรณต์อ่ไฟกระแสตรง รุน่ DR-E12

 ● ใชร้ว่มกบัอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพค

 ● แทน่ชารจ์แบตเตอรีแ่ละอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพคสามารถใชไ้ดใ้น
พืน้ทีท่ีม่กีระแสไฟฟ้า AC 100 – 240 V (50/60 Hz)

 ● ส�าหรับเตา้รับทีม่รีปูแบบตา่งกนั ใหใ้ชต้วัตอ่ปลั๊กทีส่ามารถหาซือ้ได ้หา้ม
ใชอ้ปุกรณต์วัแปลงไฟฟ้าทีอ่อกแบบเพือ่ใชส้�าหรับการเดนิทาง เพราะอาจ
ท�าใหแ้บตเตอรีแ่พ็คเสยีหายได ้

อปุกรณเ์สรมิ
อปุกรณเ์สรมิของกลอ้งตอ่ไปนีเ้ป็นอปุกรณแ์ยกจ�าหน่าย โปรดทราบวา่อปุกรณเ์สรมิ
บางรายการไมม่จี�าหน่ายในบางประเทศ หรอือาจไมม่จี�าหน่ายอกีตอ่ไป

เลนส์

เลนส ์EF-M, เลนส ์EF และเลนส ์EF-S

 ● เปลีย่นเลนสใ์หเ้หมาะสมกบัวตัถหุรอืรปูแบบ
การถา่ยภาพทีค่ณุชืน่ชอบ โปรดทราบวา่เลนส ์
EF และ EF-S จ�าเป็นตอ้งใชอ้ะแดปเตอรเ์มา้ท ์
รุน่ EF-EOS M

อะแดปเตอรเ์มำ้ท ์รุน่ EF-EOS M

 ● ใชอ้ะแดปเตอรเ์มา้ทน์ีเ้มือ่ตดิตัง้เลนส ์EF หรอื 
EF-S

อปุกรณท์ีใ่หพ้ลงังาน

แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E12

 ● แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์ซ�้าได ้

แทน่ชำรจ์แบตเตอรี ่ซรี ีส่ ์LC-E12

 ● แทน่ชารจ์ส�าหรับแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E12

 ● แบตเตอรีแ่พ็คประกอบดว้ยฝาครอบทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถรูส้ถานะการชารจ์
ไดท้นัท ีตดิฝาครอบเพือ่ให ้  สามารถมองเห็นไดบ้นแบตเตอรีท่ีช่ารจ์
แลว้ และตดิฝาครอบจะไมเ่เสดง  บนแบตเตอรีท่ีย่งัไมไ่ดช้ารจ์
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ไมโครโฟน

ไมโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทำง รุน่ DM-E1

 ● เมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหว เสยีงของเลนส์
และเสยีงการท�างานใดๆ ของกลอ้งทีรั่บโดย
ไมโครโฟนจะเงยีบลง

อปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ

รโีมทคอนโทรลไรส้ำย BR-E1

 ● รโีมทคอนโทรลไรส้ายทีเ่ปิดใชง้าน Bluetooth

ปลอกป้องกนั รุน่ EH32-CJ

 ● สวมเขา้กบักลอ้งเพือ่ป้องกนัฝุ่ นและรอยขดี
ขว่น รวมทัง้ใหร้ปูลกัษณใ์หม่

สำยคลอ้งคอ รุน่ EM-E2

 ● เป็นสายคลอ้งคอทีน่ิม่และใชง้านไดส้ะดวก

สำยเชือ่มตอ่ รุน่ IFC-600PCU

 ● ส�าหรับเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรห์รอื
เครือ่งพมิพ์

แฟลช

Speedlite รุน่ 600EX II-RT/600EX-RT/ 
430EX III-RT/430EX III/430EX II/ 
270EX II

 ● ชดุแฟลชพรอ้มฐานตดิตัง้กบัชอ่งเสยีบแฟลช
ภายนอกของกลอ้งใชใ้นการถา่ยภาพดว้ย
แฟลชไดห้ลากหลายรปูแบบ นอกจากนีย้งั
รองรับ Speedlite รุน่ 580EX II, 580EX, 
550EX, 430EX, 420EX, 380EX, 320EX, 
270EX, 220EX และ 90EX อกีดว้ย

ตวัสง่ขอ้มลู Speedlite รุน่ ST-E3-RT/
ST-E2

 ● ใชเ้พือ่การควบคมุแบบไรส้ายส�าหรับชดุ
แฟลช Speedlite (ยกเวน้ Speedlite รุน่ 
220EX/270EX)

 ● อาจจ�าเป็นตอ้งใชส้ายตอ่แฟลชนอกกลอ้ง รุน่ 
OC-E3 เมือ่ใชง้านรุน่ ST-E2 กบัเลนสบ์างชนดิ

แฟลชคูม่ำโคร รุน่ MT-26EX-RT  
แฟลชวงแหวนมำโคร รุน่ MR-14EX II

 ● ชดุแฟลชมาโครภายนอกใชใ้นการถา่ยภาพ
มาโครดว้ยแฟลชไดห้ลากหลายรปูแบบ 
นอกจากนีย้งัรองรับรุน่ MR-14EX อกีดว้ย

สำยตอ่แฟลชนอกกลอ้ง รุน่ OC-E3

 ● สายการเชือ่มตอ่ส�าหรับการใชง้าน Speedlite 
โดยไมต่อ้งตดิตัง้เขา้กบักลอ้ง
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กำรใชอ้ปุกรณเ์สรมิ

การเลน่ภาพบนหนา้จอโทรทศัน์

คณุสามารถดภูาพทีถ่า่ยบนหนา้จอโทรทศันไ์ดด้ว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบั
โทรทศันโ์ดยใชส้ายสญัญาณ HDMI ทีม่จี�าหน่ายทัว่ไป (แบบยาวไมเ่กนิ 2.5 ม. / 
8.2 ฟตุ มขีัว้ประเภท D บนปลายทีเ่สยีบกบักลอ้ง)
ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่หรอืวธิกีารเปลีย่นชอ่งรับสญัญาณ โปรดดู
คูม่อืการใชง้านโทรทศันป์ระกอบ

1 ปิดกำรท�ำงำนของกลอ้งและโทรทศันใ์ห้
เรยีบรอ้ย

2 เชือ่มตอ่กลอ้งเขำ้กบัโทรทศัน์

 ● บนตวัเครือ่งโทรทศัน ์ใหค้ณุเสยีบสายเชือ่ม 
ตอ่เขา้กบัชอ่งตอ่รับสญัญาณ HDMI จนสดุ  
ดงัภาพตวัอยา่ง

 ● บนตวักลอ้ง ใหค้ณุเปิดฝาครอบชอ่งเชือ่มตอ่
อปุกรณ ์และเสยีบปลั๊กสายสญัญาณจนสดุเขา้
กบัชอ่งตอ่บนตวักลอ้ง

3 เปิดโทรทศันแ์ละเปลีย่นไปทีช่อ่งรบั
สญัญำณภำยนอก

 ● สลบัจากชอ่งรับสญัญาณโทรทศันไ์ปทีช่อ่ง
รับสญัญาณภายนอกทีค่ณุตอ่สายเชือ่มตอ่
สญัญาณเขา้ไป ในขัน้ตอนที ่2

เครือ่งพมิพ์

เครือ่งพมิพท์ีร่องรบัระบบ PictBridge ของ
แคนนอน

 ● คณุสามารถพมิพภ์าพไดแ้มไ้มไ่ดใ้ช ้
คอมพวิเตอร ์โดยเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบั
เครือ่งพมิพโ์ดยตรง
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การใหพ้ลงังานกลอ้งโดยใชก้ระแสไฟฟ้าภายในบา้น

การใหพ้ลงังานกลอ้งโดยใชอ้ะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพค รุน่ CA-PS700 และ
อปุกรณต์อ่ไฟกระแสตรง รุน่ DR-E12 (แยกจ�าหน่ายทัง้คู)่ จะชว่ยลดความจ�าเป็นใน
การตรวจสอบระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู่

1 ปิดกลอ้งใหเ้รยีบรอ้ย

2 ใสอ่ปุกรณต์อ่ไฟกระแสตรง

 ● เมือ่ฝาครอบเปิดอยูแ่ละขัว้อปุกรณต์อ่ไฟ
กระแสตรง (1) อยูใ่นต�าแหน่งทีแ่สดง ใหป้รับ
ตวัล็อคแบตเตอรีไ่ปทาง (2) แลว้จงึใสอ่ปุกรณ์
ตอ่ไฟกระแสตรงลงไป

 ● ปิดฝาครอบ

3 เชือ่มตอ่อะแดปเตอรเ์ขำ้กบัอปุกรณต์อ่
ไฟกระแสตรง

 ● เปิดฝาและเสยีบปลั๊กของอะแดปเตอรเ์ขา้ไปใน
ชอ่งอปุกรณต์อ่ไฟกระแสตรงจนสดุ

4 เชือ่มตอ่สำยไฟ

 ● เสยีบปลายสายไฟดา้นหนึง่เขา้กบัอะแดปเตอร ์
จากนัน้เสยีบปลายอกีดา้นหนึง่เขา้กบัเตา้รับ

 ● เปิดกลอ้ง และใชง้านตามตอ้งการ

 ● เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ณุปิดกลอ้ง และ
ถอดปลั๊กออกจากเตา้เสยีบปลั๊กไฟ

 ● หา้มถอดสายอะแดปเตอรห์รอืถอดปลั๊กไฟระหวา่งทีก่ลอ้งยงัเปิดอยู ่เพราะ
อาจท�าใหภ้าพถกูลบออกไปหรอืกลอ้งเสยีหายได ้

 ● หา้มเชือ่มตอ่อะแดปเตอรห์รอืสายอะแดปเตอรเ์ขา้กบัอปุกรณอ์ืน่ๆ การกระ
ท�าเชน่นีอ้าจสง่ผลใหผ้ลติภณัฑเ์กดิความผดิปกตหิรอืเสยีหายได ้

(2)

(1)

(1)

(2)

4 เปิดกลอ้ง

 ● ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่[ON]

 ● กดปุ่ ม 

 ● ภาพจากกลอ้งจะแสดงบนโทรทศัน ์(ไมม่กีาร
แสดงผลใดๆ บนหนา้จอกลอ้ง)

 ● เมือ่เสร็จสิน้การแสดงภาพ ใหปิ้ดกลอ้งและ
โทรทศันก์อ่นทีจ่ะดงึปลั๊กออก

 ● กลอ้งจะไมส่นับสนุนการท�างานของระบบสมัผัสในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กบั
โทรทศันอ์ยู่

 ● ระหวา่งการสง่สญัญาณแบบ HDMI แสดงภาพถดัไปอาจใชเ้วลาเล็ก
นอ้ย หากคณุสลบัระหวา่งภาพ 4K และภาพเคลือ่นไหว HD หรอืภาพ
เคลือ่นไหวทีม่คีวามตา่งของอตัราเฟรม

 ● เมือ่กลอ้งและโทรทศันเ์ชือ่มตอ่กนั คณุยงัสามารถถา่ยภาพไดใ้นขณะทีดู่
ภาพทีเ่พิง่ถา่ยบนหนา้จอโทรทศัน์

เลน่ภาพ RAW บนโทรทศัน ์HDR

คณุสามารถดภูาพ RAW ใน HDR ดว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัโทรทศัน ์HDR
เพือ่ใหส้ขีองภาพแสดงตรงกบัลกัษณะของโทรทศัน ์HDR เลอืกแท็บ [ 3] → 
[สญัญาณออก HDMI HDR] → [เปิด]

 ● โปรดแน่ใจวา่โทรทศัน ์HDR ถกูตัง้คา่ไวส้�าหรับรับสญัญาณ HDR ส�าหรับ
รายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารเปลีย่นชอ่งรับสญัญาณโทรทศัน ์โปรดดคููม่อื
การใชง้านโทรทศัน์

 ● ภาพอาจดไูมเ่หมอืนกบัทีค่าดไว ้ขึน้อยูก่บัโทรทศันท์ีใ่ช ้
 ● เอฟเฟคการถา่ยภาพและขอ้มลูบางชนดิ อาจไมแ่สดงบนโทรทศัน ์HDR
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1 ตดิต ัง้แฟลช

2 ต ัง้คำ่โหมดถำ่ยภำพเป็นโหมด , , 
 หรอื 

 ● ในโหมดอืน่ๆ ตัง้คา่ระบบแฟลชไมส่ามารถ
เปลีย่นได ้เนือ่งจากแฟลชจะถกูปรับและ
ท�างานโดยอตัโนมตั ิตามความจ�าเป็น

3 ปรบักำรต ัง้คำ่แฟลชภำยนอก

 ● เก็บสาย (จากแฟลชวงแหวนมาโครหรอืแฟลชคูม่าโคร รวมทัง้สายตอ่
แฟลชนอกกลอ้ง) ใหห้า่งจากหวัแฟลช

 ● เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้ง ใหป้รับต�าแหน่งของขาตัง้เพือ่ป้องกนัไมใ่หห้วัแฟลช
สมัผัสกบัขาตัง้

 ● การตัง้คา่แฟลชในตวักลอ้งจะไมส่ามารถท�าไดเ้มือ่ตดิตัง้แฟลช Speedlite 
ซรีีส่ ์EX เขา้กบัตวักลอ้ง เนือ่งจากจะไมส่ามารถเขา้ไปทีห่นา้จอการตัง้คา่
ดงักลา่วได ้

 ● ไมม่กีารยงิล�าแสงชว่ยโฟกสัทีอ่ยูบ่นแฟลชภายนอก

การใชช้อ่งเสยีบแฟลชภายนอก

ใชช้อ่งเสยีบแฟลชภายนอกเพือ่ตดิตัง้แฟลชเสรมิภายนอกหรอืไมโครโฟน

1 ถอดฝำปิดชอ่งเสยีบแฟลชภำยนอก

 ● ดงึฝาออกตามภาพ

 ● ในการหลกีเลีย่งฝาปิดสญูหาย ใหเ้กบ็ไวใ้น
กลอ่งใสแ่ฟลชเสรมิภายนอกหรอืไมโครโฟน
ของคณุ

2 ตดิฝำปิดชอ่งเสยีบแฟลชภำยนอก

 ● หลงัจากถอดแฟลชภายนอกหรอืไมโครโฟน
ออก ใหต้ดิฝาปิดกลบัเพือ่ปกป้องชอ่งเสยีบ
แฟลชภายนอก

 ● สอดฝาปิดตามภาพ

การใชแ้ฟลชภายนอก (แยกจ�าหน่าย)

คณุจะสามารถถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชในแบบทีแ่ตกตา่งไดม้ากขึน้เมือ่ใชแ้ฟลช 
Speedlite ซรีีส่ ์EX ทีเ่ป็นอปุกรณเ์สรมิ

 ● ในบางกรณี ชดุแฟลชของแคนนอนทีไ่มใ่ชซ่รีีส่ ์EX อาจไมส่ามารถท�างาน
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งหรอืท�างานไมไ่ด ้

 ● การใชช้ดุแฟลช (โดยเฉพาะแฟลชไฟแรงสงู) หรอือปุกรณเ์สรมิส�าหรับ
แฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน อาจท�าใหก้ลอ้งท�างานไมไ่ดต้ามปกต ิและ
อาจท�าใหก้ลอ้งไดรั้บความเสยีหายได ้

 ● ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดคููม่อืการใชง้านของแฟลช Speedlite ซรีีส่ ์
EX กลอ้งรุน่นีเ้ป็นกลอ้ง Type-A ซึง่สามารถใชง้านคณุสมบตัทิัง้หมดของ 
Speedlite ซรีีส่ ์EX ได ้
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่แฟลชภายนอกดว้ยตนเอง

ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการตัง้คา่ระบบสว่นตวัของชดุแฟลช โปรดดคููม่อืการใช ้
งานแฟลช (แยกจ�าหน่าย)

 ● เลอืก [ 1] → [ควบคมุแฟลช] → [ตัง้คา่ 
C.Fn ของแฟลชภายนอก] และกดปุ่ ม 

 ● เลอืกรายการ กดปุ่ ม  เลอืกตวัเลอืกและกด
ปุ่ ม  อกีครัง้

 ● ส�าหรับการยงิแฟลชเต็มก�าลงัเมือ่ถา่ยภาพดว้ย Speedlite ซรีีส่ ์EX ตัง้คา่ 
[โหมดวดัแสงแฟลช] เป็น [1:TTL] (การวดัแสงแฟลชอตัโนมตั)ิ

การคนืคา่มาตรฐานของแฟลชภายนอก

คนืคา่มาตรฐานการตัง้คา่ [ตัง้คา่ระบบแฟลชตดิตัง้ภายนอก] และ [ตัง้คา่ C.Fn ของ
แฟลชภายนอก]

 ● เลอืก [ 1] → [ควบคมุแฟลช] → [ลบการ
ตัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● เลอืกรายการ กดปุ่ ม  เลอืก [ตกลง] และกด
ปุ่ ม  อกีครัง้

การตัง้คา่ฟังกช์ัน่แฟลชภายนอก

เมือ่ตดิตัง้แฟลชภายนอก ใหป้รับการตัง้คา่ตอ่ไปนีใ้น [ควบคมุแฟลช] บนแท็บ [ 1]
 ● สอ่งแสงไฟแฟลช
 ● E-TTL II
 ● แฟลชความเร็วต�า่
 ● ระบบควบคมุแฟลช
 ● ตัง้คา่ระบบแฟลชภายนอก (= 41)
 ● ตัง้คา่ระบบแฟลชภายนอกดว้ยตนเอง (= 41)
 ● ลบการตัง้คา่ (= 41)

 ● เลอืก [ 1] → [ควบคมุแฟลช] → [ตัง้คา่ 
C.Fn ของแฟลชภายนอก] และกดปุ่ ม 

 ● หนา้จอทางดา้นซา้ยจะแสดงขึน้มา

 ● เลอืกรายการ กดปุ่ ม  เลอืกตวัเลอืกและกด
ปุ่ ม  อกีครัง้

 ● [ตัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] จะไมส่ามารถใชง้านได ้เมือ่มกีารตดิตัง้
แฟลชภายนอก

 ● ขอ้มลูทีแ่สดงและรายการตัง้คา่ทีส่ามารถใชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตาม
ประเภทของชดุแฟลช ระบบแฟลชในปัจจบุนั การตัง้คา่ระบบสว่นตวัของ
แฟลช และปัจจัยอืน่ๆ ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัฟังกช์ัน่ทีส่ามารถใชง้าน
ไดก้บัชดุแฟลชของคณุ โปรดดคููม่อืการใชง้านชดุแฟลช

 ● Speedlite ซรีีส่ ์EX ทีไ่มส่ามารถใชร้ว่มกบัการตัง้คา่ระบบแฟลชจะ
สามารถปรับไดเ้ฉพาะ [ชดเชยระดบัแสงแฟลช] (นอกจากนีย้งัสามารถตัง้
คา่ [ชตัเตอรซ์งิค]์ ไดก้บั Speedlite ซรีีส่ ์EX บางรุน่เทา่นัน้)
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การตรวจสอบสภาวะของคอมพวิเตอร์

ส�าหรับรายละเอยีดความตอ้งการของระบบซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มลูความเขา้กนัได ้
(รวมทัง้การสนับสนุนในระบบปฏบิตักิารใหม)่ ใหเ้ยีย่มชมเว็บไซตข์องแคนนอน

การตดิตัง้ซอฟตแ์วร์

1 ดำวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์

 ● เมือ่คอมพวิเตอรเ์ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตแลว้ 
ใหเ้ขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์http://www.canon.
com/icpd/

 ● เขา้สูเ่ว็บไซตใ์หต้รงกบัประเทศหรอืภมูภิาค
ของคณุ

 ● ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์

2 ท�ำตำมค�ำแนะน�ำทีแ่สดงขึน้

 ● ดบัเบลิคลกิไฟลท์ีด่าวนโ์หลดเพือ่ตดิตัง้

กำรใชซ้อฟตแ์วร ์
ตอ่ไปนีเ้ป็นการแนะน�าเกีย่วกบัซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์อง
แคนนอน พรอ้มขัน้ตอนส�าหรับการตดิตัง้ และการบนัทกึภาพลงในคอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วร์
หลงัจากตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์หลา่นี ้คณุสามารถท�าสิง่ตอ่ไปนีไ้ดบ้นคอมพวิเตอรข์อง
คณุ

 ● EOS Utility
 - น�าเขา้ภาพและเปลีย่นการตัง้คา่กลอ้ง

 ● Digital Photo Professional
 - เรยีกใช ้ประมวลผล และแกไ้ขภาพตา่งๆ รวมถงึภาพ RAW

 ● Picture Style Editor
 - แกไ้ขรปูแบบภาพ รวมทัง้สรา้งและบนัทกึไฟลร์ปูแบบภาพ

 ● Image Transfer Utility 2
 - สง่ภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตัิ

 ● Map Utility
 - ใชแ้ผนทีเ่พือ่ดขูอ้มลู GPS ทีไ่ดม้กีารเพิม่ลงในภาพ

 ● ในการดแูละแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวบนคอมพวิเตอร ์ใหใ้ชซ้อฟตแ์วรท์ีต่ดิ
ตัง้กอ่นหนา้นีห้รอืซอฟตแ์วรท์ัว่ไปทีร่องรับภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึดว้ย
กลอ้ง

 ● ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่ลา่สดุจากเว็บไซตข์องแคนนอน

http://www.canon.com/icpd/
http://www.canon.com/icpd/
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3 บนัทกึภำพลงในคอมพวิเตอร์

 ● คลกิ [Download images to computer] → 
[Start automatic download]

 ● เมือ่ภาพไดถ้กูบนัทกึไปยงัโฟลเดอร ์Pictures 
บนคอมพวิเตอรแ์ลว้ (โดยแยกชือ่โฟลเดอร์
ตามวนัที)่ Digital Photo Professional จะเริม่
ตน้อตัโนมตัแิละแสดงภาพทีน่�าเขา้

 ● หลงัจากภาพถกูบนัทกึ ใหปิ้ดหนา้จอ EOS 
Utility ปิดกลอ้ง และถอดสายเชือ่มตอ่ออก

 ● ใช ้Digital Photo Professional เพือ่ดภูาพ
ทีค่ณุบนัทกึไปยงัคอมพวิเตอร ์ในการดภูาพ
เคลือ่นไหว ใหใ้ชซ้อฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้กอ่นหนา้
นีห้รอืซอฟตแ์วรป์กตทิีท่�างานเขา้กบัภาพ
เคลือ่นไหวทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้ง

 ● ครัง้แรกทีค่ณุเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์ไดรเวอรจ์ะถกูตดิตัง้ 
ซึง่อาจใชเ้วลาสกัเล็กนอ้ย จนกระทัง่ภาพตา่งๆ จะสามารถปรากฏใน
คอมพวิเตอรไ์ด ้

 ● ถงึแมค้ณุสามารถบนัทกึภาพลงเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งงา่ยดายผา่น
การเชือ่มตอ่ตวักลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรโ์ดยไมใ่ชซ้อฟตแ์วร ์แตจ่ะปรากฏ
ขอ้จ�ากดัดงันี้
 - อาจใชเ้วลาสกัเล็กนอ้ยหลงัจากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์
กวา่ภาพตา่งๆ จะปรากฏขึน้

 - ภาพถา่ยในแนวตัง้อาจจะถกูบนัทกึในแนวนอน
 - อาจไมส่ามารถบนัทกึภาพ RAW (หรอืภาพ JPEG ทีบ่นัทกึพรอ้มกบั
ภาพ RAW)

 - การตัง้คา่ป้องกนัภาพอาจสญูหายเมือ่ภาพถกูบนัทกึไปยงัคอมพวิเตอร์
 - อาจเกดิปัญหาบางอยา่งเกีย่วกบัการบนัทกึภาพหรอืขอ้มลูของภาพ โดย
ขึน้อยูก่บัรุน่ของระบบปฏบิตักิาร ซอฟตแ์วรท์ีใ่ช ้หรอืขนาดของไฟลภ์าพ

การบนัทกึภาพลงในคอมพวิเตอร์

ใชส้าย USB (แยกจ�าหน่าย; ปลายทีเ่สยีบกบักลอ้ง: Micro-B) เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้ง
และบนัทกึภาพไปยงัคอมพวิเตอร์

1 เชือ่มตอ่กลอ้งเขำ้กบัคอมพวิเตอร์

 ● ปิดกลอ้ง จากนัน้เปิดฝาครอบชอ่งตอ่สาย
อปุกรณ ์(1) และเสยีบปลั๊กของสายดา้นที่
เล็กกวา่เขา้ไปในชอ่งเชือ่มตอ่ของตวักลอ้งใน
ทศิทางทีแ่สดงในภาพจนสดุ (2)

 ● เสยีบปลั๊กสายเชือ่มตอ่ดา้นทีใ่หญก่วา่เขา้
ทีพ่อรต์ USB ของคอมพวิเตอร ์ส�าหรับราย
ละเอยีดเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่สาย USB บน
เครือ่งคอมพวิเตอร ์โปรดดคููม่อืการใชง้าน
คอมพวิเตอร์

2 เปิดกลอ้งและแสดง EOS Utility

 ● ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่[ON]

 ● Windows: ดบัเบิล้คลกิไอคอน EOS Utility 
บนเดสกท็์อป

 ● Mac OS: คลกิไอคอน EOS Utility ใน Dock

 ● ตอ่จากนีไ้ป EOS Utility จะเปิดขึน้เองโดย
อตัโนมตั ิเมือ่คณุเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบั
คอมพวิเตอรแ์ละเปิดกลอ้ง

(1)

(2)
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4 เปิดกลอ้ง

5 เลอืกภำพ

6 เขำ้สูห่นำ้จอกำรพมิพ์

 ● กดปุ่ ม  เพือ่เลอืก [พมิพภ์าพ] จากนัน้กด
ปุ่ ม  อกีครัง้

7 พมิพภ์ำพ

 ● เลอืก [พมิพ]์ และกดปุ่ ม 

 ● การพมิพภ์าพเริม่ตน้ขึน้

 ● ในการพมิพภ์าพอืน่ๆ หลงัจากการพมิพเ์สร็จ
สมบรูณใ์หท้�าตามขัน้ตอนที ่5 ซ�้า

 ● เมือ่คณุพมิพเ์สร็จ ใหปิ้ดกลอ้งและเครือ่งพมิพ ์
และถอดสายเชือ่มตอ่ออก

กำรพมิพภ์ำพ
คณุสามารถสัง่พมิพภ์าพไดง้า่ยๆ โดยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งพมิพ ์บนตวั
กลอ้ง คณุสามารถระบภุาพเพือ่ตัง้คา่การพมิพแ์บบหลายๆ ภาพ หรอืเตรยีมค�าสัง่
พมิพส์�าหรับน�าภาพไปลา้งทีร่า้นรับอดัภาพ และเตรยีมหรอืพมิพภ์าพส�าหรับการจัด
ท�าสมดุภาพ
โดยเราไดใ้ชเ้ครือ่งพมิพภ์าพของแคนนอนในซรีีส่ ์SELPHY CP ประกอบการอธบิาย
ในคูม่อืนี ้หนา้จอทีแ่สดงและฟังกช์ัน่ทีส่ามารถใชง้านไดอ้าจแตกตา่งกนัไปตาม
เครือ่งพมิพ ์ดงันัน้โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิจากคูม่อืการใชง้านเครือ่งพมิพนั์น้ๆ

การพมิพภ์าพอยา่งงา่ย

พมิพภ์าพถา่ยของคณุไดอ้ยา่งงา่ยดายโดยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งพมิพ์
ทีร่องรับระบบ PictBridge (แยกจ�าหน่าย) ดว้ยสาย USB (แยกจ�าหน่าย; ปลายที่
เสยีบกบักลอ้ง: Micro-B)

1 ปิดกำรท�ำงำนของกลอ้งและเครือ่งพมิพ์
ใหเ้รยีบรอ้ย

2 เชือ่มตอ่กลอ้งเขำ้กบัเครือ่งพมิพ์

 ● เปิดฝาครอบชอ่งเชือ่มตอ่อปุกรณ ์และเสยีบ
ปลั๊กทีม่ขีนาดเล็กเขา้ไปในชอ่งตอ่บนตวักลอ้ง
จนสดุตามทศิทางทีแ่สดง

 ● เชือ่มตอ่ปลั๊กทีห่วัปลั๊กใหญก่วา่เขา้กบั
เครือ่งพมิพ ์ส�าหรับรายละเอยีดการเชือ่มตอ่
อืน่ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านเครือ่งพมิพ์

3 เปิดเครือ่งพมิพ์
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การก�าหนดการตัง้คา่การพมิพ์

ก�าหนดรปูแบบการพมิพ ์วา่ตอ้งการเพิม่วนัทีห่รอืเลขทีภ่าพหรอืไม ่และการตัง้คา่
อืน่ตามขัน้ตอนดา้นลา่ง ซึง่การตัง้คา่เหลา่นีจ้ะใชก้บัภาพทัง้หมดทีอ่ยูใ่นรายการสัง่
พมิพ์

1 เลอืก [ส ัง่พมิพ]์

 ● เลอืก [สัง่พมิพ]์ บนแท็บ [ 1] จากนัน้กด
ปุ่ ม 

2 เลอืก [ต ัง้คำ่]

 ● เลอืก [ตัง้คา่] และกดปุ่ ม 

 ● เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● เลอืกตวัเลอืกบนหนา้จอถดัไป จากนัน้กดปุ่ ม 
 เพือ่กลบัสูห่นา้จอการพมิพ์

 ● ในบางกรณี การตัง้คา่ DPOF บางอยา่งอาจไมส่ามารถใชใ้นการพมิพไ์ด ้
โดยเครือ่งพมิพ ์หรอืรา้นทีใ่หบ้รกิารลา้งอดัภาพ

 ● อยา่ใชก้ลอ้งนีเ้พือ่ก�าหนดการตัง้คา่การพมิพภ์าพดว้ยการตัง้คา่ DPOF ให ้
ตัง้คา่บนกลอ้งตวัอืน่ การเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพโ์ดยใชก้ลอ้งเครือ่งนี ้
อาจเป็นการบนัทกึทบัการตัง้คา่เดมิทัง้หมด

 ● การตัง้คา่ [วนัที]่ เป็น [ใส]่ อาจท�าใหเ้ครือ่งพมิพบ์างเครือ่งพมิพว์นัทีล่ง
บนภาพซ�้าสองครัง้

การก�าหนดการตัง้คา่การพมิพ์

1 เขำ้สูห่นำ้จอกำรพมิพ์

 ● ท�าตามขัน้ตอนที ่1 – 6 ใน “การพมิพภ์าพ
อยา่งงา่ย” (= 44) เพือ่เขา้สูห่นา้จอทางดา้น
ซา้ย

2 ปรบักำรต ัง้คำ่

 ● เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● เลอืกตวัเลอืกบนหนา้จอถดัไป จากนัน้กดปุ่ ม 
 เพือ่กลบัสูห่นา้จอการพมิพ์

การเพิม่ภาพลงในรายการสัง่พมิพ ์(DPOF)

คณุสามารถตัง้คา่การพมิพแ์บบหลายภาพและค�าสัง่พมิพส์�าหรับน�าไปพมิพท์ีร่า้นที่
ใหบ้รกิารลา้งอดัภาพไดจ้ากตวักลอ้ง
โดยเลอืกภาพจากเมมโมรีก่ารด์ไดส้งูสดุ 998 ภาพ และตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้ง (= 46) 
เชน่ จ�านวนส�าเนา ตามขัน้ตอนดา้นลา่งนี ้ขอ้มลูการพมิพท์ีค่ณุเตรยีมดว้ยวธิกีารนี้
จะมคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานค�าสัง่พมิพ ์DPOF (Digital Print Order Format)

 ● ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถเลอืกได ้
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3 เลอืกภำพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● [ ] จะแสดงขึน้มา

 ● หากตอ้งการลบภาพออกจากสมดุภาพ ใหก้ด
ปุ่ ม  อกีครัง้ และ [ ] จะหายไป

 ● ท�าตามขัน้ตอนนีซ้�้าเพือ่เลอืกภาพอืน่ๆ

 ● เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม  เพือ่
กลบัสูห่นา้จอเมนู

การเพิม่ภาพหลายภาพในคราวเดยีว

 ● ขัน้ตอนที ่2 ใน “การเพิม่ภาพทลีะภาพ” 
(= 46) เลอืก [หลายภาพ] เพือ่เขา้สูห่นา้จอ
ทางดา้นซา้ย

 ● เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงขึน้เพือ่เพิม่ภาพ

 ● อยา่ใชก้ลอ้งนีเ้พือ่ก�าหนดการตัง้คา่การพมิพภ์าพดว้ยการตัง้คา่ DPOF ให ้
ตัง้คา่บนกลอ้งตวัอืน่ การเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพโ์ดยใชก้ลอ้งเครือ่งนี ้
อาจเป็นการบนัทกึทบัการตัง้คา่เดมิทัง้หมด

 ● ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถเลอืกได ้

ระบภุาพทีจ่ะพมิพ์

1 เลอืกภำพทีจ่ะพมิพ์

 ● ท�าตามขัน้ตอนที ่1 ใน “การก�าหนดการตัง้
คา่การพมิพ”์ (= 45) เพือ่เขา้สูห่นา้จอทาง
ดา้นซา้ย

 ● เลอืก [เลอืกภาพ] หรอื [หลายภาพ] จากนัน้
กดปุ่ ม 

 ● ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงขึน้เพือ่เพิม่ภาพ
ส�าหรับพมิพ์

การเพิม่ภาพไปยงัสมดุภาพ

เมือ่คณุเลอืกภาพจากเมมโมรีก่ารด์ทีใ่ชใ้นสมดุภาพสงูสดุ 998 ภาพ และใช ้
ซอฟตแ์วรเ์พือ่ชว่ยถา่ยโอนไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุ ภาพทีเ่ลอืกจะถกูเก็บไวใ้น
โฟลเดอรเ์ป้าหมาย ฟังกช์ัน่นีเ้ป็นประโยชนส์�าหรับเรยีงล�าดบัอลับัม้ภาพออนไลน ์
หรอืการพมิพอ์ลับัม้ภาพโดยใชเ้ครือ่งพมิพข์องคณุเอง

การเพิม่ภาพทลีะภาพ

1 เลอืก [ต ัง้คำ่โฟโตบุ้ค๊]

 ● กดปุ่ ม  เลอืก [ 1] → [ตัง้คา่โฟโต ้
บุค๊] และกดปุ่ ม  อกีครัง้

2 เลอืก [เลอืกภำพ]

 ● เลอืก [เลอืกภาพ] และกดปุ่ ม 
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กำรตดิต ัง้และกำรใชง้ำนเบือ้งตน้

ขอ้ควรระวงัในกำรใชง้ำน
 ● กลอ้งเป็นอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสท์ีม่คีวามแมน่ย�าสงู หลกีเลีย่งการตกหลน่หรอื

ไดรั้บการกระทบอยา่งรนุแรง

 ● อยา่น�ากลอ้งเขา้ใกลแ้มเ่หล็ก มอเตอร ์หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ ทีม่สีนามแมเ่หล็ก
ไฟฟ้าแรงสงู สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าแรงสงูอาจกอ่ใหเ้กดิความผดิปกตหิรอืขอ้มลู
ภาพถกูลบ

 ● หากมหียดน�้าหรอืสิง่สกปรกตดิอยูบ่นกลอ้งหรอืหนา้จอ ใหเ้ชด็ดว้ยผา้นุ่มแหง้ 
เชน่ ผา้เชด็แวน่ตา อยา่ถโูดยใชแ้รงมาก

 ● อยา่ใชน้�้ายาท�าความสะอาดทีม่ตีวัท�าละลายอนิทรยีใ์นการท�าความสะอาดกลอ้ง
หรอืหนา้จอ

 ● ใชแ้ปรงเป่าลมเพือ่ก�าจัดฝุ่ นออกจากเลนส ์หากการท�าความสะอาดเป็นเรือ่งยาก 
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้

 ● โปรดเก็บแบตเตอรีแ่พ็คทีไ่มไ่ดใ้ชไ้วใ้นถงุพลาสตกิหรอืหบีหอ่อืน่ๆ ในการคง
สภาพการท�างานของแบตเตอรี ่หากคณุจะไมใ่ชแ้บตเตอรีแ่พ็คในบางเวลา 
ใหช้ารจ์แบตเตอรีป่ระมาณหนึง่ครัง้ตอ่ปี จากนัน้ใชก้ลอ้งจนกระทัง่แบตเตอรี่
พลงังานหมดกอ่นเกบ็แบตเตอรีแ่พ็ค

 ● อยา่สมัผัสขัว้สมัผัสของกลอ้งหรอืเลนส ์อาจท�าใหก้ลอ้งท�างานผดิพลาดได ้

 ● เพือ่หลกีเลีย่งสรา้งความเสยีหายกบัเซนเซอรภ์าพ อยา่สมัผัสเซนเซอร ์ขณะ
เซนเซอรเ์ปิดหลงัจากถอดเลนสอ์อก

 ● อยา่กดีขวางการท�างานของชตัเตอรด์ว้ยนิว้ของคณุ ฯลฯ การกระท�าเชน่นีอ้าจ
ท�าใหก้ลอ้งท�างานผดิปกติ

 ● หลงัจากถอดเลนสอ์อกจากกลอ้งแลว้ วางเลนสโ์ดยใหด้า้นหลงัของเลนสต์ัง้
ขึน้ และปิดฝาครอบเลนสเ์พือ่ป้องกนัการเกดิรอยขดีขว่นบนเลนสห์รอืขัว้สมัผัส
ไฟฟ้า

 ● นอกจากฝุ่ นผงทีอ่าจเล็ดลอดเขา้สูภ่ายในตวักลอ้งแลว้ ในบางกรณีทีเ่กดิขึน้ได ้
ยาก สารหลอ่ลืน่จากชิน้สว่นภายในของกลอ้งอาจตดิอยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของ
เซนเซอร ์หลงัจากท�าความสะอาดเซนเซอรโ์ดยอตัโนมตั ิหากยงัมจีดุอยูบ่น
ภาพ ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้เพือ่ขอรับบรกิารท�าความสะอาดเซนเซอร์

 ● ขอแนะน�าใหท้�าความสะอาดตวักลอ้งและเมา้ทใ์สเ่ลนสด์ว้ยผา้เชด็เลนสนุ่์มๆ 
เป็นครัง้คราว

สว่นที ่2: 

เรยีนรูเ้กีย่วกบัการตัง้คา่กลอ้งและการด�าเนนิการใชง้านกลอ้งขัน้พืน้ฐาน

กำรเรยีนรูเ้ก ีย่วกบักลอ้ง
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การใส/่ถอดแบตเตอรีแ่พ็คและเมมโมรีก่ารด์

 ● หากคณุใสแ่บตเตอรีแ่พ็คโดยหนัผดิดา้น จะไมส่ามารถล็อคใหเ้ขา้ต�าแหน่งได ้
ควรมัน่ใจเสมอวา่แบตเตอรีแ่พ็คหนัถกูดา้นและล็อคเขา้ทีเ่มือ่ใสล่งไป

 ● การตัง้คา่ใดๆ ทีค่ณุก�าลงัปรับในปัจจบุนัอาจถกูลบทิง้ หากคณุถอดแบตเตอรี่
แพ็คออกในขณะทีเ่ปิดกลอ้งอยู่

 ● กอ่นทีจ่ะใชเ้มมโมรีก่ารด์ใหม ่หรอืการด์ทีเ่คยฟอรแ์มตจากอปุกรณอ์ืน่ คณุควร
ฟอรแ์มตการด์โดยใชก้ลอ้งนีก้อ่น

 ● การบนัทกึภาพจะไมส่ามารถท�าไดโ้ดยใชเ้มมโมรีก่ารด์ทีม่สีวติซป้์องกนัการ
บนัทกึอยูใ่นต�าแหน่งล็อค ใหเ้ลือ่นสวติซเ์พือ่ปลดล็อค

 ● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดใ้สเ่มมโมรีก่ารด์ในทศิทางทีถ่กูตอ้ง หากใสเ่มมโมรี่
การด์ผดิดา้น อาจท�าใหก้ลอ้งเสยีหายได ้

การตัง้คา่วนัที ่เวลา และโซนเวลา

 ● ตัง้คา่วนัที ่เวลา และโซนปัจจบุนัใหถ้กูตอ้ง หากหนา้จอ [วนัที/่เวลา/โซน] 
แสดงขึน้ขณะคณุเปิดกลอ้ง ขอ้มลูซึง่คณุก�าหนดนีจ้ะถกูบนัทกึลงในคณุสมบตัิ
ของภาพทีค่ณุถา่ย และจะถกูใชเ้มือ่คณุจัดเรยีงภาพตามวนัทีถ่า่ยภาพหรอืพมิพ์
ภาพโดยแสดงวนัที่

 ● เพือ่ตัง้คา่เวลาตามฤดกูาล (เร็วขึน้ 1 ชัว่โมง) ใหต้ัง้คา่ [ ] เป็น [ ] บนหนา้
จอ [วนัที/่เวลา/โซน]

 ● หากการตัง้คา่วนัที/่เวลา/โซนถกูลบทิง้ ใหต้ัง้คา่ใหมอ่กีครัง้ใหถ้กูตอ้ง

กำรเตรยีมกำรข ัน้ตน้

การชารจ์แบตเตอรีแ่พ็ค

 ● กอ่นการใชง้าน ใหช้ารจ์แบตเตอรีแ่พ็คดว้ยแทน่ชารจ์ทีจั่ดให ้แน่ใจวา่ไดช้ารจ์
แบตเตอรีแ่พ็คกอ่น เพราะกลอ้งไมม่กีารจ�าหน่ายพรอ้มกบัแบตเตอรีแ่พ็คทีช่ารจ์
แลว้

 ● ในการปกป้องและรักษาแบตเตอรีแ่พ็คใหอ้ยูใ่นสภาพด ีอยา่ชารจ์แบตเตอรีท่ ิง้
ไวน้านเกนิ 24 ชัว่โมง

 ● เมือ่แทน่ชารจ์แบตเตอรีเ่กดิปัญหาอาจมกีารป้องกนัวงจร โดยหยดุการชารจ์ 
และท�าใหไ้ฟชารจ์กะพรบิเป็นสสีม้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหถ้อดปลั๊กไฟจากเตา้รับ 
และถอดแบตเตอรีแ่พ็คออก ใสแ่บตเตอรีแ่พ็คเขา้กบัแทน่ชารจ์อกีครัง้และรอสกั
ครูก่อ่นเชือ่มตอ่แทน่ชารจ์เขา้กบัเตา้รับอกีครัง้

 ● แทน่ชารจ์สามารถใชไ้ดใ้นพืน้ทีท่ีม่กีระแสไฟฟ้า AC 100 – 240 V (50/60 Hz) 
ส�าหรับเตา้รับทีม่รีปูแบบตา่งกนั ใหใ้ชต้วัตอ่ปลั๊กทีส่ามารถหาซือ้ได ้หา้มใช ้
อปุกรณต์วัแปลงไฟฟ้าทีอ่อกแบบเพือ่ใชส้�าหรับการเดนิทาง เพราะอาจท�าให ้
แบตเตอรีแ่พ็คเสยีหายได ้

 ● แบตเตอรีแ่พ็คทีช่ารจ์ไวจ้ะคอ่ยๆ หมดลงถงึแมไ้มไ่ดใ้ชก้ต็าม ใหช้ารจ์แบตเตอรี่
แพ็คใน (หรอืทนัทกีอ่น) วนัทีจ่ะใช ้

 ● ส�าหรับการเตอืนสถานะการชารจ์ทีม่องเห็นได ้ใหค้รอบฝาปิดแบตเตอรีโ่ดยให ้
เห็นเครือ่งหมาย  บนแบตเตอรีแ่พ็คทีช่ารจ์แลว้และปกปิดไวบ้นแบตเตอรี่
แพ็คทีย่งัไมไ่ดช้ารจ์
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การถอืกลอ้ง

 ● อยา่ใหน้ิว้ของคณุไปบงัแฟลช หากคณุยกแฟลชขึน้

เปิด/ปิด
 ● เมือ่ตดิตัง้เลนส ์EF-M กบักลอ้งแลว้และกลอ้งปิดอยู ่รรัูบแสงจะแคบเพือ่ลด

ปรมิาณของแสงทีเ่ขา้สูต่วักลอ้ง และเพือ่ปกป้องสว่นประกอบภายในของกลอ้ง 
กลอ้งจะเกดิจดุรบกวนเล็กๆ เมือ่ปรับรรัูบแสงเปิดหรอืปิด

 ● เซนเซอรจ์ะถกูท�าความสะอาดเมือ่กลอ้งเปิดหรอืปิด และอาจท�าใหเ้กดิจดุรบ
กวนเล็กๆ แมว้า่กลอ้งจะปิดอยู ่แต ่[ ] จะแสดงขึน้เมือ่เซนเซอรถ์กูท�าความ
สะอาด อยา่งไรกต็าม ไอคอน [ ] อาจไมแ่สดงหากคณุเปิดและปิดกลอ้งเร็วๆ 
อยา่งตอ่เนือ่ง

 ● ในการสลบัไปยงัโหมดถา่ยภาพระหวา่งการเลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่ แลว้กดปุ่ ม  หรอืปุ่ มภาพเคลือ่นไหว หรอืหมนุปุ่ มปรับโหมด

การใชเ้ลนส์

 ● ควรท�าการซมูกอ่นการโฟกสั โฟกสัอาจเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยหากคณุหมนุ
วงแหวนซมูหลงัจากทีว่ตัถอุยูใ่นโฟกสั

 ● เพือ่เป็นการปกป้องเลนส ์สวมฝาครอบเลนสไ์วก้บัเลนสเ์มือ่ไมใ่ชง้านกลอ้ง

 ● เลนสบ์างเลนสอ์าจท�าใหเ้กดิขอบมดืบนภาพ หากมกีารใชง้านแฟลชในตวักลอ้ง

 ● เคล็ดลบัส�าหรับการหลกีเลีย่งฝุ่ นละอองและรอยเป้ือน
 - ควรถอดเปลีย่นเลนสอ์ยา่งรวดเร็วในบรเิวณทีม่ฝีุ่ นละอองนอ้ย
 - เมือ่จัดเกบ็กลอ้งโดยถอดเลนสอ์อก ใหส้วมฝาปิดกลอ้งไวเ้สมอ
 - เชด็ฝุ่ นหรอืสิง่สกปรกบนฝาปิดกอ่นทีค่ณุจะสวมเขา้กบักลอ้ง

 ● เมือ่ขนาดเซนเซอรภ์าพเล็กกวา่ขนาดฟิลม์ 35 มม. จะท�าใหด้เูหมอืนวา่ความยาว
โฟกสัของเลนสเ์พิม่ขึน้ประมาณ 1.6x ตวัอยา่งเชน่ ความยาวโฟกสัของเลนส ์15-
45 มม. เทา่กบัประมาณความยาวโฟกสั 24-72 มม. บนกลอ้ง 35 มม.

การใสเ่ลนส ์EF และ EF-S

 ● ในการใชง้านเลนส ์EF และ EF-S ใหใ้ชอ้ะแดปเตอรเ์มา้ทเ์สรมิ รุน่ EF-EOS M

 ● เมือ่ถอืหรอืใชง้านกลอ้งทีต่ดิเลนสท์ีห่นักกวา่กลอ้ง ใหป้ระคองเลนสไ์วด้ว้ย

 ● อะแดปเตอรอ์าจขยายระยะโฟกสัใกลส้ดุ หรอืมผีลกบัการขยายสงูสดุหรอืชว่ง
การถา่ยภาพของเลนส์

 ● หากสว่นหนา้ (วงแหวนโฟกสั) ของเลนสห์มนุขณะมกีารโฟกสัอตัโนมตั ิอยา่
แตะสว่นทีก่�าลงัหมนุ

 ● คณุสมบตักิารตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้และซมูพเิศษของเลนสเ์ทเลโฟโตบ้างเลนส์
จะไมร่องรับ

 ● หากใชข้าตัง้กลอ้ง ขณะอะแดปเตอรใ์ชง้านอยูก่บักลอ้ง ใหใ้ชฐ้านรองขาตัง้
กลอ้งยดึกบัอะแดปเตอร ์อยา่ใชช้อ่งเสยีบขาตัง้กลอ้งของกลอ้ง

 ● เลนส ์EF ทีย่ดึตดิกบัฐานรองขาตัง้กลอ้ง (เชน่ เลนสซ์เูปอรเ์ทเลโฟโต)้ ใหน้�า
ขาตัง้กลอ้งไปตดิกบัฐานรองขาตัง้กลอ้งบนเลนส์

 ● แกไ้ขการสัน่ของกลอ้งไดโ้ดยใชเ้ลนสท์ีม่รีะบบป้องกนัภาพสัน่ไหวในตวั เลนส์
ทีม่รีะบบป้องกนัภาพสัน่ไหวในตวัจะม ี“IS” ระบอุยูใ่นชือ่ IS ยอ่มาจาก Image 
Stabilizer
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มมุและทศิทำงของหนำ้จอ
 ● เมือ่ถา่ยภาพตวัคณุเอง คณุสามารถดภูาพตวัเองแบบในกระจกไดโ้ดยการหมนุ

หนา้จอวนกลบัไปทางดา้นหนา้ของกลอ้ง ในการยกเลกิการกลบัหนา้จอ ให ้
เลอืกแท็บ [ 4] → [กลบัหนา้จอ] → [ปิด]

 ● เพือ่ปกป้องหนา้จอใหปิ้ดหนา้จอและหนัเขา้หาตวักลอ้งเสมอเมือ่ไมใ่ชง้าน
กลอ้ง

 ● อยา่ใชแ้รงบงัคบัเปิดหนา้จอใหก้วา้งขึน้ ซึง่อาจท�าใหก้ลอ้งเสยีหายได ้

กรอบบนหนำ้จอกำรถำ่ยภำพ
 ● ลองถา่ยภาพในโหมด  หากไมม่กีรอบแสดงขึน้ หากกรอบไมแ่สดงรอบวตัถทุี่

ตอ้งการ หรอืหากกรอบแสดงในพืน้หลงัหรอืพืน้ทีเ่ดยีวกนั

หนำ้จอควบคมุทนัใจ
 ● คณุยงัสามารถเลอืกตวัเลอืกไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม 

หนำ้จอเมนู
 ● รายการเมนูทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพทีเ่ลอืก

ปุ่ มชตัเตอร์
 ● เพือ่ใหแ้น่ใจวา่วตัถอุยูใ่นโฟกสั ใหเ้ริม่ตน้โดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้ง

ไว ้และทนัททีีจั่บโฟกสัไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ มลงจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

 ● วตัถอุาจไมอ่ยูใ่นโฟกสั หากคณุถา่ยภาพโดยไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
กอ่น

ชอ่งมองภำพ
 ● ถงึแมว้า่ชอ่งมองภาพจะผลติภายใตเ้งือ่นไขการผลติทีม่คีวามแมน่ย�าสงูมาก 

และพกิเซลมากกวา่ 99.99% มคีณุสมบตัติรงตามทีก่�าหนด เป็นสว่นนอ้ยทีบ่าง
พกิเซลอาจบกพรอ่งหรอือาจปรากฏเป็นจดุสแีดงหรอืสดี�า ซึง่ไมถ่อืวา่เป็นความ
เสยีหายของกลอ้งหรอืสง่ผลตอ่รปูภาพทีบ่นัทกึแตอ่ยา่งใด

 ● การแสดงผลของชอ่งมองภาพและหนา้จอกลอ้งไมส่ามารถเปิดใชง้านไดพ้รอ้ม
กนั

 ● การตัง้คา่อตัราสว่นภาพบางประเภทจะท�าใหเ้กดิแถบสดี�าแสดงขึน้บรเิวณทีด่า้น
บนและลา่งหรอืซา้ยและขวาของหนา้จอ ซึง่พืน้ทีเ่หลา่นีจ้ะไมถ่กูบนัทกึ

 ● หนา้จอจะไมท่�างานเมือ่คณุขยบัตาของคณุออกจากชอ่งมองภาพ หากคณุเลอืก
แท็บ [ 4] → [การตัง้คา่การแสดง] → [ปุ่ มควบคมุแสดงภาพ] → [แมนนวล] 
และจากนัน้ [การแสดงแมนนวล] → [ชอ่งมองภาพ]

 ● คณุสามารถประหยดัพลงังานแบตเตอรีโ่ดยการตัง้คา่ [ประสทิธภิาพแสดงผล] 
บนแท็บ [ 4] เป็น [ประหยดัพลงังาน] แตอ่าจจะท�าใหก้ารแสดงผลชอ่งมอง
ภาพและหนา้จอมลีกัษณะเป็นคลืน่

 ● คณุสามารถปรับคา่ชอ่งมองภาพและความสวา่งหนา้จอแยกกนัไดใ้น[ความสวา่ง
ของหนา้จอ] บนแท็บ [ 2]

 ● หากตอ้งการลดหนา้จอการถา่ยภาพ ใหเ้ลอืกแท็บ [ 4] → [รปูแบบชอ่งมอง
ภาพทีแ่สดง] → [การแสดง 2]



51

ดชันี

ภาคผนวก

ขอ้ผดิพลาดและค�าเตอืน

การแกไ้ขปัญหา

การตัง้คา่

การเลน่ภาพ

การถา่ยภาพ

การตดิตัง้และการใชง้านเบือ้งตน้

การเรยีนรูเ้กีย่วกบักลอ้ง

อปุกรณเ์สรมิ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย/อปุกรณเ์สรมิ

แป้นพมิพบ์นหนำ้จอ
 ● โปรดทราบวา่ความยาวและรปูแบบของขอ้มลูทีค่ณุสามารถใสไ่ดจ้ะแตกตา่งกนั

ไปตามฟังกช์ัน่ทีค่ณุใช ้

 ● แตะ [ ] เพือ่ลบตวัอกัษรกอ่นหนา้ การแตะและการกดปุ่ ม [ ] คา้งไวจ้ะ
ลบตวัอกัษรหา้ตวัในครัง้เดยีว

 ● ส�าหรับบางฟังกช์ัน่ [ ] จะไมแ่สดงและไมส่ามารถใชไ้ด ้

 ● การป้อนตวัอกัษรยงัท�าไดโ้ดยการกดปุ่ ม / / /  เพือ่เลอืกตวัอกัษรหรอื
สญัลกัษณ ์จากนัน้กดปุ่ ม 

กำรแสดงไฟสญัญำณ
 ● เมือ่ไฟสญัญาณสวา่งหรอืกะพรบิ อยา่ปิดกลอ้ง อยา่เปิดฝาครอบชอ่งใสเ่มมโมรี่

การด์/แบตเตอรี ่หรอือยา่เขยา่หรอืกระแทกกลอ้ง การท�าเชน่นีอ้าจท�าใหส้ญู
เสยีภาพ หรอืท�าใหก้ลอ้งหรอืเมมโมรีก่ารด์เสยีหายได ้
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กำรถำ่ยภำพ

โหมดอตัโนมตั ิ

การถา่ยภาพในโหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

 ● เพือ่ใหไ้ดว้ดิโีอสรปุทีน่่าประทบัใจยิง่ขึน้ ใหเ้ล็งกลอ้งไปทีว่ตัถปุระมาณสีว่นิาที
กอ่นท�าการถา่ยภาพนิง่

 ● กลอ้งจะบนัทกึทัง้ภาพนิง่และคลปิวดิโีอ คลปิจะจบลงดว้ยภาพนิง่และเสยีง
ชตัเตอร ์รวมเป็นตอนเดยีวในวดิโีอสรปุ

 ● เวลาใชง้านของแบตเตอรีใ่นโหมดนีจ้ะสัน้ลงกวา่โหมด  เพราะวดิโีอสรปุจะ
ถกูบนัทกึทกุครัง้ทีถ่า่ยภาพ

 ● วดิโีอสรปุอาจไมถ่กูบนัทกึหากคณุถา่ยภาพนิง่ทนัททีีเ่ปิดกลอ้ง เลอืกโหมด  
หรอืใชง้านกลอ้งโดยวธิอีืน่

 ● เสยีงและแรงสัน่สะเทอืนจากกลอ้งของคณุหรอืการท�างานของเลนสจ์ะถกู
บนัทกึในวดิโีอสรปุ

 ● คณุภาพของภาพวดิโีอสรปุคอื [ ] ส�าหรับ NTSC หรอื [ ] 
ส�าหรับ PAL ซึง่แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรปูแบบสญัญาณวดิโีอขาออก

 ● ไมม่กีารเลน่เสยีงเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืใชก้ารตัง้เวลาถา่ยภาพ

 ● วดิโีอสรปุจะถกูบนัทกึเป็นไฟลภ์าพเคลือ่นไหวแยกตา่งหากในกรณีตอ่ไปนี ้ถงึ
แมว้า่จะถกูบนัทกึในวนัเดยีวกนัในโหมด 
 - ขนาดไฟลข์องวดิโีอสรปุเกอืบถงึ 4 GB หรอืเวลารวมทีบ่นัทกึทัง้หมดเกอืบถงึ 
29 นาท ี59 วนิาที

 - วดิโีอสรปุไดรั้บการป้องกนั
 - มกีารเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เวลาตามฤดกูาล ระบบวดิโีอ ไทมโ์ซน หรอืขอ้มลู
ลขิสทิธิ์

 ● ไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบเสยีงชตัเตอรท์ีบ่นัทกึได ้

 ● หากคณุตอ้งการบนัทกึวดิโีอสรปุโดยไมม่ภีาพนิง่ ใหป้รับการตัง้คา่ลว่งหนา้ 
เลอืกแท็บ [ 2] → [ชนดิวดิโีอสรปุ] → [ไมม่ภีาพนิง่]

เรยีนรูเ้กีย่วกบัโหมดถา่ยภาพทีห่ลากหลายส�าหรับภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว



53

ดชันี

ภาคผนวก

ขอ้ผดิพลาดและค�าเตอืน

การแกไ้ขปัญหา

การตัง้คา่

การเลน่ภาพ

การถา่ยภาพ

การตดิตัง้และการใชง้านเบือ้งตน้

การเรยีนรูเ้กีย่วกบักลอ้ง

อปุกรณเ์สรมิ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย/อปุกรณเ์สรมิ

 ● เสยีงจะถกูบนัทกึในรปูแบบสเตอรโิอ

 ● ขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว เสยีงการท�างานโฟกสัอตัโนมตัขิองเลนสอ์าจถกู
บนัทกึดว้ย หากคณุไมต่อ้งการบนัทกึเสยีง ใหเ้ลอืกแท็บ [ 5] → [บนัทกึ
เสยีง] → [ไมใ่ชง้าน]

 ● ในการรักษาโฟกสัใหค้งทีข่ณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ใหเ้ลอืกแท็บ [ 5] → 
[Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] → [ไมใ่ชง้าน]

 ● ภาพเคลือ่นไหวทีม่ขีนาดไฟลเ์กนิ 4 GB อาจจะถกูแบง่ออกเป็นหลายไฟล ์จะ
ไมม่กีารเลน่ภาพตอ่เนือ่งอตัโนมตักิบัภาพเคลือ่นไหวทีถ่กูแบง่บนัทกึ เลน่แตล่ะ
ภาพเคลือ่นไหวโดยแยกกนั

ไอคอนแสดงฉาก

 ● ในโหมด  และ  ฉากการถา่ยภาพทีก่ลอ้งก�าหนดจะแสดงดว้ยไอคอน 
และการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งส�าหรับการโฟกสัภาพ ความสวา่งของวตัถ ุและสทีี่
เหมาะสมจะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัิ

 ● ลองถา่ยภาพในโหมด  หากไอคอนแสดงฉากไมต่รงกบัสภาวะการถา่ย
ภาพจรงิ หรอืหากไมส่ามารถถา่ยภาพดว้ยเอฟเฟค ส ีหรอืความสวา่งตามทีค่ณุ
ตอ้งการ

ภาพนิง่

 ● หากกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัวตัถไุดเ้มือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กรอบสสีม้
จะแสดงขึน้และภาพจะไมถ่กูถา่ย แมว้า่คณุจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 ● การโฟกสัอาจใชเ้วลานานขึน้หรอืโฟกสัไมถ่กูตอ้ง เมือ่บคุคล หรอืวตัถอุืน่ๆ ถกู
ตรวจจับ หรอืเมือ่วตัถมุดืหรอืขาดความเปรยีบตา่ง หรอืในสภาวะทีส่วา่งจา้

 ● ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงทีก่ะพรบิ เตอืนวา่ภาพอาจจะเบลอไดเ้นือ่งจาก
กลอ้งสัน่ ในกรณีนี ้ใหต้ดิขาตัง้กลอ้งหรอืใชว้ธิกีารอืน่เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่

 ● หากภาพของคณุมดืแมจ้ะมกีารยงิแฟลช ใหข้ยบัเขา้ไปใกลว้ตัถมุากขึน้

 ● หลอดไฟอาจสวา่งขึน้เมือ่คณุกดวงแหวนชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ในสภาวะแสงนอ้ย 
เพือ่ชว่ยในการโฟกสั

 ● ขอบมดืและพืน้ทีภ่าพมดือาจเกดิขึน้กบับางเลนสเ์มือ่ใชแ้สงแฟลช

 ● ถงึแมว้า่คณุยงัสามารถถา่ยภาพไดอ้กีกอ่นทีห่นา้จอถา่ยภาพจะแสดงขึน้ ภาพ
กอ่นหนา้อาจเป็นตวัก�าหนดโฟกสั ความสวา่ง และสทีีใ่ช ้

ภาพเคลือ่นไหว

 ● แถบสดี�าบรเิวณดา้นบนและลา่งของหนา้จอจะไมถ่กูบนัทกึ

 ● เมือ่การบนัทกึเริม่ขึน้ การแสดงผลจะแคบลงและวตัถจุะดใูหญข่ึน้

 ● เมือ่คณุจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่การโฟกสั ความสวา่ง และสจีะถกูปรับโดย
อตัโนมตัิ

 ● การบนัทกึจะหยดุลงโดยอตัโนมตัเิมือ่เมมโมรีก่ารด์เต็ม

 ● แมว้า่กลอ้งอาจจะอุน่ขึน้เมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวซ�้าเป็นระยะเวลานาน แตก่ไ็ม่
ไดถ้อืวา่เป็นปัญหา

 ● ควรใหน้ิว้ของคณุออกหา่งจากไมโครโฟนขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว การปิดบงั
ไมโครโฟนอาจขดัขวางการบนัทกึเสยีง หรอืท�าใหเ้สยีงทีบ่นัทกึไมช่ดัเจน

 ● หลกีเลีย่งการสมัผัสปุ่ มควบคมุตา่งๆ ของกลอ้งนอกจากปุ่ มภาพเคลือ่นไหวและ
แผงหนา้จอสมัผัสขณะบนัทกึภาพ เพราะเสยีงจากกลอ้งจะถกูบนัทกึดว้ย เมือ่
ปรับการตัง้คา่หรอืด�าเนนิการอืน่ๆ ระหวา่งการบนัทกึ ใหใ้ชแ้ผงหนา้จอสมัผัส
หากเป็นไปได ้

 ● เสยีงกลไกการท�างานของเลนสแ์ละกลอ้งจะถกูบนัทกึเชน่กนั

 ● เมือ่การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวเริม่ตน้ขึน้ พืน้ทีแ่สดงภาพจะเปลีย่นไปและวตัถุ
จะขยายใหญข่ึน้ ซึง่เป็นวธิแีกไ้ขความผดิเพีย้นของภาพทีเ่กดิจากการสัน่ของ
กลอ้ง ในการบนัทกึภาพวตัถใุหม้ขีนาดเดยีวกบัทีแ่สดงกอ่นการบนัทกึ ใหป้รับ
การตัง้คา่ระบบป้องกนัภาพสัน่ไหว
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การบนัทกึการตัง้คา่ชว่ยภาพสรา้งสรรค์

 ● คณุยงัสามารถก�าหนดเอฟเฟคทีค่ณุตอ้งการ เชน่ [เบลอฉากหลงั], [ความ
สวา่ง], [คอนทราสต]์, [ความอิม่ตวัของส]ี, [โทนส ี1], [โทนส ี2], และ  
[ภาพขาวด�า]

 ● สามารถบนัทกึการตัง้คา่ลว่งหนา้ไดส้งูสดุ 3 การตัง้คา่

 ● หลงัจากบนัทกึการตัง้คา่ลว่งหนา้ 3 การตัง้คา่แลว้ การตัง้คา่อืน่ๆทีค่ณุบนัทกึ
ใหมจ่ะเขยีนทบัการตัง้คา่ลว่งหนา้ทีม่อียู ่โปรดทราบวา่การเขยีนทบัการตัง้คา่
ลว่งหนา้จะไมส่ามารถกูค้นืกลบัมาได ้

กำรถำ่ยภำพในฉำกพเิศษ

ภาพตวัเอง

 ● พืน้ทีอ่ืน่ๆ นอกเหนอืจากผวิของบคุคลอาจไดรั้บการปรับโดยขึน้อยูก่บัสภาวะ
การถา่ยภาพ

 ● ลองทดสอบการถา่ยภาพกอ่น เพือ่ความแน่ใจวา่ผลทีไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่ณุ
ตอ้งการ

 ● คณุยงัสามารถตัง้คา่ลกูเลน่โดยการหมนุปุ่ ม  หลงัจากทีค่ณุเลอืกโหมด 
[ ] ใหก้ดปุ่ ม  และเลอืกลกูเลน่เชน่ [เอฟเฟคผวิเนยีน] หรอื [พืน้หลงั]

 ● ก�าหนดการตัง้คา่ [เอฟเฟคผวิเนยีน] ในโหมด [ ] จะไมถ่กูน�าไปใชใ้นโหมด 
[ ]

 ● [พืน้หลงั] ตัง้คา่เป็น [ ] และไมส่ามารถเปลีย่นในระบบแฟลช [ ] เมือ่
คณุยกแฟลชขึน้

 ● จะไมม่กีารยงิแฟลชภายนอกอืน่ๆทีต่ดิตัง้เพิม่

ผวิเนยีน

 ● พืน้ทีอ่ืน่ๆ นอกเหนอืจากผวิของบคุคลอาจไดรั้บการปรับโดยขึน้อยูก่บัสภาวะ
การถา่ยภาพ

 ● ลองทดสอบการถา่ยภาพกอ่น เพือ่ความแน่ใจวา่ผลทีไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่ณุ
ตอ้งการ

 ● รายละเอยีดการตัง้คา่ในโหมด [ ] จะไมถ่กูน�าไปใชใ้นโหมด [ ]

การถา่ยภาพดว้ยการตัง้คา่ทีค่ณุโปรดปราน (ชว่ยภาพสรา้งสรรค)์

 ● การถา่ยภาพเพยีงแคค่ณุจนิตนาการ ไมจ่�าเป็นตอ้งรูข้อ้ก�าหนดของการถา่ยภาพ 
เลอืกตวัเลอืกทีง่า่ยตอ่การท�าความเขา้ใจ เพือ่การเบลอฉากหลงั ปรับความ
สวา่ง หรอืปรับภาพถา่ยดว้ยวธิตีา่งๆทีแ่สดงขึน้ทีห่นา้จอ

 เบลอฉากหลงั
ปรับการเบลอฉากหลงั เลอืกคา่ทีส่งูขึน้เพือ่ท�าให ้
พืน้หลงัคมชดัขึน้ หรอืคา่ทีต่�า่ลงเพือ่ท�าใหพ้ืน้หลงั
เบลอขึน้

 ความสวา่ง ปรับความสวา่งของภาพ เลอืกคา่ทีส่งูขึน้เพือ่ใหภ้าพ
สวา่งขึน้

 คอนทราสต์ ปรับคอนทราสตห์รอืความเปรยีบตา่ง เลอืกคา่ทีส่งู
ขึน้เพือ่เพิม่ความเปรยีบตา่ง

 ความอิม่ตวัของสี ปรับความสดใสของส ีเลอืกคา่ทีส่งูขึน้เพือ่ท�าใหส้ี
สดใสขึน้ หรอืคา่ทีต่�า่ลงเพือ่ท�าใหส้จีดืลง

 โทนส ี1 ปรับโทนส ีเลอืกคา่ทีส่งูขึน้เพือ่เพิม่สเีหลอืง หรอื
คา่ทีต่�า่ลงเพือ่เพิม่สนี�้าเงนิ

 โทนส ี2 ปรับโทนส ีเลอืกคา่ทีส่งูขึน้เพือ่เพิม่สเีขยีว หรอืคา่ที่
ต�า่ลงเพือ่เพิม่สมีว่งแดง

 ภาพขาวด�า

เลอืกจากหา้ตวัเลอืกภาพสโีทนเดยีว: [สขีาว/ด�า], 
[สโีทนน�้าตาล], [สนี�้าเงนิ], [สมีว่ง] หรอื [สเีขยีว] 
ตัง้คา่เป็น [ปิด] เพือ่ถา่ยภาพส ีโปรดทราบวา่ [ความ
อิม่ตวัของส]ี, [โทนส ี1] และ [โทนส ี2] ไมส่ามารถ
ใชไ้ดก้บัตวัเลอืกอืน่นอกจาก [ปิด]

 ● [เบลอฉากหลงั] จะใชง้านไมไ่ดเ้มือ่ใชแ้ฟลช

 ● เพือ่ป้องกนัการตัง้คา่ของคณุจากการถกูรเีซต็ เมือ่คณุเปลีย่นโหมดหรอืปิด
กลอ้ง ใหต้ัง้คา่ [คงขอ้มลูชว่ยภาพสรา้งสรรค]์ บนแท็บ [ 2] เป็น [ใชง้าน]
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ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื

 ● ความหยาบของภาพจะลดลงโดยการรวมภาพถา่ยตอ่เนือ่งหลายภาพเขา้เป็น
ภาพเดีย่ว

 ● ภาพถา่ยอาจดไูมล่ะเอยีดเพราะความไวแสง ISO ไดเ้พิม่ขึน้เพือ่ใหเ้หมาะกบั
สภาวะการถา่ยภาพ

 ● ถอืกลอ้งใหม้ัน่ขณะทีค่ณุถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

 ● ภาพเบลอจากการเคลือ่นไหวมากเกนิไปหรอืในบางสภาวะการถา่ยภาพ อาจ
ท�าใหผ้ลทีไ่ดไ้มเ่ป็นไปตามทีค่ณุตอ้งการ

 ● จะเกดิความลา่ชา้ขึน้กอ่นทีค่ณุจะสามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้ เนือ่งจากกลอ้ง
ท�าการประมวลผลและรวมภาพเขา้ดว้ยกนั

 ● ลองท�าใหก้ลอ้งอยูใ่นสภาพนิง่เมือ่ใชแ้ฟลช เนือ่งจากความเร็วชตัเตอรอ์าจจะ
ลา่ชา้

ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR

 ● ถอืกลอ้งใหม้ัน่ขณะทีค่ณุถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

 ● ภาพเบลอจากการเคลือ่นไหวมากเกนิไปหรอืในบางสภาวะการถา่ยภาพ อาจ
ท�าใหผ้ลทีไ่ดไ้มเ่ป็นไปตามทีค่ณุตอ้งการ

 ● หากการสัน่ของกลอ้งมากเกนิไปรบกวนการถา่ยภาพ ใหต้ดิขาตัง้กลอ้งหรอืใช ้
วธิกีารอืน่เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่ ในกรณีนี ้ควรปิดการใชง้านป้องกนัภาพสัน่ไหว

 ● การเคลือ่นไหวของวตัถใุดๆ กต็ามจะท�าใหภ้าพดพูรา่มวั

 ● จะเกดิความลา่ชา้ขึน้กอ่นทีค่ณุจะสามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้ เนือ่งจากกลอ้ง
ท�าการประมวลผลและรวมภาพเขา้ดว้ยกนั

โหมดเงยีบ

 ● ไมส่ามารถใชง้านการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชหรอืการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งได ้

 ● กรอบจะแสดงขึน้มารอบหนา้จอ เมือ่มกีารถา่ยภาพ

 ● กลอ้งสัน่หรอืการเคลือ่นไหวของวตัถอุาจท�าใหภ้าพเกดิการบดิเบอืน

กฬีา

 ● ภาพถา่ยอาจดไูมล่ะเอยีดเพราะความไวแสง ISO ไดเ้พิม่ขึน้เพือ่ใหเ้หมาะกบั
สภาวะการถา่ยภาพ

ระยะใกล ้

 ● ตรวจสอบระยะโฟกสัใกลส้ดุของเลนสท์ีใ่ชเ้พือ่ก�าหนดวา่คณุสามารถถา่ย
ภาพเขา้ใกลว้ตัถไุดม้ากเทา่ใด ระยะโฟกสัใกลส้ดุของเลนส ์คอืระยะทีว่ดัจาก
เครือ่งหมาย  (ระนาบโฟกสั) ดา้นบนของตวักลอ้งจนถงึวตัถุ

 ● หากตอ้งการท�าใหว้ตัถเุล็กๆ ดใูหญข่ึน้ ใหใ้ชเ้ลนสม์าโคร (แยกจ�าหน่าย)

อาหาร

 ● คณุยงัสามารถตัง้คา่เอฟเฟคทีค่ณุตอ้งการ โดยการหมนุปุ่ ม  หลงัจากที่
คณุเลอืกโหมด [ ] ใหก้ดปุ่ ม  และเลอืก [โทนส]ี

 ● โทนสเีหลา่นีอ้าจดไูมเ่หมาะสมเมือ่ใชก้บับคุคล

 ● ในการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช โทนสจีะถกูตัง้เป็นการตัง้คา่เริม่ตน้

ถา่ยแพน

 ● ส�าหรับรายละเอยีดของเลนสท์ีร่องรับโหมด [ ] เยีย่มชมไดท้ีเ่ว็บไซตแ์คนนอน

 ● ลองทดสอบการถา่ยภาพกอ่น เพือ่ความแน่ใจวา่ผลทีไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่ณุ
ตอ้งการ

 ● เพือ่ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหถ้อืกลอ้งอยา่งกระชบัดว้ยมอืทัง้สอง โดยขอ้ศอกแนบ
กบัล�าตวั และหมนุทัง้ล�าตวัของคณุเพือ่ตดิตามวตัถุ

 ● คณุสมบตันิีจ้ะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ส�าหรับวตัถทุีเ่คลือ่นไหวในแนวนอน เชน่ 
รถยนตห์รอืรถไฟ
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 ● ภาพเบลอจากการเคลือ่นไหวมากเกนิไปหรอืในบางสภาวะการถา่ยภาพ อาจ
ท�าใหผ้ลทีไ่ดไ้มเ่ป็นไปตามทีค่ณุตอ้งการ

 ● หากการสัน่ของกลอ้งมากเกนิไปรบกวนการถา่ยภาพ ใหต้ดิขาตัง้กลอ้งหรอืใช ้
วธิกีารอืน่เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่ ในกรณีนี ้ควรปิดการใชง้านป้องกนัภาพสัน่ไหว

 ● จะเกดิความลา่ชา้ขึน้กอ่นทีค่ณุจะสามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้ เนือ่งจากกลอ้ง
ท�าการประมวลผลและรวมภาพเขา้ดว้ยกนั

โหมดแมนนวล

การตัง้คา่การถา่ยภาพจากหนา้จอเดยีว

 ● รายการทีแ่สดงและสามารถก�าหนดคา่ขึน้กบัโหมดถา่ยภาพ

 ● การตัง้คา่บางอยา่งจะถกูก�าหนดคา่บนอกีหนา้จอทีเ่ปิดขึน้ เมือ่คณุเลอืกการตัง้
คา่และกดปุ่ ม  รายการทีม่ ี[ ] ก�ากบับนหนา้จอทีส่องสามารถก�าหนดคา่
ไดโ้ดยการกดปุ่ ม  กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสู ่INFO ทนัใจ

ความสวา่งของภาพ (ระดบัแสง)

การปรับความสวา่งของภาพ (ชดเชยแสง)

 ● คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่นีไ้ดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 2] → [ชดเชยแสง/
AEB]

การถา่ยภาพครอ่มแสงอตัโนมตั ิ(ถา่ยภาพครอ่ม)

 ● เพือ่ลา้งการตัง้คา่ AEB ใหต้ัง้คา่จ�านวน AEB เป็น 0 ตามขัน้ตอนการก�าหนดคา่

 ● AEB จะใชง้านไมไ่ดเ้มือ่ใชร้ว่มกบัแฟลช ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ ฟิลเตอร์
สรา้งสรรคห์รอืการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์

 ● หากการชดเชยคา่แสงถกูใชง้านอยู ่คา่ทีก่�าหนดส�าหรับฟังกช์ัน่ดงักลา่วจะกลาย
เป็นระดบัคา่แสงมาตรฐานของการถา่ยภาพครอ่ม

กำรใชเ้อฟเฟคพเิศษ

ซอฟตโ์ฟกสั

 ● ลองทดสอบการถา่ยภาพกอ่น เพือ่ความแน่ใจวา่ผลทีไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่ณุ
ตอ้งการ

เอฟเฟคเลนสต์าปลา

 ● ลองทดสอบการถา่ยภาพกอ่น เพือ่ความแน่ใจวา่ผลทีไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่ณุ
ตอ้งการ

เอฟเฟคกลอ้งของเลน่

 ● เอฟเฟคตอ่ไปนีส้ามารถใชก้บัภาพในโหมด [ ]

มาตรฐาน ภาพจะมลีกัษณะคลา้ยกบัภาพถา่ยจากกลอ้งของเลน่

โทนอบอุน่ ภาพจะมสีทีีด่อูบอุน่กวา่การใชโ้ทนส ี[มาตรฐาน]

โทนเยอืกเย็น ภาพจะมสีทีีด่เูยอืกเย็นกวา่การใชโ้ทนส ี[มาตรฐาน]

 ● ลองทดสอบการถา่ยภาพกอ่น เพือ่ความแน่ใจวา่ผลทีไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่ณุ
ตอ้งการ

เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม

 ● กรอบสขีาวจะแสดงขึน้เมือ่คณุเลอืกโหมด [ ] บง่บอกพืน้ทีภ่าพสว่นทีจ่ะไม่
ท�าใหเ้บลอ

 ● ลองทดสอบการถา่ยภาพกอ่น เพือ่ความแน่ใจวา่ผลทีไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่ณุ
ตอ้งการ

ศลิปะมาตรฐาน HDR, ศลิปะสสีดใส HDR, ศลิปะคมเขม้ HDR 
และศลิปะลายนูน HDR

 ● โหมดนีส้ามารถลดแสงจา้และการสญูเสยีรายละเอยีดในเงามดื ซึง่มแีนวโนม้จะ
เกดิขึน้ในภาพถา่ยทีม่คีวามเปรยีบตา่งสงู

 ● เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ กลอ้งจะถา่ยสามภาพและรวมเขา้ดว้ยกนั ถอื
กลอ้งใหม้ัน่ขณะทีค่ณุถา่ยภาพ
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การล็อคความสวา่งของภาพ / คา่แสง (ล็อค AE)

 ● AE: คา่แสงอตัโนมตัิ

 ● หลงัจากคา่แสงถกูล็อค คณุสามารถปรับองคป์ระกอบของความเร็วชตัเตอรแ์ละ
คา่รรัูบแสงไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม  (เลือ่นคา่โปรแกรม)

 ● ในโหมด , ,  หรอื  การเปิดรับคา่แสงจะแสดงขึน้บนการตัง้เวลาใน 
[ระยะเวลาวดัแสง] บนแท็บ [ 3]

การเปลีย่นระบบการวดัแสง

 ● ดว้ย [ ] คา่แสงจะถกูล็อคทีร่ะดบัทีก่�าหนดเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
ดว้ย [ ] [ ] หรอื [ ] คา่แสงจะไมถ่กูล็อค แตจ่ะก�าหนดในขณะทีค่ณุถา่ย
ภาพ

 ● คณุยงัสามารถตัง้คา่ระบบการวดัแสงไดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 3] → [โหมด
วดัแสง]

การเปลีย่นความไวแสง ISO

 ● ถงึแมว้า่การเลอืกคา่ความไวแสง ISO ทีต่�า่ลงอาจชว่ยลดจดุรบกวนภาพของ
ภาพได ้แตอ่าจมคีวามเสีย่งมากขึน้จากการสัน่ของวตัถแุละกลอ้งในบางสภาวะ
การถา่ยภาพ

 ● การเลอืกคา่ความไวแสง ISO ทีส่งูขึน้จะเพิม่ความเร็วชตัเตอร ์ซึง่อาจชว่ยลด
การสัน่ของวตัถแุละกลอ้ง และเป็นการเพิม่ระยะแฟลช แตภ่าพถา่ยอาจดหูยาบ

 ● คณุยงัสามารถปรับความไวแสง ISO โดยการกดปุ่ ม 

 ● คณุยงัสามารถปรับความไวแสง ISO ไดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 2] → 
[ การตัง้คา่ความไวแสง ISO] → [ความไวแสง ISO]

การแกไ้ขความสวา่งและความเปรยีบตา่งแบบอตัโนมตั ิ
(ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั)ิ

 ● แกไ้ขความสวา่งและความเปรยีบตา่งอตัโนมตัเิพือ่หลกีเลีย่งภาพทีม่ดืเกนิไป 
หรอืความเปรยีบตา่งทีม่ากหรอืนอ้ยเกนิไป

 ● คณุสมบตันิีอ้าจเพิม่จดุรบกวนภายใตก้ารถา่ยภาพบางสภาวะ

 ● เมือ่ผลของการปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตัสิงูเกนิไป และภาพมคีวามสวา่งมาก
เกนิไป ใหต้ัง้คา่เป็น [ ] หรอื [ ]

 ● ภาพอาจยงัคงสวา่งหรอืเอฟเฟคการชดเชยแสงอาจนอ้ยลงภายใตก้ารตัง้คา่อืน่
นอกเหนอืจาก [ ] หากคณุใชก้ารตัง้คา่การชดเชยแสงหรอืการชดเชยแสง
แฟลชมดืลง ส�าหรับการถา่ยภาพทีค่ณุก�าหนดความสวา่ง ใหต้ัง้คา่นีเ้ป็น [ ]

 ● คณุยงัสามารถปรับการแกไ้ขความสวา่งและความเปรยีบตา่งแบบอตัโนมตัไิด ้
โดยการเลอืกแท็บ [ 2] → [ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ

 ● ภาพถา่ยตอ่เนือ่งบางภาพอาจไมส่ามารถใชไ้ด ้เมือ่การตัง้คา่นีไ้ดต้ัง้คา่เป็น 
[ ]

การถา่ยภาพวตัถทุีส่วา่ง (เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง)

 ● การตัง้คา่เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่งเป็น [D+] หรอื [D+2] อาจท�าใหค้ณุไม่
สามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ทีต่�า่กวา่ 160 ในกรณีนีก้ารปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมตัยิงัตัง้คา่เป็น [ ] และไมส่ามารถเปลีย่นได ้

 ● ภายใตบ้างสภาวะการถา่ยภาพ ภาพอาจดไูมเ่หมอืนกบัทีค่าดไว ้ถงึแมว้า่คณุจะ
เลอืก [D+2]
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สขีองภาพ

การปรับสมดลุแสงขาว

 ● คณุสามารถเลอืก [อตัโนมตั:ิ ตามบรรยากาศ] หรอื [อตัโนมตั:ิ ก�าหนดสขีาว] 
หลงัจากเลอืก [ ] และกดปุ่ ม 

 ● คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่นีไ้ดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 4] → [สมดลุแสงขาว]

สมดลุแสงขาวแบบก�าหนดเอง

 ● การถา่ยภาพวตัถสุขีาวทีส่วา่งหรอืมดืเกนิไปอาจท�าใหค้ณุไมส่ามารถตัง้คา่
สมดลุแสงขาวไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

 ● เลอืก [ยกเลกิ] เพือ่เลอืกภาพทีแ่ตกตา่ง เลอืก [ตกลง] เพือ่ใชภ้าพนัน้ส�าหรับ
การโหลดขอ้มลูแสงขาว แตอ่าจไมไ่ดส้มดลุแสงขาวทีเ่หมาะสม

 ● แทนการใชว้ตัถสุขีาว แผนภมูสิเีทาหรอืแผน่สะทอ้นแสงสเีทา 18% (ทีม่ี
จ�าหน่ายทัว่ไป) สามารถสรา้งสมดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้งมากขึน้

 ● สมดลุแสงขาวปัจจบุนัและการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งจะไมถ่กูค�านงึถงึ เมือ่คณุถา่ย
ภาพวตัถสุขีาว

การแกไ้ขสมดลุแสงขาวดว้ยตนเอง

 ● ระดบัการแกไ้ขใดๆ ทีค่ณุตัง้คา่จะถกูเกบ็ไว ้แมว้า่คณุจะเปลีย่นตวัเลอืกสมดลุ
แสงขาว

 ● บนหนา้จอการตัง้คา่ขัน้สงูส�าหรับการแกไ้ข B จะเป็นสนี�้าเงนิ, A เป็นสเีหลอืง, 
M เป็นสมีว่งแดง และ G เป็นสเีขยีว

 ● หนึง่ระดบัส�าหรับการแกไ้ขสนี�้าเงนิ/สเีหลอืงจะเทยีบเทา่ประมาณ 5 ไมเรดของ
ฟิลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิ ี(Mired: หน่วยการวดัทีแ่สดงความเขม้ของฟิลเตอร์
แปลงอณุหภมูสิ)ี

 ● คณุยงัสามารถปรับระดบัการแกไ้ขไดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 4] → [ปรับ/ครอ่ม
แสงขาว]

 ● คณุจะสามารถถา่ยภาพดว้ยการปรับสมดลุแสงขาวโดยอตัโนมตั ิ(ครอ่มแสง
ขาว) โดยการหมนุปุ่ ม  บนหนา้จอการแกไ้ข กลอ้งจะจับภาพสามภาพตอ่
การถา่ยหนึง่ครัง้ โดยแตล่ะภาพจะมโีทนสทีีแ่ตกตา่งกนัไป

การตัง้คา่อณุหภมูสิขีองสมดลุแสงขาวดว้ยตวัเอง

 ● อณุหภมูสิสีามารถตัง้คา่เพิม่ไดท้ลีะ 100 K ในชว่ง 2,500 – 10,000 K

พกิดัสี

 ● โดยสว่นมากพกิดัสขีอง Adobe RGB จะใชใ้นแอพพลเิคชัน่แบบมอือาชพี เชน่ 
การพมิพเ์ชงิพาณชิย ์ไมแ่นะน�าใหใ้ช ้นอกจากคณุเคยชนิกบัการประมวลผล
ภาพดว้ย Adobe RGB และ DCF 2.0 (รุน่ 2.21 หรอืลา่สดุ) การประมวลผลภาพ
เพิม่เตมิบนคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งหลกีเลีย่งภาพพกิดัสทีีด่อูอ่นในสภาวะแวดลอ้ม
ของคอมพวิเตอร ์sRGB หรอืเมือ่พมิพด์ว้ยเครือ่งพมิพท์ีไ่มร่องรับ DCF 2.0 (รุน่ 
2.21 หรอืลา่สดุ)

 ● ชือ่ของไฟลภ์าพนิง่ในพกิดัส ีAdobe RGB ขึน้ตน้ดว้ย _

 ● โปรไฟล ์ICC จะไมฝั่งตวั ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัโปรไฟล ์ICC โปรดดใูน
คูม่อืการใชง้าน Digital Photo Professional

การปรับส ี(รปูแบบภาพ)

 ● รายการรปูแบบภาพทีส่ามารถใชไ้ดม้ดีงัตอ่ไปนี้

อตัโนมตัิ

โทนสถีกูปรับโดยอตัโนมตัใิหเ้หมาะสมกบัฉาก สดีู
สดใส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส�าหรับทอ้งฟ้าสฟ้ีา ตน้ไม ้
สเีขยีว และแสงยามเย็น ในฉากธรรมชาต ิกลางแจง้ 
และเวลาพระอาทติยต์ก

ปกติ ภาพดสูดใส คมชดั และมชีวีติชวีา เหมาะส�าหรับฉาก
สว่นใหญ่

ภาพบคุคล
ใหส้ผีวิทีเ่รยีบเนยีน มคีวามคมชดัลดลงเล็กนอ้ย 
เหมาะส�าหรับภาพบคุคลทีถ่า่ยระยะใกล ้ปรับ [โทน
ส]ี เพือ่แกไ้ขโทนสผีวิ

ภาพววิ ส�าหรับสฟ้ีาและสเีขยีวทีส่ดใส และภาพคมชดัมาก
และมชีวีติชวีา ไดผ้ลดกีบัทวิทศันท์ีน่่าประทบัใจ

เนน้ราย
ละเอยีด

ส�าหรับการแสดงรายละเอยีดของรปูทรงวตัถทุี่
ประณีตและพืน้ผวิทีล่ะเอยีดออ่น ท�าภาพใหม้สีสีนั
สดใสขึน้เล็กนอ้ย

ภาพเป็นกลาง
ส�าหรับการปรับแตง่ตอ่บนคอมพวิเตอร ์ท�าภาพให ้
มสีอีอ่นลง โดยมคีวามเปรยีบตา่งต�า่และโทนสเีป็น
ธรรมชาติ
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ภาพตามจรงิ
ส�าหรับการปรับแตง่ตอ่บนคอมพวิเตอร ์สรา้งสสีนั
ทีแ่ทจ้รงิของวตัถภุายใตก้ารวดัแสงโดยรอบดว้ย
อณุหภมูสิ ี5200 K สสีดใสจะถกูท�าใหด้อูอ่น

ภาพขาวด�า เปลีย่นสขีองภาพใหเ้ป็นโทนสขีาว/ด�า

ผูใ้ชก้�าหนด
เพิม่รปูแบบภาพใหมโ่ดยขึน้กบัรปูแบบทีต่ัง้ไว ้เชน่ 
[ภาพบคุคล] หรอื [ภาพววิ] หรอืไฟลร์ปูแบบภาพ 
จากนัน้ปรับไดต้ามตอ้งการ

 ● การตัง้คา่เริม่ตน้ [อตัโนมตั]ิ จะถกูใชส้�าหรับ [ ] [ ] และ [ ] จน
กระทัง่คณุเพิม่รปูแบบภาพ

 ● คณุยงัสามารถปรับรปูแบบภาพไดโ้ดยเลอืกแท็บ [ 4] → [รปูแบบภาพ]

การก�าหนดรปูแบบภาพเอง

 ● รายการรปูแบบภาพทีส่ามารถปรับไดม้ดีงัตอ่ไปนี้

ความคมชดั

สงู
ปรับระดบัการเพิม่ขอบ เลอืกคา่ทีต่�า่ลง
เพือ่ท�าใหว้ตัถนุุ่มลง (เบลอ) หรอืคา่ทีส่งู
ขึน้เพือ่ท�าใหว้ตัถคุมชดัขึน้

ละเอยีด
ระบคุวามบางของขอบทีจ่ะใชก้ารปรับเพิม่ 
เลอืกคา่ทีต่�า่ลงเพือ่ใหม้รีายละเอยีดเพิม่
มากขึน้

ต�า่

เกณฑค์วามเปรยีบตา่งระหวา่งขอบและ
พืน้ทีภ่าพโดยรอบซึง่จะก�าหนดการเพิม่
ขอบ เลอืกคา่ทีต่�า่ลงเพือ่เพิม่ขอบทีไ่ม่
โดดเดน่มากจากพืน้ทีโ่ดยรอบ โปรดทราบ
วา่เมือ่ใชค้า่ทีต่�า่ลง อาจเนน้จดุรบกวนให ้
ชดัขึน้

ความเปรยีบตา่ง
ปรับคอนทราสตห์รอืความเปรยีบตา่ง 
เลอืกคา่ทีต่�า่ลงเพือ่ลดความเปรยีบตา่ง 
หรอืคา่ทีส่งูขึน้เพือ่เพิม่ความเปรยีบตา่ง

ความอิม่ตวัของส*ี1
ปรับความเขม้ของส ีเลอืกคา่ทีต่�า่ลงเพือ่
ท�าใหส้จีางลง หรอืคา่ทีส่งูขึน้เพือ่ท�าให ้
สเีขม้ขึน้

โทนส*ี1
ปรับโทนสผีวิ เลอืกคา่ทีต่�า่ลงเพือ่ท�าใหม้ี
โทนแดงมากขึน้ หรอืคา่ทีส่งูขึน้เพือ่ท�าให ้
มโีทนเหลอืงมากขึน้

ลกูเลน่ฟิลเตอร*์2

เนน้เมฆสขีาว สเีขยีวของตน้ไม ้หรอืสอีืน่ๆ 
ในภาพขาวด�า
N:   ภาพขาวด�าปกตทิีไ่มม่ลีกูเลน่ฟิลเตอร์
Ye:   ทอ้งฟ้าจะดเูป็นธรรมชาตมิากขึน้ และ

เมฆสขีาวจะดเูดน่ชดัขึน้
Or:   ทอ้งฟ้าจะดเูขม้ขึน้เล็กนอ้ย 

พระอาทติยต์กจะดสูดใสมากขึน้
R:   ทอ้งฟ้าจะดคูอ่นขา้งเขม้ ใบไมร้ว่งจะ

ดเูดน่ชดัและสวา่งขึน้
G:   สผีวิและรมิฝีปากจะมคีวามเรยีบเนยีน 

ใบไมต้น้ไมส้เีขยีวจะดเูดน่ชดัและ
สวา่งขึน้

ลกูเลน่โทนส*ี2
เลอืกจากสโีทนเดยีวไดด้งัตอ่ไปนี:้ 
[N:ไมใ่ช]้, [S:ซเีปีย], [B:น�้าเงนิ], 
[P:มว่ง] หรอื [G:เขยีว]

*1 ไมส่ามารถใชง้านไดก้บั [ ]
*2 สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบั [ ]

 ● การตัง้คา่ [ละเอยีด] และ [ต�า่] ใน [ความคมชดั] ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัภาพ
เคลือ่นไหว

 ● หากตอ้งการยกเลกิการเปลีย่นแปลงใดๆ หลงัจากทีป่รับรปูแบบภาพ ใหก้ดปุ่ ม 

 ● ผลของ [ลกูเลน่ฟิลเตอร]์ จะมองเห็นไดม้ากขึน้ดว้ยคา่ [คอนทราสต]์ ทีส่งูขึน้



60

ดชันี

ภาคผนวก

ขอ้ผดิพลาดและค�าเตอืน

การแกไ้ขปัญหา

การตัง้คา่

การเลน่ภาพ

การถา่ยภาพ

การตดิตัง้และการใชง้านเบือ้งตน้

การเรยีนรูเ้กีย่วกบักลอ้ง

อปุกรณเ์สรมิ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย/อปุกรณเ์สรมิ

การบนัทกึรปูแบบภาพทีก่�าหนดเอง

 ● รปูแบบภาพทีค่ณุเพิม่ลงในกลอ้งโดยใช ้EOS Utility กส็ามารถแกไ้ขได ้

 ● ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วรจ์ากเว็บไซตข์องแคนนอนไดต้ามตอ้งการ 
ส�าหรับขัน้ตอนการดาวนโ์หลด โปรดด ู“การตดิตัง้ซอฟตแ์วร”์ (= 42)

การโฟกสั

การระบพุืน้ทีโ่ฟกสัไดง้า่ยๆ (เนน้สจีดุโฟกสั)

 ● สทีีแ่สดงขึน้ส�าหรับการเนน้สจีดุโฟกสั จะไมถ่กูบนัทกึลงในภาพถา่ยของคณุ

การเลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตัิ

 ● การโฟกสัอาจใชเ้วลานานหรอืโฟกสัไมถ่กูตอ้ง เมือ่วตัถมุดืหรอืขาดความเปรยีบ
ตา่ง เมือ่สภาวะแสงมาก หรอืการใชเ้ลนส ์EF หรอื EF-S บางชนดิ ส�าหรับราย
ละเอยีดของเลนส ์ตรวจสอบไดจ้ากเว็บไซตข์องแคนนอน

 ● คณุยงัสามารถเปลีย่นวธิกีารโฟกสัอตัโนมตั ิ(AF) ทีใ่ชโ้ดยการเลอืกแท็บ 
[ 6] → [วธิโีฟกสัอตัโนฯ]

 ● หากกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัวตัถไุดเ้มือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กรอบสสีม้
จะแสดงขึน้และภาพจะไมถ่กูถา่ย แมว้า่คณุจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

+การตดิตาม

 ● หลงัจากทีค่ณุเล็งกลอ้งไปยงัวตัถ ุกรอบสขีาวจะแสดงขึน้รอบใบหนา้ทีก่ลอ้ง
ก�าหนดใหเ้ป็นวตัถหุลกั

 ● หลงัจากทีก่ลอ้งตรวจจับความเคลือ่นไหวได ้กรอบจะเลือ่นตามวตัถทุีก่�าลงั
เคลือ่นทีภ่ายในระยะการท�างาน

 ● หากตรวจไมพ่บใบหนา้เมือ่เล็งกลอ้งไปยงับคุคล การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
จะแสดงกรอบสเีขยีวรอบพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นโฟกสั

 ● ในกรณีตอ่ไปนี ้ใบหนา้อาจไมถ่กูตรวจจับ
 - ใบหนา้บคุคลอยูไ่กลหรอืใกลเ้กนิไป
 - ใบหนา้บคุคลทีม่ดืหรอืสวา่งเกนิไป
 - ใบหนา้บคุคลในโปรไฟล ์ทีม่ลีกัษณะเอยีงขา้ง หรอืมบีางสว่นถกูปิดบงั

 ● บางครัง้กลอ้งอาจตรวจจับวตัถอุืน่เป็นใบหนา้บคุคลโดยผดิพลาด

 ● เมือ่กดปุ่ ม  แลว้ [เลอืกใบหนา้: เปิด] จะแสดงขึน้ และกรอบโฟกสัใบหนา้ 
( ) จะปรากฏรอบใบหนา้ทีถ่กูตรวจจับเป็นใบหนา้หลกั กดปุ่ ม  อกีครัง้
เพือ่สลบักรอบโฟกสัใบหนา้ [ ] ไปยงัใบหนา้อืน่ทีถ่กูตรวจจับ เมือ่คณุเลอืก
ใบหนา้จากใบหนา้ทีถ่กูตรวจจับทัง้หมดแลว้ [เลอืกใบหนา้: ปิด] จะแสดงขึน้ 
และเลอืกใบหนา้จะถกูยกเลกิ

แบบโซน AF

 ● กลอ้งจะโฟกสัภายในพืน้ทีท่ีค่ณุก�าหนดไว ้มปีระสทิธภิาพเมือ่วตัถยุากตอ่การ
ถา่ยภาพดว้ย [ +การตดิตาม] หรอื [AF จดุเดยีว] เนือ่งจากคณุสามารถระบุ
พืน้ทีท่ีจ่ะโฟกสัได ้กลอ้งจะโฟกสัภายในกรอบสขีาวทีแ่สดงขึน้ คณุสามารถ
เลือ่นกรอบสขีาวไดโ้ดยการลากนิว้หรอืแตะหนา้จอ

 ● กรอบสนี�้าเงนิจะแสดงขึน้รอบต�าแหน่งทีโ่ฟกสั เมือ่คณุเลอืกแท็บ [ 6] → 
[การโฟกสัอตัโนมตั]ิ → [Servo AF]

AF จดุเดยีว

 ● กลอ้งโฟกสัโดยใชจ้ดุการโฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว ชว่ยใหก้ารโฟกสัมี
ประสทิธภิาพมากขึน้

 ● คณุยงัสามารถเลือ่นกรอบไดโ้ดยการแตะหนา้จอเพือ่ระบตุ�าแหน่งทีจ่ะโฟกสั 
ส�าหรับการจัดองคป์ระกอบภาพโดยวตัถอุยูท่ีร่มิขอบหรอืมมุโดยไมต่อ้งเลือ่น
กรอบ กอ่นอืน่ใหเ้ล็งกลอ้งไปยงัวตัถใุหอ้ยูใ่นจดุโฟกสัอตัโนมตั ิจากนัน้กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้ใหจั้ดองคป์ระกอบ
ภาพอกีครัง้ จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ (ล็อคจดุโฟกสั)

ขยายการแสดงภาพเพือ่การตรวจสอบจดุโฟกสั

 ● การแสดงภาพแบบขยายยงัสามารถท�าไดโ้ดยการแตะที ่[ ] บนหนา้จอ เมือ่
ตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมตัเิป็น [  ] หรอื [  ]
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ถา่ยภาพดวงตาของวตัถใุหอ้ยูใ่นโฟกสั

 ● ดวงตาของวตัถอุาจตรวจจับอยา่งไมถ่กูตอ้ง ขึน้อยูก่บัวตัถแุละสภาวะการถา่ย
ภาพ

 ● จะไมม่กีรอบแสดงขึน้รอบดวงตา นอกจากกลอ้งสามารถตรวจจับใบหนา้หรอื
ดวงตาของวตัถไุด ้

 ● โฟกสัอตัโนมตัเิพือ่ตรวจจับดวงตาใชง้านไมไ่ด ้เมือ่ตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมตัเิป็น 
[  ] หรอื [  ] หรอืเมือ่การโฟกสัอตัโนมตัถิกูตัง้คา่เป็น [ ]

 ● เปิดใชง้าน [AF ตรวจจับดวงตา] จะปิดการใชง้าน [  Servo อตัโนมตั]ิ

 ● คณุยงัสามารถเลอืกดวงตาโดยการแตะทีด่วงตาทีต่อ้งการบนหนา้จอ และคณุ
สามารถสลบัโฟกสัไปทีด่วงตาอืน่ โดยการกดปุ่ ม 

การถา่ยภาพโดยใชร้ะบบ Servo AF

 ● จดุโฟกสัและคา่แสงจะถกูก�าหนดอยูท่ีต่�าแหน่งของจดุโฟกสัอตัโนมตัสิฟ้ีาขณะ
ทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 ● กลอ้งอาจไมส่ามารถถา่ยภาพในขณะทีก่�าลงัโฟกสั แมว้า่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ กดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวต้ลอด ขณะทีค่ณุตดิตามวตัถุ

 ● คา่แสงจะไมถ่กูล็อคในโหมด Servo AF เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ แต่
จะก�าหนดในเวลาทีค่ณุถา่ยภาพ โดยไมค่�านงึถงึการตัง้คา่โหมดวดัแสง

 ● การถา่ยภาพตอ่เนือ่งพรอ้มกบัโฟกสัอตัโนมตัสิามารถท�าไดโ้ดยการระบ ุServo 
AF โปรดทราบวา่การถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะชา้ลงในเวลานี ้และโฟกสัอาจหายไป
หากคณุซมูเขา้หรอืออกขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

 ● กลอ้งอาจไมส่ามารถจับโฟกสัไดถ้กูตอ้ง ซึง่ขึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ช ้ระยะหา่งจาก
วตัถแุละความเร็วของวตัถุ

 ● หากกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัวตัถไุดเ้มือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กรอบสสีม้
จะแสดงขึน้และภาพจะไมถ่กูถา่ย แมว้า่คณุจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 ● คณุยงัสามารถปรับ Servo AF ไดโ้ดยเลอืกแท็บ [ 6] → [การโฟกสั
อตัโนมตั]ิ

การเปลีย่นการตัง้คา่โฟกสั

 ● การเปลีย่นการตัง้คา่ AF แบบตอ่เนือ่งมผีลดงัตอ่ไปนี้

ใชง้าน
ชว่ยป้องกนัไมใ่หพ้ลาดโอกาสการถา่ยภาพแบบทนัททีนัใด 
เนือ่งจากกลอ้งจะท�าการโฟกสัอยูบ่นวตัถตุลอดเวลาจนกวา่คณุจะ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

ไมใ่ชง้าน เป็นการประหยดัพลงังานแบตเตอรี ่เนือ่งจากกลอ้งจะไมท่�าการ
โฟกสัตลอดเวลา อยา่งไรกต็าม อาจท�าใหก้ารโฟกสัลา่ชา้

 ● หาก AF แบบตอ่เนือ่งไมท่�างาน คณุสามารถเลอืกวตัถ ุและตัง้คา่ไปทีจ่ดุนัน้

การเลอืกวตัถโุดยการแตะ

 ● กลอ้งอาจไมส่ามารถตดิตามวตัถไุดห้ากวตัถมุขีนาดเล็กเกนิไปหรอืเคลือ่นทีเ่ร็ว
เกนิไป หรอืมคีวามเปรยีบตา่งระหวา่งวตัถแุละพืน้หลงัไมเ่พยีงพอ

แฟลช

 ● [ตัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] สามารถคนืคา่มาตรฐานได ้เลอืกแท็บ [ 1] 
→ [ควบคมุแฟลช] → [ลบการตัง้คา่] → [ลบการตัง้คา่แฟลชในตวักลอ้ง]

การเปลีย่นระบบแฟลช

 ● หากมกีารยงิแฟลช อาจเกดิขอบมดืบนภาพได ้การยงิแฟลชกบัเลนสบ์างชนดิ
อาจจะท�าใหข้อบมดืหรอืพืน้ทีภ่าพมดื

 ● เมือ่มคีวามเสีย่งทีจ่ะเปิดรับแสงมากเกนิไป กลอ้งจะปรับความเร็วชตัเตอรห์รอื
ความไวแสง ISO โดยอตัโนมตัใินการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชเพือ่ลดแสงจา้ใน
ภาพ และถา่ยภาพโดยใชค้า่แสงทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ดงันัน้ความเร็วชตัเตอรแ์ละ
ความไวแสง ISO ทีแ่สดงเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่อาจไมเ่ขา้กบัการตัง้
คา่ในการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช

 ● คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่นีไ้ดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 1] → [ควบคมุแฟลช] 
→ [สอ่งแสงไฟแฟลช]

 ● แฟลชอตัโนมตั ิ[ ]
 - แฟลชจะท�างานโดยอตัโนมตัใินสภาวะแสงนอ้ย

 ● เปิดแฟลช [ ]
 - แฟลชจะท�างานทกุครัง้ทีถ่า่ยภาพ

 ● ปิดแฟลช [ ]
 - ส�าหรับการถา่ยภาพโดยไมใ่ชแ้ฟลช
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ระบบควบคมุแฟลช

 ● เมือ่มคีวามเสีย่งทีจ่ะเปิดรับแสงมากเกนิไป กลอ้งจะปรับความไวแสงโดย
อตัโนมตัใินการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชเพือ่ลดแสงจา้ในภาพ และถา่ยภาพ
โดยใชค้า่แสงทีเ่หมาะสมทีส่ดุ อยา่งไรกต็าม คณุสามารถปิดใชง้านการปรับ
คา่อตัโนมตัขิองความไวแสงไดโ้ดยเลอืกแท็บ [ 1] → [ควบคมุแฟลช] → 
[ระบบควบคมุแฟลช] → [ไมใ่ชง้าน]

การปรับชดเชยคา่แสงแฟลช

 ● คณุยงัสามารถปรับชดเชยระดบัแสงแฟลชไดโ้ดยเลอืกแท็บ [ 1] → [ควบคมุ
แฟลช] → [ตัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] → [ ชดเชยแสงแฟลช]

 ● คณุยงัสามารถเขา้สูห่นา้จอ [ตัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] ไดด้งันี้
 - เมือ่มกีารยกแฟลชขึน้ ใหก้ดปุ่ ม  และตามดว้ยการกดปุ่ ม  ทนัที
 - กดปุ่ ม  จากนัน้แตะ [ ]

การถา่ยภาพโดยการล็อคแสงแฟลช

 ● FE: คา่แสงแฟลช

 ● ชว่งการวดัจะแสดงโดยวงกลมในกึง่กลางของหนา้จอเมือ่คา่แสงแฟลชถกูล็อค

 ● [ ] จะกะพรบิเมือ่ไมไ่ดค้า่แสงมาตรฐาน แมว้า่คณุจะกดปุ่ ม  เพือ่ยงิแฟลช 
ใหเ้ปิดใชง้านการล็อคแสงแฟลชโดยการกดปุ่ ม  เมือ่วตัถอุยูใ่นระยะแฟลช

การเปลีย่นจังหวะในการยงิแฟลช

 ● [มา่นชตัเตอรแ์รก] จะถกูใชเ้มือ่ความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/100 หรอืเร็วกวา่ แมว้า่
คณุจะเลอืก [มา่นชตัเตอรท์ี ่2]

การเปลีย่นโหมดวดัแสงแฟลช

 ● เมือ่ใช ้[เฉลีย่] ใหป้รับชดเชยระดบัแสงแฟลชใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการถา่ย
ภาพ

 ● ควรตัง้กลอ้งไวบ้นขาตัง้กลอ้งหรอืใชว้ธิกีารอืน่ เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่และป้องกนั
ปัญหากลอ้งสัน่ ในกรณีนี ้ควรปิดการใชง้านป้องกนัภาพสัน่ไหว (= 62)

 ● ถงึแมว้า่หลงัจากทีก่ลอ้งยงิแสงแฟลชออกมาแลว้ โปรดแน่ใจวา่วตัถหุลกัจะ
ตอ้งไมเ่คลือ่นไหวจนกวา่จะสิน้สดุเสยีงชตัเตอร์

การตัง้คา่อืน่ๆ

การเปลีย่นการตัง้คา่โหมด IS

 ● รายการ [โหมด IS] ทีส่ามารถใชไ้ดม้ดีงัตอ่ไปนี้

เปิด แกไ้ขการเคลือ่นไหวหรอืการสัน่ของกลอ้งโดยใชก้ารท�างาน
ของระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวในตวัเลนส์

ปิด ปิดการท�างานของระบบป้องกนัภาพสัน่ไหว

 ● ป้องกนัภาพสัน่จะใชเ้ฉพาะจังหวะทีถ่า่ยภาพในโหมด [ ] โดยไมค่�านงึถงึการ
ตัง้คา่ IS ของเลนส์

 ● หากระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวไมส่ามารถป้องกนัอาการกลอ้งสัน่ ใหต้ดิขาตัง้
กลอ้งหรอืใชว้ธิกีารอืน่เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่ นอกจากนี ้คณุควรตัง้คา่ [โหมด IS] 
เป็น [ปิด] เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้งหรอืวธิกีารอืน่ทีท่�าใหก้ลอ้งนิง่

 ● [โหมด IS] จะไมแ่สดงส�าหรับเลนสอ์ืน่นอกจากเลนส ์EF-M ใหใ้ชส้วติซร์ะบบ
ป้องกนัภาพสัน่ไหวบนเลนสแ์ทน
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การแกไ้ขการสัน่ของกลอ้งเมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 ● การแกไ้ขทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้สามารถท�าไดโ้ดยการใชเ้ลนสท์ีร่องรับ IS 
แบบผสม ซึง่รวมระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวของเลนสเ์ขา้กบัดจิติอล IS ในตวั
กลอ้ง ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัเลนสท์ีเ่ขา้กนัไดก้บั IS แบบผสม ตรวจสอบ
ไดจ้ากเว็บไซตข์องแคนนอน

 ● รายการ [  ดจิติอล IS] ทีส่ามารถใชไ้ดม้ดีงัตอ่ไปนี้

ใชง้าน

แกไ้ขการสัน่ของกลอ้งเมือ่
บนัทกึภาพเคลือ่นไหว พืน้ทีก่าร
แสดงผลภาพจะแคบลงและวตัถุ
จะดใูหญข่ึน้เล็กนอ้ย

(เมือ่ใชเ้ลนสท์ี่
รองรับ IS แบบ
ผสม)

เพิม่
ประสทิธภิาพ

แกไ้ขการสัน่ของกลอ้งอยา่ง
รนุแรงเมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหว 
วตัถจุะดใูหญม่ากขึน้

(เมือ่ใชเ้ลนสท์ี่
รองรับ IS แบบ
ผสม)

ไมใ่ชง้าน –

 ● ลองท�าการถา่ยภาพทดสอบกอ่นเพือ่ตรวจสอบผลของเลนสท์ีค่ณุก�าลงัใชง้าน

 ● [เพิม่ประสทิธภิาพ] จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด 

ปรับระดบัอตัโนมตัิ

 ● เมือ่คณุตัง้คา่ [  ดจิติอล IS] เป็น [ใชง้าน] หรอื [เพิม่ประสทิธภิาพ] ตวัเลอืก 
[  ปรับระดบัอตัโนมตั]ิ จะถกูตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] และไมส่ามารถเปลีย่นได ้

 ● เมือ่การบนัทกึเริม่ขึน้ การแสดงผลจะแคบลงและวตัถจุะดใูหญข่ึน้

การแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์

แกไ้ขระดบั
แสงขอบ
ภาพ

แกไ้ขขอบมดืจากลกัษณะของเลนส ์เลอืก [ใชง้าน] เพือ่
แสดงภาพทีไ่ดรั้บการแกไ้ข การแกไ้ขเล็กนอ้ยจะถกูปรับใช ้
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณการแกไ้ขสงูสดุใน Digital Photo 
Professional หากผลของการแกไ้ขมองเห็นไดย้าก ใหแ้กไ้ข
ระดบัแสงขอบภาพใน Digital Photo Professional

แกไ้ขการ
บดิเบอืน

แกไ้ขการบดิเบอืนจากลกัษณะของเลนส ์เลอืก [ใชง้าน] เพือ่
แสดงภาพทีไ่ดรั้บการแกไ้ข โปรดทราบวา่ภาพทีไ่ดรั้บการ
แกไ้ขจะถกูตดั เนือ่งจากเป็นธรรมชาตขิองการแกไ้ขภาพ
เพือ่ชดเชยความคมชดัทีค่อ่นขา้งต�า่หลงัการแกไ้ข ปรับรปู
แบบภาพ [ความคมชดั] ตามตอ้งการ

ตวัปรับ
คณุภาพ
เลนสด์จิติอล

การแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์การเลีย้วเบนและ
การสญูเสยีความคมชดัจากฟิลเตอร ์Low-pass โดยการใช ้
optical design values การเปิดใชง้านตวัเลอืกนีจ้ะปรับแกไ้ข
ทัง้สคีลาดเคลือ่นและการเลีย้วเบน ซึง่จะไมแ่สดงขึน้อกีใน
เมนู

แกไ้ขสคีลาด
เคลือ่น

แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น (ขอบสรีอบวตัถ)ุ จากลกัษณะของเลนส ์
เลอืก [ใชง้าน] เพือ่แสดงภาพทีไ่ดรั้บการแกไ้ข หากผลของ
การแกไ้ขมองเห็นไดย้าก ใหต้รวจสอบดว้ยการแสดงภาพ
แบบขยาย

แกไ้ขการ
เลีย้วเบน

แกไ้ขการสญูเสยีความคมชดัจากรรัูบแสงเลนส ์เลอืก [ใช ้
งาน] เพือ่แสดงภาพทีไ่ดรั้บการแกไ้ข หากผลของการแกไ้ข
มองเห็นไดย้าก ใหต้รวจสอบดว้ยการแสดงภาพแบบขยาย

 ● จดุรบกวนอาจเกดิขึน้รอบๆ มมุของภาพทีถ่า่ยภายใตบ้างสภาวะ หากคณุตัง้คา่ 
[แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ] เป็น [ใชง้าน]

 ● ความไวแสง ISO ทีส่งูขึน้ จะมปีรมิาณการแกไ้ขระดบัแสงขอบภาพต�า่ลง

 ● โปรดทราบเกีย่วกบัสิง่ตอ่ไปนี ้เมือ่ใชง้าน [ตวัปรับคณุภาพเลนสด์จิติอล] หรอื 
[แกไ้ขการเลีย้วเบน]
 - เมือ่แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์คณุสมบตันิีอ้าจจะท�าใหเ้กดิน๊อยสท์ี่
ชดัเจน ภายใตบ้างสภาวะการถา่ยภาพ

 - ความไวแสง ISO ทีส่งูขึน้ จะมปีรมิาณการแกไ้ขภาพทีต่�า่ลง
 - การแกไ้ขจะปรับใชไ้มไ่ดก้บัภาพเคลือ่นไหว

 ● [แกไ้ขการเลีย้วเบน] จะแกไ้ขการสญูเสยีความคมชดัไมเ่พยีงเฉพาะจากการ
เลีย้วเบน แตร่วมถงึจากฟิลเตอร ์Low-pass และปัจจัยอืน่ๆ อกีดว้ย ดงันัน้ การ
แกไ้ขจะยงัมปีระสทิธภิาพส�าหรับการเปิดรับแสงดว้ยรรัูบแสงกวา้งเชน่กนั
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ขอ้มลูแกไ้ขเลนส์

 ● เมือ่ [ไมม่ขีอ้มลูแกไ้ข] แสดงขึน้บนหนา้จอการตัง้คา่ แสดงวา่ไมม่ขีอ้มลูแกไ้ข
ถกูเพิม่ลงในกลอ้ง โปรดทราบเกีย่วกบัการเพิม่ขอ้มลูแกไ้ขดงัตอ่ไปนี้
 - ขอ้มลูแกไ้ขเลนสส์�าหรับเลนสท์ีร่องรับคณุสมบตันิีจ้ะบนัทกึ (เกบ็ขอ้มลู) ใน
กลอ้ง แกไ้ขอตัโนมตัเิมือ่คณุใชง้าน [แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ], [แกไ้ข
ความคลาดสว่น], [ตวัปรับคณุภาพเลนสด์จิติอล] หรอื [แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น]

 - ในการใช ้EOS Utility คณุจะสามารถตรวจสอบเลนสท์ีม่ขีอ้มลูแกไ้ขบนัทกึไว ้
ในกลอ้งได ้คณุยงัสามารถบนัทกึขอ้มลูแกไ้ขส�าหรับเลนสท์ีย่งัไมไ่ดบ้นัทกึ
อกีดว้ย ส�าหรับเลนสท์ีม่กีารแกไ้ขขอ้มลูภายใน ไมจ่�าเป็นตอ้งบนัทกึขอ้มลูบน
กลอ้ง ส�าหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility

 - ภาพ JPEG ทีม่อียูก่อ่นแลว้ไมส่ามารถแกไ้ขได ้
 - ในกรณีทีใ่ช ้[แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ], [แกไ้ขความคลาดสว่น], [ตวัปรับ
คณุภาพเลนสด์จิติอล] หรอื [แกไ้ขการเลีย้วเบน] ผลของการแกไ้ขจะไม่
แสดงบนภาพเมือ่คณุถา่ยภาพดว้ยหนา้จอภาพแบบขยาย

 - ปรมิาณการแกไ้ข (ยกเวน้ การแกไ้ขการเลีย้วเบน) จะนอ้ยลงส�าหรับเลนสท์ี่
ไมม่ขีอ้มลูระยะทาง

 - ผลของการแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนสจ์ะแตกตา่งกนัไปตามเลนสแ์ละ
สภาวะการถา่ยภาพ ดว้ยเลนสบ์างชนดิและภายใตบ้างสภาวะการถา่ยภาพ 
อาจสงัเกตเห็นผลไดไ้มช่ดัเจน

 - ผลลพัธข์องการถา่ยภาพโดยปราศจากขอ้มลูแกไ้ขทีบ่นัทกึส�าหรับเลนสบ์น
กลอ้งนัน้ จะเหมอืนกบัการถา่ยภาพดว้ย [แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ], [แกไ้ข
ความคลาดสว่น], [ตวัปรับคณุภาพเลนสด์จิติอล] และตัง้คา่ [แกไ้ขสคีลาด
เคลือ่น] เป็น [ไมใ่ชง้าน]

การใชก้ารลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ

 ● ผลทีไ่มค่าดคดิอาจเกดิขึน้ หากภาพคอ่นขา้งจะไมอ่ยูใ่นต�าแหน่งทีถ่กูตอ้ง 
(ตวัอยา่งเชน่ จากกลอ้งสัน่) หากเป็นไปได ้ใหต้ดิขาตัง้กลอ้งหรอืใชว้ธิกีารอืน่
เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่

 ● หากคณุถา่ยภาพวตัถเุคลือ่นไหว การเคลือ่นไหวของวตัถอุาจเกดิลกัษณะภาพ
ตดิตา หรอืบรเิวณโดยรอบของวตัถอุาจมดื

 ● ขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ จดุรบกวนอาจปรากฏบนขอบภาพ

 ● การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชไมส่ามารถท�าได ้

 ● การบนัทกึภาพลงในการด์จะใชเ้วลานานกวา่ทีใ่ชด้ว้ยการถา่ยภาพปกต ิคณุไม่
สามารถถา่ยภาพอืน่ไดจ้นกวา่การประมวลผลจะเสร็จสิน้

การเพิม่การเก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ นในภาพ

 ● หลงัจากไดรั้บการเกบ็ขอ้มลูลบภาพฝุ่ นแลว้ขอ้มลูจะถกูเพิม่ไปทีภ่าพ JPEG 
และ RAW ทัง้หมด เป็นไอเดยีทีด่ใีนการไดรั้บการเกบ็ขอ้มลูลบภาพฝุ่ นอกีครัง้ 
หรอือพัเดทกอ่นจะถงึโอกาสการถา่ยภาพส�าคญั

 ● ส�าหรับรายละเอยีดการใช ้Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วรใ์ชก้บั
กลอ้ง EOS) เพือ่ลบจดุฝุ่ นอตัโนมตั ิโปรดดใูนคูม่อืการใชง้าน Digital Photo 
Professional

 ● ขนาดของการเกบ็ขอ้มลูลบภาพฝุ่ นทีถ่กูเพิม่ไปทีภ่าพนัน้ไมส่�าคญัและไมม่ผีล
กบัขนาดของไฟลภ์าพ

 ● ถา่ยภาพวตัถสุขีาว เชน่ แผน่กระดาษสขีาว รปูแบบหรอืการออกแบบตา่งๆอาจ
ท�าใหก้ารตรวจจับขอ้มลูฝุ่ นผดิพลาด และมผีลตอ่การเกบ็ขอ้มลูลบภาพฝุ่ น

การลดจดุรบกวนทีค่วามไวชตัเตอรต์�า่

 ● อาจเกดิความลา่ชา้ขึน้กอ่นทีค่ณุจะสามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้ เนือ่งจากกลอ้ง
ท�าการลดจดุรบกวนในภาพ

 ● ภาพทีถ่า่ยดว้ยความไวแสง ISO 1600 หรอืสงูกวา่ ซึง่มกีารตัง้คา่ [ลดจดุ
รบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน] เป็น [ON] อาจเกดิเม็ดหยาบมากกวา่เมือ่ตัง้
คา่เป็น [OFF] หรอื [AUTO]
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ระบคุวามเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง

ระบคุวามเร็วชตัเตอร ์(โหมด Tv)

 ● : คา่เวลา

 ● เมือ่ [ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน] ตัง้คา่เป็น [ON] หรอื [AUTO] 
และความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1 วนิาท ีหรอืชา้กวา่ อาจมกีารหน่วงเวลากอ่นทีค่ณุจะ
สามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้ เนือ่งจากภาพจะถกูด�าเนนิการเพือ่ลบจดุรบกวน

 ● เราขอแนะน�าใหปิ้ดใชง้านระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวเมือ่ถา่ยภาพทีค่วามเร็ว
ชตัเตอรต์�า่โดยใชข้าตัง้กลอ้ง

 ● ความเร็วชตัเตอรส์งูสดุเมือ่ใชแ้ฟลชอยูท่ี ่1/200 วนิาท ีหากคณุระบคุวามเร็วที่
สงูกวา่ กลอ้งจะปรับความเร็วเป็น 1/200 วนิาทโีดยอตัโนมตักิอ่นการถา่ยภาพ

 ● เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ คา่รรัูบแสงทีแ่สดงจะกะพรบิบง่บอกวา่ยงัไม่
ไดรั้บคา่แสงมาตรฐาน ใหป้รับความเร็วชตัเตอรจ์นกระทัง่คา่รรัูบแสงแสดงเป็นสี
ขาว หรอืใชร้ะบบเลือ่นคา่เอง

ระบคุา่รรัูบแสง (โหมด Av)

 ● : คา่รรัูบแสง (ขนาดการเปิดของไดอะแฟรมทีอ่ยูใ่นเลนส)์

 ● เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ความเร็วชตัเตอรท์ีแ่สดงจะกะพรบิบง่บอกวา่
ยงัไมไ่ดรั้บคา่แสงมาตรฐาน ใหป้รับคา่รรัูบแสงจนกระทัง่ความเร็วชตัเตอรแ์สดง
เป็นสขีาว หรอืใชร้ะบบเลือ่นคา่เอง

 ● ความเร็วชตัเตอรส์งูสดุเมือ่ใชแ้ฟลชอยูท่ี ่1/200 วนิาท ีกลอ้งอาจปรับคา่รรัูบ
แสง เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กนิ 1/200 วนิาท ีในการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช

 ● รรัูบแสงจะเปลีย่นเมือ่คณุถา่ยภาพเทา่นัน้ และจะเปิดอยูต่ลอดในเวลาอืน่ ดว้ย
เหตนุีจ้งึท�าใหร้ะยะชดัลกึทีแ่สดงบนหนา้จอดแูคบหรอืตืน้ ในการเชค็พืน้ทีใ่น
โฟกสั ใหก้�าหนด [ ] (การเชค็ระยะชดัลกึ) ไปยงัปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ และกดปุ่ มนัน้ๆ

ระบคุวามเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง (โหมด M)

 ● : แมนนวล

 ● คา่รรัูบแสงทีใ่ชง้านไดจ้ะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัเลนส์

 ● เมือ่ความไวแสง ISO ถกูล็อคไว ้คณุสามารถเปรยีบเทยีบคา่ทีค่ณุก�าหนดไว ้
(ก�าหนดโดยเครือ่งหมายระดบัการวดัแสงจะเปลีย่นต�าแหน่ง) กบัระดบัการวดั
แสงมาตรฐานดว้ยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เครือ่งหมายระดบัการวดัแสง
จะแสดงเป็น [ ] หรอื [ ] เมือ่มคีวามแตกตา่งจากการวดัแสงมาตรฐานเกนิ 3 
ระดบั

 ● หลงัจากทีค่ณุตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง ระดบัการวดัแสงอาจ
เปลีย่นแปลงหากคณุปรับการซมูหรอืจัดองคป์ระกอบภาพใหม่

 ● เมือ่ความไวแสง ISO ถกูล็อคไว ้ความสวา่งของหนา้จออาจเปลีย่นแปลงทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงทีค่ณุก�าหนด อยา่งไรกต็าม ความ
สวา่งของหนา้จอจะคงเดมิเมือ่ยกแฟลชขึน้และตัง้คา่เป็น [ ]

 ● การเปิดรับแสงอาจไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไวเ้มือ่ตัง้คา่ความไวแสงเป็น [อตัโนมตั]ิ 
เนือ่งจากความไวแสงจะถกูปรับเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คา่แสงมาตรฐานสมัพันธก์บั
ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงทีค่ณุระบุ

 ● ความสวา่งของภาพอาจมผีลจากการปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิในการปิดใช ้
งานการปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตัใินโหมด  ใหเ้พิม่เครือ่งหมาย [ ] ไปยงั 
[ปิดเมือ่ตัง้ระดบัแสงเอง] บนหนา้จอการตัง้คา่การปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตัิ

 ● การค�านวณคา่แสงมาตรฐานขึน้อยูก่บัระบบการวดัแสงทีก่�าหนด

 ● การท�างานตอ่ไปนีจ้ะด�าเนนิการได ้เมือ่ตัง้คา่ความไวแสง ISO เป็น [AUTO]
 - หมนุปุ่ ม  เมือ่ [ ] แสดงบนแถบการชดเชยแสงเพือ่ปรับระดบัแสง
 - กดปุ่ ม  เพือ่ล็อคความไวแสง ISO ความสวา่งของหนา้จอจะเปลีย่นตาม
ไปดว้ย
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การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนาน (คา้งชตัเตอรไ์ว)้

 ● ภาพถา่ยจะถกูเปิดรับแสงนานเทา่ทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้เวลาเปิด
รับแสงทีใ่ชไ้ปจะแสดงขณะเปิดรับแสง

 ● ควรตัง้กลอ้งไวบ้นขาตัง้กลอ้งหรอืใชว้ธิกีารอืน่ๆ เพือ่ใหถ้า่ยภาพไดน้ิง่และ
ป้องกนัปัญหากลอ้งสัน่ ในกรณีนี ้ควรปิดการใชง้านป้องกนัภาพสัน่ไหว

 ● ภาพจากการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรน์านอาจจะมจีดุรบกวนมากขึน้และดู
หยาบ จดุรบกวนสามารถลดลงไดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 5] → [ลดจดุรบกวน
จากการเปิดชตัเตอรน์าน] → [AUTO] หรอื [ON]

 ● เมือ่ [ชตัเตอรแ์บบแตะ] ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] การถา่ยจะเริม่โดยการแตะหนา้จอ
หนึง่ครัง้ และหยดุโดยการแตะหนา้จออกีครัง้หนึง่ ควรระวงัไมเ่คลือ่นยา้ยกลอ้ง
เมือ่แตะหนา้จอ

การปรับก�าลงัไฟของแฟลช

 ● คณุยงัสามารถเขา้สูห่นา้จอ [ตัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] ไดใ้นขณะเปิด
แฟลชโดยการกดปุ่ ม  และกดปุ่ ม  ทนัที

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวดว้ยความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงทีก่�าหนด 
(ภาพเคลือ่นไหวรับแสงเอง)

 ● ความเร็วชตัเตอรบ์างคา่อาจท�าใหห้นา้จอมแีสงวบูวาบเมือ่บนัทกึภาพภายใต ้
แสงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืแสงไฟ LED ซึง่แสงวบูวาบนีอ้าจถกูบนัทกึลงใน
ภาพดว้ย

 ● คา่รรัูบแสงมากอาจท�าใหก้ารโฟกสัมคีวามลา่ชา้หรอืโฟกสัไมถ่กูตอ้ง

 ● เมือ่ความไวแสง ISO ถกูล็อคไว ้คณุสามารถเปรยีบเทยีบคา่ทีค่ณุก�าหนดไว ้
(ก�าหนดโดยเครือ่งหมายระดบัการวดัแสงจะเปลีย่นต�าแหน่ง) กบัระดบัการวดั
แสงมาตรฐานดว้ยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เครือ่งหมายระดบัการวดัแสง
จะแสดงเป็น [ ] หรอื [ ] เมือ่มคีวามแตกตา่งจากการวดัแสงมาตรฐานเกนิ 3 
ระดบั

 ● คณุสามารถตรวจสอบความไวแสงในโหมด [AUTO] ดว้ยการกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ หากไมส่ามารถเปิดรับคา่แสงมาตรฐาน ดว้ยการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์
และคา่รรัูบแสงทีค่ณุระบไุวไ้ด ้เครือ่งหมายระดบัการวดัแสงจะเปลีย่นต�าแหน่ง
เพือ่แสดงความแตกตา่งจากการเปิดรับคา่แสงมาตรฐาน เครือ่งหมายระดบัการ
วดัแสงจะแสดงเป็น [ ] หรอื [ ] เมือ่มคีวามแตกตา่งจากการวดัแสงมาตรฐาน
เกนิ 3 ระดบั

การก�าหนดคา่ของกลอ้งดว้ยตนเอง

การก�าหนด AF แบบแตะและลาก

 ● คณุสมบตันิีใ้ชง้านไมไ่ดเ้มือ่แท็บ [ 3] → [แบบสมัผัส] ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 ● การตัง้คา่แตะและลากสามารถปรับในแท็บ [ 5] → [การตัง้คา่ AF แบบแตะ
และลาก] → [วธิกีารวางต�าแหน่ง] และพืน้ทีท่ีใ่ชไ้ดส้�าหรับการแตะหรอืลากนิว้
บนหนา้จอทีร่องรับสามารถเปลีย่นไดใ้น [บรเิวณทีส่มัผัสได]้

สมบรูณ์ จดุโฟกสัอตัโนมตัเิคลือ่นทีไ่ปยงัต�าแหน่งทีถ่กูแตะหรอืลากบน
หนา้จอ

สมัพัทธ์
จดุโฟกสัอตัโนมตัเิคลือ่นทีไ่ปยงัทศิทางทีค่ณุลาก โดยจะ
สอดคลอ้งกบัต�าแหน่งทีค่ณุลาก ไมว่า่คณุจะสมัผัสทีใ่ดของ
หนา้จอกต็าม

การปรับตัง้คา่ระบบสว่นตวั

 ● รายการ [ตัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] ตอ่ไปนีบ้นแท็บ [ 5] สามารถปรับตัง้คา่
ได ้

ชนดิของฟัง
กช์ัน่ ฟังกช์ัน่ ค�าอธบิาย

C.Fn I: 
ระดบัแสง

ขยายความไว
แสง ISO

ตัง้คา่เป็น [1:เปิด] เพือ่เลอืกการตัง้คา่ความ
ไวแสง ISO เป็น [H]
[H] จะสอดคลอ้งกบั ISO 51200 ส�าหรับภาพ
นิง่ หรอืISO 25600ส�าหรับภาพเคลือ่นไหว 
(ยกเวน้ [ ] หรอื [ ])

เลือ่นคา่เอง

ตัง้คา่เป็น [1:ใชง้าน] ส�าหรับปรับคา่ของ
ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงอตัโนมตั ิเพือ่
ท�าใหร้ะดบัการวดัแสงใกลเ้คยีงกบัคา่แสง
มาตรฐาน หากคา่แสงมาตรฐานไมส่ามารถ
ท�าไดด้ว้ยการระบคุวามเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรัูบ
แสงในโหมด  หรอื 
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ชนดิของฟัง
กช์ัน่ ฟังกช์ัน่ ค�าอธบิาย

C.Fn II: 
อืน่ๆ

ลัน่ชตัเตอรไ์ม่
ใชเ้ลนส์

ตัง้คา่เป็น [1:ใชง้าน] เพือ่เปิดใชง้านการถา่ย
ภาพทีไ่มม่เีลนสต์ดิอยู ่โดยการกดปุ่ มชตัเตอร์
หรอืปุ่ มภาพเคลือ่นไหว

หดเลนสก์ลบั
เมือ่ปิดกลอ้ง

สามารถก�าหนดใหเ้ลนสจ์ะหดกลบัหรอืไมห่ด
กลบัโดยอตัโนมตัเิมือ่ปิดกลอ้งได ้

ตัง้การควบคมุ
ดว้ยตนเอง

[ ]/[ ]/[ ]/
[ ]/[ ]/[ ]/
[ ]/[ ]

กดปุ่ มเพือ่เปิดใชง้าน
ฟังกช์ัน่ทีก่�าหนด

 ● เพือ่ลา้ง [ตัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] การปรับคา่ดว้ยตนเอง เลอืกแท็บ [ 5] 
→ [ลบการตัง้คา่] → [ลบการตัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)ทัง้หมด]

 ● [H] ไมส่ามารถใชเ้ป็นความไวแสง ISO ได ้เมือ่ตัง้คา่ [เนน้โทนภาพบรเิวณ
สวา่ง] เป็น [D+] หรอื [D+2] แมว้า่ [ขยายความไวแสง ISO] จะตัง้คา่เป็น 
[1:เปิด] กต็าม

 ● ในโหมด  [ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] ไมส่ามารถตัง้คา่เป็น [ ] หรอื [ ]

 ● เพือ่คนืคา่มาตรฐาน [ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] เลอืกแท็บ [ 5] → [ตัง้คา่
ระบบสว่นตวั (C.Fn)] → [ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] กดปุ่ ม  จากนัน้กดปุ่ ม 

 บนหนา้จอถดัไป

กำรบนัทกึภำพเคลือ่นไหว

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวในโหมดถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ● แถบสดี�าจะแสดงอยูบ่รเิวณขอบบนและลา่งของหนา้จอในโหมด  แถบสดี�า
บง่บอกถงึสว่นของภาพทีไ่มถ่กูบนัทกึ

 ● ในโหมด  พืน้ทีแ่สดงภาพจะแคบลงและวตัถจุะดใูหญข่ึน้

 ● หากตอ้งการปรับโฟกสัและคา่แสงอกีครัง้ในขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ใหก้ด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (กลอ้งจะไมส่ง่เสยีงเตอืน)

 ● เพือ่สลบัระหวา่งการบนัทกึดว้ยการโฟกสัอตัโนมตั ิและการก�าหนดโฟกสั ให ้
แตะ [ ] หรอืกดปุ่ ม  บนหนา้จอกอ่นหรอืระหวา่งการบนัทกึ (การโฟกสั
อตัโนมตัแิสดงดว้ย [ ] สเีขยีวทีด่า้นบนซา้ยของไอคอน [ ]) โปรดทราบ
วา่ไอคอนนีจ้ะไมแ่สดงขึน้เมือ่ตัง้คา่ [Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ไมใ่ช ้
งาน] บนแท็บ [ 4]

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา (ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา)

 ● ตามทีค่ณุก�าหนดรายการ เวลาทีต่อ้งการ ( ) และระยะเวลาเลน่ภาพ
เคลือ่นไหว ( ) จะแสดงขึน้

 ● อยา่รบกวนการท�างานของกลอ้งขณะบนัทกึภาพ

 ● หากตอ้งการยกเลกิการบนัทกึภาพ ใหก้ดปุ่ มภาพเคลือ่นไหวอกีครัง้

 ● วตัถทุีเ่คลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วอาจจะดผูดิเพีย้นไดใ้นภาพเคลือ่นไหว

 ● เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึ

เอฟเฟคโมเดลจ�าลองในภาพเคลือ่นไหว (เคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม)

 ● หากตอ้งการท�าใหบ้คุคลและวตัถใุนฉากเคลือ่นไหวไดอ้ยา่งรวดเร็วขณะเลน่
ภาพ ใหเ้ลอืก [ ] [ ] หรอื [ ] กอ่นบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ฉากจะ
คลา้ยกบัโมเดลจ�าลองขนาดเล็ก

 ● เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึ

 ● ความเร็วและเวลาในการเลน่โดยประมาณของภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึไวห้นึง่
นาทมีดีงันี้

ความเร็ว ระยะเวลาเลน่ภาพ

ประมาณ 12 วนิาที

ประมาณ 6 วนิาที

ประมาณ 3 วนิาที

การปรับเสยีงทีบ่นัทกึ

 ● หากตอ้งการคนืคา่ระดบัเสยีงทีบ่นัทกึเดมิ ใหเ้ลอืก [อตัโนมตั]ิ บนหนา้จอการ
บนัทกึ
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คณุสมบตัทิ ีส่ะดวก

การใชก้ารตัง้เวลาถา่ยภาพเอง

 ● เมือ่คณุเริม่ตัง้เวลาถา่ยภาพเอง หลอดไฟจะกะพรบิและเสยีงจับเวลาจะดงัขึน้

 ● เมือ่ใชง้านอปุกรณร์โีมทคอนโทรลไรส้าย BR-E1 ใหเ้ลอืกแท็บ [ 1] → [ตัง้คา่
การสือ่สารไรส้าย] → [ฟังกช์ัน่ Bluetooth] → [รโีมท] [ ] เปลีย่นเป็น [ ] 
เมือ่อปุกรณเ์ชือ่มตอ่กนัแลว้ และคณุสามารถใชร้โีมทเพือ่ถา่ยภาพ ส�าหรับค�า
แนะน�าการจับคู ่โปรดดคููม่อืการใชง้าน รุน่ BR-E1

 ● เมือ่ถา่ยภาพจากระยะไกลในโหมด  ตัง้คา่ [รโีมทคอนโทรล] บนแท็บ 
[ 1] เป็น [ใชง้าน]

 ● คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่นีไ้ด ้โดยการเลอืกแท็บ [ 1] → [โหมดขบัเคลือ่น]

การก�าหนดการตัง้เวลาถา่ยภาพเอง

 ● แมว้า่จะตัง้คา่แลว้ การตัง้เวลาถา่ยภาพกจ็ะไมม่ผีล หากคณุกดปุ่ มภาพ
เคลือ่นไหวเพือ่เริม่การบนัทกึ

 ● และจ�าเป็นตอ้งใชเ้วลานานขึน้ในระหวา่งการถา่ยภาพ หากมกีารใชแ้ฟลชหรอื
เมือ่คณุระบภุาพถา่ยเป็นจ�านวนมาก การถา่ยภาพจะหยดุโดยอตัโนมตัเิมือ่
เมมโมรีก่ารด์เต็ม

 ● เมือ่ตัง้คา่หน่วงเวลามากกวา่สองวนิาท ีหลอดไฟจะกะพรบิและเสยีงจับเวลาจะ
เร็วขึน้ในชว่งสองวนิาทกีอ่นการถา่ยภาพเอง (หลอดไฟจะยงัคงสวา่งหากมกีาร
ยงิแฟลช)

การถา่ยภาพโดยการแตะหนา้จอ (ชตัเตอรแ์บบแตะ)

 ● คณุสามารถปรับการตัง้คา่ชตัเตอรแ์บบแตะได ้โดยการเลอืกแท็บ [ 5] → 
[ชตัเตอรแ์บบแตะ]

 ● จดุโฟกสัอตัโนมตัสิสีม้ แสดงถงึกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกสับนวตัถไุด ้จะไมม่ี
การถา่ยภาพ

การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

 ● ระหวา่งการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง โฟกสัจะถกูล็อคทีต่�าแหน่งทีก่�าหนด เมือ่คณุ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 ● กลอ้งอาจหยดุถา่ยภาพกะทนัหนั หรอืความเร็วในการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งอาจ
ลดลงขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ และการตัง้คา่กลอ้ง

 ● เมือ่จ�านวนภาพเพิม่มากขึน้ ความเร็วในการถา่ยภาพอาจลดลง

 ● อาจมกีารลา่ชา้กอ่นทีค่ณุจะสามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้ ขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ย
ภาพ ชนดิของเมมโมรีก่ารด์ และจ�านวนภาพทีค่ณุถา่ยตอ่เนือ่ง

 ● การถา่ยภาพอาจชา้ลงหากใชแ้ฟลช

 ● การแสดงหนา้จอในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะแตกตา่งจากภาพถา่ยจรงิ และอาจ
ดอูอกจากโฟกสั เลนสบ์างเลนสอ์าจท�าใหห้นา้จอการถา่ยภาพตอ่เนือ่งดมูดื แต่
ภาพถา่ยทีไ่ดจ้ะมคีวามสวา่งมาตรฐาน

 ● ภาพถา่ยตอ่เนือ่งบางภาพอาจไมส่ามารถใชไ้ดก้บับางสภาวะการถา่ยภาพ หรอื
การตัง้คา่กลอ้ง

การปรับคณุภาพของภาพ

 ● [ ] และ [ ] บง่บอกระดบัความแตกตา่งของคณุภาพของภาพทีข่ ึน้อยูก่บั
ขอบเขตของการบบีอดั ทีภ่าพขนาดเดยีวกนั (จ�านวนพกิเซล) [ ] จะท�าให ้
คณุภาพของภาพสงูกวา่ แมว้า่ภาพ [ ] จะมคีณุภาพของภาพต�า่กวา่เล็กนอ้ย 
แตเ่หมาะสมกบัการบนัทกึลงในเมมโมรีก่ารด์มากกวา่ โปรดทราบวา่ภาพขนาด 
[ ] มคีณุภาพเป็น [ ]

 ● คณุภาพของภาพไมส่ามารถก�าหนดคา่ไดใ้นโหมด 

 ● คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่นีไ้ด ้โดยการเลอืกแท็บ [ 1] → [คณุภาพของ
ภาพ]
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การบนัทกึในรปูแบบ RAW

 ● กลอ้งสามารถบนัทกึภาพในรปูแบบ JPEG และ RAW

 ● [ ] ประมวลผลภาพ RAW ดว้ยคณุภาพของภาพสงูสดุ [ ] ประมวล
ผลภาพ RAW ดว้ยขนาดไฟลท์ีก่ะทดัรัดมากขึน้

 ● ขอ้มลูภาพ RAW ไมส่ามารถใชส้�าหรับการแสดงบนคอมพวิเตอรห์รอืการพมิพ ์
คณุจ�าเป็นตอ้งประมวลผลภาพบนกลอ้งนีก้อ่น หรอืใชโ้ปรแกรม Digital Photo 
Professional เพือ่แปลงภาพใหเ้ป็นไฟล ์JPEG หรอื TIFF แบบธรรมดา

 ● ในการบนัทกึภาพ RAW (หรอืภาพ RAW และ JPEG ทีบ่นัทกึรว่มกนั) ไปยงั
คอมพวิเตอร ์ใหใ้ชซ้อฟตแ์วร ์EOS Utility ทีจั่ดใหเ้สมอ

 ● ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งจ�านวนพกิเซลและจ�านวนภาพ
ทีจ่ะบนัทกึลงในการด์ไดพ้อด ีโปรดด ู“การบนัทกึ” (= 88)

 ● นามสกลุไฟลข์องภาพแบบ JPEG คอื .JPG และนามสกลุไฟลข์องภาพแบบ 
RAW คอื .CR3 ชือ่ของไฟลภ์าพ JPEG และ RAW ทีถ่า่ยพรอ้มกนัจะมตีวัเลข
เดยีวกนั

 ● ส�าหรับรายละเอยีดบน Digital Photo Professional และแอพพลเิคชัน่ EOS 
Utility โปรดด ู“ซอฟตแ์วร”์ (= 42) ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วรจ์าก
เว็บไซตข์องแคนนอนไดต้ามตอ้งการ ส�าหรับขัน้ตอนการดาวนโ์หลด โปรดด ู
“การตดิตัง้ซอฟตแ์วร”์ (= 42)

 ● คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่นีไ้ด ้โดยการเลอืกแท็บ [ 1] → [คณุภาพของ
ภาพ] ในการบนัทกึภาพทัง้ในรปูแบบ JPEG และ RAW พรอ้มกนั ใหเ้ลอืก 
[ ] หรอื [ ] ใน [RAW]

 ● เฉพาะภาพ JPEG เทา่นัน้ทีจ่ะถกูบนัทกึเมือ่ตัง้คา่ [RAW] ไปที ่[−] บนหนา้
จอ [คณุภาพของภาพ] และเฉพาะภาพ RAW เทา่นัน้ทีจ่ะถกูบนัทกึเมือ่ตัง้คา่ 
[JPEG] ไปที ่[−]

การเปลีย่นอตัราสว่นภาพ

 ● อตัราสว่นภาพไมส่ามารถก�าหนดคา่ไดใ้นโหมด 

 ● คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่นีไ้ด ้โดยการเลอืกแท็บ [ 1] → [สดัสว่นของ
ภาพนิง่]

การปรับคณุภาพของภาพเคลือ่นไหว

 ● [ ] และ [ ] จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด  เทา่นัน้

 ● ดว้ย [ ] หรอื [ ] การโฟกสัอาจใชเ้วลานาน

 ● วตัถจุะดใูหญข่ึน้ดว้ย [ ] หรอื [ ] มากกวา่ระดบัคณุภาพของ
ภาพอืน่ๆ นอกจากนีบ้างคณุสมบตัอิาจจะใชง้านไมไ่ด ้

 ● คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่นีไ้ด ้โดยการเลอืกแท็บ [ 1] → [คณุ.บนัทกึ
ภาพ.ไหว]
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กำรเลน่ภำพ

การดภูาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว

 ● คณุอาจไมส่ามารถเลน่ภาพหรอืแกไ้ขภาพทีถ่กูเปลีย่นชือ่ หรอืภาพทีเ่คยมกีาร
แกไ้ขบนคอมพวิเตอร ์รวมทัง้ภาพทีถ่า่ยจากกลอ้งอืน่ๆ

 ● ในการหยดุภาพเคลือ่นไหวชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่ ใหก้ดปุ่ ม 

 ● ในการสลบัไปยงัโหมดถา่ยภาพระหวา่งการเลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่ แลว้กดปุ่ ม  หรอืปุ่ มภาพเคลือ่นไหว หรอืหมนุปุ่ มปรับโหมด

 ● เสน้ทีร่ะบอุตัราสว่นของภาพจะแสดงขึน้เมือ่คณุดภูาพ RAW เสน้เหลา่นีจ้ะแสดง
อยูด่า้นบนและดา้นลา่งของภาพทีถ่า่ยในอตัราสว่น [ ] และดา้นซา้ยและดา้น
ขวาของภาพทีถ่า่ยในอตัราสว่น [ ] หรอื [ ]

 ● หากคณุตอ้งการทีจ่ะแสดงภาพทีถ่า่ยลา่สดุ เมือ่คณุเขา้สูก่ารเลน่ภาพหลงัจาก
เปิดกลอ้งทนัท ีใหเ้ลอืกแท็บ [ 4] → [ดจูากภาพทีด่ลูา่สดุ] → [ไมใ่ชง้าน]

การเตอืนคา่แสงสงูเกนิไป (ส�าหรับแสงจา้ในภาพ)

 ● กะพรบิเตอืนบนหนา้จอแสดงขอ้มลูตรงบรเิวณของภาพทีม่แีสงจา้เกนิไป เมือ่
คณุกดปุ่ ม  ระหวา่งการเลน่ภาพจะเขา้สูห่นา้จอขอ้มลูรายละเอยีด

ฮสิโตแกรมความสวา่ง

 ● กราฟดา้นบนของหนา้จอเรยีกวา่ ฮสิโตแกรมความสวา่ง ซึง่แสดงการกระจาย
ความสวา่งในภาพ เมือ่คณุกดปุ่ ม  ระหวา่งการเลน่ภาพจะเขา้สูห่นา้จอ
ขอ้มลูรายละเอยีด เสน้ในแนวนอนจะแสดงระดบัความสวา่งของภาพ และเสน้
ในแนวตัง้จะแสดงคา่ปรมิาณความสวา่ง การดฮูสิโตแกรมนีช้ว่ยใหค้ณุสามารถ
ตรวจสอบคา่แสงได ้

กำรเลน่ภำพ

เรยีนรูเ้กีย่วกบัการดภูาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวของคณุบนกลอ้ง
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ฮสิโตแกรม RGB

 ● ฮสิโตแกรม RGB จะแสดงการกระจายเฉดสขีองสแีดง สเีขยีว และสนี�้าเงนิใน
ภาพ กดปุ่ ม  ระหวา่งการเลน่ภาพจะเขา้สูห่นา้จอขอ้มลูรายละเอยีด เสน้
ในแนวนอนจะแสดงความสวา่งของ R, G หรอื B และเสน้ในแนวตัง้จะแสดง
ระดบัความสวา่งของภาพนัน้ การดฮูสิโตแกรมนีช้ว่ยใหค้ณุสามารถตรวจสอบ
ลกัษณะสขีองภาพได ้

การเลน่ภาพโดยใชก้ารท�างานแบบแตะ

 ● แผงเลน่ภาพเคลือ่นไหวยงัสามารถแสดงไดโ้ดยแตะหนา้จอระหวา่งการเลน่ภาพ
เคลือ่นไหว

 ● ในระหวา่งการแสดงภาพแบบดชัน ีใหล้ากนิว้ขึน้หรอืลงเพือ่เลือ่นดภูาพ

 ● ลากนิว้เพือ่ยา้ยต�าแหน่งทีแ่สดงระหวา่งการแสดงภาพแบบขยาย

การเลน่ภาพแบบตอ่เนือ่ง

 ● หลงัจากทีค่ณุเริม่การเลน่ภาพและ [โหลดภาพ] แสดงขึน้ การเลน่ภาพตอ่เนือ่ง
จะเริม่ในประมาณสองสามวนิาที

 ● กดปุ่ ม  เพือ่หยดุการเลน่ภาพตอ่เนือ่ง

 ● ฟังกช์ัน่การประหยดัพลงังานของกลอ้งจะถกูปิดใชง้านระหวา่งการเลน่ภาพตอ่
เนือ่ง

 ● ในการหยดุการเลน่ภาพตอ่เนือ่งชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่ ใหก้ดปุ่ ม 

 ● ในระหวา่งการเลน่ภาพตอ่เนือ่ง คณุยงัสามารถหยดุเลน่ภาพชัว่คราวไดโ้ดยการ
แตะหนา้จอ

 ● คณุสามารถสลบัไปยงัภาพอืน่ๆ ระหวา่งการเลน่ภาพไดโ้ดยการกดปุ่ ม /  
ส�าหรับการกรอไปขา้งหนา้หรอืการกรอกลบั ใหก้ดปุ่ ม /  คา้งไว ้

 ● บนหนา้จอเริม่การเลน่ภาพตอ่เนือ่ง คณุสามารถเลอืก [ตัง้คา่] เพือ่ก�าหนดคา่
การเลน่ภาพตอ่เนือ่งซ�้า เวลาในการแสดงตอ่ภาพ และลกัษณะการเลือ่นภาพ

การดวูดิโีอสรปุ

 ● ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึอตัโนมตัใินวนัทีถ่า่ยภาพนิง่จะเริม่เลน่จากจดุเริม่ตน้

 ● หลงัจากครูห่นึง่ [ ] จะหายไปเมือ่คณุใชก้ลอ้งโดยปิดใชง้านการแสดง
ขอ้มลู

การดตูามวนัที่

 ● วดิโีอสรปุสามารถดไูดต้ามวนัที่

กำรเรยีกดแูละกำรคน้หำภำพ

การคน้หาภาพโดยใชด้ชันภีาพ

 ● กดปุ่ ม  เพือ่แสดงภาพแบบดชัน ีแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ ม  จะท�าใหจ้�านวนภาพ
ทีแ่สดงเพิม่ขึน้

 ● แตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ ม  จะท�าใหจ้�านวนภาพทีแ่สดงลดลง

 ● กรอบสสีม้จะแสดงรอบๆ ภาพทีเ่ลอืก

 ● กดปุ่ ม  เพือ่ดภูาพทีเ่ลอืกในการแสดงภาพทลีะภาพ

การคน้หาภาพทีต่รงกบัเงือ่นไขทีก่�าหนด

 ● คณุสามารถคน้หาภาพทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วในเมมโมรีก่ารด์ทีม่ภีาพอยู่
มากมาย โดยการคดักรองภาพตามเงือ่นไขทีค่ณุก�าหนด และยงัสามารถป้องกนั
หรอืลบภาพทัง้หมดเหลา่นีไ้ดใ้นคราวเดยีว

 คะแนน แสดงภาพทีค่ณุใหค้ะแนน

 วนัที่ แสดงภาพทีถ่า่ยตามวนัทีก่�าหนด

 โฟลเดอร์ แสดงภาพในโฟลเดอรท์ีร่ะบุ

 ป้องกนั การแสดงภาพทีถ่กูป้องกนัหรอืไมถ่กูป้องกนับน
เมมโมรีก่ารด์

 ชนดิของไฟล์

แสดง [  ภาพนิง่] [  (RAW)] 
[  (RAW, RAW+JPEG)] [  (RAW+JPEG)] 
[  (RAW+JPEG, JPEG)] [  (JPEG)] 
[  ภาพเคลือ่นไหว] หรอื [  วดิโีอสรปุ]

 ● ในการลา้งประวตักิารคน้หา ใหก้ดปุ่ ม  บนหนา้จอการตัง้คา่

 ● คณุยงัสามารถป้องกนัภาพ หมนุภาพ ใหค้ะแนนหรอืด�าเนนิการอืน่ๆเฉพาะกบั
ภาพทีต่รงตามเงือ่นไข ซึง่จะแสดงในกรอบสเีหลอืง โดยกดปุ่ ม 

 ● หากคณุแกไ้ขภาพและบนัทกึเป็นภาพใหม ่ขอ้ความจะแสดงขึน้มา และภาพที่
พบจะไมแ่สดงขึน้อกี
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 ● การด�าเนนิการเดยีวกนัสามารถใชไ้ดโ้ดยการเลอืก แท็บ [ 3] → [ตัง้เงือ่นไข
คน้หาภาพ]

การคน้หาภาพโดยใชปุ้่ มหมนุหลกั

 ● หมนุปุ่ ม  ในหนา้จอทีแ่สดงภาพทลีะภาพขา้มไปยงัภาพกอ่นหนา้หรอืถดั
ไปตามวธิทีีค่ณุก�าหนด

 ● หลงัจากทีค่ณุเลอืก [ ] หรอื [ ] แลว้ ใหห้มนุปุ่ ม  เพือ่ดเูฉพาะภาพที่
ตรงกบัเงือ่นไข หรอืขา้มไปขา้งหนา้หรอืขา้งหลงัตามจ�านวนภาพทีก่�าหนด

 ● ดว้ย [ ] ขา้มไปยงัจะไมท่�างาน แมว้า่จะใชง้านภาพอยู่

กำรป้องกนัภำพ
 ● ภาพในเมมโมรีก่ารด์ทีถ่กูป้องกนัไวจ้ะถกูลบไปดว้ยหากคณุฟอรแ์มตการด์

 ● ภาพทีถ่กูป้องกนัไวจ้ะไมส่ามารถลบไดด้ว้ยฟังกช์ัน่การลบภาพของกลอ้ง หาก
ตอ้งการลบภาพ ใหย้กเลกิการป้องกนัภาพกอ่น

 ● คณุยงัสามารถป้องกนัภาพไดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 1] → [ป้องกนัภาพ]

การป้องกนัภาพแตล่ะภาพ

 ● [ ] จะแสดงขึน้เมือ่คณุเลอืกแท็บ [ 1] → [ป้องกนัภาพ] → [เลอืกภาพ] 
และกดปุ่ ม  ในการยกเลกิการป้องกนั (และเอาการแสดง [ ] ออก) เมือ่ 
[ ] แสดงขึน้ ใหก้ดปุ่ ม  อกีครัง้

การป้องกนัภาพหลายภาพ

 ● คณุยงัสามารถระบภุาพโดยการเลอืก [ป้องกนัภาพ] จากนัน้เลอืก [เลอืกภาพ] 
[ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื[ทกุภาพในการด์]

กำรใหค้ะแนนภำพ
 ● จัดภาพโดยการใหค้ะแนนภาพบนสเกล 1 – 5 ([ ], [ ], [ ], [ ], 

[ ] หรอื [ ]) โดยการดภูาพทีม่คีะแนนตามทีร่ะบเุทา่นัน้ คณุสามารถจ�ากดั
การด�าเนนิการตอ่ไปนีก้บัภาพทัง้หมดทีม่คีะแนนตามทีร่ะบุ
 - การดภูาพ การเลน่ภาพแบบตอ่เนือ่ง การป้องกนัภาพ การลบภาพ หรอืการ
เพิม่ภาพไปยงัรายการสัง่พมิพห์รอืสมดุภาพ

 ● ในการเอาคะแนนออก ใหก้ดปุ่ ม  เลอืก [ ] ในรายการตัง้คา่ [ ] จากนัน้
กดปุ่ ม 

 ● คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่นีไ้ดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 3] → [คะแนน]

กำรลบภำพ
 ● คณุสามารถเลอืกและลบภาพทีไ่มต่อ้งการไดท้ลีะภาพ โปรดระวงัเมือ่ท�าการลบ

ภาพ เนือ่งจากภาพทีล่บแลว้ไมส่ามารถกูค้นืได ้

 ● ภาพทีถ่กูป้องกนัไวไ้มส่ามารถลบได ้

 ● ในระหวา่งการแสดงภาพทีบ่นัทกึทัง้รปูแบบ RAW และ JPEG การกดปุ่ ม  จะ
แสดง [ลบ ], [ลบ JPEG] และ [ลบ +JPEG] เลอืกตวัเลอืกเพือ่ลบ
ภาพ

 ● คณุยงัสามารถลบภาพไดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 1] → [ลบภาพ]

การลบภาพหลายภาพ

 ● ในการยกเลกิการเลอืก (และเอา [ ] ออก) เมือ่ [ ] แสดงขึน้ ใหก้ดปุ่ ม  
อกีครัง้

 ● การเลอืกภาพทีบ่นัทกึในรปูแบบ JPEG และ RAW จะถกูลบทัง้สองรปูแบบ
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กำรแกไ้ขภำพนิง่
 ● การแกไ้ขภาพสามารถใชไ้ดเ้มือ่เมมโมรีก่ารด์มพีืน้ทีว่า่งเพยีงพอเทา่นัน้

การหมนุภาพ

 ● คณุยงัสามารถหมนุภาพไดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 1] → [หมนุภาพ]

การปิดใชง้านการกลบัภาพอตัโนมตัิ

 ● ตวัเลอืกการหมนุภาพตอ่ไปนี ้สามารถใชไ้ดส้�าหรับภาพในแนวตัง้

เปิด การหมนุภาพโดยอตัโนมตัใินระหวา่งการเลน่ภาพทัง้บน
กลอ้งและคอมพวิเตอร์

เปิด การหมนุภาพโดยอตัโนมตัใินระหวา่งการเลน่ภาพบน
คอมพวิเตอร์

ปิด อยา่หมนุภาพอตัโนมตัิ

การลดขนาดภาพ

 ● การแกไ้ขไมส่ามารถท�าไดก้บัภาพทีถ่า่ยดว้ยจ�านวนพกิเซล [ ]

 ● ภาพ RAW ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

 ● ไมส่ามารถแกไ้ขภาพใหม้จี�านวนพกิเซลสงูขึน้ได ้

 ● คณุยงัสามารถปรับการตัง้คา่นีไ้ดโ้ดยการเลอืกแท็บ [ 2] → [ลดขนาด]

ตดัภาพ

 ● ภาพ RAW ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

 ● ภาพทีถ่กูตดัแลว้จะไมส่ามารถตดัไดอ้กี

 ● ภาพทีถ่กูตดัแลว้จะไมส่ามารถลดขนาดหรอืใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคไ์ด ้

 ● จ�านวนพกิเซลของภาพทีถ่กูตดัจะนอ้ยกวา่ภาพตน้ฉบบั

 ● ในขณะแสดงตวัอยา่งภาพทีถ่กูตดั คณุสามารถปรับขนาด เลือ่น และปรับ
อตัราสว่นของกรอบการตดัภาพได ้

 ● คณุยงัสามารถระบขุนาด ต�าแหน่ง ทศิทางและอตัราสว่นของกรอบการตดัภาพ
ได ้โดยการเลอืกแท็บ [ 2] → [ตดัภาพ] เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● คณุยงัสามารถเลือ่นกรอบการตดัภาพไดโ้ดยการลากกรอบ

การใชล้กูเลน่ฟิลเตอร์

 ● ส�าหรับ [ ] คณุยงัสามารถเลอืกประเภทของลกูเลน่ฟิลเตอรไ์ด ้

 ● ส�าหรับ [ ] คณุยงัสามารถเลือ่นกรอบไดโ้ดยการแตะหรอืลากนิว้ผา่นหนา้จอ

การแกไ้ขตาแดง

 ● เมือ่แกไ้ขตาแดงแลว้ กรอบจะแสดงขึน้รอบพืน้ทีภ่าพทีไ่ดรั้บการแกไ้ข

 ● ภาพบางภาพอาจแกไ้ขไดไ้มส่มบรูณ์

ใชเ้อฟเฟคทีค่ณุโปรดปรำน (ชว่ยสรำ้งสรรคภ์ำพ)
 ● [AUTO1] [AUTO2] หรอื [AUTO3] จะแสดงขึน้เป็นค�าแนะน�าลว่งหนา้ หลงั

จากกลอ้งวเิคราะหภ์าพอตัโนมตัิ

 ● คณุยงัสามารถก�าหนดเอฟเฟคทีค่ณุตอ้งการ เชน่ [ความสวา่ง] [คอนทราสต]์ 
[ความอิม่ตวัของส]ี [โทนส ี1] [โทนส ี2] และ [ภาพขาวด�า]

กำรประมวลผลภำพ RAW ดว้ยกลอ้ง
 ● ภาพทีส่รา้งโดยการประมวลผลภายในกลอ้งจะไมต่รงกบัภาพทีป่ระมวลผลดว้ย 

Digital Photo Professional อยา่งแน่นอน

 ● บนหนา้จอเงือ่นไขการประมวลผล คณุยงัสามารถเลอืกลกูเลน่ส�าหรับเงือ่นไข
การประมวลผลทีเ่ลอืกไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม 

 ● ส�าหรับการแสดงภาพแบบขยายบนหนา้จอเงือ่นไขการประมวลผล ใหก้ดปุ่ ม 

 ● กลอ้งยงัสามารถตัง้คา่ส�าหรับการประมวลผลภาพ RAW จากหนา้จอควบคมุ
ทนัใจ โดยการเลอืกแท็บ [ 2] → [ประมวลผลภาพ RAW ทนัใจ] → 
[ประมวลผลภาพ RAW]
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การประมวลผลภาพหลายภาพ

 ● เลอืกแท็บ [ 2] → [ประมวลผลภาพ RAW] → [เลอืกภาพ] กดปุ่ ม  จาก
นัน้กดปุ่ ม /  เพือ่เลอืกภาพ กดปุ่ ม  เพือ่ท�าเครือ่งหมายรายการตามทีเ่ลอืก 
([ ]) ท�าตามขัน้ตอนนีซ้�้าเพือ่เลอืกภาพอืน่ๆ เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย ใหป้ระมวล
ผลภาพ

 ● ในการยกเลกิการเลอืก ใหก้ดปุ่ ม  อกีครัง้ และ [ ] จะหายไป

การประมวลผลชว่งของภาพ

 ● เลอืกแท็บ [ 2] → [ประมวลผลภาพ RAW] → [เลอืกชว่งของภาพ] กดปุ่ ม 
 จากนัน้ระบชุว่งของภาพ เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย ใหป้ระมวลผลภาพ

กำรแกไ้ขภำพเคลือ่นไหว

การลบตอนเริม่ตน้/ตอนจบของภาพเคลือ่นไหว

 ● ในการยกเลกิการแกไ้ข กดปุ่ ม  และเลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● ในการลบและเขยีนทบัภาพเคลือ่นไหวตน้ฉบบัดว้ยภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้ 
ใหเ้ลอืก [เขยีนทบั] บนหนา้จอส�าหรับบนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีไ่ดแ้กไ้ข

 ● หากเมมโมรีก่ารด์มพีืน้ทีว่า่งไมเ่พยีงพอ จะเลอืกไดเ้ฉพาะ [เขยีนทบั] เทา่นัน้

 ● หากแบตเตอรีห่มดระหวา่งการบนัทกึ ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขอาจไมถ่กูบนัทกึ

 ● เมือ่แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว หากเป็นไปได ้ใหใ้ชแ้บตเตอรีแ่พ็คทีช่ารจ์เต็ม หรอื
ใสอ่ปุกรณต์อ่ไฟกระแสตรงและเชือ่มตอ่อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพค (แยก
จ�าหน่ายทัง้คู)่

การแยกกรอบของภาพเคลือ่นไหว 4K เป็นภาพนิง่

 ● เลอืก [ ] บนหนา้จอการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหว เพือ่บนัทกึกรอบเป็นภาพนิง่

การลดขนาดไฟล์

 ● คณุภาพของภาพหลงัจากการบบีอดัเป็นดงัตอ่ไปนี้

กอ่นการบบีอดั หลงัการบบีอดั

, 

, , 

, 

 ● ภาพเคลือ่นไหวทีม่กีารแกไ้ขไมส่ามารถบนัทกึในรปูแบบทีถ่กูบบีอดัได ้เมือ่คณุ
เลอืก [เขยีนทบั]

การแกไ้ขวดิโีอสรปุ

 ● หลงัจาก [ลบคลปินี?้] แสดงขึน้ เมือ่คณุเลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม  ตอนจะ
ถกูลบและวดิโีอสรปุจะถกูเขยีนทบั
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กำรต ัง้คำ่

กำรปรบัฟงักช์ ัน่พืน้ฐำนของกลอ้ง
 ● การตัง้คา่เหลา่นีจ้ะถกูก�าหนดคา่บนแท็บ [ ] และ [ ] โดยก�าหนดฟังกช์ัน่ที่

ใชเ้ป็นประจ�าไดเ้องตามตอ้งการ เพือ่ความสะดวกในการใชง้านยิง่ขึน้

การเปลีย่นระยะเวลาแสดงภาพหลงัจากถา่ยภาพ

 ● รายการทีส่ามารถใชไ้ดม้ดีงัตอ่ไปนี้

2 วนิาท,ี  
4 วนิาท,ี  
6 วนิาที

ภาพจะแสดงขึน้ตามระยะเวลาทีก่�าหนด แมใ้นขณะแสดง
ภาพทีถ่า่ย คณุสามารถถา่ยภาพถดัไปไดโ้ดยการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่อกีครัง้

แสดงภาพคา้งไว ้ ภาพจะแสดงขึน้จนกวา่คณุจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

ปิด ไมแ่สดงภาพหลงัจากถา่ยภาพ

การสรา้งหรอืเลอืกโฟลเดอร์

 ● โฟลเดอรท์ีใ่ชช้ือ่ 100CANON จะประกอบไปดว้ยหมายเลขโฟลเดอรส์ามหลกั
และตามดว้ย5ตวัอกัษรหรอืตวัเลข

 ● โฟลเดอรท์ีป่ระกอบดว้ยตวัเลขในชว่ง 100-999 สามารถสรา้งได ้

การตัง้ชือ่ไฟล์

 ● ภาพถา่ยของคณุจะถกูก�าหนดชือ่ไฟลเ์ป็นหมายเลขตามล�าดบัโดยอตัโนมตั ิ
(ตัง้แต ่0001 – 9999) และบนัทกึไดส้งูสดุ 9,999 ภาพในแตล่ะโฟลเดอร ์คณุ
สามารถเปลีย่นวธิกี�าหนดหมายเลขไฟลข์องกลอ้งได ้รายการทีส่ามารถใชไ้ดม้ี
ดงัตอ่ไปนี้

ตอ่เนือ่ง
ก�าหนดหมายเลขภาพแบบตอ่เนือ่ง (จนกระทัง่ภาพที ่
9999 ถกูถา่ย/บนัทกึ) แมว้า่คณุจะเปลีย่นเมมโมรีก่ารด์
ใหม่

รเีซต็อตัโนมตัิ ก�าหนดหมายเลขภาพเป็น 0001 อกีครัง้ เมือ่คณุเปลีย่น
เมมโมรีก่ารด์ หรอืสรา้งโฟลเดอรใ์หม่

ผูใ้ชร้เีซต็เอง การปรับใชร้เีซต็อตัโนมตัดิว้ยตวัเอง

 ● ภาพใหมอ่าจถกูก�าหนดชือ่ไฟลต์อ่จากภาพทีม่อียูแ่ลว้ในเมมโมรีก่ารด์ทีใ่ส่
เขา้ไปใหม ่แมจ้ะเลอืกตวัเลอืกนีใ้นการตัง้คา่เรยีบรอ้ยแลว้ หากตอ้งการเริม่
บนัทกึภาพตัง้แต ่0001 ใหใ้ชเ้มมโมรีก่ารด์ทีว่า่งเปลา่ (หรอืทีฟ่อรแ์มตแลว้)

เรยีนรูเ้กีย่วกบัการตัง้คา่ฟังกช์ัน่พืน้ฐานของกลอ้ง
ท�าใหก้ลอ้งใชง้านงา่ยขึน้โดยการก�าหนดหรอืปรับฟังกช์ัน่พืน้ฐานเหลา่นีไ้ดเ้อง
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การก�าหนดหนา้จอขอ้มลูการถา่ยภาพดว้ยตนเอง

 ● ขอ้มลูจะแสดงขึน้ เมือ่คณุกดปุ่ ม  ซึง่สามารถปรับไดโ้ดยการเลอืกแท็บ 
[ 4] → [หนา้จอขอ้มลูของการถา่ย] → [ตัง้คา่ขอ้มลูหนา้จอ]

 ● ส�าหรับรปูแบบตารางทีเ่ล็กลง ใหเ้ลอืกแท็บ [ 4] → [หนา้จอขอ้มลูของการ
ถา่ย] → [แสดงตาราง]

 ● ในการสลบัจากฮสิโตแกรมความสวา่งเป็นฮสิโตแกรม RGB หรอืปรับขนาดการ
แสดง เลอืกแท็บ [ 4] → [หนา้จอขอ้มลูของการถา่ย] → [ฮสิโตแกรม]

 ● รปูแบบการแสดงผลของชอ่งมองภาพสามารถเปลีย่นไดโ้ดยการเลอืกแท็บ 
[ 4] → [รปูแบบชอ่งมองภาพทีแ่สดง]

การก�าหนดหนา้จอขอ้มลูการเลน่ภาพเอง

 ● ตวัอยา่งการแสดงผลแบบก�าหนดเองจะปรากฏทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ
ก�าหนดการแสดงผล

 ● ในการแสดงรายละเอยีดการตัง้คา่ชว่ยสรา้งสรรคภ์าพ ใหเ้พิม่เครือ่งหมาย [ ] 
ไปที ่[2] ในแท็บ [ 4] → [เลน่หนา้จอขอ้มลู] ขอ้มลูจะแสดงขึน้ เมือ่คณุกด
ปุ่ ม 

การปรับแผงหนา้จอสมัผัส

 ● เพิม่ความไวของแผงหนา้จอสมัผัสหากไมส่ามารถตรวจจับทา่ทางสมัผัสไดง้า่ย

 ● ควรใสใ่จขอ้ควรระวงัตอ่ไปนี ้เมือ่ใชแ้ผงสมัผัสหนา้จอ
 - หนา้จอไมไ่วตอ่แรงกด หา้มใชข้องแหลมคม เชน่ เล็บมอื หรอืปากกาลกูลืน่ 
ส�าหรับการท�างานแบบสมัผัส

 - หา้มกระท�าการสมัผัสบนหนา้จอ เมือ่นิว้มอืของคณุเปียก
 - หากคณุกระท�าการสมัผัสบนหนา้จอ เมือ่จอหรอืนิว้ของคณุเปียก กลอ้งอาจ
ไมต่อบสนองหรอืเกดิการท�างานผดิพลาด ในกรณีนีใ้หปิ้ดกลอ้งและเชด็หนา้
จอดว้ยผา้

 - หา้มใชอ้ปุกรณป้์องกนัหนา้จอหรอืฟิลม์ตดิทีซ่ ือ้แยกตา่งหาก เนือ่งจากอาจจะ
ลดการตอบสนองของการท�างานแบบสมัผัส

 ● กลอ้งอาจจะมกีารตอบสนองลดลง หากคณุกระท�าการสมัผัสอยา่งรวดเร็ว เมือ่
ตัง้คา่เป็น [ไว]

การฟอรแ์มตเมมโมรีก่ารด์

 ● การฟอรแ์มตหรอืลา้งขอ้มลูในเมมโมรีก่ารด์ เป็นเพยีงการเปลีย่นขอ้มลูการ
จัดการไฟลบ์นการด์เทา่นัน้ และไมส่ามารถลบขอ้มลูทัง้หมดไดโ้ดยสิน้เชงิ 
โปรดระมดัระวงักอ่นทิง้การด์หรอืเมือ่ใหผู้อ้ ืน่ใชเ้มมโมรีก่ารด์ ควรป้องกนัขอ้มลู
สว่นตวัหากจ�าเป็น เชน่ การท�าลายการด์

 ● ความจทุัง้หมดของการด์ทีแ่สดงบนหนา้จอฟอรแ์มต อาจนอ้ยกวา่ความจจุรงิ

การฟอรแ์มตการด์แบบ Low Level

 ● การฟอรแ์มตแบบ Low Level จะใชเ้วลานานกวา่การฟอรแ์มตเริม่ตน้ เนือ่งจาก
ขอ้มลูจะถกูลบออกจากพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูทัง้หมดของเมมโมรีก่ารด์

 ● คณุสามารถยกเลกิการฟอรแ์มตแบบ Low Level ทีก่�าลงัด�าเนนิการไดโ้ดยเลอืก 
[ยกเลกิ] ในกรณีนี ้ขอ้มลูทัง้หมดจะยงัถกูลบ แตเ่มมโมรีก่ารด์สามารถใชง้าน
ไดต้ามปกติ

การใชโ้หมด Eco

 ● หนา้จอจะมดืลงในประมาณสองวนิาทหีลงัจากทีค่ณุหยดุใชก้ลอ้ง และอกี
ประมาณสบิวนิาทตีอ่มา หนา้จอจะดบัลง กลอ้งจะปิดหลงัจากไมม่กีารใชง้าน
ประมาณสามนาที

 ● ในการเปิดหนา้จอและเตรยีมพรอ้มส�าหรับการถา่ยภาพ เมือ่หนา้จอดบัไปแลว้ 
ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

การใชฟั้งกช์ัน่ประหยดัพลงังาน

 ● เพือ่ประหยดัพลงังานแบตเตอรี ่โดยปกตคิณุควรเลอืก แท็บ [ 2] → [ประหยดั
พลงังาน] → [ปิดกลอ้งอตัโนมตั]ิ → [1 นาท]ี และตัง้คา่ [ปิดหนา้จอ] เป็น [1 
นาท]ี หรอืนอ้ยกวา่

 ● [ปิดหนา้จอ] หรอื [ปิดกลอ้งอตัโนมตั]ิ ไมส่ามารถก�าหนดคา่ได ้เมือ่โหมด Eco 
ตัง้คา่เป็น [เปิด]
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การตัง้คา่ขอ้มลูลขิสทิธิเ์พือ่บนัทกึในภาพ

 ● ขอ้มลูทีค่ณุป้อนในหนา้จอขอ้มลูลขิสทิธิจ์ะถกูบนัทกึลงในภาพทีค่ณุถา่ย

 ● ในการตรวจสอบขอ้มลูทีป้่อน ใหเ้ลอืกแท็บ [ 5] → [ขอ้มลูลขิสทิธิ]์ > [แสดง
ขอ้มลูลขิสทิธิ]์ จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● คณุยงัสามารถใช ้EOS Utility เพือ่ป้อน เปลีย่น หรอืลบขอ้มลูลขิสทิธิบ์นกลอ้ง
ได ้ตวัอกัษรบางตวัทีป้่อนดว้ยซอฟตแ์วรอ์าจไมแ่สดงบนกลอ้ง แตจ่ะบนัทกึลง
ในภาพอยา่งถกูตอ้ง

 ● คณุสามารถตรวจสอบขอ้มลูลขิสทิธิท์ีบ่นัทกึในภาพไดโ้ดยการใชซ้อฟตแ์วร ์
เมือ่คณุบนัทกึภาพไปยงัคอมพวิเตอร์

 ● ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน EOS Utility จากเว็บไซตข์องแคนนอนไดต้าม
ตอ้งการ ส�าหรับขัน้ตอนการดาวนโ์หลด โปรดด ู“การตดิตัง้ซอฟตแ์วร”์ (= 42)

การลบขอ้มลูลขิสทิธิท์ัง้หมด

 ● คณุสามารถลบทัง้ชือ่ผูส้รา้งสรรคแ์ละรายละเอยีดลขิสทิธิไ์ดพ้รอ้มกนั แตข่อ้มลู
ลขิสทิธิท์ีบ่นัทกึไวใ้นภาพแลว้จะไมถ่กูลบ

การคนืคา่มาตรฐานของกลอ้ง

การคนืคา่มาตรฐานของกลอ้ง

 ● การตัง้คา่พืน้ฐาน เชน่ [ภาษา ] และ [วนัที/่เวลา/โซน] จะไมก่ลบัคนืสูก่ารตัง้
คา่มาตรฐาน

การท�าความสะอาดเซนเซอรภ์าพ

การใชง้านการท�าความสะอาดเซนเซอร์

 ● การท�าความสะอาดเซนเซอรย์งัสามารถท�างานในขณะทีไ่มไ่ดใ้สเ่ลนส ์หากไม่
ไดใ้สเ่ลนส ์อยา่สอดนิว้ของคณุหรอืปลายลกูยางเป่าลมเขา้ไปเกนิเมาทเ์ลนส ์
ซึง่อาจท�าลายมา่นชตัเตอรใ์หเ้สยีหายได ้

 ● เพือ่ใหไ้ดผ้ลดทีีส่ดุ ใหว้างกลอ้งตัง้ขึน้บนโตะ๊หรอืพืน้ผวิอืน่ๆ

 ● การท�าความสะอาดเซนเซอรต์อ่เนือ่งกนัซ�้าๆ จะไมใ่หผ้ลทีด่ขี ึน้อยา่งเดน่ชดั 
โปรดทราบวา่ [ท�าความสะอาดเดีย๋วนี ้ ] อาจไมส่ามารถใชง้านไดท้นัทหีลงั
จากท�าความสะอาด

 ● โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้หากมฝีุ่ นหรอืวตัถอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถก�าจัดไดโ้ดย
การท�าความสะอาดเซนเซอร์

การท�าความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตวัเอง

 ● เซนเซอรภ์าพมคีวามละเอยีดออ่นมาก ท�าความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยความ
ระมดัระวงั

 ● ใชล้กูยางเป่าลมทีไ่มม่แีปรงตดิอยู ่แปรงอาจท�าใหเ้ซนเซอรเ์ป็นรอยขดีขว่นได ้

 ● อยา่สอดปลายลกูยางเป่าลมเขา้ไปเกนิเมาทเ์ลนส ์จะสามารถท�าใหม้า่นชตัเตอร์
เสยีหายได ้

 ● อยา่ใชอ้ากาศหรอืแกส๊อดักระป๋องเพือ่ท�าความสะอาดเซนเซอร ์แรงดนัของ
อากาศอาจท�าใหเ้ซนเซอรเ์สยีหาย รวมทัง้แกส๊ใดๆ ทีเ่กาะตดิและแข็งตวับน
เซนเซอรก์อ็าจท�าใหเ้ซนเซอรเ์กดิความเสยีหายได ้

 ● หากมรีอยเป้ือนทีไ่มส่ามารถก�าจัดดว้ยลกูยางเป่าลมหลงเหลอือยูบ่นเซนเซอร ์
แนะน�าใหส้ง่ไปท�าความสะอาดกบัศนูยบ์รกิารลกูคา้
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แกไ้ขปัญหากลอ้งตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นนี ้หากยงัคงมปัีญหาอยู ่โปรดตดิตอ่
ศนูยบ์รกิารลกูคา้

กำรแกไ้ขปญัหำ

พลงังำน

ไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรีแ่พ็คได ้
 ● อยา่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็คอืน่นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็คของแทข้องแคนนอนรุน่ LP-E12

แทน่ชารจ์แบตเตอรีห่ลอดไฟกะพรบิ
 ● แทน่ชารจ์หลอดไฟกะพรบิเป็นสสีม้และจะป้องกนัวงจรโดยหยดุการชารจ์หาก (1) เกดิ

ปัญหาทีแ่ทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีแ่พ็คหรอื (2) ไมส่ามารถเชือ่มโยงกบัแบตเตอรี่
แพ็คได ้(เมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็คทีไ่มใ่ชข่องแทข้องแคนนอน) ในกรณี (1) ถอดปลั๊กแทน่
ชารจ์ออกแลว้ใสแ่บตเตอรีแ่พ็คอกีครัง้และรอ 2-3 นาท ีกอ่นเสยีบปลั๊กอกีครัง้ หากยงัคงมี
ปัญหาอยู ่โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้

กำรถำ่ยภำพ

การแสดงภาพบนหนา้จอผดิปกตใินสภาวะแสงนอ้ย
 ● ความสวา่งของหนา้จอจะเพิม่ขึน้โดยอตัโนมตัเิมือ่คณุถา่ยภาพในสภาวะแสงนอ้ย เพือ่ท�าให ้

งา่ยตอ่การตรวจสอบองคป์ระกอบของภาพ อยา่งไรกต็าม ความสวา่งของภาพบนหนา้จอ
อาจไมเ่ทา่กบัความสวา่งของภาพทีค่ณุถา่ยจรงิ โปรดทราบวา่การบดิเบอืนของภาพบนหนา้
จอหรอืวตัถทุีเ่คลือ่นไหวเกดิการกระตกุ จะไมม่ผีลตอ่ภาพทีบ่นัทกึ

การแสดงภาพบนหนา้จอผดิปกตขิณะถา่ยภาพ
 ● โปรดทราบวา่ปัญหาการแสดงภาพตอ่ไปนี ้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ภาพนิง่แตจ่ะมผีลตอ่การ

บนัทกึภาพเคลือ่นไหว
 - หนา้จออาจมแีสงวบูวาบหรอืปรากฏเสน้แนวนอนบนหนา้จอภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนต์

หรอืแสงไฟ LED
 ● การโฟกสัจะไมส่ามารถท�าได ้หากคณุอยูใ่กลก้บัวตัถมุากกวา่ระยะโฟกสัใกลส้ดุของเลนส ์

ในการก�าหนดระยะโฟกสัใกลส้ดุ ใหต้รวจสอบเลนส ์ระยะโฟกสัใกลส้ดุของเลนส ์คอืระยะที่
วดัจากเครือ่งหมาย  (ระนาบโฟกสั) ดา้นบนของตวักลอ้งจนถงึวตัถุ

การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งหยดุกะทนัหนั
 ● การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งหยดุอตัโนมตัเิพือ่ปกป้องกลอ้งหลงัจากถา่ยภาพ 1,000 ภาพใน

หนึง่ครัง้ ปลอ่ยปุ่ มชตัเตอรก์อ่นทีค่ณุจะถา่ยภาพตอ่

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวหรอืเลน่ภาพหยดุกะทนัหนั
 ● ใชเ้มมโมรีก่ารด์ UHS-I ส�าหรับ [ ] หรอื [ ]
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คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย/อปุกรณเ์สรมิ

ภาพถา่ยจะเกดิเสน้น๊อยสห์รอืลวดลายไมช่ดัเจน
 ● วตัถบุางอยา่งจะท�าใหภ้าพถา่ยเกดิเสน้น๊อยสห์รอืลวดลายไมช่ดัเจนไดง้า่ย

ซึง่จะเกดิขึน้ไดง้า่ยภายใตส้ภาวะเหลา่นี้
 - วตัถมุลีายเสน้ถีแ่นวนอน หรอืลวดลายตาราง
 - ดวงอาทติย ์แสง หรอืแหลง่ก�าเนดิแสงอืน่ทีม่องเห็นไดบ้นหนา้จอการถา่ยภาพ หรอือยู่

ใกล ้
ในกรณีนี ้การถา่ยภาพตามขัน้ตอนนีอ้าจลดน๊อยสห์รอืลวดลายไมช่ดัเจนได ้
 - ลดขนาดวตัถโุดยการเปลีย่นระยะโฟกสั หรอืการซมูเขา้หรอืซมูออก
 - จัดองคป์ระกอบภาพใหมเ่พือ่ตดัแสงจา้ออกจากหนา้จอการถา่ยภาพ
 - ตดิเลนสฮ์ดูเพือ่ป้องกนัแสงจา้สอ่งเขา้ไปในเลนส์

 ● ภาพอาจมเีสน้น๊อยสห์รอืลวดลายไมช่ดัเจนหากคณุเลือ่นหรอืเอยีงเลนส ์TS-E

กำรถำ่ยภำพเคลือ่นไหว

ภาพวตัถดุผูดิเพีย้น
 ● วตัถทุีผ่า่นเขา้มาหนา้กลอ้งอยา่งรวดเร็วอาจดผูดิเพีย้นได ้

หนำ้จอแสดงผล

[###] จะแสดงขึน้มา
 ● [###] จะแสดงขึน้มา เมือ่จ�านวนภาพบนเมมโมรีก่ารด์เกนิกวา่จ�านวนทีส่ามารถแสดงได ้

Wi-Fi

ไมส่ามารถเขา้สูเ่มนู Wi-Fi ไดโ้ดยการกดปุ่ ม 
 ● เมนู Wi-Fi ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นขณะทีเ่ชือ่มตอ่กลอ้งไปยงัคอมพวิเตอรห์รอืเครือ่งพมิพ์

ผา่นสายเชือ่มตอ่ ใหถ้อดสายเชือ่มตอ่ออก

การสง่ภาพอาจใชเ้วลานาน / การเชือ่มตอ่แบบไรส้ายขดัขอ้ง
 ● อยา่ใชก้ลอ้งใกลก้บัแหลง่ทีม่กีารรบกวนสญัญาณ Wi-Fi เชน่ เตาไมโครเวฟ หรอือปุกรณอ์ืน่

ทีท่�างานอยูใ่นยา่นความถี ่2.4 GHz
 ● วางกลอ้งไวใ้กลก้บัอปุกรณท์ีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่ (เชน่ Access Point) และตรวจดใูหแ้น่ใจ

วา่ไมม่วีตัถอุืน่อยูร่ะหวา่งอปุกรณ์

ไมส่ามารถเชือ่มตอ่ไปยงั Access Point
 ● แน่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ชอ่งสญัญาณ Access Point ทีก่ลอ้งสามารถรองรับ (= 90) แนะน�าใหร้ะบุ

ชอ่งสญัญาณทีร่องรับดว้ยตวัเองแทนการก�าหนดแบบอตัโนมตัิ

ไมส่ามารถจับคูก่บัสมารท์โฟนผา่น Bluetooth ได ้
 ● การจับคูส่มารท์โฟนผา่น Bluetooth ไมส่ามารถท�าได ้หากคณุก�าลงัใชร้โีมทคอนโทรลไร ้

สาย BR-E1 โดยตัง้คา่ [ฟังกช์ัน่ Bluetooth] เป็น [รโีมท]
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หากเกดิขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดขึน้ ใหท้�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปนี้

ขอ้ผดิพลำดและค�ำเตอืน

รหสัขอ้ผดิพลำด

 ● ในกรณีทีก่ลอ้งเกดิปัญหา รหสัขอ้ผดิพลาด (ในรปูแบบ Errxx ) และค�าแนะน�าการด�าเนนิ
การตอบสนองจะแสดงขึน้

รหสั ขอ้ความและการด�าเนนิการตอบสนอง

01

การสือ่สารระหวา่งกลอ้งกบัเลนสเ์กดิความผดิพลาด ท�าความสะอาด
ขัว้สมัผัสเลนส์

→   ท�าความสะอาดขัว้สมัผัสไฟฟ้าบนกลอ้งและเลนส ์ใชเ้ลนสแ์คน
นอนหรอืใสแ่บตเตอรีแ่พ็คอกีครัง้

02
ไมส่ามารถอา่นการด์ได ้ใส/่เปลีย่นการด์อกีครัง้หรอืฟอรแ์มตการด์
โดยใชก้ลอ้ง

→  ใสเ่มมโมรีก่ารด์อกีครัง้ ใชก้ารด์อืน่หรอืฟอรแ์มตการด์

04
ไมส่ามารถบนัทกึภาพได ้เนือ่งจากการด์เต็ม เปลีย่นการด์

→  ใชเ้มมโมรีก่ารด์อืน่ ลบภาพทีไ่มต่อ้งการหรอืฟอรแ์มตการด์

10, 20, 30, 
40, 50, 60, 
70, 80, 99

ขอ้ผดิพลาดป้องกนัไมใ่หถ้า่ยภาพ ใหปิ้ดแลว้เปิดกลอ้งใหมห่รอืใส่
แบตเตอรีอ่กีครัง้

→   ใชส้วติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง ใสแ่บตเตอรีแ่พ็คอกีครัง้หรอืใชเ้ลนสแ์คน
นอน

* หากยงัคงมปัีญหาอยู ่ใหจ้ดหมายเลขขอ้ผดิพลาด (Errxx) และตดิตอ่ศนูย์
บรกิารลกูคา้
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Wi-Fi

บนเครอืขา่ยทีถ่กูเลอืกมอีปุกรณท์ีม่ ีIP address เดยีวกนัอยู่
 ● ตัง้คา่ IP address ใหมเ่พือ่ไมใ่หข้ดัแยง้กบัแอดเดรสอืน่

ถกูตดัการเชือ่มตอ่/ไมส่ามารถสง่ภาพได ้
 ● คณุอาจอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่กีารขดัขวางสญัญาณ Wi-Fi
 ● หลกีเลีย่งการใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi ของกลอ้งในบรเิวณทีม่เีตาไมโครเวฟ และอปุกรณอ์ืน่ที่

ท�างานในยา่นความถี ่2.4 GHz
 ● วางกลอ้งไวใ้กลก้บัอปุกรณท์ีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่ (เชน่ Access Point) และตรวจดใูหแ้น่ใจ

วา่ไมม่วีตัถอุืน่อยูร่ะหวา่งอปุกรณ์
 ● ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดบนอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่

พืน้ทีว่า่งบนเซริฟ์เวอรไ์มเ่พยีงพอ
 ● ลบภาพทีไ่มต่อ้งการบนเซริฟ์เวอรแ์ละตรวจสอบพืน้ทีว่า่งกอ่นทีค่ณุจะลองถา่ยโอนขอ้มลู

อกีครัง้

ตรวจสอบการตัง้คา่เครอืขา่ย
 ● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรข์องคณุสามารถเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตไดด้ว้ยการตัง้คา่

เน็ตเวริค์ปัจจบุนั
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ภำคผนวก

สว่นที ่3: 

ขอ้มลูทีแ่สดงบนหนำ้จอ

ขณะถา่ยภาพ

(11)

(49)

(48)(47)(45)

(1)
(2)

(16)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

(18)
(19)

(54)

(52)

(42)

(22)

(23)

(43)
(25)

(26) (27)

(51)

(40)

(31)

(29) (30)

(44)

(32)
(33) (34) (35)

(14) (17)

(10)

(50)

(15)

(39)

(20)

(24)

(12)

(28)

(13)

(36) (37)

(21)

(55)(46)

(53)

(41)

(38)

(1) โหมดถา่ยภาพ, ไอคอนแสดงฉาก

(2) วธิโีฟกสัอตัโนมตัิ

(3) การโฟกสัอตัโนมตัิ

(4) เสน้ตาราง

(5) โหมดขบัเคลือ่น/ตัง้เวลาถา่ยภาพ

(6) โหมดวดัแสง

(7) ระดบัอเิล็กทรอนกิส์

(8) คณุภาพของภาพนิง่ (การบบีอดั, 
จ�านวนพกิเซล)

(9) คณุภาพของภาพเคลือ่นไหว (จ�านวน
พกิเซล, อตัราเฟรม)

(10) ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi

(11) ชตัเตอรแ์บบแตะ

(12) สถานะการเชือ่มตอ่ Bluetooth

(13) ล็อคคา่แสง

(14) ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู

(15) ภาพทีส่ามารถบนัทกึได ้

(16) ถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ

(17) เวลาทีเ่หลอื

ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนส์�าหรับการใชง้านกลอ้ง
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ขณะเลน่ภาพ

หนา้จอขอ้มลู 1

(1) ภาพปัจจบุนั / ภาพทัง้หมด

(2) ระดบัแบตเตอรี่

(3) ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi

(4) สถานะการเชือ่มตอ่ Bluetooth

(5) คะแนน

(6) ป้องกนัภาพ

(7) หมายเลขโฟลเดอร ์- หมายเลขไฟล์

(8) ความเร็วชตัเตอร์

(9) คา่รรัูบแสง

(10) ระดบัการชดเชยแสง

(11) ความไวแสง ISO

(12) เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

(13) คณุภาพของภาพ*

* ภาพทีถ่า่ยดว้ยฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์ปรับขนาด ตดัภาพ หรอืแกต้าแดงจะมสีญัลกัษณ ์[ ] ตดั
ภาพจะมสีญัลกัษณ ์[ ]

(18) ระดบัแบตเตอรี่

(19) จดุโฟกสัอตัโนมตัิ

(20) ฮสิโตแกรม

(21) กรอบการวดัแสง

(22) หนา้จอควบคมุทนัใจ

(23) สมดลุแสงขาว

(24) รปูแบบภาพ

(25) ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตัิ

(26) ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

(27) อตัราสว่นภาพนิง่

(28) ระบบแฟลช

(29) ชดเชยระดบัแสงแฟลช / ระดบัก�าลงั
แสงแฟลช

(30) ขยายภาพ

(31) จ�าลองระดบัแสง

(32) ความไวแสง ISO

(33) ความเร็วชตัเตอร์

(34) คา่รรัูบแสง

(35) ชดเชยแสง

(36) การเชือ่มตอ่สมารท์โฟนผา่น 
Bluetooth, สถานะการรับ GPS

(37) เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

(38) แมนนวลโฟกสั

(39)  จ�านวนภาพ

(40)  เวลาทีต่อ้งการ

(41)  ชว่งเวลา

(42) แกไ้ขสมดลุแสงขาว

(43) เคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม

(44) Servo AF ภาพเคลือ่นไหว

(45) ประสทิธภิาพการแสดงผล

(46) โหมด Eco

(47) ป้องกนัภาพสัน่ไหว

(48) ดจิติอล IS ส�าหรับภาพเคลือ่นไหว

(49) โหมดบนัทกึเสยีง

(50) ลดเสยีงลม

(51) ลดระดบัเสยีง

(52)  ความเร็วชตัเตอรต์�า่อตัโนมตัิ

(53) ปรับระดบัอตัโนมตัิ

(54) ล็อคคา่แสงภาพเคลือ่นไหว

(55) ตวัแสดงระยะโฟกสั AF/MF

ระดบัแบตเตอรี่
ไอคอนหรอืขอ้ความบนหนา้จอตอ่ไปนีแ้สดงถงึระดบัพลงังานของแบตเตอรี่

หนา้จอแสดงผล รายละเอยีด

แบตเตอรีช่ารจ์เพยีงพอ

แบตเตอรีก่�าลงัลดลง แตเ่พยีงพอส�าหรับการใช ้

 (กะพรบิเป็นสแีดง) แบตเตอรีใ่กลห้มดพลงังาน—เตรยีมชารจ์แบตเตอรีแ่พ็ค

แบตเตอรีห่มดพลงังาน—ชารจ์แบตเตอรีแ่พ็คทนัที
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คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย
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หนา้จอขอ้มลู 2

(1) วนัที/่เวลาทีถ่า่ยภาพ

(2) ฮสิโตแกรม

(3) โหมดถา่ยภาพ

(4) ความเร็วชตัเตอร์

(5) คา่รรัูบแสง

(6) ระดบัการชดเชยแสง

(7) ความไวแสง ISO

(8) เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

(9) สมดลุแสงขาว

(10) แกไ้ขสมดลุแสงขาว

(11) รายละเอยีดการตัง้คา่รปูแบบภาพ

(12) ชดเชยระดบัแสงแฟลช

(13) โหมดวดัแสง

(14) ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตัิ

(15) แกไ้ขแลว้*1

(16) คณุภาพของภาพ*2

(17) ระยะเวลาบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

(18) ขนาดภาพ

*1 แสดงขึน้ส�าหรับภาพทีม่กีารใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค ์ปรับขนาด ตดัภาพ หรอืแกต้าแดง
*2 ภาพทีต่ดัจะแสดงสญัลกัษณ ์[ ]

หนา้จอขอ้มลู 3

แสดงชือ่เลนส ์ระยะโฟกสั และฮสิโตแกรม RGB โปรดทราบวา่เลนสท์ีม่ชี ือ่ยาวอาจ
ไมส่ามารถแสดงชือ่ไดค้รบ ขอ้มลูดา้นบนของหนา้จอจะเหมอืนกบัหนา้จอขอ้มลู 2

หนา้จอขอ้มลู 4 
แสดงขอ้มลูสมดลุแสงขาว ขอ้มลูดา้นบนของหนา้จอจะเหมอืนกบัหนา้จอขอ้มลู 2

หนา้จอขอ้มลู 5 
แสดงขอ้มลูรปูแบบภาพ ขอ้มลูดา้นบนของหนา้จอจะเหมอืนกบัหนา้จอขอ้มลู 2

หนา้จอขอ้มลู 6 
แสดงการตัง้คา่การลดจดุรบกวน ส�าหรับการเปิดรับแสงนาน และความไวแสง ISO 
สงู ขอ้มลูดา้นบนของหนา้จอจะเหมอืนกบัหนา้จอขอ้มลู 2 

หนา้จอขอ้มลู 7

แสดงขอ้มลูแกไ้ขเลนส ์และขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ สคีลาด
เคลือ่น และการเลีย้วเบน ขอ้มลูดา้นบนของหนา้จอจะเหมอืนกบัหนา้จอขอ้มลู 2 

หนา้จอขอ้มลู 8

แสดงขอ้มลูผูรั้บภาพและสถานะการสง่ ขอ้มลูดา้นบนของหนา้จอจะเหมอืนกบัหนา้
จอขอ้มลู 2 

หนา้จอขอ้มลู 9
แสดงขอ้มลู GPS ขอ้มลูดา้นบนของหนา้จอจะเหมอืนกบัหนา้จอขอ้มลู 2
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ระบบโฟกสั
ภาพนิง่

โฟกสัอตัโนมตั ิTTL .......................  AF ครัง้เดยีว, Servo AF
AF แบบตอ่เนือ่ง ...........................  ท�าได ้
จดุโฟกสั (แมนนวลโฟกสั) .................  การเนน้สจีดุโฟกสั, แมนนวลโฟกสั

อเิล็กทรอนกิสบ์นเลนส ์(โฟกสัจะ
ปรับไดด้ว้ยตนเองหลงัจากการโฟกสั
อตัโนมตัคิรัง้เดยีว)

ภาพเคลือ่นไหว
จดุโฟกสั (แมนนวลโฟกสั) .................  การเนน้สจีดุโฟกสั, แมนนวลโฟกสั

อเิล็กทรอนกิสบ์นเลนส ์(โฟกสัจะ
ปรับไดด้ว้ยตนเองหลงัจากการโฟกสั
อตัโนมตัคิรัง้เดยีว)

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว  
(จะก�าหนดเป็นโฟกสัอตัโนมตั ิ
ส�าหรับภาพเคลือ่นไหวอตัราเฟรมสงู) ......  ท�าได ้

การแสดงภาพแบบขยายใน Live View ..  ประมาณ 5x / ประมาณ 10x

AF แบบแตะและลาก .............................  ท�าได ้

AF ตรวจจับดวงตา  
(จะก�าหนดเป็น AF ครัง้เดยีว) .......................  ท�าได ้

ล�าแสงชว่ยโฟกสั .................................  ไฟ LED ในตวักลอ้ง

ควบคมุการเปิดรับแสง

โหมดวดัแสง
ภาพนิง่ ...........................................  วดัแสงในเวลาจรงิโดยใชเ้ซนเซอร์

ภาพ (วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ, วดัแสง
บางสว่น, วดัแสงแบบจดุ, วดัแสงเฉลีย่
หนักกลางภาพ)

ภาพเคลือ่นไหว ................................  วดัแสงในเวลาจรงิโดยใชเ้ซนเซอรภ์าพ 
(วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ)

ชว่งการวดัแสง  (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 23 °C/73 °F, ISO 100)
ภาพนิง่ คา่ EV ....................  0 - 20
ภาพเคลือ่นไหว คา่ EV ....................  0 - 20

ควบคมุการเปิดรับแสง
ภาพนิง่ ...........................................  โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมตั,ิ ระบคุา่

ความเร็วชตัเตอร,์ ระบคุา่รรัูบแสง, ตัง้
คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง

ขอ้มลูจ�ำเพำะ

ประเภท

ประเภท ..............................................  กลอ้งดจิติอลไมส่ะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่ว
ทีม่รีะบบโฟกสัอตัโนมตั/ิเปิดรับแสง
อตัโนมตัิ

เซนเซอรภ์าพ

ขนาดภาพ
ขนาดหนา้จอการถา่ยภาพ  
(ขนาดการบนัทกึภาพ) ...........................  ประมาณ 22.3 x 14.9 มม.

จ�านวนพกิเซล
ความละเอยีดของภาพในกลอ้ง  
(ความละเอยีดของภาพอาจลดลง  
เนือ่งจากการประมวลผลภาพ) ..................  ประมาณ 24.1 ลา้นพกิเซล
ความละเอยีดทัง้หมด ........................  ประมาณ 25.8 ลา้นพกิเซล

อตัราสว่นภาพ .....................................  3:2

คณุสมบตักิารลบฝุ่ น (อตัโนมตั/ิตัง้เอง) ........  ท�าได ้

ควบคมุการโฟกสั

ธโีฟกสัอตัโนมตั ิ...................................  AF ใบหนา้+การตดิตาม, แบบโซน AF,  
AF จดุเดยีว

AF ใบหนา้+การตดิตาม
จดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(สงูสดุ)  
(เปลีย่นอตัโนมตัติามประเภทเลนส)์ ........  143/99 จดุ

แบบโซน AF
กรอบโฟกสัอตัโนมตั(ิสงูสดุ) ............. 25 กรอบ

ชว่งความสวา่งการโฟกสั  
(ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 23 °C/73 °F, ISO 100,  
เมือ่ใช ้EF-M22mm F2 STM)

คา่ EV ........................................  -2 - 18
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ภาพเคลือ่นไหว
4K (3840 x 2160)

ตัง้คา่อตัโนมตัิ
ความไวแสงต�า่สดุ .................  ISO 100
ความไวแสงสงูสดุ .................  ISO 6400

ตัง้คา่แบบแมนนวล
ความไวแสงต�า่สดุ .................  ISO 100
ความไวแสงสงูสดุ .................  ISO 6400
เมือ่ขยาย .............................  ISO 6400

Full HD (1920 x 1080)
ตัง้คา่อตัโนมตัิ

ความไวแสงต�า่สดุ .................  ISO 100
ความไวแสงสงูสดุ .................  ISO 12800

ตัง้คา่แบบแมนนวล
ความไวแสงต�า่สดุ .................  ISO 100
ความไวแสงสงูสดุ .................  ISO 12800
เมือ่ขยาย .............................  ISO 25600

HD (1280 x 720)
ตัง้คา่อตัโนมตัิ

ความไวแสงต�า่สดุ .................  ISO 100
ความไวแสงสงูสดุ .................  ISO 12800

ตัง้คา่แบบแมนนวล
ความไวแสงต�า่สดุ .................  ISO 100
ความไวแสงสงูสดุ .................  ISO 12800
เมือ่ขยาย .............................  ISO 25600

ควบคมุการเปิดรับแสง
ภาพนิง่

การชดเชยแสง .............................  ปรับทลีะ 1/3 ระดบั ภายใน ±3 ระดบั
เลือ่นคา่โปรแกรม  ........................  ท�าได ้
ล็อคคา่แสง .................................  ตัง้เอง/อตัโนมตัิ
การถา่ยภาพครอ่ม .........................  ปรับทลีะ 1/3 ระดบั ภายใน ±2 ระดบั 

(สามารถใชง้านรว่มกบัตัง้คา่ระดบัแสง
ดว้ยตนเอง)

ภาพเคลือ่นไหว
การชดเชยแสง .............................  ปรับทลีะ 1/3 ระดบั ภายใน ±3 ระดบั
ล็อคคา่แสง .................................  ตัง้เอง

ความไวแสง ISO (ดชันคีา่แสงทีแ่นะน�า)
ภาพนิง่

ขอบเขต ISO อตัโนมตัิ
ความไวแสงต�า่สดุ  
(โหมดอตัโนมตั)ิ ..........................  ISO 100
ความไวแสงสงูสดุ  
(โหมดอตัโนมตั)ิ ..........................  ISO 6400
ตัง้คา่ความไวแสงระดบัสงูสดุ 
ส�าหรับ ISO อตัโนมตั ิ................  โหมด P, โหมด Tv, โหมด Av ละโหมด 

M เมือ่เลอืกภาพเคลือ่นไหวรับแสงเอง
การตัง้คา่ความไวแสงทีส่ามารถใชไ้ด ้(โหมด P)

ความไวแสงต�า่สดุ .....................  ISO 100
ความไวแสงสงูสดุ .....................  ISO 25600
เมือ่ขยาย ................................  ISO 51200
จ�านวนระดบัทีส่ามารถตัง้คา่ได ้.....  1/3 ระดบั
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ชอ่งมองภาพ/จอแสดงผล

ชอ่งมองภาพสอีเิล็กทรอนกิส์
ขนาดหนา้จอ ...................................  0.39 นิว้
จ�านวนจดุ .......................................  ประมาณ 2.36 ลา้นจดุ

จอแสดงผล
ประเภท ..........................................  จอ LCD ส ีTFT
ขนาดหนา้จอ ...................................  3.0 นิว้
จ�านวนจดุ .......................................  ประมาณ 1.04 ลา้นจดุ

การเชค็ระยะชดัลกึ ...............................  ท�าได ้

การถา่ยภาพ

การประมวลผลภาพ
การลดน๊อยส์

การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนาน ......  ทีก่ารเปิดรับแสงหนึง่วนิาทแีละมากกวา่ 
และทีก่ารเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์

การถา่ยภาพดว้ยความไวแสง  
ISO สงู ......................................  ทีค่วามไวแสง ISO ใดกต็าม

การแกไ้ขภาพ
การปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ .......  ท�าได ้
การเนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ...........  ท�าได ้

การแกไ้ขเลนส ์ 
(เลนส ์EF-M มขีอ้มลูแกไ้ขเลนสใ์นตวั) ........  แกไ้ขขอบภาพมดื, แกไ้ขความคลาด

สว่น, ตวัปรับคณุภาพเลนสด์จิติอล, 
แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น, แกไ้ขการเลีย้ว
เบน

รปูแบบภาพ .....................................  อตัโนมตั,ิ มาตรฐาน, ภาพบคุคล, ภาพววิ, 
เนน้รายละเอยีด, ภาพเป็นกลาง,  
ภาพตามจรงิ, ภาพขาวด�า, ผูใ้ชก้�าหนด 1,  
ผูใ้ชก้�าหนด 2, ผูใ้ชก้�าหนด 3

สมดลุแสงขาว

การตัง้คา่สมดลุแสงขาว .........................  อตัโนมตั ิ(ตามบรรยากาศ,ก�าหนดสี
ขาว), แสงแดด, แสงในรม่, เมฆครึม้, 
หลอดไฟทงัสเตน, แสงหลอดฟลอูอ
เรสเซนตข์าว, แสงแฟลช, ก�าหนดเอง, 
อณุหภมูสิี

การปรับแกส้มดลุแสงขาว .......................  ท�าได ้

ชตัเตอร์

วธิ ี.....................................................  ชตัเตอรร์ะนาบโฟกสั ควบคมุแบบ
อเิล็กทรอนกิส ์(ระนาบโฟกสั, ชตัเตอร์
แบบแตะ)

ชตัเตอรเ์งยีบ .......................................  ท�าได ้

ความเร็วชตัเตอร์
คา้งชตัเตอรไ์ว ้ 
(โหมดถา่ยภาพ : M เทา่นัน้) ....................  ท�าได ้
ขอบเขตความเร็วชตัเตอรท์ัง้หมด

Tv สงูสดุ .....................................  30 วนิาที
Tv ต�า่สดุ .....................................  1/4000 วนิาที

ความเร็วสงูสดุในการซงิคโ์ครไนซ ์
ความเร็วชตัเตอร ์ดว้ยแฟลช ...............  1/200 วนิาที

แฟลช

ระบบแฟลชในตวักลอ้ง
ประเภท ..........................................  แฟลชยกขึน้ดว้ยมอื
ขอ้มลูจ�าเพาะ

คา่วดัความสวา่ง (ISO 100/ม.) ..........  Gno ประมาณ 5 ภาพ
ควบคมุระบบแฟลช ...........................  E-TTL II, ลดตาแดง
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การบนัทกึ

รปูแบบไฟล ์........................................  ตามมาตรฐาน DCF ทีร่องรับ DPOF 
(เวอรช์ัน่ 1.1)

ประเภทของขอ้มลู
ภาพนิง่

รปูแบบการบนัทกึภาพ....................  Exif 2.31 (DCF 2.0)
ภาพ (ประมวลผลการถา่ยภาพ RAW 
อยา่งตอ่เนือ่งโดยใชก้ารแปลง 
A/D เป็นรปูแบบ 12 บติ) ....................  JPEG/RAW (CR3 เป็นรปูแบบภาพ 

RAW 14 บติ ของแคนนอน)
ภาพเคลือ่นไหว

รปูแบบการบนัทกึภาพ....................  MP4
วดีโีอ .........................................  MPEG-4 AVC/H.264 

อตัราบติ (เฉลีย่) ผันแปร
เสยีง ..........................................  MPEG-4 AAC-LC (แบบสเตอรโิอ)

ไมโครโฟนในตวักลอ้ง ...............  แบบสเตอรโิอ
การปรับระดบัเสยีง .....................  ท�าได ้
ลดเสยีงลม  
(เมือ่ใชไ้มโครโฟนในตวักลอ้ง) ..........  ท�าได ้
ลดระดบัเสยีง ...........................  ท�าได ้

การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
โหมดขบัเคลือ่น ...............................  ถา่ยภาพเดีย่ว, การถา่ยภาพแบบตอ่

เนือ่งดว้ยความเร็วสงู, การถา่ยภาพ
แบบตอ่เนือ่งดว้ยความเร็วต�า่

ความเร็วการถา่ยภาพ
AF ครัง้เดยีว

การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง  
ดว้ยความเร็วสงู ........................ สงูสดุ: ประมาณ 10.0 ภาพ/วนิาที
การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง 
ดว้ยความเร็วต�า่ ........................ สงูสดุ: ประมาณ 4.0 ภาพ/วนิาที

โฟกสัแบบตอ่เนือ่ง
การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง  
ดว้ยความเร็วสงู ........................ สงูสดุ: ประมาณ 7.4 ภาพ/วนิาที
การถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง 
ดว้ยความเร็วต�า่ ........................ สงูสดุ: approx. 4.0 ภาพ/วนิาที

จ�านวนภาพถา่ยตอ่เนือ่งสงูสดุ

ประมาณ 33 ภาพ

ประมาณ 30 ภาพ

ประมาณ 29 ภาพ

ประมาณ 30 ภาพ

ประมาณ 10 ภาพ
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สือ่จัดเกบ็ขอ้มลู ...................................  เมมโมรีก่ารด์ SD/SDHC/SDXC

สรา้งโฟลเดอร ์.....................................  ทนัท,ี เลอืกโฟลเดอร์

หมายเลขไฟลภ์าพ ...............................  ตอ่เนือ่ง, รเีซต็อตัโนมตั,ิ ผูใ้ชร้เีซต็เอง

การเลน่ภาพ

แสดงอตัราขยายการซมู
อตัราขยายการซมู .............................  ต�า่สดุ: ประมาณ 1.5 x  

สงูสดุ: ประมาณ 10.0 x

การเลน่ภาพเคลือ่นไหว .........................  ล�าโพงในตวักลอ้ง

เตอืนบรเิวณสวา่ง/กะพรบิบรเิวณ 
พืน้ทีท่ีม่แีสงสวา่งจา้เกนิไป ....................  ท�าได ้

คะแนน...............................................  ท�าได ้

ป้องกนั ..............................................  ท�าได ้

การประมวลผลภาพ RAW ในตวักลอ้ง .......  ท�าได ้

แคปภาพ (ภาพเคลือ่นไหว 4K เทา่นัน้) .....  ท�าได ้

วธิกีารเลอืกดภูาพ .................................  ภาพเดีย่ว, ขา้ม 10 ภาพ, ตัง้คา่
จ�านวนภาพ, วนัที,่ โฟลเดอร,์ ภาพ
เคลือ่นไหว, ภาพนิง่, ภาพทีถ่กูป้องกนั, 
คน้หาภาพ (คะแนน, วนัที,่ ภาพทีถ่กู
ป้องกนั, ชนดิของไฟล)์

การเลน่ภาพตอ่เนือ่ง .............................  ทกุภาพ, เลน่ภาพตอ่เนือ่งทีเ่ลอืกจาก
การรายการคน้หา

การประมวลผลภาพในภายหลงั
(ใชไ้ดเ้ฉพาะกบัภาพทีถ่า่ยดว้ย 
กลอ้งรุน่เดยีวกนัเทา่นัน้) ............................. ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์(ภาพหยาบ ขาว/

ด�า, ซอฟตโ์ฟกสั, เลนสต์าปลา, ลกู
เลน่ศลิปะคมเขม้, ลกูเลน่ภาพสนี�้า, 
ลกูเลน่กลอ้งของเลน่, เอฟเฟครู
เข็ม), ปรับขนาดภาพ, ตดัภาพ (Tilt 
correction), แกไ้ขตาแดง

จ�านวนภาพตอ่หนึง่เมมโมรีก่ารด์
ภาพนิง่ (วดัที ่ISO100)

การใชเ้มมโมรีก่ารด์ 16 GB (UHS-I)

คณุภาพของภาพ จ�านวนภาพตอ่หนึง่เมมโมรีก่ารด์  
(โดยประมาณ)

3651 ภาพ

6782 ภาพ

6645 ภาพ

11741 ภาพ

9948 ภาพ

16455 ภาพ

16874 ภาพ

1084 ภาพ

835 ภาพ

ภาพเคลือ่นไหว
การใชเ้มมโมรีก่ารด์ 16 GB (UHS-I)

คณุภาพของภาพ ขนาดไฟลท์ีบ่นัทกึ  
(โดยประมาณ)

ระยะเวลาทีบ่นัทกึภาพไดต้อ่
หนึง่เมมโมรีก่ารด์  
(โดยประมาณ)

, 15000 KB/วนิาที 35 นาท ี33 วนิาที

, 7500 KB/วนิาที 1 ชม. 11 นาท ี7 วนิาที

, , 3750 KB/วนิาที 2 ชม. 22 นาท ี13 วนิาที

, 6500 KB/วนิาที 1 ชม. 22 นาท ี3 วนิาที

, 3250 KB/วนิาที 2 ชม. 44 นาท ี6 วนิาที

 ● การบนัทกึภาพตอ่เนือ่งจะท�าไดจ้นกระทัง่เมมโมรีก่ารด์เต็ม หรอืบนัทกึครัง้เดยีว
ไดถ้งึประมาณ 29 นาท ี59 วนิาท(ีหรอืเมือ่การบนัทกึครัง้เดยีว [ ] หรอื 
[ ] บนัทกึถงึประมาณ 7 นาท ี29 วนิาท)ี
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การเชือ่มตอ่

แบบมสีาย
ชอ่งสญัญาณดจิติอล  
(ตามมาตรฐาน USB ความเร็วสงู)............... Micro USB
ชอ่งสญัญาณ HDMI OUT .................. Type D

สญัญาณออก HDMI ขณะบนัทกึ (ถา่ยภาพโดยไมใ่ชเ้สยีง)
สญัญาณออก HDMI ไปยงัโทรทศันท์ีร่องรับ HDR (ไมร่องรับการแสดงภาพ
เคลือ่นไหว ภาพ JPEG จะไมแ่สดงบน HDR)

แบบไรส้าย
NFC ..............................................  ตามมาตรฐาน NFC Forum Type 3/4 

Tag (Dynamic)
Bluetooth

รองรับมาตรฐาน ............................  Bluetooth รุน่ 4.1 (Bluetooth 
เทคโนโลยพีลงังานต�า่)

แบบสง่สญัญาณ ...........................  การแปลงสญัญาณ GFSK
Wi-Fi

รองรับมาตรฐาน ............................  IEEE 802.11b (การแปลงสญัญาณ 
DS-SS), IEEE 802.11g (การแปลง
สญัญาณ OFDM), IEEE 802.11n 
(การแปลงสญัญาณ OFDM)

ความถีข่องการสง่สญัญาณ
ความถี ่....................................  2401 - 2473 MHz
ชอ่งสญัญาณ ...........................  1 - 11 ชอ่ง

ความปลอดภยั
โหมด Infrastructure ................  WPA2-PSK (AES/TKIP),  

WPA-PSK (AES/TKIP), WEP 
*ตรงตามมาตรฐาน Wi-Fi Protected Setup

โหมด Camera Access Point ......  WPA2-PSK (AES)

การก�าหนดเอง

ปุ่ มปรับและควบคมุ ...............................  ปุ่ มชตัเตอร,์ ปุ่ มกากบาท (ขึน้, ลง, 
ซา้ย, ขวา), ปุ่ มล็อคคา่แสง, M-Fn 
button, ปุ่ มภาพเคลือ่นไหว

ขอ้มลูลขิสทิธิ ์......................................  ท�าได ้

พลงังาน

แบตเตอรีแ่พ็ค .....................................  รุน่ LP-E12
จ�านวนภาพนิง่ทีถ่า่ยได ้  
(ตามมาตรฐาน CIPA: ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 23 °C / 73 °F)

เปิดหนา้จอ ..................................  ประมาณ 235 ภาพ (ประมาณ 290 
ภาพ เมือ่การประหยดัพลงังานเปิดใช ้
งานอยู)่

เปิดชอ่งมองภาพสอีเิล็กทรอนกิส ์ ....  ประมาณ 235 ภาพ (ประมาณ 290 
ภาพ เมือ่การประหยดัพลงังานเปิดใช ้
งานอยู)่

จ�านวนภาพนิง่ทีถ่า่ยได ้(เปิดโหมด Eco)
เปิดหนา้จอ ..................................  ประมาณ 370 ภาพ (ประมาณ 425 

ภาพ เมือ่การประหยดัพลงังานเปิดใช ้
งานอยู)่

ระยะเวลาบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 
(ตามมาตรฐาน CIPA: ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 23 °C / 73 °F)

เปิดหนา้จอ ..................................  ประมาณ 85 นาที
เปิดชอ่งมองภาพสอีเิล็กทรอนกิส ์.....  ประมาณ 85 นาที

ระยะเวลาบนัทกึภาพเคลือ่นไหว (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง)*
เปิดหนา้จอ ..................................  ประมาณ 130 นาที
เปิดชอ่งมองภาพสอีเิล็กทรอนกิส ์.....  ประมาณ 130 นาที
* เวลาทัง้หมดเมือ่ถา่ยภาพภายใตส้ภาวะดงันี:้
 -ใชโ้หมด AUTO เป็นคา่มาตรฐาน
 -ไมม่กีารซมูหรอืการท�างานอืน่
 - เมือ่ถงึระยะเวลาสงูสดุตอ่หนึง่การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว และการบนัทกึจะหยดุ/กลบั

มาเลน่อกีครัง้โดยอตัโนมตัิ
ระยะเวลาเลน่ภาพ (เวลาเมือ่ 
ก�าลงัเลน่ภาพนิง่แบบตอ่เนือ่ง)..................  ประมาณ 4 ชัว่โมง
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แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ LC-E12E

แบตเตอรร์ีท่ีร่องรับ ...............................  แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E12

ระยะเวลาในการชารจ์ ............................  ประมาณ 2 ชัว่โมง (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง)

กระแสไฟเขา้.......................................  100 - 240 V AC (50/60 Hz)

กระแสไฟออก .....................................  8.4 V DC/540 mA

ชว่งอณุหภมูใินการท�างาน ......................  5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)

 ● ขอ้มลูทัง้หมดขา้งตน้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน รวม
ทัง้มาตรฐานการทดสอบและขอ้ก�าหนดของ CIPA (Camera & Imaging 
Products Association)

 ● ขนาด เสน้ผา่นศนูยก์ลางสงูสดุ ความยาว และน�้าหนักทีร่ะบขุา้งตน้เป็นไปตาม
ขอ้ก�าหนดของ CIPA (ยกเวน้น�้าหนักเฉพาะตวักลอ้ง)

 ● ขอ้มลูจ�าเพาะของผลติภณัฑแ์ละรปูลกัษณภ์ายนอก อาจเปลีย่นแปลงโดยไมม่ี
การแจง้ใหท้ราบ

 ● หากมปัีญหาเกดิขึน้กบัเลนสท์ีต่ดิกบักลอ้งซึง่ไมใ่ชข่องแคนนอน โปรดตดิตอ่
สอบถามผูผ้ลติเลนสท์ีเ่กีย่วขอ้ง

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน

อณุหภมู ิ.............................................  ต�า่สดุ: 0 °C (32 °F),  
สงูสดุ: 40 °C (104 °F)

ความชืน้ .............................................  ความชืน้ทีใ่ชง้านได:้ 85 % หรอืนอ้ย
กวา่

ขนาด (ตามมาตรฐาน CIPA)

W .....................................................  ประมาณ 116.3 มม. (ประมาณ 4.6 นิว้)

H ......................................................  ประมาณ 88.1 มม. (ประมาณ 3.5 นิว้)

D ......................................................  ประมาณ 58.7 มม. (ประมาณ 2.3 นิว้)

น�้าหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA)

ด�า
รวมแบตเตอรีแ่พ็ค เมมโมรีก่ารด์ ..........  ประมาณ 387 กรัม  

(ประมาณ 13.7 ออนซ)์
เฉพาะตวักลอ้ง.................................  ประมาณ 351 กรัม  

(ประมาณ 12.4 ออนซ)์

สขีาว
รวมแบตเตอรีแ่พ็ค เมมโมรีก่ารด์ ..........  ประมาณ 390 กรัม  

(ประมาณ 13.8 ออนซ)์
เฉพาะตวักลอ้ง.................................  ประมาณ 354 กรัม  

(ประมาณ 12.5 ออนซ)์

แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E12

ประเภท ..............................................  แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์ซ�้าได ้

แรงดนัไฟฟ้า .......................................  7.2 V DC

ความจแุบตเตอรี ่..................................  875 mAh

ชว่งอณุหภมูใินการท�างาน ......................  การชารจ์:  
5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F) 
การถา่ยภาพ:  
0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
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ดชันี

อกัษรโรมนั
AF จดุเดยีว 60
Av (โหมดถา่ยภาพ) 65
Bluetooth 7
Camera Connect 7
CANON iMAGE GATEWAY 27
DPOF 45
M (โหมดถา่ยภาพ) 65
PictBridge 38, 44
RAW 69
Tv (โหมดถา่ยภาพ) 65

ก
กระแสไฟฟ้าภายในบา้น 39
กลอ้ง

รเีซต็ 77
การแกไ้ขปัญหา 78
การควบคมุแสงพืน้หลงั HDR 

(โหมดถา่ยภาพ) 55
การเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น Wi-Fi 

21, 23
การป้องกนั 72
การเปลีย่นหรอืลบการตัง้คา่การเชือ่ม

ตอ่ 32
การเลน่ภาพแบบตอ่เนือ่ง 71
กฬีา (โหมดถา่ยภาพ) 55
เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น 64
แกไ้ขการเลีย้วเบน 63
แกไ้ขความคลาดสว่น 63
แกไ้ขภาพ

แกต้าแดง 73
ตดัภาพ 73
ลดขนาดภาพ 73

แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ 63
แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น 63

แกต้าแดง 73

ข
ขยายความไวแสง ISO 66
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 80

ค
คน้หาภาพ 71
ความไวแสง ISO 57
คะแนน 72
คา่เริม่ตน้ → รเีซต็
คา่แสง

ล็อคคา่แสง 57
ล็อคแสงแฟลช 62

คณุภาพของภาพ 68
เคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม 

(โหมดถา่ยภาพ) 67

จ
จดุโฟกสัอตัโนมตั ิ60

ช
ชดเชยระดบัแสงแฟลช 62
ชว่ยภาพสรา้งสรรค ์(โหมดถา่ยภาพ) 54
ชอ่งตอ่สายอปุกรณ ์38, 39, 44
ชตัเตอรแ์บบแตะ 68
ชารจ์ 48

ซ
ซอฟตโ์ฟกสั (โหมดถา่ยภาพ) 56
ซอฟตแ์วร์

ตดิตัง้ 42
บนัทกึภาพลงในคอมพวิเตอร ์43

ซมูจดุโฟกสั 60

ด
ดภูาพ 70

คน้หาภาพ 71
เลน่ภาพตอ่เนือ่ง 71
แสดงภาพบนหนา้จอโทรทศัน ์38
แสดงภาพแบบขา้ม 72
แสดงภาพแบบดชัน ี71

ต
ตัง้คา่โฟโตบุ้ค๊ 46
ตัง้ชือ่ไฟล ์75
ตัง้เวลาถา่ยภาพ 68

ตัง้เวลาถา่ยภาพเอง 68
ตดัภาพ 73
ตวัปรับคณุภาพเลนสด์จิติอล 63
ตดิตัง้ 42

ถ
ถา่ยกลางคนืโดยใชม้อื 

(โหมดถา่ยภาพ) 55
ถา่ยแพน (โหมดถา่ยภาพ) 55
ถา่ยภาพ

ขอ้มลูการถา่ยภาพ 82
ถา่ยภาพครอ่ม 56

ท
ท�าความสะอาดเซนเซอร ์77
ท�าความสะอาด (เซนเซอรภ์าพ) 77
แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่36

น
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง 57
เนน้โทนส ี57
เนน้สจีดุโฟกสั 60

บ
บนัทกึภาพลงในคอมพวิเตอร ์43
แบตเตอรีแ่พ็ค

ชารจ์ 48
ระดบั 83
โหมด Eco 76

แบบโซน AF 60
ใบหนา้+การตดิตาม 60

ป
ประมวลผลภาพ RAW 73
ประหยดัพลงังาน 76
ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ57
ป้องกนัฝุ่ นในภาพ 77
ป้องกนัภาพ 72
ป้องกนัภาพสัน่ไหว 62
ปิดแฟลช 61
ปุ่ มหลายหนา้ที ่66
เปิดชตัเตอรน์าน 66
เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์66

ผ
ผวิเนยีน (โหมดถา่ยภาพ) 54

พ
พลงังาน 36 → แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่
→ แบตเตอรีแ่พ็ค → อะแดปเตอรไ์ฟฟ้า
แบบคอมแพค

พกิดัส ี58
พมิพภ์าพ 44

ฟ
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์(โหมดถา่ยภาพ) 56
แฟลช

ชดเชยระดบัแสงแฟลช 62
ปิดแฟลช 61
แฟลชความเร็วต�า่ 41

แฟลชความเร็วต�า่ 41
โฟกสั

จดุโฟกสัอตัโนมตั ิ60
เนน้สจีดุโฟกสั 60
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โหมดเงยีบ (โหมดถา่ยภาพ) 55
โหมดอตัโนมตั ิ(โหมดถา่ยภาพ) 52

อ
อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพค 36, 39
อตัโนมตัแิบบไฮบรดิ (โหมดถา่ยภาพ) 52
อตัราสว่นภาพ 69
อาหาร (โหมดถา่ยภาพ) 55
อณุหภมูสิ ี58
อปุกรณต์อ่ไฟกระแสตรง 36, 39
อปุกรณเ์สรมิ 36
เอฟเฟคกลอ้งของเลน่ 

(โหมดถา่ยภาพ) 56
เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม (โหมดถา่ยภาพ) 56
เอฟเฟคเลนสต์าปลา (โหมดถา่ยภาพ) 56
ไอคอน 82, 83

โฟกสัแบบตอ่เนือ่ง 61
โฟกสัแบบตอ่เนือ่ง 61
ไฟสญัญาณ 51

ภ
ภาพ

ระยะเวลาแสดงภาพ 75
เลน่ภาพ → การดภูาพ

ภาพเคลือ่นไหว
แกไ้ขภาพ 74
คณุภาพของภาพ (จ�านวนพกิเซล/

อตัราเฟรม) 69
ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา 

(โหมดถา่ยภาพ) 67
ภาพตวัเอง (โหมดถา่ยภาพ) 54
ภาพถา่ยมาโคร 55
ภาพโปรด 72

ม
เมนู

การท�างานขัน้พืน้ฐาน 50
เมมโมรีก่ารด์ 48

ร
ระดบั 83
ระบบการวดัแสง 57
ระยะใกล ้(โหมดถา่ยภาพ) 55
ระยะเวลาแสดงภาพ 75
รเีซต็ 33, 77
รปูแบบภาพ 58

ล
ลดขนาดภาพ 73
ลดจดุรบกวน

เปิดชตัเตอรน์าน 64
ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน 64
ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ 64

ลบภาพ 72
ล็อคคา่แสง 57
ล็อคจดุโฟกสั 60
ล็อคแสงแฟลช 62
เลน่ภาพ → การดภูาพ

ว
วนัที/่เวลา/โซน

การตัง้คา่ 48

ศ
ศลิปะ คมเขม้ HDR (โหมดถา่ยภาพ) 56
ศลิปะ ลายนูน HDR (โหมดถา่ยภาพ) 56
ศลิปะ สสีดใส HDR (โหมดถา่ยภาพ) 56
ศลิปะมาตรฐาน HDR (โหมดถา่ยภาพ) 56

ส
สง่ภาพ 27
สง่ภาพไปยงับรกิารบนเว็บ 27
สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน 7
สมดลุแสงขาว (ส)ี 58
สมดลุแสงขาวแบบก�าหนดเอง 58
สายสญัญาณ HDMI 38
ส ี(สมดลุแสงขาว) 58
เสน้ตาราง 76
แสดงภาพบนหนา้จอโทรทศัน ์38
แสดงภาพแบบขา้ม 72
แสดงภาพแบบดชัน ี71

ห
หนา้จอ

ไอคอน 82, 83
หนา้จอควบคมุทนัใจ

การท�างานขัน้พืน้ฐาน 50
หมนุภาพ 73
หมนุภาพอตัโนมตั ิ73
โหมด Eco 76
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ขอ้ควรระวงัดา้นการรักษาความปลอดภยั

เนือ่งจาก Wi-Fi ใชค้ลืน่วทิยเุพือ่สง่สญัญาณ ขอ้ควรระวงัดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัจงึเขม้งวดกวา่เวลาทีใ่ชส้าย LAN
โปรดปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีเ้มือ่มกีารใชง้าน Wi-Fi

 ● ใชง้านเฉพาะเครอืขา่ยทีค่ณุมอี�านาจใช ้ 
ผลติภณัฑน์ีค้น้หาเครอืขา่ย Wi-Fi จากบรเิวณใกลเ้คยีงและแสดงผลบนหนา้
จอ อาจแสดงเครอืขา่ยทีค่ณุไมม่อี�านาจใช ้(เครอืขา่ยทีไ่มรู่จั้ก) ดว้ยเชน่กนั 
อยา่งไรกต็าม การพยายามเชือ่มตอ่หรอืใชง้านเครอืขา่ยดงักลา่วอาจนับเป็นการ
เขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต โปรดแน่ใจวา่คณุใชง้านเฉพาะเครอืขา่ยทีค่ณุมี
อ�านาจใชเ้ทา่นัน้ และอยา่พยายามเชือ่มตอ่ไปยงัเครอืขา่ยทีไ่มรู่จั้กอืน่ๆ

หากการตัง้คา่ความปลอดภยัยงัไมผ่า่นการตัง้คา่อยา่งถกูตอ้ง อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหา
ตอ่ไปนี้

 ● การสงัเกตการณก์ารถา่ยโอนขอ้มลู 
บคุคลทีส่ามทีม่เีจตนามุง่รา้ยอาจเฝ้าสงัเกตการณก์ารถา่ยโอนขอ้มลู Wi-Fi และ
พยายามดงึขอ้มลูทีค่ณุก�าลงัสง่

 ● การเขา้ถงึเครอืขา่ยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
บคุคลทีส่ามทีม่เีจตนามุง่รา้ยอาจเขา้ถงึเครอืขา่ยทีค่ณุใชง้านอยูโ่ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตเพือ่ขโมย แกไ้ข หรอืท�าลายขอ้มลู นอกจากนี ้คณุอาจตกเป็นเหยือ่
ของการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตชนดิอืน่ๆ เชน่ การปลอมตวั (เมือ่ใครบาง
คนปลอมตวัตนเพือ่เขา้ถงึขอ้มลูทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต) หรอืการโจมตแีบบสปรงิส์
บอรด์ (เมือ่ใครบางคนเขา้ถงึเครอืขา่ยของคณุโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ใชเ้ครอื
ขา่ยเป็นสปรงิสบ์อรด์เพือ่ปิดบงัเสน้ทางของตนขณะแทรกซมึไปยงัระบบอืน่)

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาประเภทนี ้โปรดแน่ใจวา่คณุป้องกนัเครอืขา่ย Wi-Fi 
ของคณุอยา่งทัว่ถงึ
ใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi ของกลอ้งเมือ่เขา้ใจการรักษาความปลอดภยั Wi-Fi เป็นอยา่ง
ดแีลว้เทา่นัน้ และหาความสมดลุระหวา่งความเสีย่งและความสะดวกเมือ่ปรับการตัง้
คา่ความปลอดภยั

ซอฟตแ์วรบ์คุคลทีส่าม

 ● AES-128 Library

Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights 
reserved.

LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) 
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1.   source code distributions include the above copyright notice, this list 

of conditions and the following disclaimer;
2.   binary distributions include the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer in their documentation;
3.   the name of the copyright holder is not used to endorse products 

built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in 
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/
or fitness for purpose.
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การแกไ้ขปัญหา

การตัง้คา่

การเลน่ภาพ

การถา่ยภาพ

การตดิตัง้และการใชง้านเบือ้งตน้

การเรยีนรูเ้กีย่วกบักลอ้ง

อปุกรณเ์สรมิ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย/อปุกรณเ์สรมิ

 ● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited. 
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.

 - Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

 ● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer 
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met:
*  Redistributions of source code must retain the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.

*  Neither the name of the <organization> nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived 
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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การแกไ้ขปัญหา

การตัง้คา่

การเลน่ภาพ

การถา่ยภาพ

การตดิตัง้และการใชง้านเบือ้งตน้

การเรยีนรูเ้กีย่วกบักลอ้ง

อปุกรณเ์สรมิ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย/อปุกรณเ์สรมิ

ขอ้ควรระวงัดา้นการรักษาความปลอดภยัและขอ้มลูสว่นบคุคล

หากคณุบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอืการตัง้คา่ความปลอดภยั Wi-Fi เชน่ รหสั
ผา่น และอืน่ๆ ไวใ้นกลอ้ง โปรดตระหนักวา่ขอ้มลูและการตัง้คา่เหลา่นีอ้าจยงัคงอยู่
ในกลอ้ง
เมือ่มกีารสง่ตอ่กลอ้งใหบ้คุคลอืน่ ละทิง้ หรอืสง่ไปซอ่ม โปรดแน่ใจวา่ไดท้�าตาม
มาตรการในการป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มลูและการตัง้คา่ตา่งๆ แลว้

 ● ลบขอ้มลูการรักษาความปลอดภยั Wi-Fi ทีบ่นัทกึไวไ้ด ้โดยการเลอืก [รเีซต
การตัง้คา่] ในการตัง้คา่ Wi-Fi
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