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รายการชิ้นสวนในบรรจุภัณฑ

❏ กลอง D3500

❏ ขอบยางรองตา DK-25 (ใหมากับกลอง)

❏ ฝาปดตัวกลอง BF-1B

❏ สายคลองกลอง AN-DC3

❏ คูมือการใชงาน (คูมือเลมนี้)

❏ ใบรับประกัน 

❏ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a (พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่)

❏ เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-24 (อะแดปเตอรปลั๊กจะมีใหเฉพาะประเทศหรือภูมิภาคที่ตองใช 

ซึ่งรูปรางอะแดปเตอรขึ้นอยูกับประเทศที่จําหนาย)

การดหนวยความจํามีแยกจําหนายตางหาก ผูที่ซื้อชุดเลนสควรตรวจสอบวาภายในบรรจุภัณฑ
มีเลนสอยูอยางครบถวน (อาจมีคูมือสําหรับเลนสมาใหดวย)

คูมือกลอง

คูมือเหลานี้ใชกับกลอง Nikon ของทานได:

❚❚ คูมือการใชงาน

คูมือการใชงาน (คูมือฉบับนี้) อธิบายวิธีการถายภาพและดูภาพขั้นพื้นฐาน

❚❚ คูมือออนไลน

โปรดดูรายละเอียดคําแนะนําเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของ Nikon

http://onlinemanual.nikonimglib.com/d3500/th/
คูมือออนไลน nikon D3500

การสนับสนุนผูใชงาน Nikon

หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ 
โปรดติดตอตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวแทน Nikon ในพื้นที่ของคุณ โปรดเยี่ยมชม 
http://www.nikon-asia.com/support

D3500 Model Name: N1718
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เพือ่ความปลอดภยัของทาน

เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอื่น โปรดอาน “เพื่อความปลอดภัยของ

ทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภัณฑนี้

เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

 อันตราย: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้ซึ่งมีความหมายวามีความเสี่ยงตอ

การเสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 คําเตือน: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําใหเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ

รุนแรง

 ขอควรระวัง: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําไดรับบาดเจ็บหรือ

ทรัพยสินเสียหาย

 คําเตือน

• หามใชขณะเดินหรือขับขี่รถยนต

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑนี้ หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออกเนื่องจากการตก

หลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอื่นๆ ได

• ถาคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชน มีกลิ่นผิดปกติ ความรอน หรือควันออกมาจากผลิตภัณฑ 

ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที

การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• Dอยาใหผิวหนังคุณสัมผัสกับผลิตภัณฑนี้จนนานเกินไปขณะที่เครื่องทํางานหรือเสียบสายไฟอยู

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรุนแรงได

• หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลประกายไฟหรือกาซ เชน กาซหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได

• หามมองพระอาทิตยหรือแหลงกาํเนดิแสงสวางจาอืน่ผานเลนสหรอืกลองโดยตรง

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความพิการทางสายตาได

• อยาหันแฟลชหรือไฟชวยหา AF ไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
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 คําเตือน

• เก็บผลิตภัณฑนี้ใหพนมือเด็ก

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวัง

ชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของผลิตภัณฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ หรืออะแดปเตอร ACที่ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ

ผลิตภัณฑนี้ เมื่อใชแบตเตอรี่ เครื่องชารจ หรืออะแดปเตอร ACที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ

ผลิตภัณฑนี้ หามทําดังตอไปนี้:

 - สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวางของหนักทับ

สายไฟ หามสัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอน

 - ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเดินทาง เพื่อแปลงความตางศักยไฟฟาจากโวลตหนึ่ง
ไปเปนอีกโวลตหนึ่ง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• หามจับปลั๊กไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหรือใชอะแดปเตอร AC ขณะที่มีพายุฟาคะนอง

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือตํ่าจัด

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวัง

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ

แสงที่ถูกโฟกัสโดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมื่อถาย

วัตถุที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม แสงแดดที่รวมโฟกัสเขาไปในกลอง เมื่อดวงอาทิตยอยูใกล

กรอบภาพ อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟได

• ปดผลิตภัณฑนี้เมื่อมีการหามใชงาน ปดการใชงานคุณสมบัติไรสายเมื่อมีการหามใชงานอุปกรณไรสาย

คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภัณฑอาจสรางความขัดของตออุปกรณบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

หรือศูนยบริการทางการแพทยอื่นๆ

• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมีการใชงานผลิตภัณฑนี้เปนเวลานาน

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวัตถุ

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด

โดยตรง

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได
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 ขอควรระวัง

• หามขนยายกลองหรือเลนสที่ตอขาตั้งกลองหรืออุปกรณเสริมที่คลายกันไว

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตราย (แบตเตอรี่)

• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผิด

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได

 - ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้
 - อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง

 - หามถอดแยกชิ้นสวน
 - หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ กิ๊บติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น

 - หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑอื่น ในที่ที่เครื่องจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง

• ชารจตามที่ระบุไวเทานั้น

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได

• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยนํ้าสะอาดและพบแพทยทันที

หากลาชาอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอดวงตา

 คําเตือน (แบตเตอรี่)

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• อยาจุมแบตเตอรี่ ในนํ้าหรือใหสัมผัสกับฝน

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภัณฑใหแหง

ทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอื่นที่คลายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ เชน สีตกหรือรูปรางผิดเพี้ยน 

ใหหยุดชารจแบตเตอรี่ EN-EL14a แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจในเวลาที่กําหนด

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตกหรือไฟติดขึ้นได

• เมื่อไมตองการ แบตเตอรี่ แลวใหติดเทปที่ขั้วทั้งสองขาง

หากมีวัตถุโลหะเขามาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทําใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได

• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหนังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณที่สัมผัสออกดวย

นํ้าสะอาดปริมาณมากโดยทันที

หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหผิวหนังระคายเคือง
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คาํชีแ้จง

• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอดตอ เก็บไวใน

ระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีกหรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือเพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดย

ไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ไดกลาวไวในคูมือ

เหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตามเราขอขอบคุณหากทาน

พบและแจงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไว

ตางหาก)

คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า

โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซํ้าโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอรกลอง

ดิจิตอล หรือดวยอุปกรณอื่นๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• สิ่งที่หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าตามกฎหมาย

หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าธนบัตร เหรียญกษาปณ ใบหุน พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น ถึงแมจะมี

การประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือสิ่งผลิตซํ้าแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าธนบัตร เหรียญกษาปณหรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าดวงตราไปรษณียากรหรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาลยกเวนไดรับการ

อนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าตราประทับที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซํ้าเอกสารบางประเภท

รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือผลิตซํ้าใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (เชน ใบตรา

สารหุน ตั๋วเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน) ใบอนุญาตเขาเมือง หรือตั๋วคูปองทุกชนิด ยกเวนแตเปนการทําสําเนา

ตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษัทมีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าหนังสือ

เดินทางที่ออกโดยรัฐบาลใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน บัตรประจําตัว และตั๋วตางๆ เชน 

บัตรผานและคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ ไมสามารถใชภาพถายหรือบันทึกของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สรางขึ้นจากกลองโดยไมไดรับ

อนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวนการใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงานสวนบุคคลอาจมีขอจํากัดใน

กรณีที่เปนภาพถายหรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือการแสดงสด



7

การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล

โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอื่นๆ จะไมลบขอมูลภาพ

ดั้งเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนไดดวย

การใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวยจุดประสงคที่

มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งอุปกรณเก็บขอมูล หรือเปลี่ยนเจาของ ใหลบขอมูลทั้งหมดโดยใชโปรแกรมสําหรับการลบตามทองตลาด 

หรือฟอรแมตอุปกรณ จากนั้นใหใสรูปภาพที่ไมมีขอมูลสวนบุคคล (เชน รูปภาพทองฟา) โปรดใชความระมัดระวังเพื่อ

หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ เมื่อใชกําลังทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปลี่ยนภาพที่เลือกไวสําหรับ

ตั้งคาไวตบาลานซดวยตนเองแลว

กอนการกําจัดทิ้งกลองถายรูปหรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอื่น ทานควรใชตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด 

ในเมนูการตั้งคากลองถายรูปเพื่อลบขอมูลเครือขายและขอมูลสวนตัวตางๆ

AVC Patent Portfolio License

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับการนําไปใช

ที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ 

AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือที่ไดรับจากผูใหบริการ

วิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับการใชอื่นๆ สามารถรับ

ขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น

กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ

อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่และ

อุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะเทานั้นที่

ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัย

ของวงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไข

การรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจของบริษัทอื่นที่

ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวนการทํางานปกติของกลอง

หรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือรั่วได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งในเขต

พื้นที่
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D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น

มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล 

Nikonของทาน โดยเฉพาะเทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตาม

ขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริมที่ไมใช

ของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง

A กอนถายภาพสําคัญ

กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเที่ยว) 

ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความ

เสียหายหรือการสูญเสียผลประโยชนที่อาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต

Nikon เชื่อใน “การเรียนรูทั้งชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรู

อยางตอเนื่องโดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่อัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปนี้:

• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้เพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ

คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอลขอมูล

เพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก URL 

ตอไปนี้: http://imaging.nikon.com/
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บลูทูธ

ผลิตภัณฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) ไมจําเปนตองขออนุญาตจาก

รัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึ่งถูกสั่งหามหรือมีการควบคุมพิเศษ: คิวบา 

อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย (รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับอนุญาต

กอนใชคุณสมบัติไรสายของผลิตภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

คําชี้แจงสําหรับลูกคาในประเทศไทย

อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
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ความปลอดภัย

แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอื่นเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่ที่อยูในชวง

ความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภัย:

• การโจรกรรมขอมูล: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช รหัสผาน

และขอมูลสวนตัวอื่นๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแกไขขอมูลหรือการ

ดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย การโจมตีที่มีความ

ชํานาญพิเศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมมีการใชงานการรักษาความปลอดภัยก็ตาม

• เครือขายที่ไมปลอดภัย: การเชื่อมตอไปยังเครือขายเปดอาจมีผลทําใหมีการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต ใชเฉพาะ

เครือขายที่ปลอดภัย 
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12

27

44

43

45

46

36
37

3839

3228

33
34
35

4042 41

30 3129

27 ขอบยางรองตา (ติดมากับกลอง)

28 ชองมองภาพ

29 ปุมปรับแกสายตา

30 ปุม K

31 ปุม G

32 ปุม P

33 ปุม J (OK)

34 ปุมเลือกคําสั่ง

35 ปุม s/E

36 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

37 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา

38 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

39 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

40 ปุม O

41 ปุม W/Q

42 ปุม X

43 ชองตอขาตั้งกลอง

44 จอภาพ

45 สลักล็อคแบตเตอรี่

46 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC สําหรับ

ปลั๊กตออะแดปเตอร AC เสริม

A ปุมเลือกคําสั่ง

ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชปุมเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2

 J • 1: กดปุมเลือกคําสั่งขึ้น
• 3: กดปุมเลือกคําสั่งลง
• 4: กดปุมเลือกคําสั่งไปทางซาย
• 2: กดปุมเลือกคําสั่งไปทางขวา
• ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท
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A โหมด g

เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง g ทานสามารถ

ถายภาพ ดูภาพ รีทัชภาพ และลบภาพ และตั้งคากลองโดย

ใชคําแนะนําบนจอภาพแบบงาย ดูขอมูลเพิ่มเติมในคูมือ

ออนไลนของกลอง
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คูมอืการใชงานอยางงาย

รอยสายคลองกลอง

สายคลองกลองจะใหมาพรอมกับกลอง; สายคลองกลองเพิ่มเติมจะมีจําหนายแยกตางหาก 

รอยสายคลองขอมือเขากับชองรอยทั้งสองชองใหแนน

ชารจแบตเตอรี่

ในบางประเทศหรือภูมิภาค เครื่องชารจอาจ
มีมาใหพรอมกับสายตออะแดปเตอร

ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กําลังชารจแบตเตอรี่ การชารจเสร็จสมบูรณ
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ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

ประกอบเลนส

เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)

หมุนเลนสตามภาพจนเขาที่

A ถอดเลนส

ในการถอดเลนสออก ใหปดกลองและกดคางปุมถอดเลนสที่ดานหนาตัวกลองขณะที่หมุนเลนสไป

ยังทิศทางตรงขามดังที่แสดงไวดานบน
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A เลนสที่มีปุมยื่นหดกระบอกเลนส

กอนใชกลองถายรูป ใหปลดล็อคและยืดเลนสออกกอน กดปุมยื่นหดกระบอกเลนส (q) ไว 

หมุนวงแหวนปรับระยะซูมตามที่แสดง (w)

ปุมยื่นหดกระบอกเลนส
กลองจะไมสามารถถายภาพไดเมื่อเลนสหดกลับแลว หากมี

ขอความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นเนื่องจากผลของการเปดกลอง

หลังจากที่เลนสหดกลับแลว ใหหมุนวงแหวนปรับระยะซูม

จนกวาขอความที่แสดงจะหายไป

การตั้งคากลอง

1 เปดกลอง

หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น ใหกด 1 และ 3 

เพื่อไฮไลทภาษาแลวกด J เพื่อเลือก ภาษาที่ใชงาน

ไดจะแตกตางกันตามประเทศ หรือภูมิภาคที่จําหนาย

2 ตั้งนาฬกาในกลอง

หลังจากตั้งคาเขตเวลา รูปแบบวันที่ และตัวเลือกชดเชย

เวลากลางวัน ใหใชปุมเลือกคําสั่ง และปุม J เพื่อตั้ง

คานาฬกาในกลอง
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โฟกัสชองมองภาพ

เมื่อถอดฝาปดหนาเลนสออก ใหหมุนปุมปรับ

แกสายตาจนกระทั่งจุดโฟกัสอยูในระยะ

คมชัด ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาโดย

แนบตาไวกับชองมองภาพ โปรดระวัง

อยาใหนิ้วหรือเล็บเขาตา

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส

โหมด “เลง็แลวถาย” (i และ j)

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง i หรือ j

2 จัดองคประกอบภาพ

3 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

4 คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
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การบันทึกภาพยนตร

1 หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

ปุมกดเลือกไลฟวิว

2 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

3 กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทึก

ปุมบันทึกภาพยนตร
สัญลักษณแสดงการบันทึกและเวลาท่ีสามารถบันทึกได

จะแสดงในจอภาพ

เวลาที่เหลือ

สัญลักษณแสดงการบันทึก

4 กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

5 หมุนปุมกดเลือกไลฟวิวเพื่อออกจากไลฟวิว



19

การดภูาพถาย

การกด K จะแสดงภาพในหนาจอ

ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 กด J เพื่อเริ่มดูภาพ

ปุม K

การลบภาพถายทีไ่มตองการ

โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลวจะไมสามารถกูคืนได
• กดปุม O ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กดปุม O อีกครั้ง

เพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การแสดงภาพ

• หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกด K

ปุม O
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เมนกูลอง

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง 

ในการดูเมนู ใหกดปุม G

เลือกจากเมนูตอไปนี้:

D การแสดงภาพ N รีทัช

C การถายภาพ m คาที่เพิ่งตั้ง

B ตั้งคา

แท็บ

ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

ถาสัญลักษณวิธีใชปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุม W (Q) เพื่อดูวิธีใชสําหรับ

รายการที่เลือกในปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู

สัญลักษณแสดงวิธีใช

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

การเชือ่มตอกับสมารทดไีวซดวย SnapBridge

ติดตั้งแอพ SnapBridge บนสมารทดีไวซของทานเพื่อ

ดาวนโหลดรูปภาพจากกลองหรือควบคุมกลองจากระยะไกล 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือออนไลนของกลอง



21

เตรียมพรอมใชงานสมารทดีไวซ

กอนการเชื่อมตอ เตรียมพรอมใชงานสมารทดีไวซของทานโดยการติดตั้งแอพ SnapBridge 

และเปดใชงานบลูทูธ

1 คนหา “snapbridge” บน Apple App Store® (iOS) หรือ Google 

Play™ (Android™) และติดตั้งแอพ SnapBridge

ขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับการทํางานสามารถดูไดจากเว็บไซตที่ดาวนโหลด 

กลองนี้ไมรองรับการทํางานรวมกับแอพ SnapBridge 360/170

2 เปดใชงานบลูทูธบนสมารทดีไวซ โปรดจําไววาการเชื่อมตอจริงไปที่กลองจะ

ทําโดยใชแอพ SnapBridge; อยาพยายามใชการเชื่อมตอโดยการตั้งคาแอพบน

อุปกรณของทาน

การจับคูและการเชื่อมตอ

กอนการจับคู ตรวจสอบพื้นที่ที่สามารถใชงานไดบนการดหนวยความจํากลอง 

เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนท่ีไมคาดคิด โปรดตรวจสอบวาแบตเตอรี่ในกลองชารจเต็มแลว

1 ไฮไลท เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูตั้งคาแลวกด 2

2 ปฏิบัติตามคําแนะนําที่แสดงอยูบนกลองและในแอพ SnapBridge 

เพื่อตั้งคาใหเสร็จ

ดูขอมูลการตั้งคาเพิ่มเติมไดที่การชวยเหลือออนไลนของ SnapBridge 

(สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมที่คูมือออนไลนของกลองไดเชนกัน) 

สําหรับขอมูลการชวยเหลือออนไลนของ SnapBridge โปรดเยี่ยมชม:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
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การดูแลรักษากลอง

❚❚ การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลาเปนเวลานาน ใหปด

กลองและถอดแบตเตอรี่ออก หามเก็บไวในที่ซึ่ง:

• ถายเทระบายอากาศไมดีหรือมีความชื้นเกิน

กวา 60%

• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็ก

ไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ

• มีอุณหภูมิสูงกวา 50 °C หรือตํ่ากวา –10 °C

❚❚ การทําความสะอาด
ตัวกลอง

ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 

แลวใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลอง

ตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบ

นํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือ

ออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท

ขอสําคัญ: ฝุนผงหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่หลุด

เขาไปภายในตัวกลอง อาจทําใหกลองชํารุด

เสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก และชองมองภาพ

ชิ้นสวนที่ทําจากแกวเหลานี้ชํารุดเสียหายไดงาย 

ใชลูกยางเปาลมขจัดส่ิงสกปรกและฝุนละอองออก 

ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองใน

แนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 

ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยด

นํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบน

ผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

หนาจอ

ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออก 

ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหใช

ผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด 

เนื่องจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ

* หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร 

หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ

ปญหาและวธิกีารแกไข

❚❚ แบตเตอรี่/การแสดงผล
กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: 

รอใหบันทึกจนเสร็จสิ้น ถายังคงมีปญหาอยู ใหปด

กลอง ถาไมสามารถปดกลองได ใหถอดแบตเตอรี่

ออกแลวใสกลับเขาไปใหม

ชองมองภาพไมอยูในโฟกสั: โฟกัสชองมองภาพ

โดยใชปุมปรับแกสายตา

❚❚ การถายภาพ (ทุกโหมด)
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน: 

• การดหนวยความจําถูกล็อค เต็ม หรือไมไดใสการด

• กลองไมไดโฟกัส

ภาพไมอยูในโฟกสั: กลองอาจจะไมสามารถ

โฟกัสบนวัตถุที่คอนทราสตตํ่า มีรูปทรงเรขาคณิต

สมํ่าเสมอที่ขมกันอยู หรือเล็กกวาวัตถุรอบขาง 

หรือมีวัตถุในระยะหางตางๆกันจากตัวกลอง 

มีพื้นที่ที่มีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง 

หรือมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก

❚❚ แสดงภาพ
ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพ

ที่บันทึกดวยกลองยี่หออื่นอาจทําใหไมสามารถ

แสดงภาพไดอยางถูกตอง

กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: 

เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ

ไมสามารถลบภาพ:การดหนวยความจําถูกล็อค
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ขอมลูจาํเพาะ

❚❚ กลองดิจิตอล Nikon D3500

ประเภท

ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว

เมาทเลนส Nikon F เมาท (ที่มี AF contact)

มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon DX; ทางยาวโฟกัสเทากับประมาณ 1.5 เทา ของเลนสที่มี

มุมมองภาพในรูปแบบ FX

พิกเซลใชงานจริง

พิกเซลใชงานจริง 24.2 ลาน

เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.6 มม.

พิกเซลรวม 24.78 ลาน

ระบบลบฝุน ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน (ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • 6000 × 4000 (ใหญ; 24.0 M)

• 4496 × 3000 (กลาง; 13.5 M)

• 2992 × 2000 (เล็ก; 6.0 M)

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): บีบอัด 12 บิท

• JPEG: มาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine (ประมาณ 

1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic (ประมาณ 1 : 16) 

การบีบอัดภาพ

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายเดี่ยวที่บันทึกไวทั้งในรูปแบบ NEF 

(RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน, แฟลต; 

สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่เลือกได

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital) และ UHS-I compliant SDHC 

และ SDXC

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
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ชองมองภาพ

ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวที่ใชกระจกหาเหลี่ยมระดับสายตา

การครอบคลุม

การมองเห็นภาพ

ประมาณ 95% ในแนวนอนและ 95% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.85 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ที่ระยะอนันต, –1.0 ม.–1)

ระยะหางระหวางสา

ยตากับชองมองภาพ

18 มม. (–1.0 ม.–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –1.7 – +0.5 ม.–1

โฟกัสซิ่งสกรีน จอภาพ Type B BriteView Clear Matte Mark VII

กระจกสะทอนภาพ ชนิด Quick return (ดีดตัวกลับเอง)

รูรับแสงของเลนส Instant return (สะทอนแสงภาพคืนกลับทันที), ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

เลนส

รองรับโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสอัตโนมัติใชไดกับเลนส AF-P และเลนส AF-S ชนิด E และ G

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนที่แนวตั้งที่ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

ความเร็ว 1/4000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 EV; การเปดชัตเตอรคาง; เวลา

ความเร็วสัมพันธกับ

แฟลช

X = 1/200 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรที่ความเร็ว 1/200 วินาที หรือชากวา

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร 8 (ถายทีละภาพ), s (ถายตอเนื่อง), J (การลั่นชัตเตอรแบบเงียบ), 

E (ตั้งเวลาถาย)

ความเร็วในการถาย

ภาพ

สูงสุด 5 ภาพตอวินาที

หมายเหตุ: อัตราการบันทึกภาพจะใชในแมนวลโฟกัส คาแสงอัตโนมัติ

แบบปรับเองหรือปรับชัตเตอรเอง ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที หรือเร็วกวา 

รวมถึงการตั้งคาตางๆ ตามคาตั้งจากโรงงาน

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; 1 – 9 ภาพ
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คาแสง

โหมดวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 420 พิกเซล

วิธีวัดแสง • วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ II

• วัดแสงเนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนัก 75% ตอวงกลม 8 มม. ที่กลางกรอบ

ภาพ

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: วัดแสงเปนวงกลม 3.5 มม. (ประมาณ 2.5% 

ของกรอบภาพ) โดยมีศูนยกลางจากพื้นที่โฟกัสที่เลือกไว

ระยะ (ISO 100, เลนส 

f/1.4, 20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: 0 – 20 EV

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2 – 20 EV

การเชื่อมตอระบบ

วัดแสง

CPU

โหมด โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ, ปดแฟลช); โปรแกรมอัตโนมัติ

พรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); 

อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M); โหมดสําเร็จรูป (k ภาพบุคคล; 

m กีฬา; n ถายระยะใกล; o ภาพบุคคลตอนกลางคืน); 

โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (% ไนทวิชัน; S สีจัดจาน; T สีฉูดฉาด; 

U แปลงเปนภาพวาด; ' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน; 

( เอ็ฟเฟกตภาพวัตถุจิ๋ว; 3 เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย; 

3 โลวคีย)

ชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 EV ในโหมด P, S, 

A, M, สําเร็จรูป และ %

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาที่วัดไดโดยใชปุม A (L)

คาความไวแสง (ISO) 

(ดัชนีคาแสงที่แนะนํา

ใหใช)

ISO 100 – 25600 ปรับไดครั้งละ 1 EV สามารถใชควบคุมความไวแสง

อัตโนมัติ

Active D-Lighting เปด, ปด
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โฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Nikon Multi-CAM 1000 พรอมการ

ตรวจวัดระยะหาง TTL, จุดโฟกัส 11 จุด (รวมถึงเซ็นเซอรชนิด 

Cross-type 1 ตัว) และไฟชวยหา AF (ระยะโดยประมาณ 0.5 – 3 ม.)

ชวงการตรวจหา –1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเนื่อง (AF-C); 

การเลือก AF-S/AF-C อัตโนมัติ (AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา

ทํางานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (MF): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสไดจาก 11 จุด

โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส, AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัส

อัตโนมัติ, ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (11 จุด)

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (AF ทีละภาพ) 

หรือโดยกดปุม A (L)

แฟลช

แฟลชในตัวกลอง i, k, n, o, S, T, U, ' : แฟลชอัตโนมัติโดยแฟลชยกขึ้นเอง

P, S, A, M: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค

ไกดนัมเบอร ประมาณ 7, 8 เมื่อใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB 420 พิกเซล ที่ใชได

กับแฟลชในตัวกลอง สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL 

สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ สามารถใช

แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะ

จุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเต

อรตํ่าอัตโนมัติ, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรตํ่าอัตโนมัติพรอมระบบ

ลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง, แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอร

ตํ่า, แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรตํ่าพรอมระบบลดตาแดง, 

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองพรอมความไวชัตเตอรตํ่า, 

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง, ปด

ชดเชยแสงแฟลช สามารถปรับได –3 – +1 EV โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV ในโหมด P, S, A, M 

และสําเร็จรูป
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แฟลช

สัญลักษณแสดงแฟลช

พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจ

เต็มแลว กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและกานล็อค

Nikon Creative Lighting 

System (CLS)

การควบคุมแฟลช i-TTL การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายที่ควบคุม

ดวยสัญญาณวิทยุ การสงสัญญาณขอมูลสี ไฟชวยหา AF สําหรับพื้นที่ 

AF หลายจุด

ขั้วตอซิงค อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ, หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, แฟลช, 

เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง, คาทั้งหมดยกเวนการตั้งคาเองที่สามารถใชการ

ปรับละเอียดได

ไลฟวิว

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (MF)

โหมดพื้นที่ AF AF ที่ใบหนา, AF พื้นที่กวาง, AF พื้นที่ปกติ, AF ติดตามวัตถุ

โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือกจุด

โฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ที่ใบหนา หรือ AF ติดตามวัตถุ)

การเลือกฉากอัตโนมัติ สามารถใชไดในโหมด i และ j

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

วิธีวัดแสง เฉลี่ยทั้งภาพ

ขนาดเฟรม (พิกเซล) 

และอัตราการบันทึก

ภาพ

• 1920 × 1080; 60p (โปรเกรสซีฟ), 50p, 30p, 25p, 24p

• 1280 × 720; 60p, 50p

อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คือ 

59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 ภาพตอวินาทีตามลําดับ; ตัวเลือกจะ

รองรับทั้งคุณภาพของภาพระดับสูง ★ และปกติ



28

ภาพยนตร

รูปแบบไฟล MOV

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM

อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนระบบโมโนในตัวกลอง สามารถปรับความไวได

คาความไวแสง (ISO) ISO 100 – 25600

จอภาพ

จอภาพ 7.5 ซม. (3-นิ้ว), จํานวนจุดประมาณ 921 k จุด (VGA), จอ TFT LCD 

ที่มีมุมมองการมองเห็น 170 องศา, ครอบคลุมการมองเห็นภาพประมาณ 

100% และมีการปรับความสวาง

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพหรือแบบปฏิทิน) 

พรอมซูมแสดงภาพ, การตัดครอบซูมแสดงภาพ, ซูมแสดงภาพใบหนา, 

เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแก

รม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย, แสดงขอมูลบอกตําแหนง, หมุนภาพอัตโนมัติ, 

ใหคะแนนภาพ และคําอธิบายภาพ (สูงสุด 36 ตัวอักษร)

อินเทอรเฟส

USB Hi-Speed USB กับชองตอสาย Micro-USB แนะนําใหใชการเชื่อมตอกับ

พอรต USB ในตัวกลอง

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C
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บลูทูธ

รูปแบบการสื่อสาร Bluetooth จําเพาะ รุน 4.1

ความถี่ที่ใช • บลูทูธ: 2402–2480 MHz

บลูทูธที่ใชพลังงานตํ่า: 2402–2480 MHz

กําลังไฟสูงสุด 1.2 dBm (EIRP)

พิสัย (เสนทางที่

ปราศจากสิ่งกีดขวาง)

ประมาณ 10 เมตร (ไมมีอินเทอรเฟส ชวงสัญญาณอาจแตกตางกันไปตาม

ความแรงสัญญาณและการมีหรือไมมีสิ่งกีดขวาง)

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a หนึ่งกอน

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5c/EH-5b; ตองใชปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน 

EP-5A (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 นิ้ว (ISO 1222)

ขนาด/นํ้าหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × 

ลึก)

ประมาณ 124 × 97 × 69.5 มม.

นํ้าหนัก ประมาณ 415 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา แตไมรวมฝา

ปดตัวกลอง และประมาณ 365 กรัม (เฉพาะตัวกลอง)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภูมิ 0 °C – 40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอนํ้า)
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❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-24

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, สูงสุด 0.2 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/0.9 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 1 ชั่วโมง และ 50 นาที ณ อุณหภูมิแวดลอม 25 °C เมื่อไมมีไฟ

เหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับการ

ใชงาน

0 °C – 40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 70 × 26 × 97 มม. ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก

นํ้าหนัก ประมาณ 96 กรัม ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก

สัญลักษณที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑนี้แสดงใหเห็นตอไปนี้:

m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, q ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑที่

เปนคูฉนวน)

❚❚ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ 7.2 V/1230 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับ

การใชงาน

0 °C – 40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 38 × 53 × 14 มม.

นํ้าหนัก ประมาณ 49 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่

รีไซเคิล แบตเตอรี่ ตามวิธีการที่สอดคลองกับกฎหมายภายในทองถิ่น 

ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติดเทปที่ขั้วทั้งสองขางแลว

A อายุการใชงานของแบตเตอรี่

สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มจะแตกตางกัน

ไปในแตละสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิ ชวงหางเวลาระหวางภาพ และระยะเวลาท่ีกลองแสดงเมนู 

ตอไปนี้เปนคาตัวอยางสําหรับแบตเตอรี่ EN-EL14a (1230 mAh)

• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA): ประมาณ 1550 ภาพ

• ภาพยนตร: ประมาณ 75 นาที ที่ 1080/60p
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❚❚ เลนส

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายขอมูลจําเพาะของเลนสแกผูที่ซื้อชุดเลนส โปรดทราบวาเลนสเหลานี้

อาจจะไมมีจําหนายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

เลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR

ประเภท เลนส AF-P DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 18 – 55 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/3.5 – 5.6

โครงสรางเลนส เลนส 12 ชิ้น แบงเปน 9 กลุม (เลนสแอสเฟอริคัล 2 ชิ้น)

มุมมองภาพ 76° – 28° 50´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 45, 55)

ขอมูลระยะหาง สงไปที่กลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติควบคุมดวยสเต็ปมอเตอร โดยแยกวงแหวนปรับโฟกัส

สําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.25 ม. จากระนาบโฟกัสที่ทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5 – 22

• ทางยาวโฟกัส 55 มม.: f/5.6 – 38

คารูรับแสงแคบสุดที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการปรับเพิ่ม

คาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับ

ติดตั้ง

55 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 64.5 มม. × 62.5 มม. (ระยะหางจากหนา

แปลนเมาทเลนสกลองเมื่อยืดเลนสออก)

นํ้าหนัก ประมาณ 205 กรัม
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เลนส AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR และ 

AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED

ประเภท เลนส AF-P DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 70 – 300 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/4.5 – 6.3

โครงสรางเลนส เลนส 14 ชิ้น แบงเปน 10 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น)

มุมมองภาพ 22° 50´ – 5° 20´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (70, 100, 135, 200, 300)

ขอมูลระยะหาง สงไปที่กลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติควบคุมดวยสเต็ปมอเตอร โดยแยกวงแหวนปรับโฟกัส

สําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว 

(AF-P DX NIKKOR 

70–300mm f/4.5–6.3G 

ED VR เทานั้น)

ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกัสใกลสุด 1.1 ม. จากระนาบโฟกัสที่ทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 70 มม.: f/4.5 – 22

• ทางยาวโฟกัส 300 มม.: f/6.3 – 32

คารูรับแสงแคบสุดที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการปรับเพิ่ม

คาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับ

ติดตั้ง

58 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 72 มม. × 125 มม. (ระยะหางจากหนา

แปลนเมาทเลนสของกลอง)

นํ้าหนัก • AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: ประมาณ 

415 กรัม

• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: ประมาณ 400 กรัม
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดทั้งหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera 

and Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองที่ชารจแบตเตอรี่จนเต็ม

• ภาพตัวอยางที่แสดงบนกลองและภาพรวมไปถึงภาพประกอบในคูมือจะใชเพื่อวัตถุประสงคในการ

อธิบายเทานั้น

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่

ไดกลาวไวในคูมือนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอ

ความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับนี้



34

❚❚ ขอมูลเครื่องหมายการคา
IOS เปนเครือ่งหมายการคาหรอืเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา และ/หรอืประเทศอืน่ๆ ทีใ่ชภายใตการอนุญาตใหใชสทิธิ ์Windows เปนเครือ่งหมายการคาจด

ทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรฐัอเมริกา และ/หรอืประเทศอ่ืนๆ 

Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, โลโก Apple, iPhone®, iPad® และ iPod touch® เปนเครือ่งหมายการคา

ของบริษทั Apple Inc. ทีจ่ดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ/หรอืในประเทศอืน่ๆ Android เปนเครือ่งหมาย

การคาของบรษิทั Google Inc. หุนยนต Android ถกูผลติซํา้หรอืดดัแปลงจากงานทีส่รางขึน้และใชรวมกนั

โดย Google และใชตามเงือ่นไขท่ีอธบิายไวในใบอนญุาต Creative Commons 3.0 Attribution License โลโก 

PictBridge เปนเคร่ืองหมายการคา โลโก SD, SDHC และ SDXC เปนเครือ่งหมายการคาของ SD-3C, LLC. 

HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครือ่งหมายการคาหรอืเครือ่งหมายการคา

จดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC.

เครื่องหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc. 

และการใชงานเครื่องหมายดังกลาวโดย Nikon Corporation อยูภายใตการอนุญาต

ชื่อทางการคาอื่นๆ ทั้งหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับนี้หรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ใหมาพรอมกับ

ผลิตภัณฑ Nikon เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory 

has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been 

certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for 

the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please 

note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

❚❚ สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ในเมนูตั้งคา

❚❚ สัญญาอนุญาต FreeType (FreeType2)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org) 

สงวนลิขสิทธิ์

❚❚ สัญญาอนุญาต MIT (HarfBuzz)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2018 The HarfBuzz Project 

(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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A ใบรับรอง
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