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• โปรดอานคูมือนี้ใหถีถ่วนกอนใชกลอง
• โปรดอาน "เพื่อความปลอดภัยของทาน" สําหรับวิธกีารใช
กลองที่ถกูตอง (หนา xiii)

• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือน้ีไวเพ ืออางอิงในอนาคต



Your images. The world. Connected
ยินดีตอนรับสู SnapBridge — การบริการรูปแบบใหมของ Nikon ที่จะชวยเพิ่มประสบการณ
ดานภาพของคุณใหดีย่ิงข้ึน SnapBridge ขจัดอุปสรรคระหวางกลองของคุณกับอุปกรณ
สมารทตางๆ ที่นํามาใชงานรวมกัน โดยการใชเทคโนโลยี Bluetooth® ที่ใชพลังงานต่ํา (BLE) 
และแอพเฉพาะ เรื่องราวที่คุณจับภาพมาดวยกลองและเลนสของ Nikon จะถูกสงไปยัง
อุปกรณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัพโหลดภาพดังกล าวไปยังบริการจัดเก็บขอมูลระบบคลาวด
ไดอยางงายดายและยังเช่ือมตอการเขาใชงานกับอุปกรณทั้งหมดของคุณไดอีกดวย คุณสามารถ
แบงปนความตื่นเตนไดทุกที่ทุกเวลาที่คุณตองการ

ดาวนโหลดแอพ SnapBridge แลวมาเร่ิมใชงานกันเลย!
ใชประโยชนจากความสะดวกหลากหลายรูปแบบไดโดย

การดาวนโหลดแอพ SnapBridge ลงในอุปกรณสมารท

ของคณุตอนนี้ ดวยข้ันตอนงายๆ เพียงสองสามขั้นตอน 

แอพนี้กส็ามารถเชื่อมตอกลอง Nikon ของคณุเขากับ

อุปกรณท่ีสามารถทํางานรวมกันได ท้ัง iPhone®, iPad® 

และ/หรือ iPod touch® หรืออุปกรณสมารทอื่นๆ ท่ีใช

ระบบปฏิบัตกิาร Android™ สามารถดาวนโหลดแอพ 

SnapBridge ไดฟรีท่ี Apple App Store®, บน Google 

Play™ และจากเว็บไซตตอไปน้ี:

http://snapbridge.nikon.com

สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับ SnapBridge โปรดไปท่ีเว็บไซตของ Nikon ในพ้ืนท่ีของคณุ (0 xxi)

D500 Model Name: N1501
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ประสบการณการถายภาพอันนาท่ึงท่ี SnapBridge นําเสนอใหแกคุณ...

ขอบเขตของการบริการท่ีชวยเติมเต็มวิถีชีวิตในการถายภาพของคุณ 
ประกอบดวย:

• การควบคมุกลองจากระยะไกล

• การฝงขอมูลเครดติลงบนภาพไดสูงสุดถึงสองสวน 

(เชน ลิขสิทธิ์ ความคิดเห็น ขอความ และโลโก) 

• การอัพเดตขอมูลเวลาวันท่ีและขอมูลตําแหนงสถานที่

ของกลองโดยอัตโนมัติ

• รับการอัพเดตเฟรมแวรของกลองได

การสงภาพอัตโนมัตจิากกลองไปยังอุปกรณสมารทดวยการเชื่อมตอ

ท่ีมีความเสถียรระหวางอุปกรณสองเครื่อง — สงผลใหการแบงปน

ภาพผานระบบออนไลนงายดายกวาท่ีเคย

อัพโหลดภาพถายและภาพขนาดยอไปยัง NIKON IMAGE SPACE 

โดยบริการ cloud
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เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน
และเก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

คําแนะนําเมนู
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเมนูและหัวขอ เชน วิธีการเชื่อมตอกลองกับเคร่ืองพิมพหรือโทรทัศน 
ใหดาวนโหลด คําแนะนําเมนู ของกลองจากเว็บไซต Nikon ตามรายละเอียดดานลาง คําแนะนําเมนู 
จะอยูในรูปแบบ PDF และสามารถดูโดยใชโปรแกรม Adobe Reader หรือ Adobe Acrobat Reader
1 บนคอมพิวเตอรของคุณ เปดใชเว็บเบราเซอรและเปดเว็บไซตดาวนโหลดคูมือ Nikon ท่ี 

http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 ไปยังหนาเว็บสําหรับผลิตภัณฑท่ีตองการแลวดาวนโหลดคูมือ

Aเพ่ือความปลอดภยัของทาน

กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน” 
(0 xiii–xvi).
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สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน ี้ซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหน าจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคการตั้งค าเร่ิมตนจากโรงงาน

การสนับสนุนผูใชงาน Nikon
หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ 
โปรดติดตอตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวแทน Nikon ในพื้นท่ีของคุณ โปรดเยี่ยมชม 
http://www.nikon-asia.com/support

D ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลที่ควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางองิไปยังหนาอื่นๆ ในคูมือเลมน้ี
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ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นี้ไดใหมาพรอมกับกลอง

ผูที่ซ้ือกลองพรอมชุดเลนสควรตรวจสอบวามเีลนสอยูภายในบรรจุภัณฑดวย 
การดหนวยความจํามแียกจําหนายตางหาก กลองที่ซ้ือจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนู
และขอความเปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทาน ั้นและจะไมรองรบัภาษาอื่นๆ ทางบรษิัท
ตองขออภัยตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภณัฑ

ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 18, 335)

กลองดิจิตอล D500 (0 1)

 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี 
(0 13, 15)

เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับ
เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง โดยประเภทและรูปรางอาจ
แตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย 0 13)

ตัวล็อคสาย USB

ตัวล็อคสาย HDMI

สาย USB UC-E22
สายคลองกลอง AN-DC17 (0 13)

คูมือการใชงาน (คูมือฉบับน้ี)
ใบรับประกัน
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A ซอฟตแวร ViewNX-i และ Capture NX-D
ใช ViewNX-i เพื่อปรับละเอียดรูปภาพหรือคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรเพื่อดูภาพ สามารถ
ดาวนโหลด ViewNX-i ไดจากเว็บไซตตอไปน้ี: http://downloadcenter.nikonimglib.com/

ใช Capture NX-D เพื่อปรับรูปภาพที่ถูกคัดลอกไปยังคอมพ ิวเตอรแบบละเอยีดและเพื่อแปลงภาพ 
NEF (RAW) ไปเปนรูปแบบอื่น ดาวนโหลด Capture NX-D ไดจาก: 
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตน้ีสําหรับขอมูลลาสุดเก่ียวกับซอฟตแวร Nikon รวมถึงขอกําหนดตางๆ 
ของระบบ
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เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภณัฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอานขอควรระวัง
เก่ียวกับความปลอดภัยทั้งหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณนี้ เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภยัเหลานี้
ไวในที่ซึ่งผูที่จะใชผลิตภณัฑนี้ทุกคนสามารถอานได

ผลตางๆ ที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอควรระวังที่ระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณต อไปนี้:

❚❚คําเตือน
Aหามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใน

องคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
เมื่อถายภาพวัตถุยอนแสง เมือ่กลองโฟกัส
แสงแดดขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกล
กับองคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

Aหามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอ่ืนๆ 
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
อยางถาวร

Aการใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพ
เมื่อทานกําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช
ความระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได

Aปดกลองทันทีหากกลองทํางานผิดปกติ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมา
จากอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) 
ใหถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่
ออกทันที โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดการบาดเจบ็ หลังจากนําแบตเตอรี่
ออก ใหนําอุปกรณไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aหามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซ
ติดไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟลุกไหม

Aเก็บใหพนมอืเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังชิน้สวน
ขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเล็ก
เขาไป ใหรีบปรึกษาแพทยทันที

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

สัญลักษณนี้แสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ ็บที่อาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนทั้งหมด
กอนการใชผลิตภณัฑ Nikon นี้A
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Aหามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภณัฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางที่มคีวามชํานาญเปน
ผูซอมแซมผลิตภัณฑเทานั้น หากผลิตภัณฑ
แตกออกจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ ใหนํา
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC
จากนั้นนําผลิตภัณฑไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aอยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได

Aอยาสัมผสักลอง แบตเตอรี่ หรือเครื่องชารจ
เปนเวลานาน ขณะท่ีอุปกรณเปดหรือใชงาน
ชิน้สวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึ้นไดบนผิวหนัง

Aหามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ท่ีอุณหภูมิท่ีสูงเกิน 
เชนในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดดโดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได

Aอยาหันแฟลชไปทางผูขบัขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได

Aขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือ
วัตถุอ่ืนอาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจาก
ตัวแบบอยางนอย 1 เมตร ควรใช
ความระมัดระวังอยางยิ่งขณะถายภาพเด็กทารก

Aหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกคริสตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษ
กระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจาก
จอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือปาก

Aอยาเคลื่อนยายขาตั้งกลองที่ตอเลนส หรือ
กลองไว
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอ่ืนโดยไมต้ังใจ
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได
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Aขอควรระวงัในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชแบตเตอรี่ไมถูกวิธี อาจทําใหแบตเตอรี่ร ั่ว
มีความรอนสูง แตก หรือติดไฟได โปรดปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปนี้เมือ่ใชงานแบตเตอรี่สําหร ับ
ผลิตภัณฑนี้:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับ
อุปกรณนี้

• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิน้สวนแบตเตอรี่
• อยาใหแบตเตอรีห่รอืกลองทีใ่ชงานอยูถูกกระแทก
อยางแรง

• ปดสวิทชผลิตภณัฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
หากทานกําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊ก
ออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสงู

• หามนําแบตเตอรี่จุมน้ําหรือสัมผัสกับน้ํา
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
ก๊ิบหนีบผม

• เมื่อแบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดข ึ้น
กับผลิตภัณฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเมือ่ไมมีไฟ
เหลืออยู

• เมือ่ไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วต อ
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น

• หลังการใชงานผลิตภณัฑเปนเวลานาน
แบตเตอรี่อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก
ใหปดกลองและปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง

• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ของแบตเตอรี่ เชน สีหรือรูปรางผิดเพีย้น
ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที

Aขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือการทํางาน
ผิดพลาดเนื่องจากไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความรอนสูงและ
ทําใหเครื่องชารจเสียหายได

• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนที่อยูบนหรืออยูใกลก ับ
สวนประกอบของปลัก๊ทีเ่ปนโลหะ การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
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• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครื่องชารจในระหวาง
เกิดพายุฟาคะนอง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต

• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟ
หรือปลอยใหสายไฟสัมผสัความรอน
หรือเปลวไฟ หากฉนวนหุมสายไฟชํารุด
จนมองเห็นเสนลวดภายใน ใหนําสายไฟไปรับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับ
การแตงต้ัง การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือการทํางานผิดพลาดเนื่องจาก
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง
DC เปน AC การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอน
สูงเกินหรือไฟลุกไหม

Aใชสายไฟที่เหมาะสม
เมื่อเชือ่มตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
สายสัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนาย
ใหเทานั้น เพื่อใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภณัฑ

Aใหทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีจากสาย
การบินและโรงพยาบาล
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑน ี้
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอ ีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจดุประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมือเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในค ูมอื
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)

คําบอกกลาว
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจิตอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• รายการน้ีหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
ตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรอื
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
ที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวงัในการทําสําเนาและผลิตซ้ําส่ิงของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ํากับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เป ็นตน)
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษ ัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ ์ไมสามารถใชภาพถาย
หรือบันทึกของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สรางขึ้นจาก
กลองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวน
การใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงาน
สวนบุคคลอาจมขีอจํากัดในกรณีที่เปนภาพถาย
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือการแสดง
สด
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมลู
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอม ูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึง่ลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ท ั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมลูนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมลู ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง 
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมลูภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน 
ภาพทองฟาปลอดโปรง) ใหเต็มอุปกรณเก็บขอมลูนั้น เมื่อลงมือทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ควรกระทํา
ดวยความระมัดระวังเพือ่หลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินตางๆ ได

กอนการทิ้งกลองหรือการเปลี่ยนมือเจาของ คุณควรใชตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมด ในเมนูการต้ัง
คากลองเพือ่ลบขอมูลเครือขายสวนตัวทั้งหมด
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AVC Patent Portfolio License
ผลิตภณัฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสทิธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ
ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com

ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการร ับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
รั่วได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่
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D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยีห่อ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon
ของทาน โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานได
ตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริม
ท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง

A กอนถายภาพสําคญั
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือก อนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ 
Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอปัเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลกูคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลกูคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลกูคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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ผลิตภณัฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) 
ไมจําเปนตองขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพือ่สงออกไปยังประเทศตางๆ 
ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึ่งถูกสั่งหามหรือม ีการควบคุมพิเศษ: คิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย 
(รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ที่ไดรับอนุญาตกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลติภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)
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ขอสังเกตสําหรับลกูคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC

ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่อยู
ในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมลู: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช 
รหัสผานและขอมลูสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแก ไขขอมูลหรือ
การดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย การ
โจมตีที่มีความชํานาญพเิศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมมีการใชงานการรักษาความ
ปลอดภัยก็ตาม
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1

บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและการแสดงผลตางๆ ของกลอง 
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางองิขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

1

2

3

5

6

7

4

9

10

11

4

12

13

14

8

1516

1 ปุม T.............................. 92, 95, 230

2 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร 
........................................................... 116

3 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ..................... 116

4 ชองรอยสายคลองขอมือ ........................... 13

5 ปุม U ...................... 159, 164, 168, 170

6 ปุม I ............................................ 130

7 ปุม Y ................................................. 129

8 ปุมบันทึกภาพยนตร ......................... 60, 301

9 สวิทชเปดปด ....................................... 6, 20

10 ปุมกดชัตเตอร.................................. 38, 303

11 ปุม E .......................................... 143, 230

12 ปุม S/Q ....................... 123, 127, 304

13 แผงควบคุม ............................................... 5

14 ปุมปรับแกสายตา .................................... 29

15 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 115

16 ชองเสียบอุปกรณเสริม 
(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) .... 196, 335



2

ตัวกลอง (ตอ)

3

2

1
4 2

14 13
21

5

6

7

8

9

12
10

11

15

19

18

17

20

16

1 ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย..........................120

2 ไมโครโฟนสเตอริโอ .....................60, 64, 290

3 กานเชื่อมตอระบบวัดแสง ........................367

4 ปุม BKT .......147, 151, 155, 195, 238, 301

5 ฝาครอบชองซิงคแฟลช ...........................197

6 ฝาครอบขั้วตอรีโมต 10-pin .............253, 336

7 ฝาปดชองตอสาย USB

8 ฝาปดชองตอเสียง.............................65, 336 

9 ฝาปดชองตอสาย HDMI

10 ปุมโหมด AF........................47, 49, 101 105

11 ตัวเลือกโหมดโฟกัส.....................47, 97, 114

12 ปุมถอดเลนส ........................................... 19

13 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
............................................................. 18

14 กระจก .......................................... 121, 341

15 ชองซิงคแฟลช ....................................... 197

16 ขั้วตอรีโมต 10-pin ......................... 253, 336

17 ชองตอสาย USB

18 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก..... 65, 336

19 ชองตอสาย HDMI ................................. 335

20 ชองตอหูฟง ....................................... 65, 67

21 ฝาปดตัวกลอง ................................. 18, 335

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเช ื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให 
การถายโอนขอมูลติดขัด
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1

2

3

7
6

5

4

9

8

11

10

1 ปุม Pv ........................... 49, 131, 301, 303

2 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 302

3 ปุม Fn1 ........................................ 301, 303

4 N-Mark (เสาอากาศ NFC) ....................... 22

5 ฝาปดชองตออุปกรณจายไฟ

6 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.................... 15, 17

7 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่............. 15

8 เมาทเลนส ....................................... 18, 115

9 ขั้ว CPU

10 ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่
หลายรูปแบบเสริม MB-D17.................. 335

11 ชองตอขาตั้งกลอง

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอปุกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึก
ไวในอุปกรณแมเหล็ก
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ตัวกลอง (ตอ)

3
4

5
6
7
8
9

10
11 2324

19

16

2
1

15
14

20

21

22

17

18

1312

1 ชองมองภาพ ................................7, 29, 119

2 กานชัตเตอรฝาปดชองมองภาพ ...............119

3 ปุม O/Q ..............................42, 278, 304

4 ปุม K............................................40, 255

5 ปุม G........................................30, 281

6 ปุม L /Z/Q ....................31, 181, 273

7 ปุม X..............................................46, 271

8 ปุม W/M ....................202, 203, 255, 271

9 ปุม (OK) J ....................................31, 256

10 ปุม Fn2 .................................275, 301, 303

11 จอภาพแบบปรับเอียงได
......................9, 11, 43, 58, 255, 304, 305

12 ชองมองภาพ ....................................29, 119

13 ลําโพง .................................................3, 81

14 ปุมเลือกคําสั่งยอย
........................... 109, 111, 141, 301, 303

15 ปุม AF-ON ................... 102, 112, 293, 301

16 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก........................ 302

17 ปุมเลือกคําสั่ง.................... 31, 39, 301, 302

18 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ............................. 108

19 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
....................................................... 15, 17

20 ปุม R (ขอมูล)................. 54, 69, 222, 226

21 ตัวเลือกไลฟวิว .................................. 43, 58

22 ปุม a ............................. 43, 58, 174, 303

23 ปุม i ............................... 50, 64, 229, 260

24 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
..................................................... 38, 118
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แผงควบคุม
แผงควบคุมแสดงการตั้งคากลองตางๆ เมื่อกลองเปด รายการดังตอไปนี้จะปรากฏเปนครั้งแรก
เมื่อเปดกลอง สามารถหาขอมลูการตั้งคาอ่ืนๆ ในสวนที่สําคัญในคูมอืการใชงานนี้

1 3 5

15

2 4

14

12

13

11 10 9 8

6
7

1 โหมดการถายภาพ ................................. 130

2 ชองเมนูถายภาพ ................................... 283

3 ความไวชัตเตอร ............................. 133, 135

4 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 35

5 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 134, 135

6 ไอคอนการด XQD ............................. 15, 96

7 ไอคอนการด SD ................................ 15, 96

8 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 36, 389

9 โหมดพื้นท่ี AF ....................................... 103

10 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ............................... 101

11 ไวตบาลานซ .......................................... 159

12 ขนาดภาพ (ภาพ JPEG และ TIFF) ........... 94

13 คุณภาพของภาพ ..................................... 91

14 สัญลักษณแสดง B

15 ระบบวัดแสง.......................................... 129

A สัญลักษณแสดง B
นาฬิกาในกลองไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจไดโดยแยกตางหาก ซึ่งจะไดรับการชารจ
ตามความเหมาะสมเมื่อใสแบตเตอรี่หลักไว หรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตอพลังงานและอะแดปเตอร 
AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 335) การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานได เปนเวลา
สามเดือน ถาหากไอคอน B กะพริบในแผงควบคุม แสดงวานาฬิกาถูกรีเซ็ตและวันท่ีและเวลาที่
บันทึกกับภาพใหมจะไมถูกตอง ตั้งกลองไปยังวันท่ีและเวลาที่ถูกตอง โดยใชตัวเลือก 
โซนเวลาและวันที่ > วนัที่และเวลา ในเมนูตั้งคา (0 304)
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A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปยัง D 
จะเปดการใชงานไฟแบ็คไลทสําหรับปุมและ
แผงควบคุม ทําใหงายขึ้นตอการใชกลอง
ในท่ีมืด หลังจากปลอยสวิทชเปดปด
การทํางาน ไฟแบ็คไลทจะยังติดอยูไมก่ีวินาที
ขณะท่ีตั้งเวลาสแตนดบายยังทํางานอยู 
(0 296) หรือจนกระท่ังปลอยชัตเตอร 
หรือหมุนสวิทชเปดปดการทาํงานไปยัง D 
อีกคร้ัง

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของแผงควบคุมและการแสดงผลของชองมองภาพจะแตกตางกันไปตามอุณหภูมิ และเวลา
การโตตอบของการแสดงผลอาจลดลงในอุณหภูมิท่ีตำ ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมไดแสดงถึงการทํางานที่
ผิดปกติแตอยางใด

สวิทชเปดปดการทํางาน
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การแสดงผลของชองมองภาพ

26 29

5 64

1
2

3

1110 12
13 15

1816 17 1914 2221

24 25 2827

20

23

8

7

9

1 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว .................... 180

2 กรอบพ้ืนท่ี AF ......................................... 29

3 สัญลักษณแสดง Roll 1, 2

4 ตัดครอบ DX 1.3 เทา ......................... 88, 89

5 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d8 เปน เปด แสดง
เสนตารางในชองมองภาพ)................ 298

6 จุดโฟกัส.................................. 97, 108, 293

7 สัญลักษณแสดงการตัดครอบ DX 1.3 เทา
........................................................ 88,89

8 สัญลักษณแสดงความสูงต่ํา 1, 3

9 การตรวจจับการกะพริบถ่ี ............... 234, 287

10 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
............................................. 38, 111, 115

11 ระบบวัดแสง.......................................... 128

12 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE) ................. 141

13 ไอคอนล็อคความไวชัตเตอร ............ 140, 302

14 ความไวชัตเตอร ............................. 133, 135
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ............................... 101

15 สัญลักษณการล็อครูรับแสง ............ 140, 302

16 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 134, 135
รูรับแสง (จํานวนสต็อป).................. 134, 325
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1 สามารถแสดงไดดวยการกดปุมท่ีไดกําหนด ระนาบกลองในชองมองภาพ ไวโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 301)

2 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดงความสูงต่ําเม ื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั ง” 
(ภาพบุคคล)

3 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดง Roll เม่ือหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั้ง” 
(ภาพบุคคล)

4 จะปรากฏบนหนาจอเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 196) สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางานจะสวางขึ้นเมื่อชารจไฟแฟลช

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

17 โหมดการถายภาพ ..................................130

18 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/แฟลช
............................................................147
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
............................................................151
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL ........155

19 คําเตือนแบตเตอรี่ใกลหมด ........................35

20 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......123
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ
............................................................126

21 อักษร “K” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
..............................................................36

22 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 4

............................................196, 206, 369

23 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .....206

24 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ......299

25 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง ............ 134, 325

26 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 136
สวนแสดงการชดเชยแสง ........................ 143

27 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 203

28 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 143

29 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 36, 389
จํานวนภาพที่เหลือกอนหนวยความจํา
บัฟเฟอรเต็ม ................................. 118, 389
คาความไวแสง (ISO)............................. 123
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเอง................................................ 171
ปริมาณ Active D-Lighting
โหมดพื้นท่ี AF ............................... 105, 106
คาการชดเชยแสง .................................. 143
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 203
สัญลักษณแสดงโหมด PC

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอร่ีหมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมได
แสดงถึงการทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใส 
แบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็ม
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การใชการเอียงหนาจอ
สามารถปรับมมุและหมุนจอภาพไดตามที่แสดงดานล างนี้

การใชงานตามปกต:ิ ใชงานจอภาพ
ตามปกติในตําแหนงการจัดเก็บ

ถายภาพมมุต่ํา: เอียงจอขึ้นเพื่อถายภาพ
ในไลฟวิวดวยการถือกลองในระดับต่ํา

ถายภาพมมุสูง: เอียงจอลงเพื่อถายภาพ
ในไลฟวิวดวยการถือกลองในระดับสูง
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D การใชงานจอภาพ
หมุนหนาจอเบาๆ และหยุดเมื่อคุณรูสึกถึงแรงตานทาน อยาใชแรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวัง
เหลาน้ีอาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย หากใชขาตั้งกลอง โปรดใชความระมัดระวัง
อยาใหจอภาพสัมผัสกับขาตั้ง

อยายกหรือถือกลองถายรูปท่ีจอภาพ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย 
หากไมใชจอภาพสําหรับถายรูป ใหพับจอภาพกลับไปยังตําแหนงท่ีจัดเก็บ

หามแตะบริเวณดานหลังของจอภาพ หรือปลอยใหของเหลว
สัมผัสกับพ้ืนผิวดานในของจอภาพ การไมปฏิบัติตามขอควร
ระวังเหลาน้ีอาจเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
ไมใหสัมผัสโดนบริเวณนี้
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การใชหนาจอสัมผัส
จอภาพที่ไวตอการสัมผัสรองรับการใชงานดังตอไปนี้:

ปด
ปดนิ้วในระยะสั้นๆ ไปทางซายหรอืขวาทั่วจอภาพ

เล่ือน
เลื่อนนิ้วผานจอภาพ

ถาง/จีบ
วางสองนิ้วบนจอภาพและถางออกหรือจีบนิ้วเขาหากัน
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❚❚การใชหนาจอสัมผสั
ระหวางการแสดงภาพ (0 258) สามารถใชจอภาพที่ไวตอการสัมผัสเพื่อ:
• ดูภาพอื่น
• ซูมเขาหรือออก
• ดูภาพขนาดเล็ก
• ดูภาพยนตร

ระหวางไลฟวิว สามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อถายภาพ (ชัตเตอรสัมผัส; 0 55) หรอืเพื่อวัดคา
สําหรับไวตบาลานซเฉพาะจุด (0 175) สามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อพิมพ (0 186)

D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสตอบสนองตอไฟฟาสถิต และอาจไมตอบสนองหากมีการปดหนาจอดวยฟลมปองกัน 
หรือเมื่อใชเล็บ หรือถุงมือสัมผัส หามใชแรงมากเกินไป หรือสัมผัสหนาจอดวยวัตถ ุมีคม

D การใชหนาจอสัมผัส
หนาจออาจไมตอบสนองตามที่คาดหวังไว หากทานพยายามใชงานในขณะที่วางฝามือหรือน้ิวอืน่ไวใน
ตําแหนงท่ีสอง อาจไมมีการจดจําสัญลักษณอื่นๆ หากสัมผัสเบาเก ินไป น้ิวมือเคลื่อนไหวเร็วเกินไปหรือ
ระยะสั้นเกินไป หรือไมสัมผัสกับหนาจออยางตอเน่ือง หรือหากการเคลื่อนไหวของนิ้วสองนิ้วที จีบเขา
หรือถางออกนั้นไมไดประสานกันอยางถูกตอง

A เปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส 
สามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบสัมผัส 
ในเมนูตั้งคา (0 306)

A โปรดอาน
สามารถใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบสัมผัส ในเมนูตั้งคาเพื่อเลือกทิศทางการปดน้ิวของค ุณ
เพื่อดูภาพอื่นๆ ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 306)
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ข้ันตอนแรก

รอยสายคลองกลอง
รอยสายคลองเขากับชองรอยบนตัวกลองใหแนน

ชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรีแ่ละเสียบเครื่องชารจ (ข้ึนอยูกับประเทศหรือภมูิภาค เครื่องชารจอาจจัดมาให
พรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนงั หรอืสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง) แบตเตอรีท่ี่หมดแลว
จะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที
• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: ใหเสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC 
ของเครือ่งชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ (w) 
แลวหมนุอะแดปเตอร 90° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรีแ่ลวเสียบปล๊ักเครื่องชารจ

กานล็อคอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง

90° 
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• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่แลวเสียบ
ปล๊ักสายไฟ

ไฟ CHARGE จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ

D แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvi และหนา 345–349 ของคูมือฉบับน้ี
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ใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรือถอดแบตเตอรีห่รือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบวาสวิทชเปดปด
อยูในตําแหนง OFF ใสแบตเตอรีใ่นทิศทางตามทีแ่สดงในภาพ โดยใหแบตเตอรีก่ดกานล็อค
แบตเตอรีส่ีสมไวที่ดานหนึง่ กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมือ่ใสแบตเตอรี่ลงไปจนสุด

การดหนวยความจําจะถูกใสตามภาพที่แสดงดานลาง เลื่อนการดเขาไปจนเกิดเสียง
คลิกที่แสดงวาการดเขาทีแ่ลว
• การดหนวยความจํา XQD:

• การดหนวยความจํา SD:

กานล็อคแบตเตอรี่

16 G
B
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D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ใหปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ใหปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง 
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมต 
หรือในระหวางท่ีมีการบันทึก ลบขอมูล หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอย างรุนแรง
• อยาใชแรงกดการดเขาไปในตัวกลอง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหายได
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมลูทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหายโดย
ไมตั้งใจ เม่ือสวิทชน้ีอยูในตําแหนง “ล็อค” 
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดและ
จะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได (คําเตือน
จะปรากฏขึ้นบนจอภาพถาทานพยายามจะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อน
สวิทชไปท่ีตําแหนง “เขียน”

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและ
ชองมองภาพจะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่
ท่ีชารจแลวบรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา 
S จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
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❚❚การนําแบตเตอรีแ่ละการดหนวยความจําออก

การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี ่
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แลวใชมือดึงแบตเตอรีอ่อกดวยมอื

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลงแลว ใหปดกลองและเปดฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา กดการดเขาไปเพื่อดดีการดออกมา (q) จากนั้นจะสามารถ
ดึงการดหนวยความจําออกดวยมือได (w)

การดหนวยความจํา XQD การดหนวยความจํา SD

16 G
B
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ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมอืนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทั่วไปคือ AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

หมุนเลนสตามภาพจนเขาท่ี
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A การถอดเลนส
ตรวจสอบวาไดปดการทํางานของกลองแลวกอนถอดหรือ
เปลี่ยนเลนส ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว 
พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว 
ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี

D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 325) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)
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การต้ังคากลอง

❚❚ ต้ังคาดวยสมารทโฟนหรือแทบเล็ต
กอนที่จะดําเนนิการ ใหตรวจสอบดูใหแนใจวาได ชารจแบตเตอรีข่องกลองเต็ม
แลวและการดหนวยความจํามีพื้นที่เพียงพอหรือไม ติดตั้งแอพ SnapBridge 
บนสมารทโฟนหรือแทบ็เล็ตของทาน (ตอไปนี้จะเร ียกวา “สมารทดีไวซ”) 
ตามที่ไดอธิบายไวดานในปกหนาและเปดบลูทูธและ Wi-Fi โปรดทราบวาการ
เช่ือมตอจริงกับกลองจะเกิดข้ึนโดยใชแอพ SnapBridge; หามใชการตั้งคาบลูทูธในแอพตั้งคา
บนสมารทดีไวซของทาน คําแนะนําตอไปนีจ้ะอางอ ิงถึงแอพ SnapBridge รุน 2.0; 
สําหรับขอมูลลาสุดของรุนลาสุด โปรดดู SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ (pdf) 
ที่สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตตอไปนี้:

http://downloadcenter.nikonimglib.com

หนาจอตามจรงิของกลองและสมารทดีไวซอาจแตกต างจากที่แสดงตอไปนี้

1 กลอง: เปดกลอง ขอความตัวเลือกภาษาจะ
ปรากฏขึ้น
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ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหามนู

กด 1 และ 3 เพื่อไฮไลทภาษา แลวกด J เพื่อเลือก คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได
ตลอดเวลาโดยการใชตัวเลือก ภาษา (Language) ในเมนูการตั้งคา

2 กลอง: เมื่อขอความทางขวาปรากฏข้ึน ใหกดปุม J 
หากทานไมตองการที่จะใชสมารทดีไวซในการ
กําหนดคาของกลอง ใหกด G (0 27) 
หากขอความทางขวาไมปรากฏขึ้นมา ใหเลือก 
เชือ่มตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูต้ังคา จากนั้นให
ไฮไลท เร่ิม แลวกดปุม J

ปุม J (เลือก)

ขึ้น

ซาย ขวา

ลง

ปุมเลือกคําสั่ง

สวิทชปดปด
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3 กลอง/สมารทดีไวซ: เร่ิมการจับคู

• อุปกรณ Android ท่ีสนับสนุน NFC: หลังจากทําการ
ตรวจสอบวาเปด NFC บนสมารทดีไวซแลว ใหแตะ 
N (เครื่องหมาย N) บนกลองกับเสาอากาศ NFC 
บนสมารทดีไวซเพื่อเปดแอพ SnapBridge จากนั้นให
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอกอนที่จะดําเนินการใน
ข้ันตอนที่ 7 หากเว็บไซตดาวนโหลด SnapBridge 
แสดงขึ้นมา กอนอ่ืนใหทําการดาวนโหลดและติดต ังแอพ 
จากนั้นดําเนินการตามขั้นตอนดานบนอีกครัง้

• อุปกรณ iOS และ Android devices ท่ีไมสนับสนุน NFC: กดปุม J 
บนตัวกลองเพื่อเตรียมกลองสําหรบัการจับคู



23

4 กลอง: ดูวามขีอความทางขวาแสดงขึ้นหรือไม 
จากนั้นใหเตรียมสมารทดีไวซใหพรอม

5 สมารทดีไวซ: เปดแอพ SnapBridge และแตะ Pair 
with camera (เชื่อมตอกบักลอง) หากมีขอความ
เตือนใหเลือกกลอง ใหแตะชือ่ของกลอง

6 สมารทดีไวซ: แตะชื่อกลองในขอความ “Pair with 
camera (เชื่อมตอกับกลอง)” ผูใชท่ีจับคูกลองกบั
อุปกรณ iOS เปนคร้ังแรกจะไดรับคําแนะนําในการ
จับคู; หลังจากที่อานคําแนะนําแลว ใหเล่ือนลงมา
ดานลางหนาจอแลวแตะ Understood (เขาใจแลว) 
หากหลังจากนั้นทานไดรับขอความเตือนใหเลือก
อุปกรณเสริม ใหแตะชือ่ของกลองอีกคร้ัง 
(อาจมีความลาชาเล็กนอยกอนที่ชื่อของกลองจะ
ปรากฏข้ึน)
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7 กลอง/สมารทดีไวซ: ตรวจดูวากลองและสมารทดีไวซแสดงตัวเลขหกหลัก
เหมอืนกันหรือไม iOS ในบางรุนจะไมแสดงตัวเลข; หากไมมตัีวเลขปรากฏข้ึน 
ใหดําเนินการในข้ันตอนที่ 8

8 กลอง/สมารทดีไวซ: กดปุม J บนกลองแลวแตะ PAIR (จับคู) บนสมารทดีไวซ 
(การแสดงผลจะแตกตางกันไปตามอุปกรณและระบบปฏิบัติการท่ีใช)
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9 กลอง/สมารทดีไวซ: การจับคูเสร็จสมบูรณ
• กลอง: กดปุม J เมื่อขอความทางขวาปรากฏขึ้น

• สมารทดีไวซ: แตะ OK (ตกลง) เมือ่ขอความทางขวา
ปรากฏขึ้น

10กลอง: ทําตามข้ันตอนคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพื่อให การต้ังคาเสร็จสมบูรณ
• ในการอนุญาตใหกลองเพิ่มขอมูลตําแหนงในภาพถ าย ใหเลือก ใช ในการตอบ
คําถาม “ดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซ?” จากนั้นใหเปดบรกิาร
หาตําแหนงที่ตั้งบนสมารทดีไวซและเปด Auto link options (ตัวเลือกเชื่อมตอ
อัตโนมติั) > Synchronize location data (ซิงคขอมูลตําแหนง) ในแทบ็  ของแอพ 
SnapBridge

• ในการซิงคนาฬิกากลองกับสมารทดีไวซ ใหเลือก ใช ในการตอบคําถาม 
“ซิงคนาฬิกากับสมารทดีไวซ?” จากนั้นใหเปด Auto link options (ตัวเลือกเชื่อมตอ
อัตโนมติั) > Synchronize clocks (ซิงคนาฬิกา)  ในแท็บ  ของแอพ SnapBridge

ในตอนนี้สมารทดีไวซกับกลองไดเช่ือมตอกันแลว ภาพที่ทานถายดวยกลองจะถูกอัพ
โหลดไปยังสมารทดีไวซโดยอัตโนมัติ
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❚❚ ต้ังคาจากเมนูกลอง
คุณสามารถตั้งคานาฬิกาบนกลองไดดวยตนเอง

1 เปดใชงานกลอง
ขอความตัวเลือกภาษาจะแสดงขึ้นมา

ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหามนู

กด 1 และ 3 เพื่อไฮไลทภาษา แลวกด J เพื่อเลือก คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได
ตลอดเวลาโดยการใชตัวเลือก ภาษา (Language) ในเมนูการตั้งคา

ปุม J (เลือก)

ขึ้น

ซาย ขวา

ลง

ปุมเลือกคําสั่ง

สวิทชปดปด
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2 กด G เมื่อขอความทางดานขวาแสดงขึ้นมา

3 ต้ังคานาฬิกาของกลอง
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูการตั้งคา

ไฮไลท โซนเวลาและวันท่ี แลวกด 2 (เมนูการตั้งคา
จะแสดงอัตโนมัติพรอมกับ โซนเวลาและวันที ่ที่ไฮไลท
เมนูที่แสดงเปนครั้งแรก สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
การใชเมนู ใหดูหนา 304)

ปุม G

ปุม G
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หลังจากใช โซนเวลา เพื่อเลือกโซนเวลาและ 
(หากตองใช) ชดเชยเวลากลางวัน เพื่อเปดใชชดเชย
เวลากลางวัน ใหไฮไลท วันท่ีและเวลา แลวกด 2

กด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลทรายการแลวกด 1 หรือ 3 
เพื่อเปลี่ยน จากนั้นกด J เพื่อตั้งคานาฬิกาเมือ่ปรับ
เสร็จสิ้นแลว สามารถปรับนาฬิกาไดตลอดเวลา
โดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันท่ี > วันที่และเวลา 
ในเมนูการตั้งคา (0 304)

A รูปแบบวันที่
การเลือกลําดับในการแสดงวันท่ี ใหใชตัวเลือก รูปแบบวันที่ ในเมนู โซนเวลาและวันที่ (0 304)
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โฟกัสชองมองภาพ
ยกปุมปรบัแกสายตาแลวหมุนจนการแสดงผลของ
ชองมองภาพ จุดโฟกัส และกรอบพื้นที่ AF อยูในระยะคมชัด 
ขณะหมนุปุมปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับชองมองภาพ 
โปรดระวังอยาใหนิ้วหรอืเล็บเขาตา กดปุมปรับแกสายตา
กลับเขาที่เมื่อคุณปรับโฟกัสไดตามที่คุณพอใจแลว

A เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา
เลนสปรับแกสายตา (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 335) 
สามารถนํามาใชเพื่อปรับแกสายตาของชองมองภาพ กอนจะ
ประกอบเลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา ใหถอด
ชองมองภาพ DK-17F ออกโดยปดชัตเตอรชองมองภาพเพื อ
ปลดล็อคชองมองภาพ (q) จากน้ัน คลายชองมองภาพออก
ตามท่ีแสดงในภาพทางดานขวา (w)

กรอบพ้ืนท่ี AF 

จุดโฟกัส

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส
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การสอนการใชงาน

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถ
เขาถึงไดจากเมนกูลอง ในการดูเมนู ใหกดปุม G

เมนูกลอง

แท็บ
เลือกจากเมนูดังตอไปน้ี:

• D: การแสดงภาพ (0 281)
• C: การถายภาพ (0 283)
• 1: การถายภาพยนตร (0 288)
• A: การตัง้คาแบบกําหนดเอง (0 292)

• B: ตั้งคา (0 304)
• N: รีทัช (0 313)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 315)

สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 31)

ปุม G

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
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การใชงานเมนูกลอง

❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนู

ปุมเลือกคําส่ัง

ปุม J
เลือกรายการที่ไฮไลท

A สัญลักษณ d (วธิีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม 
L (Z/Q)

คําอธิบายของตัวเลือกหรือเมนูท่ีเลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 3 เพื่อเล่ือนหนาจอ

ปุม L (Z/Q)

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลือกรายการที่ไฮไลท

เลื่อนเคอรเซอรลง
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอร
ไวในเมนูทีเ่ลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนทูี่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการ
ออกจากเมนโูดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G

ปุม J
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โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 หรอืการกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะใหผลเชนเดียวกับการ
กด J แตในบางรายการจะสามารถทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง
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ระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
กอนถายภาพ ใหตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรีแ่ละจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดตามที่
อธิบายดานลาง

❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรีจ่ะแสดงบนแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ

การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

สัญลักษณ

คําอธิบายแผงควบคุม ชองมองภาพ

L — แบตเตอรี่เต็ม

K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —

I —

H d
แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอร่ีหรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม

H (กะพริบ) d (กะพริบ) ไมสามารถลั่นชัตเตอรได ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และ
การดหนวยความจําไว สัญลักษณการดหนวยความจำและ
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงขึ้น (ในบางกรณี
ซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจําบางการดจะแสดง
ขอมูลน้ีเฉพาะเมื่อกลองเปดอยู)

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกได
กลองมีชองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง ชองหนึ่ง
สําหรับใสการด XQD สวนอีกชองสําหรบัใสการด SD เมื่อใส
การดหนวยความจําสองใบ หนาที่ของแตละการดถกูกําหนด
ดวยตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ เลือกชองบรรจุการดหลัก 
และ ฟงกชัน่ชองบรรจุการดรอง; เมือ่ไดตั้งคา 
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ใหเปนคาเริม่ตนของ 
ภาพที่เกินมา (0 96) จะมีการใชการดในชองบรรจุการด
รองเมือ่ชองบรรจุการดหลักเต็มแลวเทานั้น

แผงควบคุมจะแสดงวาไดใสการดใดอยูในปจจุบ ัน 
(ตัวอยางนีแ้สดงสัญลักษณที่ปรากฏขึ้นเมื่อมกีารใสการด
ทั้งสองชอง) ถาเกิดขอผิดพลาดขึ้น (เชน การดหนวยความจํา
เต็มหรอืการดที่อยูในชอง SD ล็อคอยู) สัญลักษณของ
การดดังกลาวจะกะพริบ (0 357)

แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถ
บันทกึไดในการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000 จะถูกปดเศษ
ลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน ค าระหวาง 2100 
ถึง 2199 จะแสดงเปน 2.1 k)

ชองบรรจุการด XQD

ชองบรรจุการด SD

แผงควบคุม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย”

1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับ
มือจับของกลองดวยมือขวาและประคองตัวกลองหร ือ
เลนสดวยมอืซาย

จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานขวาขณะจัด
องคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

2 จัดองคประกอบภาพ
ตามการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน กลองจะโฟกัสว ัตถุที่
อยูตรงกลางจุดโฟกัส จัดองคประกอบภาพผานชอง
มองภาพโดยใหวัตถุหลักอยูตรงกลางจุดโฟกัส

จุดโฟกัส
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3 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อ
โฟกัสภาพ สัญลักษณแสดงวาอยูใน
โฟกัส (I) จะปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ เมื่อกลองโฟกัสภาพ
ไดแลว

4 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อ
ถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจําจะกะพริบ และกลอง
จะแสดงภาพบนจอแสดงผลเปนเวลา
สองสามวินาที อยาดดีการด
หนวยความจําออก หรือถอด หรอืตดั
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวา
ไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ

การแสดงผลของ
ชองมองภาพ

คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ

F H
(กะพริบ) กลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีจุดโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ ดูหนา 113

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
หนาจอความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีชองมองภาพและที่แผงควบคุมจะดับลงถาไมมีการใชงาน
กลองเปนเวลาประมาณหกวินาที เพื่อลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง

ระบบวัดแสงเปด ระบบวัดแสงปด

ทานสามารถปรับระยะเวลากอนการจับเวลาเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัติโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 296)

A ปุมเลือกคําสั่ง
ปุมเลือกคําสั่งสามารถใชเลือกจุดโฟกัสขณะท่ีเปดระบบวัดแสง 
(0 108)

ปุมเลือกคําสั่ง
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การดูภาพถาย

1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจํา
ที่มีภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏขึ้นมาเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงรปูภาพเพิ่มเติมโดยการกด 4 หรือ 2 
หรือปดนิว้ไปทางซายหรอืขวาบนจอแสดงผล (0 258) 
หากตองการดูขอมลูเพิ่มเติมของภาพถายปจจุบ ัน 
ใหกด 1 และ 3 (0 261)

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่ง

ปุม K
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A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก แสดงภาพทันทีที่ถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 282) ภาพถายจะแสดงในจอภาพ
โดยอัตโนมัติหลังจากถายภาพ

A โปรดอาน
ดูหนา 256 และ 257 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
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❚❚การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ธิบายไว
ในหนาที่แลว ตําแหนงของภาพปจจุบันจะแสดงดวย
สัญลักษณที่มุมดานลางซายของหนาจอ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กดปุม 
O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่
การแสดงภาพ หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ 
ใหกด K

A ลบ
หากตองการลบภาพหลายๆ ภาพหรือเลือกการดหนวยความจําจากภาพที่จะลบ ใหใชตัวเลือก ลบ 
ในเมนูแสดงภาพ (0 279)

ปุม O (Q)
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การถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C (การถายภาพ
ไลฟวิว)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
กรณีนีจ้ะไมสามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได

3 จัดตําแหนงจุดโฟกสั
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่ไดอธิบายไวในหนา 48

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

จุดโฟกัสจะกะพริบเปนสีเขียวและปุมกดชัตเตอร 
จะใชงานไมไดขณะที่กลองโฟกัส ถากลองโฟกัสภาพได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว 
ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง (โปรดทราบวายังสามารถถายภาพได 
แมจุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพกอนถายภาพ) คาแสง
สามารถล็อคไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง (0 141) 
สวนโฟกัสจะล็อคเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟววิ
ใชเลนส AF-S หรือ AF-P หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอร อาจไมไดผลลัพธ
ท่ีตองการ โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือ
มืดลงไดขณะท่ีกลองโฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถ
โฟกัสได กลองอาจไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท 
หลอดไอโซเดียม หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตท่ีสมมาตรกันครองพื้นท่ีสวนใหญของภาพอยู (เชน 
มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี
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5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปด
การทํางาน

6 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว

A ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
ขณะถายไลฟวิว ทานสามารถกดปุม J เพื่อแสดงตัวอยาง
ผลจากความไวชัตเตอร รูรับแสง และคาความไวแสง (ISO) 
ท่ีมีตอคาแสง คาแสงสามารถปรับไดคร้ังละ ±5 EV (0 143) 
แมวาคาในชวง –3 ถึง +3 EV เทาน้ันท่ีจะสงผลตอการแสดง
ภาพตัวอยาง โปรดทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผลตอภาพ
ท่ีถายออกมาอยางแมนยําหากมีการใชแสงแฟลชชวย 
หากเปดใช Active D-Lighting (0 189) High Dynamic 
Range (HDR; 0 191) หรือการถายครอม มีการเลือก A (อัตโนมัติ) สําหรับคาพารามิเตอร 
คอนทราสต ของ Picture Control (0 183) หรือเลือก p เปนความไวชัตเตอร หากวัตถุ
มีแสงจาหรือทึบ สัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบเพ่ือเตือนใหทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผล
ตอคาแสงอยางแมนยํา ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวจะเปดใชไมไดหากเลือก A หรือ % เปน
ความไวชัตเตอร
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A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X เพื่อขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 11 เทา หน าจอนําทางจะปรากฏในกรอบสีเทา
ท่ีมุมลางขวาของหนาจอ ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมที่มองไมเห็นในหนาจอ หรือ
กด W (M) เพื่อซูมออก

ปุม X หนาจอนําทาง

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI ขณะถ ายภาพไลฟวิว จอภาพของกลองจะยังเปดอยู
และอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนส

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 296) สําหรับขอมูลเก่ียวกับระยะเวลา
ท่ีจอภาพปรากฏอยูระหวางไลฟวิว สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกบทบาทท่ีเลนโดยการกดปุม
บันทึกภาพยนตรและแปนหมุนเลือกคําสั่ง และโดยป ุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ดูไดจาก การตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมบันทึกภาพยนตร + y (0 301) และ 
f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 301) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจ
ของปุม a โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟววิ, 0 303)
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โฟกัสอัตโนมัติ
หากตองการถายภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ 
ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปน้ีสามารถเลือกใชไดในโหมดไลฟวิว: 

หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมด AF แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

โหมด คําอธิบาย 

AF-S AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-F AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร 
โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การเลือกโหมดพืน้ที่ AF
โหมดพื้นที่ AF ตอไปน้ีสามารถเลือกใชในไลฟวิวได:

โหมด คําอธิบาย

!

AF ที่ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคล
โดยอัตโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูส ีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบหลายใบหนา 
ซึ่งจะตรวจหาใบหนาไดสูงสุด 35 ใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการ
เลือกวัตถุอืน่ ใหใชปุมเลือกคําสั่ง) หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดอีกตอไป (ตัวอยางเชน 
ในกรณีท่ีวัตถุเบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

5
AF พ้ืนที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ ท่ีไมใช
ภาพบุคคล ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตำแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟก ัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ

6

AF พ้ืนที่ปกติ: ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ 
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเล่ือนจุดโฟกัสไปยังตำแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟก ัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ แนะนําใหใช
ขาตั้งกลอง

&

AF ติดตามวัตถุ: จัดตําแหนงใหจุดโฟกัสอยูท่ีวัตถุ แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง 
จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุท่ีเลือกขณะที่วัตถุเคล ื่อนท่ีภายในกรอบภาพ 
หากตองการยกเลิกการติดตามวัตถุ ใหกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว หลุดออกนอก
กรอบภาพหรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหร ือความสวางอยางเห็นไดชัด หรือเล็ก
เกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง
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หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ AF ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
โหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 114) ใหหมนุ
วงแหวนปรบัโฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส 
หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นเพื่อการโฟกัสที่แมนยํา 
ใหกดปุม X (0 46)

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จอภาพ

A การดูตัวอยางโฟกัสขณะถายไลฟววิ
การเลือกคารูรับแสงกวางสุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการดูตัวอยางโฟกัสระหวางการถายไลฟวิว ใหกดปุม 
Pv สัญลักษณแสดงคารูรับแสงสูงสุด (0 53) จะปรากฏ การคืนคารูรับแสงไปเปนคาเดิม ใหกดปุม
อีกคร้ังหรือโฟกัสโดยใชโฟกัสอตัโนมัติ หากปุมกดชัตเตอรถูกกดลงครึ่งหน่ึงเพื่อถายภาพระหวาง
การดูตัวอยางโฟกัส รูรับแสงจะกลับไปเปนคาเด ิมกอนท่ีจะถายภาพ

ปุม X
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การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i 
ในระหวางการถายภาพดวยมมุมองภาพสด ไฮไลทรายการ
ดวยปุมเลือกคําสั่ง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรบัรายการ
ที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J 
เพื่อกลับไปยังเมนูปุม i กดปุม i อีกครัง้เพื่อออกไปยัง
จอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับการถายภาพไลฟวิว (0 88)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 189)

มานชัตเตอรชุดแรก
แบบอิเล็กทรอนิกส

เปดใชหรือปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการถาย
แบบภาพยกกระจกขึ้น (0 298)

ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิว 
(โปรดทราบวาความสวางของจอภาพ
จะสงผลกระทบตอไลฟวิวเทาน้ัน และ
ไมสงผลตอภาพถายหรือภาพยนตร 
หรือความสวางของจอภาพสําหรับเมนู
หรือการแสดงภาพ การปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพโดยไมสงผลต อไลฟวิว ใหใช
ตัวเลือก ความสวางของจอภาพ ในเมนูตั้งคาตามที่อธิบายไวในหนา 304)

ปุม i
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WB หนาจอขณะ
ถายภาพดวยไลฟวิว

ในขณะที่ถายภาพไลฟวิว สามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซ (เฉดสี) ของจอภาพ
เปนคาท่ีแตกตางจากคาท่ีใชสําหรับ
ภาพถายได (0 159) การดําเนินการนี้
จะมีผลหากแสงไฟที่อยูในพื้นท่ี
ถายภาพน้ันแตกตางจากท่ีใชเม่ือ
ถายภาพ เน่ืองจากบางครั้งเปนกรณีท่ีมี
การใชแฟลชหรือไวตบาลานซแบบตั้งเองลวงหนา การปรับไวตบาลานซ
จอแสดงผลไลฟวิวภาพถายเพื่อสรางเอ็ฟเฟกตท ี่คลายคลึงกันกับคาท่ีใช
สําหรับการภาพถายจริงทําใหถายภาพผลลัพธไดง ายขึ้น การใชไวตบาลานซ
เดียวกันสําหรับท้ังมุมมองในจอภาพและภาพถาย ให เลือก ไมมี จอภาพ
ไวตบาลานซจะถูกตั้งคาใหมเม่ือปดกลอง แตสามารถเลือกคาสุดทายท่ีใช
โดยการกด a ขณะที่กดปุม U คางไว

ซูมแสดงภาพ
พรอมกัน 2 พ้ืนที่

ดูกรอบพื้นท่ีท่ีแตกตางกันสองแหงคูกัน 
(0 52) สามารถใชตัวเลือกน้ีได 
ตัวอยางเชน การจัดแนวอาคารกับ
ขอบฟา

ตัวเลือก คําอธิบาย
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❚❚ ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พื้นที่
การเลือก ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนท่ี ในการถายภาพ
ไลฟวิว เมนูปุม i จะแยกจอแสดงผลเปนสองชองแยก
แสดงพื้นที่กรอบภาพคูกันดวยอัตราการซูมสูง ตำแหนงของ
พื้นที่ขยายแสดงอยูในหนาจอนําทาง

ใชปุม X และ W (M) เพื่อซูมเขาและซูมออก หรือใชปุม 
L (Z/Q) เพื่อเลือกชอง แลวกด 4 หรอื 2 เพื่อ
เลื่อนพื้นทีท่ี่เลือกไปทางซายหรือขวา การกด 1 หรือ 3 
จะเลื่อนพื้นที่ทัง้สองข้ึนและลงพรอมกัน การโฟกัสที่วตัถุ
ตรงกลางของพื้นที่ที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอร ลงครึ่งหนึ่ง 
การออกจากการแสดงผลแยกหนาจอ ใหกดปุม i

หนาจอนําทาง

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q เวลาที่เหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัต ิ
ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางานภายใน 30 วินาที
หรือนอยกวา

—

w

สัญลักษณแสดง
สถานะไวตบาลานซ
จอแสดงผลไลฟวิว
ภาพถาย

เฉดสีจอภาพ (ไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย) 51

e
สัญลักษณแสดงคา
รูรับแสงสงูสดุ

แสดงเมื่อกดปุม Pv เพื่อเลือกคารูรับแสงสูงสุด 49

r โหมดโฟกัสอัตโนมัติ โหมดโฟกัสอัตโนมัติปจจุบัน 47

t โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน 48

y จุดโฟกัส
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

48

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลัง
จะเปลี่ยนเปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือก
ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ ไลฟวิว; 
0 296—5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ 
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว

tr

y

q

w

e
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากตองการซอนหรือแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 305) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม 
(เฉพาะดูตัวอยางภาพเทาน้ัน; 

0 45)

เสนจัดองคประกอบภาพ
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การถายภาพระบบสัมผัส (ชัตเตอรสัมผัส)
แตะหนาจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วข้ึนเพื่อถายภาพ

แตะไอคอนที่แสดงทางดานขวาเพื่อเลือกการดําเนนิการ
โดยการแตะที่จอภาพในโหมดถายภาพ เลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย 

W (ชัตเตอรสัมผัส/AF: เปด)

แตะหนาจอเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสและโฟกัส (เฉพาะโฟกัส
อัตโนมัติ ไมสามารถใชชัตเตอรสัมผัสเพื่อโฟก ัสไดเม่ือหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี M เพื่อเลือกแมนวลโฟกัสดังท่ีอธิบาย
ไวในหนา 114) โฟกัสจะล็อคเมื่อน้ิวมือทานสัมผัสหนาจอ 
และชัตเตอรจะลั่น เม่ือทานยกนิ้วออกจากหนาจอ

V (AF แบบสมัผัส: เปด)
เหมือนขางตน เวนแตการยกนิ้วขึ้นจากหนาจอไมไดเปนการ
ล่ันชัตเตอร ถาติดตามวัตถุ (0 48) กําลังทํางานอยู 
ทานสามารถโฟกัสวัตถุปจจุบันไดโดยแตะหนาจอ

X (ชัตเตอรสัมผัส/AF: ปด) ไมใชชัตเตอรสัมผัสและ AF
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D การถายภาพโดยใชตวัเลือกแตะเพื่อถายภาพ
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของกลองเม่ือล่ันชัตเตอร การเคลื่อนไหวของกลองสามารถสงผลใหภาพถาย
พรามัวได

สามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัสและถายภาพได แมเม่ือสัญลักษณ W ปรากฏเพื่อแสดงวาตัวเลือก
แตะเพื่อถายภาพกําลังทํางานอยู ใชปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพในโหมดถายภาพต อเน่ือง (0 116) 
และในระหวางการบันทึกภาพยนตร สามารถใชตัวเลือกแตะเพื่อถายภาพไดเฉพาะเพื อถายภาพทีละ
ภาพในโหมดถายภาพตอเน่ือง และไมสามารถถายภาพระหวางการบันทึกภาพยนตรได

ไมสามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อจัดตําแหนงโฟกัสเม่ือล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสอยูในตําแหนง L (ล็อค) 
(0 108) แตยังคงสามารถใชเพ่ือเลือกวัตถุเม่ือเลือก AF ท่ีใบหนา สําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 48)

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 119) โฟกัสจะล็อคท่ีวัตถุท่ีเลือกเมื่อทานสัมผัสหนาจอ และการตั้งเวลา
ถายภาพจะเริ่มทํางานเมื่อทานยกนิ้วออกจากหนาจอ ตามการตั้งคาเร่ิมตนจากโรงงาน ชัตเตอรจะ
ล่ันประมาณ 10 วินาทีหลังจากการตั้งเวลาถายเร่ิมตน สามารถเปลี่ยนการหนวงเวลาและจํานวน
ภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย, 0 296) หากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ 
จํานวนภาพ มากกวา 1 กลองจะถายภาพหนึ่งภาพหลังจากภาพอื่นโดยอัตโนมัติจนกระทั่งจํานวน
ภาพที่เลือกไวถูกบันทึก
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D การถายภาพในไลฟววิ
ในการปองกันไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอภาพถายหรือคาแสง ใหปดตัวเปดปด
ชองมองภาพ (0 119)

แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่ถายออกมา ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางอาจเกิดขึ้น
บนจอภาพ และอาจมีแถบจาเกิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือวัตถุ
เกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากน้ี ภาพอาจผิดเพี้ยน
หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนท่ีผานกรอบภาพดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ีและแถบที่
ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม 
สามารถลดอาการดังกลาวไดโดยใชตัวเลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 290) 
แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏบนภาพถายเมื่อใช ความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในไลฟวิว 
ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย

ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 296) ฟงกชั่น
ตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ
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ภาพยนตร
โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้เกี่ยวกับขอมูลการบ ันทึกและการดูภาพยนตร

ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟวิวได

1 หมนุปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 (ไลฟวิวของ
ภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
เปนการปรับปรงุการรบัแสง กรณีนีจ้ะไมสามารถดูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

การบันทึกภาพยนตร

D สัญลกัษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 66) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A ไวตบาลานซ
คาไวตบาลานซสามารถกําหนดไดตลอดเวลาโดยกดปุ ม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก 
(0 159)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 เลือกโหมดโฟกัส (0 47)

4 เลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 48)

5 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวกดปุม 
AF-ON เพื่อโฟกัส โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร 
จํานวนวัตถุทีส่ามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหน า
จะลดลง

A การโฟกัส
สามารถปรับโฟกัสไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงกอนเร่ิมตนบันทึก หรือคุณสามารถ
โฟกัสดวยตนเองตามที่อธิบายในหนา 49

ปุม AF-ON
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6 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทกึ สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทึกไดจะแสดง
ในจอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุมเลือก
คําสั่งยอยตรงกลาง (0 141) หรือเปล่ียนไดถึง ±3 EV 
โดยใชการชดเชยแสง (0 143) ทั้งนี้จะไมสามารถ
ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ 
กลองจะปรับระยะโฟกัสภาพใหมไดเมื่อกดปุม AF-ON 
หรือเมื่อแตะวัตถุบนหนาจอ

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลอง โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงท่ีเกิดจากกลองถายรูปหรือเลนส
ขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนคารูรับแสง

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาท่ีเหลือ
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7 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก 
การบันทึกจะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมือ่ถายภาพยนตร
ถึงความยาวสูงสุด หรือการดหนวยความจําเต็ม 
(โปรดทราบวาการถายภาพอาจสิ้นสุดลงกอนถึง
ความยาวนี้ ทัง้นี้ข้ึนอยูกับความเร็วในการเข ียนของ
การดหนวยความจํา)

8 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว
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A โหมดการถายภาพ
การตั้งคาแสงตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในโหมดภาพยนตร:

รูรับแสง ความไวชัตเตอร คาความไวแสง (ISO)
P, S — — — 1, 2

A ✔ — — 1, 2

M ✔ ✔ ✔ 2, 3

1 สามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดสําหรับคาความไวแสงโดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) > 
ความไวแสงสงูสุด ในเมนูการถายภาพยนตร (0 289)

2 แมจะใชตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด หรือสําหรับ 
คาความไวแสง (โหมด M) ขีดจํากัดคาสูงสุดจะเปน ISO 51200 เม่ือเลือก เปด สําหรับ VR 
แบบอิเล็กทรอนิกส ในเมนูถายภาพยนตร

3 หากเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) 
ในเมนูการถายภาพยนตร สามารถเลือกคาจํากัดสูงสุดของความไวแสง (ISO) โดยใชตัวเลือก 
ความไวแสงสงูสุด

ในโหมดการถายภาพ M ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 s ถึง 1/8000 s (คาความไว
ชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอตัราการบันทึกภาพ 0 68) ในโหมด
การถายภาพโหมดอืน่ ความไวชัตเตอรจะถูกปรับโดยอตัโนมัติ หากในโหมด P หรือ S วัตถุมีแสง
มากเกินไปหรือนอยเกินไป ใหปดการทํางานไลฟวิว แลวเร่ิมไลฟวิวอีกคร้ัง หรือเลือกคาแสง A แลวปรับ
รูรับแสง
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ดัชนี
หากกําหนด ใสเคร่ืองหมายดัชนี ไปยังการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 303) 
ทานสามารถกดปุมควบคุมที่เลือกระหวางที่บันทึก เพื่อเพิ่ม
ดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรมขณะเลนและตัดตอ (0 81) 
ในภาพยนตรแตละไฟล สามารถเพิ่มดชันีไดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
สามารถเลือกบทบาทท่ีเลนโดยปุมเลือกคําสั่งตรงกลางโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 
(ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง; 0 301) และบทบาทของปุม Fn1, Fn2, และ Pv และคําสั่งยอยตรงกลาง
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง; 0 303) การตั้งคาแบบกําหนดเอง 
g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร จะควบคุมวาปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่น
ไลฟวิวหรือใชเปดและปดการบันทึกภาพยนตร สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทํางานโดย
ไมตั้งใจของปุม a โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว; 0 303)

ดัชนี
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การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i ในโหมด
ภาพยนตร ไฮไลทรายการดวยปุมเลือกคําสั่ง แลวกด 2 
เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือก
การตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อกลับไปยังเมนูปุม i 
กดปุม i อีกครั้งเพื่อออกไปยังจอแสดงผลการถายภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

เลอืกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับภาพยนตร (0 70)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม เลือกขนาดและอัตราเฟรม (0 68)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 189) ไมสามารถใชงานไดท่ีขนาดเฟรม 
3840 × 2160 (0 68)

คุณภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 68)

ความไวของไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความไว
ของไมโครโฟน (0 290) 
จะมีผลตอท้ังไมโครโฟนในตัวกลอง
และไมโครโฟนภายนอก 
(0 336)ซึ่งเปนอปุกรณเสริม

การตอบสนองความถี่ ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
ภายนอก (0 291)

ลดเสียงรบกวนจากลม เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter ของ
ไมโครโฟนในตัวกลอง (0 291)

ปุม i
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ปลายทาง เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีตองการ
บันทึกภาพยนตรได (0 288)

ความสวางของจอภาพ
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวางของจอภาพ (โปรดทราบวาจะมีผลตอ
ไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผลตอภาพถายหรือภาพยนตรหรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ; 0 50)

ใชปุมเลือกคําสัง่เพ่ือ
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา

เลือก เปดใช เพื่อเปดใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟา กด 1 เพื่อปรับรูรับแสง
ใหกวางขึ้น กด 3 เพื่อปรับรูรับแสงใหแคบลง

แสดงไฮไลท

เลือกวาจะแสดงพื้นท่ีท่ีสวางท่ีสุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียง
ในจอแสดงผลหรือไม

ความดังของหูฟง กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความดังของหูฟง

VR แบบอิเล็กทรอนิกส

เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมดภาพยนตร ไมสามารถใชงานไดท่ีขนาดเฟรม 3840 × 2160 
(0 68) โปรดทราบวาถาหากระบบลดภาพสั่นไหวแบบอเิล็กทรอนิกส
เปดอยู และเลือก DX สําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ มุมมองภาพจะลดลง
และขอบภาพจะถูกตัดออก

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 หรือไมโครโฟนไรสาย ME-W1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพ่ือ
บันทึกเสียงสําหรับภาพยนตร (0 336)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก ควรใช
ความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

ไฮไลท
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q
สัญลักษณแสดง 
“ไมมีภาพยนตร”

แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได —

w ความดงัของหูฟง
ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอ
กับหูฟงของผูผลิตอื่นแลว

67

e ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน 64

r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดง
หากระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไวของ
ไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

—

t การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน 64

y ลดเสียงรบกวนจากลม แสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม 64

u เวลาที่เหลือ เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได 60

i ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร 68

o
สัญลักษณแสดง VR 
แบบอิเล็กทรอนิกส

แสดงขึ้นเมื่อเปดระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส 65

!0
สัญลักษณการแสดงผล
ไฮไลท

แสดงขึ้นเมื่อเปดการแสดงผลไฮไลท 65

!1

สัญลักษณแสดง 
“ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ไมได”

แสดงวาไมสามารถใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได 65

w

e

r
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u
q
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D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 30 วินาทีก อนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
(0 53) ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเร่ิมการบันทึกภาพยนตร 
โปรดทราบวาไลฟวิวจะยังคงหยุดโดยอตัโนมัติเม ื่อหมดเวลานับถอยหลัง แมจะมีเวลาการบันทึก
ท่ียังเหลืออยู โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ีจะบันทึกภาพยนตรตอไป

A การปรับการตั้งคาระหวางการบันทึกภาพยนตร
ไมสามารถปรับความดังของหูฟงขณะที่บันทึกได หากเลือกตัวเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจาก I 
(ปดไมโครโฟน) สามารถเปลี่ยนความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเปนการตั้งคาอืน่ๆ ท่ีไมใช I 
ขณะกําลังดําเนินการบันทึก
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ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร
ใชตัวเลือก ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตรเพื่อเลือกขนาดเฟรมภาพยนตร 
(ในพิกเซล) และอัตราเฟรม คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือก คุณภาพภาพยนตร สองตัวเลือก 
ไดแก สูงและปกต ิรวมกันแลวตัวเลือกเหลานี้จะกําหนดอัตราบิตสงูสุด ตามทีแ่สดงในตาราง
ดานลาง

ตัวเลือก 1
อัตราบิทสูงสุด (Mbps) 
(★ คณุภาพสูง/ปกติ) ความยาวสูงสุด

r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2

144

29 นาที 59 วินาที

s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2

t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2

y/y 1920×1080; 60 p
48/24

z/z 1920×1080; 50 p

1/1 1920×1080; 30 p

24/12

2/2 1920×1080; 25 p

3/3 1920×1080; 24 p

4/4 1280×720; 60 p

5/5 1280×720; 50 p

1 อตัราการบันทึกภาพตามจริงคือ 29.97 เฟรมตอวินาทีสำหรับคาท่ีแสดงเปน 30p, 23.976 เฟรม
ตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 24p และ 59.94 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 60p

2 เม่ือเลือกตัวเลือกน้ี k จะแสดงในจอภาพและคุณภาพภาพยนตรจะกําหนดคงที่ท ี่ "สูง"
3 ภาพยนตรแตละเร่ืองจะถูกบันทึกไดสูงสุด 8 ไฟล  สูงสุด 4 GB จํานวนของไฟลและความยาวของ

แตละไฟลจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกท่ีเลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ 
คณุภาพภาพยนตร
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากตองการซอนหรอืแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 305) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอปุกรณ HDMI ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏทั้งบนจอภาพของกลองและ
บนอุปกรณ HDMI
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ตัวอยางภาพยนตร
ทานสามารถถายภาพยนตรดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 และบ ันทึกโดยใชภาพตัดสวนที่มี
ขนาดเฟรมแตกตางกัน และตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนูถายภาพยนตร 
(0 68, 288)

ตอไปนี้เปนขนาดการตัดสวนภาพยนตร:
• ที่ขนาดเฟรม 3840 × 2160 การตัดสวนภาพยนตรคิดเปนประมาณ 16.2 × 9.1 มม. แมวา
จะใชตัวเลือก เลือกพื้นที่ภาพ ทางยาวโฟกัสคิดเปนประมาณ 1.5× มากกวาของรปูแบบ DX

• เมื่อเลือก DX สําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ และขนาดเฟรม 1920 × 1080 หรือ 1280 × 720 
การตัดสวนภาพยนตรจะคิดเปน 23.5 × 13.3 มม.

• เมื่อเลือก 1.3× สําหรบั เลือกพื้นที่ภาพ และขนาดเฟรม 1920 × 1080 หรือ 1280 × 720 
การตัดสวนภาพยนตรจะคิดเปน 18.0 × 10.1 มม. ทางยาวโฟกัสคิดเปนประมาณ 1.3× 
มากกวาของรูปแบบ DX

1920 × 1080 และ 
1280 × 720 (DX)

1920 × 1080 และ 
1280 × 720 (1.3×)

3840 × 2160
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การถายภาพในโหมดภาพยนตร
การถายภาพในโหมดภาพยนตร (ไมวาในโหมดไลฟววิหรือระหวางบันทึก
ภาพยนตร) การเลือก ถายภาพ สําหรบั การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 
(กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 303) ทานสามารถ
ถายภาพดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 สามารถถายไดตลอดเวลาโดยการกดปุมกด
ชัตเตอรลงจนสุด หากกําลังบันทกึภาพยนตรอยู การบันทึกจะสิ้นสดุและคลิปที่บันทึกไว
ถึงจุดนั้นจะถูกบันทกึ

ยกเวนในขนาดเฟรม 3840 × 2160 (0 68) รปูถายจะถูกบันทึกในรูปแบบที่เลือกสําหรับ 
คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 91) ภาพถายที่ถายดวยขนาดเฟรม 3840 × 2160 
จะถูกบันทึกที่คุณภาพ JPEG fine★ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขนาดภาพ ใหดูหนา 72 
โปรดทราบวาไมสามารถดูตัวอยางคาแสงสําหรับภาพถายเมือ่หมนุปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 
แนะนําใหใชโหมด P, S หรอื A แตสามารถไดรับผลลัพธที่ถูกตองไดในโหมด M 
จากการดูตัวอยางคาแสงโดยการหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C
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❚❚ขนาดภาพ
ขนาดรูปภาพที่ถายในโหมดภาพยนตรจะมีขนาดเฟรมภาพยนตรแตกตางกัน (0 68) และ 
ในกรณีที่ถายภาพที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080 และ 1280 × 720 ดวยพื้นที่ภาพและตัวเลือก
ที่เลือกสําหรบั ขนาดภาพ > JPEG/TIFF ในเมนูถายภาพ (0 94)

ขนาดเฟรม พ้ืนที่ภาพ ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล)

3840 × 2160 — 3840 × 2160

1920 × 1080
1280 × 720

DX

ใหญ 5568 × 3128

กลาง 4176 × 2344

เล็ก 2784 × 1560

1.3× 

ใหญ 4272 × 2400

กลาง 3200 × 1800

เล็ก 2128 × 1192

D การบนัทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นท่ีสี sRGB การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม 
หรือเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ ดูไดจาก ลดการกะพริบ 0 290) อาจมีการกะพริบถ่ีๆ 
ปรากฏขึ้นดวยในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สี
เหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน แถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟ
กะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรอืแหลงกําเนิดแสงสวาง
จาชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเข าหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาใน
ขณะท่ีอยูในโหมดภาพยนตร หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 46) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุด
พิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) หรือม ีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

ไมสามารถใชแสงแฟลชได

การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนสออกหรือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ีคาใหม
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A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลั่นชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุมกดชัตเตอร (0 303) ปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม 
(0 335, 336) สามารถใชเปดไลฟวิวของภาพยนตร รวมท้ังเร ิ่มตนและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตรได
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กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลอืกไวเพื่อสรางภาพยนตรยอเวลาแบบเงียบ
โดยใชตัวเลือกที่ไดเลือกไวในขณะนั้นสําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ, ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, 
คุณภาพภาพยนตร และ ปลายทาง ในเมนูการตั้งคาภาพยนตร (0 288)

1 เลือก ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ไฮไลท ภาพยนตรเหลื่อมเวลา ในเมนูถายภาพ แลวกด 
2 เพื่อแสดงการตั้งคาภาพยนตรเหลื่อมเวลา

ภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา

A กอนการถายภาพ
กอนเร่ิมการถายภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ได
บนหนาจอ (ภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลาถายโดยใชการตัดสวนภาพยนตร ใหใชไลฟวิวเพื่อใหทาน
สามารถตรวจสอบองคประกอบภาพ) สําหรับการใชสีท่ีคงท่ี ใหเลือกการตั้งคาไวต บาลานซอืน่ท่ี
ไมใชอตัโนมัติ (0 159)

ควรใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพื่อใหแนใจวากลองจะไมหยุด
ถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือใช
แบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว ในการปองกันไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอภาพถายและ
คาแสง ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพ (0 119)
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2 การปรับการต้ังคาภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลาหาง ระยะเวลาในการถายภาพทั้งหมด และตัวเลือกปรบัคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:

• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพทั้งหมด:

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
ความไวชัตเตอรท่ีใชเปนคาต่ําสุด 

(นาทีและวินาที) แลวกด J

ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ 
แลวกด 2

เลือกเวลาการถายภาพ (สูงสุด 
7 ชั่วโมง 59 นาที) แลวกด J
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• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทีไดอยางราบรืน่ในโหมดอื่นที่ไมใช 
M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมผีลในโหมด M เฉพาะเมื่อ
เปดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมตัิในเมนถูายภาพ)

3 เร่ิมตนถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J การถายภาพจะเริ่มหลังจาก
ผานไปประมาณ 3 วินาที กลองจะถายภาพตาม
ชวงเวลาหางที่ไดเลือกไวสําหรบัเวลาการถายภาพ
ที่เลือก เมื่อถายภาพเสรจ็ ภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา
จะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําที่เลือกไวสำหรบั 
ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 288)

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A 3840 × 2160
ถาเลือกตัวเลือกพรอมขนาดเฟรม 3840 × 2160 สําหรับ ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม ในเมนู
ถายภาพยนตร สัญลักษณแสดงการตัดสวนภาพ 1.3× ของรูปแบบ DX และ การตัดสวนภาพ 1.3× 
ของรูปแบบ DX จะปรากฏบนชองมองภาพ ใหหมุนปุมเล ือกไลฟวิวไปท่ี 1 และจัดองคประกอบภาพ
ในไลฟวิว (0 70)
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A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถคํานวณไดโดยหาร
ระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงหางเวลา แลวปดเศษ 
สามารถคํานวณความยาวภาพยนตรไดโดยหารจํานวนภาพดวย
อัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 
ในเมนูการถายภาพยนตร (0 68) ตัวอยางเชน ภาพยนตร 
48 เฟรมที่บันทึกดวยคา 1920×1080; 24 p จะมีความยาว
ประมาณสองวินาที ความยาวสูงสุดของภาพยนตรแบบเหลื่อม
เวลาคือ 20 นาที

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด

ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพ
การสิ้นสุดการถายภาพกอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหไฮไลท ปด ในเมนูภาพยนตรเหลื่อมเวลา 
แลวกด J หรอืกด J ระหวางเฟรม หรือทันทีหลังจากที่บันทึกเฟรมเสรจ็ ภาพยนตรจะสราง
จากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพสิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดลง 
และจะไมมกีารบันทึกภาพยนตรหากถอดแหลงพลังงานออก หรือตัดการเชื่อมตอ หรือนํา
การดหนวยความจําปลายทางออก

❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามกรอบภาพปจจุบันถากลองไมสามารถโฟกัสไดใน AF-S (โปรดทราบวากลองจะ
โฟกัสอีกครัง้กอนการถายแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในเฟรมถัดไป

D ภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา
การถายภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 43) หรือการบันทึกภาพยนตร 
(0 58) ท่ีความไวชัตเตอร A หรือ % (0 137) หรือเม่ือการถายครอม (0 146), 
HDR (High Dynamic Range, 0 191), การถายภาพซอน (0 236) หรือการถายภาพแบบเวน
ชวงเวลา (0 243) ทํางานอยู โปรดทราบวา เน่ืองจากความไวชัตเตอรและเวลาที บันทึกภาพลงใน
การดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปในแตละภาพ ชวงเวลาระหวางภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มตน
ของภาพตอไปอาจแตกตางกันออกไป กลองจะไมเร่ิมถายภาพหากไมสามารถบันทึกภาพยนตรแบบยอ
เวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน ถาการดหนวยความจําเต็ม ชวงหางเวลาหรือระยะเวลาใน
การถายภาพคือศูนย หรือชวงหางเวลานานกวาระยะเวลาในการถายภาพ)

การถายภาพอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกล องหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอสาย HDMI 
ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดท่ีการถายภาพสิ้นสุดลง การสิ้นสุดการถายภาพ
และบันทึกภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
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A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพ สัญลักษณ Q จะกะพริบและสัญลักษณ
การบันทึกภาพแบบเหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม
ดานบน เวลาที่เหลืออยู (แสดงเปนชั่วโมงและนาที) จะปรากฏ
บนสวนแสดงผลความไวชัตเตอรทันทีกอนท่ีแตละเฟรมจะถูก
บันทึก ในชวงเวลาอื่น เวลาท่ีเหลืออยูสามารถตรวจดูไดโดยกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 296) ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ

ในการดูการตั้งคาภาพยนตรแบบยอเวลาปจจุบัน หรือส้ินสุด
การถายภาพ (0 78) ใหกดปุม G ระหวางภาพ ขณะ
ถายภาพ เมนูภาพยนตแบบยอเวลาจะแสดงการปรับคาแสง
ทุกภาพใหเทากัน ชวงหางเวลาและเวลาที่เหลืออยู การตั้งคา
เหลาน้ีจะเปลี่ยนแปลงไมไดในขณะถายภาพ รวมไปถึง
ไมสามารถแสดงภาพหรือปรับการตั้งคาเมนูอื่นๆ ได

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพ แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพหลังจาก
ถายแตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนู
แสดงภาพ (0 282) กลองไมสามารถแสดงภาพอืน่ๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
ไมสามารถใชได

A โปรดอาน
ตัวเลือก เสยีงเตอืน ในเมนูตั้งคาควบคุมใหมีหรือไมมีเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อถายภาพเสร็จส้ินแลว 
(0 306)
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 255) แตะไอคอน a 
ในจอภาพหรือกดปุมเลือกกึ่งกลางของคําสั่งเพือ่เริ่มแสดงภาพ ตําแหนงปจจุบันของทาน
จะถูกแสดงดวยแถบแสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

สัญลักษณ a แถบแสดงสถานะภาพยนตร ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ การใชงาน คําอธิบาย

หยุดช่ัวคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวาง
การเลนภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/
เดินหนา

ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
ทุกคร้ังท่ีกดปุม ตั้งแต 
2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา กดคางไว
เพื่อขามไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร (เฟรมแรก
จะกํากับดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพ 
สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุดการแสดง
ภาพยนตรไวชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเด ินหนา
คร้ังละหนึ่งเฟรม กดคางไวเพื่อยอนกลับหรือเดินหนา
อยางตอเน่ือง
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เร่ิมการเลน
สโลวโมชัน

กด 3 ขณะที่ภาพยนตรหยุดชั่วคราวเพื่อเร่ิมการเลน
สโลวโมชัน

ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อขามไปขางหนาหรือ
ขางหลัง 10 วินาที

ขามไปขางหนา/
ขางหลัง

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดชันีกอนหนา
หรือถัดไป หรือขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายหาก
ภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง X/W (M) กด X เพื่อเพิ่มเสียง กด W (M) เพื่อลดเสียง

ตัดสวน
ภาพยนตร

i/J ดูหนา 82 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ออก /K ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

กลบัไปที่
โหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 63) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึ้นมา
ในการแสดงภาพเต็มจอ

A สัญลักษณ 2
2 จะปรากฏขึ้นในการแสดงภาพเต็มจอและในการเลน
ภาพยนตร ในกรณีท่ีภาพยนตรไดรับการบันทึกโดยไมมีเสียง 
(0 290)

ไปที่ การใชงาน คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ที่มีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือก
เปนภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนของภาพยนตร

การสรางสําเนาของภาพยนตรทีม่ีการตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 255)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธบิายไวในหนา 80 โดยกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเริม่และเลนตอจาก
ที่คางไว แลวกด 3 เพื่อพักการเลน กด 4 หรือ 2 
หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อคนหาเฟรม
ที่ตองการ ทานสามารถดูตําแหนงของภาพยนตร
โดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะภาพยนตร 
หยุดการเลนไวช่ัวคราวเมือ่ถึงเฟรมเปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตัวเลือก คําอธิบาย

9 เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิน้สุด สรางสําเนาจากสวนท่ีไมตองการซึ่งถูกตัดออกไป

4 บันทึกเฟรมที่เลอืก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร
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3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กด i หรือ J จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/
จุดส้ินสุด แลวกด 2

4 เลือก จุดเร่ิมตน
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท 
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนาเฟรมปจจุบัน
จะถูกลบออกเมือ่ทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (ในการขาม
ไปขางหนาหรือยอนกลับ 10 วินาที ใหหมุนแปนหม ุน
เลือกคําสั่งหลัก ในการขามไปที่ดัชนี หรอืเฟรมแรก
หรือเฟรมสุดทายในกรณีที่ภาพยนตรไมมดีัชนี ใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)

จุดเร่ิมตน
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6 เลือกจุดส้ินสุด
กด L (Z/Q) เพื่อสลับเครื่องมือการเลือกจาก
จุดเริม่ตน (w) ไปที่จุดสิ้นสุด (x) จากนั้นเลือกเฟรมปด
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมที่อยูหลังเฟรมที่
เลือกจะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมทีต่องการปรากฏขึ้น ใหกด 1

8 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J 
(หากตองการหยุดการดูตัวอยางและกลับไปยังเมนู
ตัวเลือกบันทึก 1) หากตองการยกเลิกสําเนาปจจุบัน
และเลือกจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดใหมตามทีอ่ธิบาย
ในหนากอนหนานี้ ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J 
เพื่อบันทึกสําเนา แลวดําเนินการขั้นตอนที่ 9

ปุม L (Z/Q)

จุดสิ้นสุด
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9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตร
ตนฉบับดวยไฟลใหมทีต่ัดตอเรยีบรอยแลว 
ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

D การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนาถาการด
หนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การลบฉากสวนที่เปดหรือปดเร่ือง
การยายเฉพาะสวนเปดจากภาพยนตร ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม L (Z/Q) 
ในขั้นตอนที่ 6 การยายเฉพาะสวนปดจากภาพยนตร ใหเลือก จุดสิ้นสุด ในขั้นตอนท่ี 4 เลือกเฟรมปด 
และดําเนินการในขั้นตอนท่ี 7 โดยไมตองกดปุม L (Z/Q) ในขั้นตอนที่ 6
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธบิายในหนา 80 โดยกด
ปุมเลอืกคําสั่งตรงกลาง เพ่ือเร่ิมการเลนหรือเลนตอ และกด 
3 เพ่ือหยุดช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวที่เฟรม
ท่ีทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กด i หรือ J จากนัน้ไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก 
แลวกด 2

3 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG 
คุณภาพ ★ ละเอียด (0 91) ของเฟรมที่เลือก
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A บันทึกเฟรมที่เลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง 
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 261)

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 314)
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ตัวเลือกคาการบันทกึภาพ

เลือกพื้นที่ภาพจาก DX (24×16) และ 1.3× (18×12)

พ้ืนท่ีภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

a DX (24×16) ภาพจะถูกบันทึกโดยใชพ้ืนท่ีภาพ 23.5 × 15.7 มม. (รูปแบบ DX)

Z 1.3× (18×12)
ภาพจะถูกบันทึกโดยใชพ้ืนท่ีภาพ 18.0 × 12.0 มม. ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกต
เทเลโฟโตไดโดยไมตองเปลี่ยนเลนส

การแสดงผลของชองมองภาพ

ภาพที่มีพ้ืนท่ีภาพ DX (24×16) รูปภาพท่ีมีพ้ืนท่ีภาพ 1.3× (18×12)

A พ้ืนที่ภาพ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพ หรอืกดปุมควบคุม 
แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง

❚❚ เมนเูลอืกพื้นที่ภาพ

1 เลือก เลือกพื้นที่ภาพ
ไฮไลท เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบที่เลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ

A การแสดงผลของชองมองภาพ
การแสดงผลของชองมองภาพสําหรับการตัดสวนภาพ 1.3× 
ของรูปแบบ DX จะแสดงที่ดานขวา ไอคอน Z จะปรากฏ
ในชองมองภาพเมื่อเลือกการตัดสวนภาพ 1.3× ของรูปแบบ DX

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไว สําหรับพ้ืนท่ีภาพ

การตัดสวนภาพ 1.3× ของรูปแบบ 
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทำงานของกลอง
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 301) เพื่อกําหนด 
เลือกพื้นที่ภาพ ที่จะควบคมุ

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกพื้นท่ีภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่เลือกไว  แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรอืยอย
จนการตัดสวนภาพที่ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 88)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพในขณะนัน้สามารถ
เรียกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นที่ภาพในแผงควบคุม
หรือการแสดงผลขอมลูการถายภาพ รูปแบบ DX 
จะแสดงเปน “24z16” และ 1.3× เปน “18z12”

A โปรดอาน
ดูหนา 70 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตัดสวนภาพที เลือกใชไดในโหมดบันทึกภาพยนตร
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กลองรุน D500 รองรับตัวเลือกคุณภาพของภาพตอไปน ี้ ดูหนา 389 สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับ
จํานวนภาพที่สามารถจัดเก็บไวไดเมือ่ใชการต ังคาขนาดและคุณภาพของภาพทีต่างกัน

คุณภาพของภาพ

ตัวเลือก
รูปแบบ
ไฟล

คําอธิบาย

NEF (RAW) NEF
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผล
เพิ่มเติม สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและ
คอนทราสตไดหลังจากถายภาพ

NEF (RAW)+
JPEG Fine★/
NEF (RAW)+
JPEG Fine

NEF/
JPEG

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW)+
JPEG Normal★/

NEF (RAW)+
JPEG Normal

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ

NEF (RAW)+
JPEG Basic★/
NEF (RAW)+
JPEG Basic

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน

JPEG Fine★/
JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4 
(คุณภาพสูง)

JPEG Normal★/
JPEG Normal

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8 
(คุณภาพปกติ)

JPEG Basic★/
JPEG Basic

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16 
(คุณภาพพื้นฐาน)

TIFF (RGB)
TIFF 

(RGB)

บันทึกภาพ TIFF-RGB แบบไมบีบอัดท่ีความลึกบิทสี 8 บิทตอ
หน่ึงชองสัญญาณ (สีแบบ 24 บิท) ภาพ TIFF มีโปรแกรมภาพ
รองรับหลากหลายโปรแกรม



92

สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม T และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A การบบีอัดภาพ JPEG
ตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีดาว (“★”) ใชในการเปรียบเทียบเพื่อใหแนใจในคุณภาพส ูงสุด 
ขนาดไฟลท่ีมีฉากแตกตางกัน ตัวเลือกท่ีไมมีดาวใชในการเปรียบเทียบท่ีออกแบบมาสําหรับไฟล
ขนาดเล็กกวา ไฟลท่ีมีขนาดเดียวกันไมวาจะอยในฉากใดก็ตาม

A NEF+JPEG
เม่ือดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองท่ีใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว 
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจำเดียวกัน 
สําเนาทั้งสองจะถูกลบเม่ือลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยกตางหาก
โดยใชตัวเลือก ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง > RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง การลบสําเนา 
JPEG จะไมลบภาพ NEF (RAW)

A เมนูคุณภาพของภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 284)
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❚❚การบีบอัดภาพ NEF (RAW)
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF 
(RAW) > การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

❚❚ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
การเลือกความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF (RAW) > 
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

ตัวเลอืก คําอธิบาย

N
บีบอัดแบบไม
สูญเสียคณุภาพ

ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอลักอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะ
ลดขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

O บีบอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอลักอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได ซึ่งจะ
ลดขนาดภาพประมาณ 35-55% และแทบจะไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

ไมบีบอัด ภาพ NEF จะไมมีการบีบอัด

ตัวเลอืก คําอธิบาย

q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะได
ไฟลท่ีมีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม 
การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่มขึ้นดวย

A ภาพ NEF (RAW)
ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใช Capture NX-D หรือซอฟตแวรอื่น หรือ
ตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 313)
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ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรือ % เล็ก (โปรดทราบวา
ขนาดภาพจะแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกที่ได เลือกไวสําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ, 0 88):

ขนาดภาพ

พ้ืนที่ภาพ ตัวเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ (ซม.) *

DX (24×16)

ใหญ 5568 × 3712 47.1 × 31.4

กลาง 4176 × 2784 35.4 × 23.6

เล็ก 2784 × 1856 23.6 × 15.7

1.3× (18×12)

ใหญ 4272 × 2848 36.2 × 24.1

กลาง 3200 × 2136 27.1 × 18.1

เล็ก 2128 × 1424 18.0 × 12.1

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดพิมพเปนน้ิวเทากับขนาดภาพเปนพิกเซลหารโดย
ความละเอียดของเครื่องพิมพเปน จุด ตอ น้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ 2.54 ซม.)
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สามารถตั้งคาขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดยการกดปุม T และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยไปจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม การเลือกขนาดของภาพ 
NEF (RAW) ใชตัวเลือก ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

A เมนูขนาดภาพ
นอกจากน้ียังสามารถปรับขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดย
ใชตัวเลือก ขนาดภาพ > JPEG/TIFF ในเมนูถายภาพ 
(0 284) ภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็กและขนาดกลางจะถูก
บันทึกในรูปแบบบีบอัดไมสูญเสียคุณภาพ 12 บิท ไม วาจะเลือก
ตัวเลือกใดไวสําหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) และ 
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก 
NEF (RAW)
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เมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลองสองใบ ทานสามารถเลือกใหการดใบหนึ่งเปนการดหลัก
โดยใชรายการ เลือกชองบรรจุการดหลัก ในเมนูถายภาพ เลือก ชองบรรจุการด XQD 
เพื่อกําหนดการดในชองบรรจุการด XQD ใหเปนการ ดหลัก, ชองบรรจุการด SD เพื่อเลือก
การด SD หนาที่ของการดหลักและการดรองสามารถเลือกได โดยใชตัวเลือก 
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ในเมนูถายภาพ เลือกจาก ภาพท่ีเกินมา (กลองจะใชการดรอง
เมื่อความจําการดหลักเต็มเทานั้น), สํารอง (ภาพแตละภาพจะถูกบันทึกลงในการดหลัก
และการดรองดวย) และ RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง (เหมือนกับ สํารอง แตภาพ 
NEF/RAW จากภาพที่ถูกถายโดยใชคา NEF/RAW + JPEG จะถูกบันทึกลงในการดหลักเทานัน้ 
สวนภาพ JPEG จะถูกบันทึกลงในการดรองเทานั้น)

การใชการดหนวยความจําสองใบ

A “สํารอง” และ “RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง” 
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายท่ีสามารถบันทึกไดในการดท่ีมีหนวยความจําเหลือนอยท่ีสุด 
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหน ึ่งเต็ม

A การบนัทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง จะสามารถเลือกการดท่ีใชบันทึกภาพยนตรไดโดยใช
ตัวเลือก ปลายทาง ในเมนูถายภาพยนตร (0 288)
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมื่อจัดองคประกอบภาพผาน
ชองมองภาพ สามารถปรบัโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หร ือปรับดวยตนเอง (0 114) 
ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอ ัตโนมตัิหรือแมนวลโฟกัส (0 108) หรือใช
การล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 111)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที ่AF

โฟกัสกลองโดยใชจุดโฟกัส 153 จุด ซ่ึงผูใชสามารถเลือกได 
55 จุด ที่แสดงโดย r ในภาพที่ดานขวา (0 108)

โฟกัสอัตโนมัติ

A 1.3× (18×12)
เม่ือเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ (0 89) 
กลองจะโฟกัสโดยใชจุดโฟกัส 117 จุด ซึ่งผูใชสามารถเลือกได 
45 จุด จุดโฟกัสท่ีเหลือตรงขอบดานซายและขวาบนจอแสดง
ภาพจุดโฟกัสจะไมถูกใชงาน

ตัวเลือกโหมดโฟกัส

จุดโฟกัสท่ีผูใชสามารถเลือกได

สามารถใชงานจดุโฟกัสไดเมือ่เลือก 
1.3× (18×12)
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A เซ็นเซอรขาม
จุดโฟกัสเซ็นเซอรขามท่ีใชงานไดจะแตกตางก ันตามเลนสท่ีใช

เลนส
เซ็นเซอรขาม (จุดโฟกัส

เซ็นเซอรขามถูกไฮไลทดวยสีเทา 2, 3)

เลนส AF-S นอกเหนือรายการดานลาง ท่ีมีคาแสงสูงสุด 
f/4 หรือเร็วกวา 1

เซ็นเซอรขาม 99 จุด

• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED

เซ็นเซอรขาม 63 จุด

• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
• เลนส AF-S ท่ีมีคาแสงสูงสุดชากวา f/4 1

• เลนสแบบไมใช AF-S

เซ็นเซอรขาม 45 จุด

1 ท่ีการซูมสูงสุด ในกรณีของเลนสซูม
2 จุดโฟกัสอื่นๆ ใชไลนเซ็นเซอร ซึ่งทําหนาท่ีตรวจจับเสนในแนวนอน
3 จะไมมีการใชจุดโฟกัสตรงขอบดานซายและขวาบนจอแสดงภาพจดุโฟกัส เมื่อเลือก 1.3× (18×12) 

สําหรับ เลอืกพ้ืนท่ีภาพ (0 89)
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I และจุดโฟกัสที่ใชได
เม่ือติดเทเลคอนเวอรเตอร AF-S หรือ AF-I แลว สามารถใชจุดโฟกัสท่ีแสดงในภาพสําหรับโฟกัส
อัตโนมัติและการวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกส (โปรดทราบวาคาแสงรวมกันสูงสุดท่ีชากวา f/5.6 จะทําให
กลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีมีความมืดหรือคอนทราสตต่ํา)

เทเลคอนเวอรเตอร
รูรับแสง
ของเลนส
สูงสุด 1

จุดโฟกัสที่ใชงานได (จุดโฟกัส
เซ็นเซอรขามถูกไฮไลทดวยสีเทา 2)

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

จุดโฟกัส 153 จุด (เลือกได 55) 
พรอมกับเซ็นเซอรขาม 99 จุด

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2.8

TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2.8

จุดโฟกัส 153 จุด (เลือกได 55) 
พรอมกับเซ็นเซอรขาม 45 จุด

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4

TC-17E II f/4

จุดโฟกัส 37 จุด (เลือกได 17) 
พรอมกับเซ็นเซอรขาม 25 จุด

TC-800-1.25E ED f/5.6
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เทเลคอนเวอรเตอร
รูรับแสง
ของเลนส
สงูสดุ 1

จุดโฟกัสที่ใชงานได (จุดโฟกัส
เซ็นเซอรขามถูกไฮไลทดวยสเีทา 2)

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III f/4

จุดโฟกัส 15 จุด (เลือกได 9) 
พรอมกับเซ็นเซอรขาม 5 จุด

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5.6

1 ท่ีการซูมสูงสุด ในกรณีของเลนสซูม
2 จุดโฟกัสอื่นๆ ใชไลนเซ็นเซอร ซึ่งทําหนาท่ีตรวจจับเสนแนวนอน 

แตโปรดทราบวาหากมีเฉพาะเซ็นเซอรขาม 5 จุด เฉพาะที่
แสดงดวย ■ จะตรวจจับเสนแนวตั้ง

ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติเมื่อใชเทเลคอนเวอรเตอรกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm
 f/2.8G IF-ED
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โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิดังตอไปนี้:

โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมด AF และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุม

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 
(I) ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 292)

AF-C

AF ตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 102) เพื่อคาดเดา
ระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจำเปน ตามการตั้งคาจากโรงงาน 
จะสามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 292)

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนโฟกัสใน AF ต อเน่ือง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 
(เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C, 0 292) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน AF 
ทีละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมือ่ใช AF-S, 0 292) สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับการปองกันไมใหกลองโฟกัสภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ใหดูการต ั้งคา
แบบกําหนดเอง a8 (เปดใช AF, 0 293) ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 (บังคับเลือกโหมดโฟกัส
อัตโนมัติ, 0 294) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกโหมดโฟกัสท่ีม ีขอจํากัด และดู AF-S หรือ AF-C 
และ f4 (แปนหมุนเลอืกคําสั่ง) > สลับหลกั/รอง (0 302) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกโหมดโฟกัส ดูหนา 47 สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวเลือกโฟกัสอตัโนมัติท่ีสามารถ
เลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร

A ปุม AF-ON
สําหรับการโฟกัสภาพจากกลอง การกดปุม AF-ON 
จะไดผลแบบเดียวกับการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

A โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาถาว ัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลอง
ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง หรือเม่ือกดป ุม AF-ON ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตาม
ระยะโฟกัสในขณะที่พยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

ปุม AF-ON
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธีเลือกจุดโฟกัสสําหรบัโหมดโฟกัสอัตโนม ัติ
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 108; กลองจะโฟกัสวัตถุ
ในจุดโฟกัสที่เลือกเทานั้น ใชกับวัตถุที่อยูนิ่งกับที่

• AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 108 ในโหมดโฟกัส 
AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยู รอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจาก
จุดที่เลือกเปนเวลาสั้นๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 25 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพหรอืเมือ่
ถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนทีใ่นรูปแบบที่คาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขงทีก่ําลังแขงขัน)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 72 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุทีก่ําลังเคลื่อนที่
ในรูปแบบที่คาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 153 จุด *: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
อยางรวดเร็วและไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย 
(เชน นก)
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• การติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ *: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 108 ในโหมดโฟกัส 
AF-C กลองจะติดตามวตัถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสท ี่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหม
ตามที่จําเปน ใชเพื่อจัดองคประกอบภาพอยางรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเรว็
จากขางหนึง่ไปอีกขางหนึ่ง (เชน นักกีฬาเทนนสิ) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ 
ใหยกนิว้ออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัส
ที่เลือก

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสที่ผูใชเล ือก เพื่อลด
ความเสี่ยงของกลองในการโฟกัสทีพ่ื้นหลังแทนท ี่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรบัวัตถุที่ยาก
ในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดี่ยว หากกลองจับภาพใบหนาไดในโหมดโฟกัส AF-S 
กลองจะเนนไปที่วัตถุภาพบุคคล

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ: กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมตัิ แลวเลือกจุดโฟกัส หากตรวจพบใบหนา 
กลองจะเนนที่ภาพบุคคล จุดโฟกัสที่ใชจะถูกไฮไลท
เปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสภาพแลว ในโหมด AF-C 
จุดโฟกัสหลักจะปรากฏหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ ไปแลว

* โปรดสังเกตวาเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ 
(0 89) กลองจะโฟกัสโดยใชจุดโฟกัส 117 จุด จุดโฟกัสท่ีเหลือตรงขอบดานซายและขวา
บนจอแสดงภาพจุดโฟกัสจะไมถูกใชงาน
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โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมด AF และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุม

A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหลังหรือ
ครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคุม ชองมองภาพ
จอแสดงผลจุดโฟกัส

ชองมองภาพ

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 25 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 72 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 153 จุด *

ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
เปนกลุม

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อัตโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูล
เพื่อชวยในการโฟกัส
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
ถาเลือกโหมดการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ หรือ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ เม่ือใช
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I, AF จุดเดียวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติท่ีคารูรับแสงท่ีใชรวมกับเลนส
ท่ีชากวา f/5.6

A แมนวลโฟกัส
ออโตโฟกัสจุดเดียวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเม่ือใชแมนวลโฟกัส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลวิธีการปรับโฟกัสอตัโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหางของวัตถุ โปรดดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค,0 292) การปรับการตั้งคาสําหรับการติดตาม
ระยะโฟกัส 3 มิติ ใหใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 
มิติ, 0 293) และ a5 (พ้ืนที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิต,ิ 0 293) ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมนุกลอง, 0 293) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจุด
โฟกัสท่ีแตกตางกัน และ/หรือ โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัสสําหรับภาพถายในแนวตั้งและในแนวนอน ดู a9 
(จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF, 0 293) สําหรับขอมูลเก่ียวกับขอจํากัดการเลือกโหมดพ ื้นท่ีออ
โตโฟกัส และดู a12 (ตวัเลือกจุดโฟกัส, 0 294) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวิธีท่ีจะแสดงจุด
โฟกัสในออโตโฟกัส และดู f4 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 302) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส ดูหนา 48 สําหรับขอมูล
เก่ียวกับตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร 
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การเลือกจุดโฟกัส
โฟกัสกลองโดยใชจุดโฟกัส 153 จุด ซ่ึงสามารถเลือก
ดวยตนเอง 55 จุดที่แสดงดานขวา ทําใหจัดองคประกอบ
รูปถายของภาพกับวัตถุหลักไวในเฟรมไดเกือบท ุกตําแหนง 
(เมือ่เลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ กลองจะ
โฟกัสโดยใชจุดโฟกัส 117 จุด ซ่ึงผูใชสามารถเลือกไดดวยตนเอง 45 จุด 0 89) ดําเนินการ
ตามข้ันตอนตอไปนี้เพื่อเลือกจุดโฟกัส (ใน AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม ทานสามารถ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกกลุมของจุดโฟกัส)

1 หมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี ●
ทําใหใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือก
จุดโฟกัสได

2 เลือกจุดโฟกัส
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสใน
ชองมองภาพขณะระบบวัดแสงเปดอยู 
จุดโฟกัสกึ่งกลางสามารถเลือกไดโดยกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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สามารถหมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยัง
ตําแหนงล็อค (L) หลังจากเลือกเสร็จแลว
เพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัสทีเ่ลือก
เปลี่ยนไปเมือ่กดปุมเลือกคําสั่ง

A ปุมเลือกคําสั่งยอย
ปุมเลือกคําสั่งยอยสามารถใชแทนปุมเลือก
คําสั่งในการเลือกจุดโฟกัส โฟกัสและรูรับแสง
จะถูกล็อคขณะที่กดปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลาง (0 111, 141) ใหใชปุมเลือก
คําสั่งยอยตามท่ีแสดงไวดานขวา การกด
ดานขางอาจไมไดผลตามที่ตองการ ระวังเล็บ
หรือน้ิวมือเขาตาขณะใชปุมเลือกคําสั่งยอย

A AF แบบเลอืกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัต ิจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และจะไมสามารถเลือก
จุดโฟกัสแบบแมนวลได

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุมเลือกคําส ั่ง ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง a6 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 293) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจุดโฟกัส
และโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัสตามภาพแนวตั้งและแนวนอน ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (บันทึก
ตามการหมุนกลอง, 0 293) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง a11 (จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 294) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกเวลา
ท่ีจะใหจุดโฟกัสติดสวาง ใหดูการตั้งคาแบบกำหนดเอง a12 (ตัวเลือกจุดโฟกัส, 0 294) สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งยอย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 
(กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมเลือกคําสั่งยอย (0 301) และ ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง 
(0 301) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 301)
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ชวยให
สามารถโฟกัสวัตถุที่ไมอยูในจุดโฟกัสขององคประกอบภาพสุดทายได ถากลองไมสามารถ
โฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ (0 113) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัด
องคประกอบภาพถายใหมหลังจากโฟกัสวัตถุอ่ืนท ี่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิมของทาน
ได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีที่สุดเมือ่เลือกตัวเลอืกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นที่
โฟกัสอัตโนมัติไวสําหรบัโหมดพื้นที่ AF (0 103)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่
เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อโฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ

2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-C (0 101): ในขณะที่กดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (q) ใหกดปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลาง (w) เพื่อล็อคทั้งโฟกัสและคาแสง 
(สัญลักษณ AE-L จะปรากฏในชองมองภาพ) โฟกัส
จะยังคงล็อคอยูในขณะกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรง
กลาง แมวาตอมาทานจะปลอยนิ้วออกจากปุมกด
ชัตเตอรแลวก็ตาม

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมตัิเมื่อสัญลักษณแสดงว าอยูในโฟกัส (I) 
ปรากฏขึ้นและจะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิว้ออกจากปุมกดชัตเตอร โฟกัสยังสามารถ
ล็อคไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางตามท ีอธิบายในหนากอนหนา

3 การจัดวางองคประกอบภาพใหม
แลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการ
ถายภาพแตละภาพถาทานยังกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S) 
หรือกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางคาง
ไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุที่ต องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาเปาหมาย
ที่ตองการถายเคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหมอีกคร ั้งที่ระยะหางใหม

A การลอ็คโฟกัสดวยปุม AF-ON
ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ สามารถล็อคโฟกัสโดยใชปุม AF-ON แทนปุมกดชัตเตอร 
(0 102) ถาเลือก AF-ON เทานั้น สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a8 (เปดใช AF, 0 293) 
กลองจะไมโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง กลองจะโฟกัสเม่ือกดปุม AF-ON แทน ซึ่งโฟกัส
จะล็อคและยังคงล็อคอยูจนกวาจะกดปุม AF-ON อีกคร้ัง

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 296) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใช
ปุมกดชัตเตอรเพื่อล็อครูรับแสง
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A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ที แสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (●) อาจปรากฏขึ้นและ
กลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอร ไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี 
ใหใชแมนวลโฟกัส (0 114) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 111) เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน 
จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพ้ืนหลังมีคอนทราสตนอยมากหร ือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง

จุดโฟกัสมีวัตถุท่ีอยูในระยะหางท่ีแตกตางก ันไปจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตท่ีสมมาตรครองพื้นท่ีสวนใหญของ
ภาพอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือม ีความสวาง
อยูในโทนเดียว
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สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมตัิ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 113)
• เลนส AF: ตั้งคาสวิทชปรบัโหมดโฟกัส
ของเลนส (ถามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปที่โหมด M

• เลนสแมนนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง

ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรบัวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
จนกวาภาพที่แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้
สามารถถายภาพไดตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

แมนวลโฟกสั

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธีการน้ี
ไมสามารถใชกับเลนส AF-S ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี M

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การวัดระยะแบบอิเลก็ทรอนิกส
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพเพือ่
ตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัสหรือไม 
เลือกจากจุดโฟกัส 55 จุด หรอื 45 จุด ถาเลือก 1.3× (18×12) 
สําหรับ เลือกพื้นที่ภาพ (0 89) หลังจากวางตําแหนงวัตถุ
ไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลว
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาสัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบวาเมื่อถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไว ในหนา 113 
บางครั้งสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส 
โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพกอนถายภาพ สําหรับการใชการวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสริมเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I ใหดูหนา 99

A เลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G และ G VR
เม่ือใชเลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR หรือ AF-P DX NIKKOR 18–55mm
 f/3.5–5.6G ในโหมดแมนวลโฟกัส สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส จะกะพริบในชองมองภาพ 
(หรือในไลฟวิว จุดโฟกัสจะกะพริบในจอภาพ) เพื่อเตือนวาการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสตอไปเร่ือยๆ 
ในทิศทางปจจุบัน จะไมทําใหวัตถุกลับเขาสูโฟกัส

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัด
ระยะจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง 
ระยะหางระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัส
คือ 46.5 มม.

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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โหมดลั่นชตัเตอร

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรแลวหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรเพื่อให
ตัวช้ีตรงกันกับการตั้งคาที่ตองการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ: กลองจะถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

CL

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
1-9 ภาพตอวินาที * สามารถเลือกอตัราการบันทึกภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 
(ความเร็วการถายในโหมด CL, 0 297)

CH
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
10 ภาพตอวินาที * ใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว

Q

ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ี
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาท่ีกระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวา
ในโหมดถายทีละภาพ นอกจากนี้ เสียงเตือนจะไมดังไมวาจะเลือกการตั้งคาใดก็ตามสําหรับ 
เสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 306)

QC
QC ลั่นชัตเตอร (ตอเนื่องแบบเงียบ): ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
3 ภาพตอวินาที * เสียงรบกวนกลองจะลดลง

ตัวชี้
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E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 119)

MUP
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอืน่ๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได (0 121)

* อัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยเมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL15, AF ตอเน่ือง คาแสงอัตโนมัติแบบปรับเอง
หรือปรับชัตเตอรเอง ความไวชัตเตอรท่ี 1/250 วินาทีหรือเร็วกวา การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือ (หรือในกรณีของ 
CL การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือนอกเหนือจากการตั้งค าแบบกําหนดเอง d1) ในคาเร่ิมตนจากโรงงาน และ
หนวยความจําท่ีเหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร อตัราท่ีระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ 
อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงหากคาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 5) หรือรูรับแสงแคบมาก 
(คารูรับแสงสูง) หรือความไวชัตเตอรต่ํา เม่ือตัง้คาเปดระบบลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส  VR) 
หรือเปดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ (0 125) หรือเม่ือแบตเตอร่ีใกลหมด เม่ือใชเลนส
ชนิดไมมี CPU หรือเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (แปนหมนุ
เลือกคําสั่ง) > การตั้งคารูรับแสง (0 302) หรือตรวจพบการกะพริบเม่ือเปดใชงานการลด
การกะพริบในเมนูการถายภาพ (0 234)

โหมด คําอธิบาย
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ชวยใหสามารถถายภาพตอเน่ืองได
ขณะบันทึกภาพถายลงในการดหนวยความจํา โปรดทราบวา อยางไรก็ตาม อัตราการบันทึกภาพ
จะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวใน
หนวยความจําบัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในการ
แสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ในชองมองภาพ
และแผงควบคุมขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
ภาพประกอบดานขวาคือการแสดงผลดังกลาวเมื่อบัฟเฟอร
มีพ้ืนท่ีเหลือประมาณ 99 ภาพ

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้น 
การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
การถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกหรือถอด 
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมี
ขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จส้ินการบันทึกภาพท้ังหมดที่อย ูใน
บัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลอง
จะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกคําสั่งในภาพถายแตละชุดจะแสดงขึ้นหลังจากถายภาพ โปรดดู 
หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (0 282) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจํานวนภาพ
ถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหนึ่งชุด ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 
(ถายตอเนื่องสูงสุด, 0 297) สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพถายท่ีสามารถถ ายไดใน
การถายตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดูหนา 389
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ฟงกช่ันตั้งเวลาถายสามารถใชลดอาการกลองส ั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมนุ
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ E

2 จัดองคประกอบภาพและโฟกสัภาพ
ในออโตโฟกัสทีละภาพ (0 101) ทานจะถายภาพได
หากสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ

โหมดตั้งเวลาถาย

A  ปดตัวเปดปดชองมองภาพ
เม่ือถายภาพโดยไมแนบตาไวท่ีชองมองภาพ ใหป ิด
ตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหแสงที ลอดผาน
ชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง
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3 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปด
ตัวตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะเริ่มกะพริบ กอนการถายภาพ
สองวินาที ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะหยุดกะพรบิ ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถายเริม่ทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ให หมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย, 0 296) สามารถควบคุม
เสียงสัญญาณที่ดังเมื่อใชการตั้งเวลาถายโดยใชตัวเลือก เสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 306)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของกลองเมื่อยกกระจก การใชโหมดยกกระจกขึ้น ใหกดปุม
ปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ MUP (ยกกระจกขึ้น) หลังจากกด
ปุมกดชัดเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อหาโฟกัสและคาแสงแลว ใหกด
ปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจก Z 
จะแสดงในแผงควบคุม กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครัง้
เพื่อถายภาพ (ในไลฟวิว ไมจําเปนตองยกกระจกข ึ้น 
ภาพจะถูกถายครั้งแรกเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด) 
เสียงบ๊ิบจะดังข้ึน ยกเวนเมื่อเลือก ปด สําหรับ เสียงเตือน 
ในเมนูตั้งคา (0 306) กระจกจะปดกลับเขาที่เมื่อถายภาพเสรจ็ส้ิน

โหมดยกกระจกขึ้น
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D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพพรามัว
วิธีการปองกันภาพสั่นไหวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลอง โปรดกดปุมกดชัตเตอรอยางนุมนวล 
ควรใชขาตั้งกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดความพรามัวท่ีเกิดขึ้น ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง d6 (มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส, 0 298)
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ความไวแสง (ISO)

สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางทีม่ี เลือกจาก
การตั้งคาตางๆ ตั้งแต ISO 100 ถึง ISO 51200 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ใน
กรณีพิเศษ ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 100 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 
1 EV และคาความไวแสงเกิน ISO 51200 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 5 EV คาความไวแสง (ISO) ที่สูง
จะตองการแสงในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูงหรอืรรูับแสงทีแ่คบได

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดยกดปุม S (Q) และหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุมและชองมองภาพ

การปรับดวยตนเอง

A เมนูคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) สามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก 
ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ (0 285)

ปุม S (Q)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสำหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที ถายนั้นมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น 
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคา
ระหวาง Hi 0.3 และ Hi 5

A Hi 0.3–Hi 5
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 5 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3-5 EV สูงกวา ISO 51200 (เทียบเทากับ 
ISO 64000-1640000)

A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 100 (เทียบเทากับ 
ISO 80–50) ใชสําหรับรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย 
ในกรณีท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 100 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มค าความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 
(ระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 294) โปรดดูเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 
(การแสดงความไวแสง (ISO); 0 297) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการแสดงคาความไวแสง (ISO) 
ในแผงควบคุมและชองมองภาพ สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสงู 
ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 286 (ภาพถาย) และ 
290 (ภาพยนตร)
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ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนู
ถายภาพ คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัโดยอัตโนมัติถาคาที่ผูใชเลือกไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถ ูกปรบัตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ต้ังคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ แลวกด 2

2 เลือก เปด
ไฮไลท เปด แลวกด J (ถาเลือก ปด คาความไวแสง 
(ISO) จะคงที่ตามคาที่ผูใชเลือก)

ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ
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3 ปรับการต้ังคา
สามารถคาสูงสุดสําหรบัคาความไวแสง (ISO) อัตโนมัต ิ
ไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (คาต่ําสุดสําหรบั
คาความไวแสง (ISO) จะตั้งเปน ISO 100 โดยอัตโนมัติ 
โปรดทราบวาหากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO) 
ที่สูงกวาคาทีเ่ลือกไวสําหรบั ความไวแสงสูงสุด 
กลองจะใชคาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมดรรูับแสง P และ A คาความไวแสงจะไดรับ
การปรบัเฉพาะเมือ่ไดรบัแสงไมเพียงพอในการใช ความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ 
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด (1/4000–30 วินาที หรือ อัตโนมัติ; ในโหมด S และ M 
คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอร
ที่ผูใชเลือก) ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือกความไวชัตเตอรต่ําสุดโดยยึดตาม
ทางยาวโฟกัสของเลนส กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

การเลือกความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรบัภาพที่ถายโดยใชชุดแฟลชเสรมิภายนอก 
(0 328) ใหใช ต้ังคาความไวแสงสูงสุดดวย M การเลือก เหมือนกับไมใชแฟลช 
จะตั้งคาความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับการถายภาพโดยใชแฟลชเปนคาทีเ่ลือกลาสุด
สําหรับ ความไวแสงสูงสุด

เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดง 
ISO-AUTO เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจาก
คาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะกะพริบและคาที่
เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในชองมองภาพและแผงควบค ุม
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A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับละเอียดความไวชัตเตอรอัตโนมัติไดโดยไฮไลท อตัโนมัติ แลวกด 2: ตัวอยางเชน 
สามารถใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอัตโนม ัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโตเพื่อลดความเบลอได 
อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมัติ จะทํางานกับเลนส CPU เทาน้ัน หากใชเลนสท่ีไมม ี CPU 
โดยไมมีขอมูลเลนส กลองจะใชความไวชัตเตอรคงท่ีท่ี 1/30 s ความไวชัตเตอรอาจจะลดลง
กวาคาต่ําสุดท่ีเลือกไวหากไมสามารถใชคาแสงท่ีดีท่ีสุดที่คาความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ 
ความไวแสงสูงสุด

A การเปดหรือปดการควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ไดโดยกดปุม S (Q) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงสัญลักษณ 
ISO-AUTO เม่ือเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ 
และแสดงสัญลักษณ ISO เม่ือปดการใชงาน

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด 
ยกเวนคาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 299) 
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 300) ในกรณีดังกลาว
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้น
โดยอัตโนมัติเมื่อใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ํา 
(ใชไดกับชุดแฟลชเสริมภายนอก; 0 201) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกการอางอิงท่ีใชเพื่อตั้งคารูรับแสงเม่ือใชแฟลชกับการควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ, 0 300)
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คาแสง

ระบบวัดแสงจะกําหนดการวัดคาแสงของกลอง ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี:้

ระบบวัดแสง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

L

เฉลี่ยทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสงเปน
บริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ 
และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 322) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบ
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใชระบบวัดแสง
เฉล่ียท้ังภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

M

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั้งเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากท ี่สุดท่ีกลางภาพ (หากใช
เลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6 
บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 295; หากใชเลนสชนิดไมมี CPU พ้ืนท่ีจะมีขนาดเทียบเทากับ
วงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 8 มม.) เปนระบบวัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล 
แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

N

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพ้ืนท่ีวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 3.5 มม. (ประมาณ 2.5% 
ของกรอบภาพ) จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูท่ีจุดโฟกัสปจจุบ ันทําใหสามารถวัดแสงวัตถุ
ท่ีไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงาน AF แบบเลือกพ้ืนท่ี
โฟกัสอัตโนมัติอยู กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม 
แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก

t
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากท่ีสุดในสวนท่ีไฮไลท ใชเพื่อลดการสูญเสีย
รายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท ตัวอยางเชน เม่ือถายภาพที่มีแสงบนเวที
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม Y และหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่ง
การตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคมุ

A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU 
ในเมนูตั้งคา (0 251) ชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีเม ื่อเลือกเฉลี่ยท้ังภาพ และปรับปรุง
ความแมนยําของการวัดแสงเนนกลางภาพ และเฉพาะจุด จะใชการวัดแสงเนนกลางภาพหากเลือก
การวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีไมมี CPU หรือหากเลือกการวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพกับเลนสท่ีไมม ี CPU 
ท่ีไมมีขอมูลเลนสจัดมาให โปรดทราบวาอาจใชการวัดแสงเนนกลางภาพเชนกัน หากเลือก
การวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีมี CPU บางชนิด (เลนส AI-P NIKKOR และเลนส AF ท่ีไมใชชนิด G, E 
หรือ D; 0 325)

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b5 (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, 0 295) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือก
ใหการวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพใชการตรวจจับใบหนาหรือไม สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาแสงที่ดี
ท่ีสุดสําหรับวิธวีัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยาง
ละเอยีด, 0 295)

ปุม Y แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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ในการกําหนดใหกลองตั้งคาความไวชัตเตอรและร ูรบัแสงเมื่อมกีารปรบัคาแสง ใหกดปุม 
I แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม
ดานบน

โหมดการถายภาพ

ปุม I แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

โหมด คําอธิบาย

e
โปรแกรมอัตโนมัต ิ(0 132): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับการภาพถายท่ัวไปและในกรณีท ี่มีเวลานอยในการปรับ
ตั้งคากลอง

f
ปรับชัตเตอรเอง (0 133): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสงเพื่อใหได
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว

g
อัตโนมัติปรับรูรับแสง (0 134): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อทําใหพ้ืนหลังเบลอหรือใหท้ังพื้นหนาและพื้นหลัง
อยูในระยะโฟกัส

h
ปรับเอง (0 135): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A) หรือ Time (เวลา %) สําหรับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน
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A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 325) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 250) ใหเลือกโหมดการถายภาพ A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) หรือ M 
(ปรับตั้งเอง) ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือกโหมดการถายภาพ A โดยอัตโนมัติเมื่อประกอบเลนสชนิดไมมี 
CPU (0 325) สัญลักษณแสดงโหมดการถายภาพ (P หรือ S) จะกะพริบบนแผงควบคุมดานบนและ 
A จะปรากฏบนชองมองภาพ

A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว 
เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงท่ีกลองเลือก (โหมด P และ 
S) หรือเปนคาท่ีผูใชเลือก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถ
แสดงระยะชัดลึกในชองมองภาพได

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคาน้ีจะเปนการควบคุมวาจะใหชุดแฟลชเสริมท่ีสนับสนุนระบบ Nikon Creative Lighting 
System (CLS; 0 328) ปลอยแสงแฟลชหรือไม เม่ือกดปุม Pv

ปุม Pv
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรรูับแสงโดยอัตโนมัตติามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงทีด่ีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมดการถายภาพ P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและ
คารูรับแสงแบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ขณะท่ีระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) 
ผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ 
ท้ังหมดจะใหคาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน 
สัญลักษณเคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏในแผงควบคุม 
หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีตั้ง
มาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนจนกระทั่งเคร่ืองหมายดอกจัน
หายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปดใชงานระบบวัดแสง ใหดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใช
กลองมองภาพ)” ในหนา 39

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลอืกความไวชัตเตอรในขณะทีก่ลองเลือกรูรบั
แสงโดยอัตโนมตัิที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีที่ส ุด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักขณะทีร่ะบบวัดแสงทํางาน ความไวชัตเตอร
สามารถตั้งคาใหเปน “p” หรือเปนคาระหวาง 
30 วินาที กับ 1/8000 s. ความไวชัตเตอรสามารถล็อคใหอยู
ตามคาที่เลือกไวได (0 140)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก



134

A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัรูรบัแสง ทานสามารถเลือกร ูรบัแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ที่ดีที่สุดสําหรบัการถายภาพอัตโนมัติ

ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาต่ําส ุดกับ
คาสูงสุด ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยขณะท ี่
ระบบวัดแสงเปดอยู คารูรับแสงสามารถล็อคใหอยูตาม
คาที่เลือกไวได (0 140)

A เลนสชนิดไมมี CPU (0 323, 325)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อปรับรูรับแสง 
ถามีการระบุคารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ 
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 251) ขณะกําลัง
ใชเลนสชนิดไมมี CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้นใน
ชองมองภาพและในแผงควบคุมโดยจะปดเศษเปนคาสต็อป
จํานวนเต็มท่ีใกลเคียงท่ีสุด ถาไมมีการระบุคา หนาจอ
รูรับแสงจะแสดงเฉพาะจํานวนสต็อป (F โดยคารูรับแสง
สูงสุดจะแสดงเปน FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรรูับแสง ขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสัง่หลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ 
และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งรองเพื่อตั้งคารรูับแสง นอกจากนีย้ังสามารถตั้งความไวชัตเตอร
เปน “p” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาที ถึง 1/8000 วินาที หรือสามารถเปดชัตเตอร
คางไวไดโดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรบัแสงเปนเวลานาน (A หรอื %, 0 137) 
สามารถตั้งคารูรบัแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดง
คาแสงเพื่อตรวจสอบคาแสง

ความไวชัตเตอรและคารูรับแสงสามารถล็อคใหอย ูตามคาที่เลือกไวได (0 140)

รูรับแสง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอัตราสวนคาแสงก็ตอเมื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพื่อตั้งคารูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
สัญลักษณแสดงคาแสงบนชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงวาภาพมีแสงนอยเกินไปหรือ
มากเกินไป เม่ือใชการตั้งคาในขณะนั้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 294) ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดย
เพิ่มคร้ังละ 1/3 EV, 1/2 EV หรือ 1 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 สตอ็ป

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไป

ราว 1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไป

เกิน 3 EV
แผงควบคุม

ชองมองภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา 
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (แสดงคากลับดาน, 0 303)
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เลือกความไวชัตเตอรตอไปน้ีเพื่อเปดรบัแสงเปนเวลานานในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสง
ไฟ ดวงดาว ทวิทัศนยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A): การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร
ลงคางไว เพื่อไมใหภาพพรามัว ใหใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไรสาย (0 335) หรือ
สายลั่นชัตเตอร (0 336) ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

• Time (เวลา) (%): เริ่มการถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรที่กลองหรืออุปกรณเสริม
สายลั่นชัตเตอรหรอืรโีมตคอนโทรลไรสาย ชัตเตอรเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครั้งที่สอง

1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นที่มัน่คงและไดระดบั

การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทาน้ัน)

ระยะเวลาในการเปดรับแสง: 35 วินาที
รูรับแสง: f/25

A การเปดรับแสงเปนเวลานาน
ปดตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันภาพไดรับผลกระทบจากแสงที่เขามาทางชองมองภาพ 
(0 119) Nikon ขอแนะนําใหใชแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว หรืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอรเปดคางไว 
โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา) 
จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรับ 
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 286)
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2 เลือกโหมดการถายภาพ M
กดปุม I แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง M แสดงในแผงควบคุม

3 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของการเปดชัตเตอร
คาง (A) หรือเวลา (%) สัญลักษณแสดง
คาแสงจะไมปรากฏข้ึนหากเลือกการเปดชัตเตอรคาง 
(A) หรือเวลา (%)

4 เปดชตัเตอร
การเปดชัตเตอรคาง: หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหรือกดสายลั่น
ชัตเตอรหรือรีโมตคอนโทรลไรสายอุปกรณเสริมลงจนสุด กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนกวา
จะบันทึกภาพจะเสร็จสมบูรณ

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

ปุม I แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

การเปดชัตเตอรคาง

เวลา
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5 ปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: ยกนิ้วของทานออกจากปุมกดชัตเตอร

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
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ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรจะมใีหเลือกใชงานในโหมดการปรบัชัตเตอรอัตโนมตัิและโหมด
การถายภาพดวยตนเอง สวนฟงกช่ันล็อครูรบัแสงจะเลือกใชไดในโหมดการปรับรรูับแสง
อัตโนมตัิและโหมดการถายภาพดวยตนเอง ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรและรรูับแสงจะ
เลือกใชไมไดในโหมดการถายภาพโปรแกรมอัตโนม ัติ

1 กําหนดฟงกชั่นล็อคความไวชตัเตอรและรูรับแสงใหกับปุมควบคุมบนกลอง
กําหนด ล็อคความไวชตัเตอรและรูรับแสง ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 301)

2 ล็อคความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ S และ M): 
กดปุมที่เลือกแลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหล ักไป
จนกระทั่งสัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพ
และแผงควบคุม

ในการปลดล็อคความไวชัตเตอร กดปุมที่เลือกไว 
แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทัง่สัญลักษณ 
F หายไปจากสวนแสดงผล

รูรับแสง (โหมดการถายภาพ A และ M): กดปุม
ที่เลือกแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปจนกระทั่ง
สัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุม

ในการปลดล็อครรูับแสง กดปุมที่เลือกไว แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งสัญลักษณ F 
หายไปจากสวนแสดงผล

การล็อคความไวชัตเตอรและรรูับแสง

A โปรดอาน
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f3 (ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง; 0 302) เพื่อใหคา
ความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสงล็อคไวตามคาท ี่เลือก
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด และ
วัดแสงเนนกลางภาพ (0 128) เพื่อวัดคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งและวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุมเลือก
คําสั่งยอยตรงกลางเพื่อล็อคคาแสง (ถาทานกําล ังใช
โฟกัสอัตโนมัติ ใหตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส I ปรากฏในชองมองภาพ)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L 
จะปรากฏในชองมองภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางคางไว 
จัดองคประกอบภาพใหม แลวถายภาพ

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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A พ้ืนที่วัดแสง
ในการวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในจุดโฟกัสท่ีเลือก (0 128) ในระบบ
วัดแสงเนนกลางภาพ คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท ี่วัดไดในวงกลมขนาด 8 มม. ท่ีจุดก่ึงกลางของ
ชองมองภาพ

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะท่ีการล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมดการถายภาพ การตั้งคา
P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 132)
S ความไวชัตเตอร
A รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีวัดแสงไดขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
ถาเลือก เปด (กดลงครึ่งหนึ่ง) ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 
0 296) กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหน่ึง
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรือ
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรอืเฉพาะจุด (0 128) 
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป) โดยเพิ่ม
ครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวตัถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทัง่
คาที่ตองการแสดงขึ้นในชองมองภาพหรือแผงควบคุม

การชดเชยแสง

-1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม
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ที่คาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพรบิ (โหมดการถายภาพ P, S และ A 
เทานั้น) และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม
และชองมองภาพหลังจากทานปลอยปุม E สามารถ
ตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณ
แสดงคาแสงโดยกดปุม E 

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง

±0 EV (กดปุม E) –0.3 EV +2.0 EV

A โหมดการถายภาพ M
ในโหมดการถายภาพ M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยท่ี
ความไวชัตเตอรและคารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A การใชแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง การเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลัก
และพื้นหลัง การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 300) สามารถใช
จํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเทาน้ัน
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มค าท่ีสามารถเลือกใชไดสําหรับการชดเชยแสง ใหด ู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 294) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การปรับคาการชดเชยแสงโดยไมกดปุม E ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย, 
0 295) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting 
โดยอัตโนมัติ ใหดูหนา147
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน 
เลือกใชในสถานการณที่ไมสามารถทําการตั้งคาใหถูกตองได และไมมีเวลาตรวจสอบผลลัพธ
และปรับตั้งคาใหกับการถายรูปแตละครั้ง หรอืใชเพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับวัตถุ
เดียวกัน

การถายครอมปรบัไดโดยใชตัวเลือก ต้ังคาการถายครอม
อัตโนมติั ในเมนูการถายภาพ ซ่ึงประกอบดวยตัวเลือก
ตอไปนี้
• AE และแฟลช: กลองเปลี่ยนคาแสงและระดับแฟลช
ที่แตกตางกันในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 147) 
โปรดทราบวาสามารถใชเฉพาะในโหมดควบคุมแฟลช
ในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรบัตามคารูรับแสง (qA) (0 198, 328)

• AE เทาน้ัน: กลองเปลี่ยนคาแสงในชุดภาพตอเนื่อง
• แฟลชเทาน้ัน: กลองเปลี่ยนระดับแฟลชในชุดภาพตอเนื่อง
• ถายครอมไวตบาลานซ: กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ 
โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซแตกตางกัน (0 151)

• ถายครอม ADL: กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 155)

การถายครอม
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❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
การเปลี่ยนคาแสงและ/หรอืระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง:

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ M และ
สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและแฟลชจะ
ปรากฏบนแผงควบคุม สวน BKT จะปรากฏบนชองมองภาพ

คาแสงปรับ: 0 EV คาแสงปรับ: –1 EV คาแสงปรับ: +1 EV

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

จํานวนภาพ

สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสงและแฟลช

แผงควบคุม
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2 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามการตั้งคาเริม่ตนจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 
0.7 (2/3), 1, 2 และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมที่มีระดับข้ันการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV 
มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงที่เพิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกว า จํานวนภาพสูงสุดคือ 5; หากเลือก
คาที่สูงกวาในขั้นตอนที่ 1 จํานวนภาพจะถูกตัง้คาเปน 5 โดยอัตโนมตัิ

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

หนาจอแผงควบคุม ภาพที่ถายไป ลําดับการถายครอม (EV)

0 0

3 0/+0.3/+0.7

3 0/–0.7/–0.3

2 0/+0.3

2 0/–0.3

3 0/–0.3/+0.3

5 0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7

7
0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/

+1.0

9
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/

+0.7/+1.0/+1.3

การเพิ่มคาแสง
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ

กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพตามโปรแกรม
การถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับภาพที่มีการชดเชยคาแสง 
(ดูหนา 143)

ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดง
ในชองมองภาพและแผงควบคุม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถาย
แตละภาพ

❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ M หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืน
คาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใช การถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิก
การใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 230) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครัง้ถัดไปที่เปดใชการถายครอม

จํานวนภาพ: 3; ขั้นการเพิ่ม/ลด: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มค าแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV 
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 294) สําหรับขอมูลในการเลือกลําดับในการถายครอม ให ดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 0 301) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ีของ
ปุม BKT ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม BKT + y (0 301)
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A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และการถายภาพ
ตอเน่ืองแบบเงียบ กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไว
ในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนท่ี 1 ในหนา 147 ทุกคร้ังท่ีกด
ปุมกดชัตเตอร โดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย) > 
จํานวนภาพ (0 296) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น กลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเม่ือเปดการทํางานของกลอง

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร และรูรับแสง (โปรแกรมอัตโนมัติ) รูรับแสง 
(การปรับชัตเตอรอตัโนมัติ) หรือความไวชัตเตอร (การปรับรูรับแสงอัตโนมัติ โหมดบันทึกภาพดวย
ตนเอง) หากเลือก เปด ไวสําหรับ ตัง้คาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ
(0 125) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอตัโนมัติเพื่อใหไดคาแสงท่ี
เหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินคาท่ีจํากัดไว; ในโหมด M กลองจะใชการควบคุมคาความ
ไวแสง ISO อัตโนมัติเปนอันดับแรกเพื่อใหไดคาแสงที่ใกลเคียงกับคาท่ีดีท่ีสุด จากน้ันจะคร อมคาแสงน้ี
โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ถายครอมอัตโนมตัิ (โหมด M), 
0 301) สามารถใชเปลี่ยนวิธีท่ีกลองใชการถายครอมคาแสงและแฟลชในโหมดบันทึกภาพดวย
ตนเอง การถายครอมจะดําเนินการไดโดยปรับระดับแฟลชพรอมกับความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง 
หรือปรับเฉพาะระดับแฟลช
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ W 
และสัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซจะ
ปรากฏบนแผงควบคุม สวน BKT จะปรากฏบนชองมองภาพ

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

จํานวนภาพ

แผงควบคุม

สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ
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2 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการปรับคาไวตบาลานซ 
การเพิ่มคาแตละข้ันจะเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ

เลือกจากระดับการเพิ่มคา 1 (5 ไมเรด), 2 (10 ไมเรด) หรอื 3 (15 ไมเรด) คา B ที่สูงข้ึน
จะสอดคลองกับปริมาณสีน้ําเงินทีเ่พิ่มข้ึน คา A ที่สูงข้ึนจะสอดคลองกับปรมิาณ
สีเหลืองอําพันที่เพิ่มข้ึน (0 163) โปรแกรมการถายครอมที่มีระดับข้ันการเพิ่มเท ากับ 
1 มดีังตอไปนี้

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

หนาจอแผงควบคุม
ภาพที่
ถายไป

ระดับการเพ่ิม
ไวตบาลานซ

ลําดับการถายครอม

0 1 0

3 1 B 0/1 B/2 B

3 1 A 0/2 A/1 A

2 1 B 0/1 B

2 1 A 0/1 A

3 1 A, 1 B 0/1 A/1 B

5 1 A, 1 B 0/2 A/1 A/1 B/2 B

7 1 A, 1 B
0/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/

3 B

9 1 A, 1 B
0/4 A/3 A/2 A/1 A/1 B/

2 B/3 B/4 B

ระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ

กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนาเปนจำนวนตามที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอม โดยแตละสําเนาจะมีไวตบาลานซทีแ่ตกตางกัน การปรับไวตบาลานซ
จะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซทีป่รบัไวในการปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวา
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได n และ
สัญลักษณของการดที่ใชจะกะพริบบนแผงควบคุม 
สัญลักษณ j จะกะพริบบนชองมองภาพตามที่
แสดงในภาพทางดานขวา และปุมกดชัตเตอร
จะไมทํางาน กลองจะถายภาพไดอีกครั้งเมือ่ใส
การดหนวยความจําใหมลงไป
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ W หายไปจากจอภาพ กลองจะ
เรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครัง้ถัดไปท ี่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถ
ยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 230) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการ
ถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครัง้ถดัไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเม่ือคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือกตัวเลือก 
NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG จะยกเลิกการถายครอมไวตบาลานซ 

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอณุหภูมิสีเทาน้ัน (แกนเหลืองอําพัน-นํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด 0 163) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-มวงแดง

ในโหมดตั้งเวลาถาย เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้ง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบุไว
ในโปรแกรมการถายครอมโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท ี่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 296)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดไดรับการบันทึกแลว
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❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ d และสัญลักษณแสดงการถายครอม ADL 
จะปรากฏบนแผงควบคุมดานบน สวน BKT จะปรากฏบนชองมองภาพ เลือกภาพสองภาพ 
โดยที่ภาพหนึง่จะถายโดยเปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึง่จะถายโดยใช
คาที่เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตั้งค า Active D-Lighting เปน 
ปด ตํ่า และ ปกติ (สามภาพ) ปด ตํ่า ปกติ และ สูง (สี่ภาพ) หรือ ปด ตํ่า ปกติ สูง 
และ สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการตามขั้นตอนที ่3

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

จํานวนภาพ

แผงควบคุม

สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL
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2 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting

Active D-Lighting จะปรากฏบนแผงควบคุม

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

หนาจอแผงควบคุม ADL

Y อัตโนมัติ

R ต่ํา

Q ปกติ

P สูง

Z สูงมาก



157

3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ

กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพตามโปรแกรม
การถายครอมที่เลือก ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอมจะแสดงในแผงควบคมุ สวนหนึง่ของสัญลักษณจะหายไปหลังจาก
การถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ d หายไปจากจอภาพ กลองจะ
เรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครัง้ถัดไปท ี่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถ
ยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 230) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรม
การถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครัง้ถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และการถายภาพตอเน่ือง
แบบเงียบ กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอกีคร้ัง ในโหมดตั้งเวลาถาย 
กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนท ี่ 1 ในหนา 155 ทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร 
โดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ 
(0 296) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกด
ปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเม่ือเปดการทํางานของกลอง
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ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซทําใหมัน่ใจวาสีของภาพจะไมไดรบัผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ควรใช
การปรบัไวตบาลานซอัตโนมัติสําหรบัแหลงกําเนดิแสงสวนใหญ หากไมไดผลตามที่ตองการ
เมื่อใชไวตบาลานซอัตโนมัติ ใหเลือกตัวเลือกจากรายการดานลาง หรือใชไวตบาลานซที่ตั้งเอง

ตัวเลือกไวตบาลานซ

ตัวเลือก อุณหภมูิสี * คําอธิบาย

v อัตโนมัติ

3500-8000 K

กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอตัโนมัติ เพื่อ
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใหใชเลนสชนิด G E หรือ D 
ถามีการใชแฟลชเสริม ผลลัพธท่ีไดจะไดรับ
การปรับอยางเหมาะสม

รักษาสขีาว 
(ลดโทนสีอบอุน)

ปกติ

รักษาสภาพแสง
โทนสีอบอุน

J หลอดไส 3000 K ใชภายใตแสงจากไฟหลอด

I ฟลูออเรสเซนต ใชกับ:

หลอดไอโซเดียม 2700 K
• แสงไฟจากหลอดไอโซเดียม (เชน 
ในสนามกีฬา)

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต 3000 K • แสงวอรมไวตฟลูออเรสเซนต

ไวตฟลูออเรสเซนต 3700 K • แสงไวตฟลูออเรสเซนต

คูลไวตฟลูออเรสเซนต 4200 K • แสงคูลไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000 K • แสงเดยไลตไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไลตฟลูออเรสเซนต 6500 K • แสงเดยไลตฟลูออเรสเซนต

ไอปรอทอุณหภมูิสูง 7200 K
• แหลงกําเนิดแสงที่ใหอณุหภูมิสีสูง (เชน 
หลอดไอปรอท)
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยกดปุม U และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่ง
การตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

H แสงอาทิตย 5200 K ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

N แฟลช 5400 K ใชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก

G เมฆมาก 6000 K ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟา
มีเมฆมากหรือมืดคร้ึม

M ในรม 8000 K ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา

K เลือกอุณหภมูิสี 2500-10000 K เลือกคาอุณหภูมิสีจากรายการ (0 166)

L ตั้งคาเอง —
ใชวัตถุ แหลงกําเนิดแสง หรือภาพถายท่ีมีอยู
เปนแหลงอางองิในการปรับไวตบาลานซ 
(0 169)

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

ตวัเลือก อุณหภูมิส ี* คําอธิบาย
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A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร 
(0 285, 289) ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 163) หรือจัดการตั้งคาลวงหนา
ไวตบาลานซ (0 169) ตัวเลือก อัตโนมัติ ในเมนู ไวตบาลานซ ใหตัวเลือก รักษาสีขาว 
(ลดโทนสีอบอุน) ปกติ และ รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน) 
ทําใหสีขาวที่บันทึกภายใตแสงหลอดไสปรากฏเปนสีขาว ในขณะที่ รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน 
จะเก็บสีรอนจางๆ ท่ีปกติจะพบไดภายใตแสงไฟแบบหลอดไส สามารถใชตัวเลือก I ฟลูออเรส
เซนต เพื่อเลือกแหลงกําเนิดแสงจากชนิดของหลอดไฟ

A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีดีเม ื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใชไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคาไวตบาลานซ

A โปรดอาน
การถายครอมไวตบาลานซ (0 151) สรางสําเนาของภาพที่ถายหลายสําเนา โดยเปลี่ยนไวตบาลานซ
เปนคาปจจุบันของ “การถายครอม”
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A อุณหภมูิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคือ
การวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบ ุการอางองิกับอณุหภูมิท่ีตองใชในการทําใหว ัตถุรอน
เพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะท่ีแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในยาน
ใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน 
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาน้ี
จะมีโทนสีออกนํ้าเงิน

สี “รอนขึ้น” (แดงกวา) สี “เย็นลง” (นํ้าเงินกวา)

q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K

w J (หลอดไส)/I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K

e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K

r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K

t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

y H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆคร้ึม): 6000 K

o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหต:ุ ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]

q w re tyu i o !0 !1
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การตั้งคาอื่นที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถ “ปรบัแบบละเอียด” ไวตบาลานซ 
เพื่อชดเชยสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหร ือเพื่อสรางภาพที่มโีทนสีตามตองการ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
การปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนูถายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตาม
ข้ันตอนดานลาง

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนยูอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2 
อีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกปรบัแบบละเอียด สําหร ับขอมลู
เกี่ยวกับการตั้งคาการปรับไวตบาลานซลวงหน าแบบ
ละเอียดดวยตนเอง ใหดูหนา 179)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด 
ปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกนสีเหลือง 
(A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5 และบนแกนสีเขียว 
(G)– มวงแดง (M) โดยปรับข้ันละ 0.25 แกนแนวนอน 
(เหลือง-น้ําเงิน) จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะที่
แกนแนวตั้ง (เขียว-มวงแดง) จะมผีลคลายกับการใช 
ฟลเตอรชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนด
ใหเพิ่มข้ึนทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด 
แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวยความหนาแน นแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

การปรับ

พิกัด
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ 
หากปรบัคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว เครือ่งหมาย
ดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

❚❚ ปุม U
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภมูิสี) และ L (ต้ังคาเอง) สามารถใชปุม 
U เพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดบนแกนเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) (0 163; ในการปรบั
ไวตบาลานซแบบละเอียดเมือ่เลือก L ใหใชเมนูถายภาพตามทีอ่ธิบายไวในหนา 179) 
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อปรับไวต บาลานซอยางละเอียด โดยปรับ
ข้ันละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละข้ันเทียบเทากบั 5 ไมเรดโดยประมาณ) จนกระทั่งไดคา
ที่ตองการแสดงอยูในแผงควบคุมดานหลัง การหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิ่ม
ปรมิาณสีเหลือง (A) การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาจะเพิม่ปริมาณสีน้ําเงิน (B) 
เมื่อใชคาอ่ืนทีไ่มใช 0 สัญลักษณเครือ่งหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม
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A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ คุณสามารถกดป ุม U 
เพื่อปรับการตั้งคาไวตบาลานซในจอแสดงผลขอมูล หมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดไวตบาลานซและหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกอุณหภูมิสี (โหมด K, 
“เลือกอุณหภูมิสี”) หรือคาไวตบาลานซท่ีตั้งเอง (โหมดตั้งคา
ลวงหนาดวยตนเอง) หรือใชปุมเลือกคําสั่งเพื อปรับละเอียดไวต
บาลานซบนแกนสีเหลือง (A)–นํ้าเงิน (B) และเขียว (G)–มวงแดง 
(M) (โหมดสีขาวอืน่ๆ)

A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี 
B (นํ้าเงิน) เม่ือเลือกการตั้งคาไวตบาลานซเปน “สีอบอุน” เชน J (หลอดไส) จะทําใหภาพถายดู 
“เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงิน

A “สง” 
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกต างท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีส ูง 
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K 
ไดมากกวาท่ี 6000 K มาก คาไมเรดซึ่งคํานวณโดยการนำ 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน 
คือการวัดอุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ันจึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชย
อุณหภูมิสี ตัวอยางเชน:
• 4000 K-3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K-6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
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ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิสีเมือ่เลือก K (เลือกอุณหภมูิสี) สําหรับ
ไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกนสีเหลือง-
น้ําเงิน และเขียว-มวงแดง ตามที่อธิบายดานลาง

1 เลือก เลือกอุณหภูมสีิ
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมสีิ แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับแกนสีเหลือง–นํ้าเงิน
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรอื 3 
เพื่อเปลี่ยนคา

การเลือกอณุหภูมิสี

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเม ื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก 
N (แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) สําหรับแหลงกําเนิดแสงเหลาน้ี สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ 
ใหถายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

คาสําหรับแกนสีเหลือง (A)–
นํ้าเงิน (B)
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3 เลือกคาสําหรับแกนสีเขียว-มวงแดง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทแกน G (เขียว) หรือ M 
(มวงแดง) แลวกด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกคา

4 กด J
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่
เมนูถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรับ
แกนเขียว (G)-มวงแดง (M) เครื่องหมายดอกจัน (“U”) 
จะปรากฏบนแผงควบคุม

คาสําหรับแกนสีเขียว (G)-
มวงแดง (M)
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❚❚ ปุม U
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมสีิ) สามารถใชปุม U เพื่อเลือกอุณหภมูิสี แมสําหรบั
แกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) กดปุม U และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกวา
คาที่ตองการจะปรากฏบนแผงควบคุม (ดําเนินการปร ับคาเปนไมเรด; 0 165) การปอนคา
อุณหภมูิสีโดยตรง ใหกดปุม U แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข จากนั้น กด 1 หรอื 
3 เพื่อเปลี่ยนคา

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม
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ฟงกช่ันตั้งคาลวงหนาดวยตนเองจะใชบันทกึและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนด
เองสําหรับการถายภาพภายใตสภาพแสงผสมหรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มแีสงสีเขม 
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่ตัง้คาเองไดถึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6 ทั้งนี้
สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธ:ี

ต้ังคาลวงหนาดวยตนเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง

วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและ
ใหกลองวัดไวตบาลานซ (0 170) ระหวางไลฟวิว (0 43, 58) 
จะสามารถวัดไวตบาลานซในพื้นท่ีท่ีเลือกของเฟรมได (การวัด
ไวตบาลานซแบบจุด, 0 174)

คัดลอกจากภาพที่มีอยู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 177)

A การตั้งคาไวตบาลานซลวงหนา
การเปลี่ยนแปลงเปนไวตบาลานซที่ตั้งคาไวลวงหนาจะถูกนําไปใชกับคาตั้งเมนูถายภาพทั้งหมด 
(0 283)
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การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงท ี่จะใชถายภาพจริง ในการตัง้คาสตูดิโอ 
สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครั้งละ 1 EV 
โดยอัตโนมัติขณะวดัไวตบาลานซ; ในโหมดการถายภาพ M ใหปรบัคาแสงเพื่อให
สัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 (0 136)

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A การวดัคาไวตบาลานซที่ตั้งคาไวลวงหนาดวยตนเอง (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไวตบาลานซท่ีตั้งคาลวงหนาดวยตนเองจะไมสามารถวัดคาได ขณะท่ีถายภาพ HDR (0 191) 
หรือการรับแสงซอน (0 236)
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3 เลือกการต้ังคาลวงหนา
กดปุม U 
แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซทตั้งคาไวลวงหนา 
(d-1 ถึง d-6) ทีต่องการปรากฏบนแผงควบคุม

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U สักครูหนึ่งแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพรบิ 
D จะกะพรบิข้ึนบนชองมองภาพดวยเชนกัน

5 วัดคาไวตบาลานซ
สองสามวินาทกีอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัดองคประกอบภาพ
วัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะ
วัดคาไวตบาลานซ แลวบันทึกคาไวในการตั้งค าลวงหนาทีเ่ลือกไวใน
ข้ันตอนที่ 3 กลองจะไมบันทึกภาพถายไว; ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยาง
แมนยําแมไมไดปรับโฟกัสกลอง

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
สัญลักษณ C จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุม 
ในขณะที่สัญลักษณ a จะกะพริบในชองมองภาพ 
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อออกไปยังโหมด
ถายภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรอืสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได สัญลักษณ 
b a จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อ
กลับไปยังข้ันตอนที่ 5 และวดัไวตบาลานซอีกคร ัง

D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกระพริบอยู 
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลา
สแตนดบาย, 0 296)

A คาตั้งเองที่มีการปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 179) 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและชองมองภาพ
หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A การเลือกการตัง้คาลวงหนา
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
ถายภาพจะมีขอความปรากฏขึ้นตามที่แสดงทางดานขวา ไฮไลท
คาท่ีตั้งเอง แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับการตั้งคา
ลวงหนาท่ีเลือกไวในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซ
เปน 5200 K เทากับคาของ แสงอาทิตย
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ในโหมดไลฟวิว (0 43, 58) จะสามารถวัดไวตบาลานซไดจากในพื้นทีข่องเฟรมที่เลือก 
การลดขั้นตอนการจัดเตรยีมวัตถุอางอิงหรอืการเปลี่ยนเลนสในระหวางการถายภาพเทเลโฟโต

1 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในจอภาพ

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ
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3 เลือกการต้ังคาลวงหนา
กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งไวลวงหนา 
(d-1 ถึง d-6) ทีต่องการปรากฏบนจอภาพ

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U สักครูหนึ่ง แลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในจอภาพจะเริม่กะพริบ กลองจะ
แสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r) ที่จุด
โฟกัสที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
ขณะที่แฟลช L ปรากฏขึ้น ใหใชปุมเลือกคําสั่ง
เลือกตําแหนง r เหนือพื้นที่สีขาวหรอืสีเทาของวัตถุ 
การซูมพ้ืนที่รอบๆ เปาหมายเพื่อการจัดตําแหนงภาพ
ที่แมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X คุณสามารถวัด
ไวตบาลานซไดในทุกตําแหนงของเฟรมโดยการแตะ
วัตถุบนหนาจอ ซ่ึงหมายความวาไมจําเปนตองกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลางหรือปุมกดชัตเตอรตามทีอ่ธิบายในขั้นตอนที ่6

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จอภาพ
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6 วัดคาไวตบาลานซ
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางหรือกดปุมกดชัตเตอร 
ลงจนสุดเพื่อวัดไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถ
วัดไวตบาลานซไดคือเวลาที่กําหนดไวในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว 
(0 296)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
จะปรากฏขอความทีแ่สดงอยูทางดานขวาขึ้นมา 
เลือกเปาหมายไวตบาลานซใหมและดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่ 5 เปนตนไปซ้ําอีกครั้ง

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม U เพื่อออกจากโหมดการวดัโดยตรง

สามารถดูไวตบาลานซที่ตั้งไวลวงหนาโดยการเลือก 
ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนกูารถายภาพ
หรือภาพยนตร ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวัด
ไวตบาลานซที่ตั้งคาไวลวงหนาจะแสดงบนคาลวงหนา
ที่บันทึกไวระหวางไลฟวิว

D การวดัคาไวตบาลานซที่ตั้งคาไวลวงหนาดวยตนเอง (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาดวยตนเองได ในขณะที่กําลังประมวลผลคาแสง HDR 
(0 191) หรือเม่ือเลือก ไมมี สําหรับ WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟวิว (0 51)
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การจัดการการต้ังคา

❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
การคัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายที่มีอยูเพื่อเลือกใชเปนคาลวงหนา ใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ จากนั้นไฮไลท 
ต้ังคาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทการตั้งคาลวงหนาที่ปลายทาง (d-1 ถึง d-6) 
แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
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4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ หากตองการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว

หากตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืนๆ กด W (M) 
แลวเลือกการดหรอืโฟลเดอรที่ตองการ (0 256)

5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรบัภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังการตั้งคาลวงหนาที่
เลือกไว ถาภาพถายที่ไฮไลทมีคําอธิบาย (0 306) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยัง
คําอธิบายของการตั้งคาลวงหนาที่เลือกไว
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A การเลือกการตัง้คาไวตบาลานซลวงหนา
ไฮไลทการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาท่ีใชอยู  (d-1–d-6) แลวกด 
2 เพื่อเลือกการตั้งคาลวงหนาอื่นๆ

A การตั้งคาการปรับไวตบาลานซลวงหนาแบบละเอ ียด
การตั้งคาลวงหนาท่ีเลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดย
เลือก ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีได
อธิบายไวในหนา 163 

A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอยีดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร 
สําหรับการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาท่ีใชอย ูในปจจุบัน ให
เลือก แกไขคําอธิบาย ในเมนูการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนา
ดวยตนเอง แลวปอนความคิดเห็นตามที่อธิบายในหนา 186

A ปองกัน
การปองกันการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาท่ีใชอยูในปจจุบัน 
ใหเลือก ปองกัน ในเมนูการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาดวย
ตนเอง จากนั้นไฮไลท เปด แลวกด J การตั้งคาลวงหนาท่ี
ปองกันไวแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาได ส วนตัวเลือก 
ปรับอยางละเอียด และ แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได
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การปรับปรุงภาพ

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรอืประเภทของฉาก

Picture Control

ตวัเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล เหมาะสําหรับการใชงาน
ท่ัวไป

R สีธรรมชาติ
ประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อความเปนธรรมชาติของภาพ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับภาพพิมพ เลือกใชเพื่อเนนสีสัน
ดั้งเดิมของภาพถาย

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว

o ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอิ่ม

p ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึงสวนท่ี
เปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผลหรือรีทัชอกี
ในภายหลัง
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1 กด L (Z/Q)
รายการ Picture Control จะปรากฏขึ้น

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการ แลวกด J

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเองจะสรางขึ้นจากการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก 
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 185) สามารถบันทึก Picture Control 
แบบกําหนดเองลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวร
รองรับ

A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพเมื่อกดปุม R

A เมนูถายภาพ
ท้ังน้ี Picture Control สามารถเลือกใชไดโดยเลือกตัวเล ือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพ
หรือภาพยนตร (0 285, 289) 

ปุม L (Z/Q)

สัญลักษณแสดง Picture Control
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรอืแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม 
(0 185) เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความค ิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุด
การตั้งคาแบบตางๆ ทีม่ีความสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรบัการตั้งคาแตละคาดวย
ตนเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ 
Picture Control (0 180) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรือหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 
0.25 (0 183) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกวาปรบัการตั้งคา
ทั้งหมดแลว หรือเลือกรวมการตั้งคาลวงหนาโดยการ
ไฮไลท ปรับอยางเร็ว แลวกด 4 หรือ 2 สามารถเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนได
โดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีไดรับการแกไขใหเปลี่ยนแปลงไปจากคา
เร่ิมตนจะมีเคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) กํากับไวในเมนู ตั้งคา 
Picture Control
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❚❚การตั้งคา Picture Control

ตวัเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว

ปดเสียงหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไว เองทั้งหมด) ไมสามารถใชไดกับ 
สีธรรมชาติ โทนสีเดียว แฟลต หรือ Picture Control แบบกําหนดเอง 
(0 185)

การปร ับเอง 
(Picture Control ท ั งหมด)

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนดวยตนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจนโดย
อตัโนมัติ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมี
แสงรอบๆ วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต
ปรับคอนทราสตดวยตนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดย
อตัโนมัติ

ความสวาง เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอ ียดท่ีเปนแสงสวางหรือเงา

การปร ับเอง 
 (เฉพาะภาพท ี ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิ่มตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี
การปร ับเอง 

(เฉพาะภาพโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว(0 184)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 184)
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D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอตัโนมัติจะ
แตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G E หรือ D 
เพื่อใหไดภาพที่ดีท่ีสุด

A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัติและปรับดวยตนเอง
กดปุม X เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) อตัโนมัติและ
ปรับดวยตนเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต 
และความอิ่มตัวของสี

A การตัง้คาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา Picture 
Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคาน้ีเปน
คาอางอิงเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลอืก คําอธิบาย
Y เหลือง

เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สีสมจะทําให
เกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสตมากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง
G สีเขียว ชวยปรับสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในภาพถายบุคคล

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสเีดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของสี กด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี ไมสามารถ
ควบคุมความอิ่มตัวของสีไดเม่ือเลือก B&W (ขาวและดํา) 
(ขาวดํา) ไว

A ตัวเลอืก Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control 
แบบกําหนดเองในขั้นพื้นฐาน
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ทีอ่ยูในกลองแล วบันทึกไวเปน Picture Control 
แบบกําหนดเองได

1 เลือก จัดการ Picture Control
ไฮไลท จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2

2 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มอียู แลวกด 2 หรือกด J 
เพื่อไปยังข้ันตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ Picture 
Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 183 สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงทัง้หมด และเริ่มตนใหมจากการต ั้ง
คาเริ่มตนจากโรงงาน ใหกดปุม O (Q) กด J เมื่อ
การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ
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5 เลือกปลายทาง
เลือกปลายทางสําหรบั Picture Control แบบกําหนดเอง 
(C-1 ถึง C-9) แลวกด 2

6 ต้ังชื่อ Picture Control
หนาจอปอนขอความทีแ่สดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น 
ตามคาเริม่ตน Picture Control ที่บันทกึใหมจะถูกตั้งช ื่อ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัต)ิ 
ตอทายช่ือของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชช่ือตามคาเริม่ตน ใหดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 7 
ในการยายเคอรเซอรไปยังพื้นที่ช่ือ ใหแตะจอแสดงผล
หรือกดคางไวทีปุ่ม W (M) แลวกด 4 หรอื 2 
การปอนตัวอักษรใหมที่ตําแหนงเคอรเซอรปจจ ุบัน 
ใหแตะตัวอักษรบนแปนพิมพสัมผัส (แตะปุมการเลือก
แปนพิมพเพื่อหมนุไปตามแปนพิมพตัวอักษรใหญ  
ตัวอักษรเล็ก และสัญลักษณ) คุณยังสามารถใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทอักขระทีต่องการ
ในพื้นที่แปนพิมพแลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ในการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบัน
ของเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q)

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ 
หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ

พ้ืนท่ีชื่อ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ

การเลือกแปนพิมพ
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7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากเมนู 
Picture Control ที่บันทกึใหมจะปรากฏอยูในรายการ 
Picture Control

A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนช่ือ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองได
ตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก เปลี่ยนช่ือ ในเมนู จัดการ Picture 
Control

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อลบ 
Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเมื่อไมตองการใช
อีกตอไป

A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีเปนตนฉบับในการสราง 
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยูท่ี
มุมบนขวาของหนาจอแกไข

สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ
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A การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
รายการ โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control 
มีตัวเลือกท่ีปรากฏดานลาง ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพื่อคัดลอก 
Picture Control แบบกําหนดเองไปที่การดหนวยความจําหรือ
คัดลอกมาจากการดหนวยความจํา (หากใสการดหนวยความจํา
สองใบ กลองจะใชการดท่ีอยูในชองบรรจุการดหลัก; 0 96) 
หลังจากคัดลอกไปยังการดหนวยความจํา สามารถใช 
Picture Control กับกลองอื่นหรือซอรฟแวรท่ีรองรับ
• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองจากการดหนวยความจําไปยัง 

Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง C-9 ท่ีอยูในกลองพรอมตั งชื่อตามตองการ
• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา
• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยัง
ปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) ในการดหนวยความจํา
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดทีไ่ฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาต ิใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถ ายภาพวัตถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด 
ฟงกช่ันนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกบัระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 128)

การเก็บรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด

ปด Active D-Lighting Active D-Lighting: Y อตัโนมัติ

A “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting” 
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพื่อปรับชวงความกวาง
ในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 313) จะทําใหสวนเงามืด
ในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ

D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย 
Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการถายบางวัตถุ Active 
D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) (Hi 0.3–Hi 5)
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การใช Active D-Lighting:

1 เลือก Active D-Lighting
ไฮไลท Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการแลวกด J ถาเลือก Y 
อัตโนมติั กลองจะปรับ Active D-Lighting 
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ 
(อยางไรก็ตาม ในโหมดการถายภาพ M นั้น 
Y อัตโนมติั จะเทียบเทากับ Q ปกติ)

A Active D-Lighting และ ภาพยนตร
ถาเลือก เหมือนกับการตัง้คาภาพถาย สําหรับ Active D-Lighting ในเมนูถายภาพยนตร และเลือก 
อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ ภาพยนตรจะถายท่ีการตั้งคาเท ียบเทากับ ปกติ ไมสามารถใชงาน Active 
D-Lighting ไดท่ีขนาดเฟรม 3840 × 2160

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอม ADL สําหรับ ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 146) 
กลองจะเปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพหนึ่งชุด (0 155)
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มคีอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพท ี่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน 
HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 128; หากใชกับระบบ
วัดแสงเฉพาะจุดหรอืแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนดิไมมี CPU ความตางของคาแสง 
อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ 2 EV โดยประมาณ) ฟงกช่ันนีไ้มสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) 
แสงแฟลช (0 196) การถายครอม (0 146) การถายภาพซอน (0 236) และถายภาพ
แบบยอเวลา (0 74) จะใชงานไมไดขณะที่ฟงกช่ัน HDR ทํางาน และความไวชัตเตอร 
A และ % จะเลือกใชงานไมได

1 เลือก HDR (High Dynamic Range)
ไฮไลท HDR (High Dynamic Range) ในเมนถูายภาพ 
แลวกด 2

+

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีรวมแลว
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 0 เปด 

(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR

• ในการถายภาพ HDR หน่ึงภาพ เลือก เปด 
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติโดย
อัตโนมตัิหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสรจ็

• ในการออกจากฟงกชัน่น้ีโดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ ื่นเพิ่ม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) 
สัญลักษณ y จะปรากฏบนแผงควบคุม
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3 เลือกความแตกตางของคาแสง
ในการเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ 
ไฮไลท ความแตกตางของคาแสง แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J เลือกคาที่สูงข้ึนสําหรบัวัตถุที่มี
คอนทราสตสูง ทั้งนี้ โปรดทราบวาการเลือกคาท ี่สูงกวา
ที่ตองใชอาจทําใหภาพที่ถายออกมาไมเปนไปตาม
ตองการ ถาเลือก อัตโนมติั กลองจะปรบัคาแสงโดย
อัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ

4 เลือกคาความเนียน
ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหวาง
ภาพสองภาพ ใหไฮไลท ความเนียน แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J คาที่สูงข้ึนจะทําใหภาพที่ตอกัน
เนียนข้ึน อาจมองเหน็แสงเงาที่ไมสม่ําเสมอในวัตถุ
ที่ตองการถายบางวัตถุ
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุด “l y” จะปรากฏในแผงควบคุม
ดานบน สวน l u จะปรากฏใน
ชองมองภาพเมือ่กลองนําภาพมาประกอบกัน 
กลองจะไมสามารถถายภาพจนกวาจะบันทึกภาพ
ดังกลาวเสรจ็ กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้ง
ที่กดปุมกดชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือกที่เลือกไว
สําหรับโหมดลั่นชัตเตอรในขณะนัน้

ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) ฟงกช่ัน HDR จะปดการทํางานเมื่อเลือก ปด สําหรบั 
โหมด HDR เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมตัิ
เมื่อกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ y จะหายไปจากสวนแสดงผลเมือ่
กลองถายภาพ HDR เสร็จ

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกล องหรือวัตถุเคลื่อนท่ี
ขณะถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉากท่ีถายภาพ ทําใหอาจมองไมเห็นเอ็ฟเฟกต อาจมีเงา
เกิดขึ้นรอบๆ ตัวแบบท่ีมีแสงจา หรือมีแสงเปนวงกลมรอบๆ ตัวแบบท่ีมืด ซึ่งทานสามารถลดการเก ิด
กรณีดังกลาวไดโดยปรับคาความเนียน

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A ปุม BKT
ถาเลือก HDR (High Dynamic Range) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม BKT + y 
(0 301) ทานสามารถเลือกโหมด HDR ไดโดยกดปุม BKT 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก สวนความแตกต างของแสง 
เลือกไดโดยกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย 
โหมดและความแตกตางของคาแสงจะปรากฏบนแผงควบค ุม
ดานบน: สัญลักษณ a สําหรับ ปด, B สําหรับ 
เปด (ถายภาพเดียว) และ b สําหรับ เปด (ถายเปนชุด)

A การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิมถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ 
HDR ตอไปตามชวงเวลาที่เลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลา
จะปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)

A ชองเมนูถายภาพ
คา HDR สามารถปรับไดแยกตามชอง (0 283) แตการเปล่ียนเปนชองอื่นขณะที่ HDR ทํางาน
อยูระหวางการถายภาพซอน (0 236) หรือการถายแบบเวนชวงเวลา (0 243) จะเปนการปดฟงกชั่น 
HDR ฟงกชั่น HDR จะปดการทํางานเชนกันถาทานเปลี่ยนเปนชองตัวเลือก NEF (RAW) 
สําหรับคุณภาพของภาพ
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การถายภาพดวยแฟลช
การถายภาพดวยแฟลช ใหตอชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 328) เขากับชองเสียบ
อุปกรณเสริมของกลอง คุณยังสามารถใชชุดแฟลชรีโมตสําหรบัการถายภาพโดยปดแฟลช
ในตัวกลอง สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการใชชุดแฟลช ใหดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อยึดชุดแฟลชเสรมิภายนอกบนกลองและถายภาพโดยใชแฟลช

1 ประกอบชุดแฟลชเขากับชองเสียบอุปกรณเสริม
โปรดดูรายละเอียดตางๆ จากคูมือที่ใหมากับชุดแฟลช

2 เปดกลองและชุดแฟลช
แฟลชจะเริม่ชารจ สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (c) จะปรากฏบนชองมองภาพ
เมื่อชารจเรียบรอยแลว

3 ปรับการต้ังคาแฟลช
เลือกโหมดแฟลช (0 201) และโหมดควบคุมแฟลช (0 199)

การใชแฟลช
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4 ปรับความไวชตัเตอรและรูรับแสง

5 ถายภาพ

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเก ิน 250 โวลตใหกับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมจะทําใหการทํางานผิดปกติ และยังเปนการทําลายวงจรซิงคของกลองหรือ
แฟลชได กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการของ 
Nikon ท่ีไดรับอนุญาตเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

A ความไวชัตเตอร
เม่ือใชชุดแฟลชเสริมภายนอก ความไวชัตเตอรสามารถตั้งคาไดดังน้ี:

โหมด ความไวชัตเตอร
P, A กลองตั้งคาเองโดยอัตโนมัติ (1/250 s–1/60 s) *

S คาท่ีผูใชเลือก (1/250 s–30 s)
M คาท่ีผูใชเลือก (1/250 s–30 s, Bulb (A), Time (%))

* ความไวชัตเตอรสามารถตั้งคาใหต่ําลง 30 วินาที หากเลือกโหมดแฟลชเปนแฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชดุท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา หรือแฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง

A ขั้วตอซิงค
สายซิงคสามารถใชเสียบท่ีขั้วตอซิงคไดหากตองการ หามเสียบ
ชุดแฟลชอืน่ผานสายซิงค เม่ือจะถายภาพโดยใชแฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสองจากชุดแฟลชที่ประกอบไวท่ีชองเสียบ
อุปกรณเสริมของกลอง

A การควบคุมแฟลชรวม
การควบคุมแฟลชรวมชวยใหกลองและชุดแฟลชใชการตั้งคารวมกันได หากชุดแฟลชที่รองรับ
ตัวควบคุมแฟลชรวมที่ยึดบนกลองแลว การเปลี่ยนแปลงของการตั้งคาแฟลชไมวาจะในกลอง
หรือชุดแฟลช ก็จะสงผลในอุปกรณของทั้งสองเครื อง เชนเดียวกับความเปลี่ยนแปลงจากการใช
ซอฟตแวรเสริม Camera Control Pro 2 
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A การควบคุมแฟลช i-TTL
เม่ือตั้งคาชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เปน TTL กลองจะเลือกรูปแบบการควบคุมแฟลชตอไปน้ี
หน่ึงแบบ
• แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: ชุดแฟลชจะปลอยแสง
พรีแฟลชซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (พรีแฟลชเพื่อการตรวจสอบ) ทันทีกอนท่ีจะปลอยแสงแฟลชหลัก 
เซ็นเซอร RGB ความละเอียดประมาณ 180K (180000) พิกเซลจะเล ือกพรีแฟลชที่สะทอนจากวัตถุ
ในทุกพ้ืนท่ีของกรอบ และทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงภาพเพื่อปรับกําลัง
แฟลชใหสมดุลระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูล
ระยะหางจะถูกนํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณจะเพิ่มขึ้น
สําหรับเลนสชนิดไมมี CPU โดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุด; ดูหนา 250) 
ไมสามารถใชงานไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับเอาทพุทแฟลชเพื่อ
ปรับแสงของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพ
ท่ีเนนวัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลัง หรือเม่ือมีการใชการชดเชยแสง แฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนม ัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
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เมื่อติดตั้ง SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300 
ไวบนกลอง จะสามารถปรับโหมดควบคมุแฟลช ระดับแฟลช 
และการตั้งคาแฟลชอื่นๆ โดยใชรายการ ควบคุมแฟลช > 
โหมดควบคุมแฟลช ในเมนูถายภาพ (ในกรณีของ 
SB-5000 สามารถปรับการตั้งคาเหลานี้ไดเชนกันโดยใช
ตัวควบคุมบนชุดแฟลช) ตัวเลือกที่เรียกใชไดแปรเปลี่ยนไป
ตามแฟลชที่ใช (0 328) ขณะที่ตัวเลือกปรากฏภายใต โหมดควบคุมแฟลช แปรเปลี่ยนไป
ตามโหมดที่เลือกไว การตั้งคาสําหรับชุดแฟลชอ่ืนๆ สามารถปรับไดโดยใชระบบควบคุม
ชุดแฟลชเทานั้น
• TTL: โหมด i-TTL ในกรณีของ SB-500, SB-400 และ SB-300 สามารถปรับการชดเชย
แสงแฟลชโดยใชปุม W (M) (0 203)

• แฟลชภายนอกอัตโนมติั: ในโหมดนี้ กลองจะปรบัเอาทพุตอัตโนมตัิตามจํานวนของแสง
ที่สะทอนกับวัตถุ และใชการชดเชยแสงไดเชนกัน แฟลชภายนอกอัตโนมัติรองรับโหมด 
“ปรับรรูับแสงอัตโนมัติ” (qA) และ “อัตโนมัติทีไ่มใช TTL” (A) กลองจะเลือกอัตโนมตัิที่ไมใช 
TTL หากติดเลนสชนิดไมมี CPU โดยไมระบุทางยาวโฟกัสและคารรูับแสงกวางสุด โดยใช
ตัวเลือก ขอมลูเลนสท่ีไมม ีCPU ในเมนูตั้งคา (0 250) โปรดดูรายละเอียดในคูมอืของ
ชุดแฟลช

• ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง: เลือกระยะทางถึงวัตถุ การยิงแฟลชจะถูกปรับ
อัตโนมัต ิสามารถใชการชดเชยแสงแฟลชไดเชนกัน

การถายภาพโดยเปดแฟลชในตัวกลอง
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• ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• การยิงแฟลชซ้ํา: แฟลชจะยิงซํ้าขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกต
การถายภาพซอน เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งที่ยิงจากชุดแฟลช 
(จํานวนครั้ง) และจํานวนครั้งที่ยิงแฟลชตอวนิาที (ความถี่ วัดเปนหนวยเฮิรต) โปรด
ทราบวาจํานวนครัง้ที่ชุดแฟลชยิงทั้งหมดอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือก
สําหรับ กําลังแฟลช และ ความถี ่โปรดดรูายละเอียดในเอกสารทีจั่ดมาใหกับชุดแฟลช
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กลองรุนนี้รองรับโหมดแฟลชตอไปนี้:

โหมดแฟลช

โหมดแฟลช คําอธิบาย

แฟลชสัมพันธกับ
มานชัตเตอรชุดแรก

ควรใชโหมดนี้กับสถานการณท่ัวๆ ไป ในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติและโหมด
การปรับรูรับแสงอัตโนมัติ ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติใหอยู
ระหวาง 1/250 และ 1/60 วินาที (1/8000 ถึง 1/60 วินาที เม่ือใชแฟลชสัมพันธท่ีความ
ไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ; 0 299)

การลดตาแดง

หากชุดแฟลชรองรับการลดตาแดง ใหเลือกโหมดนี้เพ ื่อลด “ตาแดง” ท่ีเกิดจาก
แสงแฟลช ไมควรใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหวหรือในสถานการณท่ีตองใชการ
ตอบสนองของชัตเตอรอยางรวดเร็ว หามขยับกลองขณะถายภาพ

การลดตาแดงพรอม
แฟลชสัมพันธท่ี

ความไวชัตเตอรต่ํา

รวมการลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา ใชสําหรับถายภาพ
บุคคลที่มีพ้ืนหลังเปนกลางคืน โหมดนี้จะใชได ในโหมดการถายภาพ
โปรแกรมอัตโนมัติและการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพ่ือ
ปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ัน

แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา

แฟลชจะทํางานรวมกับความไวชัตเตอรท่ีชาเพียง 30 วินาทีเพื่อถายภาพ
วัตถุและพื้นหลังตอนกลางคืนหรือภายใตแสงสลัว โหมดนี้จะใชไดในโหมด
การถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติและการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ แนะนําใหใช
ขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ัน

แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง

ในโหมดการปรับชัตเตอรอัตโนมัติหรือโหมดการถายภาพดวยตนเอง 
แฟลชจะยิงกอนชัตเตอรปดเพียงเล็กนอย ใชเพื่อทําใหเกิดแสงไฟที่ดานหลังของ
วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี ในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติและการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ 
กลองจะใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองเก็บภาพวัตถุและพ้ืนหลัง 
แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันความพราม ัวท่ีเกิดจากกลองสั่น

ปดแฟลช แฟลชไมทํางาน
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❚❚การเลือกโหมดแฟลช
ในการเลือกโหมดแฟลช กดปุม W (M) 
และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สามารถเลือกโหมดแฟลชที่ตองการในแผง
ควบคุม:

1 สัญลักษณ Y จะกะพริบหากชุดแฟลชไมรองรับการลดตาแดง
2 การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําจะใชไดในโหมดการถายภาพ P และ A 

ในโหมด S และ M การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําจะเปลี่ยนเปนการลดตาแดง
3 ใชไดกับโหมดการถายภาพ P และ A เทาน้ัน ในโหมด S และ M แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

จะเปลี่ยนเปนแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก
4 ในโหมดการถายภาพ P และ A โหมดสัมพันธกับแฟลชจะถูกตั้งคาเปนแฟลชสัมพ ันธกับ

มานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ําเม ื่อปลอยปุม W (M)

A ระบบแฟลชสตูดิโอ
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองไมสามารถใชรวมกับระบบแฟลชสตูดิโอได เพราะจะทําให
การซิงคแฟลชไมถูกตอง

ปุม W (M) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดแรก การลดตาแดง 1

การลดตาแดงพรอม
แฟลชสัมพันธท่ี

ความไวชัตเตอรต่ํา 1, 2

ปดแฟลช แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดหลัง 4

แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา 3
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปลี่ยนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มข้ึนครั้งละ 
1/3 EV เพื่อเปล่ียนความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลช
เพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น หรอืลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรือแสงสะทอน โดยทั่วไป 
การเลือกคาบวกจะทําใหวัตถุหลักสวางขึ้น และการเลือกคาลบจะทําใหวัตถุหลักมืดลง

ในการเลือกคาชดเชยแสงแฟลช ใหกดปุม 
W (M) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ไปจนกระทั่งคาที่ตองการปรากฏบน
แผงควบคุมดานบน

สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สญัลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ
หลังจากปลอยปุม W (M) ยืนยันคาปจจุบันสําหรบัการชดเชยแฟลชโดยกดปุม W (M)

ทานสามารถเรียกคืนคาการยิงแสงแฟลชปกติโดยตัง้คาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 
กลองจะไมรเีซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมือ่ปดกลอง

การชดเชยแสงแฟลช

±0 EV (กดปุม W (M)) –0.3 EV +1.0 EV

ปุม W (M) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
ในโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสง (qA) 
การชดเชยแฟลชท่ีเลือกดวยชุดแฟลชเสริมหรือตัวเลือก การควบคุมแฟลช ในเมนูถายภาพจะถูกเพิ่ม
เขาไปในการชดเชยแฟลชที่เลือกดวยปุม W (M) และแปนหมุนเลือกคําสั่ง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 
(ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 294) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวาจะใชการชดเชย
แสงแฟลชนอกจากการชดเชยแสงในกรณีท่ีใชแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชย
แสงเมื่อใชแฟลช, 0 300) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพ
หน่ึงชุด ใหดูหนา 147
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คุณสมบัตินี้จะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะชวยใหสามารถจัดองคประกอบภาพไดใหม
โดยไมตองเปลี่ยนระดับแฟลช และมัน่ใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมวัตถุจะไมอยู
ที่กึ่งกลางกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมตัิเมื่อมีการเปล ี่ยนแปลงใดๆ ใน
คาความไวแสง (ISO) และคารูรับแสง ล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดกับชุดแฟลชทีร่องรบัระบบ 
CLS เทานั้น (0 328, 330)

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
กําหนด ล็อคคาแสงแฟลช ไปยังปุมควบคุมโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 
0 301)

2 ประกอบชดุแฟลชที่รองรับระบบ CLS
ติดตั้งชุดแฟลชที่รองรบัระบบ CLS (0 328) เขากับชองเสียบอุปกรณเสรมิของกลอง

3 ต้ังคาชุดแฟลชเปนโหมดที่เหมาะสม
เปดแฟลช แลวตั้งคาโหมดแฟลชเปน TTL แฟลชนํา A หรอื แฟลชนํา qA หรอื 
แฟลชนํา A โปรดดูรายละเอียดในเอกสารที่จัดมาใหก ับชุดแฟลช

4 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

การล็อคคาแสงแฟลช
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5 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 
(M) ปรากฏบนชองมองภาพ ใหกดปุมที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อ
ตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อคที่ระดับนีแ้ละสัญลักษณ
การล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในชองมองภาพ

6 จัดองคประกอบภาพใหม

7 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําได
โดยไมตองปลดล็อคคาแสงแฟลช

8 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมควบคุมที่เลือกไวในข้ันตอนที ่1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช สัญลักษณ
ล็อคคาแสงแฟลช (e) ตองไมปรากฏในชองมองภาพอีกตอไป
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A ระบบวัดแสง
พ้ืนท่ีระบบวัดแสงสําหรับล็อคคาแสงแฟลชมีดังน ี้:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 6 มม. ตรงกลางกรอบภาพ
qA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ 
(การควบคุมการทํางานแฟลช

แบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ
qA

พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
A (แฟลชหลัก)
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ใชชุดแฟลชที่ควบคุมระยะไกลสําหรบัการปดแสงแฟลช
กลอง (การทํางานแฟลชแบบไรสาย หรือ AWL; 0 328) 
กลองสนับสนุนการควบคุมแฟลชรโีมตสองประเภท: AWL 
แบบออพติคอล ซ่ึงชุดแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชรีโมต
โดยใชสัญญาณออพติคอล (คลื่นแฟลชความเขมแสงต่ํา) 
และ AWL แบบใชคลื่นวิทยุ ซ่ึงชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุม
โดยสัญญาณวิทยุที่ถูกปลอยมาจาก WR-R10 ที่เช่ือมต อกับกลอง เมื่อตอเขากับชุดแฟลช 
SB-5000 หรอื SB-500 หรือ รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 จะสามารถเลือกโหมด
รีโมตคอนโทรลได โดยใชรายการ การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย ในเมนู
การถายภาพดวยกลอง

การถายภาพดวยแฟลชรีโมต

ตัวเลือก คําอธิบาย

AWL แบบออพ
ติคอล

ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยใชแฟลชความเขมแสงต่ําท่ีถูกปลอยมาจาก
แฟลชหลัก ใชไดเฉพาะกับ SB-5000 หรือ SB-500 ท่ีตอเขากับชองเส ียบ
อุปกรณเสริมของกลองและชุดแฟลชรีโมตท่ีรองรับ AWL ออพติคอล (0 209)

AWL แบบออพ
ตคิอล/

ใชคลื่นวิทยุ

ตัวเลือกน้ีมีไวสําหรับการถายภาพดวยแฟลชที่ใชชุดแฟลชแบบออพติคอลและ
แบบท่ีควบคุมดวยคลื่นวิทยุ และสามารถใชงานได เม่ือประกอบ WR-R10 และ
เชื่อมตอ SB-500 บนชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองแลว หรือ SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-700 หรือ SU-800 ท่ีกําหนดเพื่อใชงานเปนแฟลชหลัก (0 213) 
การควบคุมแฟลชรีโมต จะถูกตั้งคาอัตโนมัติไปยัง กลุมชุดแฟลช (0 214)

AWL แบบใช
คลื่นวิทยุ

ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยคลื่นวิทยุท่ีถูกปลอยมาจาก WR-R10 ท่ีเชื่อมตอ
กับกลอง (0 210) ใชไดเฉพาะกับ WR-R10 และชุดแฟลชรีโมตที่รองรับ AWL ว ิทยุ

ปด ปดใชงานการถายภาพดวยแฟลชรีโมต



209

ต้ังคา
ในสวนนี้จะอธบิายรายละเอียดขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการติดตั้ง WR-R10 หรือแฟลชหลัก
ที่ยึดติดกับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง (C) และชุดแฟลชรีโมต (f) สําหรับ
การถายภาพดวยแฟลชไรสาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชชุดแฟลชเสรมิ สามารถ
ดูไดในเอกสารที่จัดมาใหพรอมกับอุปกรณ

❚❚ AWL แบบออพติคอล
คําแนะนําตอไปนี้ถือวาแฟลชหลักเปน SB-5000 หรอื SB-500 เมื่อใช SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-700 หรือ SU-800 เปนแฟลชหลัก ตองปรับการตั้งคาโดยใชปุมควบคุม
บนชุดแฟลชแตละตัว โปรดดูรายละเอียดในคูมือของชุดแฟลช

1 C: เชื่อมตอกับแฟลชหลัก
ติดตั้ง SB-5000 หรือ SB-500 บนชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง

2 C: เปดใชงาน AWL แบบออพติคอล
ในเมนูถายภาพ ใหเลือก AWL แบบออพติคอล สําหรับ การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย

ตอนนี ้คุณสามารถถายภาพตามที่อธบิายไวในหนา 214 ไดแลว
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❚❚ AWL แบบใชคลื่นวิทยุ
สามารถใช AWL วิทยุไดกับชุดแฟลชรีโมตที่รองรับ เมื่อติดตั้ง WR-R10 เขากับกลอง

1 C: เชือ่มตอกับ WR-R10
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดูเอกสารประกอบที่จ ัดใหมากับ WR-R10

2 C: เปดใชงาน AWL แบบใชคล่ืนวิทยุ
ในเมนูถายภาพ ใหเลือก AWL แบบใชคลื่นวิทยุ สําหรับ การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย

3 C: ต้ังคา WR-R10 ไปยังชองสัญญาณท่ีตองการ
ตั้งคาตวัเลือกชองสัญญาณ WR-R10 ไปยัง
ชองสัญญาณที่ตองการ

A AWL แบบใชคลื่นวิทยุ
ตองมีอะแดปเตอร WR-A10 เม่ือใช WR-R10 ใหแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวร WR-R10 รุนลาสุด 
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการอัพเดทเฟรมแวร โปรดดูเว็บไซต Nikon ในพื้นท่ีของคุณ



211

4 C: เลือกโหมดเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR) > 
โหมดลิงก ในเมนูตั้งคา (0 307) แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
• จับคู: จับคูชุดแฟลชกับ WR-R10
• PIN: เช่ือมตอกลองและชุดแฟลชโดยใช PIN 4 หลัก

5 f: การสรางการเชื่อมตอไรสาย
ตั้งคาชุดแฟลชไปยังโหมดรโีมตแลวตั้งคาอุปกรณไปยังชองสัญญาณที่คุณเลือกใน
ข้ันตอนที่ 3 จากนั้นจับคูชุดแฟลชกับ WR-R10 ตามตัวเลือกที่เลือกในขั้นตอนที่ 4
• จับคู: เริม่การจับคูบนชุดแฟลช และกดปุมจับคู WR-R10 การจับคูจะเสร็จสิ้นเมื่อ
ไฟ LINK บน WR-R10 และชุดแฟลชสวางเปนสีสมและสีเขียว เมื่อสรางการเชื่อมตอแลว 
ไฟ LINK ของชุดแฟลชจะสวางเปนสีเขียว

• PIN: ใชตัวควบคุมชุดแฟลชเพื่อปอน PIN ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4 ไฟ LINK ชุดแฟลช
สวางเปนสีเขียวเมือ่สรางการเชื่อมตอเสร็จแลว

ทําตามขั้นตอนที่ 5 ซํ้าจนจับคูชุดแฟลชครบทั้งหมด

ตอนนี ้คุณสามารถถายภาพตามที่อธบิายไวในหนา 214 ไดแลว
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A การเช่ือมตออีกครั้ง
ตราบใดที่คาแชนเนล โหมดลิงก และการตั้งคาอืน่ยังคงเหมือนเดิม กลองจะจับคูกับชุดแฟลชที่เคย
จับคูแลว เม่ือคุณเลือกโหมดชุดแฟลชรีโมต และสามารถขามขั้นตอนที่ 3-5 ได ไฟ LINK ชุดแฟลช
สวางเปนสีเขียวเมื่อสรางการเชื่อมตอเสร็จแลว

A ชุดแฟลชที่ควบคุมดวยคลื่นวทิยุ
สามารถใชชุดแฟลชที่ควบคุมดวยคลื่นวิทยุรวมกับชุดแฟลชที่ติดตั้งบนชองเสียบอุปกรณเสริม 
ดังตอไปน้ี: 
• SB-5000: กอนใสชุดแฟลช ใหตั้งคาไปยังโหมดแฟลชหลักท ี่ควบคุมดวยคลื่นวิทยุ (สัญลักษณ d 
จะปรากฏตรงมุมซายบนของจอภาพ) และใหเลือกการควบคุมแฟลชแบบยิงแฟลชรีโมตซ้ําหรือ
กลุมแฟลช เม่ือตอชุดแฟลชแลว สามารถปรับการตั้งคาโดยใชปุมบนชุดแฟลชหรือตัวเลือก
บนเมนูกลอง ภายใต ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช > แฟลชหลัก หรือ “M” ในการแสดงผล 
ตัวเลอืกการยิงแฟลชรีโมตซํ้า

• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: กําหนดคาแฟลชสําหรับการใชแบบเดี่ยวและใชปุม
บนชุดแฟลชเพื่อปรับการตั้งคาแฟลช

• SB-500, SB-400, SB-300: ติดตั้งชุดแฟลชบนกลองและปรับการตั้งคากลองดวยตัวเลือก 
ตัวเลอืกกลุมชุดแฟลช > แฟลชหลัก
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❚❚ AWL แบบออพติคอล/ใชคลื่นวิทยุ
สําหรับการยิงแฟลชรีโมตที่ทํางานรวมกับทั้งชุดแฟลชแบบออพติคอลและแบบที่ควบคุมดวย
คลืน่วทิย ุใหเลอืก AWL แบบออพติคอล/ใชคล่ืนวทิย ุสาํหรบั การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย ในเมนกูารถายภาพ และตั้งคาชุดแฟลชที่ควบคุมด วย
คลื่นวิทยุตามที่ไดอธิบายภายใตหัวขอ “AWL แบบใชคลื่นวิทยุ” (0 210) วางชุด
แฟลชแบบออพติคอล ในกลุม A, B หรือ C และแบบที่ควบคุมดวยคลื่นวทิยุ ในกลุม D, E 
หรือ F ตอนนี้ คุณสามารถถายภาพตามทีอ่ธิบายในหน า 214 ไดแลว

A ขอมูลแฟลชรีโมต
การดูชุดแฟลชที่ควบคุมลาสุดโดยใช AWL วิทยุ ใหเลือก 
การควบคุมแฟลช > ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ 
ในเมนูถายภาพ สามารถเปลี่ยนตัวระบุ (“ชื่อแฟลชรีโมต”) 
ของชุดแฟลชแตละตัวไดโดยใชตัวควบคุมชุดแฟลช
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ถายภาพ
รายการ การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต ในเมนูถายภาพมีตัวเลือกสําหรับ
การถายภาพโดยใชแฟลชรีโมตอยูสามตัวเลือก: กลุมชุดแฟลช ควบคุมไรสายแบบลัด 
และ การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา

❚❚กลุมชุดแฟลช
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งคาแยกสําหรบัแตละกลุม

1 C: เลือก ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช
ไฮไลท ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช ในการแสดงผล
การควบคุมแฟลชรีโมต แลวกด 2

2 C: เลือกโหมดควบคุมแฟลช
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสําหรับ
แฟลชหลักและชุดแฟลชในแตละกลุม:
• TTL:การควบคุมแฟลช i-TTL (0 198)
• qA: รรูับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ)
• M: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• – – (ปด): ชุดแฟลชไมยิงแฟลชและไมสามารถปรับระดับแฟลชได
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หากเลือก AWL แบบออพติคอล หรือ AWL 
แบบออพติคอล/ใชคล่ืนวิทยุ สําหรับ 
การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย 
ในเมนูถายภาพ (0 284) แลว ใหเลือก
ชองสัญญาณสําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตม ี
SB-500 คุณตองเลือกชองสัญญาณ 3 แตมิฉะนั้นแลว
คุณสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง 1 
และ 4

3 f: ต้ังคาชองสัญญาณ (สําหรับ AWL แบบออพติคอลเทาน้ัน)
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 2

4 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
AWL แบบออพติคอล
เลือกกลุม (A, B หรอื C หรือหากคุณใชแฟลชหลัก SB-500 ให เลือก A หรอื B) สําหรบั
ชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แมวาจะไมมกีารจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใชได 
จํานวนสูงสุดที่ยิงไดจริงคือสามครั้งตอกลุม หากจํานวนมากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรโีมต
ที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

AWL แบบใชคล่ืนวิทยุ
เลือกกลุม (A–F) สําหรับชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลช
ไดสูงสุด 18 ตัว ในลําดับใดก็ได
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5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให
กับชุดแฟลช หลังจากจัดชุดแฟลชแลว ใหทดสอบถายภาพเพื่อยืนยันวาชุดแฟลชทุกชุด
ทํางานตามหนาที่ คุณสามารถทดสอบยิงชุดแฟลชที่ควบคุมดวยคลื่นว ิทยุโดยกดปุม i 
ในการแสดงผลขอมลูแฟลช (0 222) และเลือก M ทดสอบแฟลช

6 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกสั และถายภาพ
ในAWL แบบใชคลื่นวิทยุ สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางานจะติดในชองมองภาพของกลอง (0 196) 
หรือการแสดงผลขอมลูแฟลช เมื่อชุดแฟลชทั้งหมด
พรอมทํางาน สามารถดูสถานะของชุดแฟลชที่ควบคุม
ดวยคลื่นวิทยุไดโดยการเลือก การควบคุมแฟลช > 
ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทย ุในเมนูถายภาพ

❚❚ควบคุมไรสายแบบลัด
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมการชดเชยแฟลชโดยรวม และความสมดุลยระหวางกลุม A และ B 
ขณะที่ตัง้คาเอาทพุตสําหรับกลุม C ดวยตนเอง

1 C: เลือก ตัวเลือกการควบคุมไรสายแบบลัด
ไฮไลท ตัวเลือกการควบคุมไรสายแบบลัด ในการ
แสดงผลการควบคุมแฟลชรีโมต แลวกด 2
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2 C: ปรับการต้ังคาแฟลช
เลือกความสมดุลยระหวางกลุม A และ B

ปรับการชดเชยแฟลชสําหรับกลุม A และ B

เลือกโหมดการควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม C: 
• M: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• – –: ชุดแฟลชในกลุม C ไมยิงแฟลช

หากเลือก AWL แบบออพติคอล สําหรับ 
การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย 
ในเมนูถายภาพ (0 284) แลว ใหเลือกชองสัญญาณ
สําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตมี SB-500 
คุณตองเลือกชองสัญญาณ 3 แตมฉิะนั้นแลว
คุณสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง 1 
และ 4

3 f: ต้ังคาชองสัญญาณ (สําหรับ AWL แบบออพติคอลเทาน้ัน)
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 2
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4 f: จัดกลุมชดุแฟลชรีโมต
เลือกกลุม (A, B หรอื C)

AWL แบบออพติคอล
แมวาจะไมมีการจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตทีอ่าจใชได จํานวนสูงสุดที่ยิงไดจริงคือ
สามครัง้ตอกลุม หากจํานวนมากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปลอยออกมาจะรบกวน
ประสิทธิภาพ

AWL แบบใชคล่ืนวิทยุ
แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลชไดสูงสุด 18 ตัว ในลําดับใดก็ได

5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให
กับชุดแฟลช หลังจากจัดชุดแฟลชแลว ใหทดสอบถายภาพเพื่อยืนยันวาชุดแฟลชทุกชุด
ทํางานตามหนาที่ คุณสามารถทดสอบยิงชุดแฟลชที่ควบคุมดวยคลื่นว ิทยุโดยกดปุม i 
ในการแสดงผลขอมลูแฟลช (0 222) และเลือก M ทดสอบแฟลช

6 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกสั และถายภาพ
ใน AWL แบบใชคลื่นวทิยุ สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางานจะติดในชองมองภาพของกลอง (0 196) 
หรือการแสดงผลขอมลูแฟลช เมื่อชุดแฟลชทั้งหมด
พรอมทํางาน สามารถดูสถานะของชุดแฟลชที่ควบคุม
ดวยคลื่นวิทยุไดโดยการเลือก การควบคุมแฟลช > 
ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทย ุในเมนูถายภาพ
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❚❚การยิงแฟลชรโีมตซ้ํา
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ชุดแฟลชจะยิงซํ้าขณะทีเ่ปดชัตเตอร ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตถายภาพซ้ํา

1 C: เลือก ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซํ้า
ไฮไลท ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซํ้า ในการแสดงผล
การควบคุมแฟลชรีโมต แลวกด 2

2 C: ปรับการต้ังคาแฟลช
เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งสูงสุดที่
ยิงแฟลชจากชุดแฟลช (จํานวนครั้ง) และจํานวนครัง้
ที่ยิงแฟลชตอวนิาที (ความถี่)

เปดใชงานหรือปดใชงานกลุมทีเ่ลือก เลือก เปด เพื่อ
เปดใชงานกลุมทีเ่ลือก – – เพื่อปดใชงานกลุมที่เลือก

หากเลือก AWL แบบออพติคอล สําหรับ 
การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย 
ในเมนูถายภาพ (0 284) แลว ใหเลือกชองสัญญาณ
สําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตมี SB-500 
คุณตองเลือกชองสัญญาณ 3 แตมฉิะนั้นแลว
คุณสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง 1 
และ 4
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3 f: ต้ังคาชองสัญญาณ (สําหรับ AWL แบบออพติคอลเทาน้ัน)
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในข้ันตอนที่ 2

4 f: จัดกลุมชดุแฟลชรีโมต
AWL แบบออพติคอล
เลือกกลุม (A, B, หรอื C) สําหรบัชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แมวาจะไมมกีารจํากัดจํานวนของ
ชุดแฟลชรโีมตที่อาจใชได จํานวนสูงสุดที่ยิงได จริงคือสามครั้งตอกลุม หากจํานวน
มากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรโีมตที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

AWL แบบใชคล่ืนวิทยุ
เลือกกลุม (A–F) สําหรับชุดแฟลชรโีมตแตละตัว แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลช
ไดสูงสุด 18 ตัว ในลําดับใดก็ได

5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับ
ชุดแฟลช หลังจากจัดชุดแฟลชแลว ใหทดสอบถายภาพเพื่อยืนยันวาชุดแฟลชทุกชุด
ทํางานตามหนาที่ คุณสามารถทดสอบยิงชุดแฟลชที่ควบคุมดวยคลื่นว ิทยุโดยกดปุม i 
ในการแสดงผลขอมลูแฟลช (0 222) และเลือก M ทดสอบแฟลช

6 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกสั และถายภาพ
ใน AWL แบบใชคลื่นวทิยุ สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางานจะติดในชองมองภาพของกลอง (0 196) 
หรือการแสดงผลขอมลูแฟลช เมื่อชุดแฟลชทั้งหมด
พรอมทํางาน สามารถดูสถานะของชุดแฟลชที่ควบคุม
ดวยคลื่นวิทยุไดโดยการเลือก การควบคุมแฟลช > 
ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทย ุในเมนูถายภาพ
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A AWL แบบออพตคิอล
จัดตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตเพ ื่อรับแฟลชนําจากแฟลชหลัก (ตองระมัดระวัง
เปนพิเศษหากไมติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจาก
ชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด qA) เพราะ
อาจรบกวนคาแสง เพื่อปองกันแฟลชความเขมแสงต่ําท่ียิงจากแฟลชหลักปรากฏในภาพถายท่ีชวงสั้นๆ 
ใหเลอืกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงมาก) หรือหมุนหัวแฟลชบนแฟลชหลัก
ไปยังจุดดานบน หลังจากวางตําแหนงชุดแฟลชรีโมต จะมีการยิงทดสอบและดูผลลัพธในหนาจอกลอง

A การชดเชยแสงแฟลช
คาการชดเชยแฟลชที่เลือกดวยปุม W (M) และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จะถูกเพิ่มไปยังค า
ชดเชยแฟลชที่เลือกในเมนูตัวเลือกแฟลชไรสาย สัญลักษณ Y จะกะพริบในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ เม่ือเลือกคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอ ื่นๆ ท่ีไมใช ±0 สําหรับแฟลชหลักหรือ
ชุดแฟลชรีโมตในโหมด TTL หรือ qA
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กลองสามารถแสดงผลขอมลูแฟลชสําหรบัชุดแฟลช SB-5000, SB-500, SB-400 และ SB-300 
ที่ติดตั้งอยูที่ชองเสียบอุปกรณเสริมของกล อง และสําหรบัชุดแฟลชทีค่วบคุมผานทาง AWL 
แบบใชคลื่นวิทยุ โดยใช WR-R10 เพื่อดูขอมูลแฟลช ใหกดปุม R ในการแสดงผลขอมูลการ
ถายภาพ (0 226) ขอมูลที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามโหมดควบคุมแฟลช

❚❚ TTL

❚❚แฟลชภายนอกอัตโนมัติ

การดูขอมูลแฟลช

5

7
6

4

21 3 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ........ 196

2 สัญลักษณแสดงแสงแฟลชสะทอน (แสดงเมื่อ
หัวแฟลชหงายขึ้น)

3 คําเตือนมุมของแฟลช (แสดงเมื่อ
มุมกระจายแสงไมเหมาะสม)

4 โหมดควบคุมแฟลช................................ 199
สัญลักษณแสดง FP............................... 299

5 คาชดเชยแสงแฟลช (TTL) ............. 199, 203

6 โหมดแฟลช ........................................... 201

7 การชดเชยแสงแฟลช .............................. 203

1
2

1 โหมดควบคุมแฟลช................................ 199
สัญลักษณแสดง FP............................... 299

2 การชดเชยแสงแฟลช (รูรับแสงอัตโนมัติ)
................................................... 199, 203
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❚❚ควบคมุแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง

❚❚ปรับเอง

❚❚การยิงแฟลชซ้ํา

1

3
2

1 โหมดควบคุมแฟลช ................................ 199
สัญลักษณแสดง FP ............................... 299

2 การชดเชยแสงแฟลช (ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง) ................... 199, 203

3 ระยะหาง............................................... 199

1
2

1 โหมดควบคุมแฟลช ........................ 199, 200
สัญลักษณแสดง FP ............................... 299

2 ระดับแฟลช ........................................... 200

1
2
3

1 โหมดควบคุมแฟลช ........................ 199, 200

2 ระดับแฟลช (กําลังแฟลช)....................... 200

3 จํานวนที่ปลอย (คร้ัง) ............................. 200
ความถี่ .................................................. 200

A การตั้งคาขอมลูแฟลชและกลอง
การแสดงผลขอมูลการถายภาพแฟลชแสดงการตั้งคา
ของกลองท่ีเลือกไว รวมถึงโหมดคาแสง ความไวช ัตเตอร 
รูรับแสง และคาความไวแสง (ISO)
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❚❚กลุมชุดแฟลช

❚❚ควบคมุไรสายแบบลัด

5

3 6

4

21 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1....... 196

2 การควบคุมแฟลชรีโมต ........................... 214

3 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2................. 208

4 โหมดการควบคุมกลุมชุดแฟลช 2, 3 ........... 214
โหมดการยิงกลุมชุดแฟลช ...................... 214
การชดเชยแสงแฟลช/ระดับแฟลช.... 203, 214

5 แชนเนล 2............................... 210, 211, 215

6 โหมดลิงก .............................................. 211

7

3 8

6
5
4

1 2 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1....... 196

2 การควบคุมแฟลชรีโมต ................... 214, 216

3 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2................. 208

4 สัดสวน A:B........................................... 217

5 การชดเชยแสงแฟลช ...................... 203, 217

6 โหมดควบคุมกลุมชุดแฟลช C และระดับแฟลช
........................................................... 217

7 แชนเนล 2............................... 210, 211, 217

8 โหมดลิงก .............................................. 211
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❚❚การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา

1 แสดงผลใน AWL แบบใชคลื่นวิทยุ เม่ือชุดแฟลชทั้งหมดพรอมใชงาน
2 AWL แบบออพติคอลแสดงดวยสัญลักษณแสดง Y, AWL แบบใชคลื่นวิทยุแสดงดวย Z, AWL 

แบบรวมออพติคอลและคลื่นวิทยุดวย Y และ Z. แชนเนล AWL แบบออพติคอลสําหรับ AWL 
แบบรวมออพติคอลและคลื่นวิทยุ จะปรากฏขึ้นเมื่อใช SB-500 เปนแฟลชหลัก

3 สัญลักษณท่ีปรากฏสําหรับแตละกลุมเมื่อใช AWL แบบรวมออพติคอลและคลื่นวิทยุ

6
3

74
5

1 2 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1 ...... 196

2 การควบคุมแฟลชรีโมต................... 214, 219
ระดับแฟลช (กําลังแฟลช)....................... 219

3 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2................. 208

4 จํานวนที่ปลอย (คร้ัง) ............................. 219
ความถี่.................................................. 219

5 สถานะกลุม (เปดใช/ไมใช)...................... 219

6 แชนเนล 2 .............................. 210, 211, 220

7 โหมดลิงก .............................................. 211

A การตัง้คาเปลี่ยนแฟลช
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาแฟลชไดเม่ือกดปุม i ในจอแสดงผล
ขอมูลแฟลช ตัวเลือกท่ีสามารถใชงานไดจะแตกตางกันตาม
ชุดแฟลชและการตั้งคาท่ีเลือกไว คุณสามารถทดสอบยิงแฟลช
ไดเชนกัน
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

การกดปุม R ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพจะแสดงขอมูลการถายภาพในจอภาพ 
ซ่ึงไดแก ความไวชัตเตอร คารูรบัแสง จํานวนภาพที่เหลือ และโหมดพื้นที่ AF

ปุม R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17

16

14

13
15 12

1 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ .........308
โหมดเครื่องบิน .......................................307

2 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ..........308
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ........308

3 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม.........253

4 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือเปดรับแสง
เปนเวลานาน ........................................286

5 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด.........286

6 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........286

7 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส ....298

8 โหมดหนวงเวลาถาย ...............................297

9 สัญลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา
............................................................246
สัญลักษณแสดงการแบบยอเวลา...............74
สัญลักษณแสดง & ...........................5, 304

10 สัญลักษณแสดง “Beep”........................ 306

11 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ของกลอง ............................................... 35
สวนแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D17
........................................................... 309
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ 
MB-D17

12 ไวตบาลานซ.......................................... 159

13 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 181

14 สัญลักษณแสดง Active D-Lighting ....... 190

15 ชองเมนูถายภาพ ................................... 283

16 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ........................ 88

17 โหมดลั่นชัตเตอร .................................... 116
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29
30

31

23

24
25
26

2120 221918

27
28

18 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ......299

19 ไอคอนการล็อคความไวชัตเตอร ...............140

20 ความไวชัตเตอร ..............................133, 135

21 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............134, 325

22 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................134, 135
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ..................134, 325

23 สัญลักษณแสดงคาแสง...........................136
สวนแสดงการชดเชยแสง .........................143
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช .........147
ถายครอมไวตบาลานซ .....................151

24 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............306

25 สัญลักษณแสดงขอมูลลิขสิทธิ์ .................306

26 สัญลักษณ IPTC ....................................306

27 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .... 132

28 โหมดการถายภาพ ................................. 130

29 ตําแหนงเฟรมปจจุบันเมื่อกลองอยูในฟงกชั่น
ถายครอม ................................... 149, 153
จํานวนการถายครอม ADL .................... 156
ความแตกตางของคาแสง HDR............... 195
สัญลักษณแสดง HDR (ถายเปนชุด) ....... 192
จํานวนภาพ (การถายภาพซอน) .............. 238
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน 
(ถายเปนชุด) ........................................ 237

30 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและ
แฟลช .................................................. 147
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
........................................................... 151
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 155
สัญลักษณ HDR.................................... 192
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 237

31 โหมดแฟลช ........................................... 201

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพหรอืขอมลูแฟลชออกจากจอภาพ ใหกดปุม R หรือกดปุมกดชตัเตอร
ลงคร่ึงหนึง่ จอภาพจะปดโดยอตัโนมตัถิาไมมกีารใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วนิาที
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

32
33

35
34

42 41 3940

38

36

37

32 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 143
คาการชดเชยแสง................................... 143

33 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ..... 203
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 203

34 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 206

35 ระบบวัดแสง.......................................... 128

36 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .................... 140

37 คาความไวแสง (ISO) ............................. 123
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 123
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ 
........................................................... 127

38 อักษร “K” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
............................................................. 36

39 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 36, 389
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง .................... 252

40 คุณภาพของภาพ ..................................... 91
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ........................ 96
ขนาดภาพ ............................................... 94
ไอคอนการด XQD ............................. 15, 96
ไอคอนการด SD ................................ 15 ,96

41 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ............................... 101

42 โหมดพื้นท่ี AF ............................... 103, 106

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่หนาจอเปด ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 
(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 296) สามารถเปลี่ยนสีของตัวอักษรในจอแสดงผลขอมูลโดยใช
ตัวเลือก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ ในเมนูการตั้งคา (0 305)
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การเขาถึงตัวเลือกดานลาง ใหกดปุม i ขณะถายภาพดวย
ชองมองภาพ ไฮไลทรายการดวยปุมเลือกคําสั่ง แลวกด J 
เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลทไว หากต องการ
กลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหนึ่ง

ปุม i

ตัวเลือก 0

ชองเมนูถายภาพ 283

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง 292

กําหนดการควบคุมเอง 301

Active D-Lighting 190

เลือกพ้ืนที่ภาพ 89

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 286

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 286

ปุม i
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การตั้งคากลองทีร่ะบุไวดานลางสามารถ
เปลี่ยนเปนคาจากโรงงานไดโดยกดปุม 
T และ E คางไวพรอมกันนานกวา
สองวินาที (ปุมเหลานี้มเีครื่องหมายจุดสีเขียว
กํากับ) แผงควบคุมปดช่ัวครูในขณะที่การตั้งคา
จะถูกรีเซ็ต

การรเีซ็ตโดยกดสองปุม: 
การเรียกคืนการตั้งคาเริม่ตนจากโรงงาน

ปุม T ปุม E
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❚❚การตั้งคาทีเ่ขาใชไดจากเมนถูายภาพ1

1 ยกเวนการตั้งคาการถายภาพซอนและเวนชวงเวลา กลองจะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไว
ในขณะนั้น โดยใชตัวเลือก ชองเมนูถายภาพ (0 283) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอืน่ๆ

2 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
3 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอน

จากภาพที่บันทึกไวจนถึงจุดน้ัน โหมดซอนภาพและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
4 กลองจะไมรีเซ็ตคาความเนียนและความแตกตางของคาแสง
5 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน, ชวงเวลา

ในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมท้ังปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

ชองเมนูภาพถายเพ่ิมเติม ปด

คุณภาพของภาพ JPEG Normal

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF ใหญ

NEF (RAW) ใหญ

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด

ไวตบาลานซ อตัโนมัติ > รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)

การปรับละเอยีด A-B: 0, G-M: 0

การตั้งคา Picture Control 2 ไมเปลี่ยนแปลง

การถายภาพซอน ปด 3

HDR (High Dynamic Range) ปด 4

การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 5

ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ไมใช

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ เปด
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❚❚การต้ังคาทีเ่ขาใชไดจากเมนูถายภาพยนตร

❚❚การต้ังคาอื่นๆ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (โหมด M) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ปด

ความไวแสงสูงสุด  51200

ไวตบาลานซ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย

Active D-Lighting ปด

VR แบบอเิล็กทรอนิกส ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

จุดโฟกัส 1 กลาง

จุดโฟกัสท่ีตั้งเอง กลาง

โหมดการถายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติ

โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด

การชดเชยแสง ปด

คางปุมล็อค AE ปด

ล็อคความไวชัตเตอร ปด

ล็อครูรับแสง ปด

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S

โหมดพื้นท่ี AF

ชองมองภาพ AF จุดเดียว

ไลฟวิว AF พ้ืนท่ีปกติ

ไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย ไมมี

ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ไมใช

แสดงไฮไลท ปด
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1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏขึ้นหากเลือก AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1EV 

(การถายครอมคาแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถายครอมไวตบาลานซ) กลองจะเลือก Y อัตโนมัติ 
สําหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถายครอม ADL แบบภาพชุดสองภาพ

3 กลองจะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น โดยใชตัวเลือก ชองการตัง้คาแบบ
กําหนดเอง (0 292) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอื่นๆ

ความดังของหูฟง 15

ระบบวัดแสง วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ

การถายครอม ปด 2

โหมดแฟลช แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก

การชดเชยแสงแฟลช ปด

FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช) ปด

โหมดหนวงเวลาถาย ปด 3

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน
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กลองเสนอตัวเลือก ลดการกะพริบ สองตัวเลือก สําหรับลดผลกระทบของการกะพริบ
ที่เกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอท ตัวเลือกแรกตั้งอยูที่เมนูถายภาพ
และใชเพื่อลดการกะพรบิสําหรบัการถายภาพดวยช องมองภาพ ขณะทีต่ัวเลือกที่สองอยูที่
เมนูถายภาพยนตรและใชเพื่อลดการกะพริบในโหมดไลฟวิวและภาพยนตร

❚❚การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ต้ังคาการลดการกะพริบ: เมื่อเลือก เปดใช 
กลองจะตั้งเวลารูปภาพเพื่อลดเอ็ฟเฟกตของการกะพรบิ

• สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ: เมื่อเลือก เปด 
ไอคอน FLICKER จะแสดงขึ้นมาในชองมองภาพ 
หากตรวจพบการกะพริบเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง 
หากตรวจพบการกะพริบเมื่อเลือก ไมใช สําหรับ 
ต้ังคาการลดการกะพริบ ไอคอนจะกะพริบ 
การเปดใชงานการลดการกะพริบ ใหเลือก เปดใช สําหรับ 
ต้ังคาการลดการกะพริบ

❚❚ ไลฟวิวและโหมดภาพยนตร
สามารถใชตัวเลือก ลดการกะพริบ ในเมนูถายภาพยนตร
เพื่อลดการกะพรบิถ่ีและแถบขณะที่ใชไลฟวิวและบันทกึ
ภาพยนตร (0 290)

ลดการกะพริบ

สัญลักษณ FLICKER
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A ลดการกะพริบในเมนูถายภาพ
ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดกอนถายภาพเพิ่มเติม ตัวเลือกลดการกะพริบสามารถตรวจจับ
การกะพริบท่ี 100 และ 120 Hz (สัมพันธกับอะแดปเตอร AC 50 และ 60 Hz ตามลําดับ) 
ระบบอาจไมสามารถตรวจจับการกะพริบไดหรือผลลัพธภาพถายอาจไมเปนไปตามที่ตองการหาก
พ้ืนหลังของภาพมืด แหลงกําเนิดแสงสวางจา หรือมีแสงไฟประดับ และแสงไฟที่ไมไดมาตรฐานอื่นๆ 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับแหลงกําเนิดแสง ซึ่งอาจทําให มีความหนวงเกิดขึ้นเล็กนอยกอนกดชัตเตอร ระหวาง
การถายภาพตอเน่ืองเปนชุด อัตราการบันทึกภาพอาจชาหรือไมแนนอน นอกจากน้ี ภาพที่ถาย
ออกมาอาจไมเปนไปตามตองการ ถาความถี่ของแหล งจายไฟฟาเปลี่ยนขณะถายภาพ

การตรวจจับการกะพริบถ่ีจะไมเกิดผลหากความไวช ัตเตอรชากวา 1/100 วินาที (รวมถึงการเปด
ชัตเตอรคางและเวลา) หรือเม่ือเลือก MUP สําหรับโหมดลั่นชัตเตอรหรือเม่ือโหมดหนวงเวลาถาย
เปดอยู สามารถใชงานการตรวจจับการกะพริบถ่ีขณะการถายภาพแฟลช แตไมสามารถใชกับ
ชุดแฟลชรีโมตไรสาย
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพชุดตั้งแต สองถึงสิบภาพเปนภาพถายภาพเดียว

❚❚การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากโหมดไลฟวิวกอนดําเนินการ

1 เลือก การถายภาพซอน
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

การถายภาพซอน

A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
หากหนาจอปดลงในขณะที่แสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 30 วินาที 
จะทําใหการถายภาพสิ้นสุดลงและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ไดบันทึกไวจนถึงจุดน้ัน สามารถ
ยืดเวลาที่ใชบันทึกคาแสงถัดไปโดยการเลือกเวลาใหนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 296)
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนีแ้ละกด J:
• ในการถายภาพซอนเปนชดุ เลือก 0 เปด 

(ถายเปนชุด) การถายภาพซอนเปนชุดจะ
ดําเนินตอไปจนกวาจะเลือก ปด สําหรับ 
โหมดการถายภาพซอน

• ในการถายภาพซอนเปนชดุ หน่ึงภาพ เลือก 
เปด (ถายภาพเดียว) กลองจะเริม่ถายภาพปกติโดยอัตโนมัติหลังจากท าน
สรางภาพซอนเปนชุด ภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชั่นน้ีโดยไมสรางภาพซอนเพ ิ่ม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) 
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม



238

3 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ แลวกด 2

กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวม
เปนภาพเดียว แลวกด J

A ปุม BKT
ถาเลือก การถายภาพซอน สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุม BKT + y (0 301) ทานสามารถเลือกโหมดการ
ถายภาพซอนไดโดยกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก และเลือกจํานวนภาพไดโดยกดปุม BKT แลว
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย โหมดและจํานวนภาพจะ
ปรากฏบนแผงควบคุมดานบน: สัญลักษณ a สําหรับ 
ปด, B สําหรับ เปด (ถายภาพเดยีว) และ b สําหรับ เปด 
(ถายเปนชุด)
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4 เลือกโหมดซอนภาพ
ไฮไลท โหมดซอนภาพ แลวกด 2

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• เพ่ิม: การถายภาพจะซอนกันโดยไมไดปรับแตง 
จํานวนที่เพิ่มข้ึนไมถูกปรับคา

• เฉลี่ย: กอนถายภาพซอน จํานวนภาพที่เพิ่มข้ึน
สําหรับการสรางภาพซอนจะถูกแบงตามจํานวนภาพ
ทั้งหมดที่ถาย (จํานวนที่เพิ่มข้ึนของการสรางภาพ
ซอนแตละภาพจะถูกตั้งคาเปน 1/2 สําหรับถายภาพ 2 ภาพ 1/3 สําหรบัถายภาพ 3 ภาพ 
ฯลฯ)

• เฉพาะสวนสวาง: กลองจะเปรียบเทียบพิกเซลในภาพถายแตละภาพและใชภาพที่
สวางที่สุด

• ทําใหมืดลง: กลองจะเปรยีบเทียบพิกเซลในภาพถายแตละภาพและใชภาพที่มืดที่สุด

+

+
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนื่อง (0 116) กลองจะบันทึกคาแสงทั้งหมด
ในการถายครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) กลองจะบันทึกภาพซอน
ตอในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด (ถายภาพเดียว) 
การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมื่อถายภาพแรกเสร ็จ ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะบันทึก
จํานวนคาแสงที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 3 ในหนา 238 โดยอัตโนมตัิ โดยไมข้ึนกับตัวเลือก
ที่เลือกไวสําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ต้ังเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 296) 
อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบค ุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ต้ังเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดลั่นชัตเตอร กลองจะถายภาพ
หนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร กลองจะถ ายภาพตอเนื่องจนกระทั่งทุกภาพ
ไดถูกบันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพซอนที่หยุดชะงักลงกอนที่กลองจะ
บันทกึภาพทั้งหมดไว ใหดูหนา 241)

สัญลักษณ n จะกะพริบจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด 
ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) การถายภาพซอน
จะสิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน
เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถาย
ภาพซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมตัิเมื่อการถายภาพซ อน
เสร็จสมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพซอนเสร็จ
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพซอน
หากตองการสิ้นสุดการถายภาพซอนกอนที่กลองจะถายภาพ
ครบตามที่กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมดการถาย
ภาพซอน หากการถายภาพสิ้นสุดลงกอนทีก่ลองจะถายภาพ
ครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอนจากภาพท ี่
ถูกบันทึกไวถึงจุดนั้น หากเลือก เฉล่ีย สําหรับ 
โหมดซอนภาพ คาจํานวนภาพที่เพิ่มข้ึนจะปรบัเพื่อแสดง
ใหเห็นจํานวนภาพที่บันทึกจริง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:
• การรีเซ็ตโดยกดสองปุมทํางาน (0 230)
• ปดกลอง
• แบตเตอรีห่มด
• ภาพถูกลบ

D การถายภาพซอน
การถายภาพซอนอาจจะมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน)

อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน

ใชไลฟวิวไมไดขณะกําลังถายภาพ การเลือกไลฟวิว จะรีเซ็ตคา โหมดการถายภาพซอน เปน ปด

ขอมูลการถายภาพที่อยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (รวมถึงระบบวัดแสง คาแสง 
โหมดการถายภาพ ทางยาวโฟกัส วันท่ีบันทึก และการปรับทิศทางกลอง) 
สําหรับการถายภาพแรกในการถายภาพซอน



242

A การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือก
จนกวาจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา) จากนั้น ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะสิ้นสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอน
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ)

A การตัง้คาอื่นๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา 
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคาเมนูดังกลาวไมได
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กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา

การถายภาพแบบเวนชวงเวลา

D กอนการถายภาพ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรนอกจากการตั้งเวลาถาย (E) เม่ือใชชวงเวลา กอนเร่ิมถายภาพแบบ
เวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจ ุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ เม่ือปรับการตั้งคา
ตามท่ีคุณพอใจแลว ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพ เพื่อปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพ
สงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 119)

กอนเลือกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและโปรดแนใจวานาฬิกาในกลอง
ถูกตั้งเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 304)

ควรใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพื่อใหม่ันใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ ควรแนใจวาแบตเตอรี่ถูกชาร จจนเต็ม ถาไมแนใจ ใหชารจแบตเตอร่ีกอนท่ีจะใช 
หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
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2 การปรับการต้ังคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกในการเริม่ ชวงเวลาหาง จํานวนภาพตอชวงเวลา และตัวเลือกปรับคาแสง
ทุกภาพใหเทากัน

• การเลือกตัวเลือกในการเริ่ม:

การเริ่มถายภาพทันท ีใหเลือก ทันที การเริ่มถายภาพในวนัที่และเวลาที่เลือก ใหเล ือก 
เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:

ไฮไลท ตัวเลือกในการเริ่ม แลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหาง (ชั่วโมง นาที และวินาที) 
แลวกด J
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• การเลือกจํานวนภาพตอชวงเวลา:

ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรับแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอัตราที่เลือก
สําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (ความเร็วการถายในโหมด CL; 0 297)

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถ ายกอนหนาในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะม ีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อ
เปดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมตัิ)

ไฮไลท จํานวนครั้งในการถาย × 
จํานวนช็อต/ชวงเวลา และกด 2

เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนช็อต
ตอชวงเวลา แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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3 เร่ิมตนถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะถายภาพชุดแรก ณ 
เวลาที่กําหนด หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาทหีากเล ือก 
ทันที สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม ในข้ันตอนที ่2 
การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางที่เล ือกไว
จนกระทั่งกลองถายภาพทั้งหมด

A ขณะถายภาพ
ในขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา สัญลักษณ Q บน
แผงควบคุมดานบนจะกะพริบ ทันทีกอนท่ีชวงเวลาการถายภาพ
ถัดไปจะเร่ิม จอแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดงจํานวน
ชวงเวลาที่เหลือ และการแสดงผลคารูรับแสงจะแสดง
จํานวนภาพที่เหลืออยูในชวงเวลาปจจุบัน สวนคาอื่นๆ สามารถ
ดูจํานวนชวงเวลาที่เหลืออยูและจํานวนภาพในแตละชวงไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
(ทันทีท่ีปุมถูกปลอย ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดงจนกวาการตั้งเวลาสแตนดบายสิ้นสุดลง)

สามารถปรับการตั้งคา ใชเมนู และแสดงภาพไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู 
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติประมาณสี่วินาทีในระหว างแตละชวงเวลา โปรดทราบวาการเปลี่ยน
การตั้งคาของกลองในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูน้ันจะทําใหการถายภาพ
หยุดลงได

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุไวในแตละชวงเวลา
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❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากลางคัน
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาสามารถหยุดช่ัวคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J 
หรือเลือก หยุดชัว่คราว ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา

❚❚การถายแบบเวนชวงเวลาตอ
การถายภาพตอ:

• การเร่ิมทันที

• การเร่ิมในเวลาที่กําหนด

❚❚การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนทีจ่ะถายภาพทั้งหมด ใหเลือก ปด ในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J

สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม 
ใหไฮไลท 

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม 
แลวกด 2

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม 
แลวกด J

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J
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❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบันถาสถานการณใดๆ ต อไปนีย้ังคงดําเนินอยูนานเปนเวลา
แปดวินาทีเปนตนไป หลังจากครบกําหนดที่ชวงเวลาจะตองเริ่มตน ภาพถายสําหรบัชวงเวลา
กอนยังไมถูกถาย การดหนวยความจําเต็ม หรอืกลองไมสามารถโฟกัสใน AF-S (โปรดทราบวา
กลองจะโฟกัสอีกครั้งกอนถายแตละครัง้) กลองจะกลับมาถายภาพตอในชวงเวลาถัดไป

D พ้ืนที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตจะไมมีการถายภาพ 
และจะถายภาพตอ (0 247) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการด
หนวยความจําแผนใหมแลว

A ชองเมนูถายภาพ
การเปลี่ยนแปลงในการตั้งคาเวนชวงเวลาจะมีผลกับชองเมนูถายภาพท้ังหมด (0 283) 
หมายความวาการถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานตอแมเม่ือคุณเปลี่ยนชองเมนูถายภาพ 
ถารีเซ็ตการตั้งคาเมนูถายภาพโดยใชรายการ ชองเมนูถายภาพ ในเมนูถายภาพ การถายแบบ
เวนชวงเวลาจะสิ้นสุดและการตั้งคาการถายแบบเวนชวงเวลาจะถูกรีเซ็ตคาดังตอไปน้ี:

• ตัวเลือกเร่ิม: ทันที
• ระยะเวลา: 00:01':00"
• จํานวนของชวงเวลาหาง: 1

• จํานวนภาพ: 1
• ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน: ปด

A การถายครอม
ปรับการตั้งคาการถายครอมกอนท่ีจะเร่ิมการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาการถายครอมคาแสง 
แฟลช หรือ ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน กลองจะถายภาพ
หลายภาพในโปรแกรมการถายครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนู
ชวงเวนเวลา ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ทํางานอยู กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา และดําเนินการเพื่อสรางภาพใหม
ตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
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A การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
เลือกชวงเวลาที่นานกวาเวลาที่จําเปนสําหรับถ ายจํานวนภาพที่เลือกไวและหากคุณใชแฟลช 
ใหรวมเวลาที่จําเปนสําหรับชารจแฟลช หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป จํานวนภาพที่ถายอาจนอยกวา
จํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาห างคูณดวยจํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) หรือแฟลช
อาจยิงนอยกวาท่ีจําเปนสําหรับคาการรับแสงเต ็มสวน กําลังแฟลชอาจต่ํากวาระดับท่ีตองการ
ถาถายภาพมากกวาหน่ึงภาพตอชวงเวลา การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับ
การเปดรับแสงเปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดช ัตเตอรคางหรือเวลา 0 137) หรือ
ภาพยนตรแบบยอเวลา (0 74) รวมท้ังไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิว (0 43, 58) หรือเม่ือเลือก 
บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง > ปุมกดชัตเตอร 
(0 303) โปรดทราบวาเน่ืองจากความไวชตัเตอร อัตราเฟรม และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพ
อาจแตกตางจากชวงเวลาหนึ่งไปยังอกีชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่ง
และเร่ิมตนของอกีชวงเวลาแตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือก
ความไวชัตเตอรของ A หรือ % ไวในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ชวงเวลาเปนศูนย 
หรือเวลาเริ่มตนนอยกวาหน่ึงนาที) การแจงเต ือนจะปรากฏบนจอภาพ

การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเล ือก E (ตั้งเวลาถาย) หรือหากปดกลองแลวเปดอีกคร้ัง 
(เม่ือปดกลอง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการดหนวยความจําไดโดยไมทําใหการถายภาพแบบ
เวนชวงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสงผลตอการตั้งคาแบบเวนชวงเวลา
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สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU ในโหมด A และ M โดยการตั้งคารรูับแสงดวยแหวนปรับ
รูรบัแสงของเลนส โดยการระบบขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรรูับแสงสูงสุดของเลนส) ผูใช
จะสามารถเขาถึงฟงกช่ันของเลนสชนิดม ีCPU ตอไปนี้ได

หากทราบทางยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมตัิกับชุดแฟลชเสรมิภายนอก
• ทางยาวโฟกัสจะระบุไว (มีเครือ่งหมายดอกจันกําก ับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

หากทราบคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรบัแสงจะปรากฏบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรบัตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด qA 

(รรูับแสงอัตโนมัติ)
• รูรบัแสงจะระบุ (มเีครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

ระบุทั้งทางยาวโฟกัสและคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ
หรือระบบวดัแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส Reflex-
NIKKOR)

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพ และเฉพาะจุด และแฟลชลบเงาเพื่อ
ความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับดิจิตอล SLR

เลนสชนิดไมมี CPU
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การปอนหรอืแกไขขอมูลสําหรับเลนสชนิดไมม ีCPU:

1 เลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU
ไฮไลท ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา 
แลวกด 2

2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือก
หมายเลขเลนส

3 ปอนความยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท ทางยาวโฟกัส (มม.) หรือ คารูรับแสงสูงสุด 
แลวกด 4 หรอื 2 เพื่อแกไขรายการที่ไฮไลท

4 บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารูรบัแสงที่ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ใชเลนสชนิดไมม ีCPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
กําหนด เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 301)

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลกัหรือยอยจนกระทั่งหมายเลขเลนส
ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว ใหเลือกคามากกว าท่ีใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนสมากท่ีสุด

A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับเลนส 
โปรดทราบวาขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ความยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูล
สําหรับเลนสใหแสดงคาใหมของความยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละคร้ังท่ีปรับคาซ ูม

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

หมายเลขเลนส



253

ชุด GPS สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตอรีโมต 10-pin ได ทําใหคนหาคาละติจูด ลองจิจูด ความสูง 
เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) และทิศทางที่มุงไป แลวบ ันทึกลงในภาพที่ถายไวแตละภาพได 
กลองสามารถใชไดกับอุปกรณเสริมชุด GPS รุน GP-1 และ GP-1A (ดูขอมลูที่ดานลาง 
โปรดทราบวารุนเหลานี้จะไมมีหวัเข็มทิศ) หร ือชุดอุปกรณยี่หออ่ืนที่รองรบัโดยการเชื่อมตอ
ผานทางสายอะแดปเตอร GPS รุน MC-35 (0 336)

❚❚ชุด GPS GP-1/GP-1A
อุปกรณเสริมชุด GPS เหลานี้ออกแบบมาเพื่อใชกบักลองดจิิตอล Nikon สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการเชื่อมตอชุด GPS ใหดูคูมือที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

ขอมูลบอกตําแหนง

A สัญลักษณ o
กลองจะแสดงสถานะการเชื่อมตอเปนสัญลักษณ o บน
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
• o (แสดงคาง): ขอมูลบอกตําแหนงท่ีไดรับ
• o (กะพริบ): อุปกรณ GPS กําลังหาสัญญาณ การถายภาพ
ในขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบจะไมมีขอมูลบอกตำแหนง

• ไมมีสัญลักษณ: 
ไมมีขอมูลตําแหนงใหมท่ีไดรับจากชดุอุปกรณ  GPS เปนเวลา
อยางนอยสองวินาที ถายภาพในขณะที่สัญลักษณ o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลบอกตําแหนง

A สมารทดีไวซ
ในการดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซและฝงลงในภาพที่ถายหลังจากนั้น 
สรางการเชื่อมตอไรสายและเลือก ใช สําหรับ ขอมูลบอกตําแหนง > ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ 
ในเมนูการตั้งคา (0 307)

A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง
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❚❚ ตัวเลอืกเมนูต้ังคา
รายการ ขอมูลบอกตําแหนง ในเมนตูั้งคามตีัวเลือกตามที่ปรากฏดานลาง
• ตําแหนง: ละติจูด ลองจิจูด ระดับความสูงและเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) และทศิทางที่มุงไป 

(ถารองรับ) ปจจุบันตามที่รายงานโดยอุปกรณ GPS
• ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก > ต้ังเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะเปดใชหรือไมเปด
ใชตัวตั้งเวลาสแตนดบายเมือ่ตอชุด GPS

• ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก > ต้ังนาฬกิาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกา
ของกลองกับเวลาที่อุปกรณ GPS รายงานใหทํางานพร อมกัน

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปดใช

เปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย ตัวตั้งเวลาจะหมดอายุอัตโนมัติหากไมมี
การดําเนินงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตัง้เวลาสแตนดบาย, 0 296) ซึ่งเปนการลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ หากเชื่อมตอ
กับชุด GP-1 หรือ GP-1A ชุดอุปกรณจะยังคงทํางานเปนเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไว
หลังจากตัวตั้งเวลาหมดอายุ เพื่อใหกลองมีเวลารับตําแหนงบอกขอมูล 
การหนวงเวลาจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดหน่ึงนาทีหลังจากเปดใชงานระบบวัดแสงหรือเม่ือ
เปดใชงานกลองถายรูป

ไมใช ปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย เพื่อใหม่ันใจวาไมมีการรบกวนการบันทึกขอมูล
บอกตําแหนง

A ทิศทางที่มุงไป
ทิศทางที่มุงไปจะถูกบันทึกไวหากอุปกรณ GPS มีหัวเข็มทิศ 
(โปรดทราบวา GP-1 และ GP-1A ไมมีหัวเข็มทิศ) กําหนดให
อุปกรณ GPS หันไปทางทิศทางเดียวกันกับเลนส และม ี
ระยะหางจากกลองไมต่ํากวา 20 ซม.
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ขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ ทานสามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยการปด
ไปทางซายหรอืขวา หรอืกด 4 หรอื 2 หากตองการ
ดูขอมูลเพิ่มเติมของภาพปจจุบัน กด 1 หรือ 3 (0 261)

การแสดงภาพขนาดยอ
ในการดูหลายภาพพรอมกัน กดปุม W (M) ขณะที่ภาพ
แสดงเต็มหนาจอ จํานวนภาพที่แสดงบนจอภาพสามารถ
เพิ่มจํานวนไดตั้งแต 4 ถึง 9 ถึง 72 ทกุครัง้ที่กดป ุม W (M) 
และสามารถลดจํานวนการแสดงผลไดทุกครั้งที่กดปุ ม X 
เลื่อนนิ้วไปบนหนาจอสัมผัสเพื่อเลื่อนข้ึนหร ือลงหรือ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทรูปภาพ

การดูภาพ
W

X

W

X

W

X

การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ

ปุม K

ปุม W (M)
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ปุมควบคุมการเลน

J +
แสดงขอความเลือกชองบรรจุการด/โฟลเดอร ในการเลือกการดและโฟลเดอร
ของภาพที่กําลังเปดดู ใหไฮไลทชอง แลวกด 2 เพื่อแสดงรายชื่อโฟลเดอร จากน้ัน 
ไฮไลทโฟลเดอร แลวกด J

J + สรางภาพรีทัชจากภาพปจจุบัน หรือสรางภาพยนตร ตัดตอจากภาพยนตรปจจุบัน 
(0 82, 313)

J +
ดูคา IPTC ท่ีกําหนดไวท่ีบันทึกไวในกลอง (0 306) ในการฝงคา IPTC ท่ี
กําหนดไวในภาพปจจุบัน ใหไฮไลทคาท่ีตั้งเอง แลวกด J (คาดังกลาวจะไป
แทนที่คาเดิมท่ีฝงไวในภาพปจจุบัน)

J + อัปโหลดภาพผานเครือขายไรสายหรืออีเทอรเน็ต เม่ือติดตั้ง WT-7 เขากับกลอง 
(0 335)

O (Q): ลบภาพปจจุบัน (0 278)

G: ดูเมนู (0 281)

L (Z/Q): ปกปองภาพปจจุบัน (0 273)

X: ซูมเขา (0 271)

W (M): การดูหลายภาพ (0 255)

J: ใชรวมกับปุมเลือกคําสั่งตามที่
อธิบายไวดานลาง
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A การดหนวยความจําสองใบ
หากใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดหนวยความจําท่ีจะแสดงภาพไดโดยกดปุม 
W (M) เม่ือภาพขนาดยอปรากฏขึ้น 72 ภาพ

A หมนุเปนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ในทิศทางสูง ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง 
ในเมนูแสดงภาพ (0 282)

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 282) ภาพจะปรากฏโดย
อัตโนมัติในหนาจอหลังจากถายภาพ (เน่ืองจากกล องอยูในทิศทางที่ถูกตอง ภาพจะไมหมุนเอง
โดยอัตโนมัติในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง การแสดงภาพจะเริ่มขึ้น
เม่ือถายภาพเสร็จ โดยเริ่มจากภาพแรกในชุดภาพต อเน่ืองปจจุบัน

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหหนาจอทํางานอยูแมไมมีการใชงาน ใหดูการต ั้งคา
แบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 296) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ี
การทํางานที่ใชปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 
0 301) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําส ั่งเพื่อคนหาภาพหรือเมนู ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > เมนูและการแสดงภาพ (0 302)
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การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ สามารถใชจอภาพที่ไวตอการส ัมผัสเพื่อ:

ดูภาพอื่น

ปดซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่น

เลื่อนไปยังภาพ
อื่นๆ อยางรวดเร็ว

ในโหมดมุมมองแบบเต็มจอ คุณสามารถ
แตะปุมของจอแสดงผลเพื่อแสดงแถบ
การเลื่อนภาพ จากน้ันเลื่อนน้ิวไปทางซาย
หรือขวาเพื่อเล่ือนดูภาพอื่นๆ อยางรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ

ซูมเขา (เฉพาะภาพ
เทานั้น)

ใชการถางและจีบน้ิวเพื่อซูมเขาและออก 
และการเลื่อนน้ิวเพื่อเล่ือนหนาจอ 
(0 271) คุณยังสามารถแตะ
จอแสดงผลสองครั้งอยางรวดเร็วเพื่อซูมเขา
การแสดงภาพเต็มจอหรือยกเลิกการซูม
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ดูภาพขนาดเล็ก

เพื่อ “ซูมออก” ไปยังการดูภาพขนาดเล็ก 
(0 255) ใชการจีบน้ิวในการแสดงภาพ
เต็มจอ ใชการจีบน้ิวเขาและการ
เหยียดน้ิวออกเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะ
แสดงตั้งแต 4, 9 และ 72 ภาพ

ดูภาพยนตร

แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเร่ิมเลน
ภาพยนตร (ภาพยนตรจะแสดงดวย
สัญลักษณ 1) แตะหนาจอเพื่อหยุด
ชั่วคราวหรือเลนตอ หรือแตะ Z เพื่อ
ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ 
(โปรดทราบวาสัญลักษณบางอยางในการ
แสดงผลการเลนภาพยนตรจะไมตอบสนอง
ตอการทํางานของหนาจอสัมผัส) คําแนะนํา
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ปุม i
การกดปุม i ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ 
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
• ใหคะแนน: ใหคะแนนภาพปจจุบัน (0 274)
• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ (ภาพถ าย
เทาน้ัน): เลือกรปูภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ

• IPTC (ภาพถายเทาน้ัน): คา IPTC ที่กําหนดไวลวงหนา
ซ่ึงฝงไวในภาพปจจุบัน (0 306)

• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรทีัช (0 313) 
เพื่อสรางภาพรทีัชของรปูภาพปจจุบัน

• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตัดตอ
ภาพยนตรโดยใชตัวเลือกในเมนูตัดตอภาพยนตร (0 82) 
สามารถตัดตอภาพยนตรโดยกดปุม i เมื่อพักการแสดง
ภาพยนตร

• เลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร: เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ ไฮไลทชองบรรจุ 
แลวกด 2 เพื่อแสดงรายการโฟลเดอรในการดที่เลือก จากน ั้นไฮไลทโฟลเดอร แลวกด J 
เพื่อดูภาพในโฟลเดอรที่ไฮไลท

การออกจากเมนูปุม i แลวกลับไปยังการแสดงภาพ ใหกดปุม i อีกครั้ง

ปุม i
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพทีป่รากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลื่อนดูขอมูลภาพตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ” ขอมูลการถายภาพ 
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม และไฮไลท จะปรากฏขึ้นถามีการเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกันสําหรับ 
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 281) ขอมลูบอกตําแหนง (0 253) และคา IPTC 
ที่ตั้งคาดวยตนเอง (0 306) จะปรากฏถาหากมีการฝงขอมลูในภาพ

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท คา IPTC ท่ีกําหนดไว

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ ขอมูลบอกตําแหนง
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❚❚ขอมลูไฟล

1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ เทาน้ัน (0 281) แลวภาพที่เลือก
จะถูกถายดวยชองมองภาพ

2 หากถายภาพโดยใชแมนวลโฟกัส AF จุดเดียว แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส หรือแบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
เปนกลุม จอแสดงผลจะแสดงจุดโฟกัสท่ีผูใชเลือก หากถายภาพโดยใชการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ 
หรือ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ จอแสดงผลจะแสดงจุดโฟกัสท่ีกลองเลือก

1 3 5 6

8

7

1112

14

10 9

2 4

13

15
16

1 สถานะปองกัน........................................273

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................313

3 อัปโหลดเครื่องหมาย...............................276

4 สัญลักษณคา IPTC ท่ีกําหนดไว ......256, 306

5 จุดโฟกัส 1, 2.......................................97, 108

6 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด

7 กรอบพ้ืนท่ี AF 1 ........................................29

8 คุณภาพของภาพ ......................................91

9 ขนาดภาพ ............................................... 94

10 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 88

11 เวลาในการบันทึก .................................. 304

12 วันท่ีบันทึก ............................................ 304

13 ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําปจจุบัน
........................................................ 40, 96

14 ใหคะแนน ............................................. 274

15 ชื่อโฟลเดอร........................................... 283

16 ชื่อไฟล .................................................. 283
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❚❚ ไฮไลท

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (M) 
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ 
ดังตอไปน้ี:

1 2

3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม

3 ชองสัญญาณปจจุบัน *

ปุม W (M)

RGB
(ชองสัญญาณ
ท้ังหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)
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❚❚กราฟ RGB ฮสิโตแกรม

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (M) 
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ 
ดังตอไปน้ี:

5

6

7

8

1

3
4

2

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม

3 ไวตบาลานซ...........................................159
อุณหภูมิสี ........................................166
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ....163
ตั้งคาเอง..........................................169

4 ชองสัญญาณปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) 
ในกราฟฮิสโตแกรมท้ังหมด แกนนอน
แสดงถึงความสวางของพิกเซล สวนแกนตั้ง
หมายถึงจํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)

7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)

ปุม W (M)

RGB
(ชองสัญญาณ
ท้ังหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมเขาภาพขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด X 
ใชปุม X และ W (M) เพื่อซูมเขาและซูมออก และเลื่อนภาพ
ดวยปุมเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรมจะอัปเดตเพื่อแสดง
เฉพาะขอมูลของภาพในสวนท่ีมองเห็นบนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมใน
โปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวาง
หลากหลายการกระจายโทนสีจะ
คอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนของเฉดสี
จะเลื่อนไปทางซายมือ

ถาภาพสวาง การกระจายโทนของเฉดสี
จะเลื่อนไปทางขวามือ

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อน
การกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสง
ในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําใหยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

9
8

5
4
3

7

2
1

6

1 ระบบวัดแสง ..........................................128
ความไวชัตเตอร ..............................133, 135
รูรับแสง .........................................134, 135

2 โหมดการถายภาพ ..................................130
คาความไวแสง (ISO) 1 ............................123

3 การชดเชยแสง........................................143
ปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด 2 ...............................295

4 ทางยาวโฟกัส ........................................ 250

5 ขอมูลเลนส............................................ 250

6 โหมดโฟกัส........................................ 47, 97
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ชื่อกลอง

8 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 88

9 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม

11
10

12
13

10 ประเภทแฟลช 4

11 การควบคุมแฟลชรีโมต 4 ..........................208

12 โหมดแฟลช 4 ..........................................201

13 การตั้งคาแฟลช 4............................ 199, 214
ชดเชยแสงแฟลช 4 .................................. 203
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16

15
14

14 ไวตบาลานซ .......................................... 159
อุณหภูมิสี ....................................... 166
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ... 163
ตั้งคาเอง......................................... 169

15 พ้ืนท่ีสี ................................................... 286

16 Picture Control 5 ................................... 180

21

22

20
19
18
17

17 ลดสัญญาณรบกวนที่ความไวแสงสูง ....... 286
การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ............. 286

18 Active D-Lighting................................. 189

19 ความแตกตางของคาแสง HDR............... 193
ความเนียนภาพ HDR ............................ 193

20 ควบคุมขอบมืด ...................................... 286

21 ประวัติการรีทัช ...................................... 313

22 คําอธิบายภาพ....................................... 306
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1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏหากกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 295) เปนคาอื่น

ท่ีไมใชศูนยสําหรับระบบวัดแสง
3 แสดงขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 ปรากฏขึ้นเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 196)
5 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือกเมื่อถายภาพ
6 ขอมูลลิขสิทธิ์จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิล์งในภาพ โดยใชตัวเลือก 

ขอมูลลขิสิทธิ์ ในเมนูการตั้งคา

❚❚ขอมลูบอกตําแหนง *(0 253)

* ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเร่ิมตนบันทึก รายการท่ีบันทึกไวจะแตกตางกันตามอุปกรณท่ีไดรับขอมูลมา

24
23

23 ชื่อชางภาพ 6...........................................306 24 เจาของลิขสิทธิ์ 6..................................... 306

2
3

1

4
5

1 ละติจูด

2 ลองจิจูด

3 ความสูง

4 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)

5 ทิศทางที่มุงไป
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❚❚คา IPTC ที่กําหนดไว (0 306)

3
2
1

4
5
6
7

1 คําอธิบาย

2 รหัสเหตุการณ

3 หัวเร่ือง

4 ชื่อวัตถุ

5 เมือง

6 รัฐ

7 ประเทศ

8
9

10
11
12
13
14

8 หมวด

9 หมวดเสริม

10 ชื่อผูเขียน

11 คํานําหนาชื่อผูเขียน

12 ผูเขียน/บรรณาธิการ

13 ชื่อผูมีสวนรวม

14 แหลงขอมูล
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❚❚ขอมลูภาพรวม

1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
2 ปรากฏขึ้นเมื่อถายภาพโดยใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 196)

2

9

16 15 14 13 12
17

18 2530
31

19 20 21 22 23 24

28 27 26

8

41 3 6
7

11 10

29

5

1 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 306

2 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด

3 สถานะปองกัน ....................................... 273

4 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 313

5 อัปโหลดเครื่องหมาย.............................. 276

6 ชื่อกลอง

7 สัญลักษณคา IPTC ท่ีกําหนดไว...... 256, 306

8 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง........ 253

9 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 265)

10 คุณภาพของภาพ ..................................... 91

11 ขนาดภาพ ............................................... 94

12 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 88

13 ชื่อไฟล .................................................. 283

14 เวลาในการบันทึก .................................. 304

15 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 283

16 วันท่ีบันทึก ............................................ 304

17 ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําปจจุบัน
....................................................... 40, 96

18 ใหคะแนน.............................................. 274

19 ระบบวัดแสง.......................................... 128

20 โหมดการถายภาพ ................................. 130

21 ความไวชัตเตอร ............................. 133, 135

22 รูรับแสง......................................... 134, 135

23 คาความไวแสง (ISO) 1 ........................... 123

24 ทางยาวโฟกัส ........................................ 250

25 Active D-Lighting................................. 189

26 Picture Control..................................... 180

27 พ้ืนท่ีสี ................................................... 286

28 โหมดแฟลช 2 ......................................... 201

29 ไวตบาลานซ .......................................... 159
อุณหภูมิสี ....................................... 166
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ... 163
ตั้งคาเอง ......................................... 169

30 ชดเชยแสงแฟลช 2 .................................. 203
โหมดสั่งแฟลช 2

31 การชดเชยแสง ....................................... 143
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การซูมเขาในภาพที่แสดงในการแสดงภาพเต็มจอ ใหกดปุม 
X หรอืปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง หรือแตะจอแสดงผลสองครั้ง
อยางรวดเร็ว ขณะซูมภาพเขา กลองสามารถทํางานตางๆ 
ตอไปนี้ได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ การใชงาน คําอธิบาย

ซูมเขาหรือออก
X/W (M)/

 / 

กด X หรือใชการเหยียดน้ิวออกบนจอเพื่อซูมเขาสูงส ุด 
21 เทา โดยประมาณ (ภาพขนาดใหญโดยใชรูปแบบ 
24 × 16/DX) 16 เทา (ภาพขนาดกลาง) หรือ 10 เทา 
(ภาพขนาดเล็ก) กด W (M) หรือบีบน้ิวเขาบนจอ
เพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเขา ใชปุมเลือกคําสั่ง หรือ
เลื่อนน้ิวบนจอ เพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็น
บนจอภาพ กดปุมเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเล่ือนไปยังพ้ืนท่ี
อืน่ๆ ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏขึ้น
หากมีการเปล่ียนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็น
บนจอภาพขณะนั้นจะมีขอบสีเหลืองกํากับ แถบดานลาง
หนาจอนําทางแสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียว
ท่ีสัดสวนภาพ 1 : 1.

ดูพ้ืนท่ีสวนอืน่ๆ 
ของภาพ

 / 

ปุม X
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เลือกใบหนา

ใบหนา (สูงสุด 35) ท่ีตรวจจับไดในระหวางการซูมจะมี
ขอบสีขาวกํากับในหนาจอนําทาง หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหรือคําแนะนําบนจอภาพเพื่อดูใบหนาอ ื่นๆ

ดูภาพอื่น

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก หรือแตะสัญลักษณ 
e หรือ f ท่ีดานลางของจอแสดงผลเพื่อดูภาพอืน่
ในตําแหนงเดียวกันท่ีอตัราการซูมปจจุบัน การซูม
แสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร

เปลี่ยนสถานะ
ปองกัน

L (Z/Q) ดูหนา 273 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ

 /K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งหรือกดปุม K เพื่อ
ออกไปยังโหมดถายภาพ

แสดงเมนู G ดูหนา 281 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ไปที่ การใชงาน คําอธิบาย

คําแนะนําบนจอภาพ
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ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ และการแสดงภาพขนาดยอ ปุม 
L (Z/Q) สามารถใชปองกันภาพไมใหถูกลบโดยไมไดตัง้ใจ ไฟลที่มีการปองกัน
จะไมสามารถลบไดดวยปุม O (Q) หรือตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวา
ภาพที่ปองกันจะถูกลบเมื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา (0 304)

การปองกันภาพ:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรอืการซูมแสดงภาพ หรือไฮไลทภาพในรายการ
ภาพขนาดยอ

2 กดปุม L (Z/Q)
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับ ในการลบการปองกัน
ออกจากภาพเพื่อใหสามารถลบภาพได แสดงภาพ
หรือไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ แลวกดปุม 
L (Z/Q)

การปองกันไมใหลบภาพ

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวปจจุบันในเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ กดปุม L (Z/Q) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ

ปุม L (Z/Q)
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ใหคะแนนภาพหรอืทําเครื่องหมายไววาเปนภาพในกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง ดูการ
ใหคะแนนไดใน Capture NX-D และ ViewNX-i เชนกัน การใหคะแนนภาพจะใชการไมได
กับภาพที่มกีารปองกันไว

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรอืไฮไลทภาพในรายการภาพยอสวนขนาดเล็กในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกด 2

4 เลือกใหคะแนน
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพ
เปนดาวศูนยถึงหาดวง หรือเลือก d เพื่อทําเครือ่งหมาย
ภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง กด J เพื่อ
ดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ใหคะแนนภาพ

ปุม i
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A ใหคะแนนรูปภาพดวยปุม Fn2
หากเลือก ใหคะแนน สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Fn2 
แลว จะสามารถใหคะแนนรูปภาพไดโดยกดปุม Fn2 คางไวและกด 4 หรือ 2 (0 301)
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรบัอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซกอนการเชื่อมตอ 
ไมสามารถเลือกภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได

การเลือกภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรอืไฮไลทภาพในรายการภาพยอสวนขนาดเล็กในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ 
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรบัอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ W การไมเลือก ใหแสดง หรอืไฮไลทภาพ 
แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม i
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การเลือกภาพหลายภาพ
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ

1 เลือก เลือกภาพ
ในเมนูแสดงภาพ เลือก เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ และไฮไลท เลือกภาพ และกด 2

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรอืยกเลิก
การเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว ภาพที่เลือกไวจะมี
สัญลักษณ W กํากับไว)

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
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ในการลบภาพทั้งหมดออกจากโฟลเดอรปจจุบันหรอืเฉพาะภาพที่แสดงแบบเต็มจอ หรือภาพ
ที่ไฮไลทไวในรายการภาพยอสวนขนาดเล็ก ใหกดปุม O (Q) หากตองการลบภาพที่เลือกไว
หลายภาพ ใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคนืไมได โปรดทราบวา
ภาพที่ปองกันหรือซอนไวจะไมถูกลบ

การแสดงภาพขนาดยอและแบบเต็มจอ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O (Q) อีกคร้ัง
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพ หากตองการออกจากเมนู
โดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หลังจาก
ลบภาพนี้แลว (0 282)

ปุม O (Q)

ปุม O (Q)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจ
ตองลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ที่เลือกไว: การลบภาพทีเ่ลือกไว

1 เลือก ลบ > ท่ีเลือกไว
เลือก ลบ ในเมนูการเลน ไฮไลท ท่ีเลือกไว แลวกด 2

2 ไฮไลทภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ 
(ในการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X คางไว)

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก

R ทั้งหมด
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 281) 
ถาใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีจะลบ
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3 เลือกภาพที่ไฮไลท
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรอื
ยกเลิกการเลือกภาพที่ไฮไลทไว 
ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ O 
กํากับไว ทําซํ้าข้ันตอนที ่2 และ 3 
เพื่อเลือกภาพเพิ่ม หากตองการลบภาพ 
ใหไฮไลทภาพ แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

4 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J
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รายการเมนู
เนื้อหาในสวนนี้แสดงตัวเลือกที่ใชไดในเมนขูองกลองถายรูป สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู 
คูมอืกลอง

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ลบ

ท่ีเลือกไว ลบพรอมกันหลายภาพ (0 279)

ท้ังหมด

โฟลเดอรแสดงภาพ (คาเร่ิมตนคือ ทั้งหมด)

(ชื่อโฟลเดอร) เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ

ท้ังหมด

ปจจุบัน

ซอนภาพ

เลือก/ตั้ง ซอนหรือแสดงรูปภาพ ภาพที่ซอนจะแสดงเฉพาะในเมนู 
“ซอนภาพ” และไมสามารถแสดงภาพไดไมเลือกเลย

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ

ขอมูลภาพถายเบื้องตน เลือกขอมูลท่ีมีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพของ
ภาพที่แสดง (0 261)จุดโฟกัส

ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม

ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)

ไฮไลท

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

ขอมูลการถายภาพ

ภาพรวม
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คดัลอกภาพ

เลือกตนทาง คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําใบหน่ึงไปยังอีกใบ
หน่ึง ตัวเลือกน้ีจะใชไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจํา
สองใบในลงในกลอง

เลือกภาพ

เลือกโฟลเดอรปลายทาง

คัดลอกภาพ?

แสดงภาพทันทีที่ถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันที
ท่ีถายภาพเสร็จหรือไม (0 257)ปด

หลังจากลบ (คาเร่ิมตนคือ แสดงภาพถัดไป)

แสดงภาพถัดไป เลือกภาพท่ีจะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงตอจากเดิม

หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (คาเร่ิมตนคือ ภาพสุดทายของชุด)

ภาพแรกของชุด เลือกวากลองจะแสดงภาพแรกหรือภาพสุดทายในการ
ถายภาพตอเน่ืองหลังจากถายภาพตอเน่ืองเปนชุดใน
โหมดตอเน่ือง

ภาพสุดทายของชุด

หมุนภาพอัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการบันทึกทิศทางของกลองเม่ือถายภาพ
หรือไมปด

หมุนแนวตั้ง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ใหแสดงบนจอภาพในระหวางการแสดงภาพ (0 257)ปด

ฉายสไลด

เร่ิม ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน

ประเภทของภาพ

ชวงเวลาระหวางภาพ

เลอืกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ

เลือกภาพ เลือกรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 277)

ไมเลือกเลย
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

ชองเมนูถายภาพ

A เรียกคืนการตั้งคาเมนูถายภาพที่ถูกบันทึกไว กอนหนา
ในชองเมนูถายภาพ เปลี่ยนการตั้งคาท่ีถูกบันทึกไว
ในชองปจจุบัน

B

C

D

ชองเมนูภาพถายเพ่ิมเติม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาชองเมนูถายภาพควรบันทึกโหมดคาแสง 
ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M) รูรับแสง (โหมด A และ 
M) และโหมดแฟลช

ปด

โฟลเดอรจัดเก็บขอมลู

เปลี่ยนชื่อ เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข

เลือกโฟลเดอรจากรายการ

การตั้งช่ือไฟล

การตั้งชื่อไฟล เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพที่ใชจัดเก็บรูปภาพ คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

เลือกชองบรรจุการดหลัก (คาเร่ิมตนคือ ชองบรรจุการด XQD)

ชองบรรจุการด XQD เลือกชองท่ีจะใชเปนชองบรรจุการดหลักเมื่อใสการด
หนวยความจําสองใบชองบรรจุการด SD

ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง (คาเร่ิมตนคือ ภาพที่เกินมา)

ภาพที่เกินมา เลือกหนาท่ีของชองบรรจุการดรองเมื่อใสการ ด
หนวยความจําสองแผน (0 96)สํารอง

RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง
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การควบคุมแฟลช

โหมดควบคุมแฟลช เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ท่ียึดติดกับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง หร ือปรับ
การตั้งคาสําหรับการถายภาพดวยแฟลชไรสาย 
(0 199, 208)

ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย

การควบคุมแฟลชรีโมต

ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ

เลอืกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ DX (24×16))

DX (24×16) เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 88)

1.3× (18×12)

คณุภาพของภาพ (คาเร่ิมตนคือ JPEG Normal)

NEF (RAW) + JPEG Fine★ เลือกรูปแบบไฟลและอตัราการบีบอัดภาพ (คุณภาพ
ของภาพ, 0 91) ตัวเลือกการบีบอัดภาพที่แสดงดวย
สัญลักษณดาว (“★”) จะเนนคุณภาพ ขณะท่ีตัวเลือกภาพ
ท่ีไมมีสัญลักษณดาวจะเนนการลดขนาดไฟล

NEF (RAW) + JPEG Fine

NEF (RAW) + JPEG Normal★

NEF (RAW) + JPEG Normal

NEF (RAW) + JPEG Basic★

NEF (RAW) + JPEG Basic

NEF (RAW)

JPEG Fine★

JPEG Fine

JPEG Normal★

JPEG Normal

JPEG Basic★

JPEG Basic

TIFF (RGB)

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF เลือกขนาดภาพเปนพิกเซล (0 94) สามารถใชตัวเลือก
ท่ีแยกตางหากสําหรับภาพ JPEG/TIFF และสําหรับภาพ 
NEF (RAW)

NEF (RAW)
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การบันทึก NEF (RAW)

การบีบอดัภาพ NEF (RAW) เลือกประเภทการบีบอัดภาพและความลึกบิทสีสําหรับภาพ 
NEF (RAW) (0 93)ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) ปรับคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพถาย 
(0 123, 125)ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ จับคูไวตบาลานซกับแหลงกําเนิดแสง (0 159)

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แสงอาทิตย

แฟลช

เมฆมาก

ในรม

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตั้งคา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ มาตรฐาน)

มาตรฐาน เลือกวิธีการประมวลผลภาพถายใหม เลือกตามประเภท
ของฉากหรือความคิดสรางสรรคของคุณ (0 180)สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต

จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง (0 185)

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก
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พ้ืนที่สี (คาเร่ิมตนคือ sRGB)

sRGB เลือกพ้ืนท่ีสีของภาพถาย

Adobe RGB

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

อตัโนมัติ เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพถายท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 189)สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดสวางหรือฝา) ในภาพที่ถาย
ดวยความไวชัตเตอรต่ําปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณ
รบกวน) ในภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูงปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคุมขอบมืด (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

สูง ลดความสวางท่ีจางลงบริเวณขอบภาพเมื่อใชเลนส ชนิด G, 
E และ D (ยกเวนเลนส PC) สังเกตเห็นผลกระทบไดชัด
เม่ือใชคารูรับแสงกวางสุด

ปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคุมความผิดเพ้ียนอตัโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลดความผิดเพี้ยนแบบโปงนูน เม่ือถายรูปดวยเลนส
มุมกวาง และลดภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสระยะไกล

ปด
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ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ตัวเลือกน้ีจะมีผลระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ 
(0 234) เลือก เปดใช สําหรับ ตั้งคาการลดการกะพริบ 
เพื่อปรับการตั้งเวลาถายภาพสําหรับลดผลกระทบของการ
กะพริบท่ีเกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอด
ไอปรอท ใชรายการ สญัลักษณแสดงการลดการกะพริบ 
ควบคุมการแสดงสัญลักษณ FLICKER 
ในชองมองภาพเมื่อตรวจพบการกะพริบถ่ี

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ

ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ AE และแฟลช)

AE และแฟลช เลือกการตั้งคาหรือคาท่ีตองการถายครอมเม ื่อใช
การถายครอมอตัโนมัติ (0 146)AE เทาน้ัน

แฟลชเทาน้ัน

ถายครอมไวตบาลานซ

การถายครอม ADL

การถายภาพซอน

โหมดการถายภาพซอน บันทึกภาพถายคาแสง NEF (RAW) สองถึงสิบภาพ
เปนภาพถายภาพเดียว (0 236)จํานวนภาพ

โหมดซอนภาพ

HDR (High Dynamic Range)

โหมด HDR เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดเมื่อถายภาพ
ในฉากที่มีคอนทราสตสูง (0 191)ความแตกตางของคาแสง

ความเนียน

การถายแบบเวนชวงเวลา

เร่ิม ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตาม
จํานวนภาพที่ระบุ (0 243)ตัวเลือกในการเริ่ม

ชวงเวลาหาง

จํานวนครั้งในการถาย × จํานวนช็อต/
ชวงเวลา

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน



288

1 เมนูถายภาพยนตร ตัวเลือกถายภาพยนตร

รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร

ใช เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไป
เปนการตั้งคาจากโรงงานไม

การตั้งช่ือไฟล

เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพท่ีใชจัดเก็บภาพยนตร คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

ปลายทาง (คาเร่ิมตนคือ ชองบรรจุการด XQD)

ชองบรรจุการด XQD เลือกชองบรรจุการดท่ีใชบันทึกภาพยนตร

ชองบรรจุการด SD

เลอืกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ DX)

DX เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 70)

1.3× 

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (คาเร่ิมตนคือ 1920×1080; 60 p)

3840×2160; 30p เลือกขนาดเฟรม (พิกเซล) และอตัราการบันทึกภาพยนตร 
(0 68)3840×2160; 25p

3840×2160; 24p

1920×1080; 60 p

1920×1080; 50 p

1920×1080; 30 p

1920×1080; 25 p

1920×1080; 24 p

1280×720; 60 p

1280×720; 50 p
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คุณภาพภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ คุณภาพสูง)

คุณภาพสูง เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 68)

ปกติ

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (โหมด M) ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพยนตร

ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ (โหมด M)

ความไวแสงสูงสุด

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 159) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

อัตโนมัติ

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แสงอาทิตย

เมฆมาก

ในรม

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตั้งคา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 180) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต
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จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง (0 185)

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพยนตรท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 189) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน) ในภาพยนตรท่ีบันทึกดวย
คาความไวแสง (ISO) สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดการกะพริบ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ ลดการกะพริบถ่ีและแถบที่เกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต
หรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่อยูในโหมดไลฟวิว 
(0 43) หรือการบันทึกภาพยนตร (0 58)

50 Hz

60 Hz

ความไวของไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ความไวอัตโนมัติ)

ความไวอัตโนมัติ เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก 
(0 336) หรือปรับคาความไวของไมโครโฟนตั้งความไวเอง

ปดไมโครโฟน
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การตอบสนองความถี่ (คาเร่ิมตนคือ ชวงกวาง)

ชวงกวาง เลือกการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟนในตัวกล อง
และไมโครโฟนภายนอก (0 336) ซึ่งเปนอุปกรณเสริมชวงเสียงพูด

ลดเสยีงรบกวนจากลม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดวงจร low-cut filter ของไมโครโฟน
ในตัวกลองเพ่ือลดเสียงรบกวนของลมหรือไมปด

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

เร่ิม กลองจะถายภาพโดยอตัโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพื่อ
สรางภาพยนตรแบบยอเวลา (0 74) สามารถใชไดกับ
การถายภาพดวยชองมองภาพเทาน้ัน

ชวงเวลาหาง

ระยะเวลาในการถายภาพ

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน

VR แบบอเิล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกเพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมดภาพยนตรปด
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A เรียกคืนคาตั้งแบบกําหนดเองที่ถูกบันทึกไวกอนหนา
ในชองเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เปลี่ยนการตั้งคา
ท่ีถูกบันทึกไวในชองปจจุบัน

B

C

D

a โฟกัสอัตโนมัติ

a1 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C (คาเร่ิมตนคือ การถาย)

การถาย เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร 
(เนนการกดชัตเตอร) หรือเม่ือกลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส)

โฟกัส + การถาย

การถาย + โฟกัส

โฟกัส

a2 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S (คาเร่ิมตนคือ โฟกัส)

การถาย เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกลองอย ูในโฟกัส 
(เนนโฟกัส) หรือเม่ือกดปุมกดชัตเตอร (เนนการ
ล่ันชัตเตอร)

โฟกัส

a3 ตดิตามระยะโฟกัสพรอมล็อค

การตอบสนองของ AF เม่ือมีวัตถุขวาง ควบคุมวิธปีรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหาง
ของวัตถุ เม่ือเลือก AF-C สําหรับการถายภาพดวย
ชองมองภาพ

วัตถุเคลื่อนไหว
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a4 ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวากลองตรวจจับและโฟกัสท่ีใบหนาเมื่อเลือกการ
ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF หรือไม 
(0 104)

ปด

a5 พ้ืนที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

กวาง เลือกตําแหนงท่ีจะตรวจสอบโดยกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึงเมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ สําหรับ
โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส (0 104)

ปกติ

a6 จํานวนจุดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ 55 จุด)

55 จุด เลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีใชไดเม่ือเลือกจุดโฟก ัสเองใน
ชองมองภาพ15 จุด

a7 บันทึกตามการหมนุกลอง (คาเร่ิมตนคือ ปด)

จุดโฟกัส เลือกวาตองการใหชองมองภาพจัดเก็บจุดโฟกัสและโหมด
พ้ืนท่ี AF ตามภาพแนวตั้งและแนวนอนแยกกันหรือไมจุดโฟกัสและโหมดพื้นท่ี AF

ปด

a8 เปดใช AF (คาเร่ิมตนท่ี ชัตเตอร/AF-ON)

ชัตเตอร/AF-ON เลือกวากลองจะโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
หรือไม ถาเลือก AF-ON เทานั้น กลองจะไมโฟกัสเมื่อ
กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-ON เทาน้ัน

a9 จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF

AF จุดเดียว เลือกโหมดพื้นท่ี AF ท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุมโหมด
ออโตโฟกัสและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยในการถายรูป
โดยใชชองมองภาพ (0 103)

AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส (25 จุด)

AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส (72 จุด)

AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส (153 จุด)

ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ
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a10 บังคับเลอืกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ ไมบังคับ)

AF-S เลือกโหมดโฟกัสอตัโนมัติท่ีมีในการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ (0 101)AF-C

ไมบังคับ

a11 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (คาเร่ิมตนคือ ไมวน)

วนรอบ เลือกวาตองการใหการเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” 
ชองมองภาพจากมุมหน่ึงของจอไปยังอีกมุมหน่ึงหรือไมไมวน

a12 ตวัเลือกจุดโฟกัส

โหมดแมนวลโฟกัส ปรับการตั้งคาสวนแสดงผลจุดโฟกัสในชองมองภาพ

ไฟชวยหา AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส

การแสดง AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม

ไฟแสดงจุดโฟกัส

a13 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช สามารถใชตัวเลือกน้ีไดกับเลนสท่ีรองรับ เลือก ไมใช 
เพื่อปดใชงานโฟกัสโดยใชวงแหวนปรับโฟกัสในโหมด
โฟกัสอัตโนมัติ

ไมใช

b การวดัแสง/คาแสง

b1 ระดบัการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาความไวแสง (ISO)

1/2 สต็อป

1 สต็อป

b2 ระดบั EV สําหรับควบคุมคาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกระดับการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับความไวชัตเตอร 
รูรับแสงและการถายครอม1/2 สต็อป

1 สต็อป

b3 ระดบัการชดเชยคาแฟลช/คาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาแสงและการชดเชย
แสงแฟลช1/2 สต็อป

1 สต็อป
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b4 ชดเชยแสงอยางงาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (ออโตรีเซ็ต) เลือกวาสามารถปรับการชดเชยแสงโดยการหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งเพียงอยางเดียว โดยท่ีไมตองกด E ไดหรือไมเปด

ปด

b5 วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (คาเร่ิมตนคือ เปดระบบหาใบหนา)

เปดระบบหาใบหนา เลือก เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหา
ใบหนาเมื่อถายภาพบุคคลดวยการวัดแสงเฉลี่ยท ั้งภาพ
ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 128)

ปดระบบหาใบหนา

b6 บริเวณที่เนนกลางภาพ (คาเร่ิมตนคือ φ 8 มม.)

φ 6 มม. เลือกขนาดของพื้นท่ีท่ีใหนํ้าหนักมากที่สุดเม ื่อใชการ
วัดแสงแบบเนนกลางภาพในการถายภาพดวย
ชองมองภาพ หากตอเลนสชนิดไมมี CPU ขนาดของพื้นท่ี
จะถูกกําหนดไวท่ี 8 มม.

φ 8 มม.

φ 10 มม.

φ 13 มม.

เฉล่ีย

b7 ชดเชยแสงอยางละเอียด

วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ คาแสงปรับละเอยีดสําหรับวิธกีารวัดแสงแตละชน ิด 
คาท่ีสูงกวาจะใหคาแสงที่สวางกวา คาท่ีต่ํากวาจะให
คาแสงที่มืดกวา

วัดแสงเนนกลางภาพ

วัดแสงเฉพาะจุด

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท
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c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ลอ็ค AE เมื่อกดชัตเตอร (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (กดลงครึ่งหน่ึง) เลือกใหคาวัดแสงล็อคหรือไมเม่ือกดปุมกดชัตเตอร

เปด (โหมดถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)

ปด

c2 ตัง้เวลาสแตนดบาย (คาเร่ิมตนคือ 6 วินาที)

4 วินาที เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมื่อไมไดใชกลอง 
(0 39)6 วินาที

10 วินาที

30 วินาที

1 นาที

5 นาที

10 นาที

30 นาที

ไมจํากัด

c3 ตัง้เวลาถาย

หนวงเวลาถายเม่ือตั้งเวลา เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร 
จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ
ในโหมดตั้งเวลาถาย

จํานวนภาพ

ชวงเวลาหางระหวางภาพ

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ

แสดงภาพ เลือกวาจะใหจอภาพปรากฏอยูนานเทาใด เม่ือกล อง
ไมมีการทํางานเมนู

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

ไลฟวิว
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d การถายภาพ/แสดงผล

d1 ความเร็วการถายในโหมด CL (คาเร่ิมตนคือ 5 fps)

9 fps เลือกความเร็วในการถายภาพตอเน่ืองสําหรับโหมด 
CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา)8 fps

7 fps

6 fps

5 fps

4 fps

3 fps

2 fps

1 fps

d2 ถายตอเนื่องสูงสุด (คาเร่ิมตนคือ 200)

1-200 เลือกจํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายภาพ
ตอเน่ืองหน่ึงชุดในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง

d3 การแสดงความไวแสง (ISO) (คาเร่ิมตนคือ แสดงจํานวนภาพที่ถายได)

แสดงความไวแสง (ISO) เลือกวาคาความไวแสง (ISO) จะปรากฏในชองมองภาพ
และในแผงควบคุม ท่ีตําแหนงของจํานวนภาพที่เหลือ
หรือไม

แสดงจํานวนภาพที่ถายได

d4 ตัวเลือกโหมดลัน่ชัตเตอรพรอมกัน (คาเร่ิมตนคือ พรอมกัน)

พรอมกัน เลือกวาชัตเตอรบนกลองระยะไกลและชัตเตอรบน
กลองหลักจะลั่นพรอมกันหรือไมไมพรอมกัน

d5 โหมดหนวงเวลาถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

3 วินาที ในสถานการณท่ีการขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ 
เลือก 1 วินาที, 2 วินาท ีหรือ 3 วินาที เพื่อหนวงเวลา
ล่ันชัตเตอรจนกระจกยกขึ้นประมาณหนึ่ง สอง หรือ
สามวินาที

2 วินาที

1 วินาที

ปด
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d6 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเลก็ทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชหรือไมใชมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมด MUP ลดภาพสั่นไหวที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของชัตเตอร

ไมใช

d7 การเรียงหมายเลขไฟล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวิธีท่ีกลองกําหนดหมายเลขไฟล

ปด

รีเซ็ต

d8 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะแสดงเสนตารางในชองมองภาพหรือไม

ปด

d9 ไฟหนาจอ LCD (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาตองการใหแผงควบคุมและไฟหนาจอสวางขณะที่
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนบายดทํางานอยูหรือไมปด

d10 VR แบบออพติคอล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เปดหรือปดการควบคุมการสั่นไหว รายการน้ีจะใชการได
กับเลนสท่ีสนับสนุนปด

A มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
แนะนําการใชเลนสชนิด G, D หรือ E ใหเลือก ไมใช หากคุณสังเกตเห็นเสนหรือฝาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสอื่น ความไวชัตเตอรเร็วท่ีสุดและความไวแสง (ISO) สูงสุดท่ีใชไดกับมานชัตเตอรชุดแรกแบบ
อิเล็กทรอนิกสคือ 1/2000 วินาที และ ISO 51200 ตามลําดับ
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e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/250 วินาที)

1/250 วินาที (Auto FP) เลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช

1/250 วินาที

1/200 วินาที

1/160 วินาที

1/125 วินาที

1/100 วินาที

1/80 วินาที

1/60 วินาที

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ในการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความไวแฟลชในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดปรับ
คาแสงเอง ใหเลือกความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดท่ีเปนไปได (30 วินาทีหรือ 
%) X (สัญลักษณแสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบค ุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติสามารถใชแฟลชท่ีความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได 
ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงภายใตแสงแดดจา 
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือเปดใชงาน
ความสัมพันธความเร็วสูง FP อัตโนมัติ
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e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/60 วินาที)

1/60 วินาที เลือกชัตเตอรท่ีต่ําสุดท่ีใชไดเม่ือใชแฟลชในโหมด P และ A

1/30 วินาที

1/15 วินาที

1/8 วินาที

1/4 วินาที

1/2 วินาที

1 วินาที

2 วินาที

4 วินาที

8 วินาที

15 วินาที

30 วินาที

e3 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ ทั้งภาพ)

ท้ังภาพ เลือกวิธีท่ีกลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ฉากหลังเทาน้ัน

e4 ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ ตวัแบบและพ้ืนหลงั)

ตัวแบบและพื้นหลัง เลือกวาตองการปรับการควบคุมความไวแสงอัตโนม ัติ
สําหรับการถายภาพแฟลชเพื่อใหไดคาแสงที่ถูกตอง
สําหรับวัตถุหลักและพื้นหลัง หรือสําหรับวัตถุหล ักเทาน้ัน

ตัวแบบเทาน้ัน

e5 โมเดลลิ่งแฟลช (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการใหชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ท่ีเปน
ตัวเลือก (0 328) ยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื่อกดปุม Pv 
ของกลองหรือไม

ปด
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e6 ถายครอมอัตโนมตัิ (โหมด M) (คาเร่ิมตนคือ แฟลช/ความเร็ว)

แฟลช/ความเร็ว เลือกการตั้งคาท่ีไดรับผลกระทบเมื่อเปดใชโหมดถายครอม
คาแสง/แฟลช ในโหมดการถายภาพ Mแฟลช/ความเร็ว/รูรับแสง

แฟลช/รูรับแสง

แฟลชเทาน้ัน

e7 ลําดับการถายครอม (คาเร่ิมตนคือ MTR > อันเดอร > โอเวอร)

MTR > อนัเดอร > โอเวอร เลือกลําดับการถายครอมสําหรับการถายครอมคาแสง 
การถายครอมแฟลช และการถายครอมไวตบาลานซอันเดอร > MTR > โอเวอร

f การควบคุม

f1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Preview เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดไปยังการควบคุมกลอง ไมว าจะใช
แบบแยกเดี่ยวหรือรวมกันกับแปนหมุนเลือกคําสั่งปุม Preview + y

ปุม Fn1

ปุม Fn1 + y

ปุม Fn2

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่งยอย

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y

ปุม BKT + y

ปุมบันทึกภาพยนตร + y

ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส

f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

โหมดถายภาพ เลือกบทบาทท่ีเลนโดยปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

โหมดแสดงภาพ

ไลฟวิว
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f3 ลอ็คความไวชัตเตอรและรูรับแสง

ล็อคความไวชัตเตอร ล็อคความไวชัตเตอรตามคาท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น
ในโหมด S หรือ M หรือล็อครูรับแสงเปนคาท่ีไดเลือกไว
ในขณะนั้นในโหมด A หรือ M

ล็อครูรับแสง

f4 แปนหมนุเลือกคําสั่ง

หมุนแบบยอนกลับ เลือกหนาท่ีของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและรอง

สลับหลัก/รอง

การตั้งคารูรับแสง

เมนูและการแสดงภาพ

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย

f5 ปุมเลือกคําสั่ง (คาเร่ิมตนคือ ไมใชงาน)

รีสตารทตัวตั้งเวลาสแตนดบาย เลือกวาการใชปุมเลือกคําสั่งจะเปดใชการต ังเวลา
สแตนดบายหรือไม (0 39)ไมใชงาน

f6 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช การเลือก ใช ทําใหเปลี่ยนการปรับจากการกดคางไวท่ีปุม
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ซึ่งเปนการปรับแบบปกติ 
เปนการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลังจากที่ปลอยปุมแลว 
การตั้งคาสิ้นสุดเมื่อกดปุมอีกคร้ัง เม่ือกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง หรือเม่ือหมดเวลาสแตนดบาย

ไม
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f7 แสดงคากลับดาน (คาเร่ิมตนคือ )

ถาเลือก  (W) สัญลักษณแสดง
คาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ และการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบท่ีดานซายและ
คาบวกที่ดานขวา เลือก  (V) 
เพื่อแสดงคาบวกทางดานซายและคาลบทางดานขวา

f8 ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช สามารถปดการใชงานปุม a เพื่อปองกันไมใหเร่ิมตน
ไลฟวิวโดยไมตั้งใจเปดใช (ตัวตั้งเวลาสแตนดบายทํางานอยู)

ไมใช

f9 ปุม D (คาเร่ิมตนคือ แบ็คไลท LCD (D))

แบ็คไลท LCD (D) เลือกหนาจอแสดงผลที่จะสวางขึ้นเมื่อหมุนสวิทชเปดปด
การทํางานสวิทชเปดปดการทํางานไปที่ DD และจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ

f10 กําหนดปุมของ MB-D17

ปุม Fn เลือกฟงกชันท่ีกําหนดใหกับปุมบนชุดแบตเตอร ี่เสริม 
MB-D17ปุม Fn + y

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่ง

g ภาพยนตร

g1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Preview เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง วาจะใช
แยกตางหากหรือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง เม่ือหมุน
ปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 ในโหมดไลฟวิว โปรดทราบวา
ถาเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับ ปุมกดชัตเตอร 
จะไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับการทํางานใด
นอกจากการบันทึกภาพยนตร

ปุม Preview + y

ปุม Fn1

ปุม Fn1 + y

ปุม Fn2

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y

ปุมกดชัตเตอร
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B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา

ชองบรรจุการด XQD ในการเริ่มตนการฟอรแมต ใหเลือกชองบรรจุแผนการด
หนวยความจําและเลือก ใช โปรดทราบวาการฟอรแมต
จะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ท้ังหมดในการดท่ีเสียบ
ในชองท่ีเลือกอยางถาวร กอนฟอรแมต โปรดแนใจวา
ไดสํารองขอมูลท่ีตองการไวแลว

ชองบรรจุการด SD

ภาษา (Language)

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา เปลี่ยนโซนเวลา ตั้งนาฬิกากลอง ซิงคเวลาใหตรงกับ
นาฬิกาของสมารทดีไวซ เลือกลําดับการแสดงวันท่ี และ
เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน

วันท่ีและเวลา

ซิงคกับสมารทดีไวซ

รูปแบบวันท่ี

ชดเชยเวลากลางวัน

ความสวางของจอภาพ

เมนู/การแสดงภาพ ปรับความสวางของหนาจอเมนู แสดงภาพ และไลฟวิว

ไลฟวิว

A การฟอรแมตการดหนวยความจํา
อยาปดกลองหรือถอดแบตเตอรี่หรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

นอกจากตัวเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคาแลว ยังสามารถฟอรแมตการด
หนวยความจําโดยใชปุม S (Q) และ O (Q) ดังน้ี: กดปุมท้ังสองพรอมกันจนกระทั้งสัญลักษณ
แสดงการฟอรแมตแสดงขึ้น จากน้ันใหกดปุมอีกคร ั้งเพื่อฟอรแมตการด หากมีการดหนวยความจํา
สองแผนเมื่อกดปุมคร้ังแรก จะมีสัญลักษณกะพร ิบแสดงที่การดท่ีจะฟอรแมต หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ
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สมดลุของสีบนจอภาพ

ปรับสมดุลของสีจอภาพ

ระนาบกลอง

ดูระนาบกลองโดยอาศัยขอมูลจากเซ็นเซอรจับการเอียง
ของกลอง

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ปรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพสําหรับสภาพการด ู
ตางๆปรับเอง

ปรับ AF อยางละเอียด

ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด) ปรับโฟกัสอยางละเอยีดสําหรับเลนสชนิดตางๆ สําหรับ
ขอมูลปรับ AF อยางละเอยีด ใหดูหนา 310 ไมแนะนํา
ใหใชการปรับ AF อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ 
ซึ่งอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกชั่นดังกลาว
เม่ือจําเปน

คาท่ีบันทึกไว

คาเร่ิมตน

แสดงคาท่ีบันทึกไว

ขอมูลเลนสที่ไมม ีCPU

หมายเลขเลนส บันทึกทางยาวโฟกัสและคารับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมใช
ชนิด CPU ชวยใหใชงานไดกับฟงกชั่นท่ีสํารองไวปกติ
สําหรับเลนส CPU (0 251)

ทางยาวโฟกัส (มม.)

คารูรับแสงสูงสุด

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดทันที ส่ันเซ็นเซอรภาพเพื่อนําฝุนออก (0 338)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด

ยกกระจกขึ้นล็อคไวเพื่อใชลูกยางเปาลมขจัดฝ ุนละอองให
ออกไปจากเซ็นเซอรภาพ (0 341) ใชไมไดเม่ือ
แบตเตอรี่ต่ํา (J หรือต่ํากวา) หรือเม่ือเชื่อมตอกลองกับ
สมารทดีไวซผานบลูทูธหรือเครือขายไรสายหร ืออีเทอรเน็ต
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ภาพอางองิสําหรับลบฝุน

เร่ิม ขอมูลอางองิสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D 
(0 v)ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม

คําอธิบายภาพ

แนบคําอธิบาย เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ คําอธิบาย
สามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 v)

ใสคําอธิบาย

ขอมูลลขิสิทธิ์

แนบขอมูลลิขสิทธิ์ เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ ขอมูล
ลิขสิทธิ์สามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 v)

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

IPTC

แกไข/บันทึก สรางหรือปรับคา IPTC ท่ีตั้งลวงหนาและเลือกวา
จะฝงคาน้ันไวในภาพใหมหรือไมลบ

ฝงขอมูลโดยอัตโนมัติขณะถายภาพ

โหลด/บันทึก

เสยีงเตอืน

ความดัง เลือกความดังและโทนเสียงของเสียงเตือน

ความสูงต่ํา

การควบคุมดวยระบบสัมผัส

เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส ปรับการตั้งคาการควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 11)

แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ

HDMI

ความละเอียดของสัญญาณ ปรับการตั้งคาสําหรับเชื่อมตออปุกรณ HDMI

ขั้นสูง
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ขอมูลบอกตําแหนง

ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนง (0 253)

ตําแหนง

ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก

ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)

ไฟ LED ปรับการตั้งคาไฟ LED และโหมดลิงกสําหรับ
รีโมตคอนโทรลแบบไรสายที่เปนตัวเลือกโหมดลิงก

กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (คาเร่ิมตนคือ ไมมี)

ดูตัวอยาง เลือกหนาท่ีของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
ท่ีเปนตัวเลือกล็อคคาแสงแฟลช

ล็อค AE/AF

ล็อค AE เทาน้ัน

ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อล่ันชัตเตอร)

ล็อค AF เทาน้ัน

AF-ON

Mไมใช/เปดใช

+ NEF (RAW)

ไลฟวิว

ไมมี

โหมดเครื่องบิน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชโหมดเครื่องบินเพื่อปดคุณลักษณะการด Eye-Fi 
และการเชื่อมตอไรสายและบลูทูธเขากับสมารทดีไวซ 
สามารถปดการเชื่อมตอกับอปุกรณอื่นท่ีใชตัวสงขอมูล
แบบไรสายโดยการถอดตัวสงขอมูลแบบไรสายออกจาก
กลอง

ไมใช
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เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ

เร่ิม เพ่ือเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ใหเลือก เร่ิม และทําตาม
คําแนะนําบนจอภาพ ปองกันดวยรหัสผาน ควบคุมวา
การเชื่อมตอบลูทูธจะไดรับการปองกันดวยรหัสผานหรือไม

ปองกันดวยรหัสผาน

สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัต)ิ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือก เปด เพื่ออัปโหลดภาพถายไปยังสมารทดีไวซทันที
ท่ีถายภาพนั้นปด

Wi-Fi

ตั้งคาเครือขาย ปรับการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย) สําหรับการเชื่อมตอ
ไปยังสมารทดีไวซการตั้งคาปจจุบัน

รีเซ็ตการตั้งคาการเชื่อมตอ

บลทููธ

การเชื่อมตอเครือขาย ปรับการตั้งคาสําหรับเชื่อมตอบลูทูธกับสมารทดีไวซ

อปุกรณท่ีจับคู

สงขณะปด

เครือขาย

เลือกฮารดแวร ปรับการตั้งคา ftp และเครือขายสําหรับอีเทอรเน ็ตและ 
LAN ไรสายโดยใช WT-7 สามารถใชตัวเลือกน้ี
เม่ือประกอบ WT-7 แลวเทาน้ัน

ตั้งคาเครือขาย

ตัวเลือก

สง Eye-Fi (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช อัปโหลดรูปภาพไปยังปลายทางที่เลือกไวลวงหนา 
ตัวเลือกน้ีจะแสดงขึ้นเมื่อใสการด Eye-Fi ท่ีรองรับเทาน้ันไมใช
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สัญลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูการเลือกมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

แบตเตอรี่ประเภท MB-D17 (คาเร่ิมตนคือ LR6 (AA อัลคาไลน))

LR6 (AA อัลคาไลน) เพื่อใหม่ันใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามท ี่คาดไว
เม่ือใชชุดแบตเตอรี่ MB-D17 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมกับ
แบตเตอรี่ AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูน้ีใหตรงก ับประเภท
ของแบตเตอรี่ใสในชุดแบตเตอรี่ ไมจําเปนตองปรับ
ตัวเลือกน้ีเม่ือใชแบตเตอรี่ EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15 หรือ EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/
EN-EL18 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม

HR6 (AA Ni-MH)

FR6 (AA ลิเธียม)

ลําดับแบตเตอร่ี (คาเร่ิมตนคือ ใชแบตเตอรี่ MB-D17 กอน)

ใชแบตเตอรี่ MB-D17 กอน เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุด
แบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D17 
ลงในกลอง

ใชแบตเตอรี่ของกลองกอน

ขอมูลแบตเตอรี่

ดูขอมูลแบตเตอร่ีปจจุบันท่ีใสอยูในกลอง

ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด (คาเร่ิมตนคือ กดชัตเตอรได)

ล็อคชัตเตอร เลือกวาตองการใหล่ันชัตเตอรไดเม่ือไมได ใสการด
หนวยความจําหรือไมกดชัตเตอรได

บันทึก/โหลดการตั้งคา

บันทึกการตั้งคา บันทึกการตั้งคากลองไปยังการดหนวยความจําหรือ
ดาวนโหลดการตั้งคากลองจากการดหนวยความจํา 
แบงปนไฟลการตั้งคากับกลอง D500 อื่นๆ ได

โหลดการตั้งคา
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❚❚การปรับ AF ละเอียดอัตโนมติั
การปรบั AF ละเอียดอัตโนมัติจะดําเนินการตามที่อธ ิบายดานลาง

1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองและใหเล็งกลองไปทีว่ัตถุเรียบ มคีอนทราสตสูงซ่ึงขนานไป
กับระนาบโฟกัสของกลอง โปรดทราบวา การปรับ AF ละเอียดจะไดผลดีที่สุดท ี่คารูรับ
แสงสูงสุดและอาจจะไมทํางานในสภาพแวดลอมที่มดื

รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด

รีเซ็ต รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดจากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ 
ภาษา (Language) และ โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาอยารีเซ็ต

รุนเฟรมแวร

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

D รีเซ็ตการตัง้คาทั้งหมด
ขอมูลลิขสิทธิ ์คา IPTC ท่ีตั้งไวลวงหนา และการปอนขอมูลท่ัวไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตเชนก ัน เราแนะนํา
ใหคุณบันทึกการตั้งคาโดยใชตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา ในเมนูตั้งคากอนทําการรีเซ็ต
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2 เร่ิมตนไลฟวิว
ใหหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C แลวกดปุม a

3 ปรับการต้ังคาโฟกสั
หมุนปุมเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF แลวใชปุมโหมด AF 
และแปนหมนุเลือกคําสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกตอไปนี้:
• โหมดโฟกัสอัตโนมัติ: AF-S
• โหมดพื้นท่ี AF: 5 (กวาง) หรือ 6 (ปกติ)

4 เลือกจุดโฟกสักึง่กลาง
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกจุดโฟกัสก ึ่งกลาง

5 โฟกัส
กดปุมชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นซูมเขาภาพผานทางเลนสเพื่อยืนยันวาวัตถุ
อยูในโฟกัส
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6 ทําการปรับ AF ละเอียดอัตโนมติั
กดปุมโหมด AF และปุมบันทึกภาพยนตรพรอมกันและ
กดคางไวจนขอความที่แสดงในขั้นตอนที ่7 ปรากฏขึ้น 
(ซ่ึงควรจะใชเวลาเกินกวาสองวนิาทีเล็กนอย)

7 บันทึกคาใหม
ไฮไลท ใช และกด J เพื่อเพิ่มคาปรบั AF ละเอียด
สําหรับเลนสปจจุบันเพื่อบันทึกคาใหมไปที่รายการ
คาที่บันทึกไว (เฉพาะเลนส CPU) โปรดทราบวา 
สามารถบันทึกคาการจูนไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนส
แตละประเภท

8 เปดใชการปรับ AF ละเอียด
ในเมนูการตั้งคากลอง ใหเลือก ปรับ AF อยาง
ละเอียด > ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด) จากนั้นไฮไลท 
เปด แลวกด J

ปุมโหมด AF

ปุมบันทึกภาพยนตร
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N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

โปรเซสภาพ NEF (RAW)

สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) (0 316)

ตัดสวน

ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม (0 318)

ยอขนาด

เลือกภาพ สรางสําเนาขนาดเล็กของภาพที่เลือกไว

เลือกปลายทาง

เลือกขนาด

D-Lighting

เพิ่มความสวางใหเงา เลือกใชสําหรับรูปภาพที่มืดหรือ
ภาพยอนแสง

แกไขตาแดง

แกไข “ตาแดง” ในรูปภาพท่ีถายดวยแฟลช

ปรับภาพตรง

สรางสําเนาปรับภาพในแนวตรง ปรับภาพสําเนาใหตรงได
สูงสุด 5° โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25° โดยประมาณ

ควบคมุความผิดเพ้ียน

อัตโนมัติ สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนท่ีขอบภาพ ใชการลด
ภาพผิดเพี้ยนแบบโปงนูนในภาพท่ีถายดวยเลนสมุมกวาง 
หรือภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาในภาพที่ถายดวยเลนสเทเล
โฟโต เลือก อัตโนมัต ิเพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดย
อตัโนมัติ

ปรับเอง
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ปรับสัดสวนภาพ

สรางภาพใหมท่ีลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ท่ีถายจากดานลางของวัตถุท่ีสูงมาก

เอฟ็เฟกตจากฟลเตอร

สกายไลท สรางเอฟ็เฟกตของฟลเตอรตอไปน้ี:
• สกายไลท: เอ็ฟเฟกตสกายไลน
• ฟลเตอรสอีบอุน: เอ็ฟเฟกตโทนสีอุน

ฟลเตอรสีอบอุน

โทนสีเดียว

ขาวดํา คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน 
(โทนขาวและน้ําเงิน)ซีเปย

โทนสีนํ้าเงิน

การซอนภาพ

การซอนภาพจะรวมภาพถาย NEF (RAW) ท่ีมีอยู 
เพื่อสรางภาพเดี่ยวหนึ่งภาพที่บันทึกแยกตางหากจาก
ภาพเดิม (0 319) การซอนภาพ จะเลือกไดโดยการกด 
G และเลือกแท็บ N เทาน้ัน

ตดัตอภาพยนตร

เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร 
ท่ีมีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพน ิ่ง JPEG 
(0 82)

บันทึกเฟรมที่เลือก

เปรียบเทียบภาพคูกัน

เปรียบเทียบภาพท่ีรีทัชแลวกับภาพเดิม เปรียบเทียบ
ภาพคูกัน จะใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้น
โดยการกด 2 แลวกดปุม J คางไว หรือกดปุม i 
แลวเลือก รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอเม่ือภาพที่รีทัชหรือ
ภาพตนฉบับปรากฏขึ้น
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O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

เพ่ิมรายการ

เมนูแสดงภาพ สรางเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 รายการที่เลือกจาก
เมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีท ัช

เมนูถายภาพ

เมนูถายภาพยนตร

เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูตั้งคา

เมนูรีทัช

ลบรายการ

ลบรายการจากเมนูของฉัน

จัดลําดับ

จัดลําดับในเมนูของฉัน

เลือกแท็บ (คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน)

เมนูของฉัน เลือกเมนูท่ีแสดงในแท็บ “เมนูของฉัน/คาท่ีเพิ งตั้ง” เลือก 
คาที่เพ่ิงตั้ง เพื่อแสดงรายการเมนูการตั้งคาท่ีใชลาสุด 
20 รายการ

คาท่ีเพิ่งตั้ง
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โปรเซสภาพ NEF (RAW)
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทชัและกด 
2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพที่มีเฉพาะภาพ NEF 
(RAW) ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพที่ไฮไลท
ไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว) กด J เพื่อเลือก
ภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการขั้นตอนถัดไป

ตัวเลือกเมนูรีทัช
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3 เลือกการต้ังคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมืดจะใชไมได
ในการถายภาพซอนหรอืภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซึงคาการชดเชยแสงจะกําหนดได
ในชวง –2 ถึง +2 EV

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG ของ
ภาพถายทีเ่ลือก หากตองการออกจากเมนูโดยไม
คัดลอกภาพ ใหกดปุม G

คุณภาพของภาพ (0 91)

ขนาดภาพ (0 94)

ไวตบาลานซ (0 159)

ชดเชยแสง (0 143)

ตั้งคา Picture Control (0 180)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 286)

พ้ืนท่ีสี (0 286)

ควบคุมขอบมืด (0 286)

D-Lighting (0 313)
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ตัดสวน
ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวน
ครอบตัดทีเ่ลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวยการครอบตัดตามที่ไดอธิบาย
ไวในตารางตอไปนี้

ไปที่ การใชงาน คําอธิบาย

ลดขนาด
การตัดสวนภาพ

W (M) กด W (M) เพื่อลดขนาดของการตัดภาพ

เพ่ิมขนาด
การตัดสวนภาพ

X กด W เพื่อเพ่ิมขนาดการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอตัรา
การตัดสวนภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกสัดสวนภาพ

กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ

ใชปุมเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไวเพื่อยาย
กรอบตัดสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการอยางรวดเร็ว

ดูตัวอยางภาพท่ี
ตัดสวนภาพแลว กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อดูภาพที่ตัดสวนภาพแลว

สรางภาพใหม J บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม

A ตัดสวน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG 
หรือ TIFF (RGB) จะมีคุณภาพของภาพ (0 91) ระดับ 
JPEG Fine ★ ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพ
ของภาพเทากันกับภาพเดิม ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาด
การตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซาย
ของการแสดงผลการครอบตัดภาพ

A การดสูําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมที สรางจากการครอบตัดภาพ
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การซอนภาพ
การซอนภาพประกอบดวยภาพ NEF (RAW) สองภาพเพื่อสรางเปนภาพเดียวที่ถูกบันทกึ
แยกตางหากจากตนฉบับ ผลลัพธทีใ่ชประโยชนจากขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพกลอง 
จะเหน็ไดชัดกวาภาพถายที่รวมกันในโปรแกรมภาพ ภาพใหมจะถูกบันทึกไวที่ระดับคุณภาพ
และการตั้งคาขนาดของภาพปจจุบัน กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคุณภาพและขนาดของภาพ 
(0 91, 94; ตัวเลือกทั้งหมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพใหม NEF (RAW) ใหเลือก
คุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) และขนาดภาพ ใหญ (ภาพซอนจะถูกบันทึกเปนภาพ 
NEF/RAW ขนาดใหญ ถึงแมวาจะเลือก เล็ก หรือ กลาง)

1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทชัแลวกด 2 ขอความ
ที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ ภาพที่ 1 
ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงกรอบขอความเลือกภาพ 
ซ่ึงจะมเีฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญ ทีส่รางจาก
กลองตัวนี้เทานั้น (ไมสามารถเลือกภาพ NEF/RAW 
ที่มีขนาดเล็กหรือกลาง)

+
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2 เลือกภาพแรก
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ 
ในการดูภาพทีไ่ฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว 
หากตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืนๆ กด W (M) แลว
เลือกการดหรือโฟลเดอรที่ตองการตามที่อธิบายไว
ในหนา 256 กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไวและ
กลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ

3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพท่ี 1 ไฮไลท ภาพท่ี 2 และกด J จากนั้นเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2

4 ปรับคาจํานวนที่เพ่ิมข้ึน
ไฮไลท ภาพท่ี 1 หรือ ภาพท่ี 2 และปรับคาแสงที่ดีที่สุด
สําหรับภาพซอนโดยการกด 1 หรือ 3เพื่อเลือก
คาจํานวนที่เพิ่มข้ึนจากคาตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซำ
แบบเดียวกันกับภาพทีส่อง การตั้งคาเริ่มตนจาก
โรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5 เพื่อลดคาจํานวนที่เพิ่มลง
ครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพื่อเพิ่มคาจํานวนที่เพิ่มข ึ้นเปนสองเทา ภาพที่ไดจากการใชคาจํานวน
ภาพที่เพิ่มข้ึนจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง
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5 ดูตัวอยางภาพซอน
การดูตัวอยางองคประกอบภาพตามที่แสดงที่ดานขวา 
ใหกด 4 หรือ 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน 
ดูตัวอยาง จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท 
ซอนภาพ แลวกด J (โปรดทราบวาสีและความสวาง
ในภาพตัวอยางอาจแตกตางจากภาพจริง) การบันทึก
ภาพซอนโดยไมแสดงภาพตัวอยาง ใหเลือก บันทึก ในการกลับไปยังข้ันตอนที่ 4 และ
เลือกภาพใหมหรือปรบัจํานวนภาพซอนที่เพิ่มข้ึน กด W (M)

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทึก
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพผลลัพธ
จะปรากฏแบบเต็มกรอบบนหนาจอ

D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญท่ีมีพ้ืนท่ีภาพและความล ึกบิทสีเหมือนกันเทาน้ัน จึงจะนํามา
ซอนกันได

ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันท่ีท่ีบันทึก ระบบวัดแสง ความไวชัตเตอร รูรับแสง 
โหมดการถายภาพ การชดเชยแสง ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ 
Picture Control เหมือนกันกับภาพที่เลือกไวใน ภาพที่ 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพิ่มลงใน
ภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไม ถูกคัดลอกลงไปดวย ภาพซอนท่ีบันทึกในรูปแบบ 
NEF (RAW) จะใชคาบีบอัดท่ีเลือกไวสําหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก 
NEF (RAW) และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสรมิที่รองรับ การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนนิการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมื่อ
ทานมปีญหาในการใชงานกลอง

เลนสท่ีรองรบั

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อปุกรณเสริม

ออโต
โฟกัส

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
t 5

3 มิติ สี

เลนส  CPU
 6

AF NIKKOR ชนิด G, 
E หรือ D 7

AF-S, AF-P, AF-I 
NIKKOR

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

PC-E NIKKOR series — ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 — ✔ 8, 9 ✔

PC Micro 85mm 
f/2.8D 10

— ✔ 9 — ✔ 11 ✔ — ✔ 8, 9 ✔

เทเลคอนเวอรเตอร 
AF-S / AF-I 12

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

AF NIKKOR อื่นๆ 
(ยกเวนเลนสสําหรับ 
F3AF)

✔ 13 ✔ 13 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —

AI-P NIKKOR — ✔ 14 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —
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1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสท้ังหมด
2 เฉลี่ยท้ังภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เนนไฮไลท
6 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
7 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
8 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 128)
9 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
10 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเม่ือเลนสเอยีงและ/หรือขยับ 

หรือเม่ือใชรูรับแสงท่ีไมใชกวางท่ีสุด
11 เฉพาะโหมดปรับคาแสงเอง
12 สําหรับขอมูลเก่ียวกับจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัสอัตโนมัติ 

ใหดูหนา 99

เลนส ชน ิดไม ม ี CPU
 15

เลนส AI-, AI-
modified NIKKOR 
หรือ Nikon Series E 16

— ✔ 14 — ✔ 17 — ✔ 18 ✔ 19 —

Medical-NIKKOR 
120mm f/4

— ✔ — ✔ 20 — — — —

Reflex-NIKKOR — — — ✔ 17 — — ✔ 19 —

PC-NIKKOR — ✔ 9 — ✔ 21 — — ✔ —

เทเลคอนเวอรเตอร
ชนิด AI 22

— ✔ 23 — ✔ 17 — ✔ 18 ✔ 19 —

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล 
PB-6 24

— ✔ 23 — ✔ 25 — — ✔ —

วงแหวนสวนตอขยาย
อัตโนมัติ (PK-series 
11A, 12, หรือ 13; 
PN-11)

— ✔ 23 — ✔ 17 — — ✔ —

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม

ออโต
โฟกัส

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเลก็ทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
t 5

3 มิติ สี
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13 เม่ือโฟกัสภาพท่ีระยะโฟกัสใกลสุด และปรับเลนส  AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 
28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส
จะปรากฏบนหนาจอเมื่อภาพบนหนาจอชองมองภาพไม อยูในระยะโฟกัส ปรับระยะโฟกัสเอง
จนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

14 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
15 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 326)
16 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจําก ัดโดยตัวกลอง เม่ือยึด AI 

200–400mm f/4 ED กับขาตั้งกลองจะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได
17 ถามีการระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 250) คารูรับแสงจะแสดง

ในชองมองภาพและแผงควบคุม
18 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี 

CPU (0 250) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธท่ีตองการ
19 เพื่อเพิ่มความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุดของเลนสโดยใช 

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 250)
20 สามารถใชไดในโหมดการถายภาพดวยตนเองที่ความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับ

แฟลชหน่ึงขั้นหรือมากกวา
21 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมดการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง 

ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และชิฟตเลนส ในการ
ถายภาพดวยตนเอง ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะ
ชิฟตเลนส

22 จําเปนตองชดเชยแสงเมื่อใชรวมกับ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 
35–135mm f/3.5–4.5 หรือ AF-S 80–200mm f/2.8D

23 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
24 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
25 ใชรูรับแสงท่ีตั้งเอง ในโหมดการถายภาพอตัโนมัติปรับรูรับแสง ตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจับจุดโฟกัส

กอนจะกําหนดคาแสงและถายภาพ

• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงก ชั่นโฟกัสอัตโนมัติท่ีคาความไวแสงสูง 
ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส เม่ือปรับคารูรับแสงขณะบันทึกภาพยนตรหรือถายภาพไลฟวิว 
อาจมีเสนปรากฏบนภาพเมื่อใชความไวแสงสูง
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A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แตโปรดทราบวาจะไมสามารถใชเลนส 
IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไว
ท่ีกระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D

A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงท่ีอยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 250) เพื่อใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU 
รวมท้ังระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด หนาจอรูรับแสงของกลอง
จะแสดงจํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด ซึ งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับ
รูรับแสงของเลนส
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D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ี ไม สามารถใชรวมกับกลองรุน D500:

• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนส Non-AI
• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 

600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 

8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 

174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 

174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 

280001–300490)

• เลนสโฟกัสอัตโนมัติสําหรับ F3AF (AF 80mm
 f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, 
เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 
หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 
851001–906200)

• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 

142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 

200111–200310)

A เลนส VR
ไมแนะนําใหใชเลนสในรายการดานลางสําหรับการเปดรูรับแสงนานหรือภาพที่ถายดวยคาความไวแสง 
(ISO) สูง เน่ืองจากการออกแบบของระบบลดภาพสั่นไหว (VR) อาจทําใหเกิดฝาขึ้นในภาพ 
เราขอแนะนําใหปดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อใชเลนส VR อืน่ๆ

• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm 
f/3.5–5.6G IF-ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G 
IF-ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm 
f/4.5–5.6G IF-ED

• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR

• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm 

f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED 

VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED 

VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED 

VR
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A การคํานวณมุมมองภาพ
ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง 35 มม. คือ 36 × 24 มม. ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง D500 
เม่ือเลือก DX (24×16) สําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ เม่ืออยูในคอนทราสต คือ 
23.5 × 15.7 มม. หมายความวามุมมองภาพของกลอง 35 มม. คิดเปนประมาณ 1.5 เทาของกลอง 
D500 (เม่ือเลือก 1.3× (18×12) ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายภาพจะลดลง การลดมุมมองภาพครั้งตอไปจะ
เทากับประมาณ 1.3 เทา)

เลนส

ขนาดภาพรูปแบบ 35 มม. (36 × 24 มม.)

แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ
เลือกพ้ืนที่ภาพ (18.0 × 12.0 มม.)

มุมมองภาพรูปแบบ 35 มม.

มุมมองภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ

ขนาดภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ
เลือกพ้ืนที่ภาพ (23.5 × 15.7 มม.)

มุมมองภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ
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ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอส่ือสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพ ื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีข้ึน

❚❚ชุดแฟลชทีร่องรับระบบ CLS
สามารถใชคุณลักษณะตอไปนีก้ับชุดแฟลชที่รองร ับระบบ CLS:

Nikon Creative Lighting System (CLS)

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงา
เพ่ือความสมดุล
แบบ i-TTL 
สําหรับกลอง
ดิจิตอล SLR 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

แฟลชลบเงา 
i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลอง
ดิจิตอล SLR

✔ 2 ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ — — ✔ ✔

qA
ปรับรูรับแสง
อัตโนมตัิ

✔ ✔ 3 — — — — — — —

A
อัตโนมตัิ ไมใช 
TTL

— 4 ✔ 3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลช
เองโดยกําหนด
ระยะทาง

✔ ✔ ✔ — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5 — — ✔ 5 ✔ 5

RPT การยิงแฟลชซ้ํา ✔ ✔ — — — — — — —
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การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สายออพต ิคอล

มาสเตอร 

การควบคุมแฟลชรีโมต ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 ✔ — — —

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 — — — —

[A:B]
การควบคุม
แฟลชไรสาย
แบบลัด

✔ — ✔ — — ✔ 6 — — —

qA
ปรับรูรับแสง
อัตโนมัติ

✔ ✔ — — — — — — —

A
อัตโนมัติ ไมใช 
TTL

— — 7 — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 — — — —

RPT การยงิแฟลชซ้ํา ✔ ✔ — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

[A:B]
การควบคุม
แฟลชไรสาย
แบบลัด

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

qA/A

ปรับรูรับแสง
อัตโนมัติ/
อัตโนมัติ 
ไมใช TTL

✔ 8 ✔ 8 — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

RPT การยงิแฟลชซ้ํา ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบ
ไรสายที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ

✔ 9 — — — — — — — —

การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — — ✔ — — — —

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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1 ไมสามารถใชไดเม่ือวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 เลือกโหมด qA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เม่ือใช

เลนสแบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
4 กลองจะเลือกอตัโนมัติท่ีไมใช TTL เม่ือใชเลนสแบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใช

ตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
5 สามารถเลือกไดโดยกลองเทาน้ัน
6 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
7 กลองจะใชโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสท่ีไมมี CPU โดยอตัโนมัติไมวาจะเลือกชุดแฟลช

เปนโหมดใด เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
8 ตัวเลือก qA และ A ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวกับแฟลชหลัก
9 รองรับคุณลักษณะที่เหมือนกับชุดแฟลชรีโมตพรอมกับ AWL แบบออพติคอล
10 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, qA, A, GN และ M เทาน้ัน
11 ใชไดในโหมดควบคุมแฟลช i-TTL หรือเม่ือตั้งแฟลชให สงการตรวจสอบแฟลชนําในโหมด

ควบคุมแฟลช qA หรือ A
12 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทาน้ัน
13 สามารถอัปเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อตัโนมัติ 10

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การล็อคคาแสงแฟลช 11 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF 
หลายจุด

✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 12 — — —

การลดตาแดง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ —

ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การควบคุมแฟลชรวม ✔ — — — ✔ — — ✔ ✔

อปัเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง ✔ ✔ 13 ✔ — ✔ — — — ✔
SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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ตัวส่ังงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองที่รองรับ CLS จะสามารถใช SU-800 
เปนตัวสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, 
SB-500 หรือ SB-R200 ไดสูงสุดถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

A ไฟสองนําทิศทางแสงเงา
ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS จะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื อกดปุม Pv ของกลอง คุณลักษณะนี้สามารถ
ใชกับการควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อแสดงตัวอยางการใชแสงท้ังหมดที่ไดจากการใช
ชุดแฟลชหลายตัว ไฟสองนําทิศทางแสงเงาสามารถปดการทํางานไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
e5 (โมเดลลิ่งแฟลช, 0 300)
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❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนีใ้นโหมดอัตโนมตัิที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช SB-80DX, 
SB-28DX, 

SB-28, SB-26, 
SB-25, SB-24 SB-50DX

SB-30, SB-27 1, 
SB-22S, SB-22, 
SB-20, SB-16B, 

SB-15

SB-23, SB-29 2, 
SB-21B 2, 
SB-29S 2โหมดแฟลช

A อัตโนมัติ ไมใช TTL ✔ — ✔ —
M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซํ้า ✔ — — —

REAR
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอร
ชุดที่สอง 3

✔ ✔ ✔ ✔

1 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุ มกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A 
(แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช TTL)

2 สามารถใชโฟกัสอตัโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro 
NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน

3 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช



333

D หมายเหตุเกี่ยวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเน้ือหา
สวนของกลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ีไมมี D500 อยูในประเภท “digital SLR” 
(ดิจิตอล SLR) ในคูมือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง 100 ถึง 12800 ท่ีคาความไวแสง
สูงกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา ถา
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) กะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพ
ในโหมด i-TTL หรือโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพ
อาจไดรับแสงนอยเกินไป (ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เทาน้ัน)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ถายภาพ
ทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช 
อยาใชแผนปดแบบอืน่ๆ เชน แผนกระจายแสง เนื่องจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

ในโหมดการถายภาพ P รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังท่ี
แสดงไวดานลาง:

คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาค าท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคา
รูรับแสงสูงสุดของเลนส

สัญญาณรบกวนในรูปแบบของเสนอาจปรากฏขึ้นในการถายรูปดวยแฟลชที่ถายดวยพาวเวอรแพ็ค 
SD-9 หรือ SD-8A ท่ีตอเขาโดยตรงกับกลอง ลดความไวแสง (ISO) หรือเพิ่มระยะทางระหวางกลอง
และพาวเวอรแพ็ค
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A หมายเหตุเก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก (ตอ)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง 
ในขณะที่ SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF 
โดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี:
• SB-5000: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 24–135 มม. กับจุดโฟกัสท่ีแสดง
ดานลาง

24–49 มม. 50–84 มม. 85–135 มม.

• SB-910 และ SB-900: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 17–135 มม. กับจุดโฟกัส
ท่ีแสดงดานลาง

17–19 มม. 20–135 มม.

• SB-800, SB-600 และ SU-800: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 24–105 มม. 
กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานลาง

24–34 มม. 35–49 มม. 50–105 มม.

• SB-700: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 24–135 มม. กับจุดโฟกัสท่ีแสดง
ดานลาง

24–27 มม. 28–135 มม.

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุ
ไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัส และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน
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ขณะเรยีบเรียงเนือ้หา D500 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 (0 13, 375; สามารถใชแบตเตอรี่ 
EN-EL15b และ EN-EL15a ได)

• เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (0 13, 375)
• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D17
• ปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b

ตัวสงขอมูลแบบ
ไรสาย (0 308)

ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7

รีโมตคอนโทรล
ไรสาย

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10
• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1

อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ขอบยางรองตา DK-19
• เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา DK-17C
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-17M
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DG-2
• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-18
• กระจกชองมองปองกันไอนํ้าเกาะ DK-14/DK-17A
• กระจกชองมองเคลือบฟลูออไรด DK-17F
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-5/DR-4

สาย HDMI สาย HDMI HC-E1

ฝาครอบ
ชองเสียบ
อุปกรณเสริม

• ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-3
• ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1

ฝาปดตวักลอง ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A
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ซอฟตแวร Camera Control Pro 2

อปุกรณเสริม
ขั้วตอรีโมต

• สายลั่นชัตเตอร MC-22/MC-22A (ความยาว 1 เมตร*)
• สายลั่นชัตเตอร MC-30/MC-30A (ความยาว 80 ซม.*)
• สายลั่นชัตเตอร MC-36/MC-36A (ความยาว 85 ซม.*)
• สายตอ MC-21/MC-21A (ความยาว 3 เมตร *)
• สายตอ MC-23/MC-23A (ความยาว 40 ซม.*)
• สายอะแดปเตอร MC-25/MC-25A (ความยาว 20 ซม.*)
• อะแดปเตอร WR WR-A10
• ชุด GPS GP-1/GP-1A (0 253)
• สายอะแดปเตอร GPS MC-35 (ความยาว 35 ซม.*)
• ชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-3
* ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ

ไมโครโฟน 
(0 65)

• ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1
• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1

ฝาปดชองตอ
สายภายนอก

• ฝาปดชองตอสายภายนอก UF-8 สําหรับสายสเตอริโอแบบหัวเสียบเล็ก
• ฝาปดชองตอสาย USB UF-7

รายการที่มีในประเทศหรือภูมิภาคตางๆ อาจแตกตางกัน โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีโบรชัวรหรือเว็บไซต 
ของเรา
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็นโดยปด
ฝาครอบขั้วตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อป องกันการเกิดเช้ือรา 
หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูร หรอืในสถานที่ซ่ึง:
• การระบายอากาศไมดีหรือมีความชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณทีใ่หกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวิทยุ
• มีอุณหภูมิสงูกวา 50°C หรือต่ํากวา –10°C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ 
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท
ขอสําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง 
อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
และฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวต ั้ง
เพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ด
ทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช ็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด 
เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนเซ ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนตูั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลอืก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดหรอืปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที” 
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตัง้คา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที 
แลวกด J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริ่มทํา
ความสะอาด 1 กะพริบในแผงควบคุมและทานไม
สามารถใชงานกลองไดขณะที่กําลังทําความสะอาดอยู 
หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวาทํา
ความสะอาดเสรจ็สิ้นและเมนตูั้งคาแสดงข้ึน
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❚❚ “ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด” 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซน็เซอร ตามที่อธิบาย
ในหนา 338 ไฮไลท ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด 
แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติท ุกคร้ังท่ีเปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะปด
การทํางานของกลองทุกคร้ัง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเปดและปด
การทํางานของกลอง

ไมตอง
ทําความสะอาด

ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอตัโนมัติ
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ให
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 341) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
อนุญาต

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจหยุด
ทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ังหลังจาก
ผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซน็เซอร (0 338) ในเมนูตั้งคา จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามที่
อธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหาย
ไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารับการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่ศูนยบรกิารของ 
Nikon ทีไ่ดรับอนุญาตเทานัน้

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาดเซ็นเซอร
ภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรี่ที่ชารจประจุไฟฟาเต ็มหรือเช่ือมตอกับอะแดปเตอร AC 
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะมใีหใชเฉพาะ
ในเมนูตั้งคาโดยเครือ่งมีระดับพลังงานแบตเตอรี่ J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลอง และไฮไลท ยกกระจกเพื่อ
ทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา แลวกด 2
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4 กด J
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏในจอภาพ
และแถวเสนประจะปรากฏในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ เมื่อตองการกลับสูการทํางานปกติ
โดยไมตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ ใหปดการทํางาน
ของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจก
จะยกขึ้นและมานชัตเตอรจะเปด
เพื่อใหเหน็เซ็นเซอรภาพ การแสดงผล
บนชองมองภาพจะดับลง และแถว
เสนประบนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ ตรวจสอบ
เซ็นเซอรวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนหรือไม ถาไมพบวัตถุ
แปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละอองที่
ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถขจัด
ออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบรกิารของ Nikon ที่ไดร ับ
การแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรอืฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

D ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดง าย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอตัโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏ ิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเช ื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะด ังขึ้น และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุดการ
ทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเม่ือถอดหร ือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมี
สารหลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ 
ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองกันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปด
ฝาปดตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง 
เมาทเลนส และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนสในบริเวณ
ท่ีมีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอร ภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามท่ีอธิบายในหนา 338 ถายังมีปญหาอยู ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรดวยตนเอง (0 341) 
หรือใหเจาหนาทีศ่นูยบริการของ Nikon ทีไ่ดรับอนุญาตเปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถาย
ท่ีไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรไดโดยใชตัวเลือกการทําความสะอาดภาพใน
แอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอปุกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon 
แนะนําใหทานนํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีจำหนายกลอง หรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับอนุญาตทุกหน่ึงถึงสองป และรับการซอมแซมทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียม
การบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ 
ควรนําอปุกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการ
ตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําให ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผ ิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพล ัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน 
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความร อนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: 
อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง 
นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูงท่ีกําเนิดจากอุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ 
สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูลในการ ดหนวยความจํา หรือมีผลกระทบตอ
วงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: 
อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงสวางจา
อาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุงในภาพถายได

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี:่ ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณีซึ่ง
เกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางานที่
ผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอีกคร้ัง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 
ในการลบรอยน้ิวมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณ
เล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 338, 341) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกด
มานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ 
การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูป หรือฉีกขาดได

มานชัตเตอรอาจปรากฏเปนสีท่ีไมสมํ่าเสมอ ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอภาพและไมไดเกิดจากการทํางาน
ผิดปกติ
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การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร 
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพื่อปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บ
กระเปากลองไวในถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําให วัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้นจะมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จงึควรเปลี่ยนใหมเปนระยะๆ

นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพ ื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลองและ
ล่ันชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก ็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกคร้ัง

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเช่ือมต อแหลงพลังงาน: อยาถอดปลั๊กผลิตภัณฑ
หรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกำลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายไฟ
ออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลิตภัณฑ
ชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันไมใหการจายไฟถูกรบกวนโดยไมตั้งใจ โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก; มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ 
และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน ี้

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ที มีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ 
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวัง
ไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หร ือเขานัยนตาและปาก
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แบตเตอรี่และเครื่องชารจ: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจร่ัวหร ือระเบิดได ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่และเครื่องชารจ
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี อุปกรณ
เหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือป ิดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําให
แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
และใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพื่อนําไปเก็บ ควรเก็บแบตเตอร่ีไวใน
ท่ีเย็น โดยมีอุณหภูมิแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด) 
ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหนึ่งคร้ังทุกๆ หกเดอืน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 
ทานตองชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุออกจนหมดกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิภายใน
สูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดหรือชารจได
เพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่เม่ืออุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา 
0 °C หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือมี
ประสิทธิภาพลดลง ความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่อาจลดลง และใชเวลาชารจนานขึ้น
เม่ือแบตเตอรี่มีอุณหภูมิตั้งแต 0°C ถึง 15°C และต ังแต 45°C ถึง 60°C แบตเตอรี่จะไมชารจถามี
อุณภูมิต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 60°C
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• ถาไฟ CHARGE กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวาอุณหภูมิ
แวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไปใหม 
ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนำแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานคาปลีก
หรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอร่ีในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชาร จแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชาร จ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร ิ่มชารจอีกคร้ัง

• ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลดหากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ
ท่ีต่ํากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอณุหภูมิต่ํากวา 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ในการแสดงผล ขอมลูแบตเตอรี่ (0 309) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอุณหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอร่ีกอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรเสียบผนังท่ีใหมาใชไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับแบตเตอรี่ท่ีใชงาน
รวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารองไวในท่ี
อบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน เม่ือเก็บแบตเตอรี่ท่ีเย็นใหอุนขึ้น อาจมีกําลังไฟกลับคืนมา

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในทองถ่ิน
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ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรือตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับอนุญาต ิ

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง 
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะน้ัน
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดร ับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 29) หากวิธีน้ีไมสามารถแกปญหาได ใหเลือก 
AF ทีละภาพ (AF-S; 0 101), AF จุดเดียว (0 103) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 108) จากน้ัน เล็งวัตถุ
ท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ เม่ือกลอง
ปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถ
ปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 335)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 13, 35)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตัว: เลือกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) (0 296)

จอแสดงผลในแผงควบคุมหรือชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนองและ
ความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอุณหภูมิ
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การถายภาพ
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน: 
• การดหนวยความจําถูกล็อค (เฉพาะการด SD; 0 16) เต็ม หรือไมไดใสการด (0 36)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด ในเมนูตั้งคา (0 309) และยังไมไดใส
การดหนวยความจําลงในกลอง (0 15)

• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E) 
ถาสัญลักษณ B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตั้งคารูรับแสง เพื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
ในการปรับรูรับแสง (0 302)

• เลือกโหมดการถายภาพ S ดวย A หรือ % ซึ่งเลือกไวสําหรับคาความไวชัตเตอร (0 359)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 
(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 297)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: ปด 
HDR (0 191)

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 97)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ: ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 111, 114)

เสียงเตือนไมดัง:
• เลือก ปด สําหรับ เสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 306)
• AF-C ถูกเลือกไวสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 101)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู 
สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก 1/250 วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอร
ไดทุกคา (0 299)

โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ ง: กลองอยูในโหมดโฟกัส AF-C: ใชปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลางเพื่อล็อคโฟกัส (0 111)
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ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 108)
• เลือกตัวเลือก AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF หรือเลือก AF ท่ีใบหนาสําหรับ
โหมดไลฟวิวแลว ใหเลือกโหมดอื่นแทน (0 48, 103)

• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 255)
• กําลังใชงานเมนู (0 281)
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 39)

ไมสามารถเลือกโหมด AF: เลือก ไมบังคับ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 (บังคับเลือก
โหมดโฟกัสอัตโนมัต,ิ 0 294)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปด
รับแสงนาน (0 286)

มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• ลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยลดคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง
• ใชตัวเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาท่ีเกิดขึ้น
ในภาพที่ถายท่ีความไวชัตเตอรท่ีต่ํากวา 1 วินาที (0 286)

• ฝาและจุดสวางอาจบงชี้วาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอมสูง 
เปดรับแสงนาน หรือสาเหตุท่ีคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป

• ท่ีความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายที่ถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด 
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึงคาสูงดวยการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถลด
จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 
ในเมนูภาพถายหรือภาพยนตร (0 286, 290)

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน
ไดมากกวาเมื่อเปดรับแสงนาน การถายภาพซอน และภาพถายท่ีถายท่ีอุณหภูมิแวดลอมสูง หรือ
เปดใชงาน Active D-Lighting เลือก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 180) หรือเลือกคา
ท่ีสูงมากเกินสําหรับพารามิเตอร Picture Control (0 183)
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มีการกะพริบถ่ีหรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือกสําหรับ 
ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC ของทองถ่ิน (0 290)

พ้ืนที่สวางหรือแถบสวางปรากฏในไลฟวิว: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอ ื่นๆ 
ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิว

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซนเซอรรับภาพ (0 338)

ไลฟวิวสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:
• อุณหภูมิโดยรอบสูง 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน 
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน

หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณของการทํางานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟวิว: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 46) ระหวางไลฟวิว 
ในภาพยนตรจะมีจํานวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และจุดสวาง
ท่ีเปนผลกระทบจากขนาดและอัตราเฟรม (0 68) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือ
จุดสวางอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากเปนผลของอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว 
ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 170)

ไมสามารถเลือกภาพเปนแหลงตนทางตั้งคาไวตบาลานซได: ภาพดังกลาวไมไดถายดวยกลอง D500 
(0 177)
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แสดงภาพ

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 91)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 236)

ภาพถายและภาพยนตรอาจจะมีคาแสงไมเหมือนกับที่แสดงการดูตัวอยางภาพในหนาจอ
ระหวางไลฟวิว: การเปลี่ยนความสวางของหนาจอระหวางไลฟวิวจะไมมีผลตอภาพที่บันทึกดวยกลอง 
(0 50)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ
การปรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงที่ใน
ภาพชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 184)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวดัแสงได: การล็อคคาวัดแสงอตัโนมัติยังทํางานอยู (0 142)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: เลือกโหมดการถายภาพ P, S หรือ A (0 130, 144)

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน (0 286)

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 290)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 92)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถ
แสดงภาพไดอยางถูกตอง

กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 281)

ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงใน “แนวกวาง” (ภาพทิวทัศน): 
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 282)
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 282)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 282)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ
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ลบภาพไมได: ภาพไดรับการปองกัน ยกเลิกการปองกัน (0 273)

ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 362)

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีรูปภาพในโฟลเดอร : เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ 
(0 281)

ไมสามารถพิมพภาพได: ไมสามารถพิมพภาพ NEF (RAW) และ TIFF โดยการเชื่อมตอ USB โดยตรง 
สงรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรแลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 v) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) 
ในรูปแบบ JPEG โดยใชการประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 313)

ไมแสดงภาพในอปุกรณวิดโีอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI (จําหนายแยก
ตางหาก) หรือไม (0 335)

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางองิภาพ
ลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 305)

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ใช Capture NX-D (0 v)

ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร



356

บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

สมารทดไีวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก ไมใช สําหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งคากลอง (0 307)
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ บลูทูธ > การเช่ือมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลอง
• พยายามปด Wi-Fi ของอปุกรณอัจฉริยะ จากน้ัน เปดขึ นใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเชื่อมตอไปยงัสมารทดีไวซโดยใช NFC: เลือกวิธีการเชื่อมตออืน่

ไมสามารถเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพไรสายและอ ุปกรณไรสายอื่นๆ ได: กลองน้ีจะสามารถเชื่อมตอ
กับอุปกรณท่ีไดติดตั้งแอพ SnapBridge เทาน้ัน

วันที่การบนัทึกภาพไมถูกตอง: ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 304)

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบวา ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอรี่ จะไมสามารถใชได
เม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและข อความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏใน
ชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

ขอความผดิพลาด

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชองมอง
ภาพ

B
(กะพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับ
เปนรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสง
สูงสุด)

131

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟ
จนเต็มไว

13, 35

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

xx, 13, 
35, 335

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• มีการใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือ
ใสแบตเตอรี่ของบริษัทอืน่ใน
กลองหรือในชุดแหลงพลังงาน
แบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D17

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจ
แบตเตอรี่ถาแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนแบบรีชารจหมด

• อุณหภูมิแบตเตอรี่สูง • ถอดแบตเตอรี่และรอจน
แบตเตอรี่เย็น

—
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F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนสชนิด
ไมมี CPU โดยไมไดระบุคา
รูรับแสงสูงสุด รูรับแสงจะแสดง
เปนจํานวนสต็อปจากคารูรับแสง
สูงสุด

คารูรับแสงจะแสดงขึ้นถามี
การระบุคารูรับแสงสูงสุด

250

—
F H

(กะพริบ)
กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอัตโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือ
โฟกัสดวยตนเอง

38, 114

(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวน

แสดงผลความไว
ชัตเตอรหรือรูรับแสง

กะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงมากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 123

• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม ในโหมด
การถายภาพ:

Sเพ่ิมความไวชัตเตอร 133

Aเลือกรูรับแสงที่แคบลง 
(คารูรับแสงสูงข้ึน)

134

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
นอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 123

• ใชแฟลชเสริม ในโหมด
การถายภาพ:

196

Sเพ่ิมความไวชัตเตอร 133

Aเลือกรูรับแสงที่กวางขึ้น 
(คารูรับแสงต่ําลง)

134

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชองมอง
ภาพ



359

A

(กะพริบ)
เลือก A ในโหมดถายภาพ 
S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมดปรับคาแสงเอง

133, 
135

%

(กะพริบ) เลือก % ในโหมดถายภาพ S
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมดปรับคาแสงเอง

133, 
135

1

(กะพริบ)
k

(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ —

—
c

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา 
3 วินาที หลังจากยิงแฟลช 
ภาพที่ไดอาจเปดรับแสง
นอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถาภาพ
เปดรับแสงนอยเกินไป ใหปรับ
การตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง

333

Y

(กะพริบ)
—

ติดตั้งชุดแฟลชที่ไมรองรับการ
ลดตาแดง และตั้งคาโหมดสัมพันธ
กับแฟลชเปนการลดตาแดง

เปลี่ยนโหมดสัมพันธกับแฟลช
หรือใชชุดแฟลชที่รองรับการ
ลดตาแดง

202, 
330

n

(กะพริบ)
j

(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอีก หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 91, 94

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่น

278

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 15

O

(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ

กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมอียู
หรือเกิดขึ้นบอยครั้ง โปรดปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

—

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชองมอง
ภาพ
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สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบการด
หนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวา
ใสการดอยางถูกตอง

15

ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลในการด 
หนวยความจํานี้ 
โปรดใสการดใบอื่น

W, 
R

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon 
รับรอง

387

• ตรวจสอบวาขั้วสัมผัส
สะอาด ถาการดเสีย 
โปรดติดตอรานคาหรือ
ศูนยบริการ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

• ลบไฟลหรือใสการด
หนวยความจําใบใหม
หลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอืน่

15, 
278, 
387

m

W, 
O

(กะพริบ)

กลองไมสามารถควบคุม
การด Eye-Fi

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของ
การด Eye-Fi เปนรุน
ปจจุบัน

 —

• คัดลอกไฟลจากการด 
Eye-Fi ลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอืน่แลว
ฟอรแมตการด หรือใส
การดใบใหม

—



361

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู เลื่อน
ตัวล็อคไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

W, 
X

(กะพริบ)

การดหนวยความจําถูก
ล็อคอยู (ปองกัน
การเขียน) เลื่อนสวิทชปองกันการ

บันทึกขอมูลทับบนการด
ไปท่ีตําแหนง “เขียน”

16

ไมสามารถใชไดหาก
การด Eye-Fi 
ถูกล็อคอยู

W, 
O

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว 
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)

ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรด
ฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
หรือใสการดหนวยความจํา
แผนใหม

304, 
387

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อณุหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายในเย็น
ลงกอนท่ีจะบันทึกไลฟวิว
ภาพถายหรือภาพยนตรตอ

353

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือใน
โฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจากเ
มนู โฟลเดอรแสดงภาพ 
หรือใสการดหนวยความจํา
ท่ีมีภาพ

15, 281

ภาพทั้งหมด
ถูกซอนอยู

— ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ 
ไดจนกวาจะเลือกโฟลเดอร
อื่น หรือใช ซอนภาพ 
เพื่อใหแสดงภาพได
อยางนอยหนึ่งภาพ

281

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมสามารถแสดง
ไฟลนี้

—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โดยใชกลองย่ีหออื่น 
หรือไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟล
บนกลองได

—

ไมสามารถเลือก
ไฟลนี้

— ไมสามารถรีทัชภาพ
ท่ีเลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณ
อืน่ๆ จะไมสามารถรีทัชได

—

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดย
อุปกรณอื่นๆ จะไม
สามารถตัดตอได

—

• ภาพยนตรจะตองมี
ความยาวอยางนอย
สองวินาที

85

ตรวจสอบเครื่องพิมพ — ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเครื่องพิมพ 
เม่ือตองการดําเนินการตอ 
ใหเลือก พิมพตอ (ถามี)

— *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง
แลวเลือก พิมพตอ

— *

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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กระดาษติดขัด — กระดาษติดในเครื่องพิมพ
ดึงกระดาษที่ติดออก 
แลวเลือก พิมพตอ

— *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาด
ท่ีเลือก แลวเลือก พิมพตอ

— *

ตรวจสอบปริมาณ
หมกึ

— หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ 
เม่ือตองการดําเนินการตอ 
ใหเลือก พิมพตอ

— *

หมกึหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก
เติมหมึก แลวเลือก 
พิมพตอ

— *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D500

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท

ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว

เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)

มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon DX ทางยาวโฟกัสในรูปแบบ 35 มม. [135] เทียบเทา
กับประมาณ 1.5 เทา ของเลนสท่ีมีมุมมองภาพในรูปแบบ FX

พิกเซลใชงานจริง

พิกเซลใชงานจริง 20.9 ลาน

เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.7 มม.

พิกเซลรวม 21.51 ลาน

ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางองิสําหรับลบฝุน (ตองใช
ซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
• 5568 × 3712 (#) 4176 × 2784 ($) 

2784 × 1856 (%)
• พ้ืนที่ภาพ 1.3× (18×12)
• 4272 × 2848 (#) 3200 × 2136 ($) 

2128 × 1424 (%)
• รูปภาพพรอมพ้ืนที่ภาพของ DX ที่ถายขณะบันทึกภาพยนตร
• 5568 × 3128 (#) 4176 × 2344 ($) 

2784 × 1560 (%)
• รูปภาพพรอมพ้ืนที่ภาพของ 1.3× ที่ถายขณะบันทึกภาพยนตร
• 4272 × 2400 (#) 3200 × 1800 ($) 

2128 × 1192 (%)
• ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 

3840 × 2160: 3840 × 2160
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รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท (บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ บีบอัด 
หรือไม บีบอัด): มีขนาดใหญ กลาง เล็ก (ภาพขนาดกลาง
และเล็กจะบันทึกดวยความลึกบิทสีท่ี 12 บิท โดยใชการบีบอัด
ภาพแบบไมสูญเสียคุณภาพ)

• TIFF (RGB)
• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ 

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

• NEF (RAW) + JPEG: ภาพถายเดียวถูกบันทึกไวในรูปแบบของ 
NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน สีธรรมชาติ สีสด โทนสีเดียว ภาพบุคคล ทิวทัศน แฟลต; 
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; พ้ืนท่ีเก ็บสําหรับ 
Picture Control แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital) และ XQD และ UHS-II 
compliant SDHC และ SDXC

ชองบรรจุแผนการดสองชอง สามารถใชการดใบใดใบหนึ่งเปนการดหลักหรือสำรองขอมูล หรือ
ใชเก็บภาพ NEF (RAW) และภาพ JPEG แยกจากกัน; สามารถ
คัดลอกภาพระหวางการดท้ังสองแผนได

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

ชองมองภาพ

ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา

การครอบคลุมการ
มองเห็นภาพ

• พ้ืนที่ภาพ DX (24×16): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% 
ในแนวตั้ง

• พ้ืนที่ภาพ 1.3× (18×12): ประมาณ 98% ในแนวนอนและ 98% 
ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 1.0 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

การเก็บรักษา
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ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

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

การปรับแกสายตา –2 – +1 ม.–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark II พรอมกรอบพ้ืนท่ี AF 
(สามารถแสดงเสนตารางได)

กระจกสะทอนภาพ Quick return

การแสดงระยะชัดลึก การกดปุม Pv จะหยุดคารูรับแสงของเลนสอยูท่ีคาท่ีผูใช เลือกไว 
(โหมด A และ M) หรือท่ีกลองกําหนด (โหมด P และ S)

รูรับแสงของเลนส Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

เลนส

เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D (อาจมี
ขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส DX, เลนส AI-P NIKKOR 
และเลนสชนิดไมมี CPU AI (เฉพาะโหมดการถายภาพ A และ M 
เทาน้ัน) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ F3AF และเลนส non-AI 
ไมสามารถนํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนส ท่ีมีคารูรับแสง
สูงสุด f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอน ิกสรองรับ
จุดโฟกัส 15 จุดสําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงส ุด f/8 หรือเร็วกวา 
ซึ่งมีใหเลือก 9 จุด)

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส สามารถใชมานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกสใน
โหมดลั่นชัตเตอรยกกระจกขึ้น

ความเร็ว 1/8000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV, การเปดชัตเตอรคาง 
เวลา X250

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X=1/250 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/250 วินาที หรือชากวา 

ชองมองภาพ
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การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ) CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา) 
CH (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง) Q (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ) 
QC (ล่ันชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย) 
MUP (ยกกระจกขึ้น)

ความเร็วในการถาย
ภาพตอเนื่องโดยประมาณ

• CL: 1–9 fps
• CH: 10 fps
• QC: 3 fps

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที 5 วินาที 10 วินาที 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเว นชวง
ตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที

คาแสง

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอียดประมาณ 180K 
(180000) พิกเซล

วิธีวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนสชน ิด 
G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี III (เลนส CPU อื่นๆ); 
เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีไดเม่ือผูใช
ระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนัก 75% ตอวงกลม 8 มม. ท่ีกลาง
กรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนไดตั้งแต 6, 10 
หรือ 13 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพทั งกรอบภาพ 
(เลนสชนิดไมมี CPU จะใชวงกลมขนาด 8 มม.)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลม 3.5 มม. (ประมาณ 2.5% ของ
กรอบภาพ) โดยมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสท่ีเลือก (ท่ีจุดโฟกัส
ก่ึงกลางเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU)

• เนนไฮไลท: ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D

ชวง (ISO 100, เลนส f/1.4, 
20°C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: –3–+20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV
• ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท: 0–20 EV

การเช่ือมตอระบบวดัแสง CPU ผนวก AI
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โหมดการถายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติและโปรแกรมแบบยืดหยุน (P) อัตโนมัติ
ปรับชัตเตอรเอง (S); อตัโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M)

การชดเชยแสง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดได

ความไวแสง (ISO) (ดัชนี
คาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 100 – 51200 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV สามารถตั้งคา
ใหอยูประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 50) ต่ํากวา 
ISO 100 หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4 หรือ 5 EV (เทียบเทา 
ISO 1640000) สูงกวา ISO 51200; สามารถใชการควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting เลือกไดจาก อตัโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา หรือ ปด

โฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอตัโนมัติ Multi-CAM 20K พรอมการตรวจวัด
ระยะหาง TTL, การปรับละเอยีด และจุดโฟกัส 153 จุด (รวมถึง
เซ็นเซอรชนิด Cross-type 99 จุดและเซ็นเซอร 15 จุดท่ีรองรับ f/8) 
ซึ่งมีใหเลือก 55 จุด (เซ็นเซอรชนิด Cross-type 35 จุด และเซ็นเซอร 
f/8 จํานวน 9 จุด)

ชวงการตรวจจับ –4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอตัโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); 
ออโตโฟกัสตอเน่ือง (AF-C); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาจะทํางาน
โดยอตัโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส จุดโฟกัส 153 จุด ซึ่งมีใหเลือกได 55 หรือ 15 จุด

คาแสง
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โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 25, 72 หรือ 153 จุด, 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟก ัสเปนกลุม, 
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (โฟกัส
อัตโนมัติทีละภาพ) หรือโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

แฟลช

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเตอร RGB ความละเอียด
ประมาณ 180K (180000) พิกเซล สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อ
ความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสง
เฉล่ียท้ังภาพ เนนกลางภาพและเนนไฮไลท สามารถใชแฟลชลบเงา 
i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช รองรับแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง การลดตาแดง 
การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไว
ชัตเตอรต่ํา แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดที สองท่ีความไว
ชัตเตอรต่ํา ปด รองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวช ัตเตอรสูงอัตโนมัติ

การชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

สวางขึ้นเมื่อชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจไฟเต็ม และจะกะพริบ
หลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูล
และกานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมแฟลช i-TTL การควบคุมแสงไรสายขั้นสูงดวยวิทยุ การ
ควบคุมแสงไรสายขั้นสูงดวยแสง การสรางภาพโมเดล ล็อค FV การ
ส่ือสารขอมูลสี ซิงค FP ความเร็วสูงอตัโนมัติ AF ชวยเหลือสําหรับ 
AF หลายพื้นท่ี การควบคุมแฟลชแบบหนึ่งเดียว

ขั้วตอซิงค ขั้วตอซิงค ISO 519 แบบมีเกลียวล็อค

โฟกัส
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ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (3 แบบ) หลอดไส ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ) แสงอาทิตย 
แฟลช เมฆมาก ในรม ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัดคา
ไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวางถายไลฟวิว) เล ือกอุณหภูมิสี 
(2500 K–10000 K) ท้ังหมดสามารถปรับแบบละเอยีดได

การถายครอม

ประเภทการถายครอม คาแสง แฟลช ไวตบาลานซ และ ADL

ไลฟววิ

โหมด C (ไลฟวิวภาพถาย), 1 (ไลฟวิวภาพยนตร)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอตัโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); 
ออโตโฟกัสตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (M)

โหมดพื้นที่ AF AF ท่ีใบหนา, AF พ้ืนท่ีกวาง, AF พ้ืนท่ีปกติ, AF ติดตามวัตถุ

โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือก
จุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนา หร ือ AF ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

วิธีวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท

ขนาดเฟรม (พิกเซล) และ
อัตราการบันทึกภาพ

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (โปรเกรสซีฟ), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
อัตราการบันทึกภาพตามจริง 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p เทากับ 
59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ; 
ใชคุณภาพสูง ★ ไดท่ีขนาดเฟรมทั้งหมด ใชคุณภาพปกติได
ทุกขนาดยกเวน 3840 × 2160
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รูปแบบไฟล MOV

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสยีง Linear PCM

อุปกรณบันทึกเสยีง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; 
ปรับความไวได

คาความไวแสง (ISO) • โหมดการถายภาพ P, S และ A: การควบคุมความไว ISO 
อัตโนมัติ (ISO 100 ถึง Hi 5) ดวยการเลือกจํากัดคาสูงสุด

• โหมดการถายภาพ M: การควบคุมความไว ISO อตัโนมัติ (ISO 100 
ถึง Hi 5) สามารถใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเลือกแบบ
แมนวล (ISO 100 ถึง 51200 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV) 
ดวยตัวเลือกเพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4 
หรือ 5 EV โดยประมาณ (เทียบเทา ISO 1640000) สูงกวา 
ISO 51200

Active D-Lighting เลือกไดจาก อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกต,ิ ต่ํา หรือ ปด

ตัวเลือกอื่นๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ภาพยนตรเหลื่อมเวลา, ระบบลดภาพสั่นไหว
แบบอิเล็กทรอนิกส

จอภาพ

จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 2359 k (XGA) การเอียงจอ LCD 
ไวตอการสัมผัส TFT ดวยมุมมอง 170° ครอบคลุมพ้ืนท่ีของภาพ 
100% และการควบคุมความสวางของจอภาพแบบแมนวล

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพ) พรอมซ ูม
แสดงภาพ เลนภาพยนตร ฉายสไลดภาพน่ิงและ/หรือภาพยนตร 
แสดงกราฟฮิสโตแกรม ไฮไลท ขอมูลภาพถาย แสดงขอมูล
บอกตําแหนง หมุนภาพอตัโนมัติ ใหคะแนนภาพ รวมถึงการแสดง
และฝงขอมูล IPTC

ภาพยนตร
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อินเทอรเฟส

USB SuperSpeed USB (ชองตอสาย USB 3.0 Micro-B); แนะนําใหใช
การเชื่อมตอกับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผาศ ูนยกลาง 3.5 มม.; 
รองรับการเสียบปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ขั้วตอรีโมต 10-pin สามารถใชเชื่อมตอกับรีโมตคอนโทรล รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 
(ตองมีอะแดปเตอร WR-A10) หรือ WR-1 ชุด GPS รุน GP-1/GP-1A 
หรืออุปกรณ GPS ท่ีรองรับกับ NMEA0183 เวอรชั่น 2.01 หรือ 3.01 
(ตองมีอุปกรณเสริมสายอะแดปเตอร GPS รุน MC-35 และ
สายสัญญาณที่มีขั้วตอ D-sub 9-pin)

ไรสาย/บลูทูธ

ไรสาย • มาตรฐาน: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• ความถี่ที่ใช: 2412–2462 MHz (แชนแนล 1–11)
• กําลังไฟสูงสุด: 3.0 dBm (EIRP)
• ระบบความปลอดภัย: ระบบเปด, WPA2-PSK

บลูทูธ • รูปแบบการสื่อสาร: Bluetooth จําเพาะ รุน 4.1
• ความถี่ที่ใช: 
บลูทูธ: 2402–2480 MHz 
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz

• กําลังไฟสูงสุด (EIRP): 
บลูทูธ: 1.0 dBm 
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 1.0 dBm

พิสัย (เสนทางที่ปราศจาก
สิ่งกีดขวาง)

ประมาณ 10 เมตร (ไมมีอินเทอรเฟส ชวงสัญญาณอาจแตกตางกันไป
ตามความแรงสัญญาณและการมีหรือไมมีส่ิงกีดขวาง)

NFC

การปฏิบัติการ NFC Forum Type 3 Tag

ความถี่ที่ใช 13.56 MHz
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ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเด ิม), เช็ก, เดนมารก, 
ดัตช, องักฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮ ินดู, ฮังการี, 
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, 
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน, 
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หน่ึงกอน; 
สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b และ EN-EL15a ได

ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณเสริมชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D17 
และแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a/EN-EL18 ของ Nikon หน่ึงกอน (มีแยกจําหนายตางหาก), 
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 ของ Nikon หน่ึงกอน 
หรือแบตเตอร่ีอลัคาไลน AA , Ni-MH หรือแบตเตอร่ีลิเธ ียมแปดกอน 
จะตองใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-26a หรือ MH-26 และฝาปด
ชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 (มีแยกจําหนายตางหากทั้งสองอยาง) 
เม่ือใชแบตเตอรี่ EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a หรือ EN-EL18 
(โปรดทราบวา EN-EL18 จะใชถายภาพไดนอยกวา EN-EL18c, 
EN-EL18b หรือ EN-EL18a ในการชารจหน่ึงคร้ัง) 
สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b และ EN-EL15a ได

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC 
รุน EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• ภาพตัวอยางท่ีแสดงบนกลองและภาพรวมไปถึงภาพประกอบในคูมือจะใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
อธบิายเทาน้ัน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวร
ท่ีกลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ที อาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 147 × 115 × 81 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 850 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา XQD 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; ประมาณ 760 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภมูิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี ่MH-25a

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, 
q ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑท่ีเปนคูฉนวน)

❚❚แบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15

กระแสไฟขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b, EN-EL15a และ 
EN-EL15 ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอม 25 °C เมื่อไมมี
ไฟเหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา

ความยาวของสายไฟ 
(หากจัดมาให)

ประมาณ 1.5 เมตร

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ 7.0 V/1900 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 78 กรัม ไมรวมฝาครอบข้ัวตอแบตเตอร่ี
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❚❚ เลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวร
ท่ีกลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ที อาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

ประเภท เลนส AF-S DX ชนิด E พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 16–80 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/2.8–4

โครงสรางเลนส เลนส 17 ชิ้น จัดแบงเปน 13 กลุม (รวมเลนส ED 4 ชิ้น 
เลนสแอสเฟอริคัล 3 ชิ้น) และชิ้นเลนสท่ีเคลือบดวยนาโนคริสตัล
และฟลูออไรด

มุมมองภาพ 83°–20° 

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (16, 24, 35, 50, 80)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอสิระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอม
โฟกัสอตัโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับ
โฟกัสแยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

สัญลักษณแสดงสถานะ
ระยะโฟกัส

0.35 เมตร–∞

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.35 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 115) ท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม การควบคมรูรับแสงอัตโนมัติ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 16 มม.: f/2.8–22
• ทางยาวโฟกัส 80 มม.: f/4–32
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการ
ปรับเพ่ิมคาแสงท่ีกลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 72 มม. (P=0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 80 มม. × 85.5 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 480 กรัม
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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm 
f/2.8–4E ED VR ที่สามารถใชไดในบางประเทศหรือบางภูมภิาค สวนประกอบของเลนสมี
ดังตอไปนี้

AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR สําหรับใชกับกลองดิจิตอล Nikon รปูแบบ DX 
โดยเฉพาะ ไมรองรับกลองถายรูป SLR และกลองดิจิตอล SLR D2- และ D1-series, D200, 
D100, D90, D80, D70-series, D60, D50, D40-series และ D3000

เลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR

32 41 5 6 7 8 9

12 13 141110

1 ฝาปดหนาเลนส

2 วงแหวนปรับระยะซูม

3 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

4 สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส

5 เคร่ืองหมายระยะโฟกัส

6 วงแหวนปรับโฟกัส ................................. 114

7 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
............................................................. 18

8 ยางวงแหวนเมาทเลนส

9 ขั้ว CPU ................................................ 325

10 สเกลทางยาวโฟกัส

11 สวิทชปรับโหมดโฟกัส ..................... 114, 378

12 สวิทชระบบลดภาพสั่นไหว ...................... 380

13 สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว ....... 381

14 ฝาปดเลนสดานหลัง
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D สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส
โปรดทราบวาสัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัสมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจไมแสดงระยะ
วัตถุไดอยางแมนยํา และอาจไมแสดงเครื่องหมาย ∞ เม่ือกลองโฟกัสบนวัตถุท่ีอยูไกล เน่ืองจาก
ระยะชัดลึกหรือปจจัยอื่น

A การใช M/A (โฟกัสอตัโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล) ก ับเลนส AF-S DX NIKKOR 
16–80mm f/2.8–4E ED VR

ในการโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล (M/A):
1 เลื่อนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนส (0 377) ไปยังโหมด M/A
2 โฟกัส

หากตองการ ทานสามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติโดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
ในขณะเดียวกับท่ีกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (หรือขณะที่กดปุม AF-ON ถากลองมีปุม AF-ON) 
หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
หรือกดปุม AF-ON อีกคร้ัง
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D การดูแลรักษาเลนส
• เลนสกลับสูคารูรับแสงสูงสุดเมื่อถูกถอดออกจากกลอง เพิ่อปองกันภายในของเลนส ใหเก็บหางจาก
แสงอาทิตยหรือใสฝาปดหนาเลนสกลับเขาท่ี

• อยาหยิบหรือถือเลนสหรือกลองโดยจับเฉพาะที่เลนสฮูดเทาน้ัน
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• หากยางวงแหวนเมาทเลนสเสียหาย ใหหยุดการใชงานในทันทีและนําเลนสไปใหศูนยบริการ
ท่ีไดรับอนุญาตจาก Nikon ซอมแซม

• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส
• สามารถทําความสะอาดชิ้นเลนสดานหลังและดานหน าท่ีมีโคทผิวฟลูออรีนโดยการเช็ดดวยผาแหง 
สามารถลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ โดยใชผ าฝายสะอาด เน้ือนุม หรือกระดาษทิชชู 
เช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจากจุดศูนยกลางสูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอน
หรือสัมผัสผิวเลนสดวยน้ิวมือ หากตองการการลบคราบสกปรกที่ทําความสะอาดยาก ให เช็ด
ดวยผาฝายท่ีเปยกนํ้ากลั่น เอทานอล หรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสในปริมาณเล็กนอย สามารถ
ลบรอยเปอนรูปหยดน้ําบนชิ้นเลนสโคทผิวฟลูออรีนท่ีไลนํ้าและนํ้ามันดวยผาฝายแหง

• หามใชตัวทําละลายอนิทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในถุง
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม 
หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถ
ซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทำใหชิ้นสวนท่ีทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือ
บิดงอ
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❚❚ ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
เลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR สนบัสนุนระบบลดการสั่นสะเทือน (VR) 
ซ่ึงจะชวยลดการสั่นไหวของภาพเนือ่งจากกลองส ั่นแมเมื่อมีการแพนกลอง 
ชวยใหสาามารถลดความเร็วชัตเตอรลงไดประมาณ 4.0 สต็อป 
ทําใหมชีวงความไวชัตเตอรเพิ่มข้ึน ถายภาพโดยใชมือถือกลองและไมใชขาตั้งไดใน
สถานการณที่หลากหลายมากขึ้น คา 4.0 สต็อปที่กลาวไวอางอิงจากการวัดที่สรางโดยโหมด 
NORMAL ตามมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products Association; สมาคม
กลองถายภาพและผลิตภัณฑเกี่ยวกับการถายภาพ) เลนสรูปแบบ FX จะถูกกําหนดคา
โดยการใชกลองดิจิตอลรูปแบบ FX เลนสรูปแบบ DX โดยกลองดิจิตอลรูปแบบ DX และ
เลนสซูมที่การซูมสูงสุด

หากตองการใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหเลื่อนสวิทช ระบบ
ลดภาพสั่นไหวไปที่ ON ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางาน
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่ ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบ
จากการสั่นไหวของกลองที่มตีอภาพในชองมองภาพ 
และทําใหจัดองคประกอบวัตถุและโฟกัสงายดายขึ้น
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D ระบบลดภาพสั่นไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่ง
กอนท่ีจะกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน หากไฟไปเลี้ยง
เลนสดับขณะเปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนสอาจมีเส ียงดังกรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนสส่ันไหว 
ซึ่งไมใชการทํางานที่ผิดปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลับเขาไป แลวเปด
การทํางานของกลอง

• หากกลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะป ิดใชงานขณะที่ชารจแฟลช
• แนะนําใหเลือก ON เม่ือติดตั้งกลองบนขาตั้งแบบขาเดียวหรือขาตั งกลองท่ีมีสวนหัวไมม่ันคง 
แมวาบางคร้ังอาจตองเลือก OFF ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพและประเภทขาตั้งกลอง

A สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว (เลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–
4E ED VR)

สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวใชเพื่อเลือกโหมดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อเปดลดภาพสั่นไหว
• เลือก NORMAL เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เม่ือถายภาพจากตําแหนงท่ีถูกกําหนดตายตัวไว
และในสถานการณอื่นๆ ท่ีทําใหกลองเคลื่อนไหวเล็กนอย

• เลือก ACTIVE เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เม่ือถายภาพจากยานพาหนะที่เคลื่อนท่ี ขณะกําลังเดิน 
และในสถานการณอื่นๆ ท่ีทําใหกลองเคลื่อนไหว

เลื่อนสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวไปที่ NORMAL เพื่อถายภาพแบบแพนกลอง เม่ือแพนกลอง 
ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการแพน (ตัวอยางเช น 
ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทาน้ัน) 
จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบร่ืนเปนไปอยางงายดายยิ่งขึ้น
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A การใชชุดแฟลชในตวักลอง
ถากลองมีแฟลชในตัวกลอง ควรใหวัตถุอยูหางกลองเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮูด
ออกเพื่อปองกันวิกเนต (เงาที่เกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตัวกลอง)

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุดที่ไมเกิด

ขอบมืด

D7200, D7100, D7000
18 มม. 1.0 ม.

24 มม., 35 มม., 
50 มม., 80 มม.

0.6 ม.

D5500, D5300, D5200, D5100, 
D5000, D3300, D3200, D3100

24 มม. 1.0 ม.
35 มม., 50 มม., 80 มม. 0.6 ม.

D300 series
18 มม. 1.5 ม.

24 มม., 35 มม., 
50 มม., 80 มม.

0.6 ม.
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A อุปกรณเสริมที่จัดมาใหสําหรับ AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-72 ขนาด 72 มม.
• ฝาปดหลังเลนส LF-4
• ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-75 
จัดใหเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเคร่ืองหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
ตามท่ีแสดงในภาพ q จากน้ันหมุนฮูด (w) จนกระท่ังเคร่ืองหมาย ● ตรงกับเคร่ืองหมาย
ล็อคเลนสฮูด (— )

เม่ือติดหรือถอดฮดู ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดท่ีแนนเกินไป อาจเกิด
ขอบมืดขึ้น ถาติดฮูดไมถูกตอง สามารถถอดและยึดบนเลนสเม่ือไมใชงาน

ถาตองการถอดเลนสฮูด ใหกดปุมปลดล็อกเลนสฮ ูด (q) หมุนฮูดไปในทิศทางที่แสดงเปนลูกศร 
(w) และถอดออดตามที่แสดง (e)
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A อุปกรณเสริมที่เปนตัวเลือกสําหรับ AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR
• ฟลเตอรแบบเกลียว 72 มม.
• กระเปาบรรจุเลนส CL-1218

A หมายเหตุเก่ียวกับเลนสมุมกวางและกวางมาก
โฟกัสอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธตามที่ตองการในสถานการณท่ีแสดงดานลาง

1 วัตถุในพ้ืนหลังครอบครองพื้นที่ของจุดโฟกัสมากกวาวตัถุหลัก:
หากจุดโฟกัสมีท้ังวัตถุท่ีอยูดานหนาและพื้นหลัง 
กลองอาจโฟกัสท่ีพ้ืนหลังและอาจทําใหวัตถุอยู 
นอกโฟกัส

ตัวอยาง: วัตถุภาพบุคคลที่อยูไกล 
และอยูหางจากพ้ืนหลัง

2 วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
กลองอาจยากที่จะโฟกัสวัตถุตัวแบบที่ไมมีคอนทราสต
หรือมีขนาดเล็กกวาวัตถุท่ีอยูท่ีพ้ืนหลัง

ตัวอยาง: ทุงดอกไม

ในกรณีเหลาน้ี ใหใชแมนวลโฟกัสหรือใชการล็อคโฟกัสเพ่ือโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน 
จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี “การใชโฟกัสอ ัตโนมัติใหไดผลดี” 
(0 113)
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A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ์ Windows 
เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ Mac, OS X, Apple®, App Store®, โลโก Apple, 
iPhone®, iPad® และ iPod touch® เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ Android, Google Play และโลโก Google Play 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ Google LLC หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจาก
งานที่สรางและใชรวมกันโดย Google และใชตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟ
คอมมอนส 3.0 (Creative Commons 3.0 Attribution License) PictBridge เปนเคร่ืองหมายการคา 
XQD เปนเคร่ืองหมายการคาของ Sony Corporation โลโก SD, SDHC และ SDXC 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia 
Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการค าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance 
N-Mark เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ 

เคร่ืองหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. 
และการนําเคร่ืองหมายดังกลาวมาใชในกรณีใดก็ตามของ Nikon Corporation เปนการดําเนินการ
ภายใตใบอนุญาต

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ 
ท่ีใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ
เจาของแตละราย

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect 
specifically to the Apple products identified in the badge, 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 an Apple product may affect wireless performance.
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A มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟล
ของกลองหรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลอง
แตละย่ีหอสามารถใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.3: กลองรองรับรูปแบบไฟลภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดสําหรับกลองภาพนิ่งดิจิอล 
(Exif หรือ Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) รุน 2.3, มาตรฐานซึ่ง
ใชขอมูลท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสีใหดีท่ีสุด เม่ือพิมพภาพออกมา
ดวยเครื่องพิมพท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเคร ื่องพิมพและกลองดิจิตอล เพื่อ
ใหสามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท ี่ใชใน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและเสียงรวมทั้ง
สัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เชื่อมตออยูเพียงเสนเดียว

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานท่ีสอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 
ในเมนูตั้งคา (0 309)

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2016 The HarfBuzz Project 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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❚❚การดหนวยความจํา XQD
สามารถใชกลองกับการดหนวยความจํา XQD ได แนะนําใหใชการดหนวยความจําที่มีความเร็ว 
ในการเขียนขอมูลที่ 45 MB/วินาที (300 เทา) หรือสูงกว า; การดหนวยความจําทีค่วามเรว็ 
ในการเขียนขอมูลต่ําอาจมปีญหาในการบันทึกภาพทําใหเกิดการกระตุก การแสดงภาพ 
ไมชัดเจน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชรวมกันหรือการทํางาน กรุณาติดตอผูผลิต

การดหนวยความจําท่ีไดรบัการรับรอง
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❚❚การดหนวยความจํา SD
กลองรองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC รวมถงึการด SDHC 
และ SDXC ทีไ่ดรับการรองรับมาตรฐาน UHS-I และ UHS-II แนะนําใหใชการด 
UHS ความเร็วคลาส 3 หรือสูงกวาสําหรบัการบันทกึภาพยนตร การใชการดทีช่ากวาอาจมผีลใน
การรบกวนการบันทกึ เมือ่เลอืกการดหนวยความจาํสําหรบัการใชในตวัอานการด ควรตรวจสอบวา
การดใชงานรวมกับอุปกรณได ตดิตอผูผลิตสําหรบัขอมลูเก่ียวกับคณุสมบัติ การปฏบัิตงิาน และ
ขอบังคับการใชงาน
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ตารางตอไปนี้แสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บลงในการดหนวยความจํา Lexar 
Professional 2933× XQD 2.0 ขนาด 64 GB ที่มีการตั้งคาคุณภาพของภาพ ขนาดภาพ 
และพื้นที่ภาพตางกัน (ณ เดือนเมษายน 2016)

❚❚พื้นที่ภาพ DX (24×16)

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1 ความจุของหนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
คุณภาพ, 12 บิท

ใหญ 20.1 MB 1700 200

กลาง 14.5 MB 2400 200

เล็ก 11.0 MB 3200 200

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
คุณภาพ, 14 บิท

ใหญ 25.0 MB 1300 200

NEF (RAW), บีบอัด, 
12 บิท

ใหญ 17.2 MB 2400 200

NEF (RAW), บีบอัด, 
14 บิท

ใหญ 21.3 MB 2000 200

NEF (RAW), ไมบีบอัด, 
12 บิท

ใหญ 33.1 MB 1700 200

NEF (RAW), ไมบีบอัด, 
14 บิท

ใหญ 43.1 MB 1300 79

TIFF (RGB)

ใหญ 62.5 MB 975 48

กลาง 35.6 MB 1600 56

เล็ก 16.4 MB 3600 64

JPEG Fine 3

ใหญ 10.4 MB 4400 200

กลาง 6.4 MB 7300 200

เล็ก 3.4 MB 13700 200

JPEG Normal 3
ใหญ 5.3 MB 8600 200

กลาง 3.3 MB 14100 200

เล็ก 1.8 MB 25900 200

JPEG Basic 3

ใหญ 2.8 MB 16600 200

กลาง 1.8 MB 26600 200

เล็ก 1.0 MB 46500 200
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❚❚พืน้ทีภ่าพ 1.3× (18×12)

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามสถานที่ท่ีบันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงที่คุณภาพของภาพ

ท่ีมีเคร่ืองหมายดาว (“★”) หรือหากเปดการควบคุมความผิดเพี้ยน
3 ตัวเลขถือเปนการบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว 

(“★”; การบีบอดัคุณภาพ) เพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG จํานวนภาพและความจุบฟัเฟอรลดลง

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1 ความจุของหนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
คุณภาพ, 12 บิท

ใหญ 12.4 MB 2900 200

กลาง 9.1 MB 3900 200

เล็ก 7.0 MB 5100 200

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
คุณภาพ, 14 บิท

ใหญ 15.4 MB 2300 200

NEF (RAW), บีบอดั, 
12 บิท

ใหญ 10.7 MB 3900 200

NEF (RAW), บีบอดั, 
14 บิท

ใหญ 13.1 MB 3300 200

NEF (RAW), ไมบีบอดั, 
12 บิท

ใหญ 20.1 MB 2900 200

NEF (RAW), ไมบีบอดั, 
14 บิท

ใหญ 25.9 MB 2300 200

TIFF (RGB)

ใหญ 37.2 MB 1600 135

กลาง 21.4 MB 2700 200

เล็ก 10.0 MB 5700 200

JPEG Fine 3

ใหญ 6.5 MB 7000 200

กลาง 4.2 MB 11100 200

เล็ก 2.4 MB 19200 200

JPEG Normal 3
ใหญ 3.4 MB 13600 200

กลาง 2.2 MB 21200 200

เล็ก 1.3 MB 35700 200

JPEG Basic 3

ใหญ 1.8 MB 25600 200

กลาง 1.2 MB 39200 200

เล็ก 0.8 MB 60600 200
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A d2—ถายตอเนื่องสูงสุด (0 297)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ได
ระหวาง 1 ถึง 200
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็ม
จะแตกตางกันไปในแตละ สภาพของแบตเตอรี ่อุณหภ ูมิ ชวงหางเวลาระหวางภาพ และ
ระยะเวลาที่กลองแสดงเมน ูในกรณีแบตเตอรี่ AA ความจุของแบตเตอรีย่ังแตกตางกันไป
ในแตละยี่หอและการเก็บรกัษา ทั้งนี้ไมสามารถใชแบตเตอรี่บางรุนได ตอไปนี้เปนคาตัวอยาง
สําหรับกลองและอุปกรณเสรมิชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีห่ลายรูปแบบ MB-D17
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1)

- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 1240 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (MB-D17): ประมาณ 1240 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน 3 (MB-D17): ประมาณ 2510 ภาพ
- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D17): ประมาณ 1140 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 4)
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 2740 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (MB-D17): ประมาณ 2740 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน 3 (MB-D17): ประมาณ 6570 ภาพ
- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D17): ประมาณ 2620 ภาพ

• ภาพยนตร 5

- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 50 นาที ตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน 2 (MB-D17): ประมาณ 50 นาท ีตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน 3 (MB-D17): ประมาณ 130 นาที ตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D17): ประมาณ 60 นาที ตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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1 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR ภายใตสภาวะ
การทดสอบดังน้ี: วนปรับเลนสจากระยะอนันตไปจนถึงระยะใกลสุด และถายภาพหนึ่งภาพ
ดวยคาตั้งจากโรงงานทุกๆ 30 วินาที ไมใชไลฟว ิว

2 สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b และ EN-EL15a แทน EN-EL15 ได
3 จะตองใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-26a หรือ MH-26 และฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 (มีแยก

จําหนายท้ังคู) สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL18c, EN-EL18b และ EN-EL18 แทน EN-EL18a ได 
แตโปรดทราบวาการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL18 จะทําใหถายภาพไดจํานวนนอยกวา EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a

4 วัดผลท่ี 23 °C ดวยเลนส AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ตอไปน้ี: ปดระบบลดภาพสั่นไหว ตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Normal ตั้งขนาดภาพเปน ใหญ, 
ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที วนปรับโฟกัสจากระยะอนันตจนถึงระยะใกล สุดสามรอบ หลังจาก
กดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลา 3 วินาที จากน้ันถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพ
เปนเวลา 5 วินาทีแลวปดจอภาพ หลังจากหมดเวลาแสตนดบาย จะเร่ิมตนใหมอีกคร้ัง

5 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S DX NIKKOR 16–80mm
f/2.8–4E ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑ
เก่ียวกับการถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถ
ถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 29 นาที และ 59 วินาที ดวยขนาด 4 GB 
การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกล าวหากอุณหภูมิของกลองเพ่ิมขึ้น

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธของกลอง (LAN ไรสาย)
• การใชกลองกับอุปกรณเสรมิอ่ืนๆ ที่เช่ือมตอ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
• การซูมเขาและออกหลายๆครั้งดวยเลนส AF-P

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีาร จ EN-EL15 ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหข้ัวแบตเตอรีส่ะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธิภาพของ
แบตเตอรีล่ดลง

• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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P (โปรแกรมอัตโนมัติ)...............................130, 132
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Q (ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ) ..................................116
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14 บิท ...............................................................93
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S
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V

ViewNX-i .............................................................v
VR แบบออพติคอล ...........................................298
VR แบบอิเล็กทรอนิกส ................................65, 291

W

Wi-Fi ....................................................... xxii, 308

ก

กดชัตเตอร Qc (ตอเนื่องแบบเงียบ)....................116
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ................................38
กรอบพืน้ที่ AF ................................................7, 29
กระจก .............................................117, 121, 341
กราฟ RGB ฮสิโตแกรม .....................................264
กราฟฮิสโตแกรม .......................... 54, 69, 264, 265
การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย .............208
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การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ....................286
การควบคุมดวยระบบสัมผัส ........11, 186, 258, 306
การควบคุมแฟลช .....................198, 199, 214, 284
การควบคุมแฟลชรีโมต .....................................214
การจับคู ..........................................................211
การชดเชยแสง .........................................143, 295
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช ...............................300
การชดเชยแสงแฟลช.........................................203
การชารจแบตเตอรี่ .............................................13
การซอนภาพ............................................314, 319
การซูมแสดงภาพ..............................................271
การตรวจหาใบหนาการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ.293
การตอบสนองของ AF เมื่อมีวัตถุขวาง ...............292
การตอบสนองความถี่ .................................64, 291
การต้ังคาจากโรงงาน ........................230, 288, 310
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ..................................292
การต้ังชื่อไฟล...........................................283, 288
การต้ังเวลา ..............................................119, 243
การติดตามระยะโฟกัส ..............................102, 292
การถอดเลนสออกจากกลอง................................19
การถายครอม ..................................146, 287, 301
การถายครอมคาแสง ................146, 147, 287, 301
การถายครอมแฟลช..................146, 147, 287, 301
การถายครอมไวตบาลานซ ........................146, 151
การถายภาพซอน .....................................236, 287
การถายภาพดวยแฟลชรีโมต .............................208
การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า ...............116, 297
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง .......................116
การถายภาพตอเนื่องเปนชุด ......................282, 297
การถายภาพไลฟวิว ...................................... 43–57
การบันทึก NEF (RAW)...............................93, 285
การบีบอัดภาพ NEF (RAW)................................93
การประกอบเลนส ..............................................18
การปรับแกสายตา ......................................29, 335
การปองกันภาพ................................................273
การยิงแฟลชซ้ํา ........................................200, 223
การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา.................................219, 225
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม .....................................230
การลดตาแดง ..................................................201

การล็อคคาแสง.................................................141
การล็อคโฟกัส...................................................111
การวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกส ..........................115
การหาใบหนา...........................................293, 295
การเคลื่อนไหววัตถุ ...........................................292
การเปดชัตเตอรคาง ..........................................137
การเรียกคืนคาเริ่มตนจากโรงงาน .......230, 288, 310
การเรียงหมายเลขไฟล ......................................298
การเลนสโลวโมชนั ..............................................81
การเลือกชองบรรจุการด ..............................96, 257
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย ........................302
การเอียงจอภาพ ...................................................9
การแสดงความไวแสง (ISO) ..............................297
การแสดงผลขอมลูการถายภาพ ....54, 69, 222, 226, 
305
การแสดงภาพทันทีที่ถาย...........................257, 282
การแสดงภาพเต็มจอ ........................................255
การด XQD...........................................15, 96, 387
การดหนวยความจํา ......................15, 96, 304, 387
การดหนวยความจํา SD ................................15, 96
กําหนดการควบคุมเอง ..............................301, 303
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) ............................307
กําหนดปุมของ MB-D17 ...................................303

ข

ขนาด...........................................72, 94, 313, 318
ขนาดภาพ ..................................................94, 284
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ................................68, 288
ขอมลูการถายภาพ............................................266
ขอมลูการแสดงภาพ..................................261, 281
ขอมลูบอกตําแหนง ...................................253, 268
ขอมลูภาพถาย .........................................261, 281
ขอมลูภาพรวม..................................................270
ขอมลูลิขสิทธิ์....................................................306
ขอมลูเลนสที่ไมมี CPU......................250, 251, 305
ขอมลูแบตเตอรี่ ................................................309
ขอมลูแฟลช......................................................222
ขอมลูแฟลชรีโมตวิทยุ .......................................213
ขอมลูไฟล ........................................................262
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ขาวดํา (โทนสีเดียว)..........................................314
ขั้ว CPU...........................................................325
ขั้วตอรีโมต 10-pin................................2, 253, 336

ค

ควบคุมขอบมืด ................................................286
ควบคุมความผิดเพี้ยน.......................................313
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ .....................125, 289
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง199, 223, 328
ควบคุมไรสายแบบลัด ...............................216, 224
ความจุการดหนวยความจํา ...............................389
ความดังของหูฟง ................................................65
ความละเอียดสูง...............................................386
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ............................93
ความสวางของจอภาพ..........................50, 65, 304
ความเนียน.......................................................193
ความเร็วการถายในโหมด CL ............................297
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช .................................299
ความแตกตางของคาแสง ..................................193
ความไวของไมโครโฟน ................................64, 290
ความไวชัตเตอร................................133, 135, 140
ความไวชัตเตอรของแฟลช.................................300
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด .......................................126
ความไวแสง .............................123, 125, 285, 289
ความไวแสงสูงสุด.....................................126, 289
คาความไวแสง (ISO)................123, 125, 285, 289
คาที่เพิ่งต้ัง .......................................................315
คารูรับแสง ...............................................134, 325
คารูรับแสงสูงสุด...................49, 53, 250, 325, 333
คาแสง .............................128, 130, 141, 143, 294
คําอธิบายภาพ .................................................306
คัดลอกภาพ .....................................................282
คุณภาพของภาพ........................................91, 284
คุณภาพภาพยนตร .....................................68, 289

จ

จอภาพ ....................9, 11, 43, 255, 296, 304, 305
จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF ............................293
จํานวนจุดโฟกัส................................................293

จัดการ Picture Control ....................185, 285, 290
จัดลําดับ (เมนูของฉัน) ......................................315
จุดโฟกัส................ 37, 48, 97, 103, 108, 293, 294
จุดโฟกัสแบบวนรอบ .........................................294

ฉ

ฉายสไลด .........................................................282

ช

ชดเชยเวลากลางวัน ..........................................304
ชดเชยแสงอยางงาย..........................................295
ชดเชยแสงอยางละเอียด....................................295
ชวงเวลาระหวางภาพ (ฉายสไลด) ......................282
ชอง ...................................................96, 256, 288
ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง ............................292
ชองซิงคแฟลช ..................................................197
ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก ..........................2
ชองมองภาพ ..................................7, 29, 119, 365
ชองเมนูถายภาพ ..............................................283
ชองเมนูรูปภาพเพิ่มเติม.....................................283
ชองเสียบอุปกรณเสริม ..............................196, 335
ชัตเตอรสัมผัส.....................................................55
ชุด GPS...................................................253, 336
ชุดแบตเตอรี่ .....................................303, 309, 335
ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ ...303, 309, 
335

ซ

ซอนภาพ ..........................................................281
ซิงคกับสมารทดีไวซ ..........................................304
ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พืน้ที่ .......................51, 52

ด

ดูตัวอยางคาแสงที่ต้ังไว .......................................45

ต

ต้ังคา Picture Control ......................180, 285, 289
ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั......................146, 287
ต้ังคาความไวแสง (ISO)............................285, 289
ต้ังคาเอง (ไวตบาลานซ) ............................160, 169



398

ต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม ...................................254
ต้ังเวลาถาย......................................117, 119, 296
ต้ังเวลาสแตนดบาย ............................39, 254, 296
ตัดตอภาพยนตร...................................82, 86, 314
ตัดภาพ......................................................70, 318
ตัดสวน ....................................................313, 318
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย......................................335
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)................307
ตัวเลือกจุดโฟกัส ..............................................294
ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว..................................303
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ .................................281
ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก .................254, 307
ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน .....................297
ตัวเลือกโหมดโฟกัส ..............................47, 97, 114
ติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ ...................104, 105, 293
ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค ............................292

ถ

ถายครอม ADL (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) ..146, 
155
ถายครอมอัตโนมัติ ...........................146, 287, 301
ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M)............................301
ถายครอมไวตบาลานซ 
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .................146, 151
ถายตอเนื่องสูงสุด ............................................297
ถายทีละภาพ ...................................................116
ถายแบบเวนชวงเวลา................................243, 287

ท

ทางยาวโฟกัส...................................................252
ทําความสะอาดเซน็เซอร ...........................305, 338
ทิวทัศน (ต้ังคา Picture Control) .......................180

บ

บลูทูธ .......................................................xxii, 308
บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ .........................294
บันทึก/โหลดการตั้งคา ......................................309
บันทึกตามการหมุนกลอง ..................................293
บันทึกเฟรมที่เลือก ........................................82, 86

บีบอัด (การบีบอัด NEF (RAW)) ..........................93
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ (การบีบอัด NEF 
(RAW))............................................................93

ป

ปรับ AF อยางละเอียด ......................................305
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน .......................76, 245
ปรับภาพตรง ....................................................313
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ........................................65
ปรับสัดสวนภาพ ...............................................314
ปรับเอง (การควบคุมแฟลช) ..............200, 214, 223
ปรับเอง (โหมดการถายภาพ) .............................135
ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน ..................................302
ปลายทาง.........................................................288
ปลั๊กตออะแดปเตอร AC....................................335
ปุม AF-ON ......................................102, 293, 301
ปุม BKT 147, 148, 151, 152, 155, 156, 195, 238, 
301
ปุม Fn1 ...................................................301, 303
ปุม Fn2 ...................................................301, 303
ปุม Pv ...............................49, 131, 300, 301, 303
ปุมกดชัตเตอร ............................38, 111, 141, 303
ปุมบันทึกภาพยนตร....................................60, 301
ปุมเลือกคําสั่ง.....................................31, 301, 302
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง .....................................301
ปุมเลือกคําสั่งยอย ............109, 111, 141, 301, 303
ปุมเลือกไลฟวิว.............................................43, 58

ฝ

ฝาปดตัวกลอง ..................................................335

พ

พื้นที่ดูการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ ....................293
พื้นที่ภาพ ...................50, 64, 88, 89, 94, 284, 288
พื้นที่สี ..............................................................286

ฟ

ฟลูออเรสเซนต (ไวตบาลานซ) ...........................159
ฟอรแมต ..........................................................304
ฟอรแมตการดหนวยความจํา .............................304
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ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง...........................96, 283
ฟลเตอรสีอบอุน................................................314

ภ

ภาพที่เกินมา (ฟงกชั่นชองบรรจกุารดรอง) ............96
ภาพบุคคล (ต้ังคา Picture Control)...................180
ภาพยนตรแบบยอเวลา ...............................74, 291
ภาพยอสวนขนาดเล็ก .......................................255
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน...................................306
ภาษา ..............................................................304

ม

มาตรฐาน (ต้ังคา Picture Control) ....................180
มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส .........50, 298
มุมมองภาพ .....................................................327

ย

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ...................305, 341
ยอขนาด ..........................................................313

ร

ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง ........................294
ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง .......................294
ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ...................294
ระนาบกลอง ........................................54, 69, 305
ระบบลดภาพสั่นไหว ...................65, 291, 298, 380
ระบบวัดแสง ......................................39, 128, 296
ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท...................................128
ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบส ี3 มติิ III............128
ระยะชดัลึก ......................................................131
รีเซ็ต ................................................230, 288, 310
รีเซ็ตการต้ังคาทั้งหมด .......................................310
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร ....................................288
รีโมตคอนโทรลไรสาย..................73, 210, 307, 335
รุนเฟรมแวร......................................................310
รูปแบบ DX ..................................................70, 88
รูปแบบวันที่ .....................................................304
รูรับแสง ...................................134, 135, 140, 302
รูรับแสงแคบสุด ..........................................19, 131

ล

ลดการกะพริบ ..................................234, 287, 290
ลดสัญญาณรบกวนที่ความไวแสงสูง ..........286, 290
ลดเสียงรบกวนจากลม ................................64, 291
ลบ.............................................................42, 278
ลบภาพทั้งหมด.................................................279
ลบภาพปจจุบัน ..........................................42, 278
ลบรายการ (เมนูของฉัน) ...................................315
ล็อค AE เมื่อกดชตัเตอร ....................................296
ล็อคความไวชัตเตอร .................................140, 302
ล็อคชัตเตอรถาไมใสการด .................................309
ล็อครูรับแสง .............................................140, 302
ลําดับการถายครอม ..........................................301
ลําดับแบตเตอรี่ ................................................309
ลั่นชัตเตอรพรอมกัน ..........................................297
ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ.........................................116

ว

วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF................294
วงแหวนปรับโฟกัสของเลนส ................49, 114, 377
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ..................................128, 295
วัดแสงเนนกลางภาพ ................................128, 295
วันที่และเวลา ...................................................304
วิธใีช ..................................................................31

ส

สกายไลท.........................................................314
สง Eye-Fi ........................................................308
สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัติ) .........................308
สมดุลของสีบนจอภาพ ......................................305
สมารทดีไวซ .....................................253, 282, 308
สวิทชปรับโหมดโฟกัส........................................114
สวิทชเลนสระบบลดภาพสั่นไหว.........................380
สาย USB............................................................ iv
สายลั่นชัตเตอร ...................................73, 137, 336
สํารอง (ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง) ......................96
สเกลทางยาวโฟกัส ...........................................377
สัญญาณเสียงออก ...........................................372
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง................309, 386
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สัญลักษณแสดงคาแสง.....................................136
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส ............38, 111, 115
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ........38, 111, 115
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ..196, 206, 333, 
369
สัดสวนภาพ ...............................................70, 318
สีธรรมชาติ (ต้ังคา Picture Control) ..................180
สีสด (ต้ังคา Picture Control)............................180

ห

หนวงเวลาปดจอภาพ........................................296
หนวยความจําบัฟเฟอร .....................................118
หนาจอสัมผัส ...............................11, 55, 186, 258
หมุนภาพอัตโนมติั ............................................282
หมุนเปนแนวตั้ง................................................282
หลอดไส (ไวตบาลานซ) ....................................159
หลังการถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง ..............282
หลังจากลบ ......................................................282
หูฟง ..................................................................65

อ

อะแดปเตอร AC...............................................335
อัตราการบันทึกภาพ ...........................................68
อัตโนมัติ (ไวตบาลานซ) ............................159, 161
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ...................................133
อัตโนมัติปรับรูรับแสง ........................................134
อุณหภูมสิี ................................159, 160, 162, 166
อุปกรณเสริม ....................................................335

ฮ

เขตเวลา ..........................................................304
เขตเวลาและวันที่..............................................304
เครือขาย..........................................................308
เครื่องหมายระนาบโฟกัส...................................115
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