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ในการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสงูสุด โปรดอานคําแนะนําท้ังหมดอยางถี่ถวนและเก็บรักษาไวในท่ีซ่ึงผูท่ีจะใช
ผลิตภัณฑทุกคนสามารถอานได

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพ่ือใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายข้ึน ใหสังเกตสญัลักษณและเครื่องหมายตอไปน ี้ซ่ึงแสดงถึง:

รายการเมนู ตวัเลอืก และขอความที่จะปรากฏบนหน าจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

กลองถายรูปน้ีมีจําหนายในรุนท่ีรองรับ XQD และ CompactFlash คําแนะนําในคูมือนี้ถือวาใชการดหนวยความจํา 
XQD แตการทํางานของทั้งสองรุนน้ันเหมือนกัน

การตั้งคากลอง
คําอธบิายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

การสนับสนุนผูใชงาน Nikon
หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลติภัณฑ Nikon ของคุณ โปรดตดิตอตัวแทน 
Nikon สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวแทน Nikon ในพ้ืนที่ของคุณ โปรดเยี่ยมชม http://www.nikon-asia.com/support

D5-a (XQD Card Type)
D5-b (CF Card Type)

ขอควรระวังตางๆ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง เพ่ือปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหายD

สญัลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชงานกลองA

สญัลักษณน้ีแสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอื่นๆ ในคูมือเลมน้ี0

A เพ่ือความปลอดภัยของทาน

กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพ่ือความปลอดภยัของทาน” 
(0 xii–xv)



i

รายการชิน้สวนในบรรจภุัณฑ
ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นี้ไดใหมาพรอมกับกลอง

การดหนวยความจํามีแยกจําหนายตางหาก กลองที่ซ้ือจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและขอความ
เปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทานั้นและจะไม รองรับภาษาอื่นๆ ทางบริษัทตองขออภัย
ตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

• กลองดิจิตอล D5 (0 1) • ฝาปดตวักลอง BF-1B (0 25, 
429)

• ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม 
BS-3 (0 14)

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18c พรอมฝาครอบข้ัวตอแบตเตอรี่ (0 19, 22)

• เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-26a พรอมสายไฟและแผนปดหนาสมัผัสสองแผน (รูปรางของสายไฟขึ้นอยูก ับ
ประเทศที่วางจําหนาย; 0 19, 470)

• ตวัล็อคสาย USB (0 278) • สาย USB UC-E22 (0 278, 283)

• คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี)

• สายคลองกลอง AN-DC15 (0 19)

• ใบรับประกัน

• คูมือการใชเครือขาย

• ตวัล็อคสาย HDMI (0 286)

A ซอฟตแวร ViewNX-i และ Capture NX-D
ใช ViewNX-i เพ่ือปรับละเอียดรูปภาพหรือคดัลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือดูภาพ สามารถดาวนโหลด 
ViewNX-i ไดจากเว็บไซตตอไปน้ี: http://downloadcenter.nikonimglib.com/

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

คณุยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตน้ีสําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกบัซอฟตแวร Nikon รวมถงึความตองการของระบบ
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เพ่ือความปลอดภยัของทาน
เพ่ือปองกนัความเสียหายกับผลติภัณฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอานขอควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดตอไปน้ีกอนการใชงานอุปกรณน้ี เกบ็คําแนะนําเกีย่วกับความปลอดภัยเหลาน้ี
ไวในท่ีซ่ึงผูท่ีจะใชผลิตภัณฑน้ีทุกคนสามารถอานได

ผลตางๆ ท่ีอาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอควรระวังท่ีระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณต อไปน้ี:

❚❚คําเตอืน

A หามใหดวงอาทติยปรากฏอย ูในองคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
เม่ือถายภาพวัตถุยอนแสง เม่ือกลองโฟกัสแสงแดด
ขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกลกับ
องคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

A หามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ 
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
อยางถาวร

A การใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพ 
เม่ือทานกําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช
ความระมัดระวังเน่ืองจากน้ิวอาจกดโดนดวงตาได

A ปดกลองทันทีหากกลองทํางานผิดปกติ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมาจาก
อะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) 
ใหถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่ออก
ทันที โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไปอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บ หลังจากนําแบตเตอรี่ออก ใหนํา
อุปกรณไปรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

A หามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภัณฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีท่ีกลองทํางาน
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางท่ีมีความชํานาญเปน
ผูซอมแซมผลิตภัณฑเทาน้ัน หากผลิตภัณฑ
แตกออกจากการตกหลนหรืออบุัติเหตุอื่นๆ ใหนํา
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC
จากน้ันนําผลิตภัณฑไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

สัญลกัษณน้ีแสดงคําเตอืน เพ่ือปองกันการบาดเจ ็บท่ีอาจเกิดข้ึน โปรดอานคําเตอืนท้ังหมด
กอนการใชผลติภัณฑ Nikon น้ีA
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A หามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอเิล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซติดไฟ 
เน่ืองจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือไฟลุกไหม

A เก็บใหพนมือเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวน
ขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเล็กเขาไป 
ใหรีบปรึกษาแพทยทันที

A อยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
การสวมคลองกลองท่ีคอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได

A อยาสัมผัสกลอง แบตเตอรี่ หรือเครื่องชารจ
เปนเวลานาน ขณะที่อุปกรณเปดหรือใชงาน
ชิ้นสวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึ้นไดบนผิวหนัง

A หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ที่อุณหภูมิที่สงูเกิน 
เชนในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดดโดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได

A ขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชแบตเตอรี่ไมถูกวิธี อาจทําใหแบตเตอรี่ร ั่ว
มีความรอนสูง แตก หรือติดไฟได โปรดปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีเม่ือใชงานแบตเตอรี่สําหร ับ
ผลิตภัณฑน้ี:

• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับ
อุปกรณน้ี

• ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นาฬิกา ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่
ลิเธียม CR1616 เทาน้ัน การใชแบตเตอรี่แบบอื่น
อาจทําใหเกิดการระเบิดได ท้ิงแบตเตอร่ีท่ีใชแลว
โดยปฏิบัติตามคําแนะนํา

• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่
• อยาใหแบตเตอรี่หรือกลองท่ีใชงานอยูถูกกระแทก
อยางแรง

• ปดสวิทชผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
หากทานกําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊ก
ออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสูง

• หามนําแบตเตอรี่จุมนํ้าหรือสัมผัสกับนํ้า
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีเม่ือเคลื่อนยายแบตเตอรี่
เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือเก็บแบตเตอรี่
ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือก๊ิบหนีบผม
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• เม่ือแบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการร่ัวไดงาย 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ 
โปรดนําแบตเตอรี่ออกเมื่อไมมีไฟเหลืออยู

• เม่ือไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วต อ
แบตเตอรี่และเก็บไวในท่ีแหงและเย็น

• หลังการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานานแบตเตอรี่
อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก ใหปดกลอง
และปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง

• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ 
เชน สีหรือรูปรางผิดเพี้ยน ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที

A ขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
• เก็บไวในท่ีแหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือการทํางานผิดพลาด
เน่ืองจากไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนท่ีอยูบนหรืออยูใกลก ับ
สวนประกอบของปลั๊กท่ีเปนโลหะ การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเคร่ืองชารจในระหวาง
เกิดพายุฟาคะนอง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต

• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง 
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟ
หรือปลอยใหสายไฟสัมผัสความรอนหรือเปลวไฟ 
หากฉนวนหุมสายไฟชํารุดจนมองเห็นเสนลวดภายใน 
ใหนําสายไฟไปรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• อยาจับปล๊ักหรือเคร่ืองชารจขณะมือเปยก 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือการทํางานผิดพลาดเนื่องจาก
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางท่ีออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง DC 
เปน AC การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี อาจทําให 
ผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอนสูงเกินหรือ
ไฟลุกไหม

A ใชสายไฟที่เหมาะสม
เม่ือเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
สายสัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนาย
ใหเทาน้ัน เพื่อใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ
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A อยาหันแฟลชไปทางผูขับข่ียวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได

A ขอควรระวงัในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือวัตถุอื่น
อาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจากตัวแบบ
อยางนอย 1 เมตร ควรใชความระมัดระวังอยางย่ิง
ขณะถายภาพเด็กทารก

A หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกคริสตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษ
กระจกบาด รวมท้ังระวังไมใหคริสตัลเหลวจาก
จอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือปาก

A อยาเคลื่อนยายขาตั้งกลองที่ตอเลนส หรือ
กลองไว
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอื่นโดยไมตั้งใจ
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได

A ใหทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่จาก
สายการบินและโรงพยาบาล
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คําบอกกลาว
• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑน ี้ไปทําการ
คัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอดตอ เก ็บไวในระบบ
ซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะ
ในรูปแบบใดหรือเพื่อจุดประสงคใดก็ตามโดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือ
รายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ไดกลาวไวใน
คูมือเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจาก
การใชผลิตภัณฑน้ี

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในค ูมือฉบับนี้
ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม เราขอขอบคุณหากทาน
พบและแจงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทน
ของ Nikon ในเขตพื้นที่ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)
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การท้ิงและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอม ูลภาพดั้งเดิมไปทั้งหมด 
บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนไดดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนาย
อยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวยจุดประสงคที่มุงรายการรับประกันความเปนสวนบุคคล
ของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง หรือใหฟอรแมต
อุปกรณเก็บขอมลูดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอม ูลภาพซึง่ไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน ภาพท องฟาปลอดโปรง) ใหเต็มอุปกรณ
เก็บขอมูลนั้น เมือ่ลงมอืทําลายอุปกรณเก็บขอมลู ควรกระทําดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินตางๆ ได

กอนการทิ้งกลองหรือการเปลี่ยนมือเจาของ คุณควรใชตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด ในเมนูการตั้งคากลองเพื่อลบ
ขอมูลเครือขายสวนตัวท้ังหมด



xviii

AVC Patent Portfolio License
ผลิตภณัฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับการนําไปใชที่ไมใช 
ในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพือ่ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับ
การเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหร ือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาต
ในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับการใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, 
L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร กลองดิจิตอล 
หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• รายการนี้หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ ใบหุน 
พันธบัตรรัฐบาล หรือพนัธบัตรรัฐบาลทองถิ่น ถึงแมจะมี
การประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือสิ่งผลิตซ้ํา
แลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากรหร ือ
ไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล ยกเวนไดรับ
การอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากรที่ออกโดย
รัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําส่ิงของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทาํสําเนาหรือผลิตซ้ํา
กับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (เชน 
ใบตราสารหุน ต๋ัวเงนิ เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน) ใบอนุญาต
เขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวนแตเปนการทําสําเนา
ตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษัทมคีวามจําเปนตองใชงาน
ในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทาง
ที่ออกโดยรัฐบาล ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน และ
คูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ ์ไมสามารถใชภาพถายหรือบันทึก
ของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สรางขึ้นจากกลองโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ ์ยกเวนการใชงานสวนบุคคล 
แตโปรดทราบวาการใชงานสวนบุคคลอาจมขีอจําก ัดในกรณี
ที่เปนภาพถายหรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือ
การแสดงสด
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ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทาน้ัน
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริม
อิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่และอ ุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) 
ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองด ิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะเทานั้นที่ผลติขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววา
สามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไข
การรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ล ิเธียมไอออนแบบรีชารจของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีล
ฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวนการทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่
รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือรั่วได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ังในเขตพืน้ที่



xxi

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon เทาน้ัน
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon ซ่ึงไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดจิิตอล Nikon ของทาน 
โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตข้ึนและผานการทดสอบร ับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการ
ปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริมท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลอง
เสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง

A กอนถายภาพสําคญั
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือก อนพกพากลองไประหวางเดนิทางทองเที่ยว) ใหทดลอง
ถายภาพดกูอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสยีหาย หรือการส ูญเสีย
ผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกต ิของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูท้ังชีวติ
Nikon เช่ือใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศกึษาเรียนรูอยางตอเน่ือง 
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวนัออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพ่ือรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ คําถามที่พบบอย 
(FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล ขอมูลเพ่ิมเติมจะขอไดจาก
ตวัแทนของ Nikon ในเขตพ้ืนท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก URL ตอไปน้ี: 
http://imaging.nikon.com/
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1 ปุม I .................................................. 131
2 ปุมปลดล็อคแปนเลอืกโหมดลั่นชัตเตอร......... 116
3 ชองรอยสายคลองขอมือ................................. 19
4 ปุม BKT ............. 147, 151, 155, 193, 231, 353
5 แปนเลอืกโหมดลัน่ชัตเตอร ........................... 116
6 ปุม Y ....................................................... 130
7 ปุมบันทึกภาพยนตร............................... 61, 353
8 สวิทชเปดปดการทํางาน ............................. 9, 27

9 ปุมกดชัตเตอร.......................................... 40, 41
10 ปุม E ........................................................ 143
11 ปุม S/Q................................ 33, 124, 128
12 แผงควบคมุดานบน .......................................... 6
13 เครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) .................... 115
14 ปุมปรับแกสายตา .......................................... 35
15 ชองเสียบอุปกรณเสริม 

(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก).............. 14, 194
16 ฝาครอบชองเสียบแฟลชนอก .......... 14, 194, 445
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ตัวกลอง (ตอ)

2

1

3

24

4

5

6

7
8

9

10

11

1415

12

13

16

19

20
21

23

22

18

17

1 ไมโครโฟนสเตอริโอ 
(สําหรับภาพยนตร) .......................... 61, 63, 321

2 กานเชื่อมตอระบบวัดแสง ............................. 463
3 กระจก ................................................ 122, 437
4 ไฟสญัญาณตัง้เวลาถาย ............................... 121
5 ฝาปดข้ัวตอสัมพันธกับแฟลช ........................ 195
6 ฝาปดข้ัวตอรีโมต 10-pin ...................... 246, 429
7 ฝาปดชองตอสาย USB......................... 278, 283
8 ฝาปดชองตออุปกรณพวง ............................. 427
9 ฝาปดชองตอสายสญัญาณเสยีง ............. 64, 431 

10 ฝาปดชองตอ HDMI/อีเทอรเน็ต ............. 281, 286
11 ปุมถอดเลนส ................................................. 26
12 กานลอ็คฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่................... 22

13 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ................................22
14 ปุมโหมดออโตโฟกัส .........48, 50, 101, 105, 348
15 ตัวเลอืกโหมดโฟกัส ..........................48, 98, 114
16 ชองซิงคแฟลช..............................................195
17 ข้ัวตอรีโมต 10-pin ...............................246, 429
18 ชองตออุปกรณพวง ......................................427
19 ชองตอสาย USB..................................278, 283
20 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก ...........64, 431
21 ชองเสียบหูฟง ..................................64, 66, 383
22 ชองตอสาย HDMI........................................286
23 ชองตออีเทอรเน็ต .........................................281
24 ฝาปดตวักลอง .......................................25, 429

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตวัเช ื่อมตอ สิ่งแปลกปลอมที่ตดิอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให 
การถายโอนขอมูลติดขัด
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1

2

3

4

5

8

7

6

11

10

9

12

1 ปุม Pv .................................. 50, 132, 346, 362
2 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย .............................. 359
3 ปุม Fn1 .............................................. 346, 362
4 ปุม Fn2 .............................................. 346, 362
5 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยสําหรับ

การถายภาพแนวตัง้ ............................... 39, 359
6 ปุมกดชัตเตอรสําหรับการถายภาพแนวตั้ง........ 39

7 ปุม Fn (แนวตัง้)..................................... 39, 346
8 ล็อคปุมกดชัตเตอรสําหรับ

การถายภาพแนวตั้ง ....................................... 39
9 เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส ..... 26

10 เมาทเลนส ............................................. 26, 115
11 ข้ัว CPU
12 ชองตอขาตัง้กลอง

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบนัทึกไวใน
อุปกรณแมเหล็ก
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ตัวกลอง (ตอ)

1

2
3

4
5
6

7
8
9

10

1211 15

18

19

17

16

13 14

1 ปุม O/Q ..................................... 33, 43, 268
2 ปุม K ................................................. 42, 248
3 จอภาพ ............... 12, 42, 44, 59, 248, 369, 370
4 ปุม G ............................................. 15, 289
5 ปุม L (Z/Q)........................ 16, 180, 265
6 ปุม X ......................................................... 263
7 ปุม W/M.......................... 199, 200, 248, 263
8 ปุม J (OK) ......................................... 16, 249
9 สัญลักษณแสดงสถานะเครือขาย

10 ปุม Fn3 .............................. 273, 276, 346, 362

11 แผงควบคุมดานหลงั.........................................8
12 ปุม S ...............................116, 119, 224, 339
13 ปุม T ............................................93, 96
14 ปุม U.....................159, 163, 167, 169, 224
15 ปุม R (ขอมูล) ...............................57, 68, 220
16 ชองมองภาพ............................................10, 35
17 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ...................................108
18 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา ......31, 41
19 ปุม i......................................51, 63, 223, 253
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1

2

3

87

9

11

12

13

14

16

15

10

54

6

1 อะแดปเตอรชองมองภาพ ....................... 36, 428
2 กานชัตเตอรฝาปดชองมองภาพ .................... 120
3 กานล็อคอะแดปเตอรชองมองภาพ .................. 36
4 ปุม a ..................................  44, 59, 173, 361
5 ตัวเลือกไลฟวิว ........................................ 44, 59
6 ชองมองภาพ ......................................... 36, 120
7 ปุมเลือกคําสั่งยอย

.......................... 109, 111, 141, 346, 356, 362
8 ปุม AF-ON ......................... 102, 112, 331, 346
9 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก.............................. 359

10 ตัวเลือกคําสั่ง .................................. 16, 41, 250

11 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา.... 30, 32
12 ปุมกดเปดฝาปดชองบรรจุแผนการด 

(ดานลางฝาปด) ............................................. 30
13 ปุม C ............................................ 39, 102, 346
14 ตวัเลอืกคําสัง่ (แนวตัง้)........................... 39, 356
15 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก (แนวตัง้) .......... 39, 359

ลําโพง ........................................... 81, 276, 383
16 ไมโครโฟน (สําหรับขอความเสยีง) ................. 272
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แผงควบคุมดานบน

7

1

2
3

4

5
6

12

9

11
10

8

13

1 ความไวชัตเตอร ................................... 134, 136
โหมดพื้นท่ี AF ..................................... 104, 106
คาการชดเชยแสง......................................... 143
คาชดเชยแสงแฟลช...................................... 200
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอมคาแสง
และแฟลช ................................................... 147
จํานวนภาพที่จะถายในการถาย
ครอมไวตบาลานซ ....................................... 151
จํานวนชวงเวลาในการถายภาพ
แบบเวนชวงเวลา ......................................... 239
ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU).............. 245

2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .......... 133
3 โหมดการถายภาพ ....................................... 131
4 สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF ............. 104, 106
5 ชองเมนูถายภาพ ......................................... 310
6 ชองการตัง้คาแบบกําหนดเอง ....................... 325
7 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ..................................... 101
8 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .................. 135, 416

9 รูรับแสง (คารูรับแสง)............................135, 136
รูรับแสง (จํานวนสต็อป)........................135, 416
การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม...........148, 152
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม ADL ....155
จํานวนภาพตอชวงเวลา ................................239
ความแตกตางของคาแสง HDR.....................193
จํานวนภาพ (การถายภาพซอน) ....................231
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU)..........245
สัญลักษณแสดงโหมด PC ............................429

10 สัญลักษณการดหนวยความจํา (ชองท่ี 1)...32, 33
11 สัญลักษณการดหนวยความจํา (ชองท่ี 2)...32, 33
12 สัญลักษณแสดงระดบัพลงังานแบตเตอรี่..........37
13 สัญลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา .....239

สัญลักษณแสดงการเหลือ่มเวลา .....................79
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หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดตดิสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

14

15

17

18

16

20

19

21

25
24

26
27

22
23

29

28

14 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง
และแฟลช ................................................... 147
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ................................................ 151
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL.............. 155

15 ไอคอนการล็อคความไวชัตเตอร .................... 140
16 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ........... 343
17 โหมดแฟลช ................................................. 198
18 ระบบวัดแสง................................................ 130
19 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)........... 124

สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ ..................................................... 128

20 จํานวนภาพที่ถายไปแลว ................................ 38
ความไวแสง (ISO) ....................................... 124
คาความไวแสง (ISO) (คาเกนสงู/ต่ํา) ............ 125
หมายเลขคาไวตบาลานซท่ีตัง้เอง .................. 170
โหมดซอนภาพ ............................................ 232

21 สัญลักษณแสดง HDR ................................. 190
22 สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน................. 230
23 สัญลักษณการลอ็ครูรับแสง .......................... 140
24 สัญลักษณแสดงระดบัพลงังานแบตเตอรี่

นาฬิกา ................................................. 29, 441
25 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช............ 200
26 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง .................... 143

27 สัญลกัษณแสดงคาแสง ................................ 137
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.......................... 143
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:
การถายครอมคาแสงและแฟลช ................. 147
ถายครอมไวตบาลานซ .............................. 151
ถายครอม ADL......................................... 155

สัญลกัษณแสดงการเชื่อมตอ PC................... 429
28 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา

สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ) ........ 38
29 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ............... 38, 475

จํานวนภาพที่เหลอื กอนท่ีหนวยความจําบัฟเฟอร
จะเต็ม................................................. 118, 475
สัญลกัษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเอง ....................................................... 170
ปริมาณ Active D-Lighting .................. 156, 354
โหมด HDR.................................................. 193
โหมดการถายภาพซอน................................. 231
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง .......................... 245
สัญลกัษณแสดงการบันทึกภาพเหลือ่มเวลา ..... 79
สัญลกัษณแสดงโหมดการจับภาพ................. 429
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แผงควบคุมดานหลัง

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสญัลักษณท้ังหมดตดิสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตวัอยาง

1
2

4
3

5

6 10

9
8

7 11

1 สัญลักษณแสดง “จํานวนภาพที่เหลอื”........... 475
2 ขนาดภาพ (NEF/RAW).................................. 96
3 โหมดลัน่ชัตเตอร .................................. 116, 119
4 สัญลักษณแสดงสถานะขอความเสียง.... 274, 275
5 โหมดบนัทึกขอความเสียง ............................. 274
6 โหมดลัน่ชัตเตอร .................................. 116, 119

ความเร็วการถายภาพตอเน่ือง............... 116, 338
จํานวนภาพตั้งเวลาถาย/
หนวงเวลาถายเมื่อตัง้เวลา .................... 121, 337
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 93, 96, 475
ความยาวของขอความเสียง .......................... 274
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด................. 163
หมายเลขคาไวตบาลานซท่ีตัง้เอง .................. 170
อุณหภูมิสี............................................ 161, 167
สัญลักษณแสดงโหมด PC ............................ 429

7 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ).........38
สัญลักษณแสดงอุณหภูมิสี............................167
แสดงผลวินาทีเพ่ิมเติม..........................121, 274

8 ขนาดภาพ (ภาพ JPEG และ TIFF)..................96
9 คุณภาพของภาพ ...........................................92

10 ไวตบาลานซ ................................................159
สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียด................................................163
สัญลักษณแสดงการปองกันการตัง้คา
ไวตบาลานซ ................................................172

11 หนาท่ีของการดหนวยความจําในชองท่ี 2 .........97
คุณภาพของภาพ ...........................................92
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A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D จะเปน
การเปดใชงานไฟแบ็คไลทสําหรับปุมและแผงควบค ุม 
(0 342) ทําใหสะดวกตอการใชงานกลองในที่มืด 
เม่ือปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน ไฟแบค็ไลท
จะยังสองสวางเปนเวลาสองสามวินาที (0 336) 
หรือจนลั่นชัตเตอร หรือจนกวาจะหมุนสวิทชเปดปด
การทํางานไปทาง D อีกครั้ง

D จอแสดงผลของแผงควบคมุและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลีย่นแปลงไปตามอุณหภูมิ และเวลา
ในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในที่อุณหภ ูมิต่ํา ซ่ึงเปนสิง่ปกตแิละไมใชความผิดปกติแตอยางใด

สวิทชเปดปดการทํางาน
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การแสดงผลของชองมองภาพ
2 3 4

5

7
8

6

1

9

23 24 25 26

10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d8 เปน เปด)....................... 341

2 พ้ืนท่ีวงกลมอางอิง 12 มม. 
สําหรับฟงกช่ันวัดแสงเนนกลางภาพ .............. 129

3 กรอบพ้ืนท่ี AF ............................................... 35
4 จุดโฟกัส ........................................ 40, 108, 329

เปาหมายของระบบวัดแสงเฉพาะจุด ............. 129
สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF ..................... 105
สัญลักษณแสดง Roll 1 ................................. 352

5 สัญลักษณแสดงคาแสง ................................137
สวนแสดงผลการชดเชยแสง ..........................143
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม: 
การถายครอมคาแสงและแฟลช..................147

สัญลักษณแสดงความสูงต่ํา 2 .......................352
6 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง .....................143
7 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ............200
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1 ทําหนาทีเ่หมือนกับสญัลักษณแสดงความสงูต่ํา เม ื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั ง” (ภาพถายบุคคล)

2 ทําหนาทีเ่หมือนกับสญัลักษณแสดง roll เม่ือหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั้ง” (ภาพถ ายบุคคล)

3 จะปรากฏบนหนาจอเม่ือประกอบชดุแฟลชเสริมภายนอก (0 194) สญัลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานจะสวางขึ้นเมื อชารจไฟแฟลช

หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดตดิสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

8 สัญลักษณแสดงการถายครอม: 
การถายครอมคาแสงและแฟลช ................. 147
ถายครอมไวตบาลานซ .............................. 151
ถายครอม ADL ........................................ 155

9 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ........... 40, 115
10 ระบบวัดแสง................................................ 129
11 การล็อคคาแสงอัตโนมัต ิ(AE)....................... 141
12 โหมดการถายภาพ ....................................... 131
13 สัญลักษณการลอ็คความไวชัตเตอร .............. 140
14 ความไวชัตเตอร ................................... 134, 136

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ............................... 98, 101
15 สัญลักษณการลอ็ครูรับแสง .......................... 140
16 รูรับแสง (คารูรับแสง) ........................... 135, 136

รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ....................... 135, 416
17 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)........... 124

สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ ..................................................... 127

18 ความไวแสง (ISO) ....................................... 124
ปริมาณ Active D-Lighting.......................... 354
โหมดพื้นท่ี AF ..................................... 105, 106

19 สวนแสดงผลเครือขาย .................................. 281
20 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ............... 38, 475

จํานวนภาพที่เหลอืท่ีสามารถบันทึกได 
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ...... 40, 118, 475
สัญลกัษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเอง ....................................................... 170
คาการชดเชยแสง ......................................... 143
คาชดเชยแสงแฟลช...................................... 200
สัญลกัษณแสดงโหมด PC ............................ 429
สัญลกัษณตรวจจับการกะพริบ...................... 227

21 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ) ........ 38

22 สัญลกัษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 3

................................................... 194, 203, 464
23 สัญลกัษณแสดงการลอ็คคาแสงแฟลช........... 203
24 สัญลกัษณแสดงการสมัพันธกับแฟลช ........... 343
25 สัญลกัษณแสดงคารูรับแสง .................. 135, 416
26 คําเตอืนแบตเตอรี่ใกลหมด ............................. 37

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซ่ึงเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกตแิตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลบัเปนปกติเม่ือใส แบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็ม
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การใชหนาจอสัมผัส
จอภาพที่ไวตอการสัมผัสรองรับการใชงานดังตอไปนี้:

แตะเร็วๆ

เล่ือน

ถาง/จีบ

ปดนิ้วในระยะสั้นๆ ไปทางซายหรือขวาทั่วจอภาพ

เล่ือนนิ้วผานจอภาพ

วางสองนิ้วบนจอภาพและถางออกหรือจีบน้ิวเขาหากัน
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❚❚การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ (0 251) สามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อ:

• ดูภาพอื่น

• ซูมเขาหรือออก

• ดูภาพขนาดเล็ก

• ดูภาพยนตร

สามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อระบุตําแหนงจุดโฟก ัสระหวางไลฟวิว (0 49) เพื่อวัดคาไวตบาลานซ
ที่ตั้งคาเองลวงหนาโดยใชเครื่องมือไวตบาลานซเฉพาะจุด (0 173) และเพื่อการพิมพ (0 185)

D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสตอบสนองตอไฟฟาสถิต และอาจไมตอบสนองหากมีการปดหนาจอดวยฟลมปองกัน 
หรือเมื่อใชเล็บหรือถุงมือสัมผสั หามใชแรงมากเกินไป หรือสมัผัสหนาจอดวยวัตถุท่ีแหลมคม

D การใชหนาจอสัมผัส
หนาจออาจไมตอบสนองตามที่คาดหวังไว หากทานพยายามใชงานขณะเอาฝามือหรือน้ิวอีกนิ้ววางไว ใน
ตําแหนงท่ีสอง อาจไมมีการจดจําสัญลักษณอ่ืนๆ หากสมัผัสเบาเก ินไป น้ิวมือเคลื่อนไหวเร็วเกินไป
หรือระยะสัน้เกินไป หรือขาดการติดตอกับหนาจอ หรือหากการเคลื่อนไหวของนิ้วสองนิ้วท่ีบีบหรือเหยียดนั้น
ไมไดประสานกนัอยางถกูตอง

A เปดใชหรือปดใชการควบคมุดวยระบบสมัผัส 
สามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสมัผัสไดโดยใชตวัเลอืก การควบคมุดวยระบบสมัผัส 
ในเมนูตั้งคา (0 384)

A โปรดอาน
สามารถใชตัวเลอืก การควบคุมดวยระบบสัมผัส ในเมนูตั้งคาเพื่อเลือกทิศทางที่คณุแตะนิ้วเพื่อดภูาพอื่นๆ 
ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 384)
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ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม
ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม สามารถใชปองกัน
ชองเสียบอุปกรณเสริมหรือปองกันไมใหแสงสะทอน
จากช้ินสวนที่เปนโลหะของชองเสียบอุปกรณเสริม
ปรากฏขึ้นในภาพ ฝาครอบจะประกอบเขากับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมท่ีกลองตามที่แสดงในภาพ
ทางดานขวา

ในการถอดฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม 
ใหกดฝาครอบดวยนิ้วหัวแมมือ แลวเลื่อนออก
โดยจับตัวกลองไวใหแนนตามที่แสดงในภาพ
ทางดานขวา
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บทเรียน

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถเขาถึงได
จากเมนูกลอง ในการดูเมนู ใหกดปุม G

เมนูกลอง

แท็บ
เลือกจากเมนูดังตอไปน้ี:
• D: การแสดงภาพ (0 298)
• C: การถายภาพ (0 309)
• 1: การถายภาพยนตร (0 318)
• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323)

• B: ตั้งคา (0 367)
• N: รีทัช (0 392)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาท่ีเพ่ิงตั้ง 

(คาเริ่มตนคือ เมนูของฉัน; 0 409)

สญัลักษณแสดงวิธีใช (0 16)

ปุม G

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบนัจะแสดงดวยสัญลักษณ

ตวัเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน
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การใชงานเมนูกลอง

❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชตัวเลือกคําส่ังและปุม J เพื่อคนหาเมนู

ตวัเลือกคําสั่ง

ปุม J

เลือกรายการที่ไฮไลท

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสญัลกัษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม L (Z/Q)

คําอธิบายของตัวเลอืกหรือเมนูท่ีเลอืกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลื่อนหนาจอ

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลือกรายการที่ไฮไลท

เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม L (Z/Q)
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนูตางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนูท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนูที่เลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการเมนู
ที่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนู
โดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําส่ิงตอไปนี้:

• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น

• แมโดยทั่วไป การกด 2 หรือการกดที่ก่ึงกลางของตัวเลือกคําส่ังจะใหผลเชนเดียวกับการกด J 
แตในบางรายการจะสามารถทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (0 40)

ปุม J
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ข้ันตอนแรก

รอยสายคลองกลอง
รอยสายคลองเขากับชองรอยบนตัวกลองใหแนน

ชารจแบตเตอรี่
กลอง D5 ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจรุน EN-EL18c (มาพรอมกับตัวกลอง) 
เพื่อใหถายภาพไดนานที่สุด โปรดชารจแบตเตอร ี่ในเครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-26a ที่ใหมากอนใชงาน 
แบตเตอรี่ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงและ 35 นาทีในการรีชารจเมื่อไมมีประจุไฟฟาเหลืออยู

1 เสียบปล๊ักเคร่ืองชารจ
เสียบปล๊ักอะแดปเตอร AC เขากับเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ 
แลวเสียบสายไฟที่ชองเสียบปล๊ักไฟ

2 ถอดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีออก
ถอดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี่

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการใช MH-26a ชารจแบตเตอรี่สองกอน ใหดหูนา 471

ฝาครอบขัว้ตอแบตเตอร่ี
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3 ถอดแผนปดหนาสัมผสั
ถอดแผนปดหนาสัมผัสออกจากชองบรรจุแบตเตอรี่ของ
เครื่องชารจ

4 ชารจแบตเตอร่ี

ใสแบตเตอรี่ (เริ่มจากดานขั้ว) โดยใหดานทายแบตเตอรี่ตรงกับเสนไกด แลวเลื่อนแบตเตอรี่
ตามทิศทางที่กํากับไวจนคลิกเขาตําแหนง ไฟสถานะชองบรรจุแบตเตอรี่และไฟสถานะการชารจ
จะกะพริบชาๆ ขณะที่ชารจแบตเตอรี่:

สถานะการชารจ

ไฟสถานะ
ชองบรรจุ
แบตเตอรี่

ไฟสถานะการชารจ

50% 80% 100%

ต่ํากวา 50% ของความจุสูงสุด
H 

(กะพริบชา)
H 

(กะพริบชา)
I (ดับ) I (ดับ)

50–80% ของความจุสูงสุด
H 

(กะพริบชา)
K (สวาง)

H 
(กะพริบชา)

I (ดับ)

มากกวา 80% แตต่ํากวา 100% ของความจุสูงสุด
H 

(กะพริบชา)
K (สวาง) K (สวาง)

H 
(กะพริบชา)

100% ของความจุสูงสุด K (สวาง) I (ดับ) I (ดับ) I (ดับ)

คําแนะนํา

ไฟสถานะชองบรรจุแบตเตอรี่

ไฟสถานะการชารจ (สีเขียว)

หนาสัมผัส
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การชารจจะเสร็จส้ินเมื่อไฟสถานะชองบรรจุแบตเตอรี่หยุดกะพริบ และไฟสถานะการชารจดับ 
สําหรับแบตเตอรี่ที่ไมมีประจุเหลืออยูจะใชเวลาในการชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที 
โปรดทราบวาแบตเตอรี่จะไมชารจถาอุณหภูมิต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 60 °C

5 นําแบตเตอรี่ออกเมื่อชารจเสร็จ
ถอดแบตเตอรี่ แลวถอดปล๊ักเครื่องชารจ

D การปรับเทียบ
ดหูนา 470 สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับการปร ับเทียบ
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ใสแบตเตอรี่

1 ปดกลอง

2 ถอดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
ยกกานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ดันไปที่ตําแหนงเปด (A) 
(q) แลวถอดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-6 (w)

3 ประกอบฝาปดกับแบตเตอร่ี
ถาตัวปลดแบตเตอรี่อยูในตําแหนงที่มองเห็นลูกศร (H) 
ใหเล่ือนตัวปลดแบตเตอรี่เพื่อปดทับลูกศร เสียบกานทั้งสอง
ที่ดานบนแบตเตอรี่ลงในชองที่ตรงกันในฝาปด แลวเลื่อน
แบตเตอรี่เขาไปเพื่อปดทับลูกศร

D การใสแบตเตอร่ีและการนําแบตเตอร่ี
ออก

กอนท่ีจะใสหรือถอดแบตเตอรี่ ใหตรวจสอบยืนยัน
วาสวิทชเปด/ปดอยูในตําแหนง OFF

A ฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี BL-6
แบตเตอรี่สามารถชารจไดโดยมีฝาปด BL-6 ประกอบตดิไว ในการปองกันฝุนไมใหเขาไปในชองบรรจุแบตเตอรี่
เม่ือไมไดใสแบตเตอรี่ไว ใหเลือ่นตวัปลดแบตเตอรี่ตามทิศทางที่กํากับดวยลูกศร (H) ถอด BL-6 ออกจาก
แบตเตอรี่ แลวใสกลบัเขาไปท่ีตวักลอง ฝาปดรุนอื่นไมสามารถใชกับกลองรุนนี้ได

ตวัปลดแบตเตอร่ี
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4 ใสแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรี่ตามภาพประกอบทางดานขวา

5 ล็อคฝาปด
เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่เล่ือนออกมาในขณะใชงาน 
ใหหมุนกานล็อคไปที่ตําแหนงปด แลวพับครึ่งตามภาพประกอบ
ทางดานขวา ตองแนใจวาล็อคฝาปดแนนดีแลว

A การนําแบตเตอรี่ออก
กอนจะถอดแบตเตอรี่ ใหปดกลอง ยกกานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ 
แลวหมุนไปท่ีตําแหนงเปด (A) โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจจะรอน
หลังการใชงาน ใหปฏิบัติตามขอควรระวังขณะถอดแบตเตอรี่ออก 
ในการปองกันไมใหเกดิการลัดวงจร ใหปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
เม่ือไมใชงาน

A แบตเตอร่ีลเิธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18c
แบตเตอรี่ EN-EL18c ท่ีใหมาจะสงขอมูลใหกับอุปกรณ อ่ืนๆ ท่ีรองรับและทําใหกลองสามารถแสดงสถานะ
การชารจของแบตเตอรี่เปนหกระดับ (0 37) ตวัเลอืก ขอมูลแบตเตอร่ี ในเมนูตัง้คาจะใหรายละเอียด
การชารจแบตเตอรี่ อายุการใชงานของแบตเตอรี่ และจํานวนภาพที่ถายนับจากชารจแบตเตอรี่คร้ังลาสดุ 
(0 388) แบตเตอรี่สามารถนํามาปรับเทียบซํ้าไดหากจําเปนเพื่อใหแนใจวาการรายงานระดบัพลังงาน
แบตเตอรี่เปนไปอยางแมนยํา (0 470)
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D แบตเตอร่ีและเคร่ืองชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตอืนและขอควรระวังในหนา xii–xv และ 443–446 ของคูมือฉบับน้ี หามใช
แบตเตอรี่หากอุณหภูมิหองต่ํากวา 0 °C หรือสงูกวา 40 °C การไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่
ชํารุดเสียหายหรือทําใหประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลงัไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้น
หากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C

หามลัดวงจรขั้วตอเคร่ืองชารจ; การไมปฏิบตั ิตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําใหเครื่องชารจ
เสียหายได ชารจแบตเตอรี่ในรมท่ีอุณหภูมิแวดลอม 5 °C ถึง 35 °C ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลง
หากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภมิูต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิท่ีต่ํากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอรี่
ท่ีอุณหภมิูต่ํากวา 5 °C สญัลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอรี่ (0 388) 
จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

ใชเครื่องชารจกับแบตเตอรี่ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลัก๊ออกเมื่อไมใชงาน

เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานที่อุณหภูมิหอง แสดงวาตองเปลี่ยน
แบตเตอรี่ ซ้ือแบตเตอรี่กอนใหม
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ประกอบเลนส
ควรระมัดระวังไมใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสออก เลนสที่ใชในคูมือน้ีเพื่อแสดงภาพประกอบ
โดยทั่วไปคือ AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

1 ปดกลอง

2 ถอดฝาปดเลนสดานหลังและฝาปดตัวกลองออก

สวิทชปรับโหมดโฟกัส (0 26)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
ฝาปดหนาเลนส

วงแหวนปรับโฟกัส (0 114)

ขั้ว CPU (0 416)
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3 ประกอบเลนส

หมุนใหเครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้งบนตัวเลนสตรงกับเครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
บนตัวกลอง จัดตําแหนงเลนสใหตรงกับเข้ียวของตัวกลอง (q) ระวงัอยากดปุมถอดเลนส 
จากนั้นหมุนเลนสทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเขาที่ (w)

A การถอดเลนส
ตรวจสอบวาไดปดการทํางานของกลองแลวกอนถอดหรือเปลี่ยนเลนส 
ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว พรอมหมุนเลนส
ไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว ใหใสฝาปดหนาเลนส
และฝาปดตวักลองกลับเขาท่ี

A โหมดโฟกัสเลนส
หากเลนสมีสวิทชโหมดโฟกัส ใหเลือกโหมดโฟกัสอ ัตโนมัติ (A, M/A, 
หรือ A/M)

D เลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 416) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตัง้คาแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)

A พื้นท่ีภาพ
พ้ืนท่ีภาพรูปแบบ DX จะถูกเลือกโดยอัตโนมัตเิมื่อประกอบเลนส DX 
เขากับกลอง (0 88)

พื้นท่ีภาพ
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การตัง้คาพื้นฐาน
ตัวเลือกภาษาในเมนูตั้งคาจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเมนูครั้งแรก เลือกภาษาและตั้งนาฬิกา
ในกลอง

1 เปดกลอง

2 เลือก ภาษา (Language) ในเมนูตั้งคา
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูกลอง จากนั้นไฮไลท 
ภาษา (Language) ในเมนูตั้งคา แลวกด 2 สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับการใชเมนู ใหดู “การใชงานเมนูกลอง” (0 16)

3 เลือกภาษา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทภาษาที่ตองการ แลวกด J

สวิทชเปดปดการทํางาน

ปุม G
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4 เลือก โซนเวลาและวันที่
เลือก โซนเวลาและวันที่ แลวกดปุม 2

5 กําหนดโซนเวลา
เลือก โซนเวลา แลวกดปุม 2 กด 4 หรือ 2 
เพื่อไฮไลทโซนเวลาทองถ่ิน (ชอง UTC แสดงผลตางเปนช่ัวโมง
ระหวางโซนเวลาที่เลือกไวกับเวลาสากลเชิงพิก ัด หรือ UTC) 
แลวกด J

6 เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน
เลือก ชดเชยเวลากลางวัน แลวกดปุม 2 คาเริ่มตนจะปด
ฟงกช่ันชดเชยเวลากลางวัน ถามีการใชชดเชยเวลากลางวัน
ในโซนเวลาทองถ่ิน ใหกด 1 เพื่อไฮไลท เปด แลวกด J

7 ตั้งวันท่ีและเวลา
เลือก วันที่และเวลา แลวกดปุม 2 กด 4 หรือ 2 
เพื่อเลือกรายการ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปล่ียนแปลง กด J 
เมื่อต้ังนาฬิกาเปนวันที่และเวลาปจจุบัน (โปรดทราบวา
กลองจะใชนาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง)
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8 กําหนดรูปแบบวันที่
เลือก รูปแบบวันที่ แลวกดปุม 2 กด 1 หรือ 
3 เพื่อเลือกลําดับการแสดงป เดือนและวัน 
แลวกด J

9 ออกไปยังโหมดถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A แบตเตอร่ีนาฬกิา
นาฬิกาในกลองไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม CR1616 โดยมีอายุการใชงานประมาณสองป เม่ือระดบั
แบตเตอรี่ต่ํา สญัลักษณ B จะปรากฏบนแผงควบคมุดานบน ขณะที่ฟงกช่ันตั้งเวลาสแตนดบายทํางาน 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแบตเตอรี่นาฬ ิกา ใหดูหนา 441

A นาฬกิาในกลอง
นาฬิกาในกลองมีความเที่ยงตรงนอยกวานาฬิกาข อมือและนาฬิกาในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกา
ท่ีมีความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจําเปน

A ชุด GPS (0 246)
หากเชื่อมตอกับชุด GPS (0 430) นาฬิกาในกลองจะถูกกําหนดคาเปนเวลาและวันท ี่ตามชุด GPS (0 247)
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ใสการดหนวยความจํา
ภาพจะถูกเก็บไวในการดหนวยความจํา (มีแยกจําหน ายตางหาก; 0 473) กลองจะมีชองเสียบ
สําหรับการด XQD สองแผน หรือ CompactFlash แบบ Type I สองแผนอย างใดอยางหนึ่ง 
สวนการด Type II และ Microdrive ไมสามารถนํามาใชได

1 ปดกลอง

2 เปดฝาปดชองบรรจุแผนการด
เปดฝาปองกันปุมกดเปดฝาปดชองบรรจุแผนการด (q) 
แลวกดปุมปลดล็อค (w) เพื่อเปดชองบรรจุแผนการด (e)

D การใสการดหนวยความจําและการนําการดหนวยความจําออก
ปดกลองทุกครั้งกอนใสการดหนวยความจําหรือนําการดหนวยความจําออก

สวิทชเปดปดการทํางาน
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3 ใสการดหนวยความจํา
ใสการดลงในชองบรรจุแผนการดโดยหันดานที่ติดฉลากดานหลัง
ไปทางจอภาพ เมื่อใสการดหนวยความจําเขาไปจนสุด ปุมเปด
จะดีดข้ึน และไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจำสีเขียว
จะสวางขึ้นช่ัวครู

4 ปดฝาปดชองบรรจุแผนการด
หากใชงานการดหนวยความจํากับกลองเปนครั้งแรกหลังจาก
ใชการดหรือฟอรแมตการดในอุปกรณอ่ืน ใหฟอร แมตการด
ตามที่อธิบายในหนา 33

D การใสการดหนวยความจํา
ใสดานขั้วตอการดหนวยความจําเขาไปกอน การใสการดหนวยความจํากลับดานหรือผิดดาน
อาจทําใหกลองหรือการดหนวยความจําชํารุดเสียหายได โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการดอยูในทิศทาง
ท่ีถูกตอง

การด XQD การด CompactFlash

ปุมเปด

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา

ทิศทาง
การใสการด

ฉลากดานหลงั

4 GB

ทิศทาง
การใสการด

ฉลากดานหลงั
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A สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา
สัญลกัษณการดหนวยความจําจะสวางเมื่อใสการ ดหนวยความจําแลว 
(ตวัอยางที่ดานขวาแสดงจอแสดงผลเมื่อใสการดหนวยความจําสองแผน) 
ถาการดหนวยความจําเตม็หรือเกิดขอผิดพลาดขึ้น สัญลกัษณของ
การดดังกลาวจะกะพริบ (0 456)

A การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลงแลว ใหปดกลอง
และเปดฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา กดปุมเปด (q) 
เพ่ือดดีการดออกมาสวนหนึ่ง (w) จากน้ันจะสามารถใชมือดงึ
การดหนวยความจําออกดวยมือได หามดนัการดหนวยความจําขณะที่
กดปุมเปด การไมปฏิบตัิตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือ
การดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

A โปรดอาน
ใชตวัเลือก หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 ในเมนูถายภาพเพื่อเลอืกหนาท่ีของการดหนวยความจําท่ีใสในชองท่ี 2 
(0 97)

แผงควบคมุดานบน



33

s

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
จะตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครั้งแรกหรือหลังจากนําไปใชหรือถูกฟอรแมต
ในอุปกรณอ่ืน

1 เปดกลอง

2 กดปุม O (Q) และ S (Q)
กดปุม O (Q) และ S (Q) คางไว
พรอมกันจนกระทั่ง C กะพริบบนหนาจอ
การแสดงผลความไวชัตเตอรในแผงควบคุม
ดานบนและในชองมองภาพ หากใส
การดหนวยความจําสองใบ การดที่ฟอรแมต
จะมีสัญลักษณกะพริบปรากฏขึ้น 
ตามคาเริ่มตน กลองจะเลือกใชชองที่ 1 (0 97) 
ซ่ึงทานสามารถเลือกชองที่ 2 ไดโดยหมุน
แปนหมุนเลือกคําส่ังหลัก หากตองการออก
โดยไมฟอรแมตการดหนวยความจํา 
ใหรอจนกวา C จะหยุดกะพริบ (ประมาณ
หกวนิาที) หรือกดปุมใดๆ นอกเหนือจาก
ปุม O (Q) และ S (Q)

D การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูลใดๆ ท่ีม ีอยูอยางถาวร ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดคดัลอก
ภาพถายและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีตองการเก็บไวลงในคอมพิวเตอรกอนดําเนินการตอไป (0 278)

ปุม O (Q) ปุม S (Q)
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3 กดปุม O (Q) และ S (Q) อีกคร้ัง
กดปุม O (Q) และ S (Q) พรอมกันเปนครั้งที่สองขณะที่ C กะพริบอยูเพื่อ
ฟอรแมตการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําหรือแบตเตอรี่ออกหรือถอดปล๊ักไฟ
ในระหวางการฟอรแมต

D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกดิความรอนหลังการใชงาน ใหปฏบิัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ใหปดกลองทุกครั้งกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง 
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลัก๊ไฟในระหวางการฟอรแมต หรือในระหวางที่มี
การบนัทึก ลบขอมูล หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพ ิวเตอร การไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ีอาจทําให
ขอมูลสญูหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสยีหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผสักับข้ัวตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอย างรุนแรง
• อยาใชแรงกดการดเขาไปในตวักลอง การไมปฏิบ ัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหายได
• อยาใหการดสมัผัสกับนํ้า ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคมุดานบนและชองมองภาพ
จะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่ท่ีชารจแลวบรรจุอยู
ภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา S จะปรากฏขึ้น
บนแผงควบคุมดานบน

A โปรดอาน
ดหูนา 368 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการฟอรแมตการดหนวยความจําโดยใชตัวเลือก 
ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตัง้คา
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ปรบัโฟกัสชองมองภาพ
กลองจะมีปุมปรับแกสายตาเพื่อปรับใหเหมาะก ับสายตาที่แตกตางกันของแตละคน กอนถายภาพ 
ตรวจดูวาจอภาพของชองมองภาพอยูในโฟกัส

1 เปดกลอง
ถอดฝาปดหนาเลนสออกและเปดการทํางานของกลอง

2 ยกปุมปรับแกสายตาข้ึน (q) 

3 โฟกัสชองมองภาพ
หมุนปุมปรับแกสายตา (w) จนการแสดงผลของชองมองภาพ 
จุดโฟกัส และกรอบพื้นที่ออโตโฟกัสอยูในระยะคมชัด 
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับชองมองภาพ 
โปรดระวังอยาใหนิ้วหรือเล็บเขาตา

จุดโฟกัส

กรอบพื้นท่ี AF

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส
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4 หมุนกลับปุมปรับแกสายตา
ดันปุมปรับแกสายตากลับเขาไปที่ (e)

A การปรับโฟกัสชองมองภาพ
หากทานไมสามารถปรับโฟกัสชองมองภาพดังท่ีอธ ิบายไวขางตนได ใหเลือกออโตโฟกสัทีละภาพ 
(AF-S; 0 101), AF จุดเดียว (0 104) และจุดโฟกัสกึ่งกลาง (0 108) จากน้ันจัดองคประกอบวัตถุท่ีมี
คอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสกึ่งกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพ่ือโฟกสั เมื่อกล องปรับโฟกัสไดแลว 
ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสช องมองภาพ
ไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณ เสริม (0 428)

A เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา
เลนสปรับแกสายตา (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 428) สามารถนํามาใช
เพ่ือปรับแกสายตาของชองมองภาพ กอนจะประกอบเลนสชองมองภาพ
แบบปรับแกสายตา ใหถอดอุปกรณเสริมชองมองภาพ DK-17F 
ออกโดยกดกานที่ดานใดดานหนึ่งของอะแดปเตอรชองมองภาพเพื่อ
ปลดลอ็คชองมองภาพ (q) จากน้ัน คลายชองมองภาพออก
ตามที่แสดงในภาพทางดานขวา (w) 
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การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

ระดับพลังงานแบตเตอรีแ่ละจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกได
กอนถายภาพ ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกไดตามที่อธิบาย
ดานลาง

❚❚ ระดบัพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงในแผงควบคุมดานบนและ
ชองมองภาพ

สญัลักษณ
คําอธิบายแผงควบคมุ ชองมองภาพ

L — แบตเตอรี่เต็ม

K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —

I —

H d
แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอรี่หรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม

H

(กะพริบ)

d 

(กะพริบ)
ไมสามารถลั่นชัตเตอรได ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

แผงควบคุมดานบน

ชองมองภาพ
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❚❚จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
แผงควบคุมดานบนและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพ
ที่สามารถถายไดที่การตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000 จะถูก
ปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน คาระหวาง 
2100 ถึง 2199 จะแสดงเปน 2.1 k) ถาใสการดหนวยความจํา
สองใบ จอภาพจะแสดงพื้นที่วางที่เหลืออยูในการดสําหรับ
บันทึกรูปภาพใหม เมื่อตัวเลขใกลจะถึงศูนย A จะกะพริบ
บนสวนแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดขณะที่ 
n หรือ j และสัญลักษณของการดดังกลาวจะกะพริบ
ในสวนแสดงผลความไวชัตเตอร ใสการดหนวยความจําอ่ืน
หรือลบภาพถายบางสวนทิ้งไป

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
หากกลองปดลงโดยที่ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจําไว กลองจะ
แสดงไอคอนการดหนวยความจํา จํานวนภาพที่สามารถบ ันทึกได 
และจํานวนภาพในโฟลเดอรปจจุบัน (ท้ังน้ี ข้ึนอย ูกบัการดหนวยความจํา 
อาจมีกรณีนอยท่ีกลองไมแสดงขอมูลน้ีเม่ือใสการด ซ่ึงสามารถแกไขได
โดยการเปดเครื่อง)

จํานวนภาพในโฟลเดอรปจจุบัน

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุมดานบน
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เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับมือจับของกลอง
ดวยมือขวาและประคองตัวกลองหรือเลนสดวยมือซาย วางพัก
ขอศอกบนลําตัวเพื่อเปนฐานรองรับและกาวขาขางหนึ่งออกไป
ขางหนาครึ่งกาวเพื่อใหรางกายสวนบนมั่นคง เมื่อจัด
องคประกอบภาพในทิศทางแนวตั้ง (สูง) ใหจับกลองตาม
ภาพประกอบดานลางจากภาพประกอบทั้งสามภาพทางด านขวา

D การจัดองคประกอบภาพแนวตั้ง (สงู)
กลองจะมีปุมควบคุมสําหรับใชถายภาพแนวตัง้ (สูง) 
และปุมกดชัตเตอรสําหรับภาพแนวตัง้, Fn และปุม AF-ON 
แปนหมุนเลอืกคําสั่งหลกัและคําสั่งยอย รวมถึงปุม
เลือกคําสั่ง (0 102, 109, 346) หมุนล็อคปุมกดชัตเตอร
สําหรับการถายภาพแนวตั้งไปท่ี L เพ่ือปองกันไมใหเผลอ
กดโดนปุมเหลาน้ีในขณะที่ใชกลองในแนวนอน (กวาง)

ลอ็คปุมกดชัตเตอรสําหรับการถายภาพ
แนวตัง้
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โฟกัสภาพแลวถายภาพ

1 กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะโฟกัส
วตัถุที่อยูตรงกลางจุดโฟกัส 
จัดองคประกอบภาพในชองมองภาพ
โดยใหวัตถุหลักอยูตรงกลางจุดโฟกัส 
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

2 ตรวจสอบสัญลักษณตางๆ ในชองมองภาพ
เมื่อกลองโฟกัสภาพไดแลว สัญลักษณแสดงวาอย ูในโฟกัส (I) จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง กลองจะล็อคโฟกัส แลวจํานวนภาพถาย
ที่สามารถเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอร (“t”; 0 118) จะปรากฏ
ในการแสดงผลของชองมองภาพ

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการในกรณีที่กลองไมสามารถโฟกัสภาพดวยฟงกช่ันโฟกัส
อัตโนมัติ ใหดู “การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี” (0 113)

การแสดงผลของชองมองภาพ คําอธบิาย
I วัตถุอยูในโฟกัส
F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ
H จุดโฟกัสอยูหลงัวัตถุ

F H
กลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีจุดโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ

(กะพริบ)

จดุโฟกัส

สัญลักษณแสดง
สถานะการโฟกัส

ความจขุอง
หนวยความจํา
บัฟเฟอร
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3 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ 
เมือ่กลองกําลังบนัทกึภาพไวในการดหนวยความจาํ 
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะติด
สวางขึ้น อยาดีดการดหนวยความจําออก 
หรือถอด หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟฟา
จนกวาไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ

A ตัง้เวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
หนาจอความไวชัตเตอรและรูรับแสงที่ชองมองภาพและที่แผงควบคมุดานบนจะดบัลงถาไมมีการใชงานกลอง
เปนเวลาประมาณหกวินาที เพ่ือลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพ่ือเปดจอภาพ
อีกครั้ง

ระบบวดัแสงเปด ระบบวัดแสงปด

ทานสามารถปรับระยะเวลากอนที่ตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัตโิดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336)

A ตวัเลือกคําสัง่
ตวัเลือกคําสั่งสามารถใชเลอืกจุดโฟกัสขณะที่เปดระบบวัดแสง (0 108)

ไฟแสดงการเขาถงึ
การดหนวยความจํา

ตวัเลือกคําสั่ง
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การดภูาพถาย

1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ 
การดหนวยความจําที่มีภาพที่กําลัง
แสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอืน่ๆ
สามารถแสดงรูปภาพเพิ่มเติมโดยการกด 4 หรือ 2 
หรือปดนิ้วไปทางซายหรือขวาบนจอแสดงผล (0 251) 
หากตองการดูขอมูลเพิ่มเติมของภาพถายปจจุบ ัน ใหกด 
1 และ 3 (0 254)

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

A การแสดงภาพทันทีท่ีถาย
เม่ือเลือก แสดงภาพทันทีท่ีถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 304) ภาพถายจะแสดงในจอภาพ
โดยอัตโนมัตหิลงัจากถายภาพ

A โปรดอาน
ดหูนา 249 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมในการเลอืกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

ปุม K

            0     ,     0          

  1/ 125     F5. 6         100        50mm

 N I KON  D51/12

100NC_D5  DSC_0001.  JPG
15/10/2015  10: 02: 27

NNORORMALAL
5568x3712
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การลบภาพถายที่ไมตองการ
ทานสามารถลบภาพที่ไมตองการไดโดยกดปุม O (Q) โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลวจะไมสามารถ
กูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพที่ตองการลบตามที่ไดอธิบายไวใน “การดูภาพถาย” 
ในหนากอนหนานี้ ตําแหนงของภาพปจจุบันจะแสดงดวย
สัญลักษณที่มุมดานลางซายของหนาจอ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏบนหนาจอ ใหไฮไลท 
ภาพที่เลือกไว แลวกดปุม O (Q) 
อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับสู
การแสดงภาพ (สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
ตัวเลือก ภาพทั้งหมด ใหดูหนา 268) 
หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ 
ใหกด K

A ลบ
หากตองการลบภาพหลายๆ ภาพหรือเลือกการดหนวยความจําจากภาพที่จะลบ ใหใชตัวเลือก ลบ 
ในเมนูแสดงภาพ (0 270)

ปุม O (Q)
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การถายภาพไลฟววิ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี C (การถายภาพไลฟวิว)

2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปท่ีจอภาพ 
กรณีนี้จะไมสามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได

3 จดัตําแหนงจดุโฟกัส
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่ไดอธบิายไวในหนา 49

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a



45

x

4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

จุดโฟกัสจะกะพริบเปนสีเขียวและปุมกดชัตเตอร จะใชงานไมไดขณะที่กลองโฟกัส ถากลอง
โฟกัสภาพได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว ถากล องโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง 
(โปรดทราบวายังสามารถถายภาพได แมจุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพ
กอนถายภาพ) คาแสงสามารถล็อคไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง (0 141); สวนโฟกัส
จะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

D การใชโฟกัสอตัโนมัติในไลฟวิว
ใชเลนส AF-S หรือ AF-P หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธท่ีตองการ 
โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะท่ีกลอง
โฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกสัได กลองอาจไมสามารถ
โฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออนหรือ
แหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถี่หรือแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดยีม 
หรือแสงในลักษณะคลายกนัน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วตัถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ําเสมอขมอยู (เชน มูลี่หรือบานหนาตางที่เรียงตดิกันเปนแถว
บนตกึสูง)

• วัตถุเคลื่อนที่
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5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปด
การทํางาน

6 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว

A ดูตวัอยางคาแสงท่ีตั้งไว
ขณะถายไลฟวิว ทานสามารถกดปุม J เพ่ือแสดงตวัอยางผลจาก
ความไวชัตเตอร รูรับแสง และคาความไวแสง (ISO) ท่ีมีตอคาแสง เม่ือเลอืก 
ปด สําหรับ การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง ในเมนูถายภาพ สามารถ
ปรับคาแสงไดครั้งละ ±5 EV (0 143) แมวาคาในชวง –3 ถึง +3 EV 
เทาน้ันท่ีจะสงผลตอการแสดงภาพตัวอยาง โปรดทราบวาภาพตวัอยาง
อาจไมสงผลตอภาพที่ถายออกมาอยางแมนยํานักหากมีการใชแสงแฟลช
ชวย, หากเปดใช Active D-Lighting (0 187), High Dynamic Range 
(HDR; 0 189) หรือการถายครอม, มีการเลอืก A (อัตโนมัติ) สําหรับคาพารามิเตอร คอนทราสต ของ 
Picture Control (0 182) หรือเลือก p เปนความไวชัตเตอร หากวัตถุมีแสงจาหรือทึบ สัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพริบเพ่ือเตือนใหทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผลตอคาแสงอยางแมนยํา ดูตวัอยางคาแสง
ท่ีตั้งไวจะเปดใชไมไดหากเลอืก A หรือ % เปนความไวชัตเตอร
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A ดตูัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X เพ่ือขยายมุมมองในหนาจอสูงสดุประมาณ 11 เทา หน าจอนําทางจะปรากฏในกรอบสีเทา
ท่ีมุมลางขวาของหนาจอ ใชตวัเลอืกคําสัง่เพ่ือเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมที่มองไมเห็นในหน าจอ หรือกด W (M) 
เพ่ือซูมออก

ปุม X หนาจอนําทาง



48

x

โฟกัสอัตโนมัติ
หากตองการถายภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ 
ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF

❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนี้สามารถเลือกใชไดในโหมดไลฟวิว: 

หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักจนกระทั่ง
โหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

โหมด คําอธิบาย 

AF-S ออโตโฟกัสทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุ มกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

AF-F
ออโตโฟกัสตลอดเวลา: สําหรับวตัถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเนื องจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร 
โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก หนาจอ

ตวัเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การเลือกโหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF ตอไปน้ีสามารถเลือกใชในไลฟวิวได:

โหมด คําอธิบาย

!

AF ท่ีใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบคุคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบคุคลโดยอัตโนมัต ิ
วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลอืงลอมรอบ (หากกลองตรวจพบหลายใบหนา ซ่ึงจะตรวจหาใบหน า
ไดสงูสุด 35 ใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการเลือกวัตถุอ่ืน ใหใชตัวเลือกคําสั่ง) 
หากกลองไมสามารถตรวจหาวตัถุไดตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีวัตถุเบอืนหนาออกจากกลอง) 
เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

5
AF พื้นท่ีกวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถอ่ืุนๆ ท่ีไมใชภาพบุคคล 
ใชตัวเลอืกคําสั่งเพ่ือเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกดที่กึง่กลางของตวัเลอืก
คําสัง่เพ่ือจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ

6
AF พื้นท่ีปกต:ิ ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงท่ีเลอืกในกรอบภาพ ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพ่ือเลื่อนจุดโฟกสัไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกดที่กึ่งกลางของตวัเลอืกคําสัง่เพ่ือจ ัด
ตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ แนะนำใหใชขาตั้งกลอง

&

AF ติดตามวัตถุ: จัดตําแหนงใหจุดโฟกัสอยูท่ีวัตถ ุแลวกดที่กึ่งกลางของตวัเลือกคําสัง่ จุดโฟกัส
จะติดตามวัตถุท่ีเลอืกขณะที่วัตถุเคลือ่นท่ีภายในกรอบภาพ หากตองการยกเลกิการติดตามวัตถุ 
ใหกดที่กึ่งกลางของตัวเลือกคําสั่งอีกครั้ง โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุได
หากวัตถุน้ันเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอ่ืนบดบัง เปลี่ยนขนาด 
สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป 
หรือกลมกลืนกับสหีรือความสวางของพื้นหลัง

A ไลฟวิว
ระหวางไลฟวิว คณุสามารถจัดตําแหนงจุดโฟกัสโดยการแตะวัตถุบนจอภาพ
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หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ AF ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนเลือกคําส่ังยอยจนกระทั่ง
โหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 114) ใหหมุนวงแหวน
ปรับโฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส หากตองการขยายภาพ
ในจอภาพขึ้นเพื่อการโฟกัสท่ีแมนยํา ใหกดปุม X (0 47)

ปุมโหมด AF แปนหมนุเลอืกคําสัง่ยอย หนาจอ

A การดูตวัอยางโฟกัสขณะถายไลฟวิว
การเลือกคารูรับแสงกวางสดุช่ัวคราวเพื่อปรับปรุงการดตูัวอยางโฟกัสระหวางการถายไลฟวิว ใหกดปุม Pv; 
ไอคอนคารูรับแสงสูงสุด (0 56) จะปรากฏขึ้น การคืนคารูรับแสงใหกลับเปนคาเดมิ ใหกดปุมน้ันอีกครั้ง
หรือโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัต ิถากดปุมกดชัตเตอรจนสุดเพ่ือถายภาพระหวางการดตูัวอยางโฟกัส รูรับแสง
จะคนืสูคาเดมิกอนการถายรูป

ปุม X
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การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i ในระหวาง
การถายภาพดวยมุมมองภาพสด ไฮไลทรายการดวยตัวเลือกคําส่ัง 
แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือก
การตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อกลับไปยังเมนูปุม i กดปุม i 
อีกครั้งเพื่อออกไปยังจอแสดงผลการถายภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

เลือกพืน้ท่ีภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับการถายภาพไลฟวิว (0 87)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 187)

มานชัตเตอรชุดแรก
แบบอิเลก็ทรอนิกส

เปดใชหรือปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการถายแบบ
ภาพยกกระจกขึ้น (0 340)

ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความสวางของจอภาพ
สําหรับไลฟวิว (โปรดทราบวาความสวางของจอภาพ
จะสงผลกระทบตอไลฟวิวเทาน้ัน และไมสงผลตอ
ภาพถายหรือภาพยนตร หรือความสวางของจอภาพ
สําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ การปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพ
โดยไมสงผลตอไลฟวิว ใหใชตัวเลือก 
ความสวางของจอภาพ ในเมนูตั้งคาตามที่อธิบายไวในหนา 369)

ปุม i



52

x

WB หนาจอ
ขณะถายภาพดวย

ไลฟววิ

ขณะถายภาพไลฟวิว สามารถตัง้คาไวตบาลานซ 
(เฉดส)ี ของจอภาพที่ตางจากคาท่ีใชสําหรับ
การถายภาพ (0 159) น่ีจะเปนประโยชนถาหาก
สภาพแสงที่ใชวางกรอบรูปแตกตางจากสภาพแสง
ท่ีใชขณะถายภาพ ซ่ึงเปนไปไดเมื่อใชแฟลชหร ือ
ไวตบาลานซท่ีตั้งคาเอง เพ่ือการวาดภาพผลลัพธ
ท่ีงายข้ึน ใหปรับไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิว
ภาพถายเพื่อสรางเอ็ฟเฟกตท่ีคลายกับเอ็ฟเฟกตท่ีใชกับภาพถายจริง การใชไวตบาลานซ
เดยีวกันสําหรับท้ังมุมมองในจอภาพและภาพถาย ให เลอืก ไมมี โปรดทราบวาไมวาคณุ
จะเลอืกตัวเลือกใดก็ตาม กลองจะใชไวตบาลานซเดียวกันสําหรับท้ังมุมมองในจอภาพ
และภาพถาย เม่ือ ถายภาพแบบไมมีเสยีง เปดอยู (0 54) จอภาพไวตบาลานซ
จะถูกตั้งคาใหมเม่ือปดกลอง แตสามารถเลือกคาสุดทายท่ีใชโดยการกดปุม a ขณะที่
กดปุม U คางไว

ซูมแสดงภาพ
พรอมกัน 2 พื้นท่ี

ดูกรอบพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันสองแหงคูกัน (0 53) 
สามารถใชตวัเลอืกน้ีได ตัวอยางเชน การจัด
แนวอาคารกบัขอบฟา

ถายภาพแบบ
ไมมีเสยีง

ชัตเตอรจะยังคงเปดอยูระหวางที่ถายภาพ โดยจะกําจัดเสยีงที่เกิดจากชัตเตอร (0 54)

ตวัเลือก คําอธบิาย
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❚❚ ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พืน้ที่
การเลือก ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนที่ ในการถายภาพไลฟวิว 
เมนูปุม i จะแยกจอแสดงผลเปนสองชองแยกแสดงพื้นที่กรอบภาพ
คูกันดวยอัตราการซูมสูง ตําแหนงของพื้นที่ขยายแสดงอยูในหนาจอ
นําทาง

ใชปุม X และ W (M) เพื่อซูมเขาและซูมออก หรือใช
ปุม L (Z/Q) เพื่อเลือกชอง แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเล่ือน
พื้นที่ที่เลือกทางซายหรือขวา การกด 1 หรือ 3 จะเล่ือนพื้นที่
ทั้งสองขึ้นและลงพรอมกัน การมุงเนนที่วัตถุตรงกลางของพื้นที่ที่เลือก 
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง การออกจากการแสดงผลแยกหนาจอ 
ใหกดปุม i

หนาจอนําทาง

พื้นท่ีในโฟกัส
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โหมดไมมีเสียง
เมื่อเลือก เปด สําหรับ ถายภาพแบบไมมีเสียง ในเมนูปุม i (0 52) หรือเลือก เปด สําหรับ 
การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง ในเมนูถายภาพ (0 309) แลว L จะแสดงในจอภาพและกระจก
จะยังคงถูกยกอยูและชัตเตอรจะยังคงเปดอยูระหวางการถายภาพไลฟวิว ขณะกดปุมกดชัตเตอร 
กลองจะใชเวลาถึง 5 วินาทีในการถายภาพ JPEG ดวยความเร็วประมาณ 15 ภาพตอวินาที
ในโหมดถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ําและถายภาพตอเนื่องแบบเงียบ หรือประมาณ 30 ภาพตอวินาที
ในโหมดถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง เวลาที่เหล ือจะปรากฏบนสวนแสดงผลจํานวนภาพ 
ในโหมดลั่นชัตเตอรโหมดอื่นๆ กลองจะถายภาพหน ึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหนึ่งครั้ง 
คาความไวแสง (ISO) จะถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติ ยกเว นในโหมดการถายภาพ M ซ่ึงทานสามารถ
เลือกคาไดระหวาง ISO 100 และ Hi 5 (0 124) ในโหมดการถายภาพ M สามารถตั้งคา
ความไวชัตเตอรระหวาง 1/30 วินาที และ 1/8000 วนิาที ทานสามารถตรวจสอบคาแสงไดบนจอภาพ 
(0 46) หากตองการเปดดูหรือซอนสัญลักษณ (0 137) ที่แสดงความตางระหวางคาที่กลองเลือกไว
กับคาที่ทานเลือกไว กดปุม J
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A โหมดไมมีเสยีง
ในโหมดไมมีเสียง แฟลชจะไมทํางาน โหมดตัง้เวลาถาย, การถายครอม (0 146), Active D-Lighting 
(0 187), HDR (0 189), ควบคมุขอบมืด (0 316), การควบคุมความผิดเพี้ยน (0 317), 
การถายภาพซอน (0 229), การลดสัญญาณรบกวนที่ความไวแสง (ISO) สูง (0 316) และ
โหมดหนวงเวลาถาย (0 339) จะปด และคณุภาพของภาพจะคงที่ท่ี JPEG fine★ (หากเลือก 
RAW ชองท่ี 1 - JPEG ชองท่ี 2 สําหรับ หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 ภาพ JPEG จะถูกบันทึกไปยังการด
ในทั้งสองชอง) ขนาดภาพจะถกูกําหนดตามตวัเลือกท่ีไดเลือกไวสำหรับ พืน้ท่ีภาพ (0 88) และจะไมมีผล
ตอตัวเลอืกท่ีไดเลือกไวสําหรับ ขนาดภาพ:

สามารถปรับการชดเชยแสงไดครั้งละ ±3 EV (0 143) สวนการตัง้คาแสงอื่นๆ (รูรับแสง ความไวชัตเตอร 
และความไวแสง (ISO)) ท่ีสามารถปรับไดน้ันแสดงอยูในตารางดานลาง:

รูรับแสง ความไวชัตเตอร ความไวแสง (ISO)

P, S — — —
A ✔ — —
M ✔ ✔ ✔

โปรดทราบวาเสยีงจะไมเงียบท้ังหมดในโหมดไมม ีเสียง: ทานจะไดยินเสยีงจากการลั่นชัตเตอรและกระจกยกขึ้น
ยกลงทั้งตอนเริ่มตนและสิน้สดุการใชงานการถายภาพไลฟวิว

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI ขณะถ ายภาพไลฟวิว จอภาพของกลองจะยังเปดอยูและ
อุปกรณวิดโีอจะแสดงภาพผานเลนส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเลือกหนาท่ีของการกดปุมบันทึกภาพยนตรและแปนหมุนเลือกคําสัง่ และโดย
ตวัเลือกคําสั่งตรงกลาง ดูไดจาก การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > 
ปุมบันทึกภาพยนตร + y (0 346, 353) และ f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 357) ดูการตัง้คา
แบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 337) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่จอภาพปรากฏอยู
ระหวางไลฟวิว สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจของปุม a, โปรดดกูารตั้งคา
แบบกําหนดเอง f8 (ตวัเลือกสําหรับปุมไลฟวิว, 0 361)

• FX (36 × 24) 1.0×: 2784 × 1856
• 1.2× (30 × 20) 1.2×: 2320 × 1544

• DX (24 × 16) 1.5×: 1824 × 1216
• 5 : 4 (30 × 24): 2320 × 1856
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q เวลาท่ีเหลอื
ระยะเวลาที่เหลือกอนที่ไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัต ิ
ซ่ึงจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางานภายใน 30 วินาที
หรือนอยกวา

—

w

สัญลักษณแสดงสถานะ
ไวตบาลานซจอแสดงผล
ไลฟวิวภาพถาย

เฉดสีจอภาพ (ไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย) 52

e โหมดโฟกัสอตัโนมัติ โหมดโฟกัสอัตโนมัตปิจจุบัน 48

r โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน 49

t จุดโฟกัส
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับตวัเลอืก
ท่ีเลอืกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

49

y
สัญลักษณแสดงคา
รูรับแสงสูงสุด

จะแสดงเมื่อกดปุม Pv เพ่ือเลือกคารูรับแสงสงูสุด 50

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลงัจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัต ิ(ตัวนับถอยหลังจะเปลีย่นเปน
สีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองก ันวงจรภายในกลอง หรือหากเลอืกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ไมจํากัด 
ในการตัง้คาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 0 337—5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปด
การทํางานโดยอัตโนมัติ) ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ ตวันับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเลือกไลฟวิว

t

y

w
q

re
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากตองการซอนหรือแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 371) แสดงขอมูล ปดขอมลู

ฮิสโตแกรม (เฉพาะ
ดตูัวอยางคาแสงท่ีตั้งไวและ
การถายภาพแบบไมมเีสียง

เทาน้ัน 0 46, 54)

เสนจัดองคประกอบภาพ
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D การถายภาพในไลฟวิว
ในการปองกันไมใหแสงที่เขามาทางชองมองภาพสงผลตอภาพถายหรือคาแสง ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพ 
(0 120)

แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่ถายออกมา ถาไมไดเลือก เปด ไวสําหรับ ถายภาพแบบไมมีเสยีง (0 54) 
ขอบหยัก สีผิดเพ้ียน สีเหลื่อม และจุดสวางอาจเกิดข้ึนบนจอภาพ และแถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุด
ท่ีมีแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจา
ช่ัวขณะ นอกจากนี้ ภาพอาจผิดเพ้ียนหากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนท่ีผานกรอบภาพดวย
ความเร็วสงู การกะพริบถี่และแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลอูอเรสเซนต 
หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม สามารถลดอาการดงักลาวไดโดยใชตวัเลือก ลดการกะพริบ ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 322) แมวาอาการดงักลาวอาจปรากฏบนภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา 
ขณะถายภาพในไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไม
ปฏิบตัิตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกล องเสียหาย

ไมวาจะใชตวัเลือกใดสําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336) ฟงกช่ันตัง้เวลา
สแตนดบายจะไมสิน้สดุลงในขณะถายภาพ
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ภาพยนตร
โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้เก่ียวกับขอมูลการบ ันทึกและการดูภาพยนตร

ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟวิวได

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 (ไลฟวิวของภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
เปนการปรับปรุงการรับแสง กรณีนี้จะไมสามารถด ูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

การบันทึกภาพยนตร

D สัญลกัษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 65) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A ไวตบาลานซ
คาไวตบาลานซสามารถกําหนดไดตลอดเวลาโดยกดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลัก 
(0 159)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 เลือกโหมดโฟกัส (0 48)

4 เลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 49)

5 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวกดปุม AF-ON 
เพื่อโฟกัส โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร จํานวนวัตถุ
ที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหนาจะลดลง

A การโฟกัส
สามารถปรับโฟกัสไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งกอนเริ่มตนบันทึก หรือคณุสามารถโฟก ัส
ดวยตนเองตามที่อธิบายในหนา 50

ปุม AF-ON
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6 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทึก สัญล ักษณแสดง
การบันทึกและเวลาที่สามารถบันทึกไดจะแสดงในจอภาพ 
สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุมเลือกคําส่ังยอยตรงกลาง 
(0 141) หรือเปลี่ยนไดถึง ±3 EV โดยใชการชดเชยแสง 
(0 143) ทั้งนี้จะไมสามารถใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด 
ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กลองจะปรับระยะโฟกัสภาพใหมได
เมื่อกดปุม AF-ON

7 เสร็จส้ินการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก การบันทึก
จะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อถึงความยาวสูงสุด หรือเมื่อ
การดหนวยความจําเต็ม

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลอง โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงที่เกิดจากกลองถายรูปหรือเลนส
ขณะใชโฟกัสอัตโนมัต ิระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนคารูรับแสง

A ความยาวสงูสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สำหรับเวลาในการบันทึกสูงสดุ ใหดูหนา 67); 
โปรดทราบวาท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุดถายภาพยนตร 
กอนจะถึงเวลาที่กําหนด

ปุมบันทึกภาพยนตร

สญัลักษณแสดงการบันทึก

เวลาท่ีเหลือ
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8 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว

A โหมดการถายภาพ
การตัง้คาแสงตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในโหมดภาพยนตร:

รูรับแสง ความไวชัตเตอร ความไวแสง (ISO)

P, S — — — 1, 2

A ✔ — — 1, 2

M ✔ ✔ ✔ 2, 3

1 สามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดสําหรับคาความไวแสงโดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร 
> ความไวแสงสูงสุด ในเมนูการถายภาพยนตร (0 320)

2 จํานวนคาสูงสุดเมื่อเลือก เปด สําหรับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส ในเมนูการถายภาพยนตรเทากับ ISO 102400
3 หากเลือก เปด สําหรับ ตัง้คาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร > ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ (โหมด M) 
ในเมนูการถายภาพยนตร สามารถเลือกคาจํากัดสูงสุดของความไวแสง (ISO) โดยใชตัวเลือก ความไวแสงสูงสุด

ในโหมดการถายภาพ M ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/8000 วินาที (คาความไว
ชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอัตราการบันทึกภาพ 0 67) ในโหมดการถายภาพ
โหมดอื่น ความไวชัตเตอรจะถูกปรับโดยอัตโนมัต ิหากในโหมด P หรือ S วัตถุมีแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป 
ใหปดการทํางานไลฟวิว แลวเริ่มไลฟวิวอีกครั ง หรือเลือกคาแสง A แลวปรับรูรับแสง

A โปรดอาน
สามารถเลอืกหนาท่ีของตัวเลือกคําสั่งตรงกลางโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลอืกคําสั่งตรงกลาง; 
0 357) และหนาท่ีของปุม Fn1, Fn2, Fn3 และ Pv และคําสั่งยอยตรงกลางโดยใชการตัง้คาแบบกําหนดเอง g1 
(กําหนดการควบคมุเอง; 0 362) การตัง้คาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคมุเอง) > 
ปุมกดชัตเตอร (0 362) จะควบคุมวาปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกช่ันไลฟวิวหรือใชเปดและปด
การบันทึกภาพยนตร หรือ (เม่ือกดปุมลงจนสุด) ถายภาพขณะบันทึกภาพยนตร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การปองกนัการทํางานโดยไมตัง้ใจของปุม a โปรดดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (ตัวเลอืกสําหรับ
ปุมไลฟวิว; 0 361)
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ดชันี
หากกําหนด ใสเคร่ืองหมายดัชนี ไปยังการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 
(กําหนดการควบคุมเอง, 0 362) ทานสามารถกดปุมควบคุม
ที่เลือกระหวางที่บันทึกเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรมขณะเลน
และตัดตอ (0 81) ในภาพยนตรแตละไฟล สามารถเพิ่มดัชนีไดถึง 
20 รายการ

การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i ในโหมดภาพยนตร 
ไฮไลทรายการดวยตัวเลือกคําส่ัง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรับ
รายการที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J 
เพื่อกลับไปยังเมนูปุม i กดปุม i อีกครั้งเพื่อออกไปยังจอแสดงผล
การถายภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

เลือกพืน้ท่ีภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับภาพยนตร (0 70)

ขนาดเฟรม/
อตัราเฟรม

เลือกขนาดและอัตราเฟรม (0 67)

คณุภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 67)

ความไวของ
ไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความไวของไมโครโฟน (0 321)

ดชันี

ปุม i
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การตอบสนอง
ความถี่

ควบคมุการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟน (0 321)

ลดเสยีงรบกวน
จากลม

เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter ของไมโครโฟน
ในตัวกลอง (0 322)

ปลายทาง
เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีตองการบันทึกภาพยนตรได 
(0 319)

ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความสวางของจอภาพ 
(โปรดทราบวาจะมีผลตอไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผล
ตอภาพถายหรือภาพยนตรหรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ; 0 51)

แสดงไฮไลท

เลอืกวาจะแสดงพื้นท่ีท่ีสวางที่สดุของเฟรม (ไฮไลท) 
ดวยเสนเอียงในจอแสดงผลหรือไม

ความดังของหูฟง กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความดงัของหูฟง

VR 
แบบอิเลก็ทรอนิกส

เลอืก เปด เพ่ือเปดใชการลดภาพสัน่ไหวแบบอิเล็กทรอนิกส  ระหวางการบันทึกภาพยนตร 
แตโปรดทราบวาการดําเนินการนี้จะลดมุมมองภาพ ม ีผลทําใหขอบภาพถูกตดัออก 
ใชไมไดท่ีขนาดเฟรมของภาพตัดสวน 3840 × 2160 หรือ 1920 × 1080 (0 67)

A การใชงานไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชงานไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม หรือไมโครโฟนไรสาย ME-W1 เพ่ือบันทึกเสยีง
สําหรับภาพยนตร (0 431)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงยี่หออ่ืนได โปรดทราบวาระดบัเสียงที่สงูมากจะสงผลใหเสียงดงัมาก ควรใชความระวัง
เปนพิเศษขณะใชหูฟง

ตวัเลือก คําอธบิาย

ไฮไลท
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q ความดงัของหูฟง
ความดังของเสียงที่สงไปยังหูฟง แสดงขึ้นเมื่อเช่ือมตอกับหูฟง
ของผูผลิตอื่นแลว

64

w ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน 63

e ระดบัเสียง
ระดบัเสียงในการบนัทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหากระดับเสยีง
สงูเกินไป ทานควรปรับความไวของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

—

r การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบนั 64

t ลดเสียงรบกวนจากลม แสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม 64

y สญัลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได —

u ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร 67

i เวลาท่ีเหลอื เวลาในการบนัทึกที่ใชบันทึกภาพยนตรได 61

o
สญัลักษณการแสดงผล
ไฮไลท

แสดงขึ้นเมื่อเปดการแสดงผลไฮไลท 64

!0
สญัลักษณแสดง VR 
แบบอเิล็กทรอนิกส

แสดงขึ้นเมื่อเปดระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเลก็ทรอนิกส 322
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D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลงัจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 30 วินาทีก อนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัต ิ(0 56)
ข้ึนอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเริ่มการบันทึกภาพยนตร โปรดทราบวาไลฟวิว
จะยังคงหยุดโดยอัตโนมัตเิม่ือหมดเวลานับถอยหล ัง แมจะมีเวลาการบันทึกท่ียังเหลืออยู โปรดรอใหวงจรภายใน
เย็นลงกอนท่ีจะบันทึกภาพยนตรตอไป

A การปรับการตั้งคาระหวางการบันทึกภาพยนตร
ไมสามารถปรับความดงัของหูฟงขณะที่บันทึกได หากเลอืกตัวเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจาก I (ปดไมโครโฟน) 
สามารถเปลีย่นความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเปนการตัง้คาอื่นๆ ท่ีไมใช I ขณะกําลังดําเนินการบนัทึก
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ความยาวสูงสุด
ความยาวสูงสุดจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกที่เล ือกสําหรับ คุณภาพภาพยนตร และ ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 318)

ตัวเลอืก 1
อตัราบิทสูงสุด (Mbps) 
(★ คณุภาพสูง/ปกต)ิ ความยาวสงูสุด

r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2

144 3

29 นาที 59 วินาที 4

s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2

t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2

y/y 1920 × 1080; 60p
48 / 24

z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p

24 / 12

2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
u/6 1920 × 1080; 60p ตัดภาพ 5

v/7 1920 × 1080; 50p ตัดภาพ 5

8/8 1920 × 1080; 30p ตัดภาพ 5

9/9 1920 × 1080; 25p ตัดภาพ 5

!/! 1920 × 1080; 24p ตัดภาพ 5

1 อัตราการบนัทกึภาพตามจรงิคือ 29.97 เฟรมตอวินาทสีำหรบัคาที่แสดงเปน 30p, 23.976 เฟรมตอวินาทีสําหรับค าทีแ่สดงเปน 24p 
และ 59.94 เฟรมตอวินาทสีําหรบัคาที่แสดงเปน 60p

2 เม่ือเลือกตัวเลอืกนี้ k จะปรากฏที่จอภาพ และคุณภาพของภาพยนตรจะถูกกําหนดคงที่ไวที ่“สูง”
3 สามารถใชไดในคุณภาพสงูเทานัน้
4 ภาพยนตรแตละตอนจะถูกบนัทกึสูงสุด 8 ไฟล แตละไฟลสงูสุด 4 GB จํานวนไฟลและความยาวของแตละไฟลจะแตกตางกัน
โดยขึ้นอยูกับตัวเลอืกทีเ่ลือกสําหรบั ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร

5 i จะแสดงบนหนาจอเม่ือเลอืกตัวเลือกนี้
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากตองการซอนหรือแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 371) แสดงขอมลู ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจดัองคประกอบภาพ

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกบัอุปกรณ HDMI (0 286) ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏทั้งบนจอภาพของกล อง
และบนอุปกรณ HDMI



69

y

ตวัอยางภาพยนตร
ทานสามารถถายภาพยนตรดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 และบ ันทึกโดยใชภาพตัดสวนที่มีขนาดเฟรม
แตกตางกัน

เริ่มจากขนาดเฟรม 1920 × 1080 หรือ 1280 × 720 เปน 3840 × 2160 เพิ่มทางยาวโฟกัสท่ีปรากฏ
ครั้งละ 1.5 เทาโดยประมาณ ขณะที่เริ่มจาก 1920 × 1080 หรือ 1280 × 720 เปนตัดสวนภาพ 
1920 × 1080 เพิ่มทางยาวโฟกัสท่ีปรากฏครั้งละ 3 เทาโดยประมาณ

3840 × 2160 1920 × 1080 และ 
1280 × 720

ภาพตัดสวน 1920 × 1080
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A พื้นท่ีภาพ
ท่ีขนาดเฟรม 1920 × 1080 และ 1280 × 720 คณุสามารถเลือกพ้ืนท่ีภาพโดยใชตวัเลือก พื้นท่ีภาพ > 
เลอืกพื้นท่ีภาพ ในเมนูการถายภาพยนตร เลือก FX เพ่ือถายภาพยนตรในรูปแบบท่ีเรียกวา “รูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส FX” และเลือก DX เพ่ือถายใน “รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX” ความแตกตางระหวาง
สองรูปแบบน้ีแสดงในภาพดานลาง

ขนาดของพื้นท่ีท่ีบันทึกเทากับประมาณ 35.9 × 20.2 มม. (รูปแบบภาพยนตร FX) และ 23.5 × 13.2 มม. 
(รูปแบบภาพยนตร DX) ภาพยนตรท่ีถายดวยเลนสรูปแบบ DX และเลอืก เปด สําหรับ พืน้ท่ีภาพ > ตดัสวน 
DX อตัโนมัต ิ(0 88) ในเมนูการถายภาพจะถูกบันทึกดวยรูปแบบภาพยนตร DX การเปดใชงานการลด
ภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส (0 64) จะลดขนาดของภาพตัดสวน คอยๆ เพ่ิมทางยาวโฟกสัท่ีปรากฏ

ท่ีขนาดเฟรม 3840 × 2160 และ 1920 × 1080 ตัดสวน จะไมสามารถใชการเลือกพ้ืนท่ีภาพและพื้นท่ีภาพ
จะยังคงเทาเดมิไมวาจะใชเลนสชนิดใดก็ตาม

FX (36×24) DX (24×16)
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การถายภาพในโหมดภาพยนตร
การถายภาพในโหมดภาพยนตร (ไมวาในโหมดไลฟวิวหรือระหวาง
บันทึกภาพยนตร) การเลือก ถายภาพ สําหรับ การตั้งคา
แบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร 
(0 362) ทานสามารถถายภาพดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 
สามารถถายไดตลอดเวลาโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด หากกําลังบันทึกภาพยนตรอยู 
การบันทึกจะสิ้นสุดและคลิปท่ีบันทึกไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทึก

ยกเวนที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080 ตัดสวน หรือ 3840 × 2160 (0 67), รูปถายจะถูกบันทึกใน
รูปแบบที่เลือกสําหรับ คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 92); ภาพถายที่บันทึกที่ขนาดเฟรม 
1920 × 1080 ตัดสวน หรือ 3840 × 2160 จะถูกบันทึกที่คุณภาพของภาพ JPEG fine★ สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับขนาดภาพ ใหดูหนา 72 โปรดทราบวาไมสามารถดูตัวอยางคาแสงสําหรับภาพถายเมื่อ
หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1; แนะนําใหใชโหมด P, S หรือ A แตสามารถไดรับผลลัพธที่ถูกตองไดใน
โหมด M จากการดูตัวอยางคาแสงโดยการหมุนปุมเลือกไลฟววิไปที่ C



72

y

❚❚ขนาดภาพ
ขนาดรูปภาพที่ถายในโหมดภาพยนตรจะมีขนาดเฟรมภาพยนตรแตกตางกัน (0 67) และ ในกรณีที่
ถายภาพที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080 และ 1280 × 720 ดวยพื้นที่ภาพและตัวเลือกที่เลือกสําหรับ 
ขนาดภาพ > JPEG/TIFF ในเมนูถายภาพ (0 95)

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดพิมพเปนน้ิวเทากับขนาดภาพเปนพิกเซลหารโดยความละเอยีดของ
เคร่ืองพิมพเปน จุด ตอ น้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ 2.54 ซม.)

ขนาดเฟรม พื้นท่ีภาพ ขนาดภาพ ขนาด (พกิเซล) ขนาดท่ีพิมพ (ซม.) *

3840 × 2160 — 3840 × 2160 32.5 × 18.3

1920 × 1080

1280 × 720

FX
ใหญ 5568 × 3128 47.1 × 26.5
กลาง 4176 × 2344 35.4 × 19.8
เล็ก 2784 × 1560 23.6 × 13.2

DX
ใหญ 3648 × 2048 30.9 × 17.3
กลาง 2736 × 1536 23.2 × 13.0
เล็ก 1824 × 1024 15.4 × 8.7

ภาพตดัสวน 
1920 × 1080

— 1920 × 1080 16.3 × 9.1
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A การวัดคาแสงและไวตบาลานซ
ในพ้ืนท่ีท่ีใชสําหรับการวัดคาแสงหรือไวตบาลานซอัตโนมัตเิมื่อบันทึกภาพถายท่ีขนาดเฟรมภาพยนตร 
1920 × 1080 ตัดสวน (0 67) จะไมเหมือนกันกับพ้ืนท่ีในภาพถายสดุทาย ซ ึ่งมีผลทําใหไมไดรับผลลพัธ
ท่ีดท่ีีสดุ ถายภาพทดสอบแลวตรวจดผูลท่ีไดในจอภาพ

A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลัน่ชัตเตอร
หากเลอืก บนัทึกภาพยนตร สาํหรบัการตัง้คาแบบกําหนดเอง g1 (กาํหนดการควบคมุเอง) > ปุมกดชัตเตอร 
(0 362) ปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 427, 429) สามารถใชเปดไลฟวิว
ของภาพยนตร รวมท้ังเริ่มตนและสิ้นสุดการบันท ึกภาพยนตรได (0 365)

D การบันทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพ้ืนท่ีสี sRGB การกะพริบถี่ แถบ หรือความผดิเพ้ียนอาจปรากฏในจอภาพและ
ในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดยีม หรือเมื่อแพนกลอง
ในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงผ านกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการลดการกะพริบถี่และแถบ 
ดไูดจาก ลดการกะพริบ, 0 322) อาจมีกะพริบถี่ๆ ปรากฏขึ้นดวยในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา 
(0 362) นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผดิเพ้ียน สเีหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน แถบสวางอาจปรากฏข ึ้น
เปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลช
หรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาช่ัวขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาท ิตย
หรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบตัิตามข อควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวา
ในขณะที่อยูในโหมดภาพยนตร หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 47) อาจเกิดสญัญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) หรือมีสีท่ีผิดแผกเกิดข้ึนได

ไมสามารถใชแสงแฟลชได

การบนัทึกจะสิ้นสดุลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนสออกหรือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ีคาใหม
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ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบโดยใช
ตัวเลือกที่ไดเลือกไวในขณะนั้นสําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ (0 70), ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, 
คุณภาพภาพยนตร และ ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 318) ภาพจะถูกถายโดยใช
การถายภาพดวยชองมองภาพ

1 เลือก ภาพยนตรเหล่ือมเวลา
ไฮไลท ภาพยนตรเหลือ่มเวลา ในเมนูถายภาพ แลวกด 2 
เพื่อแสดงการตั้งคาภาพยนตรเหลื่อมเวลา

A กอนการถายภาพ
กอนเริ่มการถายภาพยนตรเหลือ่มเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบนัและดูภาพที่ไดบนหนาจอ 
สําหรับการใชสท่ีีคงที่ ใหเลอืกการตั้งคาไวต บาลานซอ่ืนที่ไมใชอัตโนมัต ิ(0 159)

ควรใชขาตัง้กลอง ตดิตัง้กลองเขากับขาตั้งกลองกอนเริ่มถายภาพ เพ่ือใหแนใจวากลองจะไมหยุดถายภาพ
กลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลัก๊ตออะแดปเตอร AC ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม หรือใชแบตเตอรี่ท่ีชารจ
เต็มแลว ในการปองกันไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอภาพถายและคาแสง ใหปดตวัเป ิดปด
ชองมองภาพ (0 120)
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2 การปรับการตั้งคาภาพยนตรเหล่ือมเวลา
เลือกชวงเวลาหาง ระยะเวลาในการถายภาพทั้งหมด และตัวเลือกปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:

• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพทั้งหมด:

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาความไวชัตเตอร
ท่ีใชเปนคาต่ําสุด (นาทีและวินาที) แลวกด J

ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ แลวกด 2 เลือกเวลาการถายภาพ (สูงสดุ 7 ช่ัวโมง 59 นาที) 
แลวกด J
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• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทีไดอยางราบร่ืนในโหมดอื่นที่ไมใช M 
(โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะม ีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปดควบคุม
ความไวแสง (ISO) อัตโนมัติในเมนูถายภาพ)

3 เร่ิมตนถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J การถายภาพจะเริ่มหลังผานประมาณ 
3 วินาที กลองจะถายภาพตามชวงเวลาหางที่ไดเลือกไวสําหรับ
เวลาการถายภาพที่เลือก เมื่อถายภาพเสร็จ ภาพยนตร
เหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําท ี่เลือกไว
สําหรับ ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 319)

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพ
การสิ้นสุดการถายภาพกอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหไฮไลท ปด ในเมนูภาพยนตรเหลื่อมเวลา 
แลวกด J หรือกด J ระหวางเฟรม หรือทันทีหลังจากที่บันทึกเฟรมเสร็จ ภาพยนตรจะสราง
จากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพสิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดลง และจะไม มี
การบันทึกภาพยนตรหากถอดแหลงพลังงานออก หรือต ัดการเชื่อมตอ หรือนําการดหนวยความจํา
ปลายทางออก

❚❚ ไมมีภาพถาย
กลองจะขามกรอบภาพปจจุบันถากลองไมสามารถโฟกัสไดใน AF-S (โปรดทราบวากลองจะโฟกัส
อีกครั้งกอนการถายแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในเฟรมถัดไป

D ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
การถายเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 44) หรือการบันทึกภาพยนตร (0 59) ท่ีความไวชัตเตอร 
A หรือ % (0 138) หรือเมื่อการถายครอม (0 146), HDR (High Dynamic Range, 0 189), 
การถายภาพซอน (0 229) หรือการถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 236) ทํางานอยู โปรดทราบวา เน่ืองจาก
ความไวชัตเตอรและเวลาที่บันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปในแตละภาพ ชวงเวลา
ระหวางภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มตนของภาพตอไปอาจแตกตางกันออกไป กลองจะไมเร่ิมถายภาพ
หากไมสามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตวัอยางเชน ถาการดหนวยความจําเตม็ 
ชวงหางเวลาหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศนูย  หรือชวงหางเวลานานกวาระยะเวลาในการถายภาพ)

การถายภาพอาจสิ้นสดุลงหากใชปุมควบคมุของกล องหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเช่ือมตอสาย HDMI ภาพยนตร
จะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพสิ้นสุดลง การสิ้นสุดการถายภาพและบันทึกภาพ ใหกด
ปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
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D ขนาดเฟรม
ในพ้ืนท่ีท่ีใชสําหรับการวัดคาแสง ระดับแฟลช หรือไวตบาลานซอัตโนมัติเม่ือบันทึกภาพถายท ่ีขนาดเฟรม
ภาพยนตร 1920 × 1080 ตดัสวน (0 67) จะไมเหมือนกนักับพ้ืนท่ีในภาพถายสุดทาย ซ่ึงมีผลทําใหไมไดรับ
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ถายภาพทดสอบแลวตรวจดูผลท ี่ไดในจอภาพ

A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถคํานวณไดโดยหารระยะเวลา
ในการถายภาพดวยชวงหางเวลา แลวปดเศษ สามารถคํานวณความยาว
ภาพยนตรไดโดยหารจํานวนภาพดวยอัตราเฟรมที่เล ือกไวสําหรับ 
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 67) ตัวอยางเชน 
ภาพยนตร 48 เฟรมที่บันทึกดวยคา 1920 × 1080; 24p จะมีความยาว
ประมาณสองวินาที ระยะเวลาสูงสุดของภาพยนตรเหล ื่อมเวลาคือ 20 นาที

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด

ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา
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A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพ สัญลักษณ Q จะกะพริบและสัญลักษณการบันทึก
ภาพเหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคมุดานบน เวลาท ี่เหลืออยู 
(แสดงเปนช่ัวโมงและนาที) จะปรากฏบนสวนแสดงผลความไวชัตเตอรทันที
กอนท่ีแตละเฟรมจะถูกบันทึก ในชวงเวลาอื่น เวลาที่เหลืออยูสามารถ
ตรวจดูไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ไมวาจะใชตวัเลือกใดสําหรับ
การตัง้คาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336) ฟงกช่ันตั้งเวลาสแตนดบายจะไมสิ้นสุดลง
ในขณะถายภาพ

ในการดกูารตัง้คาภาพยนตรเหลื่อมเวลาปจจุบัน หรือสิน้สดุการถายภาพ 
(0 77) ใหกดปุม G ระหวางภาพ ขณะถายภาพ เมนูภาพยนตร
เหลื่อมเวลาจะแสดงการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน ชวงหางเวลา
และเวลาที่เหลืออยู การตัง้คาเหลาน้ีจะเปลี ยนแปลงไมไดในขณะถายภาพ 
รวมไปถึงไมสามารถแสดงภาพหรือปรับการตัง้คาเมนูอ่ืนๆ ได

A การแสดงภาพทันทีท่ีถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพ แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพหลังจากถายแตละภาพ
ไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีท่ีถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 304) 
กลองไมสามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดงักลาวบนหนาจอ

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลอืกโหมดลัน่ชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกช่ันตัง้เวลาถาย
ไมสามารถใชได

A โปรดอาน
ตวัเลือก เสียงเตือน ในเมนูตั้งคาควบคุมวามีหรือไมมีเสียงเตือนเมื่อถายภาพเสร็จสิ้นแลว (0 384)
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การดูภาพยนตร
ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 248) แตะไอคอน a ในจอภาพ
หรือกดปุมเลือกก่ึงกลางของคําส่ังเพื่อเริ่มแสดงภาพ ตําแหนงปจจุบันของทานจะถูกแสดงดวย
แถบแสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปน้ีได:

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

สัญลักษณ a แถบแสดงสถานะภาพยนตร ความดัง คําแนะนํา

ไปท่ี การใชงาน คําอธิบาย

หยุดช่ัวคราว หยดุการแสดงภาพชั่วคราว

เลน
เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรช่ัวคราวหรือระหวางการเลน
ภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลบั/เดนิหนา

ความเร็วจะเพิ่มข้ึนทุกครั้งท่ีกดปุม 
ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 
8 เทา ไปเปน 16 เทา กดคางไวเพ่ือขามไปยังจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุด
ของภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบน
ดานขวาของจอภาพ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุด
การแสดงภาพยนตรไวช่ัวคราว ภาพยนตรจะยอนกลบัหรือเดนิหนา
ครั้งละหนึ่งเฟรม กดคางไวเพ่ือยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

ขาม 10 วินาที
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลงั 10 
วินาที
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ขามไปขางหนา/
ขางหลัง

หมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่ยอยเพื่อขามไปยังดชันีกอนหนาหรือถัดไป 
หรือขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายหากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง X/W (M) กด X เพ่ือเพ่ิมเสียง กด W (M) เพ่ือลดเสียง

ตดัสวนภาพยนตร i/J ดหูนา 82 สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ

ออก /K ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

กลบัไปท่ีโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพ่ือออกไปยังโหมดถายภาพ

A สญัลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดชันี (0 63) จะมีสัญลกัษณ p ปรากฏขึ้นมาในการ
แสดงภาพเต็มจอ

A สญัลักษณ 2
2 จะปรากฏขึ้นในการแสดงภาพเตม็จอและในการเลนภาพยนตร 
ในกรณีท่ีภาพยนตรไดรับการบันทึกโดยไมมีเสียง (0 321)

ไปท่ี การใชงาน คําอธบิาย
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การตัดตอภาพยนตร
ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ที่มีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง 
JPEG

การตดัสวนของภาพยนตร

การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มีการตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 248)

2 หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 80 โดยกดกึ่งกลาง
ของตัวเลือกคําส่ังเพื่อเริ่มและเลนตอจากที่คางไว แลวกด 3 
เพื่อพักการเลน กด 4 หรือ 2 หรือหมุนแปนหมุน
เลือกคําส่ังหลักเพื่อคนหาเฟรมที่ตองการ ทานสามารถ
ดูตําแหนงของภาพยนตรโดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร หยุดการเลนไวช่ัวคราวเมื่อถึงการเปดใหม

ตัวเลอืก คําอธิบาย

9 เลอืกจุดเร่ิมตน/จดุสิน้สดุ สรางสําเนาที่ตัดสวนที่ไมตองการออกไป

4 บันทึกเฟรมที่เลือก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

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

4 เลือก จุดเร่ิมตน
การสรางสําเนาที่เริ่มตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท จุดเร่ิมตน 
แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนาเฟรมปจจุบันจะถูกลบออก
เมื่อทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

5 ยืนยนัจุดเร่ิมตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 หรือ 2 
เพื่อเดินหนาหรือยอนกลับ (ในการขามไปขางหน าหรือยอนกลับ 
10 วินาที ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลัก ในการขามไปที่ดัชนี 
หรือเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายในกรณีที่ภาพยนตรไมมีดัชนี 
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอย)

จุดเร่ิมตน



84

y

6 เลือกจดุส้ินสุด
กด L (Z/Q) เพื่อสลับจากจุดเริ่มตน (w) ไปที่จุดสิ้นสุด
เครื่องมือการเลือก (x) จากนั้นเลือกเฟรมปดตามที่อธบิาย
ในข้ันตอนที่ 5 เฟรมที่อยูหลังเฟรมที่เลือกจะถ ูกลบออก
เมื่อทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมที่ตองการปรากฏขึ้น ใหกด 1

8 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J 
(หากตองการหยุดการดูตัวอยางและกลับไปยังเมนูตัวเลือก
บันทึก 1) หากตองการยกเลิกสําเนาปจจุบันและเลือก
จุดเริ่มตนหรือจุดส้ินสุดใหมตามที่อธิบายในหนากอนหนานี้ 
ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J เพื่อบันทึกสําเนา แลวดําเนินการ
ข้ันตอนที่ 9

9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึกสําเนา
เปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตรไฟลตนฉบับดวย
ไฟลใหมที่ตัดตอเรียบรอยแลว ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม 
แลวกด J

ปุม L (Z/Q)

จดุสิน้สดุ
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การบนัทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธบิายในหนา 80 โดยกดกึ่งกลาง
ของตัวเลือกคําส่ัง เพื่อเริ่มการเลนหรือเลนต อ และกด 3 
เพื่อหยุดช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวที่เฟรมที่
ทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กด i หรือ J จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก แลวกด 2

D การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาท ีกลองจะไมทําการบนัทึกสําเนาถาการดหนวยความจํา
มีพ้ืนที่วางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การลบฉากสวนท่ีเปดหรือปดเร่ือง
การยายเฉพาะสวนเปดจากภาพยนตร ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม L (Z/Q) 
ในข้ันตอนที่ 6 การยายเฉพาะสวนปดจากภาพยนตร ใหเลือก จุดสิ้นสุด ในข้ันตอนที่ 4 เลอืกเฟรมปด 
และดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม L (Z/Q) ในข้ันตอนที่ 6
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3 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG คุณภาพ 
★ ละเอียด (0 92) ของเฟรมที่เลือก

A บันทึกเฟรมที่เลอืก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตวัเลือก บันทึกเฟรมที่เลอืก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง JPEG 
ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 254)

A เมนูรีทัช
สามารถตดัตอภาพยนตรไดโดยใชตวัเลอืก ตดัตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 392)
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ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ

เลือกจากพื้นที่ภาพของ FX (36 × 24) 1.0× (รูปแบบ FX), DX (24 × 16) 1.5× (รูปแบบ DX), 
5 : 4 (30 × 24) และ 1.2× (30 × 20) 1.2× ดูหนา 475 สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพ
ที่สามารถจัดเก็บไวไดเมื่อใชคาพื้นที่ภาพตางกัน

พ้ืนที่ภาพ

วงกลมภาพรูปแบบ DX (24×16)

วงกลมภาพรูปแบบ FX (36×24)

รูปแบบ FX

1.2×

5 : 4

รูปแบบ DX
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❚❚ตัวเลอืกพืน้ทีภ่าพ
กลองมีพื้นที่ภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้:

❚❚การตัดครอบอัตโนมัติ
การเลือกตัดสวน DX อัตโนมัติเมื่อติดเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ พ้ืนที่ภาพ > ตัดสวน DX 
อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 309) พื้นที่ภาพที่เลือกในเมนูถายภาพหรือกับปุมควบคุมท่ีตัวกลอง
จะใชเฉพาะเมื่อไมไดติดเลนส DX เลือก ปด เพื่อใชพื้นท่ีภาพที่เลือกปจจุบันกับเลนสท ้ังหมด

ตวัเลือก คําอธบิาย

c FX (36×24) 1.0×
รูปภาพที่บันทึกในรูปแบบ FX ดวยมุมมองภาพเทียบเทากับเลนส NIKKOR 
ท่ีกลองรูปแบบ 35 มม.

Z 1.2× (30×20) 1.2×
การเลอืกตัวเลือกน้ีลดมุมมองภาพและเพิ่มทางยาวโฟกัสท่ีปรากฏของเลนส
ครั้งละ 1.2 เทาโดยประมาณ

a DX (24×16) 1.5×
รูปภาพจะถกูบันทึกในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส
โดยประมาณในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5

b 5 : 4 (30×24) ภาพจะถูกบนัทึกดวยสัดสวนภาพ 5 : 4

D ตัดครอบ DX อัตโนมตัิ
ปุมควบคมุท่ีแสดงไวในหนา 91 จะใชเลือกพ้ืนท่ีภาพไมไดหากประกอบเลนส DX กับกลอง แลวตัง้คาเป ิด 
ตดัสวน DX อัตโนมตัิ

A พื้นท่ีภาพ
ตวัเลอืกท่ีเลอืกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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A เลนส DX
เลนส DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชกับกลองรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกวาเลนสสําหรับกลองรูปแบบ 
35 มม. เม่ือประกอบเลนส DX เขากับกลอง หากตัง้คาปด ตัดสวน DX อตัโนมัต ิและไดเลือกตวัเลอืกอื่นท่ีไมใช 
DX (24×16) (รูปแบบ DX) สําหรับ พื้นท่ีภาพ ขอบภาพจะมืด ซ่ึงอาจไมปรากฏในชองมองภาพ แตเม่ือ
แสดงภาพ ทานอาจสังเกตเห็นความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด

A การแสดงผลของชองมองภาพ
1.2 ×, รูปแบบ DX และการตัดครอบ 5 : 4 จะแสดงไวในภาพดานลาง

1.2× รูปแบบ DX 5 : 4

A โปรดอาน
ดหูนา 69 สําหรับขอมูลเกีย่วกับการตัดสวนภาพที่เลอืกใชไดในโหมดบนัทึกภาพยนตร
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พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก พ้ืนที่ภาพ > เลือกพ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ หรือ
กดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ัง

❚❚ เมนพูื้นทีภ่าพ

1 เลือก พ้ืนที่ภาพ
ไฮไลท พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือก เลือกพื้นที่ภาพ
ไฮไลท เลือกพื้นที่ภาพ แลวกด 2

3 ปรับการตั้งคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดสวนภาพที่เลือกไวจะปรากฏ
ในชองมองภาพ (0 89)

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตวัเลอืกท่ีไดเลือกไว สําหรับพ้ืนท่ีภาพ
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกบัปุมควบคุมการทำงานของกลอง
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 346) เพื่อกําหนด เลือกพื้นที่ภาพ 
ที่จะควบคุม

2 ใชปุมควบคมุท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกพื้นท่ีภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมท่ีเลือกไว  แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักหรือยอย
จนการตัดสวนภาพที่ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 89)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพในขณะนั้นสามารถเรียกดูได
โดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นที่ภาพในแผงควบคุมดานบนหรือ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ รูปแบบ FX จะแสดงเปน 
“36z24”, 1.2 × เปน “30z20” รูปแบบ DX เปน 
“24z16”, และ 5 : 4 เปน “30z24”
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คุณภาพของภาพ
กลองรุน D5 รองรับตัวเลือกคุณภาพของภาพตอไปนี้ ดูหนา 475 สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพ
ที่สามารถจัดเก็บไวไดเมื่อใชการตั้งคาขนาดและคุณภาพของภาพที่ตางกัน

ตัวเลอืก รูปแบบไฟล คําอธิบาย

NEF (RAW) NEF
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผลเพิ่มเตมิ 
สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและคอนทราสตได
หลังจากถายภาพ

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

NEF/JPEG

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) 
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คณุภาพสูง

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

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) 
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คณุภาพปกติ

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

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) 
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คณุภาพพื้นฐาน

JPEG fine★/
JPEG fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4 (คณุภาพสงู)

JPEG normal★/
JPEG normal

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8 (คณุภาพปกต)ิ

JPEG basic★/
JPEG basic

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16 
(คณุภาพพื้นฐาน)

TIFF (RGB) TIFF (RGB)
บันทึกภาพ TIFF-RGB แบบไมบีบอัดท่ีความลึกบิทส ี8 บิท
ตอหน่ึงแชนเนล (สแีบบ 24 บิท) ภาพ TIFF มีโปรแกรมภาพรองรับ
หลากหลายโปรแกรม
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สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม T และหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุมดานหลัง

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุมดานหลงั

A จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
กดปุม T ท่ีแสดงจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดในแผงควบคุม
ดานหลงั จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะเปลี่ยนเมื่อเลือกตวัเลอืก
สําหรับคุณภาพของภาพ

A การบีบอดัภาพ JPEG
ตวัเลือกคณุภาพของภาพที่มีดาว (“★”) ใชในการเปรียบเทียบเพื่อใหแนใจในคุณภาพส ูงสุด ขนาดไฟล
ท่ีมีฉากแตกตางกัน ตัวเลือกท่ีไมมีดาวใชในการเปรียบเทียบท่ีออกแบบมาสําหรับไฟลขนาดเล็กกวา ไฟลท่ีมี
ขนาดเดยีวกันไมวาจะอยูฉากใดก็ตาม

A NEF+JPEG
เม่ือทานดูภาพที่ถายดวยการตัง้คา NEF (RAW) + JPEG บนกลองท่ีมีการดหนวยความจําเพียงการดเดียว 
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน ถาบันทึกสําเนาภาพทั้งสองแบบลงในการดหนวยความจําเดียวกัน 
สําเนาภาพทั้งสองแบบจะถูกลบเมื่อภาพถกูลบ ถาบันทึกสําเนาภาพชนิด JPEG ลงบนการดหนวยความจํา
ตางหากโดยใชตวัเลือก หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 > RAW ชองท่ี 1 - JPEG ชองท่ี 2 ตองลบสําเนาภาพ
แตละชนิดตางหาก

A เมนูคณุภาพของภาพ
สามารถปรับคณุภาพของภาพโดยใชตวัเลอืก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 309)

แผงควบคมุดานหลัง
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❚❚การบีบอัดภาพ NEF (RAW)
การเลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF (RAW) > 

การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

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

ตวัเลือก คําอธบิาย

N
บบีอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ

ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลบัได ซ่ึงจะลดขนาดภาพ
ประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

O บบีอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลบัไมได ซ่ึงจะลดขนาดภาพ
ประมาณ 35-55% และแทบจะไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

ไมบีบอดั ภาพ NEF จะไมมีการบบีอัด

ตวัเลือก คําอธบิาย

q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทส ี12 บิท

r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทส ี14 บิท ซ่ึงจะไดไฟลท่ีมีขนาดใหญ
กวาภาพที่ใชความลึกบิทส ี12 บิท อยางไรกต็าม การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่มข้ึนดวย

A ภาพ NEF (RAW)
ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใช Capture NX-D หรือซอฟตแวรอ่ืน หรือตัวเลือก 
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 395)
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ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรือ % เล็ก (โปรดทราบวาขนาดภาพ
จะแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ, 0 87):

พื้นท่ีภาพ ตัวเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดท่ีพิมพ (ซม.) *

FX (36×24) 1.0× 
(รูปแบบ FX)

ใหญ 5568 × 3712 47.1 × 31.4
กลาง 4176 × 2784 35.4 × 23.6
เล็ก 2784 × 1856 23.6 × 15.7

1.2× (30×20) 1.2×
ใหญ 4640 × 3088 39.3 × 26.2
กลาง 3472 × 2312 29.4 × 19.6
เล็ก 2320 × 1544 19.6 × 13.1

DX (24×16) 1.5× 
(รูปแบบ DX)

ใหญ 3648 × 2432 30.9 × 20.6
กลาง 2736 × 1824 23.2 × 15.4
เล็ก 1824 × 1216 15.4 × 10.3

5 : 4 (30 × 24)
ใหญ 4640 × 3712 39.3 × 31.4
กลาง 3472 × 2784 29.4 × 23.6
เล็ก 2320 × 1856 19.6 × 15.7

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดพิมพเปนน้ิวเทากับขนาดภาพเปนพิกเซลหารโดยความละเอียด
ของเคร่ืองพิมพเปน จุด ตอ น้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ 2.54 ซม.)
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สามารถตั้งคาขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดยการกดปุม T และหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอย
ไปจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุมดานหลัง การเลือกขนาดของภาพ NEF (RAW) 
ใชตัวเลือก ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ

ปุม T แปนหมนุเลอืกคําสั่งยอย แผงควบคมุดานหลงั

A จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
กดปุม T ท่ีแสดงจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดในแผงควบคุม
ดานหลัง  จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะเปลีย่นเม่ือเลือกตวัเลือกสําหรับ
ขนาดภาพ

A เมนูขนาดภาพ
นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดยใชตัวเลือก 
ขนาดภาพ > JPEG/TIFF ในเมนูถายภาพ (0 309) ภาพ NEF (RAW) 
ขนาดเล็กและขนาดกลางจะถูกบันทึกในรูปแบบบีบอัดไมสูญเสียคุณภาพ 
12 บิท ไมวาจะเลือกตวัเลือกใดไวสําหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) 
และ ความลกึบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก NEF (RAW)

แผงควบคมุดานหลัง
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การใชการดหนวยความจําสองใบ
เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง ทานสามารถใชรายการ หนาท่ีของการดในชองที่ 2 
ในเมนูถายภาพเพื่อเลือกหนาที่ของการดในชองที่ 2 ได เลือกระหวาง ภาพท่ีเกินมา (จะใชการด
ในชองที่ 2 เฉพาะเมื่อการดในชองที่ 1 เต็ม), สํารอง (แตละภาพจะไดรับการบันทึกสองครั้ง ครั้งแรก
ลงในการดในชองที่ 1 และอีกครั้งลงในการดในชองที่ 2) และ RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2 
(เชนเดียวกับ สํารอง เวนแตสําเนา NEF/RAW ของภาพถายที่ไดรับการบันทึกในการตั้งคา NEF/RAW + 
JPEG นั้น จะไดรับการบันทึกลงในการดในชองที่ 1 เทานั้น และสําเนา JPEG จะบันทึกลงในการด
ในชองที่ 2 เทานั้น)

A “สํารอง” และ “RAW ชองท่ี 1 - JPEG ชองท่ี 2”
เม่ือเลือก สํารอง หรือ RAW ชองท่ี 1 - JPEG ชองท่ี 2 กลองจะแสดงจํานวนคาแสงที่เหลือในการด
โดยมีจํานวนหนวยความจําต่ําสดุและบนัทึกเสียง (0 272) ท่ีบนัทึกไปยังการดในชองท่ี 1 ปุมกดชัตเตอร
จะไมทํางานเมื่อการดใดการดหนึ่งเตม็

A การบันทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง จะสามารถเลือกการดที่ใชบันทึกภาพยนตรไดโดยใชต ัวเลือก 
ปลายทาง ในเมนูถายภาพยนตร (0 319)
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดเมื่อจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ 
สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หร ือปรับดวยตนเอง (0 114) ผูใชยังสามารถ
เลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอัตโนมัติหรือแมนวลโฟกัส (0 108) หรือใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัส
และจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 111)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมุนตัวเลือก
โหมดโฟกัสไปท่ี AF

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

โฟกัสอัตโนมัติ
ตวัเลือกโหมดโฟกัส

จุดโฟกัสท่ีผูใชสามารถ
เลอืกได
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A เซ็นเซอรแบบกากบาท
ความสามารถในการใชงานจุดโฟกัสเซ็นเซอรแบบกากบาทอาจแตกตางกันไปตามเลนสท่ีใช

เลนส
เซ็นเซอรแบบกากบาท (จะไฮไลท

จุดโฟกัสเซ็นเซอรแบบกากบาทดวยสีเทา 2)

เลนส AF-S และ AF-P นอกเหนือรายการดานลาง ท่ีมีคาแสงสูงสุด 
f/4 หรือเร็วกวา 1

เซ็นเซอรแบบกากบาท 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

เซ็นเซอรแบบกากบาท 63 จุด

• AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
• AF-S DX 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 และ AF-P ท่ีมีคาแสงสูงสุดชากวา f/4  1

• เลนสท่ีไมใช AF-S, AF-P

เซ็นเซอรแบบกากบาท 45 จุด

1 ท่ีการซูมสูงสุด ในกรณีของเลนสซูม
2 จุดโฟกัสอื่นๆ ใชไลนเซ็นเซอร ซึ่งทําหนาท่ีตรวจจับเสนในแนวนอน
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I และจุดโฟกัสท่ีใชได
เม่ือติดเทเลคอนเวอรเตอร AF-S หรือ AF-I แลว สามารถใชจุดโฟกัสท่ีแสดงในภาพสําหรับโฟกัสอัตโนมัติ
และการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส (โปรดทราบวาค าแสงรวมกันสูงสดุที่ชากวา f/5.6 จะทําใหกลองไม สามารถ
โฟกัสวัตถุท่ีมีความมืดหรือคอนทราสตต่ํา)

เทเลคอนเวอรเตอร
รูรับแสงของเลนส

สูงสุด 1
จุดโฟกัสที่ใชงานได 

(จุดโฟกัสเซ็นเซอรขามถูกไฮไลทดวยสีเทา 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

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 จุดโฟกัสอืน่ๆ ใชไลนเซ็นเซอร ซึ่งทําหนาท่ีตรวจจับเสนแนวนอน แตโปรดทราบวา
หากมีเฉพาะเซ็นเซอรขาม 5 จุด เฉพาะที่แสดงดวย ■ จะตรวจจับเสนแนวตั้ง

ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัตเิมื่อใชเทเลคอนเวอรเตอรกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G 
IF-ED
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โหมดโฟกัสอตัโนมัติ
เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติดังตอไปนี้:

โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักจนกระทั่ง
การตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุมดานบน

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
ออโตโฟกัสทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ตามคา
ตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเม ื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น 
(เนนโฟกัส; 0 328)

AF-C

ออโตโฟกัสตอเน่ือง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง ถาวัตถุเคลื่อนที่ กลองจะเริ่มโฟกัสตดิตามวัตถุลวงหนา (0 103) เพ่ือคาดเดาระยะหาง
สุดทายกบัวัตถุและปรับโฟกัสตามความจําเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรได
ไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลัน่ชัตเตอร; 0 327)

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสัง่หลัก

แผงควบคุมดานบน

ชองมองภาพ
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชการเนนโฟกัสใน AF ต อเน่ือง ใหดูการตัง้คาแบบกําหนดเอง a1 
(เลอืกสิง่ท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C, 0 327) สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน AF ทีละภาพ 
ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลอืกสิง่ท่ีสําคญัเมื่อใช AF-S, 0 328) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
ไมใหกลองโฟกัสภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ใหดูการตัง้คาแบบกําหนดเอง a8 (เปดใช AF, 0 331) 
ดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 (บังคับเลอืกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ, 0 332) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
โหมดโฟกัสท่ีมีขอจํากัด และด ูAF-S หรือ AF-C และ f4 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 359) 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชแปนหมุนเลอืกคําส ั่งยอยเพื่อเลือกโหมดโฟกัส ดูหนา 48 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ตวัเลอืกโฟกัสอัตโนมัตท่ีิสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร

A ปุม AF-ON
สําหรับการโฟกัสภาพจากกลอง การกดปุม AF-ON ปุมใดปุมหน่ึงจะใหผลเหมือนกันกบัการกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง (โปรดทราบวาปุม AF-ON สําหรับการถายภาพแนวตั้งจะใชงานไดเม่ือปลดล ็อคล็อคปุมกดชัตเตอร
สําหรับการถายภาพแนวตั้งแลวเทาน้ัน; 0 39)

ปุม AF-ON

ปุม AF-ON
สําหรับการถายภาพแนวตั้ง

ลอ็คปุมกดชัตเตอรสําหรับการถายภาพ
แนวตัง้
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A โฟกัสตดิตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C กลองจะเริ่มการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาถาว ัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง หรือเมื่อกดปุม AF-ON ปุมใดปุมหน่ึง ซ่ึงจะชวยใหกลองสามารถติดตามระยะโฟกัส
ขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล ั่นชัตเตอร
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โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส
เลือกวธิีเลือกจุดโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนม ัติ

• ออโตโฟกัสจุดเดียว: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 108; กลองจะโฟกัสวตัถุในจุดโฟกัส
ที่เลือกเทานั้น ใชกับวตัถุที่อยูนิ่งกับท่ี

• AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส: เลือกจุดโฟกัสตามท่ีอธบิายในหนา 108 ในโหมดโฟกัส AF-C 
กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสท่ีอยู รอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดที่เลือกเปนเวลาสั้นๆ 
จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:

- AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 9 หรือ 25 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพหรือเมื่อ
ถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขงที่กําลังแขงขัน)

- AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 72 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคล่ือนที่ในรูปแบบ
ที่คาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 153 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อย างรวดเร็ว
และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย (เชน นก)

• การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ: เลือกจุดโฟกัสตามท่ีอธิบายในหนา 108 ในโหมดโฟกัส AF-C 
กลองจะติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสท ี่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหมตามที่จําเปน 
ใชเพื่อจัดองคประกอบภาพอยางรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเร็วจากขางหนึ่งไปอีกข างหนึ่ง 
(เชน นักกีฬาเทนนิส) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร
แลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสท่ีเลือก
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• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสท่ีผูใชเล ือก เพื่อลด
ความเสี่ยงของกลองในการโฟกัสท่ีพื้นหลังแทนท ี่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรับวัตถุที่ยาก
ในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดี่ยว หากกลองจับภาพใบหนาไดในโหมดโฟกัส AF-S กลองจะเนน
ไปที่วัตถุภาพบุคคล

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม (HL)/AF แบบเลือกพื นที่โฟกัสเปนกลุม (VL): HL และ VL 
หมายถึง “เสนแนวนอน” (horizontal line) และ “เสนแนวตั้ง” (vertical line) ตามลําดับ ผูใชเลือกแถว 
(HL) หรือคอลัมน (VL) ของจุดโฟกัส และกลองจะเนนไปย ังจุดในแถวหรือคอลัมนที่เลือกซ่ึงมีวัตถุอยู 
ใกลกับกลองมากที่สุด กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกแถว (HL), กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกคอลัมน (VL)

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ: กลองจะตรวจหาวัตถุ
โดยอัตโนมัติ แลวเลือกจุดโฟกัส หากตรวจพบใบหน า กลองจะเนนที่
ภาพบุคคล จุดโฟกัสท่ีใชจะถูกไฮไลทเปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลอง
โฟกัสแลว; ในโหมด AF-C จุดโฟกัสหลักจะยังปรากฏอยูหลังจากปด
จุดโฟกัสอ่ืนๆ ไปแลว

โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมด AF และหมุนแปนหมุน
เลือกคําส่ังยอยจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพ
และแผงควบคุมดานบน

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลอืกคําสั่งยอย

แผงควบคุมดานบน

ชองมองภาพ
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A โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคมุดานบนและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส แผงควบคมุดานบน ชองมองภาพ จอแสดงผลจุดโฟกัสชองมองภาพ

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 
9 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 
25 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 
72 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 
153 จุด *

ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
เปนกลุม

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
เปนกลุม (HL)

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
เปนกลุม (VL)

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อัตโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูลเพื่อชวยในการโฟกัส
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A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง สใีนบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี การติดตาม
ระยะโฟกัส 3 มิต ิจึงอาจไดผลลพัธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหลังหรือครอบครองพื้นท่ี
เปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I 
ถาหากเลือกการตดิตามระยะโฟกัส 3 มิต ิหรือ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัต ิสําหรับโหมดพ้ืนท่ี AF 
เม่ือใชงานเทเลคอนเวอรเตอร  AF-S/AF-I จะเลือก AF จุดเดยีวโดยอัตโนมัตท่ีิรูรับแสงแบบผสมที่ชากวา f/5.6

A แมนวลโฟกัส
ออโตโฟกัสจุดเดยีวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัตเิมื่อใชแมนวลโฟกัส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลการปรับโฟกัสอัตโนมัตเิพ่ือเปลีย่นระยะหางจากวัตถุ โปรดดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง a3 
(ติดตามระยะโฟกัสพรอมลอ็ค, 0 328) การปรับการตั้งคาสําหรับการตดิตามระยะโฟกัส 3 ม ิติ ใหใช
การตัง้คาแบบกําหนดเอง a4 (ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิต,ิ 0 329) และ a5 
(พื้นท่ีสําหรับการตดิตามระยะโฟกัส 3 มิติ, 0 329) โปรดดคูาตัง้แบบกําหนดเอง a7 
(บันทึกตามการหมุนกลอง, 0 330) สําหรับขอมูลการเลอืกจุดโฟกัสท่ีแตกตางกัน และ/หรือโหมดพ้ืนท่ี AF 
สําหรับภาพถายในแนวตัง้และในแนวนอน, ด ูa9 (จํากัดการเลอืกโหมดพื้นท่ี AF, 0 331) สําหรับขอมูล
การจํากัดการเลือกโหมดพื้นท่ี AF, ด ูa12 (ตวัเลือกจุดโฟกัส 0 333) สําหรับขอมูลการเลอืกวิธีแสดง
จุดโฟกัสใน AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส, และดู f4 (แปนหมุนเลือกคําสัง่) > สลบัหลัก/รอง (0 359) 
สําหรับขอมูลการใชแปนหมุนเลือกคําสัง่หลักเพ ื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF โปรดดท่ีูหนา 49 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การตดัสวนภาพที่เลือกใชไดในโหมดไลฟวิวของภาพยนตรหรือระหวางการบนัทึกภาพยนตร
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การเลือกจดุโฟกัส
โฟกัสกลองโดยใชจุดโฟกัส 153 จุด ซ่ึงสามารถเลือกดวยตนเอง 
55 จุดที่แสดงดานขวา ทําใหจัดองคประกอบรูปถายของภาพ
กับวัตถุหลักไวในเฟรมไดเกือบทุกตําแหนง ดําเน ินการตามขั้นตอน
ตอไปนี้เพื่อเลือกจุดโฟกัส (ใน AF แบบเลือกพื้นท ี่โฟกัสเปนกลุม 
ทานสามารถทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อเลือกกลุ ม แถว หรือ
คอลัมนของจุดโฟกัสได)

1 หมุนล็อคตัวเลือกจดุโฟกัสไปท่ี ●
ทําใหใชตัวเลือกคําส่ังเพื่อเลือกจุดโฟกัสได

2 เลือกจดุโฟกัส
ใชตัวเลือกคําส่ังเพื่อเลือกจุดโฟกัสใน
ชองมองภาพขณะระบบวดัแสงเปดอยู จุดโฟกัส
ก่ึงกลางสามารถเลือกไดโดยกดตัวเลือกคําส่ัง
ตรงกลาง

สามารถหมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยังตําแหนง
ล็อค (L) หลังจากเลือกเสร็จแลวเพื่อปองกัน
ไมใหจุดโฟกัสท่ีเลือกเปลี่ยนไปเมื่อกดตัวเล ือก
คําส่ัง

ลอ็คตัวเลอืกจุดโฟกัส



109

N

A ปุมเลอืกคําสัง่ยอย
ปุมเลอืกคําสัง่ยอยสามารถใชแทนตวัเลือกคำสั่งในการเลือกจุดโฟกัส 
โฟกัสและรูรับแสงจะถูกล็อคขณะที่กดปุมเลือกคำสัง่ยอยตรงกลาง 
(0 111, 141) ระวังเลบ็หรือน้ิวมือเขาตาขณะใชปุมเลือกคําสั่งยอย

A ภาพถายบุคคล (ทิศทางแนวตัง้)
เม่ือจัดองคประกอบภาพเพื่อถายภาพบุคคล (“แนวตั้ง”) ใหใชปุมเลอืกคําสัง่สําหรับการถายภาพแนวตัง้
เลือกจุดโฟกัส สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูการตัง้คาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) >
ปุมเลือกคําสัง่สําหรับการถายภาพแนวตัง้ (0 356)

A การใชปุมเลือกคําสั่งยอยและปุมเลอืกคําสัง่สําหรับการถายภาพ
แนวตัง้

ใชตามภาพประกอบทางดานขวา การกดดานขางอาจไมไดผลตามที่
ตองการ

A AF แบบเลือกพืน้ท่ีโฟกัสอัตโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกสัอัตโนมัต ิจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และจะไมสามารถเลอืกจ ุดโฟกัสแบบ
แมนวลได

ปุมเลือกคําสัง่ยอย
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับการเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลอืกไดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง ใหดกูารตั้งคา
แบบกําหนดเอง a6 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 329) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกจุดโฟกัสและโหมดพื้นท่ี
ออโตโฟกสัตามภาพแนวตั้งและแนวนอน ดูการตัง้คาแบบกําหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมุนกลอง, 0 330) 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาการเลอืกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดูการตัง้คาแบบกําหนดเอง a11 
(จดุโฟกัสแบบวนรอบ, 0 332) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกเวลาที่จะใหจุดโฟกัสตดิสวาง ใหดูการตัง้คา
แบบกําหนดเอง a12 (ตัวเลอืกจดุโฟกัส, 0 333) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุม
เลือกคําสั่งยอย ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมเลอืกคําสั่งยอย 
(0 346, 356) และ ปุมเลอืกคําสัง่ยอยตรงกลาง (0 346) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหนาท่ี
ของตัวเลอืกคําสั่งตรงกลาง ใหดูการตัง้คาแบบกำหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสัง่ตรงกลาง, 0 357)
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวตัถุที่จะไมอยูที่จุดโฟกัสในภาพถายส ุดทายได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ 
(0 113) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหมหลังจากโฟกัสวตัถุอ่ืน
ที่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิมของทานได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีที่สุดเมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ 
นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติไว สําหรับโหมดพื้นที่ AF (0 104)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสท่ีเลือก แลวกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส ตรวจสอบวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ

2 ล็อคโฟกสั
โหมดโฟกัส AF-C (0 101): กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
แลวคางไว (q) จากนั้นกดปุมเลือกคําส่ังยอยตรงกลาง 
(w) เพื่อล็อคทั้งโฟกัสและคาแสง (สัญลักษณ AE-L 
จะปรากฏในชองมองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยูในขณะ
กดปุมเลือกคําส่ังยอยตรงกลาง แมวาตอมาทานจะปลอยนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรแลวก็ตาม

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลอืกคําสั่งยอย
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โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อสัญลักษณแสดงว าอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
และจะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร โฟกัสยังสามารถล็อคไดโดยกดปุม
เลือกคําส่ังยอยตรงกลางตามที่อธิบายในหนากอนหนา

3 การจัดวางองคประกอบภาพใหม
แลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพ
แตละภาพถาทานยังกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน ึ่ง
แลวคางไว (AF-S) หรือกดปุมเลือกคําส่ังยอย
ตรงกลางคางไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพ
หลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวตัถุที่ต องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาเปาหมาย
ที่ตองการถายเคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหมอีกคร ั้งที่ระยะหางใหม

A การล็อคโฟกัสดวยปุม AF-ON
ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ สามารถล็อคโฟกัสโดยใชปุม AF-ON แทนปุมกดชัตเตอร (0 102) 
ถาเลือก AF-ON เทาน้ัน สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a8 (เปดใช AF, 0 331) กลองจะไมโฟกสัเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง แตกลองจะโฟกัสเม ื่อกดปุม AF-ON แทน ซ่ึงจุดโฟกัสจะล็อคและยังคงลอ็คอยู
จนกวาจะกดปุม AF-ON อีกครั้ง

A โปรดอาน
ดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ลอ็ค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 336) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใช
ปุมกดชัตเตอรเพ่ือล็อครูรับแสง
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A การใชโฟกัสอัตโนมตัิใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลองไมสามารถ
โฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสญัลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (●) อาจปรากฏขึ้นและกลองอาจสงเสียงเตอืน 
ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี ใหใชแมนวลโฟกัส (0 114) 
หรือใชการล็อคโฟกัส (0 111) เพ่ือโฟกัสวัตถุอ่ืนที่อยูในระยะเดยีวกัน จากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหร ือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือม ีความสวางอยูในโทนเดียว
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แมนวลโฟกัส
สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติไมใหผลลัพธ
ที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 113)

• เลนส AF: ตั้งคาสวทิชปรับโหมดโฟกัสของเลนส 
(ถามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปที่โหมด M

• เลนสแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง

ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
ภาพที่แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพได
ตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M และหมุนตวัเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปท่ี 
AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธีการนีไมสามารถใชก ับเลนส 
AF-S และ AF-P ซ่ึงสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตวัเลอืกโหมดโฟกัสของกลองไปท่ี M

ตวัเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การวดัระยะแบบอิเล็กทรอนกิส
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพเพื่อตรวจสอบวา
วัตถุในจุดโฟกัสท่ีเลือกนั้นอยูในโฟกัสหรือไม (สามารถเลือกจุดโฟกัส
ไดจาก 55 จุด) หลังจากวางตําแหนงวตัถุไวในจุดโฟกัสท่ีเลือก ใหกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบวา
เมื่อถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวในหนา 113 บางครั้งสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพ
กอนถายภาพ สําหรับการใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสริมเทเลคอนเวอรเตอร 
AF-S/AF-I ใหดูหนา 100

A เลนส AF-P
เม่ือใชเลนส AF-P (0 413) ในโหมดแมนวลโฟกัส สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟก ัสจะกะพริบในชองมองภาพ 
(หรือในไลฟววิ จุดโฟกัสจะกะพริบในจอภาพ) เพ่ือเตอืนวาการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสตอไปเร่ือยๆ ในทิศทาง
ปจจุบันจะไมทําใหวัตถุอยูในโฟกัส

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะ
จากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตวักลอง ระยะหางระหวาง
หนาแปลนเมาทเลนสกบัระนาบโฟกัสคอื 46.5 มม.

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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โหมดลั่นชัตเตอร

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ล่ันชัตเตอรแลวหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรเพื่อใหตัวช้ีตรงกันกับ
การตั้งคาที่ตองการ

การเลอืกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธบิาย

S ถายทีละภาพ: กลองจะถายภาพหนึ่งภาพแตละครั้งท่ีกดปุมกดชัตเตอร

CL
การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา: สามารถเลือกอัตราเฟรมจากคาระหวาง 1 และ 10 เฟรมตอวนิาที 
โดยการกดปุม S แลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่ยอย กลองจะบันท ึกภาพในอัตราที่เลือกเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอร (0 117)

CH
การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง: สามารถเลือกอัตราการบันทึกภาพโดยการกดปุม S แลวหมุน
แปนหมุนเลอืกคําสัง่ยอย เลือกจาก 10, 11, 12 และ 14 fps กลองจะบันทึกรูปภาพที่อัตราที่เลือก
ขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอร (0 117)

Q

ลัน่ชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดยีวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ีขณะกด
ปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคมุเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวาในโหมดถายทีละภาพ 
นอกจากนี้ เสียงเตอืนจะไมดงัไมวาจะเลือกการตัง้คาใดก็ตามสําหรับ เสยีงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 384) 
สามารถเลือกถายภาพตอเน่ืองเชนกันโดยการกด S และการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระทั่ง bs 
ปรากฏในแผงควบคุมดานหลงั ในกรณีน้ีกลองจะถายภาพที่ประมาณ 3 ภาพตอวินาที ขณะท่ีกด
ปุมกดชัตเตอร

ตัวช้ี
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E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตัง้เวลาถาย (0 120)

MUP
ยกกระจกขึน้: เลอืกโหมดนี้เพ่ือลดการสัน่ของกลองใหเหลอืนอยท่ีสดุในการถายภาพเทเลโฟโต
หรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอ่ืนๆ ซ่ึงการเคลือ่นไหวของกลองเพียงเลก็นอยอาจทําให
ภาพเบลอได (0 122)

S
การเลือกโหมดลัน่ชัตเตอรเร็ว: กดปุม S คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลักเพ่ือเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอร (0 119)

A โหมดถายภาพตอเน่ือง
อัตราเฟรมสําหรับโหมดความเร็วต่ําและความเร็วสงูสามารถเลือกไดโดยใชการตัง้คาแบบกําหนดเอง d1 
(ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง, 0 338) เชนกัน อัตราท่ีระบุถือวาเปน AF ตอเน่ือง คาแสงอัตโนมัติ
แบบปรับเองหรือปรับชัตเตอรเอง ความไวชัตเตอรท่ี 1/250 วินาทีหรือเร็วกวา และการตั้งคาอื่นๆ ท่ีคาเริ่มตน 
อัตราท่ีระบุอาจใชไมไดกบัเลนสบางชนิด นอกจากนี้ อัตราเฟรมอาจลดลงเมื่อรูรับแสงแคบมาก (คารูรับแสงสูง) 
หรือความไวชัตเตอรต่ํา เมื่อตัง้คาเปดระบบลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส VR) หรือเปดควบค ุมความไวแสง 
(ISO) อัตโนมัต ิ(0 126) หรือเมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU เลือก วงแหวนปรับรูรับแสง 
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (แปนหมนุเลอืกคําสั่ง) > การตัง้คารูรับแสง (0 360) หรือตรวจพบ
การกะพริบเมื่อเปดใชงานการลดการกะพริบในเมน ูการถายภาพ (0 227)

A การถายภาพท่ี 14 ภาพตอวินาที
เม่ือเลือก 14 fps (ยกกระจกขึน้) ในโหมดถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง กระจกจะยกขึ้นเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสดุ และโฟกสัและรูรับแสงจะถูกลอ็คท่ีคาท่ีเลือกสําหรับเฟรมแรกในแตละชุดภาพตอเน่ือง และ
ชุดแฟลชเสริมภายนอกจะไมยิง จะมองไมเห็นมุมมองผานทางเลนสในชองมองภาพระหวางที่ถายภาพ

โหมด คําอธบิาย
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะบันทึกภาพถาย
ลงในการดหนวยความจํา โปรดทราบวา อยางไรก็ตาม อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเตม็ (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี
การตัง้คาปจจุบันจะแสดงในการแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได 
ในชองมองภาพและแผงควบคมุดานบนขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง 
ภาพประกอบดานขวาคอืการแสดงผลดงักลาวเมื่อบัฟเฟอรมีพ้ืนที่เหลือ
ประมาณ 99 ภาพ

เม่ือกลองกําลงับันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะสวางขึ้น การบันทึกอาจใชเวลาตัง้แตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสภาวะการถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออก
หรือถอด หรือตดัการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมี
ขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จสิ้นการบันทึกภาพทั้งหมดที่อย ูในบัฟเฟอร 
ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลอือยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพ
ไปไวในการดหนวยความจํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกคําสัง่ในภาพถายแตละชุดจะแสดงขึ้นหลังจากถายภาพ โปรดดู 
หลังการถายภาพตอเน่ืองเปนชุด แสดง (0 305) สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเลอืกจํานวนภาพถายสูงสุด
ท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหนึ่งชุด ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ถายตอเน่ืองสงูสุด, 0 338) 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจํานวนภาพถายท่ีสามารถถ ายไดในการถายตอเน่ืองหนึ่งชุด ใหดูหนา 475
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การเลือกโหมดลั่นชตัเตอรเร็ว
เมื่อหมุนแปนโหมดลั่นชัตเตอรไปยัง S แลว สามารถ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรโดยการกดปุม S คางไวขณะที่
หมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลัก

การปรับการตั้งคาสําหรับโหมดล่ันชัตเตอรที่เลือก ใหกดปุม S 
คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอย

การตั้งคาโหมดลั่นชัตเตอรจะแสดงในแผงควบคุมดานหลัง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเลือกโหมดลั่นชัตเตอรท่ีสามารถเลือกดวยปุม S ดูท่ีการตัง้คาแบบกําหนดเอง d3 
(จํากัดการเลือกโหมดลัน่ชัตเตอร, 0 339)

แปนเลอืกโหมดลั่นชัตเตอร

ปุม S

แผงควบคมุดานหลัง
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โหมดตั้งเวลาถาย
ฟงกช่ันตั้งเวลาถายสามารถใชลดอาการกลองส ั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 ติดตั้งกลองเขากบัขาตั้งกลอง
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ

2 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร 
แลวหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปท่ี E

3 จดัองคประกอบภาพและโฟกัสภาพ
ในออโตโฟกัสทีละภาพ (0 101) ทานจะถายภาพไดหาก
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

A  ปดตวัเปดปดชองมองภาพ
เมื่อถายภาพโดยไมแนบตาไวท่ีชองมองภาพ ใหปดตัวเปดปด
ชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพ
ปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง

แปนเลอืกโหมดลั่นชัตเตอร
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4 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปดตัวตั้งเวลา 
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะเริ่มกะพริบ 
กอนการถายภาพสองวินาที ไฟสัญญาณ
ตั้งเวลาถายจะหยุดกะพริบ ชัตเตอรจะล่ัน
หลังจากตัวตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ให หมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

A การต้ังคาตัวตั้งเวลา
การเลือกระยะเวลาตวัตั้งเวลา ใหกดปุม S คางไวแลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่ง สามารถตั้งคาตัวตัง้เวลาเปน 20, 10, 5 หรือ 2 วินาที

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย, 0 337) สามารถควบคุมเสียงสญัญาณที่ดงั
เม่ือใชการตัง้เวลาถายโดยใชตัวเลือก เสียงเตอืน ในเมนูตั้งคา (0 384)

แผงควบคมุดานหลัง
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โหมดยกกระจกขึ้น
เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของกลองเมื่อยกกระจก การใชโหมดยกกระจกขึ้น 
ใหกดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แล วหมุน
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ Mup (ยกกระจกขึ้น) 
หลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาโฟกัสและ
คาแสงแลว ใหกดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุด
เพื่อยกกระจก Z จะแสดงในแผงควบคุม 
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ 
(ในไลฟวิว ไมจําเปนตองยกกระจกขึ้น ภาพจะถูกถ าย
ครั้งแรกเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด) เสียงบิ๊บจะดังข้ึน 
ยกเวนเมื่อเลือก ปด สําหรับ เสียงเตือน ในเมนูตั้งคา 
(0 384) กระจกจะปดกลับเขาที่เมื่อถายภาพเสร็จส้ิน

แปนเลอืกโหมดลั่นชัตเตอร
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D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมัตแิละระบบ
วัดแสงจะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพพรามวั
วิธกีารปองกันภาพสัน่ไหวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลอง โปรดกดปุมกดชัตเตอรอยางนุมนวล ควรใช
ขาตัง้กลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการใชมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสเพ่ือลดความพรามัวท่ีเกิดข้ึน ใหดูการตัง้คา
แบบกําหนดเอง d6 (มานชัตเตอรชุดแรกแบบอเิล็กทรอนิกส, 0 340)
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ความไวแสง (ISO)

สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปริมาณแสงสวางที่มี เลือกจากการตั้งคาตางๆ 
ตั้งแต ISO 100 ถึง ISO 102400 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ในกรณีพิเศษ ทานสามารถ
เลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 100 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 1 EV และคาความไวแสงเกิน 
ISO 102400 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 5 EV คาความไวแสง (ISO) ที่สูงจะตองการแสงในการถายภาพนอย 
ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูงหรือรูรับแสงที่แคบได

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดยกดปุม S (Q) และหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุมดานบนหรือชองมองภาพ

การปรบัเอง

ปุม S (Q)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุมดานบน

ชองมองภาพ
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A เมนูคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) สามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ตัง้คาความไวแสง 
(ISO) ในเมนูถายภาพ (0 309)

A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ยิ่งสงู ยิ่งตองการแสงนอยลงสำหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอรท่ีเร็วข้ึน
หรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายน้ันมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเก ิดข้ึนเมื่อใชการตัง้คาระหวาง Hi 0.3 และ Hi 5

A Hi 0.3–Hi 5
การตัง้คา Hi 0.3 ถึง Hi 5 ตรงกบัคาความไวแสง (ISO) 0.3–5 EV สูงกวา ISO 102400 (เทียบเท ากับ 
ISO 128000–3280000)

A Lo 0.3–Lo 1
การตัง้คา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 100 (เทียบเทากบั ISO 80–50) 
ใชสําหรับรูรับแสงขนาดใหญข้ึนเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกตเิล็กนอย ในกรณีท่ัวๆ ไป 
แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 100 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเลือกระดบัการเพิ่มค าความไวแสง (ISO) ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 
(ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO); 0 333) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซท่ี
ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 316 (ภาพถาย) 
และ 322 (ภาพยนตร)
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ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ 
คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรับโดยอัตโนมัติถาคาที่ผูใชเลือกไมสามารถสรางคาแสงที่ดีที่สุดได 
(คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรับตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

1 เลือก ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ แลวกด 2

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

ปุม J
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3 ปรับการตั้งคา
สามารถเลือกคาสูงสุดสําหรับคาความไวแสง (ISO) อัตโนมัติได
โดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (คาต่ําสุดสําหรับคาความไวแสง 
(ISO) จะตั้งเปน ISO 100 โดยอัตโนมัติ โปรดทราบวาหากผู ใช
เลือกคาความไวแสง (ISO) ที่สูงกวาคาที่เลือกไวสําหรับ 
ความไวแสงสูงสุด กลองจะใชคาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมด
รูรับแสง P และ A คาความไวแสงจะไดรับการปรับเฉพาะเมื่อไดรับแสงไมเพียงพอในการใช
ความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด (1/4000–30 วินาที หรือ อัตโนมัติ; 
ในโหมด S และ M คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรับเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดท่ี
ความไวชัตเตอรที่ผูใชเลือก) ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือกความไวชัตเตอรต่ําสุด
โดยยึดตามทางยาวโฟกัสของเลนส กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

การเลือกความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับภาพที่ถายโดยใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 420) 
ใหใช ตั้งคาความไวแสงสูงสุดดวย M การเลือก เหมือนกับไมใชแฟลช จะตั้งคาความไวแสง 
(ISO) สูงสุดสําหรับการถายภาพโดยใชแฟลชเปนคาที่เลือกลาสุดสําหรับ ความไวแสงสูงสุด

เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุมดานบนจะแสดง 
ISO-AUTO เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจากคาที่ผูใชเลือก 
สัญลักษณเหลานี้จะกะพริบและคาที่เปล่ียนแปลงจะแสดงขึ้นใน
ชองมองภาพและแผงควบคุมดานบน
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A ความไวชัตเตอรต่ําสดุ 
สามารถปรับละเอียดความไวชัตเตอรอัตโนมัติไดโดยไฮไลท อัตโนมตัิ แลวกด 2 ตวัอยางเชน สามารถใช
คาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลอืกโดยอัตโนมัติตามปกต ิกับเลนสเทเลโฟโตเพ่ือลดความเบลอได อยางไรกต็าม 
โปรดทราบวา อัตโนมัติ จะทํางานกับเลนส CPU เทาน้ัน หากใชเลนสท่ีไมม ี CPU โดยไมมีขอมูลเลนส 
กลองจะใชความไวชัตเตอรคงที่ท่ี 1/30 วนิาที ความไวชัตเตอรอาจจะลดลงกวาคาต่ําสดุที่เลือกไวหากไมสามารถ
ใชคาแสงที่ดีท่ีสุดท่ีคาความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสดุ

A การเปดหรือปดควบคมุความไวแสงอตัโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม 
S (Q) แลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่ยอย แผงควบคมุดานบน
และชองมองภาพจะแสดงสัญลักษณ ISO-AUTO เม่ือเปดใชการควบคมุ
ความไวแสงอัตโนมัติ และแสดงสัญลักษณ ISO เมื่อปดการใชงาน

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสดุ ยกเวน
คาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสมัพันธกับแฟลช, 0 343) หรือชากวา
การตัง้คาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 344) ในกรณีดังกลาวกลองจะเลอืกใช
คาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มข้ึนโดยอัตโนมัติเม่ือใช
การควบคุมความไวแสงอัตโนมัตริวมกบัโหมดแฟลชส ัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา (ใชไดกับชุดแฟลชเสริม
ภายนอก; 0 198) ซ่ึงอาจปองกันไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกการอางอิงท่ีใชเพ่ือตัง้คารูรับแสงเมื่อใชแฟลชกับการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ 
ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (ควบคุมความไวแสง M อัตโนมตัิ, 0 344)
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คาแสง

ระบบวัดแสงจะกําหนดการวัดคาแสงของกลอง ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปน้ี:

ระบบวัดแสง

ตัวเลือก คําอธบิาย

L

เฉลี่ยท้ังภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสงเปนบริเวณกวาง
ในกรอบการถายภาพแลวตัง้คาแสงตามการกระจายโทนส ีส ีองคประกอบ และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด 
G, E หรือ D (0 413) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบวัดแสงเฉล ี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ III; 
ในกรณีเลนส CPU อ่ืนๆ กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี III ซ่ึงจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิต)ิ

M

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั้งเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากท ี่สุดท่ีกลางภาพ (หากใชเลนสชนิดมี 
CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6, บริเวณที่เนนกลางภาพ, 
0 335; หากใชเลนสชนิดไมมี CPU พ้ืนท่ีจะมีขนาดเทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผานศนูยกลาง 
12 มม.) เปนระบบวัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล แนะนําใหใชเมื่อใชฟลเตอรท่ีมีปจจัย
กําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

N

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพ้ืนท่ีวงกลมที่มีเสนผานศนูยกลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของกรอบภาพ) 
เพ่ือใหแนใจวาวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม แมวาพ้ืนหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมากก็ตาม พ้ืนท่ีท่ี
วัดจะคือกึ่งกลางของจุดโฟกัสปจจุบัน อยางไรก ็ตาม โปรดทราบวากลองจะวัดแสงจุดโฟกัสกึ่งกลาง
ถาหาก:
• เลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม (HL) หรือ AF 
แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม (VL) ไวสําหรับโหมดพ้ืนท่ี AF (0 104) หรือ

• ใสเลนสชนิดไมมี CPU

t
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากที่สุดในสวนที่ไฮไลท ใชเพ่ือลดการสูญเสียรายละเอียด
ในสวนที่ไฮไลท ตัวอยางเชน เม่ือถายภาพที่มีแสงบนเวที
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม Y และหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักไปจนกระทั่ง
การตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุมดานบน

A ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU
ระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสดุของเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชตวัเลือก ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนู
ตัง้คา (0 243) ชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลีย่ทั้งภาพสเีม ื่อเลอืกเฉลี่ยทั้งภาพ และเสริมสรางความแมนยำ
ระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพ จะใชวัดแสงเนนกลางภาพหากเลอืกระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท
ดวยเลนสชนิดไมมี CPU หรือหากเลือกวัดแสงเฉลีย่ทั้งภาพดวยเลนสท่ีไมมี CPU ท่ีไมมีขอมูลเลนสจัดมาให 
โปรดทราบวาอาจใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพได เชนกันหากเลอืกระบบวัดแสงที่เนนไฮไลทดวยเลนส 
CPU บางชนิด (เลนส AI-P NIKKOR และเลนส AF ท่ีไมใชประเภท G, E, หรือ D; 0 413)

A โปรดอาน
ดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง b5 (วัดแสงเฉลีย่ท้ังภาพ, 0 335) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกวา
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพใชการตรวจจับใบหนาหรือไม สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคาแสงที่ดีท่ีสุดสําหรับ
วิธีวัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดกูารตัง้คาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 335)

ปุม Y แปนหมุนเลือกคําสัง่หลัก

แผงควบคุมดานบน

ชองมองภาพ
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โหมดการถายภาพ
ในการกําหนดใหกลองตั้งคาความไวชัตเตอรและร ูรับแสงเมื่อมีการปรับคาแสง ใหกดปุม I 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุมดานบน

ปุม I แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุมดานบน

โหมด คําอธบิาย

e
โปรแกรมอตัโนมัต ิ(0 133): กลองตัง้คาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสงที่ดท่ีีสดุ 
แนะนําใหใชสําหรับการถายภาพทั่วไปและในกรณีท ี่มีเวลานอยในการปรับตั้งคากลอง

f
ปรับชัตเตอรเอง (0 134): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลอืกรูรับแสงเพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด 
ใชเพ่ือหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว

g
อัตโนมัตปิรับรูรับแสง (0 135): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลอืกความไวชัตเตอรเพ่ือใหไดผลลพัธ
ท่ีดท่ีีสุด ใชเพ่ือทําใหพ้ืนหลงัเบลอหรือใหท้ังพ้ืนหนาและพ้ืนหลังอยูในระยะโฟกัส

h
ปรับเอง (0 136): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตัง้ความไวชัตเตอรเปน Bulb 
(การเปดชัตเตอรคาง A) หรือ Time (เวลา %) สําหรับการเปดรับแสงเปนเวลานาน
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A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 416) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 243) ใหเลอืกโหมดการถายภาพ A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) หรือ M (ปรับตั้งเอง) 
ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลอืกโหมดการถายภาพ A โดยอัตโนมัติเมื่อประกอบเลนสชนิดไมมี CPU (0 416) 
สัญลกัษณแสดงโหมดการถายภาพ (P หรือ S) จะกะพริบบนแผงควบคมุดานบนและ A จะปรากฏบน
ชองมองภาพ

A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว เลนสจะ
ลดสตอ็ปลงเปนคารูรับแสงที่กลองเลือก (โหมด P และ S) หรือเปนคาท่ี
ผูใชเลอืก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถแสดงระยะชัดลึกในชองมองภาพ
ได

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิง่แฟลช
การตัง้คาน้ีจะเปนการควบคุมวาจะใหชุดแฟลชเสริมท่ีสนับสนุนระบบ Nikon Creative Lighting System 
(CLS; 0 420) ปลอยแสงแฟลชหรือไม เม่ือกดปุม Pv

ปุม Pv
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกลองเพื่อใหไดค าแสง
ที่ดีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมดการถายภาพ P สามารถเลอืกความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
แบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสง
เปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) หมุนแปนไปทางขวาเพื่อเลือก
รูรับแสงท่ีกวางขึ้น (คารูรับแสงต่ํา) ซ่ึงจะลดรายละเอียดของพื้นหลัง 
หรือเพ่ือใชความไวชัตเตอรสูงซ่ึงจะ “หยุด” การเคลื่อนไหว หมุนแปน
ไปทางซายเพื่อเลอืกรูรับแสงที่แคบลง (คารูรับแสงสูง) ซ่ึงจะเพิ่มระยะชัดลึก 
หรือเพ่ือใชความไวชัตเตอรต่ําท่ีจะทําใหการเคลื่อนไหวดูพราเลือน 
ผสมผสานกนัของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ ท้ังหมดจะให
คาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลกัษณเครื่องหมาย
ดอกจัน (“U”) จะปรากฏในแผงควบคมุดานบน หากตองการเรียกคืนคา
ความไวชัตเตอรและรูรับแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุน
จนกระท่ังเครื่องหมายดอกจันหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางาน
ของกลอง

A โปรดอาน
ดหูนา 447 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมวัดแสงในตวักลอง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปดใชงานระบบวัดแสง 
ใหด ู“ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชกลองมองภาพ)” ในหนา 41

แปนหมุนเลือกคําสัง่หลัก
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S: อัตโนมัติปรับชตัเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไวชัตเตอรขณะที่กลองเลือกรูรับแสง
โดยอัตโนมัติที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีที่สุด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําส่ังหลักขณะที่ระบบวัดแสงทํางาน 
ความไวชัตเตอรสามารถตั้งคาใหเปน 
“p” หรือเปนคาที่อยูระหวาง 30 วินาที 
กับ 1/8000 วนิาที ความไวชัตเตอรสามารถ
ล็อคใหอยูตามคาที่เลือกไวได (0 140) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A: อตัโนมัตปิรับรรูับแสง
ในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสง ทานสามารถเลือกร ูรับแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอรที่ดีที่สุด
สําหรับการถายภาพอัตโนมัติ

ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคา
ต่ําสุดกับคาสูงสุด ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําส่ังยอยขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู 
คารูรับแสงสามารถล็อคใหอยูตามคาที่
เลือกไวได (0 140)

A เลนสชนิดไมม ีCPU (0 414, 416)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพ่ือปรับรูรับแสง ถามีการระบุ
คารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU 
ในเมนูตั้งคา (0 244) ขณะกําลงัใชเลนสชนิดไมมี CPU คารูรับแสง
ปจจุบันจะแสดงขึ้นในชองมองภาพและในแผงควบคมุดานบนโดยจะ
ปดเศษเปนคาสต็อปจํานวนเต็มท่ีใกลเคยีงที่ส ุด ถาไมมีการระบุคา 
หนาจอรูรับแสงจะแสดงเฉพาะจํานวนสตอ็ป (F โดยคารูรับแสง
สงูสุดจะแสดงเปน FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวน
ปรับรูรับแสงของเลนส

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ขณะที่ระบบวัดแสง
เปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ และหมุนแปนหมุน
เลือกคําส่ังยอยเพื่อต้ังคารูรับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรเปน “p” 
หรือเปนคาระหวาง 30 วนิาที และ 1/8000 วินาที หรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวไดโดยไมจํากัดเวลา
เพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A หรือ %, 0 138) สามารถตั้งคารูรับแสงระหวาง
คาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญล ักษณแสดงคาแสงเพื่อตรวจสอบคาแสง

ความไวชัตเตอรและคารูรับแสงสามารถล็อคใหอย ูตามคาที่เลือกไวได (0 140)

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

รูรับแสง

ความไวชัตเตอร

แปนหมนุเลอืกคําสั่งหลกั
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอัตราสวนคาแสงกต็อเมื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
เพ่ือตั้งคารูรับแสง

A สญัลักษณแสดงคาแสง
สญัลักษณแสดงคาแสงบนชองมองภาพและแผงควบคุมดานบนจะแสดงวาภาพมีแสงนอยเกินไปหรือ
มากเกินไปเมื่อใชการตัง้คาในขณะนั้น ท้ังน้ีข้ึนอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกในการตัง้คาแบบกำหนดเอง b2 (ระดับ EV 
สําหรับควบคมุคาแสง, 0 333) ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มคร้ังละ 1/3 EV, 
1/2 EV หรือ 1 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 สต็อป

คาแสงที่ดีท่ีสุด
เปดรับแสงนอยเกินไปราว 

1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไปเกิน 

3 EV
แผงควบคุม
ดานบน

ชองมองภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา สวนคาบวก
แสดงอยูทางดานซาย ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (แสดงคากลับดาน, 0 361)
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การเปดรับแสงเปนเวลานาน 
(โหมด M เทานั้น)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปน้ีเพื่อเปดรับแสงเปนเวลานานในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ 
ดวงดาว ทิวทัศนยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ

• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A): การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร
ลงคางไว เพื่อไมใหภาพพรามัว ใหใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไรสาย (0 427) หรือ
สายลั่นชัตเตอร (0 429) ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

• Time (เวลา) (%): เริ่มการถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรที่กลองหรืออุปกรณเสริมสายลั่นชัตเตอร
หรือรีโมตคอนโทรลไรสาย ชัตเตอรเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครั้งที่สอง

1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ

ระยะเวลาในการเปดรับแสง: 35 วินาที
รูรับแสง: f/25

A การเปดรับแสงเปนเวลานาน
ปดตวัเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกนัภาพไดรับผลกระทบจากแสงที่เขามาทางชองมองภาพ (0 120) 
Nikon ขอแนะนําใหใชแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเตม็แลว หรืออะแดปเตอร AC และปลัก๊ตออะแดปเตอร AC 
ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม เพ่ือปองกันไมใหสูญเส ียพลังงานขณะที่ชัตเตอรเปดคางไว โปรดทราบวาอาจเกิด
สัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา) จากการเปดรับแสง
เปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรับ ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน 
ในเมนูถายภาพ (0 315)
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2 เลือกโหมดการถายภาพ M
กดปุม I แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักจนกระทั่ง M แสดงในแผงควบคุม

3 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลัก
เพื่อเลือกความไวชัตเตอรของการเปดชัตเตอรค าง (A) 
หรือเวลา (%) สัญลักษณแสดงคาแสงจะไมปรากฏขึ้น
หากเลือกการเปดชัตเตอรคาง (A) หรือเวลา (%)

4 เปดชัตเตอร
การเปดชัตเตอรคาง: หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหรือกดสายลั่นชัตเตอร
หรือรีโมตคอนโทรลไรสายอุปกรณเสริมลงจนสุด กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนกวาจะบันทึกภาพ
จะเสร็จสมบูรณ

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

5 ปดชัตเตอร
การเปดชัตเตอรคาง: ยกนิ้วของทานออกจากปุมกดชัตเตอร

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

ปุม I แปนหมนุเลอืกคําสั่งหลกั แผงควบคมุดานบน

การเปดชัตเตอรคาง

เวลา
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การลอ็คความไวชตัเตอรและรรูบัแสง
ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรจะมีใหเลือกใชงานในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองและโหมดการถ ายภาพ
ดวยตนเอง สวนฟงกช่ันล็อครูรับแสงจะเลือกใช ไดในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสงและโหมดการถายภาพ
ดวยตนเอง ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะเลือกใชไมไดในโหมดการถายภาพโปรแกรม
อัตโนมัติ

1 กําหนดฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสงใหกบัปุมควบคุมบนกลอง
กําหนด ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 
(กําหนดการควบคุมเอง, 0 346)

2 ล็อคความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ S และ M): กดปุม
ควบคุมท่ีเลือกแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหล ักไปจนกระทั่ง
สัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุม
ดานบน

ในการปลดล็อคความไวชัตเตอร กดปุมท่ีเลือกไว แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําส่ังหลักจนกระทั่งสัญลักษณ F หายไปจาก
สวนแสดงผล

รูรับแสง (โหมดการถายภาพ A และ M): กดปุมควบคุม
ที่เลือกแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอยไปจนกระทั่ง
สัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุม
ดานบน

ในการปลดล็อครูรับแสง กดปุมที่เลือกไว แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําส่ังยอยจนกระทั่งสัญลักษณ F หายไปจาก
สวนแสดงผล

A โปรดอาน
ใชการตัง้คาแบบกําหนดเอง f3 (ลอ็คความไวชัตเตอรและรูรับแสง; 0 358) เพ่ือใหคาความไวชัตเตอร
และ/หรือรูรับแสงล็อคไวตามคาท่ีเลอืก
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)
การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด และวัดแสง
เนนกลางภาพ (0 129) เพื่อวัดคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสท่ีเลือก แลวกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและวัตถุอยูใน
จุดโฟกัส ใหกดปุมเลือกคําส่ังยอยตรงกลางเพื่อล็อคคาแสง 
(ถาทานกําลังใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหตรวจสอบวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส I ปรากฏในชองมองภาพ)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L จะปรากฏ
ในชองมองภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุมเลือกคําส่ังยอยตรงกลางคางไว 
จัดองคประกอบภาพใหม แลวถายภาพ

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลอืกคําสั่งยอย
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A พื้นท่ีวัดแสง
ในการวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในจุดโฟกสัท่ีเลอืก (0 129) ในระบบวดัแสง
เนนกลางภาพ คาแสงจะถูกลอ็คไวเปนคาท่ีวัดไดในวงกลมขนาด 12 มม. ท่ีจุดกึง่กลางของชองมองภาพ

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะท่ีการล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตัง้คาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมดการถายภาพ การตั้งคา

P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 133)

S ความไวชัตเตอร

A รูรับแสง

สามารถยนืยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคมุดานบน โปรดทราบวาไมสามารถเปลีย่นแปลง
วิธีวัดแสงไดขณะการลอ็คคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
ถาเลือก เปด (กดลงครึ่งหน่ึง) ไวสําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมือ่กดชัตเตอร, 0 336) 
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
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การชดเชยแสง
การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรือมืดลง 
ซ่ึงจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรือเฉพาะจุด (0 129) เลือกคา
ระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรับแสงมากเกินไป) โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV 
โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักไปจนกระทั่งคาที่ตองการ
แสดงขึ้นในชองมองภาพหรือแผงควบคุมดานบน

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

ปุม E

แปนหมนุเลอืกคําสั่งหลกั แผงควบคุมดานบน
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ที่คาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพริบ (โหมดการถายภาพ P, S และ A เทานั้น) 
และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมดานบน
และชองมองภาพหลังจากทานปลอยปุม E สามารถตรวจสอบ
คาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณแสดงคาแสงโดย
กดปุม E 

สามารถเรียกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสง
เมื่อปดการทํางานของกลอง

±0 EV
(กดปุม E)

–0.3 EV +2.0 EV
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A โหมดการถายภาพ M
ในโหมดการถายภาพ M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลกัษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยท่ีความไวชัตเตอร
และคารูรับแสงไมเปลีย่นแปลง

A การใชแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง, การเปลีย่นความสวางของวัตถุหลักและพ ้ืนหลงั 
การตัง้คาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 344) สามารถใชจํากัดใหการชดเชยแสง
มีผลตอพ้ืนหลังเทาน้ัน

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเลือกระดบัการเพิ่มค าท่ีสามารถเลือกใชไดสําหรับการชดเชยแสง ใหด ูการตัง้คา
แบบกําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคา
การชดเชยแสงโดยไมกดปุม E ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย, 0 334) 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเปลี่ยนคาแสง ระดบัแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัต ิ
ใหดหูนา 146
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การถายครอม
การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซใหเล็กนอย
โดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกในสถานการณ
ที่ตั้งคาใหถูกตองไดยาก และไมมีเวลาตรวจสอบผลลัพธและปรับต้ังคาใหกับการถายรูปแตละครั้ง 
หรือใชเพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับวัตถุเดียวกัน

การถายครอมปรับไดโดยใชตัวเลือก ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ 
ในเมนูการถายภาพ ซ่ึงประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้

• AE และแฟลช: กลองใชคาแสงและระดับแฟลชที่หลากหลาย
ตามชุดภาพถาย (0 147) โปรดทราบวาสามารถใชเฉพาะในโหมด
ควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคา
รูรับแสง (qA) (0 196, 421)

• AE เทาน้ัน: กลองเปลี่ยนคาแสงในชุดภาพตอเนื่อง

• แฟลชเทาน้ัน: กลองเปลี่ยนระดับแฟลชในชุดภาพตอเนื่อง

• ถายครอมไวตบาลานซ: กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพ
จะมีไวตบาลานซแตกตางกัน (0 151)

• ถายครอม ADL: กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 155)
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❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
การเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง:

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม 
จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุมดานบน

เมื่อต้ังคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ M และสัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง
และแฟลชจะปรากฏบนชองมองภาพและแผงควบคุมดานบน

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

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

จํานวนภาพ

สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสงและแฟลช

แผงควบคมุดานบน
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2 เลือกระดับการเพ่ิมคาแสง
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเล ือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2 และ 
3 EV โปรแกรมการถายครอมท่ีมีระดับข้ันการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงที่เพิ่มครั้งละ 2 EV หรือมากกว า จํานวนภาพสูงสุดคือ 5; หากเลือก
คาที่สูงกวาในขั้นตอนที่ 1 จํานวนภาพจะถูกตั้งคาเปน 5 โดยอัตโนมัติ

ปุม BKT แปนหมุนเลอืกคําสั่งยอย แผงควบคุมดานบน

หนาจอแผงควบคุม ภาพท่ีถายไป 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 โฟกัส แลวถายภาพ

กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพตามโปรแกรม
การถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับภาพที่มีการชดเชยคาแสง (ดูหนา 143)

ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดง
ในชองมองภาพและแผงควบคุมดานบน สวนหนึ่งของส ัญลักษณจะหายไปหลังจากการถาย
แตละภาพ

❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักจนกระทั่งจํานวนภาพ
ในการถายครอมเปนศูนย (r) และ M หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุด
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม การถายคร อมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกด
สองปุม (0 224) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

จํานวนภาพ: 3; ขั้นการเพิ่ม/ลด: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเลือกระดบัการเพิ่มค าแสง ใหดูการตัง้คาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับ
ควบคุมคาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลในการเลือกลําดับในการถายครอม ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง 
e7 (ลําดับการถายครอม, 0 345) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกหนาท่ีของปุ ม BKT ใหดกูารตัง้คา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม BKT + y (0 346, 353)
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A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และการถายภาพตอเน่ืองแบบเงียบ 
กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะหลงัจากถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม 
กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกครั้ง ในโหมดตัง้เวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวน
ท่ีเลือกไวในข้ันตอนที่ 1 ในหนา 147 ทุกครั้งท่ีกดปุมกดชัตเตอร โดยไมข้ึนกับตวัเลอืกท่ีเลอืกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพ
จะถูกควบคมุโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น 
กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอร หน่ึงครั้ง

ถาการดหนวยความจําเตม็กอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพลาสดุได
หลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการดหนวยความจํา ถ ากลอง
ถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปด
การทํางานของกลอง

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร และรูรับแสง (โปรแกรมอัตโนมัติ), รูรับแสง (อัตโนมัติ
ปรับชัตเตอรเอง) หรือความไวชัตเตอร (อัตโนมัตปิรับรูรับแสง, โหมดบันทึกภาพดวยตนเอง) ถาเลือก เปด 
สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคมุความไวแสงอัตโนมัต ิ(0 126) ในโหมด P, S และ A 
กลองจะปรับคาความไวแสงโดยอัตโนมัตใิหไดแสงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด 
สวนในโหมด M กลองจะใชการควบคมุความไวแสงอัตโนมัตเิปนอันดบัแรกเพ่ือใหไดคาแสงที่ใกลเคียงกับคาท ี่
ดท่ีีสดุ จากน้ันจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลีย่นความไวชัตเตอร การตัง้คาแบบกําหนดเอง e6 (การถายครอม
อตัโนมัติ (โหมด M), 0 345) สามารถใชเปลี่ยนวิธีท่ีกลองใชการถายครอมคาแสงและแฟลชในโหมด
บันทึกภาพดวยตนเอง การถายครอมจะดําเนินการได โดยปรับระดับแฟลชพรอมกับความไวชัตเตอรและ/
หรือรูรับแสง หรือปรับเฉพาะระดับแฟลช
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซแตกตางกัน

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม 
จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุมดานบน

เมื่อต้ังคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ W และสัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซจะปรากฏบนแผงควบคุมดานบน สวน M จะปรากฏบนชองมองภาพ

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

จํานวนภาพ

แผงควบคมุดานบน

สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ
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2 เลือกระดับการเพ่ิมไวตบาลานซ
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอยเพื่อเลือกการปรับคาไวตบาลานซ การเพิ่มคา
แตละข้ันจะเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ

เลือกจากระดับการเพิ่มคา 1 (5 ไมเรด), 2 (10 ไมเรด) หรือ 3 (15 ไมเรด) คา B ที่สูงข้ึน
จะสอดคลองกับปริมาณสีน้ําเงินที่เพิ่มข้ึน คา A ที่สูงข้ึนจะสอดคลองกับปริมาณสีเหลืองอําพัน
ที่เพิ่มข้ึน (0 162) โปรแกรมการถายครอมที่มีระดับข้ันการเพิ่มเทากับ 1 มีดังตอไปนี้

ปุม BKT แปนหมุนเลอืกคําสั่งยอย แผงควบคุมดานบน

หนาจอแผงควบคุม
ภาพท่ี
ถายไป

ระดบัการเพิ่ม
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

A โปรดอาน
ดคูําจํากัดความของ “ไมเรด” ไดท่ีหนา 164

ระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ

กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนาเปนจำนวนตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม 
โดยแตละสําเนาจะมีไวตบาลานซที่แตกตางกัน การปรับไวตบาลานซจะดําเนินการเพิ่มเติม
จากคาไวตบาลานซที่ปรับไวในการปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวา
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได n และสัญลักษณ
ของการดที่ใชจะกะพริบบนแผงควบคุมดานบน 
สัญลักษณ j จะกะพริบบนชองมองภาพตามที่แสดง
ในภาพทางดานขวา และปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน 
กลองจะถายภาพไดอีกครั้งเมื่อใสการดหนวยความจําใหม
ลงไป
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักจนกระทั่งจํานวนภาพ
ในการถายครอมเปนศูนย (r) และ W หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรม
ที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายคร อม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ต
โดยกดสองปุม (0 224) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีก
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเม่ือคณุภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลอืกตัวเลือก NEF (RAW) 
หรือ NEF (RAW) + JPEG จะยกเลิกการถายครอมไวตบาลานซ

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนเหลอืงอําพัน-นํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด; 0 162) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-มวงแดง

ในโหมดตัง้เวลาถาย เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้ง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอมโดยไมข้ึนกับตัวเลือกท่ีเลือกไว สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ 
(0 337)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําตดิสวางอยู กลองจะปดการทำงาน
เฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดไดรับการบันทึกแลว
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❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม 
จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุมดานบน

เมื่อต้ังคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ d และสัญลักษณแสดงการถายครอม ADL 
จะปรากฏบนแผงควบคุมดานบน สวน M จะปรากฏบนชองมองภาพ เลือกภาพสองภาพ 
โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยเปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่งจะถายโดยใชคาที่เลือกไว 
เลือกภาพ 3 ถึง 5 ภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตั้งคา Active D-Lighting ระหวาง ปด กับ ปกติ 
(3 ภาพ), ระหวาง ปด กับ สูง (4 ภาพ) หรือระหวาง ปด กับ สูงมาก 1 หรือ ต่ํา กับ สูงมาก 2 
(5 ภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการตามขั นตอนที่ 3

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

จํานวนภาพ

แผงควบคมุดานบน

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

Active D-Lighting จะปรากฏบนแผงควบคุมดานบน

ปุม BKT แปนหมนุเลอืกคําสั่งยอย

หนาจอแผงควบคุม ADL หนาจอแผงควบคุม ADL

Y

อัตโนมัติ

P

สงู

R

ต่ํา

Z

สงูมาก 1

Q

ปกติ

3

สงูมาก 2
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ

กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพตามโปรแกรมการถายครอม
ที่เลือก ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายครอมจะแสดง
ในแผงควบคุมดานบน สวนหน่ึงของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักจนกระทั่งจํานวนภาพ
ในการถายครอมเปนศูนย (r) และ d หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรม
ที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายคร อม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ต
โดยกดสองปุม (0 224) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีก
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และการถายภาพตอเน่ืองแบบเงียบ 
กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะหลงัจากถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม 
กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกครั้ง ในโหมดตัง้เวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวน
ท่ีเลือกไวในข้ันตอนที่ 1 ในหนา 155 ทุกครั้งท่ีกดปุมกดชัตเตอร โดยไมข้ึนกับตวัเลอืกท่ีเลอืกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพ
จะถูกควบคมุโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น 
กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอร หน่ึงครั้ง

ถาการดหนวยความจําเตม็กอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพลาสดุได
หลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการดหนวยความจํา ถ ากลอง
ถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปด
การทํางานของกลอง



r

159

r

ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซทําใหมั่นใจวาสีของภาพจะไมไดรับผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ควรใชการปรับ
ไวตบาลานซอัตโนมัติสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญ หากไมไดผลตามที่ตองการเมื่อใชไวตบาลานซ
อัตโนมัติ ใหเลือกตัวเลือกจากรายการดานลาง หรือใชไวตบาลานซที่ตั้งเอง

ตัวเลือกไวตบาลานซ

ตัวเลอืก อุณหภูมิส ี* คําอธบิาย

vอตัโนมัติ

3500–8000 K

กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอัตโนมัติ เพ่ือผลลพัธ
ท่ีดท่ีีสดุ ใหใชเลนสชนิด G, E หรือ D ถามีการใช แฟลชเสริม 
ผลลัพธท่ีไดจะไดรับการปรับอยางเหมาะสม 
สามารถดูอุณหภูมิสีไดในการแสดงผลขอมูลการถายภาพได
หลังจากการถายภาพ (0 254)

รักษาสขีาว (ลดโทนสี
อบอุน)

ปกติ

รักษาสภาพแสง
โทนสีอบอุน

J หลอดไส 3000 K ใชภายใตแสงจากไฟหลอด

I ฟลอูอเรสเซนต ใชกับ:

หลอดไอโซเดียม 2700 K • แสงไฟจากหลอดไอโซเดยีม (เชน ในสนามกีฬา)

วอรมไวตฟลอูอเรสเซนต 3000 K • แสงวอรมไวตฟลูออเรสเซนต

ไวตฟลูออเรสเซนต 3700 K • แสงไวตฟลูออเรสเซนต

คลูไวตฟลูออเรสเซนต 4200 K • แสงคูลไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000 K • แสงเดยไลตไวตฟลอูอเรสเซนต

เดยไลตฟลอูอเรสเซนต 6500 K • แสงเดยไลตฟลูออเรสเซนต

ไอปรอทอุณหภูมิสงู 7200 K • แหลงกําเนิดแสงที่ใหอุณหภูมิสสีูง (เชน หลอดไอปรอท)
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยกดปุม U และหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักไปจนกระทั่งการตั้งคา
ที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุมดานหลัง

H แสงอาทิตย 5200 K ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

N แฟลช 5400 K ใชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก

G เมฆมาก 6000 K
ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมาก
หรือมืดครึ้ม

M ในรม 8000 K ใชถายภาพเวลากลางวนัเมือ่วตัถอุยูในรมเงา

K เลอืกอณุหภูมิสี 2500–10000 K เลือกคาอุณหภูมิสจีากรายการ (0 165)

L ตัง้คาเอง —
ใชวัตถุ แหลงกําเนิดแสง หรือภาพถายท่ีมีอยูเปนแหลงอางอิง
ในการปรับไวตบาลานซ (0 168)

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ปุม U แปนหมนุเลอืกคําสัง่หลกั แผงควบคุมดานหลงั

A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตวัเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ
หรือภาพยนตร (0 309, 318) ซ่ึงสามารถใชเพ่ือปรับไวตบาลานซ
อยางละเอียด (0 162) หรือจัดการตัง้คาลวงหนาไวตบาลานซ (0 168) 
ตวัเลอืก อัตโนมัต ิในเมนู ไวตบาลานซ ใหตวัเลอืก รักษาสีขาว 
(ลดโทนสีอบอุน), ปกติ และ รักษาสภาพแสงโทนสอีบอุน 
รักษาสขีาว (ลดโทนสอีบอุน) ทําใหสขีาวที่บันทึกภายใตแสงหลอดไส
ปรากฏเปนสีขาว ในขณะที่ รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน จะเก็บสีรอน
จางๆ ท่ีปกตจิะพบไดภายใตแสงไฟแบบหลอดไส สามารถใชตัวเลือก I ฟลอูอเรสเซนต เพ่ือเลือก
แหลงกําเนิดแสงจากชนิดของหลอดไฟ

ตัวเลอืก อุณหภมูิสี * คําอธิบาย
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A แสงแฟลชสตูดโิอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีดีเม ื่อใชกับชุดแฟลชสตูดโิอขนาดใหญ ใหใชไวตบาลานซท่ีตั้งเอง
หรือตัง้คาไวตบาลานซไปท่ี แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคาไวตบาลานซ

A อณุหภูมิสี
สท่ีีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงือ่นไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคอืการวัด
เชิงวัตถุของสจีากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําใหวัตถุรอนเพื่อใหแสง
แผรังสอีอกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในยานใกลเคยีงก ับ 5000–5500 K 
จะปรากฏเปนสขีาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภ ูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออก
เหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภมิูสีส ูงกวาน้ีจะมีโทนสอีอกนํ้าเงิน

หมายเหตุ: ตัวเลขท้ังหมดเปนคาโดยประมาณ

A โปรดอาน
การถายครอมไวตบาลานซ (0 151) สรางสําเนาของภาพที่ถายหลายสําเนา โดยเปลี่ยนไวตบาลานซ
เปนคาปจจุบนัของ “การถายครอม”

ส ี“รอนขึ้น” (แดงกวา) ส ี“เย็นลง” (นํ้าเงนิกวา)

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]

q w re tyu i o !0 !1

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
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การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
การตั้งคาอ่ืนที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถ “ปรับแบบละเอียด” ไวตบาลานซ 
เพื่อชดเชยสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหร ือเพื่อสรางภาพที่มีโทนสีตามตองการ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนูถายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตามขั้นตอนดานลาง

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอยีด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนูยอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการ แลวกด 2 อีกครั้ง
เพื่อแสดงตัวเลือกปรับแบบละเอียด สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การปรับละเอียดไวตบาลานซที่ตั้งเอง ใหดูหนา 178)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําส่ังเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) 
โดยปรับข้ันละ 0.5 และบนแกนสีเขียว (G)– มวงแดง (M) 
โดยปรับข้ันละ 0.25 แกนแนวนอน (เหลือง-น้ําเงิน) จะสอดคลอง
กับอุณภูมิสี ในขณะที่แกนแนวตั้ง (เขียว-มวงแดง) จะมีผล
คลายกับการใชฟลเตอรชดเชยสี (CC) แกนแนวนอน
จะถูกกําหนดใหเพิ่มข้ึนทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด 
แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวยความหนาแน น
แบบแพรกระจาย

การปรับ

พิกัด
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปท่ีเมนูถายภาพ 
หากปรับคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว เครื่องหมายดอกจัน 
(“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุมดานหลัง

❚❚ ปุม U
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภมิูสี) และ L (ตั้งคาเอง) สามารถใชปุม U 
เพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียดบนแกนเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) (0 162; ในการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียดเมื่อเลือก L ใหใชเมนูถายภาพตามที่อธิบายไวในหนา 178) กดป ุม U 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอยเพื่อปรับไวต บาลานซอยางละเอียด โดยปรับข้ันละ 0.5 (เพิ่มคา
แบบเต็มแตละข้ันเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ) จนกระทั่งไดคาที่ตองการแสดงอยูใน
แผงควบคุมดานหลัง การหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอยไปทางซายจะเพิ่มปริมาณสีเหลือง (A) การหมุน
แปนหมุนเลือกคําส่ังยอยไปทางขวาจะเพิ่มปริมาณสีน้ําเงิน (B) เมื่อใชคาอ่ืนที่ไมใช 0 สัญลักษณ
เครื่องหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุมดานหลัง

ปุม U แปนหมนุเลอืกคําสัง่ยอย แผงควบคุมดานหลัง

ปุม J
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A การแสดงผลขอมลูการถายภาพ
ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ คณุสามารถกดปุม U เพ่ือปรับ
การตัง้คาไวตบาลานซในจอแสดงผลขอมูล หมุนแป นหมุนเลอืกคําสั่งหลกั
เพ่ือเลอืกโหมดไวตบาลานซและหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลอืก
อุณหภูมิสี (โหมด K, “เลอืกอุณหภูมิส”ี) หรือคาไวตบาลานซท่ีตัง้เอง 
(โหมดตัง้คาเองลวงหนา) หรือใชตวัเลอืกคําสัง่เพ่ือปรับละเอียดไวตบาลานซ
บนแกนสีเหลอืง (A)–นํ้าเงิน (B) และเขียว (G)–มวงแดง (M) (โหมด
ไวตบาลานซอ่ืนๆ)

A การปรับไวตบาลานซแบบละเอยีด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว ตัวอยางเชน การเลือ่นเคอรเซอรไปท่ี B (นํ้าเงิน) 
เม่ือเลือกการตัง้คาไวตบาลานซเปน “สีอบอุน” เชน J (หลอดไส) จะทําใหภาพถายด ู“เย็นลง” เล็กนอย 
แตจะไมทําใหกลายเปนสนํ้ีาเงิน

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกต างที่อุณหภูมิสตี่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสสี ูง ตัวอยางเชน 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสท่ีี 3000 K ไดมากกวาท่ี 6000 K มาก 
คาไมเรดซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน คอืการวัดอุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึง
ความแปรผนัดังกลาวนี้ ดงัน้ันจึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชยอุณหภูมิสี ตวัอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
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การเลือกอุณหภูมิสี
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิสีเมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมิสี) สําหรับไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภูมิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกนสีเหลือง–น้ําเงิน 
และเขียว–มวงแดง ตามที่อธบิายดานลาง

1 เลือก เลือกอุณหภูมิสี
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ จากนั้นไฮไลท 
เลือกอุณหภมิูสี แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับแกนสีเหลือง–นํ้าเงิน
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรือ 3 
เพื่อเปล่ียนคา

D เลอืกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเม ื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก N (แฟลช) 
หรือ I (ฟลอูอเรสเซนต) สําหรับแหลงกําเนิดแสงเหลาน้ี สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ใหถายภาพทดสอบ
เพ่ือพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

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

4 กด J
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปท่ีเมนูถายภาพ 
ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรับแกนสีเขียว (G)–มวงแดง (M) 
เครื่องหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุมดานหลัง

คาสําหรับแกนสเีขียว (G)-
มวงแดง (M)

ปุม J
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❚❚ ปุม U
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถใชปุม U เพื่อเลือกอุณหภูมิสี แมสําหรับแกนสีเหลือง (A)–
น้ําเงิน (B) กดปุม U และหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอยจนกวาคาที่ต องการจะปรากฏบน
แผงควบคุมดานหลัง (ดําเนินการปรับคาเปนไมเรด; 0 164) การปอนคาอุณหภูมิสีโดยตรง ใหกดปุม 
U แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข จากนั้น กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนคา

ปุม U แปนหมนุเลอืกคําสัง่ยอย

แผงควบคุมดานหลัง



168

r

ตั้งคาเอง
ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรับการถายภาพ
ภายใตสภาพแสงผสมหรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มีแสงสีเขม กลองสามารถบันทึกคาสําหรับ
ไวตบาลานซที่ตั้งคาเองไดถึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6 ทั้งนี้สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธ:ี

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและใหกลอง
วัดไวตบาลานซ (0 169) ระหวางไลฟวิว (0 44, 59) จะสามารถวัด
ไวตบาลานซในพ้ืนท่ีท่ีเลอืกของเฟรมได (การว ัดไวตบาลานซแบบจุด, 0 173)

คัดลอกจากภาพที่มอียู คดัลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 176)

A ไวตบาลานซท่ีตั้งเอง
การเปลี่ยนแปลงเปนไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะถูกนําไปใชกับคาตัง้เมนูถายภาพทั้งหมด (0 310)
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การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงท ี่จะใชถายภาพจริง ในการตั้งคาสตูดิโอ 
สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครั้งละ 1 EV 
โดยอัตโนมัติขณะวดัไวตบาลานซ; ในโหมดการถายภาพ M ใหปรับคาแสงเพื่อใหสัญลักษณ
แสดงคาแสงแสดง ±0 (0 137)

2 ตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี L (ตั้งคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุมดานหลัง

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุมดานหลงั

A การวัดคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองลวงหนา (การถ ายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะไมสามารถวัดคาได ขณะท่ีถายภาพ HDR (0 189) หรือภาพซอน (0 229) 
หรือหากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคมุเอง) > 
ปุมกดชัตเตอร (0 362) แลวหมุนตัวเลือกไลฟไปท่ี 1 ขณะไลฟวิว
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3 เลือกคาท่ีตั้งเอง
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง (d-1 ถึง d-6) 
ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุมดานหลัง

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U ช่ัวครู แลวกดปุมซํ้าจนกวาสัญลักษณ L 
ในแผงควบคุมดานหลังเริ่มกะพริบ สัญลักษณ D 
จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุมดานบนและชองมองภาพด วย
เชนกัน

5 วัดคาไวตบาลานซ
สองสามวินาทีกอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัดองคประกอบภาพวัตถุอางอิง
ใหเต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะวดัคาไวตบาลานซ 
แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 3 กลองจะไมบันทึกภาพถายไว; 
ทานสามารถวดัคาไวตบาลานซไดอยางแมนยําแม ไมไดปรับโฟกัสกลอง

ปุม U แปนหมนุเลอืกคําสั่งยอย แผงควบคมุดานหลงั

แผงควบคุมดานบน

แผงควบคมุดานหลงั

ชองมองภาพ
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได สัญลักษณ 
C จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุม ในขณะที่สัญลักษณ 
a จะกะพริบในชองมองภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจไมสามารถวัดคา
ไวตบาลานซได สัญลักษณ b a จะกะพริบข้ึน
ในแผงควบคุมและชองมองภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยังข้ันตอนที่ 5 และวัดไวตบาลานซ
อีกครั้ง

แผงควบคุมดานบน

แผงควบคมุดานหลงั

ชองมองภาพ

แผงควบคุมดานบน

แผงควบคมุดานหลงั

ชองมองภาพ
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D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางที่ถายภาพโดยใชชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู 
โหมดการวัดโดยตรงจะสิน้สดุลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตัง้เวลาสแตนดบาย, 
0 336)

A คาตั้งเองท่ีมกีารปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 178), 3 จะกะพริบในแผงควบคมุดานบนและชองมองภาพ 
(และ L ในแผงควบคมุดานหลัง) หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม

A การเลือกคาท่ีตัง้เอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ
จะมีขอความปรากฏขึ้นตามที่แสดงทางดานขวา ไฮไลทคาท่ีตั้งเอง 
แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับคาตั้งเองที่เลือกไวในขณะนั้น 
กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K เทากับคาของ แสงอาทิตย
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ในโหมดไลฟวิว (0 44, 59) จะสามารถวดัไวตบาลานซไดจากในพื้นที่ของเฟรมที่เลือก ลดข้ันตอน
การจัดเตรียมวัตถุอางอิงหรือการเปลี่ยนเลนสในระหวางการถายภาพเทเลโฟโต

1 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ

2 ตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี L (ตั้งคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุมดานหลัง

3 เลือกคาท่ีตัง้เอง
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง (d-1 ถึง d-6) 
ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุมดานหลัง

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุมดานหลงั

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสัง่ยอย แผงควบคุมดานหลงั

ปุม a
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4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U ช่ัวครู แลวกดปุมซํ้าจนกวาสัญลักษณ L 
ในแผงควบคุมดานหลังเริ่มกะพริบ กลองจะแสดงเป าหมาย
ไวตบาลานซแบบจุด (r) ที่จุดโฟกัสท่ีเลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
ขณะที่แฟลช L ปรากฏขึ้น ใหใชตัวเลือกคําส่ังเลือกตําแหนง 
r เหนือพื้นที่สีขาวหรือสีเทาของวัตถุ การซูมพื้นที่รอบๆ 
เปาหมายเพื่อการจัดตําแหนงภาพที่แมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X  
คุณสามารถวดัไวตบาลานซไดในทุกตําแหนงของเฟรมโดยการ
แตะวตัถุบนหนาจอ ซ่ึงหมายความวาไมจําเปนตองกดตัวเลือก
คําส่ังตรงกลางหรือปุมกดชัตเตอรตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 6 

6 วัดคาไวตบาลานซ
กดตัวเลือกคําส่ังตรงกลางหรือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อวัด
ไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถวัดไวตบาลานซไดคือ
เวลาที่กําหนดไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 
(หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว (0 337)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได จะปรากฏ
ขอความดังขวามือข้ึน เลือกเปาหมายไวตบาลานซใหม
และทําซํ้ากระบวนการตั้งแตข้ันที่ 5

แผงควบคุมดานหลัง
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7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม U เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

สามารถดูไวตบาลานซที่ตั้งไวลวงหนาโดยการเลือก ตั้งคาเอง 
สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนูการถายภาพ (หรือภาพยนตร) 
ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวดัไวตบาลานซที่ตั้งคาไว
ลวงหนาจะแสดงบนคาลวงหนาที่บันทึกไวระหว างไลฟวิว

D การวัดคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองลวงหนา (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนาขณะที่กําลงัประมวลผลคาแสง HDR (0 189) เมื่อเลือก ไมมี 
สําหรับ WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟวิว (0 52) หรือหากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับ
การตัง้คาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 362) และปุมเลือกไลฟวิว
จะหมุนไปท่ี 1
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การจัดการการตัง้คา

❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง

1 เลือก ตัง้คาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ จากนั้นไฮไลท ตั้งคาเอง 
แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกดตัวเลือกคําส่ัง
ตรงกลาง

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
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4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X คางไว

หากตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืนๆ กด W (M) แลวเลือกการด
หรือโฟลเดอรที่ตองการ (0 249)

5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรับภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือก ถาภาพถาย
ที่ไฮไลทมีคําอธิบาย (0 377) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธิบายของคาตั้งเองที่เลือกไว
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A การเลือกคาไวตบาลานซท่ีตั้งเอง
กด 1 เพ่ือไฮไลทคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองที่ใชอย ู (d-1–d-6) แลวกด 2 
เพ่ือเลอืกคาตัง้เองอื่นๆ

A การปรับไวตบาลานซท่ีตั้งเองแบบละเอียด
คาตั้งเองที่เลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดได โดยเลอืก 
ปรับอยางละเอยีด แลวปรับไวตบาลานซตามที่ไดอธบิายไวในหนา 162 

A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอียดสูงสดุถึง 36 ตัวอักษร สําหรับการตั้งคา
ไวตบาลานซลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก แกไขคําอธิบาย ในเมนูไวตบาลานซ
ท่ีตั้งคาเอง แลวปอนความคดิเห็นตามที่อธิบายในหนา 185 

A ปองกัน
การปองกนัไวตบาลานซท่ีตั้งคาปจจุบัน ใหเลือก ปองกัน ในเมนู
ไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา จากน้ันไฮไลท เปด แลวกด J คาตัง้เอง
ท่ีปองกันไวแลวจะไมสามารถเปลีย่นแปลงคาได สวนตัวเลือก 
ปรับอยางละเอยีด และ แกไขคําอธบิาย จะเลอืกใชไมได
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การปรบัปรุงภาพ

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

Picture Control

ตวัเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดลุ เหมาะสําหรับการใชงานทั่วไป

R สีธรรมชาติ
ปรับเปลี่ยนคานอยท่ีสดุเพ่ือใหภาพมีความเป ็นธรรมชาต ิเลอืกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนํามาเปลีย่นแปลงหรือรีทัชในภายหล ัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสสีันสดใสเหมาะสําหรับภาพพิมพ เลือกใชเพ่ือเนนสีสันดัง้เดิม
ของภาพถาย

T โทนสเีดียว ถายภาพโทนสีเดียว

o ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอ่ิม

p ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสนัสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนที่สวางจนถึงสวนที่เปนเงา 
เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผลหรือรีทัชอีกในภายหลัง
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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 ท่ีมีอยูโดยใชตวัเลือก 
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 184) สามารถบันทึก Picture Control 
แบบกําหนดเองลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองตวัอื่นในรุนเดยีวกันและมีซอฟตแวรรองรับ

A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
เม่ือกดปุม R

A เมนูถายภาพ
ท้ังน้ี Picture Control สามารถเลือกใชไดโดยเลือกตวัเล ือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพหรือ
ภาพยนตร (0 309, 318)

ปุม L (Z/Q)

ปุม J

สัญลักษณแสดง
Picture Control
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม (0 184) 
เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุดการตั้งคาแบบตางๆ 
ที่มีความสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรับการตั้งคาแตละคาเอง

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

2 ปรับการตั้งคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการ แลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรือหมุนแปนหม ุน
เลือกคําส่ังยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 0.25 (0 182) 
ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกวาปรับการตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือก
รวมการตั้งคาลวงหนาโดยการไฮไลท ปรับอยางเร็ว แลวกด 
4 หรือ 2 สามารถเรียกคืนการปรับต้ังที่เปนคาเริ่มตนไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีมีการแกไขคาจากคาตั้งจากโรงงานจะม ีเครื่องหมาย
ดอกจัน (“U”) กํากับไวในเมนู ตั้งคา Picture Control
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❚❚การตั้งคา Picture Control

ตวัเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว
ปดเสียงหรือเพ่ิมระดบัเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลอืก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไว เองท้ังหมด) ไมสามารถใชไดกบั 
สธีรรมชาติ, โทนสเีดียว, แฟลต หรือ Picture Control แบบกําหนดเอง (0 184)

การปร ับเอง 
(Picture Control ท ั งหมด)

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพ่ือปรับความคมชัดอัตโนมัติตามประเภท
ของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลอืก A เพ่ือใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัต ิ
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ 
วัตถุท่ีมืดในการตัง้คาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพ่ือใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

ความสวาง เพ่ิมหรือลดความสวางโดยไมใหสญูเสยีรายละเอ ียดที่เปนแสงสวางหรือเงา

การปร ับเอง 
 (เฉพาะภาพท ี ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิ่มตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพ่ือปรับความอิ่มตวัของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

การปร ับเอง 
(เฉพาะภาพโทนส ีเด ียว)

เอฟ็เฟกตจาก
ฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 183)

โทนภาพ เลือกโทนสท่ีีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 183)
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D “A” (อตัโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตวัของสอัีตโนมัติจะแตกตางกัน
ตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D เพ่ือใหไดภาพท่ีดท่ีีสดุ

A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัติและปรับเอง
กดปุม X เพ่ือสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) อัตโนมัตแิละปรับเอง 
สําหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอ ิ่มตัวของสี

A การต้ังคาเดิม
สญัลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา Picture Control 
จะบอกคาดัง้เดิมสําหรับการตัง้คา ใหใชคาน้ีเปนคาอางอิงเมื่อปรับการตัง้คา

A เอฟ็เฟกตฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตวัเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรใหเลอืก
ดงัตอไปน้ี:

ตัวเลือก คําอธบิาย

Y สีเหลือง
เพ่ิมคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สสีมจะทําใหเกิด
คอนทราสตมากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสตมากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง
G สเีขียว ชวยปรับสีผวิใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในภาพถายบุคคล

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดยีว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตวัของส ี
กด 4 หรือ 2 เพ่ือปรับความอิ่มตัวของสี ไมสามารถควบคมุความอิ่มตวั
ของสีได เม่ือเลอืก B&W (ขาวและดํา) ไว

A ตวัเลือก Picture Control แบบกําหนดเอง
ตวัเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตวัเลือกของ Picture Control 
แบบกําหนดเองตนฉบับท่ีใชสราง
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่อยูในกลองแล วบันทึกไวเปน Picture Control 
แบบกําหนดเองได

1 เลือก จดัการ 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 ที่มีอยู แลวกด 2 หรือกด J 
เพื่อไปยังข้ันตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ Picture Control 
ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 182 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หากตองการยกเล ิก
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแลวเริ่มตนใหมจากคาที่ตั้งมาจาก
โรงงานใหกดปุม O (Q) กด J เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

5 เลือกปลายทาง
เลือกปลายทางสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง 
(C-1 ถึง C-9) แลวกด 2
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6 ตั้งช่ือ Picture Control
หนาจอปอนขอความที่แสดงทางดานขวา
จะปรากฏขึ้น โดยคาเริ่มตน 
Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูกตั้งช่ือ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดย
อัตโนมัติ) ตอทายช่ือของ Picture Control 
ที่มีอยู หากตองการใชช่ือตามคาแรกเริ่ม 
ใหดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 7 ในการยายเคอรเซอรไปยังพื้นที่ช่ือ ใหแตะจอแสดงผล
หรือกดคางไวที่ปุม W (M) แลวกด 4 หรือ 2 การปอนตัวอักษรใหมที่ตําแหนงเคอรเซอร
ปจจุบัน ใหแตะตัวอักษรบนแปนพิมพสัมผัส (แตะปุมการเลือกแปนพิมพเพื่อหมุนไป
ตามแปนพิมพตัวอักษรใหญ ตัวอักษรเล็ก และสัญลักษณ) คุณยังสามารถใชตัวเลือกคําส่ัง
เพื่อไฮไลทอักขระที่ตองการในพื้นที่แปนพิมพแลวกดตรงกลางของตัวเลือกคําส่ัง ในการลบ
ตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q)

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ 
หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ

7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออกจากเมนู
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
และออกจากเมนู Picture Control 
ที่บันทึกใหมจะปรากฏอยูในรายการ 
Picture Control

พื้นท่ีแปนพิมพ

พื้นท่ีช่ือ

การเลอืกแปนพิมพ

ปุม J
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A จัดการ Picture Control เปลีย่นชื่อ
สามารถเปลีย่นชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองไดตลอดเวลา
โดยใชตวัเลือก เปลี่ยนชื่อ ในเมนู จัดการ Picture Control

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพ่ือลบ 
Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเมื่อไมตองการใชอีกตอไป

A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีเปนตนฉบับในการสราง 
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสญัลกัษณปรากฏอยูท่ีมุมบนขวา
ของหนาจอแกไข

A การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
รายการ โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control มีตวัเลือกท่ีปรากฏ
ดานลาง ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพ่ือคดัลอก Picture Control แบบกําหนดเอง
ไปยังและจากการดหนวยความจํา (ตวัเลือกเหลาน้ีใชไดกับ
การดหนวยความจําในชองท่ี 1 เทาน้ัน และไมสามารถใชไดกับ
การดหนวยความจําในชองท่ี 2) หลงัจากคัดลอกไปยังการดหนวยความจํา 
สามารถใช Picture Control กับกลองอื่นหรือซอรฟแวรท่ีรองรับ
• คดัลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองจาก
การดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถงึ C-9 ท่ีอยูในกลองพรอมตั้งช่ือ
ตามตองการ

• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองทิ้งจากการดหนวยความจํา
• คดัลอกไปการด: คดัลอก Picture Control แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยังจุดหมายปลายทาง
ท่ีเลือก (1 ถงึ 99) ในการดหนวยความจํา

สัญลกัษณแสดง Picture
Control ตนฉบับ
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การเกบ็รายละเอยีดในสวนทีไ่ฮไลทและ
เงามืด

Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลทและเงามืดสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรับการถายภาพที่มีคอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจงที่มีแสงจา
ผานบานประตูหรือหนาตาง หรือการถายภาพวัตถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด ฟงกช่ันนี้จะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 129)

ปด Active D-Lighting Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ

A “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”
ตวัเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพ่ือปรับชวงความกวางในการรับแสง
ใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลอืก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 400) จะทําใหสวนเงามืดในภาพสวางขึ้น
หลังจากถายภาพ
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การใช Active D-Lighting:

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

2 เลือกตวัเลือก
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J ถาเลือก Y อัตโนมัติ 
กลองจะปรับ Active D-Lighting ใหสอดคลองกับสภาพ
การถายภาพโดยอัตโนมัติ (อยางไรก็ตาม ในโหมดการถายภาพ 
M นั้น Y อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ Q ปกติ)

D Active D-Lighting
Active D-Lighting ไมสามารถใชกับภาพยนตร สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
ฝาหรือเสน) อาจเกิดข้ึนในภาพที่ถายดวย Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในวัตถุ
ท่ีตองการถายบางวัตถุ

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอม ADL สําหรับ ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 146) กลองจะเปลี่ยนใช 
Active D-Lighting ระดบัตางๆ ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 155)
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มีคอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่สวางที่สุด
และเงามืดของวตัถุโดยนําภาพสองภาพที่ถายดวยค าแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน HDR จะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 129; หากใชกับระบบวัดแสงเฉพาะจุด
หรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไมมี CPU ความตางของคาแสง อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ 
2 EV โดยประมาณ) ฟงกช่ันนี้ไมสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) แสงแฟลช (0 194), 
การถายครอม (0 146), การถายภาพซอน (0 229) และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 74) 
จะใชงานไมไดขณะที่ฟงกช่ัน HDR ทํางาน และความไวชัตเตอร A และ % จะเลือกใชงาน
ไมได

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

+

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพท่ีสอง (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 จะดําเนินตอไปจนกวาจะเลือก ปด สําหรับ 
โหมด HDR

• ในการถายภาพ HDR หนึ่งภาพ เลือก เปด 
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติโดยอัตโนมัติ
หลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชั่นนี้โดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ ื่นเพ่ิม เลือก ปด

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

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก 
แลวกด J เลือกคาที่สูงข้ึนสําหรับวตัถุที่มีคอนทราสตสูง ทั้งนี้ 
โปรดทราบวาการเลือกคาที่สูงกวาที่ตองใชอาจทําใหภาพที่
ถายออกมาไมเปนไปตามตองการ ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะ
ปรับคาแสงโดยอัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ

4 เลือกคาความเนียน
ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหวางภาพสองภาพ 
ใหไฮไลท ความเนียน แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก 
แลวกด J คาที่สูงข้ึนจะทําใหภาพที่ตอกันเนียนขึ้น อาจมองเห็น
แสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในวัตถุที่ตองการถายบางวัตถุ
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5 จดัองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด 
“l y” จะกะพริบบนดานบนของแผงควบคุม และ 
l u ในชองมองภาพระหวางที่กลองกําลังรวมภาพ 
และจะไมสามารถถายภาพไดจนกระทั่งบันทึกภาพเสร็จ  
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดก็ตามสําหรับโหมดลั่นช ัตเตอร 
กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR จะปดการทํางาน
เมื่อเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR เทานั้น ถาเลือก 
เปด (ถายภาพเดียว) ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ y 
จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ 
HDR เสร็จ

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนที่ขณะถ ายภาพ 
ควรใชขาตัง้กลอง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฉากท่ีถายภาพ ทําใหอาจมองไมเห็นเอ็ฟเฟกต อาจมีเงาเกิดข้ึนรอบๆ ตวัแบบ
ท่ีมีแสงจา หรือมีแสงเปนวงกลมรอบๆ ตัวแบบที่มืด ซ่ึงทานสามารถลดการเกิดกรณีดงักลาวไดโดยปรับ
คาความเนียน

แผงควบคุมดานบน

ชองมองภาพ
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A ปุม BKT
ถาเลอืก HDR (High Dynamic Range) สําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง 
f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม BKT + y (0 346, 353) 
ทานสามารถเลือกโหมด HDR ไดโดยกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลกั สวนความแตกตางของแสง เลอืกไดโดยกดปุม BKT 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย โหมดและความแตกตางของคาแสง
จะปรากฏบนแผงควบคมุดานบน: สัญลักษณท่ีแทนที่โหมดไดแก a 
สําหรับ ปด, B สําหรับ เปด (ถายภาพเดยีว) และ b สําหรับ 
เปด (ถายเปนชุด) 

A การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ถาเลอืก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเริ่มถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ HDR 
ตอไปตามชวงเวลาหางที่เลือกไว (ถาเลอืก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลาจะปดการทํางาน
เม่ือถายภาพหนึ่งภาพ)

A ชองเมนูถายภาพ
คา HDR สามารถปรับไดแยกตามชอง (0 310) แตการเปลี่ยนเปนชองอื่นขณะที่ HDR ทํางานอยูระหวาง
การถายภาพซอน (0 229) หรือการถายแบบเวนชวงเวลา (0 236) จะเปนการปดฟงกช่ัน HDR ฟงกช่ัน HDR 
จะปดการทํางานเชนกัน ถาทานเปลี่ยนเปนชองท ี่เลอืกตัวเลือก NEF (RAW) ไวสําหรับคุณภาพของภาพ
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การถายภาพดวยแฟลช
การถายภาพดวยแฟลช ใหตอชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 420) เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง 
คุณยังสามารถใชชุดแฟลชรีโมตสําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การใชชุดแฟลช ใหดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อยึดชุดแฟลชเสริมภายนอกบนกลองและถายภาพโดยใชแฟลช

1 ประกอบชุดแฟลชเขากับชองเสียบอุปกรณเสริม
โปรดดูรายละเอียดตางๆ จากคูมือท่ีใหมากับชุดแฟลช

2 เปดกลองและชุดแฟลช
แฟลชจะเริ่มชารจ สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (c) จะปรากฏบนชองมองภาพ
เมื่อชารจเรียบรอยแลว

การใชแฟลช
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3 ปรับการตั้งคาแฟลช
เลือกโหมดแฟลช (0 198) และโหมดควบคุมแฟลช (0 197)

4 ปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง

5 ถายภาพ

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศกัยไฟฟาท่ีสูงเก ิน 250 โวลต ใหกับชองเสียบ
อุปกรณเสริมจะทําใหการทํางานผิดปกต ิแลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลองหรือแฟลชได กอนใชงาน
ชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายช่ืออยูในสวนนี้ โปรดติดตอตวัแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง
เพ่ือสอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิ

A ความไวชัตเตอร
เม่ือใชชุดแฟลชเสริมภายนอก ความไวชัตเตอรสามารถตัง้คาไดดังนี้:

โหมด ความไวชัตเตอร

P, A กลองตัง้คาเองโดยอัตโนมัต ิ(1/250 วินาที – 1/60 วินาที) *

S คาท่ีผูใชเลือก (1/250 วินาที – 30 วินาที)

M
คาท่ีผูใชเลือก (1/250 วนิาที – 30 วินาที, Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A), 

Time (เวลา) (%))

* ความไวชัตเตอรสามารถตั้งคาใหต่ําลง 30 วินาที หากเลือกโหมดแฟลชเปนแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา 
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวช ัตเตอรต่ํา หรือแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบ
ลดตาแดง

A ขั้วตอซิงค
สายซิงคสามารถใชเสยีบท่ีข้ัวตอซิงคไดหากตองการ หามเสียบชุดแฟลชอื่น
ผานสายซิงคเม่ือจะถายภาพโดยใชแฟลชสัมพันธ มานชัตเตอรชุดที่สอง
จากชุดแฟลชที่ประกอบไวท่ีชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง



196

l

A การควบคมุแฟลชรวม
การควบคุมแฟลชรวมชวยใหกลองและชุดแฟลชใชการตัง้คารวมกนัได หากชุดแฟลชที่รองรับตวัควบคมุ
แฟลชรวมที่ยึดบนกลองแลว การเปลี่ยนแปลงของการตัง้คาแฟลชไมวาจะในกลองหรือชุดแฟลช ก็จะส งผล
ในอุปกรณของท้ังสองเครื่อง รวมถึงการเปลีย่นแปลงที่กระทําโดยซอฟตแวร Camera Control Pro 2 ซ่ึงเปน
ตวัเลอืกเสริม

A การควบคมุแฟลช i-TTL
เม่ือตั้งคาชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เปน TTL กลองจะเลือกรูปแบบการควบคุมแฟลชตอไปน้ีหน่ึงแบบ
• แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: ชุดแฟลชจะปลอยแสงพรีแฟลช
ซ่ึงเกือบจะมองไมเห็น (พรีแฟลชตรวจสอบ) ทันทีกอนท่ีจะปลอยแสงแฟลชหลกั เซ็นเซอร RGB 
ความละเอียดประมาณ 180K (180000) พิกเซลจะเลือกพรีแฟลชท ี่สะทอนจากวัตถุในทุกพ้ืนท่ีของกรอบ 
และทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงภาพเพื่อปรับกาํลังแฟลชใหสมดลุระหวางวัตถ ุหลกัและ
แสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหางจะถูกนํามารวมในการคํานวณ
กําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณจะเพิ่มข้ึนสําหรับเลนสชนิดไมมี CPU โดยการใหขอมูลเลนส 
(ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสงูสุด; ดหูนา 243) ไมสามารถใชงานไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจติอล SLR: กลองจะปรับเอาทพุตแฟลชเพื่อปรับแสง
ของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพ้ืนหลัง ควรใชในการถายภาพที่เนนวัตถุหลัก
ในรายละเอียดของพื้นหลงั หรือเมื่อมีการใชการชดเชยแสง แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดจิิตอล 
SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
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การถายภาพโดยเปดแฟลชในตวักลอง
เมื่อยึด SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300 ไวบนกลอง 
จะสามารถปรับโหมดควบคุมแฟลช ระดับแฟลช 
และการตั้งคาแฟลชอื่นๆ โดยใชรายการ การควบคุมแฟลช > 
โหมดควบคุมแฟลช ในเมนูถายภาพ (ในกรณีของ SB-5000 
สามารถปรับการตั้งคาเหลานี้ไดเชนกันโดยใช ตัวควบคุมบนชุดแฟลช) 
ตัวเลือกที่สามารถใชงานไดจะแตกตางตามแฟลชท ี่ใชงาน (0 421) 
ขณะที่ความแตกตางของตัวเลือกที่แสดงภายใต โหมดควบคุมแฟลช จะข้ึนอยูกับโหมดที่เลือก 
การตั้งคาสําหรับชุดแฟลชอ่ืนๆ สามารถปรับไดโดยใชระบบควบคุมชุดแฟลชเทานั้น

• TTL: โหมด i-TTL ในกรณีของ SB-500, SB-400, และ SB-300 สามารถรับการชดเชยแสงแฟลช
โดยใชปุม W (M) (0 200)

• แฟลชภายนอกอัตโนมัติ: ในโหมดนี้ กลองจะปรับเอาทพุตอัตโนมัติตามจํานวนของแสงที่สะทอน
กับวัตถุ และใชการชดเชยแสงไดเชนกัน แฟลชภายนอกอัตโนมัติรองรับโหมด “ปรับรูรับแสงอัตโนมัต ิ” 
(qA) และ “อัตโนมัติที่ไมใช TTL” (A) กลองจะเลือกอัตโนมัติที่ไมใช TTL หากติดเลนสชนิดไมมี 
CPU โดยไมระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงกวางสุด โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU 
ในเมนูตั้งคา (0 243) โปรดดูรายละเอียดจากคูมือการใชงานชุดแฟลช

• ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง: เลือกระยะทางถึงวตัถุ การยิงแฟลชจะถูกปรับอัตโนมัติ 
สามารถใชงานการชดเชยแสงแฟลชไดเชนกัน

• ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง

• การยิงแฟลชซ้ํา: แฟลชจะยิงซํ้าขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตการถายภาพซอน 
เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งที่ยิงจากชุดแฟลช (จํานวนครั้ง) และจํานวนครั้ง
ที่ยิงแฟลชตอวินาที (ความถี่ วัดเปนหนวยเฮิรต) โปรดทราบวาจํานวนครั้งที่ชุดแฟลชยิงทั้งหมด
อาจแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับ กําลังแฟลช และ ความถี่ โปรดดูรายละเอียด
ในเอกสารที่จัดมาใหกับชุดแฟลช
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โหมดแฟลช
กลองรุนนี้รองรับโหมดแฟลชตอไปน้ี:

โหมดแฟลช คําอธิบาย

แฟลชสัมพันธกับ
มานชัตเตอรชุดแรก

ควรใชโหมดนี้กับสถานการณท่ัวๆ ไป ในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติและโหมดอัตโนมัติ
ปรับรูรับแสง ความไวชัตเตอรจะถูกตัง้คาโดยอัตโนมัติใหอยูระหวาง 1/250 และ 
1/60 วินาที (1/8000 ถึง 1/60 วินาที เมื่อใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร สูงอัตโนมัติ; 0 343)

การลดตาแดง

หากชุดแฟลชรองรับการลดตาแดง ใหเลือกโหมดนี้เพ ื่อลด “ตาแดง” ท่ีเกิดจากแสงแฟลช 
ไมควรใชกับวัตถท่ีุเคลื่อนไหวหรือในสถานการณท่ีตองใชการตอบสนองของชัตเตอร
อยางรวดเร็ว หามขยับกลองขณะถายภาพ

การลดตาแดง
พรอมแฟลชสมัพันธ
ท่ีความไวชัตเตอร

ต่ํา

รวมการลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา ใชสําหรับถายภาพบุคคล
ท่ีมีพ้ืนหลังเปนกลางคืน โหมดนี้จะใชไดในโหมดการถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติ
และอัตโนมัตปิรับรูรับแสง แนะนําใหใชขาตัง้กล องเพื่อปองกันความพรามัวท่ีเกิดจาก
กลองสั่น

แฟลชสมัพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา

แฟลชจะทํางานรวมกับความไวชัตเตอรท่ีชาเพียง 30 วินาที เพ่ือถายภาพวัตถุและพ้ืนหลงั
ตอนกลางคืนหรือภายใตแสงสลวั โหมดนี้จะใชไดในโหมดการถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติ
และอัตโนมัตปิรับรูรับแสง แนะนําใหใชขาตัง้กล องเพื่อปองกันความพรามัวท่ีเกิดจาก
กลองสั่น

แฟลชสัมพันธมาน
ชัตเตอรชุดท่ีสอง

ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดการถายภาพดวยตนเอง แฟลชจะยิงกอนชัตเตอร
ปดเพียงเล็กนอย ใชทําใหเกิดแสงไฟที่ดานหลังของวัตถุท่ีกําลังเคลือ่นท่ี ในโหมดโปรแกรม
อัตโนมัติและอัตโนมัตปิรับรูรับแสง กลองจะใชแฟลชสมัพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
เก็บภาพวัตถุและพื้นหลัง แนะนําใหใชขาตัง้กลองเพื่อปองกันความพรามัวท่ีเกิดจาก
กลองสั่น

ปดแฟลช
แฟลชไมทํางาน
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❚❚การเลือกโหมดแฟลช
ในการเลือกโหมดแฟลช กดปุม W (M) และ
แปนหมุนเลือกคําส่ังหลักจนเลือกโหมดแฟลช
ที่ตองการในแผงควบคุมดานบน:

1 สญัลักษณ Y จะกะพริบหากชุดแฟลชไมรองรับการลดตาแดง
2 การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําจะใชไดในโหมดการถายภาพ P และ A เทาน้ัน ในโหมด S 
และ M การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําจะเปลีย่นเปนการลดตาแดง

3 ใชไดกับโหมดการถายภาพ P และ A เทาน้ัน ในโหมด S และ M แฟลชสมัพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา
จะเปลีย่นเปนแฟลชสัมพันธกบัมานชัตเตอรชุดแรก

4 ในโหมดการถายภาพ P และ A โหมดสมัพันธกับแฟลชจะถูกตัง้คาเปนแฟลชสัมพ ันธกบัมานชัตเตอร
ชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ําเมื่อปลอยปุม W (M)

A ระบบแฟลชสตดูิโอ
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองไมสามารถใชรวมกับระบบแฟลชสตดูโิอได เพราะจะทําใหการซ ิงคแฟลช
ไมถกูตอง

ปุม W (M) แปนหมุนเลือก
คําสัง่หลกั

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง 4 แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา 3

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก การลดตาแดง 1
การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธ

ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา 1, 2

ปดแฟลช
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ชดเชยแสงแฟลช
การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปล่ียนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มข้ึนครั้งละ 1/3 EV 
เพื่อเปล่ียนความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธ กับฉากหลัง สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลชเพื่อใหวัตถุหลัก
สวางขึ้น หรือลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรือแสงสะทอน โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อให
ความสวางกับวัตถุหลักเพิ่มคาลบเพื่อใหวัตถ ุมืดลง

ในการเลือกคาชดเชยแสงแฟลช ใหกดปุม W (M) 
และหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังยอยไปจนกระทั่ง
คาที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุมดานบน

±0 EV
(กดปุม W (M))

–0.3 EV +1.0 EV

ปุม W (M) แปนหมุนเลือก
คําสัง่ยอย
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สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมดานบนและชองมองภาพ
หลังจากปลอยปุม W (M) ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแฟลชโดยกดปุม W (M)

ทานสามารถเรียกคืนคาการยิงแสงแฟลชปกติโดยตั้งคาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงแฟลชเมื่อปดกลอง

A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
ในโหมดควบคมุแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัตแิบบปรับตามคารูรับแสง (qA) การชดเชยแสงแฟลช
ท่ีถูกเลือกพรอมชุดแฟลชเสริมภายนอก หรือตวัเล ือก การควบคุมแฟลช ในเมนูการถายภาพ จะรวมเขากับ
การควบคมุแฟลชที่ถูกเลือกดวยปุม W (M) และแปนหมุนเลือกคําสั่ง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเลือกระดบัการเพิ่มในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตัง้คาแบบกําหนดเอง b3 
(ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการเลือกวาจะใชการชดเชยแสงแฟลช
นอกจากการชดเชยแสงในกรณีท่ีใชแฟลช ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมือ่ใชแฟลช, 
0 344) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับระดบัแฟลชโดยอ ัตโนมัตใินการถายภาพชุดหนึ่ง ใหดูหนา 147
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การล็อคคาแสงแฟลช
คุณสมบัตินี้จะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหจัดองคประกอบภาพไดใหมโดยไมตองเปลี่ยน
ระดับแฟลช และมั่นใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับว ัตถุ แมวตัถุจะไมอยูก่ึงกลางกรอบภาพก็ตาม 
กําลังแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปล ี่ยนแปลงใดๆ ในคาความไวแสง (ISO) และคารูรับแสง 
ล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เทานั้น (0 420)

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคมุกลอง
กําหนด ล็อคคาแสงแฟลช ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 346)

2 ประกอบชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
ติดตั้งชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS (0 420) เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง

3 ตั้งคาชุดแฟลชเปนโหมดที่เหมาะสม
เปดแฟลช แลวตั้งคาโหมดแฟลชเปน TTL, แฟลชนํา qA หรือ แฟลชนํา A โปรดดูรายละเอียด
ในเอกสารที่จัดมาใหกับชุดแฟลช

4 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
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5 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) 
ปรากฏบนชองมองภาพ ใหกดปุมท่ีเลือกในข้ันตอนที่ 1 แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อตรวจสอบ
ระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อคที่ระด ับน้ีและสัญลักษณการล็อคคาแสงแฟลช 
(e) จะปรากฏในชองมองภาพ

6 จัดองคประกอบภาพใหม

7 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําไดโดยไมตอง
ปลดล็อคคาแสงแฟลช

8 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมควบคุมท่ีเลือกไวในข้ันตอนที่ 1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช สัญลักษณล็อคคาแสงแฟลช 
(e) ตองไมปรากฏในชองมองภาพอีกตอไป

A ระบบวัดแสง
พ้ืนท่ีระบบวัดแสงสําหรับล็อคคาแสงแฟลชมีดังน ี้:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 6-มม. ตรงกลางกรอบภาพ

qA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ 
(การควบคุมการทํางาน
แฟลชแบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ

qA
พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

A (แฟลชหลัก)



204

l

การถายภาพดวยแฟลชรีโมต
ใชชุดแฟลชควบคุมระยะไกลสําหรับสภาวะแสงนอกกลอง (การควบคุม
การทํางานแฟลชแบบไรสาย หรือ AWL; 0 421) กลองสนับสนุน
การควบคุมแฟลชรีโมตสองรูปแบบ: AWL ออพติคอล ที่แฟลชหลัก
ควบคุมชุดแฟลชรีโมตโดยใชสัญญาณออพติคอล (แฟลชความเขม
แสงต่ํา) และ AWL วทิยุ ที่ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมดวยสัญญาณ
วิทยุที่ถูกปลอยมาจาก WR-R10 ที่เช่ือมตอกับกลองชุดแฟลชรีโมต 
เมื่อยึดชุดแฟลช SB-5000 หรือ SB-500 หรือรีโมตคอนโทรลไร สาย WR-R10 เขากับกลอง สามารถ
เลือกโหมดการควบคุมแฟลชรีโมตโดยใชรายการ การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย 
ในเมนูการถายภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

AWL 
แบบออพตคิอล

ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยใชแฟลชความเขมแสงต่ําท่ีถูกปลอยมาจากแฟลชหลกั 
ใชไดเฉพาะกับ SB-5000 หรือ SB-500 ท่ีตอเขากบัชองเส ียบอุปกรณเสริมของกลอง
และชุดแฟลชรีโมตที่รองรับ AWL ออพตคิอล (0 205)

AWL 
แบบออพติคอล/
ใชคลืน่วิทยุ

ตวัเลอืกน้ีใชสําหรับการถายภาพโดยใชแฟลชทั้งแบบท่ีใชชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณ
ออพติคอลและวิทยุ และใชไดเม่ือตอท้ัง SB-500 และ WR-R10 (สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ
และสําหรับขอมูลของชุดแฟลชอื่นท่ีรองรับ AWL แบบออพตคิอล/ใชคลื่นวิทยุ โปรดดู 
“AWL แบบออพติคอล/ใชคลื่นวิทยุ”, 0 208) การควบคมุแฟลชรีโมต จะถูกตั้งคา
อัตโนมัติไปยัง กลุมชุดแฟลช (0 209)

AWL 
แบบใชคลืน่วิทยุ

ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยสญัญาณวิทยุท่ีถูกปลอยมาจาก WR-R10 ท่ีเช่ือมตอ
กับกลอง (0 206) ใชไดเฉพาะกับ WR-R10 และชุดแฟลชรีโมตที่รองรับ AWL ว ิทยุ 
หากตองการ ทานสามารถเพิ่มแสงไดโดยตดิชุดแฟลชบนชองเสียบอุปกรณเสริมของ
กลองได (0 207)

ปด ปดใชงานการถายภาพดวยแฟลชรีโมต
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ตัง้คา
ในสวนนี้จะอธิบายรายละเอียดขั้นตอนที่เก่ียวของกับการติดตั้ง WR-R10 หรือแฟลชหลักที่ยึดติดกับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง (C) และชุดแฟลชรีโมต (f) สําหรับการถายภาพดวยแฟลชไรสาย 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการใชชุดแฟลชเสริม สามารถดูไดในเอกสารที่จัดมาใหพรอมกับอุปกรณ

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

1 C: เช่ือมตอกับแฟลชหลัก
ยึด SB-5000 หรือ SB-500 บนชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง

2 C: เปดใชงาน AWL แบบออพตคิอล
ในเมนูถายภาพ ใหเลือก AWL แบบออพตคิอล สําหรับ การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลอืกการใชแฟลชไรสาย

คุณสามารถถายภาพตามที่อธิบายไวในหนา 209 ไดแลว
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❚❚AWL แบบใชคลื่นวทิยุ
สามารถใช AWL วทิยุไดกับชุดแฟลชรีโมตที่รองรับ เมื่อติดตั้ง WR-R10 เขากับกลอง

1 C: เช่ือมตอกับ WR-R10
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่จ ัดมาใหกับ WR-R10

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

3 C: ตั้งคา WR-R10 ไปยงัชองสัญญาณที่ตองการ
ตั้งคาตัวเลือกชองสัญญาณ WR-R10 ไปยังชองสัญญาณ
ที่ตองการ

4 C: เลือกโหมดเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR) > โหมดลิงก 
ในเมนูตั้งคา (0 385) แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• จับคู: จับคูชุดแฟลชกับ WR-R10
• PIN: เช่ือมตอกลองและชุดแฟลชโดยใชรหัส PIN ส่ีหลัก

A AWL วิทยุ
ตองมีอะแดปเตอร WR-A10 เมื่อใช WR-R10 ใหแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวร WR-R10 รุนเวอรช่ันลาสดุ สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเฟรมแวร โปรดดเูว็บไซต Nikon ในพ้ืนท่ีของคณุ
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5 f: การสรางการเช่ือมตอไรสาย
ตั้งคาชุดแฟลชไปยังโหมดรีโมตแลวตั้งคาอุปกรณไปยังชองสัญญาณที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 3 
จากนั้นจับคูชุดแฟลชกับ WR-R10 ตามตัวเลือกที่เลือกในขั้นตอนที่ 4
• จบัคู: เริ่มการจับคูบนชุดแฟลช จากนั้นกดปุมจับคู WR-R10 การจับคูจะเสร็จส้ินเมื่อไฟ LINK 
บน WR-R10 และชุดแฟลชสวางเปนสีสมและสีเขียว เมื่อสรางการเชื่อมตอแลว ไฟ LINK 
ของชุดแฟลชจะสวางเปนสีเขียว

• PIN: ใชตัวควบคุมชุดแฟลชเพื่อปอน PIN ที่คุณเลือกในข้ันตอนที่ 4 ไฟ LINK ชุดแฟลชสวาง
เปนสีเขียวเมื่อสรางการเชื่อมตอเสร็จแลว

ทําตามขั้นตอนที่ 5 ซํ้าจนจับคูชุดแฟลชครบทั้งหมด

คุณสามารถถายภาพตามที่อธิบายไวในหนา 209 ไดแลว

A เช่ือมตออีกคร้ัง
ตราบใดที่แชนเนล, โหมด Link และการตัง้คาอื่นๆ คงค าเดิม กลองจะเชื่อมตอเขากับชุดแฟลชที่จับค ูไวแลว
โดยอัตโนมัต ิเมื่อคณุเลือกโหมดชุดแฟลชรีโมต และคุณสามารถขามข้ันตอนที่ 3–5 ไฟ LINK ชุดแฟลชสวาง
เปนสีเขียวเมื่อสรางการเชื่อมตอเสร็จแลว

A ชุดแฟลชที่ควบคมุดวยสญัญาณวิทยุ
สามารถรวมชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุเขากบัชุดแฟลชดงัตอไปน้ีท่ียึดบนชองเสียบอุปกรณเสริม:
• SB-5000: กอนใสชุดแฟลช ใหตัง้คาไปยงัโหมดแฟลชหลักท ี่ควบคุมดวยคลืน่วิทยุ (สญัลกัษณ d 
จะปรากฏตรงมุมซายบนของจอภาพ) และใหเลือกการควบคุมแฟลชแบบยิงแฟลชรีโมตซ้ําหรือกลุมแฟลช 
เมื่อตอชุดแฟลชแลว สามารถปรับการตัง้คาโดยใชปุมบนชุดแฟลชหรือตวัเลอืกบนเมนูกลอง ภายใต  
ตัวเลอืกกลุมชุดแฟลช > แฟลชหลกั หรือ “M” ในการแสดงผล ตวัเลือกการยิงแฟลชรีโมตซํ้า

• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: กําหนดคาแฟลชสําหรับการใชอยางอิสระและใชการควบคมุชุดแฟลช
เพ่ือปรับการตัง้คาแฟลช

• SB-500, SB-400, SB-300: ยึดชุดแฟลชบนกลองและปรับการตั้งคาโดยใชตวัเลือก ตัวเลอืกกลุมชุดแฟลช 
> แฟลชหลัก
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❚❚AWL แบบออพตคิอล/ใชคลื่นวทิยุ
สําหรับการยิงแฟลชรีโมตที่ทํางานรวมกับท้ังชุดแฟลชแบบออพติคอลและแบบที่ควบคุมดวยคล่ืนวิทย ุ 
ใหเช่ือมตอ WR-R10 และตอหนึ่งในอุปกรณตอไปนี้เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง: SB-500, 
SB-910, SB-900, SB-800 หรือ SB-700 ที่กําหนดใหทําหนาที่เปนแฟลชหลัก หรือ SU-800 กําหนดคา
ชดุแฟลชทีค่วบคมุดวยคลืน่วิทยุตามทีอ่ธบิายใน “AWL แบบใชคล่ืนวิทยุ” (0 206) แตโปรดทราบวา หากทานใช 
SB-500 ทานจําเปนจะตองเลือก AWL แบบออพติคอล/ใชคลื่นวิทยุ สําหรับ การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย ในข้ันตอนที่ 2 (หากใชกับชุดแฟลชอ่ืนๆ จะเลือก AWL แบบออพติ
คอล/ใชคลื่นวิทยุ โดยอัตโนมัติ) วางชุดแฟลชแบบออพติคอล ในกลุม A, B หรือ C และแบบที่ควบคุม
ดวยคลื่นวทิยุ ในกลุม D, E หรือ F ซ่ึงในตอนนี้ทานสามารถถายภาพไดตามที่อธิบายในหนา 209

A ขอมลูแฟลชรีโมต
การดชุูดแฟลชที่ควบคุมลาสุดโดยใช AWL วิทยุ ใหเลอืก 
การควบคุมแฟลช > ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ 
ในเมนูถายภาพ สามารถเปลี่ยนตัวระบ ุ(“ช่ือแฟลชรีโมต”) ของชุดแฟลช
แตละตัวไดโดยใชตวัควบคุมชุดแฟลช
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ถายภาพ
รายการ การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต ในเมนูถายภาพมีตัวเลือกสําหรับการถายภาพ
โดยใชแฟลชรีโมตอยูสามตัวเลือก: แฟลชกลุม, ควบคุมไรสายอยางรวดเร็ว และ การซํ้ารีโมต

❚❚แฟลชกลุม
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งคาแยกสําหรับแตละกลุม

1 C: เลือก ตวัเลือกกลุมชุดแฟลช
ไฮไลท ตัวเลอืกกลุมชุดแฟลช ในการแสดงผลควบคุมแฟลช
และกด 2

2 C: เลือกโหมดควบคุมแฟลช
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสําหรับแฟลชหล ัก
และชุดแฟลชในแตละกลุม:
• TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL (0 196)
• qA: รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ)
• M: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• – – (ปด): ชุดแฟลชจะไมยิงและจะไมสามารถปรับระดับแฟลชได

หากเลือก AWL แบบออพติคอล หรือ AWL แบบออพติคอล/
ใชคลื่นวิทยุ สําหรับ การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย ในเมนูถายภาพ (0 309) แลว 
ใหเลือกชองสัญญาณสําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชร ีโมตมี 
SB-500 คุณตองเลือกชองสัญญาณ 3 แตมิฉะนั้นแลว
คุณสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง 1 และ 4
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3 f: ตั้งคาชองสัญญาณ (สําหรับ AWL ออพติคอลเทาน้ัน)
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในข้ันตอนที่ 2

4 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
AWL แบบออพติคอล
เลือกกลุม (A, B หรือ C หรือหากคุณใชแฟลชหลัก SB-500 ให เลือก A หรือ B) สําหรับชุดแฟลช
รีโมตแตละตัว แมวาจะไมมีการกําหนดจํานวนชุดแฟลชรีโมตที่สามารถใชได จํานวนที่เหมาะสม
อยางมากที่สุดคือสามชุดตอกลุม หากจํานวนมากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปลอยออกมา
จะรบกวนประสิทธภิาพ

AWL แบบใชคลื่นวิทยุ
เลือกกลุม (A–F) สําหรับชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลชไดสูงสุด 
18 ตัวในทุกๆ การรวมการใชงาน

5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับชุดแฟลช 
หลังจากจัดชุดแฟลชแลว ใหทดสอบการยิงเพื่อยืนยันชุดแฟลชทั้งหมดที่ยังทํางานอยู คุณสามารถ
ทดสอบการยิงชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุโดยกดปุม i ในการแสดงผลขอมูลแฟลช 
(0 216) และเลือก ทดสอบแฟลช

6 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
ใน AWL วิทยุ เมื่อชุดแฟลชทุกตัวพรอมใชงาน สัญลักษณ
แสดงแฟลชพรอมทํางานจะติดสวางขึ้นในชองมองภาพของกลอง 
(0 10) หรือในการแสดงผลขอมูลการถายภาพแฟลช สามารถดู
สถานะชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณวทิยุโดยเลือก 
การควบคุมแฟลช > ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลืน่วิทยุ 
ในเมนูการถายภาพ
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❚❚ควบคุมไรสายแบบลัด
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมการชดเชยแฟลชโดยรวม และความสมดุลระหวางกลุม A และ B ขณะที่
ตั้งคาเอาทพุตสําหรับกลุม C ดวยตนเอง

1 C: เลือก ตวัเลือกการควบคุมไรสายแบบลัด
ไฮไลท ตัวเลอืกการควบคุมไรสายแบบลัด ในการแสดงผล
ควบคุมแฟลชและกด 2

2 C: ปรับการตั้งคาแฟลช
เลือกความสมดุลระหวางกลุม A และ B

ปรับการชดเชยแฟลชสําหรับกลุม A และ B

เลือกโหมดการควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสําหรับชุดแฟลช
ในกลุม C
• M: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• – –: ชุดแฟลชในกลุม C ไมยิงแฟลช
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หากเลือก AWL แบบออพติคอล สําหรับ การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย ในเมนูถายภาพ (0 309) แลว 
ใหเลือกชองสัญญาณสําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชร ีโมต
มี SB-500 คุณตองเลือกชองสัญญาณ 3 แตมิฉะนั้นแลว
คุณสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง 1 และ 4

3 f: ตั้งคาชองสัญญาณ (สําหรับ AWL ออพติคอลเทาน้ัน)
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในข้ันตอนที่ 2

4 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
เลือกกลุม (A, B หรือ C)

AWL แบบออพติคอล
แมวาจะไมมีการกําหนดจํานวนชุดแฟลชรีโมตที่สามารถใชได จํานวนที่เหมาะสมอยางมากที่สุด
คือสามชุดตอกลุม หากจํานวนมากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

AWL แบบใชคลื่นวิทยุ
แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลชไดสูงสุด 18 ตัวในท ุกๆ การรวมการใชงาน

5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับชุดแฟลช 
หลังจากจัดชุดแฟลชแลว ใหทดสอบการยิงเพื่อยืนยันชุดแฟลชทั้งหมดที่ยังทํางานอยู คุณสามารถ
ทดสอบการยิงชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุโดยกดปุม i ในการแสดงผลขอมูลแฟลช 
(0 216) และเลือก ทดสอบแฟลช
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6 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
ใน AWL วทิยุ เมื่อชุดแฟลชทุกตัวพรอมใชงาน สัญลักษณ
แสดงแฟลชพรอมทํางานจะติดสวางขึ้นในชองมองภาพของกลอง 
(0 10) หรือในการแสดงผลขอมูลการถายภาพแฟลช สามารถดู
สถานะชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุโดยเลือก 
การควบคุมแฟลช > ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ 
ในเมนูการถายภาพ

❚❚การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ชุดแฟลชจะยิงซํ้าขณะที่เปดชัตเตอร ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตถายภาพซ้ํา

1 C: เลือก ตวัเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ํา
ไฮไลท ตัวเลอืกการยิงแฟลชรีโมตซ้ํา ในการแสดงผลควบคุม
แฟลชและกด 2

2 C: ปรับการตั้งคาแฟลช
เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งสูงสุดที่ยิงแฟลช
จากชุดแฟลช (จํานวนครั้ง) และจํานวนครั้งที่ยิงแฟลชตอวินาที 
(ความถี่)

เปดใชงานหรือปดใชงานกลุมท่ีเลือก เลือก เปด เพื่อเปดใชงาน
กลุมท่ีเลือก, – – เพื่อปดใชงานกลุมท่ีเลือก
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หากเลือก AWL แบบออพติคอล สําหรับ การควบคุมแฟลช > 
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย ในเมนูถายภาพ (0 309) แลว 
ใหเลือกชองสัญญาณสําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชร ีโมตมี 
SB-500 คุณตองเลือกชองสัญญาณ 3 แตมิฉะนั้นแลว
คุณสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง 1 และ 4

3 f: ตั้งคาชองสัญญาณ (สําหรับ AWL แบบออพติคอลเทาน้ัน)
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในข้ันตอนที่ 2

4 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
AWL แบบออพติคอล
เลือกกลุม (A, B หรือ C) สําหรับชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แมวาจะไมมีการกําหนดจํานวนชุด
แฟลชรีโมตที่สามารถใชได จํานวนที่เหมาะสมอยางมากที่สุดคือสามชุดตอกลุม หากจํานวน
มากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธภิาพ

AWL แบบใชคลื่นวิทยุ
เลือกกลุม (A–F) สําหรับชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลชไดสูงสุด 
18 ตัวในทุกๆ การรวมการใชงาน

5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับชุดแฟลช 
หลังจากจัดชุดแฟลชแลว ใหทดสอบการยิงเพื่อยืนยันชุดแฟลชทั้งหมดที่ยังทํางานอยู คุณสามารถ
ทดสอบการยิงชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุโดยกดปุม i ในการแสดงผลขอมูลแฟลช 
(0 216) และเลือก ทดสอบแฟลช
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6 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
ใน AWL วทิยุ เมื่อชุดแฟลชทุกตัวพรอมใชงาน สัญลักษณ
แสดงแฟลชพรอมทํางานจะติดสวางขึ้นในชองมองภาพของกลอง 
(0 10) หรือในการแสดงผลขอมูลการถายภาพแฟลช สามารถดู
สถานะชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุโดยเลือก 
การควบคุมแฟลช > ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ 
ในเมนูการถายภาพ

A AWL ออพติคอล
จัดตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตเพ ื่อรับแฟลชนําจากแฟลชหลัก (ตองระมัดระวังเปนพ ิเศษ
หากไมตดิตัง้กลองบนขาตัง้กลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจากชุดแฟลชรีโมต
ไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด qA) เพราะอาจรบกวนคาแสง 
เพ่ือปองกันแฟลชความเขมแสงต่ําท่ียิงจากแฟลชหลักปรากฏในภาพถายท่ีชวงสัน้ๆ ใหเลือกคาความไวแสง 
(ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงมาก) หรือหมุนหัวแฟลชบนแฟลชหลกัไปยังจุดดานบน หลังจาก
วางตําแหนงชุดแฟลชรีโมต จะมีการยิงทดสอบและดผูลลพัธในหนาจอกลอง

A การชดเชยแสงแฟลช
คาการชดเชยแฟลชที่เลือกดวยปุม W (M) และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จะถูกเพ่ิมไปยังค าชดเชยแฟลช
ท่ีเลือกในเมนูตัวเลือกแฟลชไรสาย สัญลกัษณ Y จะกะพริบในดานบนของแผงควบคุมและชองมองภาพ
เม่ือเลือกคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอื่นๆ ท่ีไมใช ±0 สําหรับแฟลชหลักหรือชุดแฟลชรีโมตในโหมด TTL หรือ 
qA
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การดูขอมูลแฟลช
กลองจะแสดงขอมูลแฟลชสําหรับชุดแฟลช SB-5000, SB-500, SB-400 และ SB-300 ที่ยึดติดกับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง และสําหรับชุดแฟลชรีโมตที่ควบคุมผานทาง AWL วิทยุ โดยการใช 
WR-R10 การดูขอมูลแฟลช ใหกดปุม R ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 220) ขอมูลท่ีแสดง
อาจแตกตางกันไปตามโหมดควบคุมแฟลช

❚❚TTL

❚❚แฟลชภายนอกอัตโนมัติ

5

7
6

4

21 3 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน...............194
2 ไอคอนการสะทอน (จะปรากฏขึ้นเมื่อหัวแฟลช

เอียง)
3 การแจงเตอืนมุมแฟลช (จะปรากฏขึ้นหากมุม

กระจายแสงไมเหมาะสม)
4 โหมดควบคมุแฟลช ......................................197

สัญลักษณแสดง FP .....................................343
5 การชดเชยแสงแฟลช (TTL)...................197, 200
6 โหมดแฟลช .................................................198
7 การชดเชยแสงแฟลช ....................................200

1
2

1 โหมดควบคมุแฟลช ......................................197
สัญลักษณแสดง FP .....................................343

2 การชดเชยแสงแฟลช (ปรับรูรับแสง
อัตโนมัติ).............................................197, 200
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❚❚ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง

❚❚ปรับเอง

❚❚การยิงแฟลชซํ้า

3

1
2

1 โหมดควบคุมแฟลช ...................................... 197
สัญลกัษณแสดง FP ..................................... 343

2 การชดเชยแสงแฟลช (ควบคมุแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง)........................... 197, 200

3 ระยะทาง..................................................... 197

2
1

1 โหมดควบคุมแฟลช ...................................... 197
สัญลกัษณแสดง FP ..................................... 343

2 ระดบัแฟลช ......................................... 197, 200

2
3

1
1 โหมดควบคุมแฟลช ...................................... 197
2 ระดบัแฟลช (เอาทพุต) ................................. 197
3 จํานวนที่ปลอย (ครั้ง) ................................... 197

ความถี่ ........................................................ 197

A ขอมูลแฟลชและการตั้งคากลอง
การแสดงผลขอมูลการถายภาพแฟลชจะแสดงการตั้งค ากลองท่ีถูกเลือก 
รวมถึงโหมดคาแสง ความไวชัตเตอร รูรับแสง และค าความไวแสง (ISO)
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❚❚กลุมชุดแฟลช

❚❚ควบคุมไรสายแบบลัด

❚❚การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา

4

3 6

51 2 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1 ............210
2 รีโมตคอนโทรลแฟลช....................................209
3 โหมดควบคมุแฟลชรีโมต 2 ............................204
4 โหมดควบคมุแฟลชกลุม 2, 3 ..........................209

โหมดแฟลชกลุม...........................................209
ระดบัแฟลช/การชดเชยแฟลช ........................209

5 ชองสัญญาณ 2 ............................206, 207, 209
6 โหมด Link...................................................206

4

3

5
6

8

71 2 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1 ............213
2 รีโมตคอนโทรลแฟลช....................................209
3 โหมดควบคมุแฟลชรีโมต 2 ............................204
4 สัดสวน A : B...............................................211
5 ชดเชยแสงแฟลช ..................................200, 211
6 กลุม C โหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลช ...211
7 ชองสัญญาณ 2 ............................206, 207, 212
8 โหมด Link...................................................206

5

3
4 7

61 2 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1 ............215
2 รีโมตคอนโทรลแฟลช....................................209

ระดบัแฟลช (เอาทพุต)..................................213
3 โหมดควบคมุแฟลชรีโมต 2 ............................204
4 จํานวนที่ปลอย (ครั้ง)....................................213

ความถี่ ........................................................213
5 สถานะกลุม (เปดใชงาน/ปดใชงาน) ...............213
6 ชองสัญญาณ 2 ............................206, 207, 214
7 โหมด Link...................................................206
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1 จะแสดงใน AWL วิทยุ เม่ือชุดแฟลชทั้งหมดพรอมใชงาน
2 AWL แบบออพติคอลแสดงดวยสัญลักษณแสดง Y, AWL แบบใชคลื่นวิทยุแสดงดวย Z, AWL แบบรวมออพติคอล
และคลื่นวิทยุดวย Y และ Z แชนเนล AWL แบบออพติคอลสําหรับ AWL แบบรวมออพติคอลและคลื่นวิทยุ 
จะปรากฏขึ้นเมื่อใช SB-500 เปนแฟลชหลัก

3 จะแสดงไอคอนของแตละกลุมเมื่อมีการใชงาน AWL ออพติคอล และ วิทยุ ท่ีใชรวมกัน

A การเปลีย่นการตั้งคาแฟลช
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาแฟลชโดยการกดปุม i ในจอแสดงผลขอมูลแฟลช  
ตวัเลือกท่ีสามารถใชงานไดจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับชุดแฟลชและการตัง้คา
ท่ีเลือกไว คณุยังสามารถทดสอบยิงแฟลชได
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

การกดปุม R ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพจะแสดงขอมูลการถายภาพในจอภาพ ซ่ึงไดแก 
ความไวชัตเตอร คารูรับแสง จํานวนภาพที่เหลือ และโหมดพื้นที่ AF

ปุม R

12 3 4 5 6

7

1 โหมดการถายภาพ ....................................... 131
2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .......... 133
3 ไอคอนการล็อคความไวชัตเตอร .................... 140
4 ความไวชัตเตอร ................................... 134, 136

จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอมคาแสง
และแฟลช ................................................... 147
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ไวตบาลานซ ................................................ 151
ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU).............. 244

5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .................. 135, 416

6 รูรับแสง (คารูรับแสง)............................135, 136
รูรับแสง (จํานวนสต็อป)........................135, 416
การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม...........148, 152
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม ADL ....155
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU)..........244

7 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) ...........124
ความไวแสง (ISO) .......................................124
สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ ......................................................128
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11
12
13

10
21
22

20

8

18 17 16

9

19
14
15

8 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ........... 343
9 สัญลักษณการลอ็ครูรับแสง .......................... 140

10 สัญลักษณแสดงคาแสง ................................ 137
สวนแสดงผลการชดเชยแสง ......................... 143
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:
การถายครอมคาแสงและแฟลช ................. 147
ถายครอมไวตบาลานซ .............................. 151

11 สัญลักษณแสดง Picture Control ................. 180
12 สัญลักษณแสดง HDR ................................. 190

ความแตกตางของคาแสง HDR..................... 193
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน................. 230
จํานวนภาพ (การถายภาพซอน) .................... 231

13 เสียง “บิ๊บ” .................................................. 384

14 สัญลกัษณแสดงคําอธิบายภาพ..................... 377
15 สัญลกัษณแสดงขอมูลลขิสทิธิ์....................... 378
16 สัญลกัษณ IPTC.......................................... 379
17 สัญลกัษณแสดง Active D-Lighting ............. 188
18 พ้ืนท่ีสี ......................................................... 315
19 โหมดแฟลช ................................................. 198
20 สัญลกัษณแสดงพ้ืนท่ีภาพ .............................. 87
21 สัญลกัษณแสดงการถายครอมคาแสง

และแฟลช ................................................... 147
สัญลกัษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ ... 151
สัญลกัษณแสดงการถายครอม ADL.............. 155

22 ตําแหนงเฟรมปจจุบันเมื่อกลองอยูในฟงกช่ัน
ถายครอม............................................ 149, 153
จํานวนการถายครอม ADL ........................... 156

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพหรือขอมูลแฟลชออกจากจอภาพ ใหกดปุม R หรือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วินาที
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (ตอ)

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสญัลักษณท้ังหมดตดิสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตวัอยาง

32

39

23

36 3537 34 33

24 2625 27 28 29 30 31

38

40
41

23 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม .............. 246
24 สัญลักษณแสดงการลดนอยซ

เมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน ......................... 315
25 สัญลักษณแสดงการควบคมุขอบมืด .............. 316
26 การควบคมุความผดิเพ้ียนอัตโนมัติ ............... 317
27 มานชัตเตอรชุดแรกอิเลก็ทรอนิกส ................. 340
28 โหมดหนวงเวลาถาย .................................... 339
29 สัญลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา ..... 239

สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา ..................... 79
30 สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน

แบตเตอรี่นาฬิกา.................................... 29, 441
31 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ......... 37
32 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา

สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ) ........ 38

33 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได................38, 475
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง ..........................244

34 ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง........................325
35 ชองเมนูถายภาพ..........................................310
36 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ .....................................101
37 โหมดพื้นท่ี AF......................................104, 106
38 ระบบวัดแสง ................................................129
39 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช ...........203
40 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ............200

คาชดเชยแสงแฟลช ......................................200
41 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง .....................143

คาการชดเชยแสง .........................................143

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดูการตัง้คาแบบกําหนดเอง c4 
(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 337) เปลีย่นสีของตัวอักษรในจอแสดงผลขอมูลไดโดยใชตวัเลอืก 
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ ในเมนูตั้งคา (0 372)
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ปุม i
การเขาถึงตัวเลือกดานลาง ใหกดปุม i ขณะถายภาพดวย
ชองมองภาพ ไฮไลทรายการดวยตัวเลือกคําส่ัง แล วกด J เพื่อดู
ตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลทไว ถาตองการกลับไปท่ีโหมดถายภาพ 
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ตวัเลือก 0
ชองเมนูถายภาพ 310
ชองการตัง้คาแบบกําหนดเอง 325
กําหนดการควบคมุเอง 346
Active D-Lighting 188
พื้นท่ีสี 315
เช่ือมตอกับเครือขาย 281
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 315
ลดนอยซท่ีความไวแสงสงู 316

ปุม i
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การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: 
การเรียกคืนคาตัง้จากโรงงาน
สามารถเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานจากการตั้งคากลองดานลางโดยการ
กดปุม S และ U คางไวพรอมกันเปนเวลาสองวินาที (ปุมเหลาน ี้
มีเครื่องหมายจุดสีเขียวกํากับ) แผงควบคุมปดชั วครูในขณะที่การตั้งคา
จะถูกรีเซ็ต

ปุม S ปุม U
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❚❚การตัง้คาที่เขาใชไดจากเมนูถายภาพ 1

1 ยกเวนการตั้งคาการถายภาพซอนและเวนชวงเวลา กลองจะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น 
โดยใชตัวเลือก ชองเมนูถายภาพ (0 310) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอื่นๆ

2 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
3 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่

บันทึกไวจนถึงจุดน้ัน โหมดซอนภาพและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
4 กลองจะไมรีเซ็ตคาความเนียนและความแตกตางของคาแสง
5 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน, ชวงเวลาในการถายภาพ 

ระยะหางและจํานวนภาพ รวมท้ังปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม ปด

คุณภาพของภาพ JPEG Normal

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF ใหญ

NEF (RAW) ใหญ

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) 100

ควบคุมความไวแสง
อัตโนมัติ

ปด

ไวตบาลานซ
อัตโนมัติ > AUTO0

รักษาสีขาว 
(ลดโทนสีอบอุน)

การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0

การตั้งคา Picture Control 2 ไมเปลี่ยนแปลง
ลดการกะพริบ
ตั้งคาการลดการกะพริบ ไมใช
สัญลักษณแสดงการลดการ
กะพริบ

เปด

การถายภาพซอน ปด 3

HDR (High Dynamic 
Range)

ปด 4

การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 5

การถายภาพไลฟวิว
แบบไมมีเสียง

ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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❚❚การตั้งคาทีเ่ขาใชไดจากเมนถูายภาพยนตร

❚❚การตั้งคาอื่นๆ

1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1EV (การถายครอมคาแสง/

แฟลช) หรือ 1 (การถายครอมไวตบาลานซ) กลองจะเล ือก Y อัตโนมัติ สําหรับภาพที่สองของโปรแกรม
การถายครอม ADL แบบภาพชุดสองภาพ

3 กลองจะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น โดยใชตัวเลือก ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
(0 325) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอื่นๆ

ตวัเลือก คาเร่ิมตน

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร

คาความไวแสง (โหมด M) 100

ควบคุมความไวแสง
อัตโนมัติ (โหมด M)

ปด

ความไวแสงสูงสุด  102400

ไวตบาลานซ
เหมือนกับการตั้งคา

ภาพถาย
VR แบบอิเล็กทรอนิกส ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

จุดโฟกัส 1 กลาง

จุดโฟกัสท่ีตั้งเอง กลาง

โหมดการถายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติ

โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด

การชดเชยแสง ปด

คางปุมล็อค AE ปด

ล็อคความไวชัตเตอร ปด

ล็อครูรับแสง ปด

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S

โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส

ชองมองภาพ AF จุดเดียว

ไลฟวิว AF พ้ืนท่ีปกติ

WB หนาจอขณะถายภาพ
ดวยไลฟวิว

ไมมี

แสดงไฮไลท ปด

ความดังของหูฟง 15

ระบบวัดแสง วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ

การถายครอม ปด 2

โหมดแฟลช
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอร

ชุดแรก

ชดเชยแสงแฟลช ปด

ล็อคคาแสงแฟลช ปด

โหมดหนวงเวลาถาย ปด 3

ตวัเลือก คาเร่ิมตน

A โปรดอาน
ดรูายการคาตัง้จากโรงงานไดท่ีหนา 289
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ลดการกะพริบ
กลองเสนอตัวเลือก ลดการกะพริบ สองตัวเลือก สําหรับลดผลกระทบของการกะพริบท่ีเกิดจากแสงไฟ
ฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอท ตัวเลือกแรกตั้งอยูที่เมนูถายภาพและใชเพื่อลดการกะพร ิบ
สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ ขณะที่ตัวเลือกที่สองอยูที่เมนูถายภาพยนตรและใชเพื่อลดการ
กะพริบในโหมดไลฟวิวและภาพยนตร

❚❚การถายภาพจาชองมองภาพ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

• ตั้งคาการลดการกะพริบ: เมื่อเลือก เปดใช กลองจะกําหนดเวลา
ถายภาพเพื่อลดเอ็ฟเฟกตของการกะพริบ

• สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ: เมื่อเลือก เปด สัญลักษณ
ตรวจจับการกะพริบ (u) จะแสดงขึ้นบนชองมองภาพหาก
ตรวจพบการกะพริบเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน ึ่ง หากตรวจพบการกะพริบเมื่อเลือก ไมใช สําหรับ 
ตั้งคาการลดการกะพริบ จะทําใหสัญลักษณกะพริบ แตหากตองการเปดใชลดการกะพริบ ใหเลือก 
เปดใช สําหรับ ตั้งคาการลดการกะพริบ

❚❚ ไลฟวิวและโหมดภาพยนตร
สามารถใชตัวเลือก ลดการกะพริบ ในเมนูถายภาพยนตรเพื่อลดการ
กะพริบถ่ีและแถบขณะที่ใชไลฟวิว (0 44) และบันทึกภาพยนตร 
(0 59)
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A ลดการกะพริบในเมนูถายภาพ
ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดกอนถายภาพเพิ่มเตมิ ตวัเลือกลดการกะพริบสามารถตรวจจับการกะพริบท่ี 100 
และ 120 Hz (สัมพันธกับอะแดปเตอร AC 50 และ 60 Hz ตามลําดบั) ระบบอาจไมสามารถตรวจจับการ
กะพริบไดหรือผลลัพธภาพถายอาจไมเปนไปตามท ี่ตองการหากพื้นหลังของภาพมืด แหลงกําเนิดแสงสวางจา 
หรือมีแสงไฟประดับ และแสงไฟที่ไมไดมาตรฐานอื นๆ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับแหลงกําเนิดแสง ซ่ึงอาจทําใหมี
ความหนวงเกิดข้ึนเล็กนอยกอนกดชัตเตอร ระหว างการถายภาพตอเน่ืองเปนชุด อัตราการบันทึกภาพอาจชา
หรือไมแนนอน นอกจากนี้ ภาพท่ีถายออกมาอาจไม เปนไปตามตองการ ถาความถี่ของแหลงจายไฟฟาเปลีย่น
ขณะถายภาพ

ระบบตรวจจับการกะพริบอาจไมทํางานที่ความเร็วช ัตเตอรต่ํากวา 1/100 วินาที (รวมถึง Bulb (A) และ 
Time (%)) หรือเมื่อเลือก MUP หรือ 14 fps (ยกกระจกขึ้น) สําหรับโหมดถายภาพหรือเมื่อเปดโหมดหนวง
เวลาถาย ระบบตรวจจับการกะพริบจะใชไดระหวางการถายภาพโดยใชแฟลช แตไมสามารถใชกับชุดแฟลช
รีโมตไรสายได
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การถายภาพซอน
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพชุดตั้งแต สองถึงสิบภาพเปนภาพถายภาพเดียว

❚❚การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากโหมดไลฟวิวกอนดําเนินการ

1 เลือก การถายภาพซอน
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

A ระยะเวลาการบันทึกท่ีนานขึ้น
หากหนาจอปดลงในขณะที่แสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 30 วินาที จะทําให
การถายภาพสิน้สดุลงและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ไดบันทึกไวจนถึงจุดน้ัน ขยายชวงเวลาที่ใชได
สําหรับบันทึกรูรับแสงถดัไปไดโดยเลือกเวลาที่นานกวาในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 
0 336)
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J:

• ในการถายภาพซอนเปนชุด เลือก 
0 เปด (ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมดการถายภาพซอน

• ในการถายภาพซอนหนึ่งภาพ เลือก เปด (ถายภาพเดียว) 
กลองจะเริ่มถายภาพปกติโดยอัตโนมัติเมื่อทานสรางภาพซอน
ภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชั่นนี้โดยไมสรางภาพซอนเพ ่ิม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) 
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุมดานบน
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3 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ แลวกด 2

กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวมเปน
ภาพเดียว แลวกด J

A ปุม BKT
ถาเลือก การถายภาพซอน สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 
(กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม BKT + y (0 346, 353) 
ทานสามารถเลอืกโหมดการถายภาพซอน ไดโดยกดปุม 
BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก และเลือกจํานวนภาพที่ถาย
โดยกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย โหมดและ
ความแตกตางของคาแสงจะปรากฏบนแผงควบคมุดานบน: 
สัญลักษณท่ีแทนที่โหมดไดแก a สําหรับ ปด, B สําหรับ 
เปด (ถายภาพเดยีว) และ b สําหรับ เปด (ถายเปนชุด)
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4 เลือกโหมดซอนภาพ
ไฮไลท โหมดซอนภาพ แลวกด 2

ตัวเลือกตอไปนี้จะแสดงขึ้น ไฮไลทตัวเลือก แล วกด J
• เพ่ิม: การถายภาพจะซอนกันโดยไมไดปรับแตง 
ไมมีการปรับคาเกน

• เฉลี่ย: กอนถายภาพซอน คาเกนของแตละภาพจะถูกแบง
ตามจํานวนภาพทั้งหมดที่ถาย (คาเกนสําหรับถายภาพ
แตละภาพจะถูกตั้งคาเปน 1/2 สําหรับถายภาพ 2 ภาพ, 
1/3 สําหรับถายภาพ 3 ภาพ ฯลฯ)

• เฉพาะสวนสวาง: กลองจะเปรียบเทียบพิกเซลในภาพถายแตละภาพและใชภาพที่สวางที่สุด

• ทําใหมืดลง: กลองจะเปรียบเทียบพิกเซลในภาพถายแตละภาพและใชภาพที่มืดที่สุด

+

+
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนื่อง (0 116) กลองจะบันทึกคาแสงทั้งหมดในการถาย
ครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) กลองจะบันทึกภาพซอนตอในขณะที่
กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลง
เมื่อถายภาพแรกเสร็จ ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะบันทึกภาพอัตโนมัติตามจํานวนที่เลือกไว
ในข้ันตอนที่ 3 ทีห่นา 231 ไมวาจะใชตัวเลือกใดที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุม
โดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมด
ล่ันชัตเตอรโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพท ุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร กลองจะถายภาพ
ตอเนื่องจนกระทั่งทุกภาพไดถูกบันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเก่ียวกับการถายภาพซอนหยุดชะง ัก
กอนที่กลองจะบันทึกภาพทั้งหมดไว ใหดูหนา 234)

สัญลักษณ n จะกะพริบจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด 
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลง
เมื่อเลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอนเทานั้น ถาเลือก 
เปด (ถายภาพเดียว) การถายภาพซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ
เมื่อการถายภาพซอนเสร็จสมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไป
จากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพซอนเสร็จ
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพซอน
หากตองการสิ้นสุดการถายภาพซอนกอนที่กลองจะถายภาพครบตามที่
กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน 
หากการถายภาพสิ้นสุดลงกอนที่กลองจะถายภาพครบตามที่กําหนดไว 
กลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ถูกบันทึกไวถึงจุดนั้น หากเลือก เฉลี่ย 
สําหรับ โหมดซอนภาพ คาเกนจะปรับเพื่อแสดงใหเห็นจํานวนภาพ
ที่บันทึกจริง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:

• มีการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 224)

• ปดกลอง

• แบตเตอรี่หมด

• ภาพถูกลบ
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D การถายภาพซอน
การถายภาพซอนอาจจะมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน)

อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน

ใชไลฟวิวไมไดขณะกําลังถายภาพ การเลือกไลฟวิว จะรีเซ็ตคา โหมดการถายภาพซอน เปน ปด

ขอมูลการถายภาพที่อยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (รวมถงึระบบวัดแสง คาแสง โหมดการถายภาพ 
ทางยาวโฟกัส วันท่ีบันทึก และการปรับทิศทางกลอง) เปนขอมูลของภาพแรกที่ถายในโหมดการถายภาพซอน

A ขอความเสยีง
การบนัทึกเสียงจะไมทํางานขณะถายภาพซอน แตทานสามารถบันทึกขอความเสียงไดหลังจากถายภาพเสร็จ 
(0 272)

A การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลอืกจนกวา
จํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนูการถายแบบ
เวนชวงเวลา) จากน้ัน ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเด ียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะสิ้นสุดลง 
(ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอนจะหย ุดลงโดยอัตโนมัติ)

A การต้ังคาอื่นๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา 
ซ่ึงจะเปลีย่นแปลงคาเมนูดังกลาวไมได
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การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ แลวกด 2 
เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา

D กอนการถายภาพ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรนอกจากการตัง้เวลาถาย (E) เมื่อใชชวงเวนเวลา กอนเริ่มการถายภาพแบบเวนชวงเวลา 
ใหลองถายภาพดวยการตัง้คาปจจุบันและดภูาพที่ไดบนหนาจอ เม่ือคุณไดปรับการตั้งคาจนเปนท่ีพึงพอใจแลว 
ใหปดชัตเตอรยางชองมองภาพ เพ่ือปองกันแสงท ี่สามารถเขาไดผานชองมองภาพ ซ่ึงจะรบกวนการถายภาพ
และคาแสง (0 120)

กอนเลือกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันท่ี ในเมนูตัง้คาและโปรดแนใจวานาฬิกาในกลองถกูตั้งเปนเวลา
และวันท่ีท่ีถูกตอง (0 28)

ควรใชขาตัง้กลอง ตดิตัง้กลองเขากับขาตั้งกลองกอนเริ่มถายภาพ เพ่ือใหม่ันใจวาการถายภาพจะไมถูก
ขัดจังหวะ ควรแนใจวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเตม็ ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอรี่กอนท่ีจะใช หรือใชอะแดปเตอร AC 
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
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2 การปรับการตั้งคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกในการเริ่ม, ชวงเวลาหาง, จํานวนภาพตอชวงเวลา และตัวเลือกปรับคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน

• การเลือกตัวเลือกในการเริ่ม:

การเริ่มถายภาพทันที ใหเลือก ทันที การเริ่มถายภาพในวันที่และเวลาที่เลือก ใหเลือก 
เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:

ไฮไลท ตวัเลือกในการเร่ิม แลวกด 2 ไฮไลทตวัเลอืก แลวกด J

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลอืกชวงเวลาหาง (ช่ัวโมง, นาที และวินาที) 
แลวกด J
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• การเลือกจํานวนภาพตอชวงเวลา:

ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรับแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอัตราที่เลือก
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (ความเร็วในการถายภาพตอเนื่อง) > 
ถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า (0 338)

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถ ายกอนหนาในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปด
ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ)

ไฮไลท จํานวนคร้ังในการถาย × 
จํานวนช็อต/ชวงเวลา แลวกด 2

เลือกจํานวนชวงเวลาและ
จํานวนช็อตตอชวงเวลา แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J
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3 เร่ิมตนถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะถายภาพชุดแรก ณ ชวงเวลา
ที่กําหนด หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาที หากเลือก ทันที สําหรับ 
ตัวเลือกในการเริ่ม ในข้ันตอนที่ 2 การถายภาพจะดําเนินตอไป
ตามชวงเวลาหางที่เลือกไวจนกระทั่งกลองถายภาพทั้งหมด

A ขณะถายภาพ
ในขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา สัญลักษณ Q บนแผงควบคุม
ดานบนจะกะพริบ ทันทีกอนท่ีชวงเวลาการถายภาพถัดไปจะเริ่ม 
จอแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดงจํานวนชวงเวลาที เหลือ 
และการแสดงผลคารูรับแสงจะแสดงจํานวนภาพที่เหล ืออยูในชวงเวลา
ปจจุบัน สวนคาอื่นๆ สามารถดูจํานวนชวงเวลาท ี่เหลืออยูและจํานวนภาพ
ในแตละชวงไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (ทันทีท่ีปุมถูกปลอย ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดง
จนกวาตัง้เวลาสแตนดบายสิ้นสุดลง)

สามารถปรับการตัง้คา ใชเมนู และแสดงภาพไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู จอภาพ
จะปดโดยอัตโนมัตปิระมาณสี่วินาทีในระหวางแต ละชวงเวลา โปรดทราบวาการเปลี่ยนการตั้งคาของกลอง
ในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูน ั้นจะทําใหการถายภาพหยุดลงได

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลอืกโหมดลัน่ชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุไวในแตละชวงเวลา
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❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากลางคัน
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาสามารถหยุดช่ัวคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J หรือเลือก 
หยุดชั่วคราว ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา

❚❚การถายแบบเวนชวงเวลาตอ
การถายภาพตอ:

• การเร่ิมทันที

• การเร่ิมในเวลาที่กําหนด

❚❚การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหเลือก ปด ในเมนูการถาย
แบบเวนชวงเวลา

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J

สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม 
ใหไฮไลท 

เลอืกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม 
แลวกด 2

เลือกวันเริ่มและเวลาเริ่ม 
แลวกด J

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J
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❚❚ ไมมีภาพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบันถามีสถานการณใดๆ ตอไปนี้เกิดข้ึนเปนเวลาแปดวินาทีหรือนานกว า
หลังจากถึงกําหนดเริ่มชวงเวลา: ยังไมไดถายภาพสําหรับชวงเวลากอนหนา หนวยความจํา
บัฟเฟอรเต็ม หรือกลองไมสามารถโฟกัสในโหมด AF-S (โปรดทราบวากลองจะปรับโฟกัสใหมกอนถาย
แตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในชวงเวลาถ ัดไป

D พื้นท่ีหนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถายให ถายภาพตอ 
(0 240) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว

A ชองเมนูถายภาพ
การเปลีย่นแปลงในการตั้งคาเวนชวงเวลาจะมีผลกับชองเมนูถายภาพทั้งหมด (0 310) หมายความวา
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานตอแมเมื่อคณุเปลี่ยนชองเมนูถายภาพ ถารีเซ็ตการต ั้งคา
เมนูถายภาพโดยใชรายการ ชองเมนูถายภาพ ในเมนูถายภาพ (0 311) การถายแบบเวนชวงเวลาจะสิ้นสุด
และการตั้งคาการถายแบบเวนชวงเวลาจะถูกรีเซ็ตคาดงัตอไปน้ี:
• ตัวเลือกเริ่ม: ทันที
• ชวงเวลาหาง: 00:01':00"
• จํานวนของชวงเวลาหาง: 1

• จํานวนภาพ: 1
• ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน: ปด

A การถายครอม
ปรับการตั้งคาการถายครอมกอนท่ีจะเริ่มการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาการถายครอมคาแสง, แฟลช หรือ 
ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน กลองจะถายภาพหลายภาพในโปรแกรม
การถายครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูชวงเวนเวลา ถาการถายครอม
ไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพ
ในแตละชวงเวลาและดําเนินการเพื่อสรางภาพใหม ตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
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A การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
เลือกชวงเวลาที่นานกวาเวลาที่จําเปนสําหรับถ ายจํานวนภาพที่เลือกไวและหากคณุใชแฟลช ใหรวมเวลา
ท่ีจําเปนสําหรับชารจแฟลช หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป จํานวนภาพที่ถายอาจนอยกวาจํานวนที่เลือกไว
ในข้ันตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวยจํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) หรือแฟลชอาจยงินอยกวาท่ีจําเปน
สําหรับคาการรับแสงเต็มสวน คากําลังแฟลชอาจตกต่ํากวาระดับท่ีปราถนา ถาหากมีการถายภาพเกินกวา
หน่ึงภาพตอชวงเวลาหาง การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับการเปดรับแสงเปนเวลานาน 
(การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคางหรือเวลา, 0 138) หรือภาพยนตรเหลื่อมเวลา (0 74) รวมท้ังไมสามารถ
เลือกใชไดในไลฟวิว (0 44, 59) หรือเมื่อเลอืก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 
(กําหนดการควบคมุเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 362, 365) โปรดทราบวาเนื่องจากความไวชัตเตอร อัตรา
การบันทึกภาพ และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพอาจแตกตางจากชวงเวลาหนึ่งไปยังอีกชวงเวลาหนึ่ง จึงทําให
เวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่งและเริ่มตนของอีกชวงเวลาอาจแตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพ
ดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือกความไวชัตเตอรของ A หรือ % ไวในโหมดการถายภาพ
ดวยตนเอง, ชวงเวลาเปนศนูย หรือเวลาเริ่มตนนอยกวาหนึ่งนาที) การแจงเตอืนจะปรากฏบนจอภาพ

การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดช่ัวคราวเมื่อเล ือก E (ตัง้เวลาถาย) หรือหากปดกลองแลวเปดอีกครั้ง 
(เม่ือปดกลอง สามารถเปลีย่นแบตเตอรี่และการดหนวยความจําไดโดยไมทําใหการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
สิ้นสดุลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสงผลตอการตั้งคาแบบเวนชวงเวลา
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เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU ในโหมด A และ M โดยการตั้งคารูรับแสงดวยแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนส โดยการระบุขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุดของเลนส) ผูใชจะสามารถเขาถึง
ฟงกช่ันของเลนสชนิดมี CPU ตอไปนี้ได

หากทราบทางยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอก

• ทางยาวโฟกัสจะระบุไว (มีเครื่องหมายดอกจันกําก ับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

หากทราบคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรับแสงจะปรากฏบนแผงควบคุมดานบนและชองมองภาพ

• ระดับแฟลชจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด qA 
(รูรับแสงอัตโนมัติ)

• รูรับแสงจะระบุ (มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

ระบุทั้งทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวดัแสงเนนกลางภาพหรือ
ระบบวดัแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกต องกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส Reflex-NIKKOR)

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุดและแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR
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การปอนหรือแกไขขอมูลสําหรับเลนสชนิดไมมี CPU:

1 เลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU
ไฮไลท ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา แลวกด 2

2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือก
หมายเลขเลนส

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

4 บันทึกการตั้งคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงที่ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
กําหนด เลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 
(กําหนดการควบคุมเอง, 0 346, 353)

2 ใชปุมควบคมุท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมท่ีเลือกและหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักหรือยอยจนกระทั่งหมายเลขเลนสที่ตองการ
ปรากฏบนแผงควบคุมดานบน

A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว ใหเลือกคามากกว าท่ีใกลเคยีงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนสมากท่ีสดุ

A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสดุของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับเลนส โปรดทราบวา
ขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับความยาวโฟกสัตางๆ สามารถ
ปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูลสําหรับเลนสใหแสดงคาใหมของความยาวโฟกัส
เลนสและคารูรับแสงสงูสุดแตละครั้งท่ีปรับค าซูม

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

หมายเลขเลนส
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ขอมูลบอกตําแหนง
ชุด GPS สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตอรีโมต 10-pin ได ทําใหคนหาคาละติจูด ลองจิจูด ความสูง เวลาสากล
เชิงพิกัด (UTC) และทิศทางที่มุงไป แลวบันทึกลงในภาพที่ถายไวแตละภาพได กลองสามารถใชไดก ับ
อุปกรณเสริมชุด GPS รุน GP-1 และ GP-1A (ดูดานลาง โปรดทราบวารุนเหลานี้จะไมมีหัวเข็มทิศ) 
หรือชุดอุปกรณย่ีหออ่ืนที่รองรับโดยการเชื่อมตอผานทางสายอะแดปเตอร GPS รุน MC-35 (0 430)

❚❚ชุด GPS รุน GP-1/GP-1A
อุปกรณเสริมชุด GPS เหลานี้ออกแบบมาเพื่อใชกับกลองดิจิตอล Nikon สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การเชื่อมตอชุด GPS ใหดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณ

A สัญลักษณ o 
จะแสดงสถานะการเชื่อมตอดวยไอคอน o ในการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ:

• o (แสดงคาง): ขอมูลบอกตําแหนงท่ีไดรับ
• o (กะพริบ): อุปกรณ GPS กําลังหาสัญญาณ การถายภาพในขณะที่
สญัลักษณน้ีกะพริบจะไมมีขอมูลบอกตําแหนง

• ไมมีสญัลักษณ: ไมมีขอมูลตําแหนงใหมท่ีไดรับจากชุดอุปกรณ GPS 
เปนเวลาอยางนอยสองวินาที ถายภาพในขณะที่สัญลักษณ o 
ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลบอกตําแหนง

A ทิศทางท่ีมุงไป
ทิศทางที่มุงไปจะถูกบันทึกไวหากอุปกรณ GPS มีหัวเข็มทิศ (โปรดทราบวา 
GP-1 และ GP-1A ไมมีหัวเข็มทิศ) กําหนดใหอุปกรณ GPS หันไปทาง
ทิศทางเดยีวกันกบัเลนส และมีระยะหางจากกลองไมต่ํากวา 20 ซม. (8 น้ิว)

A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง
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❚❚ตวัเลือกเมนูตัง้คา
รายการ ขอมูลบอกตําแหนง ในเมนูตั้งคามีตัวเลือกตามที่ปรากฏดานลาง

• ตั้งเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะเปดใชหรือไมเปดใชตัวตั้งเวลาสแตนดบายเมื่อตอชุด GPS 

• ตําแหนง: รายการนี้จะใชไดในกรณีที่เช่ือมตอกลองกับอุปกรณ GPS เทานั้น เมื่อปรากฏละติจูด 
ลองจิจูด ระดับความสูงและเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) และทิศทางที่มุงไป (ถารองรับ) ปจจุบัน
ตามที่รายงานโดยอุปกรณ GPS

• ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อต้ังนาฬิกาของกลองกับเวลาที่อุปกรณ GPS รายงาน
ใหทํางานพรอมกัน

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปดใช

เปดใชงานตัง้เวลาสแตนดบาย ตวัตั้งเวลาจะหมดอายุอัตโนมัตหิากไมมีการดําเนินงานใดๆ 
เปนระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุในการตัง้คาแบบกำหนดเอง c2 (ตัง้เวลาสแตนดบาย, 
0 336) ซ่ึงเปนการลดการสิน้เปลอืงแบตเตอรี่ หากเชื่อมตอกับชุด GP-1 หรือ GP-1A 
ชุดอุปกรณจะยังคงทํางานเปนเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไวหลงัจากตัวตัง้เวลาหมดอายุ 
เพ่ือใหกลองมีเวลารับตําแหนงบอกขอมูล ท้ังน ี้ การหนวงเวลาจะเพิ่มข้ึนสูงสดุหนึ่งนาที
หลังจากเปดใชงานระบบวัดแสงหรือเมื่อเปดเคร ื่องกลองถายรูป

ไมใช ปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย เพ่ือใหม่ันใจวาไมมีการรบกวนการบันทึกขอมูลบอกตําแหนง
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ขอมูลอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเตม็จอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏบนจอภาพ 
ทานสามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยการปดไปทางซายหรือขวา 
หรือกด 4 หรือ 2 หากตองการดูขอมูลเพิ่มเติมของภาพปจจุบัน 
กด 1 หรือ 3 (0 254)

การแสดงภาพขนาดยอ
ในการดูหลายภาพพรอมกัน กดปุม W (M) ขณะที่ภาพแสดง
เต็มหนาจอ จํานวนภาพที่แสดงบนจอภาพสามารถเพิ่มจํานวนไดตั้งแต 
4 ถึง 9 ถึง 72 ทุกครั้งที่กดปุม W (M) และสามารถลดจํานวน
การแสดงผลไดทุกครั้งที่กดปุม X เล่ือนนิ้วไปบนหนาจอสัมผัส
เพื่อเลื่อนข้ึนหรือลงหรือใชตัวเลือกคําส่ังเพื่อไฮไลทรูปภาพ

การดูภาพ
W

X

W

X

W

X

การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ

ปุม K

ปุม W (M)
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ปุมควบคุมการเลน 

J + 
แสดงขอความเลือกชองบรรจุการด/โฟลเดอร ในการเลอืกการดและโฟลเดอรของภาพ
ท่ีกําลงัเปดด ูใหไฮไลทชอง แลวกด 2 เพ่ือแสดงรายชื่อโฟลเดอร จากน้ัน ไฮไลทโฟลเดอร 
แลวกด J

J + 
สรางภาพรีทัชจากภาพปจจุบนั (0 394) หรือสรางภาพยนตรตัดตอจากภาพยนตรปจจุบัน 
(0 82)

J + 
ดคูา IPTC ท่ีกําหนดไวท่ีบันทึกไวในกลอง (0 379) ในการฝงคา IPTC ท่ีกําหนดไว
ในภาพปจจุบัน ใหไฮไลทคาท่ีตัง้เอง แลวกด J (คาดงักลาวจะไปแทนที่คาเดิมท่ีฝงไว
ในภาพปจจุบัน)

J + อัปโหลดภาพผานเครือขายไรสายหรืออีเทอรเน็ต (0 281)

A การดหนวยความจําสองใบ
หากใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดหนวยความจําท่ีจะแสดงภาพไดโดยกดปุม W (M) 
เม่ือภาพขนาดยอปรากฏขึ้น 72 ภาพ

L (Z/Q):ปองกันภาพปจจบุัน (0 265)

X: ซูมเขา (0 263)

J: ใชรวมกับตวัเลือกคําสั่งตามท่ีอธบิายไวดานลาง

O (Q): ลบภาพปจจุบัน (0 268)

W (M): การดูหลายภาพ (0 248)

G: ดูเมนู (0 289)
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A หมุนเปนแนวตัง้
การแสดงผลภาพถาย “แนวตัง้” (ทิศทางภาพถายบุคคล) ในทิศทางสูง 
ใหเลือก เปด สําหรับตวัเลือก หมุนแนวตัง้ ในเมนูแสดงภาพ (0 306)

A การแสดงภาพทันทีท่ีถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีท่ีถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 304) ภาพจะปรากฏโดยอัตโนมัติ
ในหนาจอหลงัจากถายภาพ (เน่ืองจากกลองอยูในทิศทางที่ถูกตอง ภาพจะไมหมุนเองโดยอัตโนมัตใินระหวาง
แสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง การแสดงภาพจะเริ่มข้ึนเมื่อถายภาพเสร็จ โดยเริ่มจากภาพแรก
ในชุดภาพตอเน่ืองปจจุบัน

A ตัวเลอืกคําสัง่
ตวัเลอืกคําสัง่สามารถใชไฮไลทภาพในการแสดงภาพ
ยอสวนขนาดเล็กได รวมถึงในการแสดงภาพตามภาพ
ทางดานขวา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกระยะเวลาที่จะใหหนาจอทํางานอยูแมไมมีการใชงาน ใหดูการต ้ังคา
แบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 337) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกหนาท่ีการทํางาน
ท่ีใชปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลอืกคําสั่งตรงกลาง, 0 357) 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชแปนหมุนเลอืกคําส ั่งเพ่ือคนหาภาพหรือเมนู ใหดูการตัง้คาแบบกำหนดเอง f4 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > เมนูและการแสดงภาพ (0 360)
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การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ สามารถใชจอภาพที่ไวตอการส ัมผัสเพื่อ:

ดูภาพอื่น ปดซายหรือขวาเพื่อดภูาพอื่น

เลื่อนไปยัง
ภาพอืน่ๆ 
อยางรวดเร็ว

ในโหมดมุมมองแบบเต็มจอ คุณสามารถแตะปุม
ของจอแสดงผลเพื่อแสดงแถบการเลือ่นภาพ จากน้ัน
เลื่อนนิ้วไปทางซายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูภาพอ ื่นๆ 
อยางรวดเร็ว

แถบการเลือ่นภาพ

ซูมเขา (เฉพาะภาพ
เทาน้ัน)

ใชการถางและจีบน้ิวเพื่อซูมเขาและออก และ
การเลื่อนนิ้วเพื่อเลือ่นหนาจอ (0 263) คุณยัง
สามารถใหแตะจอแสดงผลสองครั้งอยางรวดเร็ว
เพ่ือซูมเขาการแสดงภาพเต็มจอหรือยกเลกิการซูม
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ดภูาพขนาดเลก็

“การซูมออก” เพ่ือมองภาพยอสวนขนาดเล็ก 
(0 248) ใหบีบน้ิวเขาในการแสดงภาพเต็มจอ 
ใชการบีบน้ิวเขาและการเหยียดนิ้วออกเพื่อเล ือก
จํานวนภาพที่จะแสดงตัง้แต 4, 9 หรือ 72 ภาพ

ดภูาพยนตร

แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเริ่มเลนภาพยนตร 
(ภาพยนตรจะแสดงดวยสญัลกัษณ 1) แตะหนาจอ
เพ่ือหยุดช่ัวคราวหรือเลนตอ หรือแตะ Z เพ่ือออก
ไปยังการแสดงภาพเตม็จอ (โปรดทราบวาสัญลักษณ
บางอยางในการแสดงผลการเลนภาพยนตรจะไม
ตอบสนองตอการทํางานหนาจอสัมผัส)

คําแนะนํา
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ปุม i
การกดปุม i ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ กลองจะ
แสดงตัวเลือกตอไปนี้

• ใหคะแนน: ใหคะแนนภาพปจจุบัน (0 267)

• เลือก/ไมเลือกเพ่ือโอนยาย: เลือกหรือยกเลิกการเลือก
เพื่ออัปโหลดไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร FTP (0 281) 
รูปภาพที่ถูกเลือกจะแสดงดวยสัญลักษณไอคอนอัปโหลดและจะถูก
อัปโหลดเมื่อกลองไดเช่ือมตอผานอีเทอรเน็ตหรือ LAN ไรสายแลว

• IPTC: คา IPTC ที่กําหนดไวลวงหนาซ่ึงฝงไวในภาพปจจุบัน 
(0 379)

• บันทึกขอความเสียง: บันทึกขอความเสียงและเพิ่มลงใน
ภาพปจจุบัน (0 272)

• เลนขอความเสียง: เลนขอความเสียง (0 276)

• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรีทัช (0 392) เพื่อสราง
ภาพรีทัชของรูปภาพปจจุบัน

• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตัดตอภาพยนตรโดยใชตัวเลือกในเมนูตัดตอภาพยนตร 
(0 82) สามารถตัดตอภาพยนตรโดยกดปุม i เมื่อพักการแสดงภาพยนตร

• เลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร: เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ ไฮไลทชองบรรจุ แลวกด 2 
เพื่อแสดงรายการโฟลเดอรในการดที่เลือก จากนั้นไฮไลทโฟลเดอร แลวกด J เพื่อดูภาพในโฟลเดอร
ที่ไฮไลท

การออกจากเมนูปุม i แลวกลับไปยังการแสดงภาพ ใหกดปุม i อีกครั้ง

ปุม i
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ขอมูลภาพถาย
ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 เพื่อ
เล่ือนดูขอมูลภาพตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, ขอมูลการถายภาพ, 
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม และไฮไลท จะปรากฏขึ้นถามีการเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกันสําหรับ 
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 300) ขอมูลบอกตําแหนงจะแสดงบนหนาจอเมื่อมีการเปดใช
อุปกรณ GPS ขณะถายภาพเทานั้น (0 246) สวนคา IPTC ที่กําหนดไวจะปรากฏขึ้นหากมีการ
ฝงขอมูลในภาพ (0 379)

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมลูภาพรวม

ไฮไลท คา IPTC ท่ีกําหนดไว

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ ขอมูลบอกตําแหนง
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❚❚ขอมูลไฟล

1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ เทาน้ัน (0 300) แลวภาพที่เลือกจะถูกถายดวย
ชองมองภาพ

2 หากถายภาพโดยใชแมนวลโฟกัส หรือ AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส หรือ AF แบบเลือกพ้ืนท ี่โฟกัสเปน
กลุม จอแสดงผลจะแสดงจุดโฟกัสท่ีผูใชเลือกไว  หรือ หากถายภาพโดยใช AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม (HL) หรือ 
AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม (VL) จะแสดงแถวหร ือคอลัมนของจุดโฟกัสท่ีผูใชเลือกไว หากถายภาพโดยใชการ
ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ หรือ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติ จอแสดงผลจะแสดงจุดโฟกัสท่ีกลองเลือก

1/12

100NC_D5  DSC_0001.  JPG
15/10/2015  10: 02: 27

NNORORMALAL
5568x3712

123 4 5 76

15
14

13 12 11 10

16
9
8

1 สัญลกัษณขอความเสียง............................... 272
2 สถานะปองกัน ............................................. 265
3 สัญลกัษณแสดงการรีทัช .............................. 392
4 สัญลกัษณคา IPTC ท่ีกําหนดไว............ 249, 379
5 จุดโฟกัส 1, 2 ................................................. 108
6 กรอบพ้ืนท่ี AF 1 ............................................. 35
7 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
8 ช่ือไฟล ........................................................ 314
9 คณุภาพของภาพ ........................................... 92
10 ขนาดภาพ ..................................................... 95
11 พ้ืนท่ีภาพ ...................................................... 87
12 เวลาในการบนัทึก .................................. 28, 369
13 วันท่ีบันทึก............................................. 28, 369
14 ชองบรรจุการดปจจุบัน ................................... 97
15 ใหคะแนน.................................................... 267
16 ช่ือโฟลเดอร ................................................. 312
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❚❚ ไฮไลท

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

100-0001★5

1 2

3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร – หมายเลขเฟรม .............312
3 ชองสัญญาณปจจุบัน *

ปุม W (M)

RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)
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❚❚กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

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

100-0001★5

1

2

5
6
7

8
4
3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร – หมายเลขเฟรม ............. 312
3 ไวตบาลานซ ................................................ 159

อุณหภูมิสี ............................................... 165
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ............ 162
ตัง้คาเอง ................................................. 168

4 ชองสัญญาณปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) ในกราฟ
ฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอนแสดงถึงความสวาง
ของพิกเซล สวนแกนตั้งหมายถึงจํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)
7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)
8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)

ปุม W (M)

RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท



258

I

A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมเขาภาพขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด X ใชปุม X 
และ W (M) เพ่ือซูมเขาและซูมออก และเลื่อนภาพดวยตวัเล ือกคําสัง่ 
กราฟฮิสโตแกรมจะอัปเดตเพ่ือแสดงเฉพาะขอมูลของภาพในสวนที่มองเห็น
บนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพ่ือใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมในโปรแกรม
ภาพถายอื่นๆ ตวัอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย 
การกระจายโทนสจีะคอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสเีฉดสจีะเลือ่นไป
ทางซายมือ

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสเีฉดสจีะเลือ่นไป
ทางขวามือ

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลือ่นการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลือ่นการกระจาย
โทนสไีปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ 
ท่ีสวางทําใหยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ

100-0001★5
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❚❚ขอมูลการถายภาพ

MTR, SPD, AP.
EXP.  MODE,  I SO
  
FOCAL LENGTH
LENS
AF /  VR
WHI TE BALANCE

COLOR SPACE

:    ,    1/ 8000 , F2.  8
:   , Hi 0.  3
: +1.  3  ,    +5/ 6 
: 50mm
: 50       / 1.  4
: C /
: AUTO_0 (5200K)
  0   ,  0
: sRGB

NI KON  D5 100-000110

6
7
8
9

5
4
3
2
1

12
11

1 ระบบวัดแสง ................................................ 129
ความไวชัตเตอร ................................... 134, 136
รูรับแสง............................................... 135, 136

2 โหมดการถายภาพ ....................................... 131
คาความไวแสง (ISO) 1 ................................. 124

3 การชดเชยแสง ............................................. 143
ปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด 2 .................................... 335

4 ทางยาวโฟกัส ...................................... 243, 418
5 ขอมูลเลนส.................................................. 243
6 โหมดโฟกัส .............................................. 48, 98

เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ไวตบาลานซ 4 .............................................. 159
8 การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด................. 162
9 พ้ืนท่ีสี ......................................................... 315

10 ช่ือกลอง
11 พ้ืนท่ีภาพ ...................................................... 87
12 หมายเลขโฟลเดอร – หมายเลขเฟรม ............. 312

MA I N FLASH
CMD MODE
SYNC MODE
  ,

: Opt i ona l
: 
:      SLOW
: TTL-BL, +1.  0

NI KON  D5 100-0001

16
15
14
13 13 ประเภทแฟลช 5

14 รีโมตคอนโทรลแฟลช 5 ................................. 204
15 โหมดแฟลช 5 ............................................... 198
16 การตัง้คาแฟลช 5.................................. 197, 209

ชดเชยแสงแฟลช 5........................................ 200

PI CTURE CTRL
 QUICK ADJUST
 SHARPEN I NG
 CLARI TY
 CONTRAST
 BRIGHTNESS
 SATURAT I ON 
 HUE

: STANDARD
: 0
: 3
: +1
: 0
: 0
: 0
: 0

NI KON  D5 100-0001

17

17 Picture Control 6......................................... 179
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1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏหากกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยางละเอยีด, 0 335) เปนคาอื่นท่ีไมใชศูนยสําหรับ
ระบบวัดแสง

3 แสดงขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 รวมอุณหภูมิสีของภาพที่ถายโดยใชไวตบาลานซอัตโนมัติดวยเชนกัน
5 ปรากฏขึ้นเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 194)
6 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือกเมื่อถายภาพ
7 จะแสดงขอมูลลิขสิทธิ์เม่ือไดบันทึกภาพถายตามท่ีไดอธิบายไวในหนา 378

NO I SE REDUC.
ACT.   D-L IGHT.
HDR
V IGNETTE CTRL
RETOUCH

COMMENT

: HI  I SO/ LONG EXP.  
: NORMAL
: AUTO, NORMAL
: NORMAL
: WARM F ILTER
  
  

: SPRI NG HAS COME.
  

100-0001NI KON  D5

22
21
20

23

19
18 18 การลดนอยซท่ีความไวแสงสูง .......................316

การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ...................315
19 Active D-Lighting.......................................187
20 ความแตกตางของคาแสง HDR.....................191

ความเนียนภาพ HDR...................................191
21 ควบคุมขอบมืด ............................................316
22 ประวัตกิารรีทัช.............................................392
23 คําอธบิายภาพ .............................................377

ART I ST

COPYRIGHT

: N I KON TARO

: N I KON

NI KON  D5 100-0001

25
24

24 ช่ือชางภาพ 7................................................378
25 เจาของลขิสทิธิ ์7...........................................378
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❚❚ขอมูลบอกตําแหนง 1 (0 246)

1 ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเร่ิมตนบันทึก
2 จะปรากฏขึ้นถาอุปกรณ GPS มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส

❚❚คา IPTC ที่กําหนดไว (0 379)

:
:
:
:
:
:
:

E

NLAT I TUDE

15/10/2015
10 02 27: :

T I ME (UTC)

35º 35 971'.

ALT I TUDE

LONGI TUDE

35m
9 . 696'13 º 43

NI KON  D5 100-0001

5
4
3
2
1

1 ละติจูด
2 ลองจิจูด
3 ความสูง
4 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
5 ทิศทางที่มุงไป 2

 
: 

: 

: 
: 
: 
: 
: 
  

 I PTC
 Capt i on
 
 Event  I D

 Headl i ne
 Ob j ec t Name
 C i t y
 S tate
 Count r y

NI KON  D5 100-0001
7
6
5
4
3
2
1

1 คําอธิบาย
2 รหัสเหตุการณ
3 หัวเรื่อง
4 ช่ือวัตถุ
5 เมือง
6 รัฐ
7 ประเทศ

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
  

 I PTC
 Categor y
 Supp. Cat
 By l ine
 By l ine T i t l e
 W r i t er / Ed i tor
 Cred i t
 Sour ce

NI KON  D5 100-0001

14
13
12
11
10
9
8 8 หมวด

9 หมวดเสริม
10 ช่ือผูเขียน
11 คํานําหนาช่ือผูเขียน
12 ผูเขียน/บรรณาธกิาร
13 ช่ือผูมีสวนรวม
14 แหลงขอมูล
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❚❚ขอมูลภาพรวม

1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏขึ้นเมื่อถายภาพโดยใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 194)

  1/ 8000   F2. 8         Hi 0. 3    50mm     

–1. 3       +1. 0            SLOW

            0     ,     0          

  1/ 8000   F2. 8         Hi 0. 3    50mm

–1. 3       +1. 0            SLOW

            0     ,     0          

 N I KON  D51/12

100NC_D5  DSC_0001.  JPG
15/10/2015  10: 02: 27

NORORMALAL
5568x3712

3421 5

9
8

6

10

7

24
2531

21 22 23

29 2628 27

30

2019

14 1213 1116 15

17

18

1 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
2 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ..................... 377
3 สัญลักษณขอความเสียง............................... 272
4 สถานะปองกัน ............................................. 265
5 สัญลักษณแสดงการรีทัช .............................. 392
6 ช่ือกลอง
7 สัญลักษณคา IPTC ท่ีกําหนดไว............ 249, 379
8 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง .............. 246
9 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสีในภาพ 

(0 258)
10 คุณภาพของภาพ ........................................... 92
11 ขนาดภาพ ..................................................... 95
12 พ้ืนท่ีภาพ ...................................................... 87
13 ช่ือไฟล ........................................................ 314
14 เวลาในการบันทึก .................................. 28, 369
15 ช่ือโฟลเดอร ................................................. 312
16 วันท่ีบันทึก............................................. 28, 369

17 ชองบรรจุการดปจจุบัน ...................................97
18 ใหคะแนน ....................................................267
19 ระบบวัดแสง ................................................129
20 โหมดการถายภาพ .......................................131
21 ความไวชัตเตอร ...................................134, 136
22 รูรับแสง ...............................................135, 136
23 คาความไวแสง (ISO) 1 .................................124
24 ทางยาวโฟกัส ......................................243, 418
25 Active D-Lighting.......................................187
26 Picture Control ...........................................179
27 พ้ืนท่ีสี .........................................................315
28 โหมดแฟลช 2 ...............................................198
29 ไวตบาลานซ ................................................159

อุณหภมิูส.ี...............................................165
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด.............162
ตั้งคาเอง .................................................168

30 ชดเชยแสงแฟลช 2 ........................................200
โหมดสั่งแฟลช 2

31 การชดเชยแสง .............................................143
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ดูภาพใกลยิ่งข้ึน: การซูมแสดงภาพ
การซูมเขาในภาพที่แสดงในการแสดงภาพเต็มจอ ใหกดปุม X 
หรือตัวเลือกคําส่ังตรงกลาง หรือแตะจอแสดงผลสองครั้งอยางรวดเร็ว 
ขณะซูมภาพเขา กลองสามารถทํางานตางๆ ตอไปนี้ได:

ไปท่ี การใชงาน คําอธิบาย

ซูมเขาหรือออก
X/W (M)/

 / 

กด X หรือใชเหยียดนิ้วออก
บนจอเพื่อซูมเขาภาพรูปแบบ 
36×24 (3 : 2) ไดสูงสุด
ประมาณ 21 เทา (ภาพใหญ), 
16 เทา (ภาพกลาง) หรือ 
10 เทา (ภาพเล็ก) กด W (M) 
หรือบีบน้ิวเขาบนจอเพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเข า ใชตัวเลือก
คําสั่ง หรือเลือ่นน้ิวบนจอ เพ่ือดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็น
บนจอภาพ กดตัวเลอืกคําสั่งคางไวเพ่ือเลือ่นไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏขึ้นหากมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพขณะนั้น
จะมีขอบสีเหลืองกํากับ แถบดานลางหนาจอนําทางแสดง
อัตราการซูม กลายเปนสเีขียวท่ีสัดสวนภาพ 1 : 1

ดูพ้ืนท่ีสวนอื่นๆ 
ของภาพ

 / 

ปุม X



264

I

เลือกใบหนา

ใบหนา (สูงสดุ 35) ท่ี
ตรวจจับไดในระหวางการซูม
จะมีขอบสีขาวกํากับในหนาจอ
นําทาง หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยหรือคําแนะนํา
บนจอภาพเพื่อดูใบหนาอื่นๆ

ดภูาพอื่น
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลกั หรือแตะสญัลักษณ e หรือ f 
ท่ีดานลางของจอแสดงผลเพื่อดูภาพอื่นในตําแหน งเดยีวกันท่ีอัตรา
การซูมปจจุบนั การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลกิเมื่อเปดดูภาพยนตร

เปลี่ยนสถานะ
ปองกัน L (Z/Q) ดูหนา 265 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ

 /K กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุม K เพ่ือออกไปยัง
โหมดถายภาพ

แสดงเมนู G ดูหนา 289 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ไปท่ี การใชงาน คําอธบิาย

คําแนะนําบนจอภาพ
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การปองกันไมใหลบภาพ
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ และการแสดงภาพขนาดยอ ปุม L (Z/Q) 
สามารถใชปองกันภาพไมใหถูกลบโดยไมไดตั้งใจ ไฟลที่มีการปองกันจะไมสามารถลบไดดวยปุม 
O (Q) หรือตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ปองกันจะถูกลบเมื่อฟอรแมต
การดหนวยความจํา (0 33, 368)

การปองกันภาพ:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรือการซูมแสดงภาพ หรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอ

2 กดปุม L (Z/Q)
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับ ในการลบ
การปองกันออกจากภาพเพื่อใหสามารถ
ลบภาพได แสดงภาพหรือไฮไลท
ในรายการภาพขนาดยอ แลวกดปุม 
L (Z/Q)

ปุม L (Z/Q)
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A ขอความเสียง
การเปลี่ยนสถานะปองกันภาพจะมีผลใชกับขอความเสยีงที่บันทึกไวสําหรับภาพเหลาน้ัน สถานะบันทึกทับ
ขอความเสียงไมสามารถตัง้คาแยกได

A การยกเลกิการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรปจจุบันท่ีเลือกไวปจจุบันในเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ กดปุม L (Z/Q) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาทีขณะแสดงภาพ
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ใหคะแนนภาพ
ใหคะแนนภาพหรือทําเครื่องหมายไววาเปนภาพในกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง ดูการใหคะแนนไดใน 
ViewNX-i และ Capture NX-D เชนกัน การใหคะแนนภาพจะใชการไมไดกับภาพท่ีมีการปองกันไว

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพยอสวนขนาดเล็กในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกด 2

4 เลือกใหคะแนน
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพเปนดาว
ศูนยถึงหาดวง หรือเลือก d เพื่อทําเครื่องหมายภาพไวเปนกลุม
สําหรับลบท้ิงภายหลัง กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

A ใหคะแนนรูปภาพดวยปุม Fn3
หากเลือก ใหคะแนน สําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม Fn3 แลวจะ
สามารถใหคะแนนรูปภาพไดโดยกดปุม Fn3 คางไวและกด 4 หรือ 2 (0 346, 351)

ปุม i
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การลบภาพ
ในการลบภาพทั้งหมดออกจากโฟลเดอรปจจุบันหรือเฉพาะภาพที่แสดงแบบเต็มจอ หรือภาพที่ไฮไลทไว
ในรายการภาพยอสวนขนาดเล็ก ใหกดปุม O (Q) หากตองการลบภาพที่เลือกไวหลายภาพ 
ใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพที่ปองกัน
หรือซอนไวจะไมถูกลบ

การแสดงภาพขนาดยอและแบบเตม็จอ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอ

2 กดปุม O (Q)
เมนูที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏ
บนจอภาพ ไฮไลท ภาพท่ีเลือกไว 
(หากตองการลบทุกภาพในโฟลเดอร
ที่เลือกไวแสดงภาพ—0 299— กด 3 
เพื่อเลือกชอง)

ปุม O (Q)
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3 ลบภาพถาย
หากตองการลบภาพเดียวหรือหลายภาพ กดปุม O (Q) (ภาพที่เลือกไว) หรือ
ปุม J (ภาพท้ังหมด) หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

A โปรดอาน
ตวัเลือก หลงัจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถดัไปหรือภาพกอนหนา หลงัจากลบ
ภาพนี้แลว (0 305)
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เมนูแสดงภาพ
เลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพเพื่อลบภาพและขอความเสียงที่เก ี่ยวของ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจ
ตองลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ที่เลือกไว: การลบภาพทีเ่ลอืกไว

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

2 ไฮไลทภาพ
ใชตัวเลือกคําส่ังเพื่อไฮไลทภาพ (ในการ
ดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X 
คางไว)

ตวัเลือก คําอธบิาย

Q ท่ีเลือกไว ลบภาพที่เลอืก

R ท้ังหมด
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลอืกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 299) ถาใส
การดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลอืกการดที่จะลบ

ปุม X
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3 เลือกภาพที่ไฮไลท
กดตัวเลือกคําส่ังตรงกลางเพื่อเลือกภาพที่
ไฮไลทไว ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ O กํากับ 
ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเลือกภาพเพิ่ม 
หากตองการลบภาพ ใหไฮไลทภาพ แลวกด
ตัวเลือกคําส่ังตรงกลาง

4 กด J เพ่ือดําเนินการให
เสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ 
ไฮไลท ใช แลวกด J

ปุม J
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ขอความเสียง

ทานสามารถเพิ่มขอความเสียงที่มีความยาวถึง 60 วินาทีลงในภาพไดในระหวางการเลนหรือ
กําลังบันทึก

ในระหวางการเลน
การเพิ่มขอความเสียงไปยังภาพถายที่มีอยู:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพเต็มจอหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอ 
ขอความเสียงสามารถบันทึกไดเพียงหนึ่งขอความสําหรับ
ภาพหนึ่งภาพ ภาพที่มีสัญลักษณ h กํากับไวแลว
จะไมสามารถบันทึกขอความเสียงเพิ่มได

2 เร่ิมการบันทึก
การเริ่มบันทึก ควรกดปุม i เพื่อไฮไลท บันทึกขอความเสียง 
และกด J ไอคอน C จะแสดงขึ้นขณะกําลังบันทึก

3 เสร็จส้ินการบันทึก
กดที่ก่ึงกลางของตัวเลือกคําส่ังเพื่อส้ินสุดการบันทึก

การบันทึกขอความเสียง

ปุม i
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ขณะถายภาพ
สามารถบันทึกขอความเสียงไดอัตโนมัติกับภาพท ุกภาพที่ถาย หรือดําเนินการดวยตนเองโดยกดปุม
เพื่อบันทึกขอความเสียงสําหรับภาพลาสุด

❚❚การบันทกึอัตโนมัติ
การบันทึกขอความเสียงอัตโนมติั เลือก เปด (อัตโนมตัิและบนัทึกเอง) 
สําหรับ ตัวเลือกขอความเสียง > ขอความเสียง ในเมนูตั้งคา 
(0 382) และเลือกเวลาบันทึก การบันทึกจะเริ่มตนเมื่อคุณยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรหลังจากถายภาพ

A ปุม Fn3
หากเลือก ขอความเสียง สําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Fn3 
(0 346, 351) แลว คณุสามารถกดปุม Fn3 คางไวเพ่ือบันทึกขอความเสียงสําหรับภาพปจจ ุบัน (โปรดทราบวา
ขอความจะไมถูกบันทึกหากกดปุมไมถึงหนึ่งวินาทีเปนอยางนอย)

D การบันทึกอตัโนมัติ
ขอความเสยีงจะไมถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเม่ือกลองอยูในโหมดไลฟวิว (0 44), ขณะบันทึกภาพยนตร
เหลื่อมเวลา (0 74) หรือเมื่อเลอืก เปด สําหรับตัวเลือก แสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 304)
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❚❚การบันทึกแบบปรับเอง
การเปดใชงานบันทึกขอความเสียงแบบปรับเอง ให เลือก 
ขอความเสียง สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 
(กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Fn3 (0 346, 351) แลวเลือก 
บันทึกเองเทาน้ัน สําหรับ ตัวเลือกขอความเสียง > ขอความเสียง 
ในเมนูตั้งคา (0 382) จากนั้นคุณสามารถกดคางไวที่ปุม Fn3 
ไดทุกเวลาเพื่อบันทึกขอความเสียงและเพิ่มเข าไปในภาพถายลาสุด 
(โปรดทราบวาขอความเสียงจะไมถูกบันทึกหากกดปุมไมถึงหนึ่งวินาที
เปนอยางนอย)

A ขอความเสียง
ตวัเลอืกท่ีไดเลือกไวสําหรับ ขอความเสยีง จะกํากับดวยสัญลกัษณบนแผงควบคมุดานหลัง

เปด (อัตโนมตัิและบันทึกเอง) บันทึกเองเทาน้ัน

A ในระหวางบันทึก
ในขณะบันทึก สัญลักษณ C บนแผงควบคมุดานหลังจะกะพริบ 
ตวันับเวลาถอยหลังบนแผงควบคุมดานหลงัจะแสดงความยาวของ
ขอความเสียงที่สามารถบันทึกได (แสดงเปนวินาที)

ปุม Fn3

แผงควบคุมดานหลัง
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A ชองท่ี 2
ถาใสการดหนวยความจําสองใบและเลือก สํารอง หรือ RAW ชองท่ี 1 - JPEG ชองท่ี 2 สําหรับตัวเลือก 
หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 (0 97) ในเมนูถายภาพ ขอความเสียงจะเชื่อมโยงกับภาพที่บนัทึกลงใน
การดหนวยความจําในชองท่ี 1

A การหยุดการบันทึกกลางคัน
การกดปุมกดชัตเตอรหรือใชปุมควบคมุท่ีตวักลองจะทําใหการบันทึกสิ้นสุดลง ในขณะถายภาพแบบ
เวนชวงเวลา การบันทึกจะสิน้สดุลงโดยอัตโนมัต ิกอนท่ีจะถายภาพถัดไปประมาณสองวินาที ท้ังน้ี การบันทึก
จะสิน้สดุลงโดยอัตโนมัติเม่ือปดกลอง

A ภายหลงัการบันทึก
ถาไดบันทึกขอความเสียงสําหรับภาพลาสุดแลว สญัลกัษณ C จะปรากฏ
บนแผงควบคมุดานหลัง

ถามีขอความเสยีงสําหรับภาพที่เลอืกไวปจจุบ ันในโหมดแสดงภาพ 
สญัลักษณ h จะปรากฏบนจอภาพ

A ช่ือไฟลขอความเสียง
ขอความเสยีงจะถูกบันทึกเปนไฟล WAV โดยใชรูปแบบช่ือ “xxxxnnnn.WAV” โดย “xxxxnnnn” จะเปนช่ือไฟล
ท่ีคดัลอกจากภาพที่มีขอความเสียง (0 314) ตัวอยางเชน ขอความเสยีงสําหรับภาพ “DSC_0002.JPG” 
จะใชช่ือไฟล “DSC_0002.WAV” ช่ือไฟลขอความเสียงสามารถเปดดไูดบนคอมพิวเตอร

A โปรดอาน
รายการ ตวัเลือกขอความเสยีง > บันทึกทับขอความเสยีง ในเมนูตั้งคาทําหนาท่ีควบคมุวาสามารถเขียนท ับ
ขอความในโหมดถายภาพของภาพถายลาสุดไดหรือไม (0 382) รายการ ตัวเลอืกขอความเสียง > 
การควบคุมขอความเสียง จะใหตัวเลือกสําหรับการบันทึกดวยตนเอง (0 383)

แผงควบคุมดานหลัง
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การเลนขอความเสียง
การเลนขอความเสียง ใหกด i แลวเลือก เลนขอความเสียง 
เมื่อการดูภาพมีเครื่องหมายสัญลักษณ h (0 248)

A ปุม Fn3
หากเลือก ขอความเสียง สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Fn3 
(0 346, 351) คณุสามารถกดปุม Fn3 เพ่ือเร่ิมตนและหยุดการเลนขอความเสยีงได

A การลบขอความเสยีง
การลบขอความเสียงจากภาพ แสดงภาพแบบเต็มจอหรือเลอืกภาพ
ในจอแสดงผลภาพยอขนาดเล็ก แลวกดปุม O (Q) จากนั้นไฮไลท 
ภาพท่ีเลือกไว แลวกด O (Q) อีกครั้งเพ่ือแสดงตัวเลือกตอไปน้ี:

• ภาพ/เสียง: เลอืกตัวเลือกน้ี แลวกดปุม O (Q) เพ่ือลบท้ังภาพ
และขอความเสียง

• เสยีงเทาน้ัน: เลอืกตัวเลือกน้ี แลวกดปุม O (Q) เพ่ือลบเฉพาะ
ขอความเสยีงเทาน้ัน

หากตองการออกโดยไมลบภาพหรือขอความเสียง ใหกด K

A การหยุดเลนกลางคัน
การกดปุมกดชัตเตอรหรือใชปุมควบคุมท่ีตวักลองจะทําใหกลองหยุดเลนขอความเสียง การเลนจะสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัตเิมื่อเลือกภาพอื่นหรือปดกลอง

A โปรดอาน
สามารถใชตัวเลือก ตัวเลือกขอความเสยีง > สญัญาณเสียงออก ในเมนูตัง้คา เพ่ือเลอืกอุปกรณสําหรับ
เลนขอความเสียง (0 383)
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การเชื่อมตอ
การตดิตัง้ ViewNX-i
การปรับละเอียดภาพแลวอัพโหลดและดูรูปภาพ ใหดาวนโหลดตัวติดตั้ง ViewNX-i เวอรช่ันลาสุดจาก
เวบ็ไซตตอไปนี้ แลวดําเนินการตามคําแนะนําบนหน าจอเพื่อติดตั้งใหสําเร็จ ตองมีการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต สําหรับเงื่อนไขระบบและขอมูลอ่ืนๆ โปรดดูเว็บไซต Nikon สําหรับภูมิภาคของทาน
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

A Capture NX-D
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพ่ือปรับภาพอยางละเอ ียดหรือเปลีย่นการตั้งคาสําหรับภาพ 
NEF (RAW) แลวบันทึกลงในรูปแบบอื่น ดาวนโหลด Capture NX-D ได จาก:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
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การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร
กอนดําเนินการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดต ิดตั้ง ViewNX-i (0 277)

1 เช่ือมตอสาย USB
หลังจากปดกลองและตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําแลว ใหเช่ือมตอสาย USB ที่ใหมา
กับกลองตามภาพประกอบ จากนั้นใหเปดกลอง

D ตวัล็อคสาย USB
ในการปองกันไมใหสายหลุดออกมา ใหประกอบตวัล ็อคสายที่จัดมาใหดงัภาพ

D USB Hub
เช่ือมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ

A ใชแหลงพลงังานท่ีมีไฟพอเพียง
เพ่ือปองกันไมใหการถายโอนขอมูลหยดุชะงักกลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่
ของกลองจนเตม็แลว

A การเช่ือมตอสายสญัญาณ
ตรวจดูวาไดปดกลองแลวกอนที่จะเชื่อมตอหรือถอดสายเชื่อมตอ ไมใชกําลังหรือพยายามสอดข ั้วตอ
ในรูปแบบท่ีเอียง
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2 เร่ิมใชงานคอมโพเนนต Nikon Transfer 2 ของ ViewNX-i
หากมีขอความขอใหเลือกโปรแกรมปรากฏบนหนาจอ ใหเลือก Nikon Transfer 2

D ขณะโอนยายขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายขอมูล

A Windows 7
ถาปรากฏขอความตอไปน้ีข้ึนมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดงัท่ีอธบิายตอไปน้ี
1 จาก Import pictures and videos (นําเขาภาพน่ิงและวิดีโอ) 
คลิก Change program (เปลีย่นโปรแกรม) หนาจอการเลือก
โปรแกรมจะปรากฏขึ้น ใหเลือก Nikon Transfer 2 แลวคลกิ OK 
(ตกลง)

2 ดบัเบิลคลิก 

A Windows 10 และ Windows 8.1
Windows 10 และ Windows 8.1 สามารถแสดงขอความ AutoPlay 
(เลนอัตโนมัติ) เมื่อไดเช่ือมตอกลองแลว แตะหรือคลิกขอความ 
จากน้ันแตะหรือคลิก Import File/Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟล/
Nikon Transfer 2) เพ่ือเลอืก Nikon Transfer 2

A OS X
หาก Nikon Transfer 2 ไมเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติ ใหยืนยันวาเชื่อมตอกลองแลว จากน้ันใหเปดใช 
Image Capture (แอพพลิเคช่ันท่ีมาพรอมกับ OS X) แลวเลอืก Nikon Transfer 2 เปนแอพพลิเคช่ัน
ท่ีเปดข้ึนเมื่อกลองตรวจพบ
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3 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
ภาพในการดหนวยความจําจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร

4 ยกเลิกการเช่ือมตอ
เมื่อเสร็จส้ินการโอนยาย ใหปดกลองและถอดสาย USB

Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)

A ขอมลูเพ่ิมเติม
ทานสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช ViewNX-i ไดจากวิธีใชออนไลน



281

Q

อีเทอรเน็ตและเครอืขายไรสาย
กลองสามารถเชื่อมตอกับอีเทอรเน็ตหรือเครือขายไรสายไดโดยใชพอรตอีเทอรเน็ตในตัวกลองหรือใช
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-6 หรือ WT-5 ซ่ึงเปนอุปกรณ เสริม (0 427) โปรดทราบวาทานตองใช
สายสัญญาณอีเทอรเน็ต (หาซ้ือไดจากผูจําหนายทั่วไป) ในการเชื่อมตออีเทอรเน็ต

❚❚การเลือกโหมด
โหมดตอไปนี้สามารถเลือกใชไดเมื่อเช่ือมตอกลองกับเครือขายโดยใชพอรตอีเทอรเน็ตในตัวกลอง
หรือตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-6 หรือ WT-5 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม:

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู คูมือการใชเครือขาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติมการใชงานอุปกรณเสริม
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย ใหอางอิงกับคูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ โปรดแนใจวาไดอัปเดต
ซอฟทแวรรุนลาสุด

โหมด ฟงกช่ัน

อัปโหลด FTP อัปโหลดภาพและภาพยนตรท่ีมีไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร FTP รวมถึงอัปโหลด
ภาพใหมท่ีกําลงัถายโอนยายภาพ

ควบคมุกลอง
ควบคมุกลองโดยใชซอฟตแวรเสริม Camera Control Pro 2 แลวบ ันทึกภาพ
และภาพยนตรใหมลงในคอมพิวเตอรไดโดยตรง

เซิรฟเวอร HTTP
ชมและถายภาพจากระยะไกลโดยใชเบราเซอรท่ีติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
สมารทดีไวซ

ลั่นชัตเตอรพรอมกัน 
(เฉพาะไรสาย)

ซิงคการลั่นชัตเตอรของกลองระยะไกลหลายตัวก ับกลองมาสเตอร
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D ขณะโอนยายขอมลู
ภาพยนตรไมสามารถบันทึกหรือเลนไดในโหมดโอนยายภาพ (“โหมดโอนยายภาพ” จะใชไดในขณะโอนยายภาพ
ผานอีเทอรเน็ตหรือเครือขายไรสาย และยังมีภาพท่ีตองสงเหลืออยู) การถายภาพไลฟวิวจะใช งานไมได
ในขณะโอนยายหากเลือก เปด สําหรับ การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสยีง ในเมนูถายภาพ

A ภาพยนตร
ทานสามารถอัปโหลดภาพยนตรไดในโหมดถายโอนหากเชื่อมตอกลองกับอีเทอรเน็ตหรือเครือขายไรสาย 
และไมไดเลือก สงอตัโนมัต ิหรือ สงโฟลเดอร สําหรับ เครือขาย > ตัวเลือก

D โหมดเซิรฟเวอร HTTP
ทานไมสามารถใชกลองในการบันทึกหรือดภูาพยนตรในโหมดเซิรฟเวอร HTTP ขณะที่การถายภาพไลฟว ิว
จะใชงานไมไดหากเลอืก เปด สําหรับ การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสยีง ในเมนูถายภาพ

A ตัวสงขอมูลแบบไรสาย
ความแตกตางที่สําคัญระหวาง WT-6 กับ WT-6A/B/C และระหวาง WT-5 กับ WT-5A/B/C/D คือจํานวน
ชองสัญญาณที่รองรับ; เวนแตระบุไวเปนอยางอื่น คาอางอิงท้ังหมดที่ใชกับ WT-6 สามารถใชได กับ WT-6A/B/C 
ขณะท่ีคาอางอิงท้ังหมดของ WT-5 สามารถใชไดกับ WT-5A/B/C/D
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การพิมพภาพ
ทานสามารถสั่งพิมพภาพ JPEG ที่เลือกไวออกทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 472) ที่เช่ือมตอโดยตรง
กับกลองได

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB ที่ใหมา ไมใชกําลังหรือพยายามสอดขั้วตอในรูปแบบที่เอียง

เมื่อเปดเครื่องกลองถายรูปและเครื่องพิมพ หนาจอยินดีตอนรับจะแสดงบนจอภาพ ตามดวย
สวนแสดงผล PictBridge

D การเลอืกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพิมพภาพที่สรางขึ้นโดยใชการตั้งคาคณุภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB) (0 92) 
ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช 
(0 395)

A การพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาชารจแบตเตอรี่จนเตม็แลว หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม เม่ือตองการจะพิมพภาพผานการเช ื่อมตอ USB โดยตรง ใหตั้งคา พืน้ท่ีสี เปน sRGB (0 315)

A โปรดอาน
ดหูนา 459 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขหากมีขอผดิพลาดเกิดข้ึนขณะพิมพภาพ
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การพิมพทีละภาพ

1 แสดงภาพที่ตองการ
กด 4 หรือ 2 เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม กดปุม X เพื่อซูมเขาบนเฟรมปจจุบัน (0 263, กด K 
เพื่อออกจากซูม) การดูภาพหกภาพในเวลาเดียวกัน ใหกดปุม W (M) ใชตัวเลือกคําส่ัง
เพื่อไฮไลทรูปภาพ หรือกดปุม X เพื่อแสดงรูปภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ หากตองการดูภาพ
ในตําแหนงอ่ืนๆ กด W (M) เมื่อแสดงภาพขนาดยอ แลวเลือกการดหรือโฟลเดอรที่ตองการ
ตามที่อธิบายไวในหนา 249

2 ปรับตวัเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงรายการตอไปนี้ จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการ แลวกด 2 
เพื่อดูตัวเลือก (จะแสดงรายการเฉพาะตัวเลือกที่รองรับโดยเครื่องพิมพปจจุบัน การใชตัวเลือก
เริ่มตน ใหเลือก คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ) หลังจากเลือกตัวเลือกแลว กด J เพื่อกลับสูเมนู
การตั้งคาเครื่องพิมพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

ขนาดหนา เลอืกขนาดหนา

จํานวนชุด
ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลือก
จํานวนสําเนา (สูงสดุ 99)

ขอบภาพ เลอืกวาจะใสกรอบสีขาวแกภาพหรือไม

พิมพวันท่ี เลอืกวาจะพิมพวันท่ีและเวลาที่บันทึกภาพหรือไม

การตัดครอบ

ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ หากตองการออกโดยไม
ตัดสวนภาพ ไฮไลท ไมตดัครอบ แลวกด J หากตองการตดัสวนภาพปจจุบัน 
ใหไฮไลท ตดัครอบ แลวกด 2 กรอบโตตอบการตดัครอบจะปรากฏขึ้น กด X 
เพ่ือเพ่ิมขนาดการตดัครอบ หรือ W (M) เพ่ือลดขนาด แลวใชตวัเลือกคําสั่ง
เพ่ือจัดตําแหนงการตดัครอบ โปรดทราบวาคุณภาพการพิมพอาจลดลงหากสั่งพิมพ
การตัดสวนภาพท่ีมีขนาดเล็กออกมาเปนภาพขนาดใหญ
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3 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริ่มพิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทั้งหมด ใหกด J

การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G ในจอแสดงผล PictBridge

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้แลวกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพเพื่อพิมพ ใชตัวเลือกคําส่ังเพื่อไฮไลทภาพ (หากตองการด ูภาพ
ในตําแหนงอ่ืน กดปุม W (M) แลวเลือกการดและโฟลเดอรที่ตองการตามที่อธิบายไวใน
หนา 249; หากตองการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว) จากนั้น 
ใหกดปุม L (Z/Q) คางไว กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนที่ตองการพิมพ (สูงสุด 99) 
หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพไปเปนศูนย

• พิมพดัชนี: หากตองการสรางการพิมพดัชนีของภาพ JPEG ทั้งหมดบนการดหนวยความจํา 
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํามีภาพมากกวา 256 ภาพ 
เครื่องจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานั้น คําเตือนจะแสดงขึ้น หากขนาดภาพที่เลือก
ในข้ันตอนที่ 3 มีขนาดเล็กเกินไปสําหรับการพิมพดัชนี

3 ปรับตัวเลือกการพิมพ
ปรับการตั้งคาเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในข้ันตอนที่ 2 ในหนา 284

4 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริ่มพิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทั้งหมด ใหกด J
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การดูภาพบนโทรทัศน
สามารถใชอุปกรณเสริมสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (0 429) หรือ 
สาย HDMI ประเภท C (หาซ้ือไดจากรานคาทั่วไป) เพื่อเช่ือมตอกลองกับอุปกรณวิดีโอความละเอียดสูง 
ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนถอดหรือเช ื่อมตอสาย HDMI

ปรับสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI จากนั้นให เปดกลองแลวกดปุม K ระหวางการ
แสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน ทานสามารถใชปุมควบคุมบนโทรทัศนปรับระดับ
ความดังเสียง แตไมสามารถใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองได

A ตัวลอ็คสาย HDMI
เม่ือใชอุปกรณเสริมสาย HDMI จาก Nikon ใหตดิตวัล็อคสายที่จัดมาใหตามที่แสดงเพื่อปองกันการตัด
การเชื่อมตอโดยไมตัง้ใจ หามใชตัวลอ็คสายกับสายที่ไมใชของ Nikon

เช่ือมตออปุกรณความละเอียดสงู 
(เลือกสายสญัญาณที่เช่ือมตอกับอปุกรณ 
HDMI)

เช่ือมตอกับกลอง
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ตวัเลือก HDMI
ตัวเลือก HDMI ในเมนูตั้งคา (0 367) จะควบคุมความละเอียดของสัญญาณและตัวเลือก HDMI ข้ันสูง

❚❚ความละเอียดของสัญญาณ
เลือกรูปแบบภาพที่สงไปยังอุปกรณ HDMI ถาเลือก อัตโนมัติ 
กลองจะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

❚❚ขัน้สูง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

ความละเอียดของ
สญัญาณภาพ

ควรใชคา อตัโนมัต ิสําหรับสถานการณสวนใหญ ถากลองไมสามารถกําหนด
ความละเอียดของสัญญาณภาพ RGB สําหรับอุปกรณ HDMI ท่ีถูกตองได ทานสามารถ
เลอืกไดจากตวัเลอืกตอไปน้ี:

• จํากัดความละเอยีด: สําหรับอุปกรณท่ีมีชวงการรับสัญญาณภาพ RGB 16 ถงึ 235 
ใหเลือกตวัเลอืกน้ีถาสังเกตเห็นการสูญเสียรายละเอียดในสวนเงามืด

• เต็มความละเอียด: สําหรับอุปกรณท่ีมีชวงการรับสัญญาณภาพ RGB 0 ถึง 255 
เลือกตวัเลอืกน้ีถาสวนเงามืด “เลอืนไป” หรือสวางจา

ขนาดหนาจอของ
สญัญาณภาพ

เลอืกการครอบคลุมการมองเห็นภาพแนวนอนและแนวตั้งสําหรับการสงสัญญาณ HDMI 
จาก 95% หรือ 100%

การแสดงผลบน
หนาจอของไลฟวิว

ถาเลอืก ปด เมื่อเช่ือมตอกลองกับอุปกรณ HDMI ขอมูลการถายภาพจะไมปรากฏ
บนหนาจอขณะถายภาพไลฟวิว

แสดงภาพสองจอ
เลอืก เปด เพ่ือสะทอนสวนแสดงผล HDMI บนจอภาพของกลอง เลอืก ปด เพ่ือปด
จอภาพของกลองเพื่อประหยัดพลังงาน แสดงภาพสองจอ จะเปดอัตโนมัติเม่ือ 
การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว ถกู ปด
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A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) สําหรับการเลนแบบตอพวง 
หากไมสามารถมองเห็นขอบของรูปถายในจอโทรทัศน ได ใหเลือก 95% สําหรับ HDMI > ขั้นสูง > 
ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ (0 287)

A ตัวเลอืกขอความเสยีง สัญญาณเสียงออก (0 383)
ตัง้คา HDMI เพ่ือเลนขอความเสยีงจากอุปกรณ HDMI

A ฉายสไลด
ตวัเลอืก ฉายสไลด ในเมนูแสดงภาพสามารถใชแสดงภาพแบบอัตโนมัตไิด  (0 307)

A HDMI และไลฟวิว
เม่ือเช่ือมตอกลองผานสาย HDMI สามารถใชสวนแสดงผล HDMI สําหรับไลฟวิวภาพถายและการบันทึก
ภาพยนตร (0 55, 68)

A การใชอปุกรณบันทึกของบริษัทอืน่
แนะนําการตั้งคาดังตอไปน้ีเม่ือใชเครื่องบันทึกจากผูผลติอื่น:
• HDMI > ขั้นสงู > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ: 100%
• HDMI > ขั้นสงู > การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว: ปด
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คําแนะนําเมนู

คาตั้งจากโรงงานสําหรับตัวเลือกตางๆ ในเมนูกล องมีดังตอไปนี ้สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกูคืน
การตั้งคาเริ่มตน ใหดูในสวนของการดําเนินการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 224) และการรีเซ็ต
การถายภาพ การถายภาพยนตร การตั้งคาแบบกําหนดเอง และเมนูตั้งคา (0 311, 319, 325, 391)

❚❚คาเริม่ตนของเมนแูสดงภาพ

คาเริ่มตน

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

โฟลเดอรแสดงภาพ (0 299) ท้ังหมด

แสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 304) ปด

หลงัจากลบ (0 305) แสดงภาพถัดไป

หลงัการถายภาพตอเน่ืองเปนชุด แสดง (0 305) ภาพสุดทายของชุด

หมุนภาพอัตโนมัติ (0 306) เปด

หมุนแนวตั้ง (0 306) เปด

ฉายสไลด (0 307)

ประเภทของภาพ (0 307) ภาพน่ิงและภาพยนตร

ชวงเวลาระหวางภาพ (0 307) 2 วินาที

เลนเสียง (0 308) ปด
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❚❚คาเริม่ตนของเมนถูายภาพ
ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

ชองเมนูรูปภาพเพ่ิมเติม (0 311) ปด

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล (0 312)

เปลี่ยนชื่อ NC_D5

เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข 100

การตัง้ช่ือไฟล (0 314) DSC

หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 (0 97) ภาพที่เกินมา

การควบคมุแฟลช

โหมดควบคุมแฟลช (0 197) TTL

ตัวเลอืกการใชแฟลชไรสาย (0 204) ปด

การควบคุมแฟลชรีโมต (0 209) กลุมชุดแฟลช

พ้ืนท่ีภาพ (0 87)

เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 88, 90) FX (36×24) 1.0×

ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 88) เปด

คณุภาพของภาพ (0 92) JPEG Normal

ขนาดภาพ (0 95)

JPEG/TIFF (0 96) ใหญ

NEF (RAW) (0 96) ใหญ

การบนัทึก NEF (RAW)

การบีบอัดภาพ NEF (RAW) (0 94) บีบอัดแบบไมสูญเสียคณุภาพ

ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) (0 94) 14 บิท

ตัง้คาความไวแสง (ISO) (0 124)

คาความไวแสง (ISO) (0 124) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 126) ปด

ไวตบาลานซ (0 159) อัตโนมัต ิ> AUTO0 รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)

การปรับละเอียด (0 162) A-B: 0, G-M: 0

เลือกอุณหภูมิสี (0 165) 5000 K

ตั้งคาเอง (0 168) d-1
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ตั้งคา Picture Control (0 179) มาตรฐาน

พ้ืนท่ีสี (0 315) sRGB

Active D-Lighting (0 187) ปด

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน (0 315) ปด

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 316) ปกติ

ควบคมุขอบมืด (0 316) ปกติ

ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมัต ิ(0 317) ปด

ลดการกะพริบ (0 227)

ตัง้คาการลดการกะพริบ ไมใช

สญัลกัษณแสดงการลดการกะพริบ เปด

ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัต ิ(0 146) AE และแฟลช

การถายภาพซอน (0 229) *

โหมดการถายภาพซอน (0 230) ปด

จํานวนภาพ (0 231) 2

โหมดซอนภาพ (0 232) เฉลีย่

HDR (High Dynamic Range) (0 189)

โหมด HDR (0 190) ปด

ความแตกตางของคาแสง (0 191) อัตโนมัติ

ความเนียน (0 191) ปกติ

การถายแบบเวนชวงเวลา (0 236) ปด

ตวัเลือกในการเริ่ม (0 237) ทันที

ชวงเวลาหาง (0 237) 1 นาที

จํานวนครั้งในการถาย × จํานวนช็อต/ชวงเวลา 
(0 238)

0001 × 1

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 238) ปด

การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง (0 54) ปด

* ขณะถายภาพจะรีเซ็ตเมนูถายภาพไมได

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน
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❚❚คาเริม่ตนของเมนถูายภาพยนตร
ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

การตัง้ช่ือไฟล (0 319) DSC

ปลายทาง (0 319) ชองท่ี 1

พ้ืนท่ีภาพ (0 70)

เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 70) FX

ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 70) เปด

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 67) 1920×1080; 60p

คณุภาพภาพยนตร (0 67) คุณภาพสูง

ตัง้คาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร (0 320)

คาความไวแสง (โหมด M) (0 320) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) (0 320) ปด

ความไวแสงสูงสดุ (0 320) 102400

ไวตบาลานซ (0 320) เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย

การปรับละเอียด (0 162) A-B: 0, G-M: 0

เลือกอุณหภูมิสี (0 165) 5000 K

ตั้งคาเอง (0 168) d-1

ตัง้คา Picture Control (0 321) เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย

ความไวของไมโครโฟน (0 321) ความไวอัตโนมัติ

การตอบสนองความถี่ (0 321) ชวงกวาง

ลดเสียงรบกวนจากลม (0 322) ปด

ลดนอยซท่ีความไวแสงสงู (0 322) ปกติ

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา (0 74) ปด

ชวงเวลาหาง (0 75) 5 วินาที

ระยะเวลาในการถายภาพ (0 75) 25 นาที

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 76) เปด

ลดการกะพริบ (0 322) อัตโนมัติ

VR แบบอิเล็กทรอนิกส (0 322) ปด
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❚❚คาเริม่ตนของเมนกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

a1 เลือกสิง่ท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C (0 327) การถาย

a2 เลือกสิง่ท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S (0 328) โฟกัส

a3 ตดิตามระยะโฟกัสพรอมลอ็ค (0 328)

การตอบสนองของ AF เม่ือมีวัตถุขวาง (0 328) 3

วัตถุเคลื่อนไหว (0 329) (ปกต)ิ

a4 ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิต ิ(0 329) ปด

a5 พ้ืนท่ีดกูารติดตามระยะโฟกัส 3 มิต ิ(0 329) ปกติ

a6 จํานวนจุดโฟกัส (0 329) 55 จุด

a7 บันทึกตามการหมุนกลอง (0 330) ปด

a8 เปดใช AF (0 331) ชัตเตอร/AF-ON

ลั่นชัตเตอรนอกระยะโฟกัส เปดใช

a10 บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 332) ไมบังคบั

a11 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (0 332) ไมวน

a12 ตวัเลือกจุดโฟกสั (0 333)

โหมดแมนวลโฟกัส เปด

ความสวางของจุดโฟกัส ปกติ

ไฟชวย AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกสั เปด

b1 ระดบัการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) (0 333) 1/3 สตอ็ป

b2 ระดบั EV สําหรับควบคุมคาแสง (0 333) 1/3 สตอ็ป

b3 ระดบัการชดเชยคาแฟลช/คาแสง (0 333) 1/3 สตอ็ป

b4 ชดเชยแสงอยางงาย (0 334) ปด

b5 วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 335) เปดระบบหาใบหนา

b6 บริเวณที่เนนกลางภาพ (0 335)  ø 12 มม.

b7 ชดเชยแสงอยางละเอียด (0 335)

วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ 0

วัดแสงเนนกลางภาพ 0

วัดแสงเฉพาะจุด 0

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท 0
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c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร (0 336) ปด

c2 ตัง้เวลาสแตนดบาย (0 336)  6 วินาที

c3 ตัง้เวลาถาย (0 337)

หนวงเวลาถายเมื่อตัง้เวลา  10 วินาที

จํานวนภาพ 1

ชวงเวลาหางระหวางภาพ  0.5 วินาที

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ (0 337)

แสดงภาพ  10 วินาที

เมนู 1 นาที

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ  10 วินาที

แสดงภาพทันทีท่ีถาย  4 วินาที

ไลฟวิว 10 นาที

d1 ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง (0 338)

ถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง 12 fps

ถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา 5 fps

d2 ถายตอเน่ืองสงูสุด (0 338) 200

d4 ตวัเลอืกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน (0 339) พรอมกัน

d5 โหมดหนวงเวลาถาย (0 339) ปด

d6 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส (0 340) ไมใช

d7 การเรียงหมายเลขไฟล (0 340) เปด

d8 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 341) ปด

d9 ไฟหนาจอ LCD (0 342) ปด

e1 ความเร็วสมัพันธกับแฟลช (0 343) 1/250 วินาที

e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (0 344) 1/60 วินาที

e3 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (0 344) ท้ังภาพ

e4 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ M (0 344) ตัวแบบและพื้นหลัง

e5 โมเดลลิง่แฟลช (0 345) เปด

e6 ถายครอมอัตโนมัต ิ(โหมด M) (0 345) แฟลช/ความเร็ว

e7 ลําดบัการถายครอม (0 345) MTR > อันเดอร > โอเวอร

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน
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f1 กําหนดการควบคมุเอง (0 346)

ปุม Preview (0 346) ดตูัวอยาง

ปุม Preview + y (0 353) ไมมี

ปุม Fn1 (0 346) ไมมี

ปุม Fn1 + y (0 353) เลือกพ้ืนท่ีภาพ

ปุม Fn2 (0 346) ดตูัวอยาง

ปุม Fn2 + y (0 353) ไมมี

ปุม Fn สําหรับการถายภาพแนวตั้ง (0 346) ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร)

ปุม Fn สําหรับการถายภาพแนวตั้ง + y (0 353) ไมมี

ปุม Fn3 (0 346) เช่ือมตอกับเครือขาย

ปุม AF-ON (0 346) AF-ON

ปุมเลือกคําสั่งยอย (0 356) เลอืกจุดโฟกัส

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง (0 346) ล็อค AE/AF

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y (0 353) ไมมี

ปุม AF-ON สําหรับการถายภาพแนวตั้ง (0 346) เหมือนกับปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่งสําหรับการถายภาพแนวตั้ง (0 356) เหมือนกบัปุมเลือกคําสั่ง

ขอมูลภาพถาย/แสดงภาพ ขอมูล D/แสดงภาพ C

ปุม BKT + y (0 353) ถายครอมอัตโนมัติ

ปุมบันทึกภาพยนตร + y (0 353) ไมมี

ปุมฟงกช่ันระบบโฟกัสบนเลนส (0 347) ล็อค AF เทาน้ัน

f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง (0 357)

โหมดถายภาพ (0 357) เลอืกจุดโฟกัสกึ่งกลาง

โหมดแสดงภาพ (0 358) เปด/ปดซูม

เปด/ปดซูม กําลงัขยายต่ํา (50%)

ไลฟวิว (0 358) เลอืกจุดโฟกัสกึ่งกลาง

f3 ลอ็คความไวชัตเตอรและรูรับแสง (0 358)

ล็อคความไวชัตเตอร ปด

ล็อครูรับแสง ปด

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน
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❚❚คาเริม่ตนของเมนตูั้งคา

f4 แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 359)

หมุนแบบยอนกลับ (0 359)
ชดเชยแสง: U

ความไวชัตเตอร/รูรับแสง: U

สลับหลัก/รอง (0 359)
การปรับคาแสง: ปด

การโฟกัสอตัโนมัติ: ปด

การตั้งคารูรับแสง (0 360) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

เมนูและการแสดงภาพ (0 360) ปด

การเลือ่นภาพดวยแปนหมุนยอย (0 360) 10 ภาพ

f5 ปุมเลือกคําสั่ง (0 361) ไมใชงาน

f6 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน (0 361) ไม

f7 แสดงคากลบัดาน (0 361)

f8 ตวัเลอืกสําหรับปุมไลฟวิว (0 361) เปดใช

f9 ปุม D (0 362) แบ็คไลท LCD (D)

g1 กําหนดการควบคุมเอง (0 362)

ปุม Preview (0 362) ใสเครื่องหมายดัชนี

ปุม Preview + y (0 366) ไมมี

ปุม Fn1 (0 362) ไมมี

ปุม Fn1 + y (0 366) ไมมี

ปุม Fn2 (0 362) ไมมี

ปุม Fn2 + y (0 366) ไมมี

ปุม Fn3 (0 362) ไมมี

ปุมเลอืกคําสัง่ยอยตรงกลาง (0 362) ลอ็ค AE/AF

ปุมเลอืกคําสัง่ยอยตรงกลาง + y (0 366) ไมมี

ปุมกดชัตเตอร (0 362) ถายภาพ

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

โซนเวลาและวันท่ี (0 369)

ชดเชยเวลากลางวัน ปด

ความสวางของจอภาพ (0 369)

เมนู/การแสดงภาพ 0

ไลฟวิว 0

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน
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สมดลุของสีบนจอภาพ (0 370) A-B: 0, G-M: 0

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 372) อัตโนมัติ

ทําความสะอาดเซ็นเซอร (0 435)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด (0 436) ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด

ตัวเลือกขอความเสยีง (0 382)

ขอความเสยีง (0 382) ปด

บันทึกทับขอความเสียง (0 382) ไมใช

การควบคมุขอความเสยีง (0 383) กดคางไว

สญัญาณเสียงออก (0 383) ลําโพง/หูฟง

เสยีงเตือน (0 384)

ความดัง ปด

ความสูงต่ํา ต่ํา

การควบคมุดวยระบบสัมผสั (0 384)

เปดใช/ไมใชการควบคมุดวยระบบสมัผสั เปดใช

แตะเร็วๆ เพ่ือแสดงภาพเตม็จอ ซาย V ขวา

HDMI (0 287)

ความละเอียดของสญัญาณ อัตโนมัติ

ข้ันสูง

ความละเอียดของสัญญาณภาพ อัตโนมัติ

ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ 100%

การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว ปด

แสดงภาพสองจอ เปด

ขอมูลบอกตําแหนง (0 247)

ตัง้เวลาสแตนดบาย เปดใช

ตัง้นาฬิกาตามดาวเทียม ใช

ตัวเลือกควบคมุระยะไกลไรสาย (WR) (0 385)

ไฟ LED เปด

โหมดลิงก จับคู

กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (0 386) ไมมี

ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด (0 387) กดชัตเตอรได

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน
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D เมนูแสดงภาพ: การจดัการภาพ
ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กด G แลวเลือกแท็บ K (เมนูแสดงภาพ)

ปุม G

ตัวเลือก 0

ลบ 270

โฟลเดอรแสดงภาพ 299

ซอนภาพ 299

ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ 300

คดัลอกภาพ 301

แสดงภาพทันทีท่ีถาย 304

หลงัจากลบ 305

หลงัการถายภาพตอเน่ืองเปนชุด แสดง 305

หมนุภาพอตัโนมัติ 306

หมนุเปนแนวตั้ง 306

ฉายสไลด 307

ตวัเลือก 0

A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 289
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เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ (0 248)

ซอนหรือแสดงภาพที่เลือกตามที่อธิบายดานลาง ภาพที่ซอนไวจะปรากฏเมื่ออยูในเมนู ซอนภาพ 
เทานั้น และสามารถลบไดโดยการฟอรแมตการดหนวยความจํา

1 เลือก เลือก/ตัง้
ไฮไลท เลือก/ตั้ง แลวกด 2 (หากตองการขามข้ันตอนที่เหลืออยู 
แลวแสดงภาพทั้งหมด ไฮไลท ไมเลือกเลย แลวกด J)

โฟลเดอรแสดงภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

(ช่ือโฟลเดอร)
ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดที่ถายดวยกลอง D5 จะปรากฏขณะแสดงภาพ สามารถเปลีย่นช่ือ
โฟลเดอรโดยใชตวัเลอืก โฟลเดอรจัดเก็บขอมลู > เปลี่ยนชื่อ ในเมนูถายภาพ

ท้ังหมด ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ

ปจจุบัน เฉพาะภาพในโฟลเดอรปจจุบนัจะปรากฏในขณะแสดงภาพ

ซอนภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

D ภาพท่ีปองกันและซอนไว
การแสดงภาพที่มีการปองกันจะเปนการลบการปองกันออกจากภาพ
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2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําส่ังเพื่อเลื่อนดูภาพในการดหนวยความจํา 
(หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คาง) 
แลวกดตัวเลือกคําส่ังตรงกลาง เพื่อเลือกภาพปจจุบัน 
ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ R กํากับไว หากตองการ
ยกเลิกภาพที่เลือก ใหไฮไลทภาพ แลวกดตัวเลือกคําส่ัง
ตรงกลางอีกครั้ง ทําตอไปจนกวาจะเลือกภาพที่ตองการไดครบ

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

เลือกขอมูลท่ีมีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 254) กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก 
แลวกด 2 เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับการแสดงผลขอมูลการถ ายภาพ เครื่องหมาย L จะปรากฏ
ถัดจากรายการที่เลือก หากตองการยกเลิกการเลือก ใหไฮไลทรายการและกด 2 หากตองการ
กลับไปยังแสดงภาพ ใหกด J

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ ปุม G ➜ D เมนแูสดงภาพ

ปุม J
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คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหนึ่งไปยังอ ีกแผน ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะเมื่อใส
การดหนวยความจําสองใบลงในกลอง

1 เลือก เลือกตนทาง
ไฮไลท เลือกตนทาง แลวกด 2

2 เลือกการดตนทาง
ไฮไลทชองบรรจุการดที่มีภาพที่จะคัดลอก แลวกด J

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

คดัลอกภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตวัเลือก คําอธบิาย

เลือกตนทาง เลือกการดจากภาพที่จะคดัลอก

เลือกภาพ เลือกภาพท่ีจะคัดลอก

เลือกโฟลเดอร
ปลายทาง

เลือกโฟลเดอรปลายทางจากการดที่เหลอือยู

คัดลอกภาพ? คดัลอกภาพที่เลือกไปไวปลายทางที่กําหนด



302

U

4 เลือกโฟลเดอรตนทาง
ไฮไลทโฟลเดอรที่มีภาพที่จะคัดลอก แลวกด 2

5 ทําการเลือกเบื้องตน
กอนจะเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพแตละภาพ ทานสามารถ
ทําเครื่องหมายที่ภาพทั้งหมดหรือภาพที่ไดรับการปองกันทั้งหมด
ในโฟลเดอรเพื่อคัดลอกโดยเลือก เลือกภาพทั้งหมด หรือ 
เลือกภาพที่ปองกันไว ในการใสเครื่องหมายเฉพาะภาพ
ที่เลือกไวเพื่อคัดลอก เลือก ไมเลือกทั้งหมด กอนดําเนินการ

6 เลือกภาพเพิ่มเติม
ไฮไลทภาพแลวกดตัวเลือกคําส่ังตรงกลางเพื่อเล ือกหรือยกเลิก
การเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ กดปุม X 
คางไว) ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ L กํากับไว กด J 
เพื่อดําเนินการถึงข้ันตอนที่ 7 เมื่อเลือกภาพเสร็จแลว

7 เลือก เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรปลายทาง แลวกด 2
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8 เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ในการปอนหมายเลขโฟลเดอร เลือก เลือกโฟลเดอร
ตามหมายเลข ใสหมายเลข (0 313) แลวกด J ถาไมปรากฏ
โฟลเดอรตามหมายเลขที่เลือกไว โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น

หากตองการเลือกจากรายการโฟลเดอรที่มีอยู ให เลือก 
เลือกโฟลเดอรจากรายการ ไฮไลทโฟลเดอร แลวกด J

9 คัดลอกภาพ
ไฮไลท คัดลอกภาพ? แลวกด J

ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช แลวกด J 
กด J อีกครั้งเพื่อออกเมื่อการคัดลอกเสร็จสมบูรณ
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เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันทีที่ถายภาพเสร็จหรือไม ถาเลือก ปด 
ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อกดปุม K เทานั้น

D การคัดลอกภาพ
กลองจะคัดลอกภาพไมไดหากการดปลายทางมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ แนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเตม็กอนการคัดลอก
ภาพยนตร

ถาโฟลเดอรปลายทางมีภาพที่มีช่ือเดยีวกับภาพที่จะคัดลอก ขอความยืนยัน
จะปรากฏขึ้น เลอืก แทนที่ภาพท่ีมีอยูแลว เพ่ือเปลีย่นเปนภาพที่จะ
คดัลอก หรือเลือก แทนท่ีทุกภาพ เพ่ือแทนที่รูปภาพที่มีอยูท้ังหมด
ดวยช่ือเดยีวกันโดยไมตองแจงตอ ในการดําเนินการตอโดยไมแทนที่ภาพ 
เลือก ขาม หรือเลือก ยกเลิก เพ่ือออกโดยไมตองคดัลอกภาพเพิ่มเตมิ 
ไฟลท่ีปองกันหรือซอนไวในโฟลเดอรปลายทางจะไมถูกแทนที่

สถานะปองกันและการใหคะแนนจะถูกคดัลอกพรอมก ับภาพ ขอความเสียงจะถูกคดัลอกพรอมกบัภาพที่
เช่ือมโยง ภาพที่ซอนไวจะคดัลอกไมได

การแสดงภาพทันทีท่ีถาย ปุม G ➜ D เมนแูสดงภาพ
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เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

เลือกวาจะใชภาพแรกหรือภาพสุดทายในการถายภาพตอเนื่องเปนชุดเปนภาพที่แสดงทันทีหลังจาก
ถายภาพตอเนื่องเปนชุดในโหมดตอเนื่อง ตัวเล ือกนี้จะมีผลเฉพาะเมื่อปด การแสดงภาพทันทีที่ถาย 
(0 304)

หลังจากลบ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธบิาย

S
แสดงภาพ
ถัดไป

แสดงภาพตอไปน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมสุดทาย ภาพกอนหนาจะปรากฏ

T
แสดงภาพ
กอนหนา

แสดงภาพกอนหนาน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมแรก ภาพถัดไปจะปรากฏ

U
แสดงตอ
จากเดิม

หากผูใชงานเลื่อนดภูาพตามลําดบัการบันทึก ภาพตามลําดบัจะปรากฏตามที่ไดอธิบายไว
สําหรับ แสดงภาพถัดไป หากผูใชงานเลื่อนดูภาพในลําดบัยอนกลับ ภาพก อนหนา
จะปรากฏตามที่ไดอธิบายไวสําหรับ แสดงภาพกอนหนา

หลังการถายภาพตอเน่ืองเปนชุด แสดง ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ภาพถายลาสุด (ภาพถายตอเน่ืองเปนชุด)

แสดงหากเลอืก ภาพแรกของชุด แสดงหากเลอืก ภาพสุดทายของชุด

DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg DSC_0015.jpg
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ภาพที่ถายในขณะที่เลือก เปด จะมีขอมูลการปรับทิศทางของกลองอยู ชวยใหหมุนภาพไดอยาง
อัตโนมัติระหวางการแสดงภาพ หรือเมื่อดูใน ViewNX-i หรือใน Capture NX-D (0 277) 
การหมุนกลองจะถูกบันทึกไวดังตอไปนี้:

การหมุนกลองจะไมถูกบันทึกไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนี้เมื่อแพนกลองหรือถายภาพดวยเลนส
ที่ช้ีข้ึนหรือลง

หากเลือก เปด ภาพถายแนว “ตั้ง” (ภาพถายบุคคล) ที่ถายโดยเลือก เปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ 
จะหมุนโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงในจอภาพ ภาพที่ถายเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ 
จะแสดงในทิศทาง “กวาง” (แนวนอน) โปรดทราบวา เนื่องจากกลองอยูในทิศทางที่เหมาะสมอยูแลว
ในขณะถายภาพ ภาพจะไมหมุนโดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพทันทีที่ถาย

หมุนภาพอัตโนมัติ ปุม G ➜ D เมนแูสดงภาพ

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมนุกลองตามเขม็นาฬกิา 
90 องศา

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 
90 องศา

หมุนเปนแนวตั้ง ปุม G ➜ D เมนแูสดงภาพ
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สรางฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน (0 299) ภาพที่ซอนไว (0 299) จะไมปรากฏ

ในการเริ่มฉายสไลด ไฮไลท เร่ิม แลวกด J ทานสามารถดําเนินการ
ตอไปน้ีไดในขณะฉายสไลด:

ฉายสไลด ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

เร่ิม เร่ิมฉายสไลด

ประเภทของภาพ
เลือกประเภทของภาพที่จะแสดงจาก ภาพน่ิงและภาพยนตร, เฉพาะภาพน่ิง และ 
เฉพาะภาพยนตร

ชวงเวลาระหวางภาพ เลือกระยะเวลาที่แตละภาพจะปรากฏ

เลนเสยีง แสดงเมนูตัวเลอืกการเลนขอความเสยีง (0 308)

ไปท่ี กด คําอธิบาย

ขามไปขางหลงั/
ขามไปขางหนา

กด 4 เพ่ือกลบัไปยังเฟรมกอนหนาน้ี กด 2 เพ่ือขามไปยัง
เฟรมถัดไป

ดูขอมูลภาพถายเพิ่มเตมิ
เปลีย่นหรือซอนขอมูลภาพถายท่ีแสดงบนหนาจอ (เฉพาะภาพนิ่ง; 
0 254)

หยุดช่ัวคราว J
หยุดการฉายสไลดช่ัวคราว (การเลนขอความเสียงอาจดําเนินการ
ตอ) การเริ่มใหม ใหไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J

เพ่ิม/ลดเสยีง X/W (M) กด X ขณะเลนภาพยนตรเพ่ือเพ่ิมเสยีง กด W (M) เพ่ือเบาเสียง

ออกไปยังเมนูแสดงภาพ G สิ้นสุดการฉายสไลดและกลบัไปท่ีเมนูแสดงภาพ

ออกไปยังโหมดแสดงภาพ K
สิ้นสุดการฉายสไลด แลวออกไปยังการแสดงภาพแบบเต็มจอ
หรือภาพขนาดยอ (0 248)

ออกไปยังโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพ่ือกลบัไปยังโหมดถายภาพ
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ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพเมื่อฉายสไลด
เสร็จส้ิน เลือก เร่ิมใหม เพื่อเริ่มตนใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยัง
เมนูแสดงภาพ

❚❚ เลนเสียง
เลือก เปด เพื่อเลนขอความเสียงระหวางแสดงสไลดโชว (เสียงที่บันทึกดวยภาพยนตรจะเลนทุกครั้ง
โดยไมคํานึงวาเลือกตัวเลือกใด) ตัวเลือกตอไปน้ีจะแสดงขึ้น:

เลือก ปด เพื่อยกเลิกการเลนขอความเสียงขณะฉายสไลด

ตวัเลอืก คําอธิบาย

ชวงเวลาระหวางภาพ กลองจะหยดุเลนเมื่อเฟรมถัดไปปรากฏขึ้น แมยังเลนขอความเสียงไมครบท้ังไฟลก็ตาม

ความยาวของ
ขอความเสยีง

เฟรมถัดไปจะไมปรากฏขึ้นจนกวาจะเลนขอความเสียงจบทั้งไฟล แมในกรณีท่ีชวงเวลา
ระหวางภาพสั้นกวาขอความเสยีงก็ตาม
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C เมนูถายภาพ: ตวัเลือกการถายภาพ
ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)

ปุม G

ตวัเลือก 0

ชองเมนูถายภาพ 310

ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม 311

โฟลเดอรจดัเก็บขอมูล 312

การตั้งช่ือไฟล 314

หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 97

การควบคมุแฟลช 204

พื้นท่ีภาพ 87

คุณภาพของภาพ 92

ขนาดภาพ 95

การบันทึก NEF (RAW) 94

ตั้งคาความไวแสง (ISO) 124

ไวตบาลานซ 159

ตั้งคา Picture Control 179

จัดการ Picture Control 184

พื้นท่ีสี 315

Active D-Lighting 187

ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน 315

ลดนอยซท่ีความไวแสงสงู 316

ควบคุมขอบมืด 316

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ 317

ลดการกะพริบ 227

ตั้งคาการถายครอมอตัโนมัติ 146

การถายภาพซอน 229

HDR (High Dynamic Range) 189

การถายแบบเวนชวงเวลา 236

การถายภาพไลฟววิแบบไมมีเสียง 54

ตัวเลอืก 0

A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 290
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ตัวเลือกในเมนูถายภาพจะถูกจัดเก็บไวในชองใดชองหน่ึงจากสี่ชองที่มีให ยกเวน ชองเมนูภาพถาย
เพ่ิมเติม, การถายภาพซอน, การถายแบบเวนชวงเวลา และคาที่เปล่ียนแปลงใน Picture Control 
(ปรับอยางเร็วและปรับคาอ่ืนๆ ดวยตนเอง) การเปลี่ยนการตั้งคาในหนึ่งชองจะไมมีผลตอชองอ ื่นๆ 
ในการจัดเก็บการตั้งคาที่ใชบอยรวมกัน เลือกชองใดชองหนึ่งจากสี่ชอง แลวตั้งคากลองเป ็นคาเหลานี้ 
คาใหมจะถูกจัดเก็บลงในชอง แมจะปดกลองแลวก็ตาม กลองจะเรียกคืนคาดังกลาวในครั้งถัดไป
ที่เลือกชอง ทานสามารถเก็บการตั้งคาอ่ืนลงในชองอ่ืนได ทําใหผูใชสามารถเปลี่ยนจากคาหนึ่งไปเปน
อีกคาหนึ่งไดทันทีโดยเลือกชองที่เหมาะสมจากเมนูชอง

ช่ือเริ่มตนของชองการตั้งคาแบบกําหนดเองสี่ชองคือ A, B, C และ D ซ่ึงทานสามารถเพิ่มคําอธิบาย
ที่มีความยาวไดถึง 20 ตัวอักษรตามที่ไดอธบิายไวในหนา 185 โดยไฮไลทชองเมนู แลวกด 2

ชองเมนูถายภาพ ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ชองเมนูถายภาพ
แผงควบคมุดานบนและสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงชองเมนู
ถายภาพปจจุบัน

A โปรดอาน
โหมดการถายภาพและโหมดแฟลช ความไวชัตเตอร และรูรับแสงสามารถใสลงชองเมนูถายภาพไดโดยใช
ตวัเลอืก ชองเมนูภาพถายเพิ่มเตมิ ในเมนูถายภาพ (0 311) สําหรับขอมูลเกีย่วกับการใชปุมท่ีตวักลอง
เพ่ือเลอืกชองเมนูถายภาพ ใหดูการตัง้คาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 346)
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❚❚การเรียกคืนคาตัง้จากโรงงาน
ในการเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน ไฮไลท
ชองในเมนู ชองเมนูถายภาพ แลวกด O (Q) 
ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช 
แลวกด J เพื่อเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
สําหรับชองเมนูที่เลือกไว ดูรายการคาตั้ง
จากโรงงานไดที่หนา 290

เพื่อเปนการเรียกคืนทุกครั้งที่เลือกชองเมน ู ใหเลือก เปด เพื่อใสโหมดการถายภาพและโหมดแฟลช 
ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M เทานั้น) และรูรับแสง (โหมด A และ M เทานั้น) ในขอมูลท่ีบนัทึก
ในแตละชองจากชองเมนูถายภาพสี่ชอง การเลือก ปด เปนการคืนคาที่เคยใชงานกอนเลือกคา เปด

ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ปุม O (Q)
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เปล่ียนช่ือโฟลเดอรและเลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

❚❚ เปลี่ยนชื่อ
กลองจะกําหนดชื่อโฟลเดอรโดยอัตโนมัติโดยเปนช่ือโฟลเดอรที่มีอักขระ 5 ตัวข้ึนตนดวยตัวเลขโฟลเดอร 
3 หลัก ช่ือโฟลเดอรที่เปนคาเริ่มตนคือ “NC_D5” การเปล ี่ยนช่ือท่ีถูกกําหนดใหกับโฟลเดอรใหม ใหเลือก 
เปลี่ยนชื่อ แลวเปลี่ยนช่ือโฟลเดอรตามที่อธบิายในขั้นตอนท่ี 6 ของ “การสราง Picture Control 
แบบกําหนดเอง” (0 185; หากตองการ สามารถกูคืนคาเริ่มตนโดยการกดปุม O (Q) คางไวขณะที่
แสดงแปนพิมพ) ไมสามารถเปล่ียนช่ือโฟลเดอรท ี่มีอยูแลว

❚❚ เลอืกโฟลเดอรตามหมายเลข
การเลือกโฟลเดอรตามหมายเลขหรือสรางโฟลเดอรใหมดวยชื่อโฟลเดอรปจจุบันและหมายเลข
โฟลเดอรใหม:

1 เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2 ขอความ
ที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ โดยจะมีเสนใต
ปรากฏที่ชองบรรจุการดหลักที่ใชขณะนั้น (0 97)

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

โฟลเดอร

หมายเลข
โฟลเดอร

ช่ือโฟลเดอร

100NC_D5  D
15/10/2015  1
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2 เลือกหมายเลขโฟลเดอร
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง ถามีโฟลเดอรหมายเลข
ที่เลือกอยูแลว สัญลักษณ W, X หรือ Y จะแสดงขึ้นที่ดานซายของหมายเลขโฟลเดอร:
• W: โฟลเดอรวางเปลา
• X: มีขอมูลอยูบางสวน
• Y: โฟลเดอรมีภาพ 999 ภาพ หรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 ท านไมสามารถจัดเก็บภาพ
ลงในโฟลเดอรนี้ไดอีก

การดที่เก็บโฟลเดอรจะแสดงดวยสัญลักษณแสดงชองบรรจุแผนการดที่มุมบนขวาของ
กลองขอความ “เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข” การดที่ใชสําหรับโฟลเดอรใหมๆ จะข้ึนอยูกับ
ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับ หนาท่ีของการดในชองที่ 2 (0 97)

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ (หากตองการออกโดยไมเปล่ียนโฟลเดอรจัดเก็บขอมูล 
ใหกดปุม G) ถายังไมมีโฟลเดอรตามหมายเลขที่ระบุอยู กล องจะสรางโฟลเดอรใหมข้ึนมา 
ภาพถายหลังจากนั้นจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรที่เลือกเวนแตโฟลเดอรจะเต็ม

❚❚ เลือกโฟลเดอรจากรายการ
การเลือกจากรายการของโฟลเดอรที่มีอยูแลว:

1 เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2

2 ไฮไลทโฟลเดอร
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทโฟลเดอร
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3 เลือกโฟลเดอรท่ีไฮไลท
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท ภาพถายหลังจากน ี้จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรที่เลือก

ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชช่ือไฟลที่ประกอบดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถายที่ใชพื้นที่สี 
Adobe RGB (0 315) จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุลเปนตัวอักษรสามตัว 
(เชน “DSC_0001.JPG”) ใชตัวเลือก การตั้งช่ือไฟล เพื่อเลือกตัวอักษรสามตัวที่จะใชแทนสวน 
“DSC” ของช่ือไฟล สําหรับขอมูลเก่ียวกับการแกไขช่ือไฟล ใหดูหนา 185

D หมายเลขโฟลเดอรและหมายเลขไฟล
หากหมายเลขโฟลเดอรปจจุบันคือ 999 และมีรูปถาย 999 ภาพ หรือหมายเลขรูปภาพคอื 9999 กลองจะปดใช
งานการกดชัตเตอรและไมสามารถถายภาพเพิ่มได (นอกจากนี้ กลองอาจปดใชงานการถายภาพยนตรด วย 
หากหมายเลขโฟลเดอรปจจุบันคือ 999 และไฟลถัดไปเปนไฟลท่ี 992 หรือหมายเลขไฟลคอื 9992 หรือสูงกวา) 
เน่ืองจากกลองจะปดใชงานการสรางโฟลเดอรอัตโนมัติเม่ือจํานวนโฟลเดอรถึง 999 สวนในโหมดภาพยนตร 
กลองจะหยุดถายหากกําหนด จับเฟรมภาพวดิีโอ ไปยังปุมกดชัตเตอร โดยใชการตัง้คาแบบกําหนดเอง g1 
(กําหนดการควบคมุเอง) และหมายเลขโฟลเดอรปจจุบันคือ 999 และมีรูปภาพ 942 ภาพ หรือมากกวา 
หรือหมายเลขไฟลคอื 9942 หรือสงูกวา การถายภาพตอ ใหสรางโฟลเดอรท่ีมีหมายเลขนอยกวา 999 
หรือลองเปลี่ยนตวัเลือกท่ีเลอืกสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร (0 67)

A เวลาในการเปดกลอง
กลองอาจใชเวลาเปดการทํางานนานขึ้น หากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยูเปนจํานวนมาก

การตั้งช่ือไฟล ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A นามสกุล
กลองจะใชนามสกุลตอไปน้ี: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.TIF” สําหรับภาพ TIFF (RGB), “.JPG” 
สําหรับภาพ JPEG, “.MOV” สําหรับภาพยนตร และ “.NDF” สําหรับข อมูลอางอิงภาพลบฝุน ในภาพถายแตละคู
ท่ีบันทึกดวยการตัง้คาคณุภาพของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG จะมีช่ือไฟลเดยีวกัน
แตตางนามสกุลกนั
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รูปแบบสีกําหนดชวงของสีที่มีสําหรับการปรับปรุงคุณภาพสี เลือก sRGB สําหรับการพิมพ
และการแสดงผลที่มีวัตถุประสงคทั่วไป, Adobe RGB ที่มีชวงของสีกวางกวา เหมาะสําหรับการถายภาพ
สําหรับการตีพิมพระดับมืออาชีพและการพิมพในเชิงพาณิชย

ถาเลือก เปด กลองจะประมวลผลภาพที่ถายโดยใชความไวชัตเตอร
ต่ํากวา 1 วินาที เพื่อลดสัญญาณรบกวน (จุดสวางหร ือฝา) เวลาที่ใช
ในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้นเปนสองเทา ในระหวางการโปรเซส 
“l m” จะกะพริบในหนาจอความไวชัตเตอร/รูรับแสง 
และจะไมสามารถถายภาพได (ถาปดการทํางานของกลอง
กอนการโปรเซสเสร็จสมบูรณ ภาพจะไดรับการบันท ึกแตจะไมมี
การลดสัญญาณรบกวน) ในโหมดถายภาพตอเนื่อง อัตรา
การบันทึกภาพจะชาลง และในขณะกําลังประมวลผลภาพ ความจุของหนวยความจําบัฟเฟอรจะลดลง

พ้ืนที่สี ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคณุภาพสท่ีีแมนยํา ภาพ Adobe RGB ตองการโปรแกรม การแสดงผล และเครื่องพิมพ
ท่ีรองรับการจัดการสี

A พื้นท่ีสี
ViewNX-i และซอฟตแวร Capture NX-D (0 277) จะเลือกพ้ืนท่ีสท่ีีถูกตองโดยอัตโนมัตเิมื่อเปดภาพที่ถายดวย
กลองรุนน้ี ไมรับประกนัผลลัพธเม่ือใชกับเลนสของผูผลิตอื่น

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน 
(การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน)

ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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ภาพที่ถายดวยความไวแสง (ISO) สูง สามารถรับการโปรเซสเพื่อลด “สัญญาณรบกวน” ได

“ขอบมืด” คือความสวางที่จางลงบริเวณขอบภาพ ควบคุมขอบมืด จะชวยลดขอบมืดสําหรับเลนสชนิด 
G, E และ D (ไมรวมเลนส PC) การทํางานของฟงกช่ันนี้ใหผลตอเลนสแตละเลนสแตกตางกัน 
และจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชค ารูรับแสงสูงสุด เลือกจาก สูง, ปกติ, ต่ํา และ ปด

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตวัเลอืก คําอธิบาย
สูง

ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสญัญาณรบกวน) โดยเฉพาะในภาพที่ถายดวย
คาความไวแสง (ISO) สูง เลือกระดับการลดสญัญาณรบกวนจาก สูง, ปกติ และ ต่ํา

ปกติ
ต่ํา

ปด ควรดําเนินการลดสญัญาณรบกวนเมื่อจําเปนและไมควรเกินคาท่ีเลือกไวท่ี ต่ํา 

ควบคุมขอบมืด ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ควบคุมขอบมืด
ท้ังน้ีข้ึนกับฉาก สภาพการถายภาพ และชนิดของเลนส บนภาพ TIFF และ JPEG อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝา) 
หรือความสวางผิดเพี้ยน ขณะเดยีวกัน ฟงกช่ัน Picture Control แบบกําหนดเองและ Picture Control ท่ีตัง้คาไว
ลวงหนา ท่ีมีการปรับคาจากคาตั้งจากโรงงานอาจทําใหไดถายภาพไมตรงตามที่ตองการ ถายภาพทดสอบแลว
ดผูลท่ีไดในจอภาพ ควบคุมขอบมืดไมสามารถใชได กับภาพยนตร (0 59) หรือการถายภาพซอน (0 229)



317

U

เลือก เปด เพื่อลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเวาออกเมื่อถ ายภาพดวยเลนสมุมกวาง และเพื่อลด
ภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล (โปรดทราบวาพื้นที่ขอบภาพที่มองเห็น
ในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่ได และเวลาที่ใชในการโปรเซสภาพกอนเริ่มการบันทึกภาพ
อาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้จะไมมีผลกับภาพยนตรและใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D เทานั้น (ไมสามารถ
ใชไดกับเลนส PC ฟชอาย และเลนสอ่ืนๆ บางรุน) ทั้งนี้ไมรับประกันผลการใชงานกับเลนสอ่ืนๆ กอนใช
ฟงกช่ันควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติกับเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ ตัดสวน DX อัตโนมัติ 
หรือเลือกพื้นที่ภาพ DX (24×16) 1.5× (0 88) การเลือกตัวเลือกอ่ืนอาจทําใหเกิดความผิดเพี้ยน
ในภาพมากหรือการตัดสวนภาพมาก

ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมัติ ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A รีทัช: ควบคมุความผิดเพี้ยน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการสรางสําเนาภาพถายท่ีมีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออกและภาพบิดเบี้ยว
ท่ีมีลักษณะโคงเขา ใหดหูนา 402
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1 เมนูถายภาพยนตร: 
ตัวเลือกถายภาพยนตร
การแสดงเมนูถายภาพยนตร ใหกด G แลวเลือกแท็บ 1 (เมนูถายภาพยนตร)

ปุม G

ตัวเลือก 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร 319

การต้ังช่ือไฟล 319

ปลายทาง 319

พืน้ท่ีภาพ 70

ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม 67

คณุภาพภาพยนตร 67

ตัง้คาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร 320

ไวตบาลานซ 320

ตัง้คา Picture Control 321

จัดการ Picture Control 321

ความไวของไมโครโฟน 321

การตอบสนองความถี่ 321

ลดเสียงรบกวนจากลม 322

ลดนอยซท่ีความไวแสงสงู 322

ภาพยนตรเหลือ่มเวลา 74

ลดการกะพริบ 322

VR แบบอเิล็กทรอนิกส 322

ตวัเลือก 0

A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 292
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ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 292)

เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาช่ือท่ีใชในการตั้งช่ือไฟลรูปภาพที่ใชจัดเก็บภาพยนตร คาเริ่มตน
คํานําหนาช่ือคือ “DSC” (0 314)

เลือกชองบรรจุการดที่ใชบันทึกภาพยนตร เมนูจะแสดงเวลาที่เหลืออยู
ของการดแตละแผน การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีเวลา
ที่เหลืออยู

รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

การตั้งช่ือไฟล ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ปลายทาง ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
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ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ตอไปนี้:

• คาความไวแสง (โหมด M): เลือกคาความไวแสง (ISO) สําหรับ
โหมดการถายภาพ M จากคาระหวาง ISO 100 และ Hi 5 ควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติจะใชในโหมดการถายภาพอ่ืน

• ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M): เลือก เปด สําหรับ
การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในโหมดการถายภาพ M, ปด 
เพื่อใชคาที่เลือกสําหรับ คาความไวแสง (โหมด M)

• ความไวแสงสูงสุด: เลือกจํากัดคาสูงสุดสําหรับควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจากคาระหวาง 
ISO 200 และ Hi 5 ใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในโหมดถายภาพ P, S และ A และเมื่อเลือก 
เปด สําหรับ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ในโหมดการถายภาพ M

เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 159) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกที่เลือกลาสุดสําหรับ
รูปภาพ

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
เม่ือใชความไวแสง (ISO) สงู กลองอาจโฟกัสภาพไดยากและมีสญัญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) เพ่ิมมากข้ึน สามารถป องกันไดโดยการเลือกคาท่ีต่ํากวาสําหรับ 
ตัง้คาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร > ความไวแสงสงูสุด

ไวตบาลานซ ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
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เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 179) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกที่เลือกลาสุดสําหรับ
รูปภาพ

สราง Picture Control แบบควบคุมเอง (0 184)

เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกหรือปรับ
ความไวของไมโครโฟน เลือก ความไวอัตโนมัติ เพื่อใหกลองปรับ
ความไวการรับเสียงของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ ปดไมโครโฟน 
เพื่อปดการบันทึกเสียง หากตองการเลือกความไวของไมโครโฟนเอง 
ใหเลือก ตั้งความไวเอง แลวเลือกความไว

หากเลือก S ชวงกวาง แลว ไมโครโฟนจะตอบสนองตอความถี่ในชวงกวาง ตั้งแตดนตรี
ไปจนถึงเสียงจอกแจกจอแจบนถนนในเมือง เลือก T ชวงเสียงพูด เพื่อใหไดยินเสียงของคน

ตัง้คา Picture Control ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

จดัการ Picture Control ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ความไวของไมโครโฟน ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

การตอบสนองความถี่ ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
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เลือก เปด เพื่อเปดวงจร low-cut filter สําหรับไมโครโฟนในตัวกลอง (ไมโครโฟนสเตอริโอซ่ึงเปน
อุปกรณเสริมจะไมมีผลกระทบ) โดยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผานไมโครโฟน (โปรดทราบวา
อาจมีผลกระทบตอเสียงอ่ืนๆ ดวย) การลดเสียงรบกวนจากลมสําหรับไมโครโฟนสเตอริโอซ่ึงเปน
อุปกรณเสริมท่ีรองรับคุณสมบัตินี้ สามารถเปดหรือปดใชงานโดยใชปุมควบคุมไมโครโฟนได

ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน) ในภาพยนตรที่บันทึกดวย
คาความไวแสง (ISO) สูง (0 316)

ลดการกะพริบถ่ีและแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่อยูใน
โหมดไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร เลือก อัตโนมัติ เพื่อใหกลองเลือกความถี่ที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ 
หรือเลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพื้นที่นั้น

เลือกวาจะเปดใชงานลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสในโหมดภาพยนตรหรือไม

ลดเสียงรบกวนจากลม ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ลดการกะพริบ ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

D ลดการกะพริบในเมนูการถายภาพยนตร
ถาตวัเลือก อัตโนมตัิ ไมใหผลลพัธตามที่ตองการ และทานไมแนใจเก่ียวกับคาความถี่ของกระแสไฟที่ใชใน
พ้ืนท่ีน้ัน ใหทดสอบตวัเลือกคาความถี่ 50 และ 60 Hz แลวเลอืกคาท่ีใหผลท่ีดท่ีีสุด การลดการกะพริบ
อาจไมใหผลลัพธท่ีตองการก็ได ถาวัตถุท่ีต องการถายสวางมากเกินไป ในกรณีน้ี ควรลองใชคารูรับแสงแคบลง 
(คารูรับแสงสูงข้ึน) การปองกันการกะพริบถี่ ให เลือกโหมด M แลวเลือกความไวชัตเตอรท่ีปรับใหเหมาะกับ
ความถี่ของกระแสไฟในทองถิ่น: 1/125 วินาที, 1/60 วินาที หรือ 1/30 วินาที สําหรับ 60 Hz; 1/100 วินาที, 1/50 วินาที 
หรือ 1/25 วินาที สําหรับ 50 Hz

VR แบบอเิล็กทรอนกิส ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: 
การตัง้คากลองอยางละเอียด
การแสดงเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ A (เมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง)

การตั้งคาแบบกําหนดเองใชเพื่อปรับแตงการตั้งคากลองใหเหมาะสมตามความตองการของผูใช

ปุม G

กลุมการตัง้คาแบบกําหนดเอง
เมนูหลกั

ชองการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง (0 325)



324

U

การตั้งคาแบบกําหนดเองมีใหเลือกใชดังตอไปน ี้:

การตั้งคาแบบกําหนดเอง 0

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง 325
a โฟกัสอัตโนมัติ

a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C 327

a2 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S 328

a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค 328

a4
การตรวจหาใบหนาการติดตามระยะโฟกัส 
3 มิติ

329

a5 พ้ืนท่ีดูการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ 329

a6 จํานวนจุดโฟกัส 329

a7 บันทึกตามการหมุนกลอง 330

a8 เปดใช AF 331

a9 จํากัดการเลือกโหมดพื้นท่ี AF 331

a10 บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 332

a11 จุดโฟกัสแบบวนรอบ 332

a12 ตัวเลือกจุดโฟกัส 333

b การวัดแสง/คาแสง

b1 ระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) 333

b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง 333

b3 ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง 333

b4 ชดเชยแสงอยางงาย 334

b5 วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 335

b6 บริเวณที่เนนกลางภาพ 335

b7 ชดเชยแสงอยางละเอยีด 335

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร 336

c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย 336

c3 ตั้งเวลาถาย 337

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ 337

d การถายภาพ/แสดงผล

d1 ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง 338

d2 ถายตอเน่ืองสูงสุด 338

d3 จํากัดการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร 339

d4 ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน 339

d5 โหมดหนวงเวลาถาย 339

d6 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส 340

d7 การเรียงหมายเลขไฟล 340

d8 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ 341

d9 ไฟหนาจอ LCD 342

e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช 343

e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช 344

e3 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช 344

e4 ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ 344

e5 โมเดลลิ่งแฟลช 345

e6 ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M) 345

e7 ลําดับการถายครอม 345

f การควบคุม

f1 กําหนดการควบคุมเอง 346

f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง 357

f3 ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง 358

f4 แปนหมุนเลือกคําสั่ง 359

f5 ปุมเลือกคําสั่ง 361

f6 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน 361

f7 แสดงคากลับดาน 361

f8 ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว 361

f9 ปุม D 362

g ภาพยนตร

g1 กําหนดการควบคุมเอง 362

การตั้งคาแบบกําหนดเอง 0
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การตั้งคาแบบกําหนดเองจะถูกจัดเก็บไวในชองใดชองหนึ่งจากสี่ชองที่มีให การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ในชองหน่ึงจะไมมีผลกับชองอ่ืนๆ ในการจัดเก็บการตั้งคาที่ใชบอยรวมกัน เลือกชองใดชองหนึ่ง
จากสี่ชอง แลวตั้งคากลองเปนคาเหลานี้ ค าใหมจะถูกจัดเก็บลงในชอง แมจะปดกลองแลวก็ตาม 
กลองจะเรียกคืนคาดังกลาวในครั้งถัดไปที่เล ือกชอง ทานสามารถเก็บการตั้งคาอ่ืนลงในชองอ่ืนได 
ทําใหผูใชสามารถเปลี่ยนจากคาหนึ่งไปเปนอีกคาหนึ่งไดทันทีโดยเลือกชองที่เหมาะสมจากเมนูชอง

ช่ือเริ่มตนของชองการตั้งคาแบบกําหนดเองสี่ชองคือ A, B, C และ D ซ่ึงทานสามารถเพิ่มคําอธิบาย
ที่มีความยาวไดถึง 20 ตัวอักษรตามที่ไดอธิบายไวในหนา 185 โดยไฮไลทชองเมนู แลวกด 2

❚❚การเรียกคืนคาตัง้จากโรงงาน
ในการเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน ไฮไลท
ชองในเมนู ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
แลวกด O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏ
บนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อเรียกคืน
คาตั้งจากโรงงานสําหรับชองเมนูที่เลือกไว 
(0 293)

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ปุม O (Q)
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A ชองการตัง้คาแบบกําหนดเอง
แผงควบคมุดานบนและสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงชอง
การตัง้คาแบบกําหนดเองปจจุบัน

A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 293 หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในชองปจจุบนัจากคาตั งจากโรงงาน 
จะมีเครื่องหมายดอกจันปรากฏขึ้นตดิกับคาท่ีเปลี่ยนแปลงในระดบัสองของเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 101) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจะถายภาพ
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร (เนนการกดชัตเตอร) หรือเมื่อกลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะไมล็อคโฟก ัสเมื่อเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 
กลองจะปรับโฟกัสอยางตอเนื่องจนกวาจะปลอยปุมกดชัตเตอร

a: โฟกัสอัตโนมัติ

a1: เลือกสิ่งท่ีสําคญัเม่ือใช AF-C ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธบิาย

G การถาย สามารถถายภาพเมื่อลัน่ชัตเตอร

B
โฟกัส + 
การถาย

สามารถถายภาพไดแมกลองยังโฟกัสภาพไมได หากวัตถุมืดหรือมีคอนทราสตต่ํา
และกลองอยูในโหมดถายภาพตอเน่ือง กลองจะเน นการโฟกัสภาพแรก
ในการถายภาพตอเน่ืองแตละชุด และอัตราการบันทึกภาพสําหรับภาพที่เหลือ 
เพ่ือใหแนใจวาใชอัตราการบันทึกภาพสงูในกรณีท่ีระยะหางจากวัตถุไมเปลีย่นแปลง
ขณะถายภาพ

E
การถาย + 
โฟกัส

สามารถถายภาพไดแมกลองยังโฟกัสภาพไมได ในโหมดถายภาพตอเน่ือง อัตราการ
บันทึกภาพจะชาเพ่ือใหกลองโฟกัสภาพไดดีข้ึนในกรณีท่ีวัตถุมืดหรือมีคอนทราสตต่ํา

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกสั (I) ปรากฏบนจอภาพ
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เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 101) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจะถายภาพ
เมื่อกลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส) หรือเมื่อกดปุมกดชัตเตอร (เนนการล่ันชัตเตอร)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว ถาสัญลักษณแสดงว าอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก AF-S สําหรับ
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดช ัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ล็อคโฟกัสจะยังคงทํางานอยู 
จนกวาจะลั่นชัตเตอร

ตัวเลือกนี้จะควบคุมการปรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหาง
ของวตัถุ หากเลือก AF-C ขณะที่ถายภาพดวยชองมองภาพ (0 101)

❚❚การตอบสนองของ AF เม่ือมีวตัถุขวาง
เลือกวธิีการตอบสนองโฟกัสอยางรวดเร็วเมื่อมีส่ิงที่ผานระหวางวตัถุและกลอง เลือกจากคาระหวาง 
5 (หนวงเวลา) และ 1 (เร็ว) คาที่สูงกวาจะมีการตอบสนองที่ชากวา และสูญเสียโฟกัสในวัตถุเดิม
นอยกวา คาที่ต่ํากวาจะมีการตอบสนองที่เร็วกวาและเปลี่ยนโฟกัสท่ีมีตอวัตถุขามขอบเขตของภาพ
ไดงายกวา โปรดทราบวา 2 และ 1 (เร็ว) จะมีคาเทียบเทากับ 3 เมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 
3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหร ับโหมดพื้นที่ AF (0 104)

a2: เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

G การถาย สามารถถายภาพเมื่อลั่นชัตเตอร

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ

a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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❚❚การเคลื่อนไหววตัถุ
เลือก สมํ่าเสมอ สําหรับโฟกัสท่ีราบรื่นเมื่อถายวัตถุที่เขาใกลกับกลองในจังหวะที่สมํ่าเสมอ หรือเลือก 
ไมแนนอน เพื่อปรับการตอบสนองใหดีข้ึนเมื่อวัตถุที่จะถายภาพมีแนวโนมท่ีเริ่มตนและ
หยุดอยางรวดเร็ว

เลือกวากลองตรวจจับและโฟกัสท่ีใบหนาเมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติสําหรับโหมดพื้นที่ AF 
หรือไม (0 104)

ในการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ กลองจะติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสท่ีเลือก และเลือก
จุดโฟกัสใหมตามที่จําเปนขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง เลือกวาการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
ใชขอมูลจากจุดโฟกัสรอบขางเพื่อติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวแมหางเล็กนอยจากจุดโฟกัสท่ีเลือกหรือไม 
(กวาง) หรือติดตามวัตถุจากขอมูลเฉพาะบริเวณที่ใกลเคียงของจุดที่เลือก (ปกติ) กวาง แนะนําสําหรับ
วัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว

เลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีใชไดเมื่อเลือกจุดโฟก ัสเอง

a4: ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกสั 3 มิติ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a5: พ้ืนที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a6: จํานวนจุดโฟกัส ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

1 55 จุด เลือกจากจุดโฟกัส 55 จุดที่แสดงทางดานขวา

2 15 จุด
เลือกจากจุดโฟกัส 15 จุดที่แสดงทางดานขวา ใชสําหรับเลอืก
จุดโฟกัสอยางรวดเร็ว
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สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัสสําหรับการถายภาพในแนว “กวาง” (แนวนอน), สําหรับทิศทางแนว 
“ตั้ง” (แนวตั้ง) โดยหมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90° และสําหรับทิศทางแนว “ตั้ง” โดยหมุนกลอง
ทวนเข็มนาฬิกา 90°

เลือก ปด เพื่อใชจุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF เดียวกัน โดยไมคํานึงถึงทิศทางการหมุนกลอง

เลือก จุดโฟกัส เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกจุดโฟกัส หรือเลือก จดุโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF 
เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกทั้งจุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF

a7: บันทึกตามการหมุนกลอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

หมุนกลองทวนเข็มนาฬกิา 
90 องศา

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬกิา 
90 องศา

หมุนกลองทวนเข็มนาฬกิา 
90 องศา

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬกิา 
90 องศา
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เลือกวาสามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัส (ชัตเตอร/AF-ON) หรือไม หรือปรับโฟกัสไดโดยการใชปุม 
AF-ON เทานั้นหรือปุมควบคุมอ่ืนๆ ที่กําหนด AF-ON ไวแล ว (AF-ON เทาน้ัน) การไฮไลท AF-ON 
เทาน้ัน และการกด 2 จะแสดงตัวเลือก ลั่นชัตเตอรนอกระยะโฟกัส ใหเลือก เปดใช เพื่อให
ถายรูปภาพไดโดยไมตองโฟกัส หรือ ไมใช เพื่อปองกันการกดชัตเตอรกอนที่กลองจะโฟกัสเสร็จ
โดยใชปุมควบคุม AF-ON การถายภาพเมื่อเลือก ไมใช ควรใชปุมควบคุม AF-ON เพื่อโฟกัส
และกดปุมกดชัตเตอรจนสุดเพื่อล่ันชัตเตอร โปรดทราบวา ไมใช จะมีผลเฉพาะเมื่อเลือก โฟกัส 
จากการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C) หรือ a2 (เลอืกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช 
AF-S) และตัวเลือกอ่ืนๆ ที่ไมใช AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติที่เลือกสําหรับโหมดพื้นที่ AF 
(0 104)

เลือกโหมดพื้นที่ AF ที่สามารถเลือกไดโดยใชปุมโหมดออโตโฟกัสและ
แปนหมุนเลือกคําส่ังยอยในการถายรูปโดยใชชองมองภาพ 
(ไมมีผลตอไลฟวิว; 0 104) ไฮไลทโหมดที่ตองการแลวกด 2 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อต้ังคาเสร็จสมบูรณ

a8: เปดใช AF ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a9: จํากดัการเลือกโหมดพื้นที่ AF ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกโหมดออโตโฟกัสท่ีมีในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ  (0 101) 
หากเลือกโหมดเพียงหนึ่งโหมด จะไมสามารถเลือกโหมดออโตโฟกัส
โดยใชปุมโหมดออโตโฟกัสและแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักได

เลือกวาจะใหเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากมุมหนึ่งของชองมองภาพไปยังอีกมุมหนึ่งหรือไม

a10: บังคบัเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a11: จดุโฟกัสแบบวนรอบ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธบิาย

วนรอบ

การเลือกจุดโฟกัส “ไปรอบๆ” จากบนลงลาง, ลางขึ้นบน, 
ขวาไปซายและซายไปขวา เปนตน ตัวอยางเชน การกด 
2 เม่ือจุดโฟกัสท่ีขอบขวาของชองมองภาพแสดงเปน 
(q) ท่ีถูกไฮไลท เลอืกจุดโฟกัสตรงขอบซายของจอภาพ 
(w)

ไมวน
สวนแสดงผลจุดโฟกัสจะลอมรอบดวยจุดโฟกัสนอกส ุด ตวัอยางเชน การกด 2 เม่ือจุดโฟกัส
ท่ีมุมขวาของสวนแสดงผลถูกเลือกไวจะไมมีผลใดๆ

qw
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เลือกจากตัวเลือกหนาจอแสดงจุดโฟกัสตอไปนี้

เลือกการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับคาความไวแสง (ISO) (0 124) ถาเปนไปได กลองจะยังใช
คาความไวแสง (ISO) ปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนระดับการเพิ่มคา หากคาความไวแสง (ISO) ปจจุบัน
ไมสามารถใชไดในระดับการเพิ่มคาใหม คาความไวแสง (ISO) ดังกลาวจะถูกปดเศษไปยัง
คาที่ใกลเคียงที่สุดที่สามารถนํามาใชได

เลือกระดับการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับความไวชัตเตอร รูรับแสงและการถายครอม

เลือกการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับคาแสงและการชดเชยแสงแฟลช

a12: ตัวเลือกจดุโฟกัส ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธบิาย

โหมดแมนวล
โฟกัส

เลอืก เปด เพ่ือแสดงจุดโฟกัสท่ีใชงานในโหมดแมนวลโฟกัส เลอืก ปด เพ่ือแสดงจุดโฟกัส
เฉพาะระหวางที่เลือกจุดโฟกัส

ความสวางของ
จุดโฟกัส

เลอืกความสวางของจุดโฟกัสท่ีแสดงในชองมองภาพจาก สงูมาก, สงู, ปกติ และ ต่ํา

ไฟชวย AF 
แบบปรับเปลีย่น

พื้นท่ีโฟกัส

เลอืก เปด เพ่ือแสดงทั้งจุดโฟกัสท่ีเลือกไวและจุดโฟกัสท่ีอยูรอบๆ ในโหมด AF 
แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (0 104)

b: การวัดแสง/คาแสง

b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b2: ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b3: ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง



334

U

ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจําเปนตองใชปุม E ในการกําหนดคาชดเชยแสง (0 143) หรือไม ถาเลือก 
เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด 0 ที่ก่ึงกลางของการแสดงคาแสงจะกะพริบแมวาการชดเชยแสง
จะถูกตั้งเปน ± 0

b4: ชดเชยแสงอยางงาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด (ออโตรีเซ็ต)
การชดเชยแสงจะถูกตัง้คาตามการหมุนแปนหมุนเล ือกคําสัง่แปนใดแปนหนึ่ง (ดหูมายเหตุ
ดานลาง) การตั้งคาท่ีถูกเลือกโดยใชแปนหมุนเลอืกคําสัง่จะถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยู
หรือหมดเวลาสแตนดบาย (การตัง้คาชดเชยแสงที่เลือกโดยใชปุม E จะไมถูกรีเซ็ต)

เปด
ดงัท่ีแสดงขางตน การหมุนแปนหมุนเลอืกคําสั่งจะไมถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยู
หรือหมดเวลาสแตนดบาย ยกเวนวามีการเลอืกคาชดเชยแสง

ปด การชดเชยแสงจะถูกตัง้คาจากการกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลัก

A สลบัหลัก/รอง
แปนหมุนท่ีใชในการตัง้คาการชดเชยแสงเมื่อเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด สําหรับการตัง้คา
แบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย) ข้ึนอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 359)

แปนหมุนเลือกคําสัง่ > สลบัหลกั/รอง
ปด เปด

โหมดการถ ายภาพ

P แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลอืกคําสัง่ยอย

S แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลอืกคําสัง่หลกั

A แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แปนหมุนเลอืกคําสัง่ยอย

M ไมมี
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เลือก U เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหาใบหนาเมื่อถายภาพบุคคลดวยการ
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 129)

เลือกขนาดของพื้นที่ที่ใหน้ําหนักมากที่สุดในการวัดแสงแบบเนนกลางภาพ หากตอเลนสชนิดไมมี CPU 
ขนาดของพื้นที่จะถูกกําหนดไวที่ 12 มม.

ใชตัวเลือกนี้ปรับคาแสงที่เลือกจากกลองอยางละเอียด ทานสามารถ
ปรับคาแสงอยางละเอียดตามการวัดแสงแตละแบบไดตั้งแต +1 ถึง 
–1 EV ในลําดับข้ันของ 1/6 EV

b5: วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b6: บริเวณท่ีเนนกลางภาพ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b7: ชดเชยแสงอยางละเอียด ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

D การปรับคาแสงอยางละเอียด
คาแสงสําหรับชองการตัง้คาแบบกําหนดเองแตละช องสามารถปรับไดอยางละเอียด และไมมีผลใดๆ ต อการรีเซ็ต
โดยกดสองปุม โปรดทราบวาเมื่อสญัลักษณแสดงคาชดเชยแสง (E) ไมปรากฏ วิธีเดียวท่ีจะกําหนดคารับแสง
วาจะใหเปลีย่นแปลงมากนอยเทาไรคอืการดูคาในเมนูการปรับแบบละเอียด
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เลือกใหคาวดัแสงล็อคหรือไมเมื่อกดปุมกดชัตเตอร

เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมื่อไมไดใชกลอง ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะปรากฏ
ในแผงควบคุมดานบนและชองมองภาพจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย

เลือกการหนวงเวลาสําหรับต้ังเวลาสแตนดบายที่ส้ันลงเพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1: ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

g
เปด 
(กดลงคร่ึงหน่ึง)

การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งจะล็อคคาแสง

h
เปด 
(โหมดถายภาพ
ตอเน่ืองเปนชุด)

คาแสงจะลอ็คเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

ปด การกดปุมกดชัตเตอรจะไมล็อคคาแสง

c2: ตั้งเวลาสแตนดบาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพในโหมดตั้งเวลาถาย (0 120)
• หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา: เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร
• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
• ชวงเวลาหางระหวางภาพ: เลือกชวงเวลาหางระหวางภาพเมื่อ จํานวนภาพ มากกวา 1

การหนวงเวลาและจํานวนภาพที่ถายจะปรากฏบนแผงควบคุม
ดานหลัง:

เลือกระยะเวลาที่จอภาพยังเปดอยูแมไมมีการใชงานใดๆ ในขณะแสดงภาพ (แสดงภาพ; คาเริ่มตนคือ 
10 วินาที) และแสดงภาพทันทีที่ถาย (แสดงภาพทันทีที่ถาย; คาเริ่มตนคือ 4 วินาที), เมื่อเมนู (เมนู; 
คาเริ่มตนคือ 1 นาที) หรือขอมูล (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ; คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) 
ปรากฏบนจอภาพ หรือเมื่ออยูในโหมดไลฟวิวและบันทึกภาพยนตร (ไลฟวิว; คาเริ่มตนคือ 10 นาที) 
เลือกการหนวงเวลาปดจอภาพที่ส้ันลงเพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

c3: ตั้งเวลาถาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c4: หนวงเวลาปดจอภาพ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

หนวงเวลา
จํานวนภาพ
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เลือกความเร็วในการถายภาพตอเนื่องสูงสุดในโหมด CH (การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง) และ CL 
(การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอัตราการบันทึกภาพ ใหดูหนา 117

จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายภาพต อเนื่องหน่ึงชุดในโหมดถายภาพตอเนื่องสามารถ
ตั้งคาไดระหวาง 1 ถึง 200 โปรดทราบวาไมวาจะเลือกตัวเลือกใดก็ตาม กลองจะไมจํากัดจํานวนภาพ
ที่ถายโดยใชการถายภาพตอเนื่องเปนหนึ่งชุด เมื่อเลือกความไวชัตเตอร 4 วินาทีหรือชากวาในโหมด
ถายภาพ S หรือ M

d: การถายภาพ/แสดงผล

d1: ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

ถายภาพตอเน่ือง
ความเร็วสูง

เลือกความเร็วในการถายภาพตอเน่ืองสําหรับโหมด CH (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสงู) 
ระหวาง 10, 11 หรือ 12 ภาพตอวินาที หรือ 14 fps (ยกกระจกขึ้น)

ถายภาพตอเน่ือง
ความเร็วต่ํา

เลือกความเร็วในการถายภาพตอเน่ืองสําหรับโหมด CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา) 
จากคาระหวาง 1 ถึง 10 ภาพตอวินาที

d2: ถายตอเน่ืองสูงสุด ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A หนวยความจําบัฟเฟอร
โดยไมคํานึงถึงตวัเลอืกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 การถายภาพจะชาลงเมื่อใสหนวยความจําบฟัเฟอร 
(tAA) ดหูนา 475 สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับขนาดของหนวยความจําบัฟเฟอร
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เลือกตัวเลือกที่สามารถเขาถึงไดโดยการกดปุม S แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําส่ังหลักเมื่อหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ S (0 117) 
ไฮไลทตัวเลือกและกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก กด J เมื่อ
ตั้งคาเสร็จสมบูรณ

เลือกวาชัตเตอรบนกลองระยะไกลและชัตเตอรบนกลองหลักจะลั่นพรอมกันหรือไมเมื่อใชตัวสงขอมูล
แบบไรสายซ่ึงเปนอุปกรณเสริมหรือรีโมตคอนโทรลแบบไรสายในโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน

ในสถานการณที่มีการขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เลือก 1 วินาที, 2 วินาที หรือ 3 วินาที 
เพื่อหนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนกระจกยกขึ้นหนึ่ง, สอง หรือสามวินาที

d3: จํากดัการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d4: ตวัเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d5: โหมดหนวงเวลาถาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือก เปดใช เพื่อเปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอน ิกสในโหมด Mup ลดภาพสั่นไหวที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวของชัตเตอร ชัตเตอรแบบกลไกจะถูกใชในโหมดลั่นชัตเตอรอ่ืน

เมื่อถายภาพ กลองจะตั้งช่ือไฟลโดยการเพิ่มค าลงในหมายเลขไฟลที่ใชสุดทาย ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
หมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงในกลองหรือไม

d6: มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A มานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกส
แนะนําการใชเลนสชนิด G, E หรือ D ใหเลือก ไมใช หากคณุสังเกตเห็นเสนหรือฝาเมื่อถายภาพดวยเลนสอ่ืน 
ความไวชัตเตอรเร็วท่ีสุดและความไวแสง (ISO) สูงสุดที่ใชไดกับมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสคอื 
1/2000 วินาที และ ISO 102400 ตามลําดบั

d7: การเรียงหมายเลขไฟล ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

เปด

เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรอืเสยีบการดหนวยความจําใหม
ลงในกลอง กลองจะตัง้หมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสดุทายท่ีใช หรือจากหมายเลขไฟล
ท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน โดยยึดเอาคาใดคาหนึ่งท่ีสงูกวา ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอร
ปจจุบนัมีรูปถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัต ิและหมายเลขไฟล
จะเริ่มตนจาก 0001 อีกครั้ง
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เลือก เปด เพื่อแสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิงขณะจัด
องคประกอบภาพ (0 10)

ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกล อง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบนัมีภาพถาย 999 ภาพ

รีเซ็ต
สําหรับ เปด ยกเวนวาภาพถัดไปถูกตัง้หมายเลขไฟลโดยการเพ ิ่มหน่ึงเขาในหมายเลขไฟล
ท่ีมากท่ีสดุในโฟลเดอรปจจุบัน ถาโฟลเดอรวางเปลา หมายเลขไฟลจะถูกตัง้คาใหมเปน 0001

D การเรียงหมายเลขไฟล
หากหมายเลขโฟลเดอรปจจุบันคอื 999 และมีรูปถาย 999 ภาพ หรือหมายเลขรูปภาพคือ 9999 อยางใดอยาง
หน่ึง กลองจะปดใชงานปุมกดชัตเตอรและไมสามารถถายภาพเพิ่มได (นอกจากนี้ กลองอาจปดใชงานการถาย
ภาพยนตรดวย หากหมายเลขโฟลเดอรปจจุบันคือ 999 และไฟลถัดไปเปนไฟลท่ี 992 หรือหมายเลขไฟลคือ 
9992 หรือสูงกวา) เน่ืองจากกลองจะปดใชงานการสร างโฟลเดอรอัตโนมัตเิม่ือจํานวนโฟลเดอรถึง 999 สวนใน
โหมดภาพยนตร กลองจะหยุดถายหากกําหนด จับเฟรมภาพวิดโีอ ไปยังปุมกดชัตเตอร โดยใชการตัง้คาแบบ
กําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคมุเอง) และหมายเลขโฟลเดอรปจจุบันคือ 999 และมีรูปภาพ 942 ภาพ 
หรือมากกวา หรือหมายเลขไฟลคอื 9942 หรือสูงกวา เลือก รีเซ็ต สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d7 
(การเรียงหมายเลขไฟล) จากน้ัน ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบันหรือใสการดหนวยความจําใหม

d8: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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ถาเลือก ปด ไฟแบ็คไลทในแผงควบคุมและปุมกด (ไฟหนาจอ) จะต ิดเมื่อสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง 
D ถาเลือก เปด ไฟแบ็คไลทจะยังคงเปดอยูขณะที่ตั้งเวลาสแตนดบายทํางาน (0 41) ไมวาจะเลือก
ตัวเลือกใดไว ไฟแบ็คไลทจะปดเมื่อกดปุมกดชัตเตอร และหากเลือก เปด ไฟจะสวางอีกครั้งเมื่อคุณ
ยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร เลือก ปด เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

d9: ไฟหนาจอ LCD ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A ไฟปุมกด

ปุม I

ปุม BKT

ตัวชี้แปนหมุนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

ปุม O (Q)

ปุม K

ปุม G

ปุม L (Z/Q)

ปุม X

ปุม W (M)

ปุม J

ปุม Fn3

ปุม S

ปุม T

ปุม a

ปุม R

ปุม U

ปุม Y
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e: การถายครอม/แฟลช

e1: ความเร็วสัมพันธกับแฟลช ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

1/250 วินาที 
(Auto FP)

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะถูกใชเมื่อตอกับแฟลชท่ีรองรับ (0 422) 
ถาใชชุดแฟลชชนิดอื่น ความไวชัตเตอรจะถูกกําหนดเปน 1/250 วินาที เม่ือกลองแสดง
ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที ในโหมดการถายภาพ P หรือ A แฟลชสัมพันธท่ีความไว
ชัตเตอรสูงอัตโนมัตจิะถูกเปดใชงานถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/250 วินาที หากชุดแฟลช
รองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ กลองสามารถเลือกความไวชัตเตอรเร็ว
เทากับ 1/8000 วินาที (โหมด P และ A) หรือโดยผูใช (โหมด S และ M)

1/250 วินาที–
1/60 วินาที

ความเร็วสัมพันธกบัแฟลชถูกตัง้คาตามคาท่ีเลือกไว

A ความไวชัตเตอรแบบตายตวัจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสมัพันธกับแฟลช
ในการลอ็คความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความไวแฟลชในโหมดอัตโนมัตปิรับชัตเตอรเองหรือโหมดปรับคาแสงเอง 
ใหเลอืกความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวช ัตเตอรชาสดุที่เปนไปได (30 วินาทีหรือ %) X (สัญลักษณ
แสดงแฟลชสมัพันธ) จะปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุมดานบน

A แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติ
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติสามารถใชแฟลชที่ความไวชัตเตอรสงูสุดท่ีกลองรองรับได ทําให
สามารถเลอืกรูรับแสงสูงสดุเพ่ือลดระยะชัดลกึแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงภายใตแสงแดดจา การแสดงผล
ขอมูลการถายภาพจะปรากฏสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือเปดใชงานความสมัพันธความเร็วสงู 
FP อัตโนมัติ
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ตัวเลือกนี้จะกําหนดความไวชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถใชได เมื่อใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรช ุดแรก
หรือชุดที่สอง หรือใชการลดตาแดงในโหมดถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติหรืออัตโนมัติปรับรูรับแสง 
(ไมวาจะเลือกคาใดไว ความไวชัตเตอรจะต่ําได  30 วินาที เมื่ออยูในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
หรือโหมดปรับคาแสงเอง หรือการตั้งคาแฟลชสัมพ ันธมานชัตเตอรชุดแรกและแฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดที่สอง หรือการลดตาแดงดวยความไวชัตเตอรต่ํา)

เลือกวธิีที่กลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

เลือกใชขอมูลอางอิงเพื่อต้ังคารูรับแสงเม ื่อใชแฟลชดวยการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

e3: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

YE ท้ังภาพ กลองจะปรับท้ังระดบัแฟลชและการชดเชยแสงเพื่อปรับเปลี่ยนคาแสงทั้งภาพ

E ฉากหลังเทาน้ัน ใชการชดเชยแสงกับพ้ืนหลังเทาน้ัน

e4: ควบคุมความไวแสง M อตัโนมัติ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

e
ตัวแบบและ
พื้นหลงั

กลองจะพิจารณาทั้งวัตถุหลกัและแสงพื้นหลงัโดยรอบเมื่อปรับความไวแสง 
(ISO)

f ตัวแบบเทาน้ัน
จะปรับเฉพาะความไวแสง (ISO) เพ่ือใหแนใจวาวัตถุหลกัไดรับแสง
อยางถูกตอง
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ถาเลือก เปด เมื่อใชกลองกับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบ Nikon Creative Lighting system 
(0 422) กลองจะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื่อกดปุม Pv (0 132) โมเดลลิ่งแฟลชจะไมถูกยิงหากเลือก ปด

ตัวเลือกนี้จะกําหนดวาจะมีผลตอคาใดบางเมื่อเลือก AE และแฟลช หรือ AE เทาน้ัน สําหรับตัวเลือก 
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพในโหมดปรับคาแสงเอง

การถายครอมแฟลชจะใชไดกับการควบคุมแฟลช i-TTL หรือ qA (ปรับรูรบัแสงอัตโนมัติ) ถาเลือก
การตั้งคาอ่ืนที่ไมใช แฟลชเทาน้ัน และไมใชแฟลช คาความไวแสง (ISO) จะใชคาคงที่ตามคาที่ใช
ในภาพแรก เมื่อเปดการควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ (0 126)

ตามคาที่ตั้งจากโรงงาน MTR > อันเดอร > โอเวอร (H) กลองจะใชการถายครอมไวตบาลานซ แฟลช 
และแสงตามลําดับท่ีไดอธบิายไวในหนา 148 และ 152 ถาเลือก อันเดอร > MTR > โอเวอร (I) 
การถายภาพจะดําเนินตามลําดับจากคาต่ําสุดจนถึงคาสูงสุด การตั้งคานี้ไมมีผลตอการถายครอม ADL

e5: โมเดลลิ่งแฟลช ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

e6: ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M) ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

F แฟลช/ความเร็ว
กลองจะมีความไวชัตเตอร (AE เทาน้ัน) หรือความไวชัตเตอรและระดบัแฟลช 
(AE และแฟลช) แตกตางกัน

G
แฟลช/ความเร็ว/
รูรับแสง

กลองจะมีความไวชัตเตอรและรูรับแสง (AE เทาน้ัน) หรือความไวชัตเตอร 
รูรับแสงและระดบัแฟลช (AE และแฟลช) แตกตางกนั

H แฟลช/รูรับแสง
กลองจะมีรูรับแสง (AE เทาน้ัน) หรือรูรับแสงและระดบัแฟลช (AE 
และแฟลช) แตกตางกัน

I แฟลชเทาน้ัน กลองจะมีเฉพาะระดบัแฟลช (AE และแฟลช) แตกตางกัน

e7: ลําดับการถายครอม ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกฟงกช่ันที่กําหนดไปยังการควบคุมกลอง ไม วาจะใชแบบแยกเดี่ยวหรือรวมกันกับแปนหมุน
เลือกคําส่ัง

❚❚กด
เลือกหนาที่ของการควบคุมตอไปนี้ ไฮไลทตัวเล ือกที่ตองการแลวกดตัวเลือกคําส่ังตรงกลาง:

f: การควบคุม

f1: กําหนดการควบคมุเอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A “กด” และ “กด + แปนหมุนเลือกคําสัง่”
ไมสามารถกําหนดหนาท่ีบางอยางพรอมกันไปยังท ั้งฟงกช่ัน “กด” และ “กด + คําสั่ง” สําหรับการควบคุม
บางอยาง การกําหนดหนาท่ีดังกลาวไปยังฟงกช่ัน “กด” เม่ือเคยกําหนดไปยัง “กด + แปนหมุนเลือกคําสัง่” 
แลว จะแสดงขอความและตัง้คาตวัเลอืก “กด + แปนหมุนเลอืกคําสัง่” ไมมี ในขณะที่การกําหนดหนาท่ี
ดงักลาวไปยงัฟงกช่ัน “กด + แปนหมุนเลือกคําสั ง” เมื่อเคยกําหนดไปยัง “กด” แลว จะแสดงขอความและตั้งคา
ตวัเลอืก “กด” ไมมี

ปุม 0 Pv

ปุม V AF-ON

ปุม z Fn3

ปุม s Fn สําหรับการถายภาพแนวตัง้

ปุม x Fn2

ปุม v Fn1

8 ปุมเลอืกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุม l AF-ON สําหรับการถายภาพแนวตั้ง
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* สามารถใชปุมฟงกช่ันระบบโฟกัสบนเลนสเพ่ือกําหนด
ฟงกช่ันเฉพาะเมื่อเลือก AF-L กับตัวเลือกฟงกช่ัน
ระบบโฟกัส

ฟงกช่ันที่สามารถกําหนดไปยังปุมควบคุมเหลานี้มีดังตอไปนี้:

ตัวเลือก 0 v xsz V 8 lS
A จุดโฟกัสที่ตั้งเอง ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — ✔

K โหมดพื้นที่ AF ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔

q โหมดพื้นที่ AF + AF-ON ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔

q ดูตัวอยาง ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

r ล็อคคาแสงแฟลช ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

B ล็อค AE/AF ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔

C ล็อค AE เทานั้น ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔

D ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร) ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ —

E ล็อค AE (คาง) ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ —

F ล็อค AF เทานั้น ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔

A AF-ON ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔

h Iไมใช/เปดใช ✔ ✔ ✔ — — — ✔ — ✔

1 ถายตอเนื่องแบบครอม ✔ ✔ ✔ — — — ✔ — —

4 + NEF (RAW) ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

L วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

S ปุมฟงกช่ันระบบโฟกัสบนเลนส *

ปุมฟงกช่ันระบบโฟกสับนเลนส
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ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปน้ี:

M วัดแสงเนนกลางภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

N วัดแสงเฉพาะจุด ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

t ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

b แสดงเสนตารางในชองมองภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

! ระนาบกลองในชองมองภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

u ภาพตอเนื่อง 14 fps (Mup) ✔ ✔ ✔ — — — ✔ — ✔

c เลือกลั่นชัตเตอรพรอมกัน ✔ ✔ ✔ — — — ✔ — ✔

% เมนูของฉัน ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

3 ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

UT เช่ือมตอกับเครือขาย ✔ ✔ ✔ — ✔ — — — —

K แสดงภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ — —

b ขอความเสียง — — — — ✔ — — — —

c ใหคะแนน — — — — ✔ — — — —

J เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง — — — — — — ✔ — —

G เหมือนกับปุม AF-ON — — — — — — — ✔ —

ไมมี ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ —

ตัวเลอืก คําอธิบาย

A จุดโฟกัสท่ีตั้งเอง

การกดปุมควบคมุจะเลือกจุดโฟกัสท่ีตั้งเอง การเลือกจุด ใหเลือกแลวกดที่
ปุมควบคุมขณะที่กดปุมโหมด AF จนกวาจุดโฟกัสกะพริบ สามารถเลอืกโดย
แยกจุดโฟกัสสําหรับการถายภาพในแนว “กวาง” (แนวนอน) และทั้งสองแนว
แยกกันสําหรับการถายภาพในแนว “ตั้ง” (แนวตั้ง) หากเลือก จุดโฟกัส หรือ 
จุดโฟกัสและโหมดพื้นท่ี AF สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 
(บันทึกตามการหมุนกลอง, 0 330) หากกําหนดตัวเลือกน้ีไปยัง
ปุมฟงกช่ันระบบโฟกัสบนเลนส คณุสามารถเลือกจุดโฟกัสท่ีตัง้เองโดยการ
กดคางไวท่ีปุมฟงกช่ันระบบโฟกัสบนเลนส ปล อยปุมเพ่ือคืนคากลบัไปยัง
การเลือกจุดโฟกัสเดิม

ตัวเลือก 0 v xsz V 8 lS
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K โหมดพื้นท่ี AF
ไฮไลทตวัเลอืกน้ีแลวกด 2 เพ่ือเลือกโหมดพื้นท่ี AF (ไมรวมการตดิตาม
ระยะโฟกัส 3 มิติ; 0 104) โหมดที่เลอืกจะทํางานเมื่อกดปุมควบคุม การปล อย
ปุมควบคมุจะคืนคากลบัไปยังโหมดพ้ืนท่ี AF เดมิ

q
โหมดพื้นท่ีโฟกัส 
+ AF-ON

สําหรับ โหมดพืน้ท่ีโฟกัส ตามขางตน ยกเวนวาการกดปุมควบคมุจะเริ่มต น
โฟกัสอัตโนมัติเชนกัน

q ดูตัวอยาง

ระหวางที่ถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถดตูัวอยางระยะความชัดลึก
ในขณะที่กดปุมควบคมุ (0 132) ระหวางที่ถายภาพไลฟวิว ทานสามารถ
กดปุมควบคุมอีกครั้งเพ่ือเปดเลนสใหมีคาร ูรับแสงสูงสุด ทําใหตรวจสอบโฟกัส
ไดงายข้ึน ใหกดปุมควบคุมอีกครั้งเพ่ือคนืค ารูรับแสงใหกลบัเปนคาเดิม (0 50)

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมควบคุมเพ่ือล็อคคาแสงแฟลชสําหรับชุดแฟลชที่เปนอุปกรณเสริม 
(0 202) กดอีกครั้งเพ่ือยกเลิกการลอ็คคาแสงแฟลช

B ล็อค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม

C ล็อค AE เทาน้ัน คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม

D
ล็อค AE (รีเซ็ต
เมื่อลัน่ชัตเตอร)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมควบคมุ และยังคงล ็อคไวจนกวาจะกดปุมควบคุม
อีกครั้ง มีการลัน่ชัตเตอร หรือหมดเวลาสแตนดบาย

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงลอ็คไวจนกวาจะกดปุมน้ีอีกครั้ง
หรือหมดเวลาสแตนดบาย

F ล็อค AF เทาน้ัน โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุม

A AF-ON การกดปุมควบคุมจะเปนการเริ่มฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมัติ

h Iไมใช/เปดใช
หากแฟลชในปจจุบันปดอยู กลองจะเลือกแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก
เม่ือกดปุมควบคมุ หากแฟลชในปจจุบันเปดอยู แฟลชจะปดลงเมื่อกดปุมควบคุม

ตัวเลือก คําอธบิาย
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1
ถายตอเน่ือง
แบบครอม

ถากดปุมควบคมุ ขณะที่การถายครอม ADL การถายครอมคาแสง หรือการถาย
ครอมคาแฟลชทํางานอยูในโหมดถายทีละภาพหรือล ั่นชัตเตอรแบบเงียบ 
กลองจะถายภาพทุกภาพที่ใชโปรแกรมถายครอมในขณะนั้นเมื่อทานกด
ปุมกดชัตเตอร ถากําลังใชการถายครอมไวตบาลานซหรือเลอืกโหมดถายตอเน่ือง 
(โหมด CH, CL หรือตอเน่ืองแบบเงียบ) กลองจะถายภาพแบบครอมตอไปเร่ือยๆ 
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว

4 + NEF (RAW)

ถาตัวเลอืก JPEG อยูในปจจุบันสําหรับคุณภาพของภาพ “RAW” จะปรากฏใน
แผงควบคุมดานหลงัและภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลงัจาก
ท่ีกดปุมควบคมุ (การตั้งคาคุณภาพของภาพเดมิจะถูกเรียกคืนเมื่อทาน
เอามือออกจากปุมกดชัตเตอร) สําเนา NEF (RAW) จะถูกบันทึกที่การตั้งคา
ลาสดุที่เลือกสําหรับ การบันทึก NEF (RAW) และ ขนาดภาพ > NEF (RAW) 
ในเมนูการถายภาพ (0 94, 96) ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) 
กดปุมควบคมุอีกครั้ง

L
วัดแสงเฉลีย่
ท้ังภาพ

กลองจะวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพเมื่อกดปุมควบคมุ

M
วัดแสงเนน
กลางภาพ

กลองจะวัดแสงเนนกลางภาพเมื่อกดปุมควบคุม

N วัดแสงเฉพาะจุด กลองจะวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อกดปุมควบคุม

t
ระบบวดัแสง
ท่ีเนนไฮไลท

กลองจะวัดแสงที่เนนไฮไลทเม่ือกดปุมควบคมุ

b
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ

กดปุมควบคมุเพ่ือเปดหรือปดการแสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 10)

!
ระนาบกลอง
ในชองมองภาพ

กดปุมควบคมุเพ่ือดกูารแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ (0 352)

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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u
ภาพตอเน่ือง 
14 fps (Mup)

ในการถายภาพที่ความเร็ว 14 ภาพตอวนิาทีพรอมยกกระจกขึ้นในโหมด
การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ําหรือการถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง (0 116) 
ใหกดปุมควบคุมคางไวขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอร ลงจนสดุ (0 117) โฟกัสและ
รูรับแสงจะมีคาคงที่ในภาพแรกที่ถายในแตละช ุด ตวัเลือกน้ีไมสงผล
ตอการถายภาพแบบไลฟวิว ถาเลอืก เปด สําหรับ การถายภาพไลฟวิว
แบบไมมีเสยีง (0 54)

c
เลือกลัน่ชัตเตอร
พรอมกัน

เม่ือเช่ือมตอกับตวัสงขอมูลแบบไรสายหรือร ีโมตคอนโทรลแบบไรสายแลว 
จะสามารถใชปุมควบคมุสลบักันระหวางลั่นชัตเตอรดวยรีโมตและลัน่ชัตเตอร
จากกลองหลกั หรือลั่นชัตเตอรพรอมกันได ตวัเลอืกท่ีใชไดจะข้ึนอยูกับการตัง้คา
ท่ีเลือกจากการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 (ตวัเลือกโหมดลัน่ชัตเตอรพรอมกัน):
• หากเลือก พรอมกัน คุณสามารถเลอืกจาก ลัน่เฉพาะชัตเตอรของกลอง
มาสเตอร (กดปุมควบคุมคางไวเพ่ือถายภาพกับกลองมาสเตอรเทาน้ัน) และ 
ลัน่เฉพาะชัตเตอรระยะไกล (กดปุมควบคมุคางไวเพ่ือถายภาพกับกลอง
ระยะไกลเทาน้ัน)

• หากเลือก ไมพรอมกัน คณุสามารถเลือกจาก ลั่นชัตเตอรพรอมกัน 
(กดปุมควบคมุคางไวเพ่ือลั่นชัตเตอรพรอมกันท้ังกลองมาสเตอรและกลอง
ระยะไกล) และ ลัน่เฉพาะชัตเตอรระยะไกล (กดปุมควบคมุคางไว
เพ่ือถายภาพดวยกลองระยะไกลเทาน้ัน)

% เมนูของฉัน การกดปุมควบคุมจะแสดง “เมนูของฉัน”

3
ไปรายการบนสดุ
ในเมนูของฉัน

กดปุมควบคุมเพ่ือขามไปยงัรายการแรกสดุใน “เมนูของฉัน” เลอืกตัวเลือกน้ี
เพ่ือใหเรียกใชงานเมนูท่ีใชบอยไดอยางรวดเร็ว

UT เช่ือมตอกับ
เครือขาย

หากกลองไดเช่ือมตอกับเครือขายกอนหนาน้ีแลว การกดปุมควบคุมจะแสดง
ขอความการเลือกเครือขาย หรือ การกดปุมควบคมุจะแสดงตวัเลือก เครือขาย 
ในเมนูตั้งคา

K แสดงภาพ
ปุมควบคมุจะทํางานฟงกช่ันเดยีวกันกับปุม K เลือกเมื่อใชเลนสเทเลโฟโต
หรือในสถานการณอ่ืนๆ ท่ียากตอการใชปุม K ดวยมือซาย

b ขอความเสยีง ใชปุมควบคมุสําหรับการทํางานขอความเสยีง (0 272)

c ใหคะแนน
การใหคะแนนภาพปจจุบันในโหมดการแสดงภาพ ใหกดปุมควบคมุคางไวแลวกด 
4 หรือ 2 (0 267)

ตัวเลือก คําอธบิาย
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J
เลอืกจุดโฟกัส
กึ่งกลาง

กดปุมควบคมุเพ่ือเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง

G
เหมือนกับปุม 
AF-ON

ปุมควบคุมทํางานหนาท่ีเดียวกันกับปุม AF-ON ท่ีเลอืกปจจุบัน

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

A ระนาบกลอง
การกดปุมควบคุมไปยงั ระนาบกลองในชองมองภาพ ท่ีกําหนดไวจะแสดงสัญลกัษณการแปลงพิกดั
ในชองมองภาพ กดปุมควบคมุอีกครั้งเพ่ือลบสญัล ักษณออกจากหนาจอ

Roll (เอียงซาย หรือขวา)
กลองเอียงขวา กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอียงซาย

ความสงูต่ํา
กลองเอียงไปดานหนา กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอียงไปดานหลงั

หนาท่ีของสัญลักษณการแปลงพิกัดจะกลับกนัเมื่อหมุนกลองเพื่อถายภาพ “แนวตัง้” (ภาพถายบุคคล) 
โปรดทราบวาการแสดงผลจะไมถูกตองเมื่อกลองเอียงทํามุมไปดานหนาหรือดานหลัง ถากลองไมสามารถ
วัดการเอียงได ระดับความเอียงจะไมปรากฏขึ้น

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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❚❚กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือกหนาที่ของการควบคุมตอไปนี้รวมกับแป นหมุนเลือกคําส่ัง ใหไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ
แลวกดตัวเลือกคําส่ังตรงกลาง:

* เลือกหนาท่ีของปุมบันทึกภาพยนตรโดยรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่งเมื่อหมุนปุมเลอืกไลฟวิวไปท่ี C

ฟงกช่ันที่สามารถกําหนดไปยังปุมควบคุมเหลานี้มีดังตอไปนี้:

ตัวเลือก 1wyt9nQ
J เลือกพ้ืนที่ภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔

$ ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔

v ความไว/รูรับแสง 1 สต็อป ✔ ✔ ✔ ✔ — — —

w เลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

y Active D-Lighting ✔ ✔ ✔ ✔ — — —

z โหมดหนวงเวลาถาย ✔ ✔ ✔ ✔ — — —

n ชองเมนูถายภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔

9 คาความไวแสง (ISO) — — — ✔ — — —

v โหมดบันทึกภาพ — — — ✔ — — ✔

E ชดเชยแสง — — — ✔ — — —

ปุม 1 Pv + y

ปุม t Fn สําหรับการถายภาพแนวตัง้ + y

ปุม y Fn2 + y

ปุม w Fn1 + y

ปุม n BKT + y

Q ปุมบันทึกภาพยนตร + y *

9 ปุมเลอืกคําสั่งยอยตรงกลาง + y
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ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปน้ี:

w ระบบวัดแสง — — — ✔ — — —

t ถายครอมอัตโนมตัิ — — — — — ✔ —

$ การถายภาพซอน — — — — — ✔ —

2 HDR (High Dynamic Range) — — — — — ✔ —

ไมมี ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ตัวเลอืก คําอธิบาย

J เลอืกพื้นท่ีภาพ

กดปุมควบคมุแลวหมนุแปนหมนุเลอืกคาํสัง่
เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีภาพที่เลือกไวแลวลวงหนา 
(0 87) การเลือก เลือกพื้นท่ีภาพ 
จะแสดงรายการพื้นท่ีภาพ ใหไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพ่ือเลือกหรือยกเลิก
การเลือก จากนั้นกด J

$
ลอ็คความไว
ชัตเตอรและ
รูรับแสง

กดปุมควบคมุ แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพ่ือล็อคความไวชัตเตอร
ในโหมด S และ M; กดปุมควบคมุ แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสัง่ยอยเพื่อลอ็ค
รูรับแสงในโหมด A และ M ดูหนา 140 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

v
ความไว/รูรับแสง 
1 สต็อป

หากกดปุมควบคมุ เม่ือหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่ ทานสามารถเปลีย่น
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ S และ M) และคารูรับแสง (โหมด A และ M) 
ไดคร้ังละ 1 EV ไมวาจะเลือกตวัเลือกใดไวสําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง b2 
(ระดบั EV สําหรับควบคมุคาแสง, 0 333)

w
เลอืกหมายเลข
เลนสท่ีไมมี CPU

กดปุมควบคมุ และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือเลือกหมายเลขเลนส
โดยใชตวัเลอืก ขอมูลเลนสท่ีไมใช CPU (0 243)

y Active D-Lighting
กดปุมควบคมุ และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือปรับคา Active D-Lighting 
(0 187)

ตัวเลือก 1wyt9nQ
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z
โหมดหนวงเวลา
ถาย

กดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสั่งเพ่ือเลือกโหมดหนวงเวลาถาย 
(0 339)

n ชองเมนูถายภาพ กดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือเลือกชองเมนูถายภาพ (0 310)

9
คาความไวแสง 
(ISO)

กดปุมควบคุมและหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพ่ือเลอืกความไวแสง (ISO) 
(0 124) หรือหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่ยอยเพื่อปรับการตั้งคาควบคุม
ความไวแสง (ISO)

v โหมดบันทึกภาพ
กดปุมควบคุมแลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลักเพ่ือเลือกโหมดการถายภาพ 
(0 131)

E ชดเชยแสง
กดปุมควบคุมแลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลักเพ่ือเลือกการชดเชยแสง 
(0 143)

w ระบบวัดแสง
กดปุมควบคุมแลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลักเพ่ือเลือกวธิีการวัดแสง
แตละชนิด (0 129)

t
ถายครอม
อัตโนมัติ

กดปุมควบคุมแลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลักเพ่ือเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพ่ือเลือกระดบัการเพิ่มคา
เม่ือถายครอม (0 146)

$ การถายภาพซอน
กดปุมควบคุมแลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลักเพ่ือเลือกโหมด และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจํานวนภาพ (0 231)

2
HDR (High 
Dynamic Range)

กดปุมควบคุมแลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลักเพ่ือเลือกโหมด และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกความแตกตางของคาแสง (0 193)

ไมมี กลองจะไมดําเนินการใดๆ เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุมควบคมุ

A ปุม BKT
หากเปดใช High Dynamic Range หรือการถายภาพซอนขณะกําหนดฟงกช่ันอื่นใหกับปุม BKT จะไมสามารถ
ใชปุม BKT รวมกับแปนหมุนเลอืกคําสัง่ไดจนกวา High Dynamic Range หรือการถายภาพซอนสิ้นสุดลง

ตัวเลือก คําอธบิาย
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❚❚ “ปุมเลือกคําสั่งยอย” และ “ปุมเลือกคําสัง่สําหรับการถายภาพแนวตั้ง”
การเลือกหนาที่ที่กําหนดไปยังปุมเลือกคําส่ังยอยและปุมเลือกคําส่ังสําหรับการถายภาพแนวตั้ง 
ใหไฮไลทตัวเลือกแลวกดตัวเลือกคําส่ังตรงกลาง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

Y
เหมือนกับ
ปุมเลือกคําสัง่

ปุม 1, 3, 4 และ 2 บนปุมควบคมุท่ีเลือกทําหนาท่ีเดยีวกันกับปุมท่ีคูกัน
บนปุมเลือกคําสั่ง ในกรณีของปุมเลอืกคําสัง่ยอย คุณสามารถกด 2 และเลือก 
การซูมขณะแสดงภาพ เพ่ือเลือกหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งยอยระหว างซูม
การแสดงภาพ: การเลือ่นรูปภาพ (เลือ่น) หรือการดูรูปภาพอื่นๆ ท่ีอัตราการซูม
เกียวกัน (แสดงเฟรมถดัไป/กอนหนา) ในกรณีของปุมเลือกคําสั่งสําหรับ
การถายภาพแนวตัง้ คุณสามารถกด 2 แลวเลือก ขอมลูภาพถาย/แสดงภาพ 
เพ่ือเลือกวาคณุสามารถกดปุมควบคุมซายหรือขวาเพื่อดูขอมูลรูปภาพและบน
หรือลางเพื่อดภูาพเพิ่มเติมหรือไม (ขอมูล C/แสดงภาพ D) หรือ
ในทางกลับกัน (ขอมูล D/แสดงภาพ C)

x เลอืกจุดโฟกัส
ใหใชปุมควบคมุเพ่ือเลือกจุดโฟกัส ในกรณีของปุมเลอืกคําสัง่สําหรับการถายภาพ
แนวตัง้ หนาท่ีท่ีเลอืกจากจุดกึ่งกลางของปุมเลอืกจะไดเหมือนกนักับการเลอืกจาก 
ปุมเลอืกคําสั่งยอยตรงกลาง + y (0 353)

m ปุมเลือกคําสั่งสําหรับการถายภาพแนวตั้ง

7 ปุมเลอืกคําสั่งยอย
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ตัวเลือกนี้จะกําหนดหนาที่ของปุมเลือกคําส่ังตรงกลางขณะถายภาพ
ดวยชองมองภาพ, แสดงภาพ และไลฟวิว (ไมวาจะเล ือกตัวเลือกใดไว 
การกดปุมเลือกคําส่ังตรงกลางขณะแสดงภาพยนตรแบบเต็มจอ
จะเปนการเริ่มเลนภาพยนตร)

❚❚ โหมดถายภาพ

f2: ปุมเลือกคําส่ังตรงกลาง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก หนาท่ีของปุมเลอืกคําสัง่ตรงกลาง

J เลอืกจุดโฟกัสกึ่งกลาง เลอืกจุดโฟกัสกึ่งกลาง

A จดุโฟกัสท่ีตั้งเอง

การกดท่ีตรงกลางของตัวเลือกคําสั่งจะเลอืกจุดโฟกัสท่ีตัง้เอง 
การเลอืกจุด ใหเลือกแลวกดที่ตรงกลางของตวัเล ือกคําสัง่ขณะที่
กดปุมโหมด AF จนกวาจุดโฟกัสกะพริบ สามารถเลือกโดยแยก
จุดโฟกัสสําหรับการถายภาพในแนว “กวาง” (แนวนอน) 
และทั้งสองแนวแยกกันสําหรับการถายภาพในแนว “ตัง้” (แนวตัง้) 
หากเลือก จุดโฟกัส หรือ จุดโฟกัสและโหมดพื้นท่ี AF สําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมนุกลอง, 
0 330)

ไมมี
การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะไมสงผลใดๆ ในการถายภาพ
โดยใชชองมองภาพ
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❚❚ โหมดแสดงภาพ

❚❚ ไลฟวิว

การเลือก เปด สําหรับ ล็อคความไวชัตเตอร จะล็อคความไวชัตเตอรเปนคาที่ไดเลือกไวในขณะนั้น
ในโหมด S หรือ M การเลือก เปด สําหรับ ล็อครูรับแสง จะล็อครูรับแสงเปนคาที่ไดเลือกไว
ในขณะนั้นในโหมด A หรือ M ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะเลือกใชไมไดในโหมด P

ตัวเลอืก หนาท่ีของปุมเลือกคําสัง่ตรงกลาง

n
เปด/ปดภาพ
ขนาดยอ

สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเตม็จอกบัการแสดงภาพขนาดยอ

o ดูกราฟฮิสโตแกรม
ในการแสดงภาพแบบเตม็จอและการแสดงภาพขนาดยอ กราฟฮิสโตแกรม
จะปรากฏบนจอภาพขณะที่กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

p เปด/ปดซูม

สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเตม็จอหรือการแสดงภาพขนาดยอ 
และการแสดงภาพแบบซูม เลือกการตัง้คาซูมแรกเริ่มจาก กําลงัขยายต่ํา (50%), 
1 : 1 (100%) และ กําลังขยายสงู (200%) การแสดงผลการซูมจะอยูท่ี
จุดกึ่งกลางของจุดโฟกัสท่ีใชอยู

u
เลือกชองบรรจุการด
และโฟลเดอร

แสดงขอความเลอืกชองบรรจุการดและโฟลเดอร (0 249)

ตัวเลอืก หนาท่ีของปุมเลือกคําสัง่ตรงกลาง

J
เลอืกจุดโฟกัส
กึ่งกลาง

การกดปุมเลอืกคําสัง่ตรงกลางในโหมดไลฟวิวจะเปนการเลอืกจุดโฟกัสกึ่งกลาง

p เปด/ปดซูม
กดปุมเลอืกคําสัง่ตรงกลางเพื่อเปดปดการซูม เลือกการตัง้คาซูมแรกเริ่มจาก 
กําลงัขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ กําลงัขยายสูง (200%) การแสดงผล
การซูมจะอยูท่ีจุดกึ่งกลางของจุดโฟกัสท่ีใชอยู

ไมมี การกดปุมเลอืกคําสัง่ตรงกลางจะไมสงผลใดๆ ในโหมดไลฟวิว

f3: ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมการทํางานของแปนหมุนเลือกคําส่ังหลักและแปนหมุนเลือกคําส่ังยอย

f4: แปนหมุนเลือกคําส่ัง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

หมุนแบบ
ยอนกลบั

กลับทิศทางการหมุนของแปนหมุนเลอืกคําสัง่เมื่อใชแปนหมุน
ปรับคา ชดเชยแสง และ/หรือ ความไวชัตเตอร/รูรับแสง 
ไฮไลทตวัเลือกแลวกด 2 เพ่ือเลือกหรือยกเลิกการเลือก 
แลวกด J การตั้งคาน้ียังใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับ
การถายภาพแนวตั้ง

สลับหลัก/
รอง

การปรับคาแสง: ถาเลอืก ปด แปนหมุนเลอืกคําสัง่หลัก
จะควบคมุความไวชัตเตอรและแปนหมุนคําสั่งยอยจะควบคมุ
คารูรับแสง ถาเลือก เปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะควบคมุ
คารูรับแสงและแปนหมุนเลอืกคําสัง่ยอยจะควบค ุมความไว
ชัตเตอร ถาเลือก เปด (โหมด A) แปนหมุนเลอืกคําสัง่หลกั
จะใชกําหนดคารูรับแสงในโหมดการถายภาพ A เทาน้ัน
การโฟกัสอัตโนมตัิ: หากเลือก เปด จะสามารถเลอืก
โหมดโฟกัสอัตโนมัติโดยการกดปุมโหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย 
เลอืกโหมดพื้นท่ี AF โดยการกดปุมโหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลกั

การตั้งคาน้ียงัใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับการถายภาพแนวตั้ง
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การตัง้คา
รูรับแสง

ถาเลือก แปนหมุนเลือกคําสัง่ยอย รูรับแสงจะปรับไดดวยแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเทาน้ัน 
(หรือโดยใชแปนหมุนเลอืกคําสัง่หลักถาเลือก เปด สําหรับ สลับหลัก/รอง > การปรับคาแสง) 
ถาเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง คารูรับแสงสามารถปรับไดดวยวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส 
และการแสดงผลรูรับแสงกลองจะแสดงคารูรับแสงโดยเพิ่มข้ึนครั้งละ 1 EV (รูรับแสงเลนสประเภท 
G และ E ยังคงตัง้คาไดโดยใชแปนหมุนเลอืกคําสั่งยอย) โปรดทราบวาไมวาจะเลือกวงแหวน
ปรับรูรับแสงหรือไม จะตองใชวงแหวนปรับรูรับแสงปรับคารูรับแสงเม่ือตดิตัง้เลนสชนิดไมม ี CPU

เมนูและการ
แสดงภาพ

ถาเลือก ปด ตวัเลือกคําสั่งจะใชเลือกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ, ไฮไลทภาพยอสวน
ขนาดเล็ก และคนหาเมนู ถาเลอืก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีท่ีถาย) แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักจะใชเลอืกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพแบบเตม็จอ, เลือ่นเคอรเซอรไปทางซาย
หรือขวาขณะแสดงภาพขนาดยอ และเลื่อนแถบไฮไลทเมนูข้ึนหรือลง แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จะใชในการเลนแบบเตม็กรอบ เพ่ือขามไปขางหนาหรือขางหลงั ตามตวัเลอืกท่ีเลอืกสําหรับ 
การเลือ่นภาพดวยแปนหมนุยอย และการแสดงภาพขนาดยอ เพ่ือเลื่อนหนาข้ึนหรือลง 
ในขณะที่เมนูปรากฏ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาเพื่อแสดงเมนูยอยของตวัเลือก
ท่ีไดเลอืกไว ขณะที่หมุนไปทางซายเพื่อแสดงเมนูกอนหนา หากตองการเลอืก กด 2, ตัวเลือก
คําสั่งตรงกลาง หรือ J เลือก เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีท่ีถาย) เพ่ือปองกันไมใหใช
แปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือแสดงภาพขณะแสดงภาพทันทีท่ีถาย

การเลื่อน
ภาพดวย
แปนหมุน

ยอย

เม่ือเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีท่ีถาย) สําหรับ เมนูและการแสดงภาพ 
จะสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งระหวางที่แสดงภาพแบบเตม็เฟรมเพื่อเลอืกโฟลเดอร 
เพ่ือขามไปขางหนาหรือขางหลังครั้งละ 10 หรือ 50 ภาพ หรือเพ่ือขามไปยังรูปภาพ ภาพถาย 
หรือภาพยนตรท่ีมีการปองกันถัดไปหรือกอนหนา

ตวัเลอืก คําอธิบาย
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ถาเลือก รีสตารทตัวต้ังเวลาสแตนดบาย การใชปุมเลือกคําส่ังเมื่อต้ังเวลาสแตนดบายหมดเวลา 
(0 41) จะเปนการเปดใชระบบวดัแสงและเริ่มการตั้งเวลาสแตนดบาย ถาเลอืก ไมใชงาน ตัวตั้งเวลา
จะไมเริ่มทํางานเมื่อกดปุมเลือกคําส่ัง

เลือก ใช จะทําใหปรับคาซ่ึงปกติปรับโดยกดปุม E, S (Q), I, BKT, Y, W (M), S, 
T, U หรือปุมโหมด AF คางไว และการหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังที่ดําเนินการโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําส่ังหลังจากลั่นชัตเตอร ซ่ึงใชไดกับการควบคุมท่ีไดถูกกําหนดคา Active D-Lighting 
ไวเปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง” สําหรับคาตั้งแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 
0 353) การตั้งคาจะสิ้นสุดเมื่อกดปุมท่ีกลาวไวอ ีกครั้ง หรือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง หรือเมื่อ
ครบกําหนดเวลาสแตนดบาย

ถาเลือก  (W) สัญลักษณแสดงคาแสงบนแผงควบคุมดานบนและ
สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏพรอมคาลบที่ดานซายและคาบวกที่ดานขวา เลือก 

 (V) เพื่อแสดงคาบวกดานซายและคาลบดานขวา

เลือก ไมใช เพื่อปดการใชงานปุม a เพื่อปองกันไมใหเริ่มตนไลฟวิวโดยไมตั้งใจ หากเลือก เปดใช 
(ตัวต้ังเวลาสแตนดบายทํางานอยู) จะสามารถใชปุม a เพื่อเริ่มตนไลฟวิวเมื่อเปดใชงาน
การตั้งเวลาสแตนดบายไวแลวเทานั้น

f5: ปุมเลือกคําส่ัง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f6: ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f7: แสดงคากลับดาน ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f8: ตวัเลือกสาํหรับปุมไลฟวิว ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกวาการหมุนสวิทชเปด/ปดไปยัง D จะเปดใชงานเฉพาะแผงควบคุมและไฟหนาจอ หรือเปดจอ
แสดงผลขอมูลดวย

เลือกฟงกช่ันที่กําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง ว าจะใชแยกตางหากหรือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําส่ัง 
เมื่อหมุนตัวเลือกคําส่ังไปที่ 1 ในโหมดไลฟวิว

❚❚กด
การเลือกหนาที่ของการควบคุมตอไปนี้ ใหไฮไลท ตัวเลือกแลวกดตัวเลือกคําส่ังตรงกลาง:

f9: ปุม D ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

g: ภาพยนตร

g1: กําหนดการควบคุมเอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A “กด” และ “กด + แปนหมุนเลือกคําสัง่”
ไมสามารถกําหนดหนาท่ีบางอยางพรอมกันไปยังท ั้งฟงกช่ัน “กด” และ “กด + คําสั่ง” สําหรับการควบคุม
บางอยาง การกําหนดหนาท่ีดังกลาวไปยังฟงกช่ัน “กด” เม่ือเคยกําหนดไปยัง “กด + แปนหมุนเลือกคําสัง่” 
แลว จะแสดงขอความและตัง้คาตวัเลอืก “กด + แปนหมุนเลอืกคําสัง่” ไมมี ในขณะที่การกําหนดหนาท่ี
ดงักลาวไปยงัฟงกช่ัน “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” เมื่อเคยกําหนดไปยัง “กด” แลว จะแสดงขอความและตั้งคา
ตวัเลอืก “กด” ไมมี

ปุม 0 Pv

G ปุมกดชัตเตอร

8 ปุมเลอืกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุม z Fn3

ปุม x Fn2

ปุม v Fn1
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ฟงกช่ันที่สามารถกําหนดไปยังปุมควบคุมเหลานี้มีดังตอไปนี้:

ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี้:

ตัวเลอืก 0 v x z 8 G
t ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (เปด) ✔ — — — — —

q ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (ปด) — ✔ — — — —

i ชดเชยแสง + ✔ — — — — —

h ชดเชยแสง – — ✔ — — — —

r ใสเคร่ืองหมายดัชนี ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ —

s ดูขอมลูการถายภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ —

B ล็อค AE/AF — — — — ✔ —

C ล็อค AE เทานั้น — — — — ✔ —

E ล็อค AE (คาง) — — — — ✔ —

F ล็อค AF เทานั้น — — — — ✔ —

C ถายภาพ — — — — — ✔

1 บันทึกภาพยนตร — — — — — ✔

x จับเฟรมภาพวิดีโอ — — — — — ✔

ไมมี ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ —

ตัวเลอืก คําอธิบาย

t
ปรับรูรับแสงดวย
ไฟฟา (เปด)

รูรับแสงจะเปดกวางขึ้นขณะกดปุม Pv ใชรวมกับการตัง้คาแบบกําหนดเอง g1 
(กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม Fn1 > ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (ปด) สําหรับ
การปรับรูรับแสงแบบใชปุมควบคุม

q ปรับรูรับแสงดวย
ไฟฟา (ปด)

รูรับแสงจะแคบลงขณะกดปุม Fn1 ใชรวมกับการตัง้คาแบบกําหนดเอง g1 
(กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม Preview > ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (เปด) 
สําหรับการปรับรูรับแสงแบบใชปุมควบคมุ
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i ชดเชยแสง +
การชดเชยแสงจะเพิ่มข้ึนในขณะที่กดปุม Pv ใชรวมกับการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
g1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม Fn1 > ชดเชยแสง – สําหรับการปรับ
การชดเชยแสงแบบใชปุมควบคมุ

h ชดเชยแสง –
การชดเชยแสงจะลดลงในขณะที่กดปุม Fn1 ใชรวมกับการตัง้คาแบบกําหนดเอง 
g1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม Preview > ชดเชยแสง + สําหรับการปรับ
การชดเชยแสงแบบใชปุมควบคมุ

r
ใสเคร่ืองหมาย
ดัชนี

กดปุมน้ีขณะบนัทึกภาพยนตรเพ่ือใสดชันีท่ีตำแหนงปจจุบัน (0 63) ดชันี
สามารถใชเมื่อดแูละตดัตอภาพยนตร

s
ดูขอมูล
การถายภาพ

กดปุมควบคุมเพ่ือแสดงขอมูลการถายภาพในสถานที่ของขอมูลการบันทึก
ภาพยนตร กดปุมอีกครั้งเพ่ือกลับสูการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

B ล็อค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม

C ล็อค AE เทาน้ัน คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงลอ็คไวจนกวาจะกดปุมน้ีอีกครั้งหรือ
หมดเวลาสแตนดบาย

F ล็อค AF เทาน้ัน โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุม

C ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงท้ังหมดจนสุดเพ่ือสิน้สดุการบันทึกภาพยนตร และถายรูป
ดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขนาดภาพ ใหดหูนา 69)

ตวัเลือก คําอธิบาย
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1 บันทึกภาพยนตร

กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพ่ือเร่ิมโหมดไลฟวิว ทานสามารถกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งเพ่ือโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมดโฟกัสอัตโนมัต)ิ แลวกดปุมจากที่เหลือ
ลงจนสดุเพ่ือเริ่มหรือสิ้นสุดการบันทึก ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับ
วัตถุประสงคอ่ืนๆ ในขณะที่หมุนปุมเลอืกไลฟว ิวไปท่ี 1 หากตองการหยุด
โหมดไลฟวิว ใหกดปุม a ปุมกดชัตเตอรท่ีอุปกรณเสริมรีโมตคอนโทรลไร สาย 
หรือ สายลั่นชัตเตอร (0 427, 429) ทําหนาท่ีเหมือนกนักับปุมกดชัตเตอร
ท่ีตวักลอง

x จับเฟรมภาพวิดีโอ

ถากดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุขณะบันทึกภาพยนตร กลองจะบันทึกภาพ
โดยไมขัดจังหวะการบันทึกภาพยนตร ทานสามารถถ ายภาพดวยสัดสวนภาพ 
16 : 9 และบนัทึกที่คุณภาพของภาพ JPEG fine★ และขนาดที่เลือกสําหรับ 
ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 67); หากใสการดสองใบ 
ภาพถายจะถูกบนัทึกไปท่ีการดใบเดยีวกันกบัภาพยนตร โปรดทราบวาในขณะ
บนัทึกภาพยนตร กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
หรือไม ซ่ึงขอจํากัดน้ีจะไมมีผลหากไมมีการบ ันทึกภาพยนตรในขณะนั้น

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

A ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ฟงกช่ันปรับรูรับแสงดวยไฟฟาจะใชไดในโหมดการถายภาพ A และ M เทาน้ัน โดยไมสามารถใชในขณะแสดง
ขอมูลการถายภาพ (สญัลักษณ 6 แสดงวาไมสามารถใชงานฟงกช่ันปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได) หนาจออาจ
กะพริบถี่ๆ  ขณะปรับรูรับแสง

A “บนัทึกภาพยนตร”
เม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับ ปุมกดชัตเตอร แลว จะใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 236) ไมได

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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❚❚กด + แปนหมุนเลอืกคําสั่ง
การเลือกหนาที่ของการควบคุมตอไปนี้รวมกับแป นหมุนเลือกคําส่ัง ใหไฮไลทตัวเลือกแลวกด
ตัวเลือกคําส่ังตรงกลาง:

สามารถดําเนินการฟงกช่ันตอไปนี้โดยการกดปุมเหลานี้และการหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ัง:

ตวัเลือก คําอธิบาย

J เลือกพื้นท่ีภาพ
ท่ีขนาดเฟรมภาพยนตร 1920 × 1080 คณุสามารถกดปุมควบคุมและหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือเลอืกพ้ืนท่ีภาพ (0 70)

ไมมี กลองจะไมดําเนินการใดๆ เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุมควบคมุ

A เลือกพื้นท่ีภาพ
เม่ือเลือก เลือกพื้นท่ีภาพ สามารถใชปุมควบคุมรวมกันกับแปนหมุนเลอืกคำสัง่โดยหมุนจากรูปแบบ
ภาพยนตรยึดตามเลนส FX เปนรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX ไปเปน 1920 × 1080 ตดัสวน ไมสามารถ
เปลี่ยนพื้นท่ีภาพในขณะที่ถายภาพได

ปุม 1 Pv + y

ปุม y Fn2 + y

ปุม w Fn1 + y

9 ปุมเลอืกคําสั่งยอยตรงกลาง + y
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B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง
ในการแสดงเมนูตั้งคา กด G และเลือกแท็บ B (เมนูตั้งคา)

* ไมสามารถใชได ถาแบตเตอรี่ใกลหมด

ปุม G

ตวัเลือก 0

ฟอรแมตการดหนวยความจํา 368

ภาษา (Language) 368

โซนเวลาและวันท่ี 369

ความสวางของจอภาพ 369

สมดุลของสบีนจอภาพ 370

ระนาบกลอง 371

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ 372

ปรับ AF อยางละเอยีด 373

ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU 244

ทําความสะอาดเซ็นเซอร 435

ยกกระจกเพือ่ทําความสะอาด * 437

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน 375

คําอธิบายภาพ 377

ขอมลูลขิสิทธิ์ 378

IPTC 379

ตัวเลือกขอความเสยีง 382

เสยีงเตอืน 384

การควบคุมดวยระบบสัมผสั 384

HDMI 287

ขอมูลบอกตําแหนง 247

ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR) 385

กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) 386

เครือขาย 281

ลอ็คชัตเตอรถาไมใสการด 387

ขอมูลแบตเตอรี่ 388

บันทึก/โหลดการตั้งคา 389

รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมด 391

รุนเฟรมแวร 391

ตัวเลอืก 0

A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 296

D เครือขาย > การเชื่อมตอเครือขาย
ไมสามารถอัปเดทเฟรมแวรได เม่ือเลือก เปดใช สําหรับ เครือขาย > การเช่ือมตอเครือขาย
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ในการเริ่มตนการฟอรแมต ใหเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
และเลือก ใช โปรดทราบวาการฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอ่ืนๆ 
ทั้งหมดในการดที่เสียบในชองที่เลือกอยางถาวร กอนฟอรแมต 
โปรดแนใจวาไดสํารองขอมูลท่ีตองการไวแลว

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

D ขณะฟอรแมต
อยาปดกลองหรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

A การฟอรแมตโดยการกดสองปุม
ทานสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดโดยกดปุม O (Q) และ S (Q) นานกวาสองวินาที (0 33)

ภาษา (Language) ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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เปล่ียนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลอง เลือกลําดับการแสดงวันที่และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน (0 28)

B จะกะพริบบนแผงควบคุมดานบนหากยังไมไดตั้งนาฬิกา

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวางของจอภาพ เลือกคาสูงข้ึนหากตองการความสวางเพิ่มข้ึน 
และคาต่ําลงหากตองการลดความสวาง สามารถปรับความสวางแยกสําหรับ:
• เมนู/การแสดงภาพ: ปรับความสวางของจอเมนู จอแสดงขอมูล และจอแสดงภาพ
• ไลฟวิว: ปรับความสวางของจอแสดงผลไลฟวิว

โซนเวลาและวันที่ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลอืก คําอธิบาย

โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถกูตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนใหมโดยอัตโนมัติ

วันท่ีและเวลา ตัง้นาฬิกาในกลอง

รูปแบบวันท่ี เลือกลําดับการแสดงวัน เดอืน และป

ชดเชยเวลา
กลางวนั

เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะต ั้งคาใหเร็วข้ึนหรือชาลงหนึ่งช่ัวโมง
อยางอัตโนมัต ิคาตัง้จากโรงงานคอื ปด

ความสวางของจอภาพ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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ใชตัวเลือกคําส่ังตามที่แสดงดานลางเพื่อปรับสมดุลของสีบนจอภาพ
โดยระบุอางอิงไปยังภาพตัวอยาง ภาพตัวอยางคือภาพที่ถายลาสุด หรือ 
เปนภาพที่แสดงลาสุดในโหมดแสดงภาพ การเลือกภาพอื่นที่ตางกัน 
ใหกดปุม W (M) แลวเลือกภาพจากรายการแสดงภาพขนาดยอ 
(หากตองการแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ ใหกด X คางไว) 
หากไมมีรูปภาพในการดหนวยความจํา กลองจะแสดงกรอบภาพวาง
ที่มีขอบสีเทาในตําแหนงของภาพตัวอยาง กด J เพื่อออกจากเมนู
เมื่อการปรับแกเสร็จสมบูรณ สมดุลของสีบนจอภาพจะมีผลกับเมนู 
การแสดงภาพ และมุมมองผานเลนสที่แสดงระหวางไลฟววิ โดยไม
สงผลตอภาพที่ถายกับกลอง

สมดลุของสีบนจอภาพ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

เพ่ิมจํานวนสีเขยีว

เพ่ิมจํานวนสีนํ้าเงิน เพิม่จํานวนสีเหลอืง

เพ่ิมจํานวนสมีวงแดง
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แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความส ูงต่ําของกลองโดยยึดตามขอมูลท่ีไดจากเซ็นเซอร
วัดความเอียงของกลอง หากกลองเอียงไปทางซายหรือขวา เสนอางอิงการเอียงซายขวาจะเปลี่ยนเป ็น
สีเขียว และหากเงยกลองหรือคว่ํากลองลง จุดที่แสดงที่ก่ึงกลางของจอภาพจะกลายเปนสีเขียว 
การแบงสวนแตละสวนจะมีคาเทากับ 5 องศา

ระนาบกลอง ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอียงไปทางซายหรือ
ทางขวา

กลองเอียงไปดานหนาหรือ
ดานหลงั

D การเอยีงกลอง
การแสดงระนาบกลองอาจไมถกูตองเมื่อกมหรือเงยกลองมาก ถากลองไมสามารถวัดการเอียงได ระดับ
ความเอียงจะไมปรากฏขึ้น

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ ใหดกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 
(กําหนดการควบคมุเอง; 0 346, 352) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแสดงระนาบกลองในไลฟวิว ใหดหูนา 
57 และ 68
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ถาเลือก อัตโนมัติ (AUTO) สีของตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 220) จะเปล่ียนจาก
สีดําเปนสีขาวหรือจากขาวเปนดําโดยอัตโนมัติเพ ื่อรักษาความคมชัดของพื้นหลัง หากตองการใช
ตัวอักษรสีเดียวกันเสมอ เลือก ปรับเอง แลวเลือก พ้ืนหลังสวาง (B; ตัวอักษรสีดํา) หรือ พ้ืนหลังมืด 
(W; ตัวอักษรสีขาว) ความสวางของจอภาพจะถูกปรับเปล ี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อใหเกิดคอนทราสตสูงสุด
จากสีตัวอักษรที่เลือกไว

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

พื้นหลังสวาง พื้นหลังมืด
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ปรับโฟกัสอยางละเอียดตามชนิดของเลนสไดสูงส ุดถึง 20 ชนิด ควรใชฟงกช่ันดังกลาวเมื่อจําเป ็น 
ไมแนะนําใหใชการปรับคา AF อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ ซ่ึงอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ 
ใชการปรับละเอียดอัตโนมัติไดในไลฟวิว เราขอแนะนําใหทานดําเนินการปรับละเอียดที่ระยะโฟกัสท่ี
ใชเปนประจํา; หากทานดําเนินการปรับโฟกัสท่ีระยะสั้น ทานอาจจะพบวามีประสิทธิภาพนอยกวา
ระยะโฟกัสท่ียาวกวา

ปรับ AF อยางละเอยีด ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลอืก คําอธิบาย

ปรับ AF 
อยางละเอียด 

(เปด/ปด)

• เปด: เปดการจูน AF
• ปด: ปดการจูน AF

คาท่ีบันทึกไว

จูนคา AF สําหรับเลนสปจจุบัน (เลนส CPU เทาน้ัน) 
กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลอืกคาระหวาง +20 และ –20 
สามารถบันทึกคาการจูนเลนสไดถึง 20 ชนิด 
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียงคาเดยีวสําหรับ
เลนสแตละประเภท

คาเร่ิมตน
เลือกคาการจูน AF ท่ีใชเม่ือไมมีคาที่บันทึกไว
กอนหนาสําหรับเลนสท่ีใสอยูในขณะนั้น (เลนส  CPU 
เทาน้ัน)

แสดงคาท่ี
บันทึกไว

แสดงคาการจูน AF ท่ีบันทึกไวกอนหนา ในการลบเลนส
ออกจากรายการ ใหไฮไลทท่ีเลนสท่ีตองการ แลวกด 
O (Q) ในการเปลี่ยนตวัระบุเลนส (เชน การเลือกตวัระบุ
วาเปนแบบเดยีวกับเลขสองหลักของหมายเลขรุนเลนส
หรือไม เพ่ือแยกความแตกตางจากเลนสอ่ืนๆ ท่ีเปน
ประเภทเดยีวกันดวยขอเท็จจริงท่ีวา คาท่ีบันทึกไว 
สามารถใชกับเลนสเพียงอันเดียวสําหรับแตละประเภท) 
ใหไฮไลทเลนสท่ีตองการและกด 2 เมนูท่ีแสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น กด 1 หรือ 3 
เพ่ือเลือกตวัระบุและกด J เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

เลื่อนจุดโฟกัสออกหาง
จากกลอง คาปจจุบัน

เลื่อนจุดโฟกัสเขาหา
กลอง

คากอนหนา
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D การถายภาพไลฟวิว
การปรับคาจะไมใชกับโฟกัสอัตโนมัติเม่ือถายภาพไลฟวิว

A การปรับละเอียดอัตโนมัติ
ใชการปรับละเอียดอัตโนมัตไิดในไลฟวิว หลังจากตอกลองเขากับขาตั้งกลองและเลือกคารูรับแสงสูงสดุ 
(แนะนํา) และหมุนปุมเลือกไลฟไปท่ี C ใหเลอืกโฟกัสอัตโนมัตทีิละภาพ (AF-S, 0 48) และตั้งคาโหมดพื้นท่ี 
AF ไปเปน AF พ้ืนท่ีกวาง หรือปกติ (0 49) และเลอืกตรงกลางจุดโฟกัส และถาเปนไปไดใหใชซูมโฟกัส
เพ่ือคาโฟกัสท่ีถกูตอง (0 47) เม่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนดงักลาว ใหโฟกสักลองและจากนั้นใหกดโหมด AF และ
ปุมบันทึกภาพยนตรจนกระท่ังคําแนะนําปรากฏขึ้น (คณุจําเปนตองกดปุมอยางนอย 2 วินาที) ไฮไลท ใช 
แลวกด J เพ่ือเพ่ิมคาใหมไปยังรายการคาท่ีบนัทึก ในการใชคาท่ีบนัทึกไว ใหเลือก เปด สําหรับ ปรับ AF 
ละเอียด (เปด/ปด)

A คาท่ีบันทึกไว
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท ถาใชเทเลคอนเวอรเตอร คาท่ีแยกกัน
สามารถบนัทึกไวสําหรับการรวมเลนสและเทเลคอนเวอรเตอรแตละแบบได
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ตองใชขอมูลอางอิงสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D (0 277; สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ใหดูในวิธีใชออนไลน Capture NX-D) ไมสามารถใชภาพลบฝุนกับภาพ NEF (RAW) ที่มีขนาดเล็ก
หรือปานกลาง

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมื่อติดตั้งเลนส CPU ในกลอง แนะนําใหใชเลนสที่ไมใช DX 
ที่มีทางยาวโฟกัสอยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซ ูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด

1 เลือกตัวเลือกในการเริ่ม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J ในการออกโดยไมใช
ขอมูลภาพลบฝุน กด G
• เร่ิม: ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏและ “rEF” 
จะปรากฏในสวนแสดงผลของชองมองภาพและแผงควบคุม

• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเริ่ม ขอความที่แสดง
ทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ และ “rEF” จะปรากฏ
ในชองมองภาพและแผงควบคุมเมื่อทําความสะอาดเซ็นเซอร
เสร็จ

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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2 จดัองคประกอบภาพวัตถุสีขาวท่ีไมมีลวดลายในช องมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวตัถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสงเพียงพอ
ประมาณสิบเซนติเมตร เพื่อท่ีภาพวัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอนันตโดยอัตโนมัติ สวนในโหมด
แมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนระยะอนันตดวยตนเอง

3 ใชขอมูลอางองิสําหรับการลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรับขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน จอภาพปด
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร

ถาวัตถุอางอิงสวางหรือมืดเกินไป กลองอาจไม สามารถรับขอมูล
อางอิงภาพลบฝุนและขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏ
บนจอภาพ เลือกวตัถุอางอิงอ่ืนและทําซํ้าจากขั้นตอนที่ 1

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบนัทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพที่ถ ายหลังจาก
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว เลอืก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม ถาไมตองการใชขอมูลอางอิง
การลบฝุนกับภาพที่มีอยู

D ขอมลูอางองิสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดยีวกันสามารถใชกับภาพท ี่ถายดวยเลนสตางชนิดกนั
หรือภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดูภาพอางอิงโดยใชซอฟตแวร
ภาพสําหรับคอมพิวเตอร รูปแบบเสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิง
จากกลอง
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เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ คําอธิบายสามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 277) ซ่ึงคําอธบิายภาพจะดูไดในหนาขอมูลการถายภาพ ซ่ึงอยูในสวนแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ (0 260) ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี้:
• ใสคําอธิบาย: แกไขคําอธิบายตามที่อธบิายไวในหนา 185 คําอธบิายมีความยาวไดไมเกิน 

36 ตัวอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคําอธิบายลงในภาพที่ถาย
หลังจากนั้นทั้งหมด แนบคําอธิบาย สามารถเปดปดไดดวย
การไฮไลทตัวเลือกดังกลาว แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคา
ที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อออก

คําอธิบายภาพ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิ์จะมีอยูในขอมูลการถายภาพ ซ่ึงจะแสดงอยู
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 260) และสามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือใน 
Capture NX-D (0 277) ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปน้ี:
• ชื่อชางภาพ: ใสช่ือชางภาพตามที่อธิบายไวในหนา 185 ช่ือชางภาพจะตองยาวไมเกิน 36 ตัวอักษร
• ลิขสิทธ์ิ: ใสช่ือของเจาของลิขสิทธิ์ตามที่ไดอธิบายในหนา 185 ช่ือเจาของลิขสิทธิ์จะตองยาวไมเกิน 

54 ตัวอักษร
• แนบขอมูลลิขสิทธิ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบขอมูลลิขสิทธิ์ลงใน
ภาพที่ถายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบขอมูลลิขสิทธิ์ สามารถเปดปด
ไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดังกลาว แลวกด 2 หลังจากเลือก
การตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อออก

ขอมูลลิขสิทธ์ิ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

D ขอมลูลขิสิทธิ์
เพ่ือปองกันการใชช่ือของศลิปนหรือช่ือเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ตองแนใจวาไมไดเลือก 
แนบขอมูลลขิสทิธิ ์และชอง ช่ือชางภาพ และ ลิขสทิธิ ์เวนวางไวกอนใหคนอื่นยืมหรือมอบกลองใหคนอื่น 
Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสยีหายหรือขอพิพาทใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชงานตัวเลือก ขอมูลลิขสทิธิ์
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สามารถสรางการตั้งคา IPTC ลวงหนาและฝงลงในรูปภาพใหมตามที่
อธบิายดานลาง คุณยังสามารถโหลดการตั้งคา IPTC ล วงหนาที่บันทึก
ไปยังการดหนวยความจําโดยใชซอฟตแวร IPTC Preset Manager ได 
ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจาก: 
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

ดูคําช้ีแจงเกี่ยวกับการใชงานซอฟตแวรไดที่วิธีใชออนไลน

❚❚การเปล่ียนชื่อ การแกไขและการคัดลอกคาทีต่ั้งลวงหนา
ไฮไลท แกไข/บันทึก แลวกด 2 เพื่อแสดงรายการตั้งคาลวงหนาที่มีอยู การแกไขหรือเปลี่ยนช่ือ
คาที่ตั้งลวงหนา ใหไฮไลทรายการแลวกด 2 (การสรางคาที่ตั้งลวงหนาใหม ใหไฮไลท Unused 
(ไมไดใช) แลวกด 2) เลือก เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปล่ียนช่ือคาที่ตั้งลวงหนา หรือ แกไขขอมูล IPTC 
เพื่อเลือกชองรายการแลวแกไขเนื้อหานั้นตามที่อธิบายในหนา 185 การคัดลอกไปยังคาที่ตั้งลวงหนา 
ใหไฮไลทในรายการตั้งคาลวงหนาแลวกด X ไฮไลทปลายทางแลวกด J จากนั้นตั้งช่ือสําเนา
ตามที่ตองการ กลองสามารถเก็บคาที่ตั้งเองได ถึงสิบคา

❚❚การลบคาที่ตัง้ลวงหนา
การลบคาที่ตั้งลวงหนา ใหไฮไลท ลบ แลวกด 2

❚❚การฝงคาที่ตั้งลวงหนา
การฝงคาที่ตั้งลวงหนาลงในภาพถายใหมทั้งหมด ใหไฮไลท 
ฝงขอมูลโดยอัตโนมัติขณะถายภาพ แลวกด 2 รายการ
คาที่ตั้งลวงหนาจะแสดงขึ้น ใหไฮไลทคาที่ตั้งลวงหนาแลวกด J 
(การปดใชงานการฝง ใหเลือก ปด)

IPTC ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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❚❚การคัดลอกคาที่ตัง้ลวงหนาไปยังกลอง
การคัดลอกคา IPTC ที่ตั้งลวงหนาจากการดหนวยความจําไปยัง
ปลายทางที่เลือกในกลอง ใหเลือก โหลด/บันทึก จากนั้นไฮไลท 
คัดลอกไปกลอง แลวกด 2 เพื่อแสดงรายการของคาที่ตั้งลวงหนา
ในการดหนวยความจํา (หากใสการดหนวยความจําสองอัน กลองจะ
แสดงรายการคาที่ตั้งลวงหนาในการดในชองที่ 1) ไฮไลทคาที่ตั้ง
ลวงหนาแลวกด J (การดูตัวอยางคาที่ตั้งลวงหนาที่ไฮไลท ให กด 
W (M) จากนั้นกด J หลังจากการดูคาที่ตั้งลวงหนาเพื่อดําเนินการตอไปยังรายการปลายทาง) 
ไฮไลทปลายทางแลวกด J แปนพิมพบนหนาจอจะแสดงขึ้น กําหนดชื่อปลายทางตามตองการแลว
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จส้ิน กลองสามารถจัดเก ็บคาที่ตั้งเองไดถึงสิบคา

❚❚การคัดลอกคาที่ตัง้ไวลวงหนาไปยังการดหนวยความจํา
การคัดลอกคา IPTC ที่ตั้งไวลวงหนาจากกลองไปย ังการดหนวยความจํา ใหเลือก โหลด/บันทึก, 
จากนั้นไฮไลท คัดลอกไปการด แลวกด 2 เลือกคา IPTC ที่ตั้งไวลวงหนา จากนั้นไฮไลทปลายทาง
ที่ตองการ (1–99) แลวกด J เพื่อคัดลอกคาที่ตั้งไวลวงหนาไปยังการด หากใสการดหนวยความจํา
สองอัน คาที่ตั้งไวลวงหนาจะถูกคัดลอกไปยังการดในชองที่ 1
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D ขอมูล IPTC
IPTC คอืมาตรฐานที่สรางขึ้นโดยคณะกรรมการสภาสื่อโทรคมนาคมนานาชาต ิ(International Press 
Telecommunications Council (IPTC)) ดวยความตั้งใจท่ีจะสรางขอมูลท ี่ชัดเจนและไมซับซอนเมื่อตองใชภาพ
ในสิง่ตีพิมพตางๆ กลองรองรับอักขระพยัญชนะผสมตวัเลขโรมันมาตรฐานเทาน้ัน สวนอักขระอื่นๆ จะแสดง
ไมถกูตองยกเวนการแสดงผลบนคอมพิวเตอร ช่ือค าตั้งเอง (0 379) มีความยาวไดถงึ 18 ตัวอักษร (หากตัง้ช่ือ
ท่ียาวกวาน้ีดวยคอมพิวเตอร ตัวอักษรหลังจากตวัท่ี 18 เปนตนไปจะถูกลบ) จํานวนตัวอักษรจะปรากฏ
ในแตละชองท่ีใหไวดานลาง ตัวอักษรท่ีเกินจํานวนที่ตัง้ไวจะไมปรากฏบนหนาจอ

ชอง ความยาวสูงสดุ ชอง ความยาวสูงสดุ

Caption (คําอธิบาย) 2000
Supplemental 
Categories 
(หมวดเสริม)

256
Event ID 
(รหัสเหตุการณ)

64

Headline (หัวเรื่อง) 256

Object Name (ช่ือวัตถุ) 256 Byline (ช่ือผูเขียน) 256

City (เมือง) 256
Byline Title 
(คํานําหนาช่ือผูเขียน)

256

State (รัฐ) 256
Writer/Editor (ผูเขียน/
บรรณาธิการ)

256

Country (ประเทศ) 256 Credit (ช่ือผูมีสวนรวม) 256

Category (หมวด) 3 Source (แหลงขอมูล) 256

A การสรางคา IPTC ท่ีตั้งลวงหนาในเว็บเบราเซอร
ในโหมดเซิรฟเวอร HTTP (0 281) คุณสามารถใชเว็บเบราเซอรเพ่ือเช่ือมตอไปย ังกลองจากคอมพิวเตอร
หรือสมารทดไีวซ จากน้ันสามารถใชเบราเซอรเพ ื่อสรางคา IPTC ท่ีตัง้ไวลวงหนาแลวฝงไวในรูปภาพ
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ปรับการตั้งคาของขอความเสียง (0 272)

❚❚ขอความเสยีง
ตัวเลือกนี้ควบคุมการบันทึกขอความเสียงวาจะเปนไปโดยอัตโนมัติหรือปรับเอง 
ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปน้ี:

❚❚ บันทึกทบัขอความเสียง
ตัวเลือกนี้ควบคุมวาจะบันทึกทับขอความเสียงสําหรับภาพถายลาสุดในโหมดถายภาพหรือไม 
ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปน้ี:

ตัวเลือกขอความเสียง ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลอืก คําอธิบาย

7 ปด ขอความเสียงบันทึกไมไดในโหมดถายภาพ

8
เปด (อัตโนมตัิ
และบันทึกเอง)

ขอความเสียงจะถูกบนัทึกอัตโนมัตเิมื่อสิน้สดุการถายภาพ การเลือกตวัเลอืกน้ี
แสดงเมนูท่ีคุณสามารถเลอืกเวลาการบันทึกได

9 บนัทึกเองเทาน้ัน เพ่ิมบันทึกดวยตัวเองไปยังรูปถายลาสุดได (0 274)

ตวัเลอืก คําอธิบาย

ไมใช ไมสามารถบันทึกขอความเสยีงในโหมดถายภาพหากมีขอความเสียงสําหรับภาพลาสดุไวแลว

เปดใช
สามารถบันทึกขอความเสยีงในโหมดถายภาพแมจะม ีขอความเสยีงสําหรับภาพลาสดุไวแลว 
(0 274) ขอความเสียงที่มีอยูจะถูกลบออก และแทนที่ด วยขอความใหม



383

U

❚❚การควบคุมขอความเสยีง
ตัวเลือกนี้จะมีผลเมื่อกําหนดการบันทึกขอความเสียงไปยังปุม Fn3 (0 346) เมื่อทําหนาที่ควบคุม
การบันทึกดวยตนเอง โดยสามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้ได:

❚❚สัญญาณเสียงออก
เลือกอุปกรณที่ใชสําหรับการเลนขอความเสียง

ตัวเลือก คําอธบิาย

! กดคางไว
ขอความเสียงจะถูกบันทึกเมื่อกดปุม Fn3 คางไว การบันทึกจะจบลง
โดยอัตโนมัตเิมื่อเวลาผานไป 60 วินาที

$ กดเพื่อเร่ิม/หยุด
การบันทึกจะเริ่มข้ึนเมื่อกดปุม Fn3 และจะสิ้นสุดลงเมื่อกดปุมอีกครั้ง การบันทึก
จะจบลงโดยอัตโนมัติเม่ือเวลาผานไป 60 วินาที

ตัวเลือก คําอธบิาย

% ลําโพง/หูฟง

ทานสามารถฟงขอความเสียงผานลําโพง
ในตวักลองหรือ (ถามีการเชื่อมตอ) ผานหูฟง
จากผูผลิตอื่น การเลือกตวัเลอืกน้ีจะแสดงเมนู
บนจอภาพตามที่แสดงในภาพดานขวา 
กด 1 หรือ 3 เพ่ือเปลี่ยนระดบัความดงั  
เสียงเตอืนจะดงัข้ึนเมื่อเลือกตวัเลือก กด J 
เพ่ือเลอืก แลวกลบัไปท่ีเมนูตัง้คา

& HDMI สงสัญญาณสียงไปที่ชองตอ HDMI

( ปด
กลองจะไมเลนขอความเสยีง สัญลักษณ b จะปรากฏขึ้นหากดูภาพที่มี
ขอความเสียงบนจอภาพ
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เลือกโทนเสียงและความดังของเสียงบิ๊บซ่ึงจะดังเมื่อกลองโฟกัสโดยใช AF ทีละภาพ (AF-S; 0 101) 
เมื่อกลองล็อคโฟกัสขณะถายภาพไลฟวิว หรือในขณะที่ตัวจับเวลาลั่นชัตเตอรนับเวลาถอยหลัง
ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 120) เมื่อกดปุมกดชัตเตอรเปนครั้งที่สองเพื่อถายภาพในโหมดยกกระจกขึ้น 
เมื่อส้ินสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา (0 74) หรือใชหนาจอสัมผัสเพื่อปอนแปนพิมพ (0 185) 
โปรดทราบวาไมวาจะเลือกตัวเลือกใดก็ตาม เสียงเตือนจะไมดังข้ึนในโหมดภาพยนตร (0 59) หรือ
โหมดการกดชัตเตอรแบบเงียบ (โหมด Q; 0 116) หรือหากเลือก เปด สําหรับ 
การถายภาพไลฟวิวไมมีเสียง ขณะถายไลฟวิว เสียงเตือนจะไมดังเมื่อกลองโฟกัสโดยใช AF ทีละภาพ 
หากเลือก การถาย สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S, 0 328)
• ความดัง: เลือก 3 (สูง), 2 (กลาง), 1 (ต่ํา) หรือ ปด (ปดเสียง) 
เมื่อเลือกตัวเลือกอ่ืนที่ไมใช ปด สัญลักษณ c จะปรากฏใน
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

• โทนเสียง: เลือก สูง หรือ ต่ํา

ปรับการตั้งคาการควบคุมดวยระบบสัมผัสหนาจอ (0 12)

❚❚ เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสมัผสั
เปดหรือปดการใชงานควบคุมระบบสัมผัส

❚❚แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเตม็จอ
เลือกใชทาทางเพื่อแสดงภาพถัดไปในการแสดงภาพเต็มจอ: ปดจากขวาไปซายหรือปดจากซายไปขวา

เสียงเตือน ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

การควบคุมดวยระบบสัมผสั ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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ปรับการตั้งคาสําหรับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริมและสําหรับชุดแฟลชที่ควบคุม
ดวยสัญญาณวิทยุซ่ึงเปนอุปกรณเสริมท่ีรองรับการควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย

❚❚ ไฟ LED
เปดใชงานหรือปดใชงานสถานะ LED บนรีโมตคอนโทรลแบบไรสายที่ยึดติดบนกลอง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่ใหมาพร อมกับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10

❚❚ โหมดลิงก
เลือกโหมด Link สําหรับการเช่ือมตอรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 ที่ยึดติดบนกลองตัวอ่ืน หรือ
ชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุที่รองรับการควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย ตรวจสอบ
ใหแนใจวาเลือกโหมดเดียวกันสําหรับอุปกรณอ่ืนๆ

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดสําหรับ โหมดลิงก WR-R10 จะไดรับสัญญาณจากรีโมตคอนโทรล
แบบไรสายที่เปนคูกันเสมอ ผูใชรีโมตคอนโทรล WR-1 จะตองเลือกคูในโหมดลิงกของ WR-1

ตวัเลือกควบคมุระยะไกลไรสาย (WR) ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลอืก คําอธิบาย

จับคู การจับคูกลองกับอุปกรณอ่ืนๆ ใหยึดติด WR-R10 บนกลองแลวกดปุมจับคู

PIN

เช่ือมตอโดยการปอนรหัส PIN อุปกรณ กด 4 หรือ 2 
เพ่ือไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรือ 3 เพ่ือเปลี่ยน จากน้ัน
กด J เพ่ือปอนและแสดง PIN ท่ีเลือก

A รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10
รีโมต WR-R10 จะเช่ือมตอไปยังกลองโดยใชอะแดปเตอร WR-A10 ตรวจสอบใหแนใจวาอัปเดตเฟรมแวรสําหร ับ 
WR-R10 ไปเปนเวอรช่ันลาสดุ สําหรับขอมูลเกี่ยวก ับการอัปเดตเฟรมแวร โปรดดใูนเวบ็ไซต Nikon ในพ ื้นท่ี
ของทาน
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เลือกหนาที่ของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม

กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลือก คําอธบิาย

q ดตูัวอยาง

ระหวางที่ถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถดูตวัอยางระยะความชัดลกึ
ในขณะที่กดปุม Fn ได (0 132) ระหวางที่ถายไลฟวิว ทานสามารถกดปุมอีกครั้ง
เพ่ือเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด ทําใหตรวจสอบโฟกัสไดงายข้ึน ใหกดปุมอีกครั้ง
เพ่ือคืนคารูรับแสงใหกลับเปนคาเดมิ (0 50)

r
ลอ็คคาแสง
แฟลช

กดปุม Fn เพ่ือลอ็คคาแสงแฟลช (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับเท าน้ัน, 0 202, 422) 
กดอีกครั้งเพ่ือยกเลิกการลอ็คคาแสงแฟลช

B ลอ็ค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn

C ลอ็ค AE เทาน้ัน คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn

D
ลอ็ค AE (รีเซ็ต
เมือ่ลัน่ชัตเตอร)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ีอีกครั้ง 
มีการลัน่ชัตเตอร หรือหมดเวลาสแตนดบาย

F ลอ็ค AF เทาน้ัน กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุม Fn

A AF-ON การกดปุม Fn จะเปนการเริ่มฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมัติ

h Iไมใช/เปดใช
หากแฟลชในปจจุบนัปดอยู กลองจะเลือกแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก
เม่ือกดปุม Fn หากแฟลชในปจจุบันเปดอยู แฟลชจะปดลงเมื่อกดปุม Fn
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การเลือก กดชัตเตอรได ทําใหล่ันชัตเตอรไดเมื่อไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง แมไมมี
การบันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง) ถาเลือก ล็อคชัตเตอร 
ปุมชัตเตอรจะใชงานไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลองเทานั้น

4 + NEF (RAW)

ถาตัวเลือก JPEG อยูในปจจุบนัสําหรับคณุภาพของภาพ “RAW” จะปรากฏ
ในแผงควบคุมดานหลังและภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลงัจาก
ท่ีกดปุม Fn (การตัง้คาคุณภาพของภาพเดมิจะถูกเรียกคืนเมื่อทานเอามือออกจาก
ปุมกดชัตเตอร) สําเนา NEF (RAW) จะถูกบันทึกที่การตั้งคาลาสดุที่เลือกสําหรับ 
การบันทึก NEF (RAW) และ ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูการถายภาพ 
(0 94, 96) ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อีกครั้ง

a ไลฟวิว การกดปุม Fn จะทําใหเร่ิมตนและออกจากโหมดไลฟวิว

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

ล็อคชัตเตอรถาไมใสการด ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตวัเลือก คําอธบิาย
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ดูขอมูลแบตเตอรี่ปจจุบันที่ใสอยูในกลอง

ขอมูลแบตเตอรี่ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

รายการ คําอธิบาย

ระดับ
แบตเตอร่ี

ระดบัพลังงานแบตเตอรี่ปจจุบันจะแสดงคาเปนเปอรเซ็นต

ภาพท่ีถายไป
จํานวนครั้งท่ีลั่นชัตเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ปจจุบันนับตั้งแตเวลาที่ชารจแบตเตอรี่ไว
ลาสดุ โปรดทราบวาบางครั้งกลองอาจลัน่ชัตเตอรโดยไมบันทึกภาพ ตวัอยางเชน เม่ือวัด
ไวตบาลานซท่ีตัง้เอง

คาลิเบรต

• j: เนื่องจากการใชงานซํ้าและการรีชารจ จึงตองม ีการปรับเทียบแบตเตอรี่เพ่ือใหแนใจวา
การวัดระดบัพลงังานแบตเตอรี่เปนไปอยางแมนยำ ควรปรับเทียบแบตเตอรี่ซํ้ากอนชารจ 
(0 470)

• —: ไมตองปรับเทียบแบตเตอรี่

อายุ
แบตเตอร่ี

แสดงอายุแบตเตอรี่บนจอเปนหาระดับ 0 (k) แสดงวาประสทิธภิาพของแบตเตอรี่ยังไมเสื่อม, 
4 (l) แสดงวาแบตเตอรี่สิน้สดุอายุการใชงานแลว ควรเปลีย่นใหม โปรดทราบวาแบตเตอรี่ใหม
ท่ีชารจในอุณภูมิต่ํากวา 5 °C โดยประมาณอาจแสดงอายุการใชงานต่ําลงชั่วคราว อยางไรก็ตาม 
การแสดงผลอายุแบตเตอรี่จะกลับเปนปกติเม่ือรีชารจแบตเตอรี่ท่ีอุณหภูมิประมาณ 20 °C 
หรือสูงกวา
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เลือก บันทึกการตั้งคา เพื่อบันทึกคาตอไปนี้ลงในการดหนวยความจํา หรือการดหนวยความจํา
ที่อยูในชองที่ 1 ในกรณีที่ใสการดหนวยความจําไวสองอัน (0 97; ถาพื้นที่การดหนวยความจําเต็ม 
ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอ) ใชตัวเลือกนี้เพื่อใชการตั้งคาดังกลาวรวมกับกล อง D5

บันทึก/โหลดการตั้งคา ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

เมนู ตัวเลือก

แสดงภาพ

ตวัเลอืกหนาจอแสดงภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

หลังจากลบ

หลังการถายภาพตอเน่ืองเปนชุด แสดง

หมุนภาพอัตโนมัติ

หมุนแนวตั้ง

การถายภาพ (ทุกชอง)

ชองเมนูถายภาพ

ชองเมนูรูปภาพเพิ่มเตมิ

การตัง้ช่ือไฟล

หนาท่ีของการดในชองท่ี 2

การควบคุมแฟลช

พ้ืนท่ีภาพ

คณุภาพของภาพ

ขนาดภาพ

การบันทึก NEF (RAW)

ตัง้คาความไวแสง (ISO)

ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาท่ีตั้งเอง d-1–d-6)

ตัง้คา Picture Control (บนัทึก Picture Controls แบบกําหนดเองเปน มาตรฐาน)

พ้ืนท่ีสี

Active D-Lighting

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง

ควบคุมขอบมืด

ควบคุมความผิดเพ้ียนอัตโนมัติ

ลดการกะพริบ
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การถายภาพ (ทุกชอง)
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ

การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง

การถายภาพยนตร

การตั้งช่ือไฟล

ปลายทาง

พ้ืนท่ีภาพ

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

คุณภาพภาพยนตร

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร

ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาท่ีตัง้เอง d-1–d-6)

ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Controls แบบกําหนดเองเปน มาตรฐาน)

ความไวของไมโครโฟน

การตอบสนองความถี่

ลดเสยีงรบกวนจากลม

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง

ลดการกะพริบ

VR แบบอิเล็กทรอนิกส

การตัง้คาแบบกําหนดเอง 
(ทุกชอง)

การตั้งคาแบบกําหนดเองทั้งหมด

ตัง้คา

ภาษา (Language)

โซนเวลาและวันท่ี (การยกเวนวันท่ีและเวลา)

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

คําอธบิายภาพ

ขอมูลลิขสิทธิ์

IPTC

ตัวเลือกขอความเสยีง

เสียงเตือน

การควบคุมดวยระบบสมัผัส

HDMI

ขอมูลบอกตําแหนง

ตัวเลือกควบคมุระยะไกลไรสาย (WR)

เมนู ตัวเลอืก
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การตั้งคาที่บันทึกดวยกลอง D5 สามารถเรียกคืนคาดังกลาวไดโดยเลือก โหลดการต้ังคา โปรดทราบวา 
บันทึก/โหลดการตั้งคา ใชไดเมื่อใสการดหนวยความจําในกลองเทานั้น และตัวเลือก โหลดการต้ังคา 
จะใชไดหากในการดมีการตั้งคาที่ไดบันทึกไว

รีเซ็ตการต้ังคาทั้งหมดยกเวน ภาษา (Language) และ โซนเวลาและวันที่ ไปเปนคาเริ่มตน (0 289) 
ขอมูลลิขสิทธิ์ คา IPTC ที่ตั้งไวลวงหนา และการปอนขอมูลท่ัวไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตเชนก ัน เราแนะนํา
ใหคุณบันทึกการตั้งคาโดยใชตัวเลือก บันทึก/โหลดการต้ังคา ในเมนูการตั้งคากอนที่จะทําการรีเซ็ต 
(0 389)

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

ตั้งคา
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR)

ล็อคชัตเตอรถาไมใสการด

เมนูของฉนั/คาท่ีเพ่ิงตั้ง

รายการเมนูของฉนัท้ังหมด

คาท่ีเพ่ิงตั้งท้ังหมด

เลือกแท็บ

A การต้ังคาท่ีบันทึกไว
การตัง้คาจะถูกบันทึกในไฟลท่ีมีช่ือเร่ิมตนดวย “NCSETUP” และสิ้นสุดดวยอักขระสองตัวท่ีแตกต างจากกลอง
แตละตวั กลองจะไมสามารถโหลดการตั้งคาถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล

รีเซ็ตการตัง้คาท้ังหมด ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

รุนเฟรมแวร ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

เมนู ตัวเลือก
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N เมนรูีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทีัช
ในการแสดงเมนูรีทัช กด G และเลือกแท็บ N (เมนูรีทัช)

สามารถใชตัวเลือกในเมนูรีทัชในการสรางสําเนาภาพถายที่มีอยูที่ถูกตัดหรือรีทัช เมนูรีทัชจะปรากฏ
เฉพาะเมื่อเสียบการดหนวยความจําเขาในกลอง

1 สามารถเลือกไดโดยกด G และเลือกแท็บ N เทาน้ัน
2 จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อกด i แลวเลือก รีทัช หรือกด J คางไวแลวกด 2 ในการแสดงภาพแบบเต็มจอขณะ
แสดงภาพเดิมหรือภาพที่รีทัชแลวบนหนาจอ

ปุม G

ตัวเลือก 0

7 โปรเซสภาพ NEF (RAW) 395

k ตัดสวน 397

8 ยอขนาด 398

i D-Lighting 400

j แกไขตาแดง 401

Z ปรับภาพตรง 401

a ควบคมุความผิดเพี้ยน 402

e ปรับสัดสวนภาพ 403

m เอฟ็เฟกตจากฟลเตอร 403

l โทนสเีดียว 404

o การซอนภาพ 1 404

9 ตัดตอภาพยนตร 82

p เปรียบเทียบภาพคูกัน 2 407

ตวัเลือก 0
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การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:

1 เลือกรายการในเมนูรีทัช
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการ แลวกด 2 เพื่อเลือก

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ แลวกด J ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X คางไว

ถาตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืน กด W (M) แลวเลือกการด
และโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธิบายไวในหน า 249 

A รีทัช
ในกรณีท่ีบันทึกภาพที่การตั้งคาคณุภาพ NEF + JPEG กล องจะ
รีทัชภาพ NEF (RAW) เทาน้ัน กลองอาจไมสามารถแสดงหร ือ
รีทัชภาพที่สรางจากอุปกรณอ่ืน
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3 เลือกตวัเลือกรีทัช
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูในสวนของรายการที่เล ือก หากตองการออกโดยไมสรางภาพรีทัช 
กด G

4 สรางภาพใหมดวยการรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพใหมดวยการรีทัช ภาพที่รีทัชแล วจะมี
สัญลักษณ & กํากับไว

A หนวงเวลาปดจอภาพ
จอภาพจะปดและการทํางานจะถูกยกเลิกหากไมมีการใชงานกลองในช่ัวขณะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ท่ียังไมไดบันทึกไวจะหายไป ในการเพิ่มชวงเวลาใหเปดจอภาพไว ใหเลือกเวลาในการแสดงผลเมนู
ท่ีนานขึ้นสําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 337)

A การรีทัชภาพปจจุบัน
การสรางสําเนารีทัชของภาพปจจุบัน ใหกด i แลวเลอืก รีทัช หรือกด J คางไวแลวกด 2

D การสรางภาพรีทัช
ตวัเลอืกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมท่ีสรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ 
ตดัตอภาพยนตร > เลอืกจุดเร่ิมตน/จดุสิ้นสดุ ตัวเลือกแตละตวัสามารถใชไดเพียงครั้งเดียว (โปรดทราบวา
การแกไขภาพหลายครั้งอาจทําใหสูญเสียรายละเอียดภาพได) ตวัเลือกท่ีไมสามารถใชกบัภาพปจจุบันจะปรากฏ
เปนสีเทาและไมสามารถใชงานได

A คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ยกเวนในกรณีของสําเนาที่สรางดวย ตัดสวน และ ยอขนาด สําเนาจะมีขนาดเทากันกับภาพเดิม สําเนา
ท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคณุภาพเดียวกันกับภาพเดมิ ในขณะที่ภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) และ 
TIFF (RGB) จะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG fine★
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สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัชและกด 2 
เพื่อแสดงขอความเลือกภาพที่มีเฉพาะภาพ NEF (RAW) 
ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําส่ังเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพท ี่ไฮไลทไว
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว) กด J เพื่อเลือกภาพที่
ไฮไลทไว แลวดําเนินการข้ันตอนถัดไป

โปรเซสภาพ NEF (RAW) ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกการตั้งคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมืดจะใชไมได
ในการถายภาพซอนหรือภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซ่ึงคาการชดเชยแสงจะกําหนดไดในชวง 
–2 ถึง +2 EV

4 คดัลอกภาพ
ไฮไลท EXE แลวกด J เพื่อสรางภาพ JPEG จากภาพที่เลือกไว 
หากตองการออกจากเมนูโดยไมคัดลอกภาพ ใหกดปุม G

คุณภาพของภาพ (0 92)

ขนาดภาพ (0 95)

ไวตบาลานซ (0 159)
ชดเชยแสง (0 143)
ต้ังคา Picture Control (0 179)

พื้นท่ีสี (0 315)
ควบคุมขอบมืด (0 316)
D-Lighting (0 400)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสงู (0 316)
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ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวนครอบตัด
ที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวยการครอบตัดตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้

ตดัสวน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปท่ี การใชงาน คําอธบิาย
ลดขนาด

การตัดสวนภาพ
W (M) กด W (M) เพ่ือลดขนาดการตัดสวนภาพ

เพ่ิมขนาด
การตัดสวนภาพ

X กด X เพ่ือเพ่ิมขนาดการตดัสวนภาพ

เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือเลือกสัดสวนภาพ

กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ

ใชตวัเลอืกคําสัง่วางกรอบตดัสวนภาพ กดปุมคางไวเพ่ือยาย
กรอบตดัสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการอยางรวดเร็ว

ดูตัวอยางภาพท่ี
ตัดสวนภาพแลว

กดตวัเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อดูภาพที่ตัดสวนภาพแลว

สรางภาพใหม J บันทึกภาพตดัสวนปจจุบันเปนไฟลใหม

A ตดัสวน: คณุภาพของภาพและขนาดภาพ
ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG หรือ 
TIFF (RGB) จะมีคุณภาพของภาพ (0 92) ระดับ JPEG fine★ 
ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคณุภาพของภาพเทากันกับภาพเดิม 
ขนาดของภาพใหมข้ึนอยูกบัขนาดการตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ 
ซ่ึงจะปรากฏอยูดานบนซายของการแสดงผลการครอบตดัภาพ

A การดูสําเนาภาพตดัสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมท่ีสรางจากการครอบตัดภาพ
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สรางสําเนาขนาดเล็กของภาพที่เลือกไว

1 เลือก ยอขนาด
การยอขนาดภาพที่เลือก ใหไฮไลท ยอขนาด ในเมนูรีทัช
แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถเลือกปลายทาง
สําหรับภาพใหมที่ยอขนาดโดยไฮไลท เลือกปลายทาง 
แลวกด 2 (ถาใสการดหนวยความจําเพียงหนึ่งแผน 
ใหดําเนินการขั้นตอนท่ี 3)

เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลทชองเสียบการด
และกด J

ยอขนาด ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลทตัวเลือก 
แลวกด J

4 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ไฮไลทภาพ แลวกดตัวเลือกคําส่ังตรงกลางเพื่อเล ือกหรือยกเลิก
การเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X 
คางไว หากตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืนตามที่อธ ิบายไวใน
หนา 249 ใหกด W/M) ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 8 
กํากับ กดปุม J เมื่อการเลือกเสร็จส้ิน โปรดทราบวาภาพที่ถาย
โดยใชการตั้งคาพื้นที่ภาพ 5 : 4 (0 88) จะไมสามารถนํามา
ปรับขนาดได



400

U

5 บันทึกภาพท่ียอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาที่ปรับขนาดแลว

D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้นฟงกช ั่นนี้จึงเหมาะในการถายภาพยอนแสงหรือภาพ
ที่มีแสงนอย

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจํานวนจุดที่จะแกไข ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

A การดูภาพท่ีปรับขนาดแลว 
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมได เมื่อแสดงภาพท ี่ไดจากการปรับขนาด

A คุณภาพของภาพ
ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG หรือ TIFF (RGB) จะมีคณุภาพของภาพ (0 92) 
ระดบั JPEG fine★ ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพเทากันกับภาพเดิม

D-Lighting ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช โปรดทราบวา
การแกไขตาแดงอาจไมใหผลลัพธตามที่คาดหวังท ุกครั้ง และในบางสถานการณซ่ึงเกิดข้ึนนอยมาก 
การแกไขตาแดงจะถูกนําไปใชกับสวนอ่ืนของภาพท ี่ไมไดรับผลกระทบจากการเกิดตาแดง ควรตรวจสอบ
ตัวอยางภาพใหละเอียดกอนดําเนินการ

สรางภาพใหมโดยปรับภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2 เพื่อหมุนภาพ
ตามเข็มนาฬิกาไดสูงสุดหาองศาโดยเพิ่มครั้งละ 0.25 องศา
โดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา (ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวามุมภาพจะถูกตัดออก
เพื่อสรางสําเนารูปส่ีเหลี่ยมผืนผา กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

แกไขตาแดง ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปรับภาพตรง ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก อัตโนมัติ 
เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ แล วจึงปรับความละเอียด
โดยใชตัวเลือกคําส่ัง หรือเลือก ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพี้ยนเอง 
(โปรดทราบวา อัตโนมัติ ไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายโดยใช
คาควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ; ใหดูหนา 317) กด 2 เพื่อลด
อาการภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเวาออก กด 4 เพื่อลดอาการ
ภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโคงเขา (ทานสามารถด ูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวาการใชคา
การควบคุมความผิดเพี้ยนที่มากขึ้นจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช 
โปรดทราบวาการควบคุมความผิดเพี้ยนอาจทําใหมีการครอบตัดภาพมากเกินไปหรือทําใหขอบภาพ
บิดเบี้ยวในภาพใหมที่สรางจากภาพเดิมท่ีถายโดยใชเลนส DX ที่มีพื้นที่ภาพคาอ่ืนที่ไมใช 
DX (24×16) 1.5×

ควบคุมความผดิเพ้ียน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

A อัตโนมตัิ
อตัโนมัติ สําหรับใชกบัภาพที่ถายดวยเลนสประเภท G, E และ D เทาน้ัน (ไมรวมเลนส PC เลนสฟชอาย
และเลนสอ่ืนๆ) ไมรับประกนัผลลัพธเม่ือใชกับเลนสอ่ืนๆ
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สรางภาพใหมที่ลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพที่ถายจาก
ดานลางของวัตถุที่สูงมาก ใชตัวเลือกคําส่ังเพื่อปรับสัดสวนภาพ 
(โปรดทราบวาย่ิงคาการปรับสัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะยิ่งถูก
ตัดขอบออกไปมาก) ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข 
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

เลือกตัวเลือกเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรสีตอไปนี้ หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธิบายดานลาง 
กด J เพื่อคัดลอกภาพ

ปรับสัดสวนภาพ ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลงั

เอฟ็เฟกตจากฟลเตอร ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ตัวเลือก คําอธบิาย

สกายไลท

สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสกายไลทท่ีชวยลดแสง
สีนํ้าเงินใหภาพ สามารถดูตวัอยางเอ็ฟเฟกต
ในหนาจอดงัท่ีแสดงทางขวา

ฟลเตอรสอีบอุน
สรางภาพใหมโดยใสฟลเตอรสอีบอุน ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง “อุน” ทานสามารถ
ดตูัวอยางภาพไดบนจอภาพ
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คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน (โทนขาวและ
น้ําเงิน)

การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน จะแสดงตัวอยาง
ของภาพที่เลือกไว กด 1 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี 
กด 3 เพื่อลดความอิ่มตัวของสี กด J เพื่อสราง
ภาพใหมโดยใชโทนสีเดียว

การซอนภาพประกอบดวยภาพ NEF (RAW) สองภาพเพื่อสรางเปนภาพเดียวที่ถูกบันทึกแยกตางหาก
จากตนฉบับ ผลลัพธที่ใชประโยชนจากขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพกลอง จะเห็นไดชัดกวาภาพถาย
ที่รวมกันในโปรแกรมภาพ ภาพใหมจะถูกบันทึกไวท ี่ระดับคุณภาพและการตั้งคาขนาดของภาพปจจุบัน 
กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคาขนาดและคุณภาพของภาพ (0 92, 95 ตัวเลือกทั้งหมดสามารถ
เลือกได) ในการสรางภาพใหม NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) และ
ขนาดภาพ ใหญ (ภาพซอนจะถูกบันทึกเปนภาพ NEF/RAW ขนาดใหญ ถึงแมวาจะเลือก เล็ก หรือ 
กลาง)

โทนสีเดียว ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

การซอนภาพ ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

+

เพิ่มความอิ่มตัว
ของสี

ลดความอิ่มตัว
ของสี
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1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทัชแลวกด 2 ขอความที่แสดงไว
ทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ ภาพที่ 1 ที่ถูกไฮไลท กด J 
เพื่อแสดงกรอบขอความเลือกภาพ ซ่ึงจะมีเฉพาะภาพ 
NEF (RAW) ขนาดใหญ ที่สรางจากกลองตัวนี้เทานั้น 
(ไมสามารถเลือกภาพ NEF/RAW ที่มีขนาดเล็กหรือกลาง)

2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําส่ังเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ 
หากตองการดูภาพถายที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว 
ถาตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืน กด W (M) แลวเลือกการด
และโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธิบายไวในหน า 249 กด J 
เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไวและกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ

3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพท่ี 1 ไฮไลท ภาพที่ 2 และกด J 
จากนั้นเลือกภาพที่สองตามที่อธิบายในขั้นตอนท ี่ 2

4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพท่ี 1 หรือ ภาพที่ 2 และปรับคาแสงที่ดีที่สุดสําหรับ
ภาพซอนโดยการกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคาเกนจากคาตั้งแต 
0.1 ถึง 2.0 ทําซํ้าแบบเดียวกันกับภาพที่สอง คาตั้งจากโรงงาน
คือ 1.0 เลือก 0.5 เพื่อลดคาเกนลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพื่อเพิ่ม
คาเกนสองเทา ภาพที่ไดจากการใชคาเกนจะปรากฏในคอลัมน 
ดูตัวอยาง
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5 ดูตวัอยางภาพซอน
การดูตัวอยางองคประกอบภาพตามที่แสดงที่ดานขวา ใหกด 4 
หรือ 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน ดูตัวอยาง จากนั้นกด 1 
หรือ 3 เพื่อไฮไลท ซอนภาพ แลวกด J (โปรดทราบวา
สีและความสวางในภาพตัวอยางอาจแตกตางจากภาพจริง) 
การบันทึกภาพซอนโดยไมแสดงภาพตัวอยาง ใหเลือก บันทึก 
ในการกลับไปยังข้ันตอนที่ 4 และเลือกภาพใหมหรือปรับคาเกน กด W (M)

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางปรากฏเพื่อบันทึกภาพซอน หลังจาก
สรางภาพซอน ภาพผลลัพธจะปรากฏแบบเต็มกรอบบนหนาจอ

D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญท่ีมีพ้ืนท่ีภาพและความล ึกบิทสีเหมือนกันเทาน้ัน จึงจะนํามาซอนกันได

ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันท่ีท่ีบันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง, โหมดการถายภาพ, 
การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ Picture Control เหมือนกันกับ
ภาพที่เลอืกไวใน ภาพท่ี 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพ่ิมลงในภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ แตขอมูลลิขสิทธิ์
จะไมถูกคดัลอกลงไปดวย ภาพซอนที่บันทึกในรูปแบบ NEF (RAW) จะใชคาบีบอัดท่ีเลือกไวสําหรับ 
การบีบอดัภาพ NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก NEF (RAW) และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดมิ



407

U

 

เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะเมื่อแสดงเมนูรีทัชโดยการแสดงภาพ
สําเนาหรือภาพเต็มจอ จากนั้นกด i แลวเลือก รีทัช หรือ กด J คางไวแลวกด 2 อยางใดอยางหนึ่ง

1 เลือกภาพ
เลือกสําเนาที่รีทัชแลว (แสดงดวยสัญลักษณ &) หรือภาพเดิม
ที่รีทัชแลว

2 แสดงตัวเลือกรีทัช
กด 2 ขณะกดปุม J คางไว หรือกด i แลวเลือก รีทัช

3 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรียบเทียบภาพคูกัน แลวกด J

เปรียบเทียบภาพคูกัน
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4 เปรียบเทียบภาพใหมกับภาพเดิม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพที่รีทัชจะแสดง
ทางดานขวา โดยมีตัวเลือกที่ใชในการสรางภาพใหมแสดงไว
ที่ดานบนของจอภาพ กด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนไปมาระหวาง
ภาพตนฉบับกับภาพรีทัช ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X คางไว หากสําเนาถูกสรางขึ้นจากภาพตนฉบับ
สองภาพโดยใช การซอนภาพ หรือถาตนฉบับถูกคัดลอก
หลายครั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อดูภาพตนฉบับอ่ืน หากตองการ
ออกไปที่การแสดงภาพ กดปุม K หรือกด J เพื่อออกไปท่ี
การแสดงภาพโดยใชภาพไฮไลทที่เลือกไว

D เปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบบัจะไมปรากฏขึ้นถาภาพใหมสรางจากภาพที่มีการปองกัน (0 265) หรือภาพถูกลบหรือซอนไว 
(0 299)

ตัวเลือกท่ีใชสรางภาพใหม

ภาพตนฉบับ ภาพรีทัช
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O เมนูของฉัน/m คาที่เพ่ิงตัง้
ในการแสดงเมนูของฉัน กดปุม G และเลือกแท็บ O (เมนูของฉัน)

ตัวเลือก เมนูของฉัน สามารถใชสรางและแกไขรายการที่กําหนดคาไวจากตัวเลือกในเมนูแสดงภาพ 
เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีทัช เพื่อใหเขาใชงาน
ไดอยางรวดเร็ว (ไดถึง 20 รายการ) หากตองการ ทานสามารถแสดงคาที่เพิ่งตั้งแทนตําแหนงเมนูของฉัน 
(0 412)

ทานสามารถเพิ่ม ลบและเรียงลําดับรายการไดใหมตามที่อธิบายไวในหนาตอไป

❚❚การเพิ่มตัวเลอืกลงในเมนขูองฉัน

1 เลือก เพ่ิมรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เพ่ิมรายการ แลวกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลทช่ือเมนูที่มีตัวเลือกที่ทานตองการเพ ิ่มแลวกด 2

ปุม G
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3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการแลวกด J

4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการใหมข้ึนหรือลงในเมนูของฉัน 
กด J เพื่อเพิ่มรายการใหม

5 เพ่ิมรายการอืน่ๆ
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมีเครื่องหมายถูก
กํากับไว รายการที่มีสัญลักษณ V กํากับไวจะเลือกใชไมได 
ทําซํ้าข้ันตอนที่ 1–4 เพื่อเลือกรายการเพิ่ม

❚❚การลบตัวเลอืกจากเมนขูองฉัน

1 เลือก ลบรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท ลบรายการ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการและกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก 
รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกํากับไว
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3 ลบรายการที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ กด J อีกครั้ง
เพื่อลบรายการที่เลือก

❚❚การเรียงลําดับตัวเลอืกในเมนูของฉัน

1 เลือก จัดลําดับ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท จดัลําดับ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการที่ทานตองการยายแลวกด J

3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลงในเมนูของฉันและ
กด J ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2–3 เพื่อวางตําแหนงรายการที่เพิ่มใหม

4 ออกไปยังเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนูของฉัน

A การลบรายการในเมนูของฉัน
ในการลบรายการที่ไฮไลทไวในเมนูของฉันในขณะน ั้น กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; 
กด O (Q) อีกครั้งเพ่ือลบรายการที่เลือกจากเมนูของฉนั

ปุม G
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คาทีเ่พิ่งตั้ง
การแสดงการตั้งคาย่ีสิบอันดับท่ีถูกใชลาสุด เลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง สําหรับ O เมนูของฉัน > 
เลือกแท็บ

1 เลือก เลือกแท็บ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เลือกแท็บ แลวกด 2

2 เลือก m คาท่ีเพ่ิงตั้ง
ไฮไลท m คาท่ีเพ่ิงต้ัง แลวกด J ช่ือของเมนูจะเปลี่ยนจาก 
“เมนูของฉัน” เปน “คาที่เพิ่งตั้ง”

รายการเมนูจะถูกเพิ่มเขาไปจากดานบนของเมนูค าที่เพิ่งตั้งเมื่อถูกนํามาใชงาน การดูเมนูของฉันอีกครั้ง 
เลือก O เมนูของฉัน สําหรับ m คาท่ีเพ่ิงต้ัง > เลือกแท็บ

A การลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพ่ิงตัง้
ในการลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพ่ิงตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; 
กดปุม O (Q) อีกครั้งเพ่ือลบรายการที่เลือกไว



n

413
n

หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลเก่ียวกับอุปกรณเสริมท่ีรองรับ การทําความสะอาดและ
การเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีข อความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมื่อทานมีปญหา
ในการใชงานกลอง

เลนสที่รองรับ
การตั้งคากลอง

โหมดโฟกัส
โหมดการถาย

ภาพ
ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม
AF

M 
(การวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2
M 3

N 4 t 5

3 มิติ สี

เลนส  CPU
 6

ชนิด G, E หรือ D 7; AF-S, 
AF-P, AF-I

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

PC NIKKOR 19mm f/4E 
ED 9 — ✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 — ✔ 8, 10 ✔ 10

PC-E NIKKOR series 9 — ✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 — ✔ 8, 10 ✔ 10

PC Micro 85mm 
f/2.8D 9, 11, 12 — ✔ 10 — ✔ 12 ✔ 10 — ✔ 8, 10 ✔ 10

เทเลคอนเวอรเตอร 
AF-S / AF-I 13 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

AF NIKKOR อื่นๆ 
(ยกเวนเลนสสําหรับ F3AF)

✔ 14 ✔ 14 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —

AI-P NIKKOR — ✔ 15 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —
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1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสทั้งหมด
2 เฉลี่ยทั้งภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เนนไฮไลท
6 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
7 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
8 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสที่เลือกไว (0 129)
9 ฝา เสน และสิ่งรบกวนภาพอื่นๆ (“สัญญาณรบกวน”) อาจปรากฏขึ้นบนภาพที่ถายดวยมานชัตเตอรชุดแรกแบบ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถปองกันไดโดยการเลือก ไมใช สําหรับการต้ังคาแบบกําหนดเอง d6 (มานชัตเตอรชุดแรก
แบบอิเล็กทรอนิกส, 0 340)

10 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
11 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเมื่อเลนสชิฟตและ/หรือทิลต หรือเม ื่อใชรูรับแสงที่ไมใช

กวางที่สุด
12 เฉพาะโหมดปรับคาแสงเอง
13 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจุดโฟกัสที่ใชไดสําหรับการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัสอัตโนมัติ ใหดูหนา 100

เลนส ชน ิดไม ม ี CPU
 16

เลนส AI-, AI-modified 
NIKKOR หรือ Nikon 
Series E 17

— ✔ 15 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

Medical-NIKKOR 
120mm f/4

— ✔ — ✔ 21 — — — —

Reflex-NIKKOR — — — ✔ 18 — — ✔ 20 —
PC-NIKKOR — ✔ 9 — ✔ 22 — — ✔ —
เทเลคอนเวอรเตอรชนิด AI 23 — ✔ 24 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —
ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล 
PB-6 25 — ✔ 24 — ✔ 26 — — ✔ —

วงแหวนสวนตอขยาย
อตัโนมัติ (PK-series 11A, 
12 หรือ 13; PN-11)

— ✔ 24 — ✔ 18 — — ✔ —

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการถาย
ภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อปุกรณเสริม
AF

M 
(การวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2
M 3

N 4 t 5

3 มิติ สี
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14 เมือ่โฟกัสภาพที่ระยะโฟกสัใกลสุด และปรบัเลนส  AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> 
หรือ AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสจะปรากฏบนหนาจอเมื่อภาพบนหนาจอ
ชองมองภาพไมอยูในระยะโฟกัส ปรับระยะโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

15 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวานั้น
16 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 417)
17 องศาการหมนุของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจําก ัดโดยตัวกลอง เมื่อยึด AI 200–400mm f/4 ED 

กับขาตั้งกลองจะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได
18 ถามีการระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU (0 243) คารูรบัแสงจะแสดงในชองมองภาพและแผงควบคุม

ดานบน
19 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางที่สุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU (0 243) 

ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธที่ตองการ
20 เพือ่เพิม่ความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางที่สุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU (0 243)
21 สามารถใชไดในโหมดการถายภาพดวยตนเองที่ความไวชัตเตอรตํ่ากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหน ึ่งขั้นหรือมากกวา
22 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมดการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง ต้ังคารูรับแสงเองโดยใช

วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และชิฟตเลนส ในการถายภาพดวยตนเอง ต้ังคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะชิฟตเลนส

23 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

24 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวานั้น
25 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
26 ใชรูรับแสงที่ต้ังเอง ในโหมดการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง ต้ังคารูรับแสงโดยใชตัวจับจุดโฟกัสกอนจะกําหนดคาแสง

และถายภาพ
• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงก ชั่นโฟกัสอัตโนมัติท่ีคาความไวแสงสูง ใชแมนวลโฟกัสหรือ
ล็อคโฟกัส เม่ือปรับคารูรับแสงขณะบันทึกภาพยนตรหรือถายภาพไลฟวิว อาจมีเสนปรากฏบนภาพเมื่อใช
ความไวแสงสูง
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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 จะมีข้ัว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ีกระบอกเลนส เลนสชนิด G และ 
E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D

A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงที่อยูในช่ือเลนสคือคารูรับแสงสูงสดุของเลนส

A เลนสชนิดไมมี CPU ท่ีรองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสท่ีไมม ีCPU (0 243) เพ่ือใชคุณลกัษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU รวมท้ัง
ระบบวัดแสงเฉลีย่ทั้งภาพส ีถาไมมีการใหขอม ูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพแทนระบบวัดแสง
เฉลีย่ทั้งภาพส ีและหากไมระบุรูรับแสงที่กวางที่สุด หนาจอรูรับแสงของกลองจะแสดงจํานวนสตอ็ปจากรูรับแสง
ท่ีกวางที่สุด ซ่ึงทานตองอานคารูรับแสงจร ิงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
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D เลนสชนิดไมม ีCPU และอปุกรณเสริมท่ีไมรองรับ
รายการตอไปน้ี ไมสามารถใชรวมกับกลองรุน D5:
• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนส Non-AI
• เลนสที่ตองใชชุดโฟกัส 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 (หมายเลขซเีรียล 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 (หมายเลขซเีรียล 200111–200310)

A เลนส VR
ไมแนะนําใหใชเลนสในรายการดานลางสําหรับการเปดรูรับแสงนานหรือภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูง 
เน่ืองจากการออกแบบของระบบลดภาพสั่นไหว (VR) อาจทำใหเกิดฝาข้ึนในภาพ เราขอแนะนําใหปดระบบ
ลดภาพสั่นไหวเมื่อใชเลนส VR อ่ืนๆ
• 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
สามารถใชกลองกับเลนส Nikon สําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. (135) หากตดิเลนสรูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพ
จะเหมือนกันกับภาพที่ใชฟลม 35 มม. (35.9 × 23.9 มม.)

หากตองการ สามารถเลอืกตัวเลือก พื้นท่ีภาพ ในเมนูถายภาพ เพ่ือเลือกมุมมองภาพที่แตกตางจากของ
มุมมองภาพของเลนสปจจุบัน หากตดิเลนสรูปแบบ 35 มม. คณุสามารถลดมุมมองภาพครั้งละ 1.5 เทา หรือ 
1.2 เทา โดยการเลอืก DX (24×16) หรือ 1.2× (30×20) เพ่ือถายพ้ืนท่ีท่ีเลก็กวา หรือเปลี่ยนสดัส วนภาพ
โดยการเลือก 5 : 4 (30×24) ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายโดยตวัเลือก พื้นท่ีภาพ ท่ีแตกตางกันจะแสดง
ดานลาง

เลนส

ขนาดภาพ FX (36×24) (35.9 × 23.9 มม.
เทียบเทากับกลองรูปแบบ 35 มม.)

แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพ DX (24×16) (23.5 × 15.7 มม.
เทียบเทากับกลองรูปแบบ DX)

ขนาดภาพ 5 : 4 (30×24)
(29.9 × 23.9 มม.)

มุมมองภาพ (FX (36×24); รูปแบบ 35 มม.)

มุมมองภาพ (DX (24×16); รูปแบบ DX)

มุมมองภาพ (5 : 4 (30×24))

ขนาดภาพ 1.2× (30×20)
(29.9 × 19.9 มม.)

มุมมองภาพ (1.2× (30×20))
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A การคํานวณมมุมองภาพ (ตอ)
มุมมองภาพ DX (24×16) จะแคบกวามุมมองภาพรูปแบบ 35 มม. ประมาณ 1.5 เทา ขณะที่มุมมองภาพ 
1.2× (30×20) จะแคบกวาประมาณ 1.2 เทา และมุมมองภาพ 5 : 4 (30×24) จะแคบกวาประมาณ 1.1 เทา 
ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส 35 มม. เมื่อเลอืก DX (24×16) ใหคณูทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5 
คณูดวย 1.2 ถาเลอืก 1.2× (30×20) หรือคูณดวย 1.1 ถาเลอืก 5 : 4 (30×24) (ตวัอยางเชน ทางยาวโฟกัส
ท่ีใชของเลนส 50 มม. ในรูปแบบ 35 มม. คือ 75 มม. โดยประมาณ เม่ือเลอืก DX (24×16) คอื 60 มม. เมื่อเลือก 
1.2× (30×20) หรือ 55 มม. เม่ือเลือก 5 : 4 (30×24))
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Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลองติดตอส่ือสาร
กับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีข้ึน

❚❚ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี้:
• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 และ 

SB-R200:

SB-5000  1, 2

SB-910,
SB-900  1

SB-800

SB-700  1

SB-600

SB-500  3

SB-400  4

SB-300  4

SB-R200  5

ไกดนัมเบอร 
(ISO 100)6

34.5 34 38 28 30 24 21 18 10

1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-5000, SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เมือ่เลือกคาไวตบาลานซเปน v หรือ N (แฟลช) 
กลองจะตรวจหาฟลเตอรโดยอัตโนมัติและปรับไวต บาลานซตามความเหมาะสม

2 ใช AWL วิทยุไดกับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 427)
3 ผูใชไฟ LED สามารถตั้งคาไวตบาลานซของกลองถ ายรูปใหเปน v หรือ N เพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด
4 ไมสามารถใชการควบคุมแฟลชไรสาย
5 ควบคุมระยะไกลโดยใชชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 หรือ SB-500 หรือตัวสั่งงาน
แฟลชแบบไรสาย SU-800

6 เมตร, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ที่ตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.; SB-5000, SB-910, 
SB-900 และ SB-700 โดยใชการกระจายแสงมาตรฐาน

A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเตม็กําลัง ใหนำคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตวัอยางเชน แฟลชที่มี
ไกดนัมเบอรเทากับ 34 เมตร (ISO 100) ระยะของแฟลชที่ค ารูรับแสง f/5.6 จะเทากับ 34÷5.6 หรือประมาณ 
6.1 เมตร เม่ือเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) ข้ึนสองเทา ให คณูไกดนัมเบอรดวยรากที่สองของสอง (ประมาณ 1.4)
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สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชที่รองร ับระบบ 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

แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลอง
ดิจิตอล SLR 1

z z z z z — — z z

แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลองดิจิตอล SLR

z 2 z 2 z z 2 z — — z z

qA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z z 3 — — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL — z 3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนด
ระยะทาง

z z z — — — — — —

M ปรับเอง z z z z z 5 — — z 5 z 5

RPT การยิงแฟลชซํ้า z z — — — — — — —

การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สายออพต ิคอล

มาสเตอร 

รีโมตคอนโทรลแฟลช z z z — z 5 z — — —

i-TTL i-TTL z z z — z 5 — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

z — z — — z 6 — — —

qA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z z — — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL — — 7 — — — — — — —

M ปรับเอง z z z — z 5 — — — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า z z — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL z z z z z — z — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

z z z z z — z — —

qA/
A

ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ/
อัตโนมัติ ไมใช TTL

z 8 z 8 — — — — — — —

M ปรับเอง z z z z z — z — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า z z z z z — — — —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายท่ีควบคุม
ดวยสัญญาณวิทยุ

z 9 — — — — — — — —

การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช) z z z z z — — z z

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — — z — — — —
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1 ไมสามารถใชไดเมื่อวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 กลองจะเลือกอัตโนมติัที่ไมใช TTL เมื่อใชเลนสแบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชต ัวเลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี 

CPU ในเมนูต้ังคา
4 เลือกโหมด qA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการต้ังคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เมื่อใชเลนสแบบไมม ีCPU เวนแต 
จะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูต้ังคา

5 สามารถเลือกไดโดยกลองเทานั้น
6 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
7 กลองจะใชโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสที่ไมมี CPU โดยอัตโนมติัไมวาจะเลือกชุดแฟลชเปนโหมดใด เวนแต
จะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU

8 ตัวเลือก qA และ A ขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกโดยแฟลชหลัก
9 รองรับคุณลักษณะที่เหมือนกับชุดแฟลชรีโมตพรอมกับ AWL แบบออพติคอล

10 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, qA, A, GN และ M เทานั้น
11 สามารถใชไดในโหมดควบคุมแฟลช i-TTL เทานั้น หรือเมื่อต้ังแฟลชใหสามารถปลอยแฟลชนําในโหมดควบค ุมแฟลช qA 

หรือ A
12 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทานั้น
13 สามารถอัปเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

• ตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองที่รองรับ CLS จะสามารถใช SU-800 
เปนตัวส่ังงานสําหรับชุดแฟลช SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 
หรือ SB-R200 ไดสูงสุดถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมม ีแฟลชติดตั้งไว

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัต ิ10 z z z z z z z — —

การล็อคคาแสงแฟลช 11 z z z z z z z z z

ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF หลายจุด z z z z — z 12 — — —

การลดตาแดง z z z z z — — z —

ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง z z z z z z z — —

การควบคุมแฟลชรวม z — — — z — — z z

อปัเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง z z 13 z — z — — — z

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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❚❚ชุดแฟลชอ่ืนๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปน้ีในโหมดอัตโนมัติที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

A ไฟสองนําทิศทางแสงเงา
ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS จะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื่อกดปุม Pv ของกลอง คณุลักษณะนี้สามารถใชกับ
การควบคมุการทํางานแฟลชแบบไรสายเพ่ือแสดงตวัอยางการใชแสงท้ังหมดที่ไดจากการใชชุดแฟลชหลายตัว 
ไฟสองนําทิศทางแสงเงาสามารถปดการทํางานไดโดยใชการตัง้คาแบบกําหนดเอง e5 (โมเดลลิง่แฟลช; 
0 345)

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 การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — — —

REAR
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดที่สอง 3 ✔ ✔ ✔ ✔

1 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A (แฟลชอัตโนมัติ
ท่ีไมใช TTL)

2 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro NIKKOR 60mm 
f/2.8G ED เทาน้ัน

3 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช
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D หมายเหตเุก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเนื้อหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ีไมมี D5 อยูในประเภท “digital SLR” (ดจิิตอล SLR) ในคูมือ SB-80DX, 
SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใชการควบคมุแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง ISO ระหวาง 100 และ 12800 ท่ีคาความไวแสงสูงกวา 
12800 อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการในบางระยะหรือในการตัง้คารูรับแสงบางคา ถาสญัลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน (M) กะพริบเปนเวลาประมาณสามวนิาทีหลังจากถายภาพในโหมด i-TTL หรือโหมดอัตโนมัติ
แบบไมใช TTL แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลงัและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป  (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ CLS 
เทาน้ัน)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําใหไมไดคาแสง
ท่ีถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลอืกแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีได
ในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกบัชุดแฟลช อยาใชแผนปด
แบบอ่ืนๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

ในโหมดการถายภาพ P รูรับแสงกวางสดุ (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังที่แสดงไว
ดานลาง:

คารูรับแสงสูงสุดท่ีเทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาค าท่ีกําหนดขางตน คาสูงสดุสําหรับรูรับแสงจะเปนคารูรับแสง
สูงสุดของเลนส

สัญญาณรบกวนในรูปแบบของเสนอาจปรากฏขึ้นในการถายรูปดวยแฟลชที่ถายดวยพาวเวอรแพ็ค SD-9 หรือ 
SD-8A ท่ีตอเขาโดยตรงกับกลอง ลดความไวแสง (ISO) หรือเพ่ิมระยะทางระหวางกลองและพาวเวอรแพ็ค
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D 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 โดยมีขอจํากัด
ดงัตอไปน้ี:
• SB-5000: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเมื่อใชเลนสออโตโฟกัส 24–135 มม. กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานลาง

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. กบัจุดโฟกัสท่ีแสดงดานลาง

24–27 มม. 28–135 มม.

ท้ังน้ีข้ึนอยูกบัเลนสท่ีใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุไมไดอยู
ในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกสั และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน



426
n

อุปกรณเสริมอื่นๆ
ขณะเรียบเรียงเนื้อหา D5 มีอุปกรณเสริมดังตอไปน้ี

แหลงพลงังาน

• แบตเตอร่ีลเิธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18c (0 19, 22): สามารถใชแบตเตอรี่ 
EN-EL18b, EN-EL18a และ EN-EL18 ได ทานสามารถซื้อหาแบตเตอรี่ EN-EL18c 
เสริมไดจากรานคาปลีกใกลบานทานและตัวแทนบริการของ Nikon

• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-26a (0 19, 470): สามารถใช MH-26a เพ่ือรีชารจ
และปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a และ EN-EL18

• ปลัก๊ตออะแดปเตอร AC EP-6, อะแดปเตอร AC EH-6b: สามารถใชอุปกรณเสริม
เหลาน้ีเพ่ือจายไฟใหกลองไดนานขึ้น (สามารถใชอะแดปเตอร EH-6a และ EH-6 AC 
ไดเชนกัน) ตองใช EP-6 ในการเชื่อมตอกลองกับ EH-6b โปรดดูรายละเอียดที่หนา 432

ฟลเตอร

• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอ็ฟเฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัสอัตโนมัตหิรือ
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

• ไมสามารถใช D5 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลเีน ียรได ใหใชฟลเตอรโพลาไรซ
แบบหมุนได C-PL หรือ C-PLII แทน

• ใชฟลเตอรสเีปนกลาง (NC) เพ่ือปกปองเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเมื่อวัตถุอยูภายใตแสงจา หรือเม่ือมี
แหลงกําเนิดแสงจาอยูในกรอบภาพ

• ขอแนะนําใหใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง 
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกนิ 1 เทา (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, 
ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) ดรูายละเอียดในคูมือของฟลเตอร
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อะแดปเตอร 
LAN ไรสาย 
(0 281)

• ตวัสงขอมูลแบบไรสาย WT-6/WT-5: เช่ือมตอ WT-6 หรือ WT-5 กับชองตออุปกรณพวง
ของกลองเพื่ออัปโหลดภาพผานเครือขายไรสาย, เพ่ือสั่งงานกลองจากคอมพิวเตอร
ท่ีรันโปรแกรม Camera Control Pro 2 (มีแยกจําหนายตางหาก) หรือถายภาพและ
เปดภาพระยะไกลจากคอมพิวเตอร สมารทโฟนหรือสมารทดไีวซ

หมายเหตุ: จําเปนตองมีความรูเก่ียวกับเครือขายไรสายและเครือขายพื้นฐานบางประการ
เม่ือใชตัวสงขอมูลแบบไรสาย ตรวจสอบใหแนใจวาอัพเดทซอฟตแวรตัวสงขอม ูลแบบไรสาย
เปนเวอรชั่นลาสุดแลว

รีโมตคอนโทรล
ไรสาย

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10: เมื่อตดิตัง้รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย 
WR-R10 เขากับข้ัวตอรีโมต 10-pin โดยใชอะแดปเตอร WR-A10 โดยสามารถ
ควบคมุกลองไดจากระยะไกลโดยใชรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10 ยังสามารถใช 
WR-R10 เพ่ือควบคมุชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทย ุ

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1: ใชชุด WR-1 กับ WR-R10 หรือรีโมตคอนโทรลไรสาย 
WR-T10 หรือกับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 อ่ืนๆ โดยชุด WR-1 ทําหนาท่ีไดท้ัง
ตวัสงขอมูลหรือตวัรับขอมูล ตวัอยางเชน สามารถตอ WR-1 เขากับข้ัวตอรีโมตแลวใชเปน
ตวัรับสัญญาณได ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรจากระยะไกลไดโดยใช WR-1 อีกตวัหนึ่ง
เปนตวัสงขอมูล

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาอัปเดตเฟรมแวรสําหรับ WR-R10 และ WR-1 ไปเปนเวอรชั่น
ลาสุด สําหรับขอมูลเก่ียวกับการอัปเดตเฟรมแวร โปรดดูในเว็บไซต Nikon ในพื้นท่ีของทาน
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อปุกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ขอบยางรองตา DK-19: DK-19 จะทําใหดูภาพบนชองมองภาพไดงายข้ึน ชวยลด
อาการเมื่อยลาของดวงตา

• เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา DK-17C: เพ่ือเปนการรองรับการใชงาน
ตามสภาพสายตาที่แตกตางกันของแตละคน เลนสชองมองภาพจึงสามารถใชกับ
คาไดออปเตอร –3, –2, 0, +1 และ +2 เมตร–1 ใชเลนสปรับแกสายตาเมื่อไมสามารถ
ปรับโฟกัสไดตามที่ตองการเมื่อใชปุมปรับแก สายตาในตัวกลอง (–3 ถึง +1 เมตร–1) 
ทดสอบเลนสปรับแกสายตากอนซ้ือเพ่ือใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสไดตามที่ตองการ

• อปุกรณขยายภาพท่ีชองมองภาพ DK-17M: DK-17M จะขยายภาพผานชองมองภาพ
ไดประมาณ 1.2 เทา เพ่ือใหเกิดความแมนยํายิ่งขึ นขณะจัดองคประกอบภาพ

• อปุกรณขยายภาพท่ีชองมองภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยูตรงกลาง
ชองมองภาพเพื่อใหโฟกัสภาพไดแมนยําข้ึน จําเป ็นตองใชอะแดปเตอรชองมองภาพ 
DK-18 (มีแยกจําหนายตางหาก)

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-18: ทานตองใช DK-18 เม่ือประกอบอุปกรณขยายภาพ 
DG-2 หรือชองมองภาพมุมฉาก DR-3 เขากับกลอง D5

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-27: DK-27 จะจัดมาใหพรอมกับกลอง
• กระจกชองมองปองกันไอน้ําเกาะ DK-14/DK-17A: อุปกรณเหลาน้ีจะปองกันไมให
เกิดฝาเมื่อใชงานกลองในสถานที่ท่ีมีความชื้นหรือมีอากาศหนาวเยน็

• กระจกชองมองเคลอืบฟลูออไรด DK-17F: DK-17F จะจัดมาใหพรอมกับกลอง กระจก
ปองกันมีคณุสมบัตกิารเคลือบฟลอูอไรดท่ีทําความสะอาดงายบนพื้นผิวท้ังสองแบบ

• ชองมองภาพมมุฉาก DR-5/DR-4: DR-5 และ DR-4 จะประกอบเขากับชองมองภาพ
เปนมุมฉาก ทําใหดูภาพบนชองมองภาพลงมาจากดานบนเมื่อวางกลองในแนวนอน 
DR-5 รองรับการปรับแกสายตาและสามารถใชขยายภาพท ี่ชองมองภาพได 2 เทา เพ่ือให
จัดองคประกอบภาพไดแมนยํายิ่งข้ึน (โปรดทราบว าเมื่อขยายภาพจะทําใหมองไมเห็น
ขอบภาพ)
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สาย HDMI 
(0 286)

สาย HDMI HC-E1: สาย HDMI ท่ีมีชองตอประเภท C สําหรับเช่ือมตอกับกลองถายรูป
และชองตอประเภท A สําหรับเช่ือมตอกับอุปกรณ HDMI

ซอฟตแวร

• Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรและบันทึกภาพถาย
ลงในฮารดดสิกของคอมพิวเตอรโดยตรง ขณะใช Camera Control Pro 2 เพ่ือจับภาพ
โดยตรงจากคอมพิวเตอร สญัลกัษณแสดงการเชื่อมต อพีซี (c) จะปรากฏ
ในแผงควบคมุดานบน

หมายเหตุ: ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด สําหรับขอมูลลาสุดวาดวยระบบปฏิบัติการที่รองรับ 
ใหดูไดจากเว็บไซตตามรายการในหนา xxi ตามคาตั้งจากโรงงาน Nikon Message Center 2 
จะตรวจสอบหารุนอปัเดตของเฟรมแวรและซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใช
คอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้นอยางอัตโนมัติ
เม่ือพบซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัปเดต

ฝาปดตัวกลอง
ฝาปดตวักลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A: ฝากลองชวยรักษากระจกกลอง หนาจอ
ของชองมองภาพ และ Low-Pass Filter ไมใหฝุนเกาะจับเมื่อไมไดใสเลนส

ขั้วตอรีโมต

D5 จะมีข้ัวตอรีโมต 10-pin (0 2) สําหรับการถายภาพดวยรีโมตคอนโทรลและการถายภาพ
อัตโนมัต ิข้ัวตอจะมีฝาปดมาดวย ซ่ึงจะชวยปองกันหนาสมัผัสขณะที่ไมใชงานขั้วตอ 
อุปกรณเสริมท่ีสามารถใชไดมีดงัตอไปน้ี (ความยาวทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ):
• สายลั่นชัตเตอร MC-22/MC-22A: ตัวลั่นชัตเตอรระยะไกลที่มีข้ัวสีนํ้าเงิน สเีหลอืง 
และสีดํา ใชเช่ือมตอกบัอุปกรณลั่นชัตเตอรระบบรีโมต ทําใหควบคมุผานทางเสยีง
และสัญญาณอิเล็กทรอนิกส (ความยาว 1 เมตร)

• สายลั่นชัตเตอร MC-30/MC-30A: ตัวลัน่ชัตเตอรระยะไกล สามารถใชลดอาการ
กลองสั่นไหว (ความยาว 80 ซม.)

• สายลั่นชัตเตอร MC-36/MC-36A: ตัวลัน่ชัตเตอรระยะไกล ใชสําหรับการถายภาพ
แบบเวนชวงเวลาหรือลดอาการกลองสั่นไหว หรือเปดชัตเตอรคางขณะรับแสง 
(ความยาว 85 ซม.)
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ขัว้ตอรีโมต

• สายตอ MC-21/MC-21A: ใชเช่ือมตอกับ ML-3 หรือ MC-series 20, 22, 22A, 23, 23A, 
25, 25A, 30, 30A, 36 หรือ 36A สามารถใช MC-21 หรือ MC-21A ไดคร้ังละ 1 เสน
เทาน้ัน (ความยาว 3 เมตร)

• สายตอเชื่อม MC-23/MC-23A: ใชเช่ือมตอกลองสองตวัใหทํางานพรอมกัน 
(ความยาว 40 ซม.)

• สายอะแดปเตอร MC-25/MC-25A: สายอะแดปเตอรแบบ 2-pin ถึง 10-pin ใชสําหรับ
เช่ือมตออุปกรณท่ีมีข้ัวตอ 2-pin รวมท้ังเครื่องควบคุมวิทยุ MW-2, อุปกรณกําหนด
ชวงเวลาบันทึกภาพ (Intervalometer) MT-2 และชุดควบคมุรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-2 
(ความยาว 20 ซม.)

• อะแดปเตอร WR WR-A10: ใชอะแดปเตอรเพ่ือเช่ือมตอรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย 
WR-R10 กับกลองถายรูปดวยข้ัวตอรีโมต 10-pin

• ชุด GPS GP-1/GP-1A (0 246): บนัทึกละติจูด ลองจิจูด ระดับความสูง และเวลาสากล
เชิงพิกดั (UTC time) ไวบนภาพถาย

• สายอะแดปเตอร GPS รุน MC-35 (0 246): สายขนาด 35 ซม. เช่ือมตอกลองกับ
ชุดอุปกรณ GPS รุน GARMIN eTrex- และ geko รุนเกากวาท่ีคล ายคลงึกับ
เวอรช่ัน 2.01 หรือ 3.01 ของรูปแบบขอมูล National Marine Electronics Association 
NMEA0183 รองรับเฉพาะรุนท่ีมีชองตอกับสายภายนอกของพีซี ไมสามารถใช MC-35 
เช่ือมตอกับชุด GPS ผานทาง USB ได อุปกรณเหลาน้ีจะเชื่อมตอกับ MC-35 โดยใช
สายสัญญาณที่มีข้ัวตอ D-sub 9-pin ซ่ึงผูผลติอุปกรณ GPS จะใหมาดวย โปรดดู
รายละเอียดในคูมือการใชงาน MC-35 กอนเปดกลอง ตัง้คาอุปกรณ GPS เปนโหมด 
NMEA (4800 บอด) ดขูอมูลเพ่ิมเติมไดจากเอกสารที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ GPS

• ชุดควบคมุรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-3: ควบคุมระยะไกลดวยแสงอินฟราเรดไดไกลถึง 
8 เมตร



431
n

ไมโครโฟน

• ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1: เสยีบ ME-1 เขากับแจคไมโครโฟนของกลองเพื่อบันทึกเสยีง
สเตอริโอ และลดโอกาสการเกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ (เชน เสียงที่เกิดจากเลนสระหวาง
ใชงานโฟกัสอัตโนมัต;ิ 0 64)

• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1: ใชไมโครโฟนบลูทูธไรสายสําหรับการบันทึกโดยไมใชอุปกรณ
ในตัวกลอง

ฝาปดชองตอสาย
ภายนอก

ฝาปดชองตอสายภายนอกสําหรับสายสเตอริโอแบบหัวเสียบเล็ก UF-6: ปองกัน
การตดัการเชื่อมตอโดยไมตั้งใจของสายหัวเสียบเลก็สําหรับไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 
ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

รายการที่มีในประเทศหรือภูมิภาคตางๆ อาจแตกตางกัน โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีโบรชัวรหรือเว ็บไซตของเรา

A การถอดอะแดปเตอรชองมองภาพ
กดแลวยกกานทางดานใดดานหนึ่งของ (q) แลวถอดอะแดปเตอร
ตามที่แสดง (w)

A ฝาปดชองตอสายภายนอกสําหรับสายสเตอริโอแบบหัวเสียบเล็ก
ฝาปดจะประกอบตามที่แสดงในภาพ
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การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบอุปกรณเสริมปล๊ักตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC

1 ถอดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
ยกกานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ดันไปที่ตําแหนงเปด (A) 
(q) แลวถอดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-6 (w)

2 เช่ือมตออะแดปเตอร AC
เดินสาย DC ตามรองเดินสายสัญญาณปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
(q) แลวเลื่อนลงจนถึงดานลางของชอง จากนั้น เสียบปล๊ัก DC 
เขาไปในชองเสียบ DC IN (w)

3 เสียบปล๊ักตออะแดปเตอร AC
เสียบปล๊ักตออะแดปเตอร AC เขาไปในชองบรรจุแบตเตอรี่
จนสุดตามภาพประกอบ
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4 ล็อคปลั๊กตออะแดปเตอร AC
หมุนกานล็อคไปที่ตําแหนงปด (q) แลวพับครึ่งตาม
ภาพประกอบ (w) ในการปองกันปล๊ักตออะแดปเตอร AC 
ไมใหเล่ือนออกมาขณะใชงาน ตองแนใจวาล็อคแนนดีแลว

ระดับแบตเตอรี่จะไมปรากฏบนแผงควบคุมดานบนเม ื่อใช
พลังงานจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
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การดูแลรักษากลอง

การเก็บรกัษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็นโดยปดฝาครอบ
ข้ัวตอแบตเตอรี่ไว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา หามเก็บกลองไว
กับลูกเหม็นหรือการบูร หรือในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรือมีความช้ืนเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
• มีอุณหภูมิสูงกวา 50 °C หรือตํ่ากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

ตวักลอง

ใชลกูยางเปาลมขจัดสิง่สกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ หลงัจาก
ใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน ื้อนุมชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทราย
หรือคราบเกลอืออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท ขอสําคญั: ฝุนผงหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 
ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไข
การรับประกัน

เลนส กระจก 
และชองมองภาพ

ช้ินสวนที่ทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิง่สกปรกและ
ฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตัง้กระปองในแนวตัง้เพ่ือปองกนัไมให
ของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดน้ํายา
ทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

หนาจอ
ใชลกูยางเปาลมขจัดสิง่สกปรกและฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อย าใชแรงกด เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหาย
หรือทํางานผิดปกติ
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Low-Pass Filter
เซ็นเซอรรับภาพที่ทําหนาที่เปนอุปกรณสรางภาพของกลองจะมี Low-Pass Filter เพื่อปองกันสีเหลื่อม 
หากทานสงสัยวามีส่ิงสกปรกหรือฝุนละอองบนฟลเตอรปรากฏในภาพถาย ทานสามารถทําความสะอาด
ฟลเตอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา สามารถทําความสะอาดฟลเตอร
ไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถทําความสะอาดโดยอัตโนมัติ
เมื่อเปดหรือปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา 
จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด J กลองจะตรวจสอบ
เซ็นเซอรภาพ แลวเริ่มทําความสะอาด 1 กะพริบในแผงควบคุม
ดานบนและทานไมสามารถใชงานกลองไดขณะที่กำลังทําความสะอาด
อยู หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวา
ทําความสะอาดเสร็จส้ินและเมนูตั้งคาแสดงขึ้น
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❚❚ “ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามที่อธบิายในหนา 435 
ไฮไลท ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด แลวกด 2

2 เลือกตวัเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลอืก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมือ่เปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัตทิ ุกครั้งท่ีเปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมือ่ปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัตใินขณะปดการทํางานทุกครั้ง
ท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เมือ่เปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัตเิมื่อเปดและปดการทํางาน
ของกลอง

ไมตอง
ทําความสะอาด

ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคมุท่ีตวักลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

การทําความสะอาดจะทําโดยการสั่น low-pass filter ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลอืกในเมนู 
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพตดิๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจหยุดทํางาน
ช่ัวคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกครั้งหลังจากผานไปช่ัวคร ู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดส่ิงแปลกปลอมออกไปจาก low-pass filter ไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซ็นเซอร (0 435) ในเมนูตั้งคา จะสามารถทําความสะอาดฟลเตอรไดดวยตนเองตามที่อธิบาย
ดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาฟลเตอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหายไดงาย Nikon 
แนะนําใหนําฟลเตอรเขารับการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงต ้ัง
เทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเช่ือมตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาด low-pass filter 
ปดกลองและใสแบตเตอรี่ที่ชารจประจุไฟฟาเต ็มหรือเช่ือมตอกับอะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะมีใหใชเฉพาะในเมนูตั้งคา
โดยเครื่องมีระดับพลังงานแบตเตอรี่ J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลอง และไฮไลท ยกกระจกเพื่อ
ทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา แลวกด 2 โปรดทราบวา
ไมสามารถใช ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด เมื่อเลือก 
เปดใช สําหรับ เครือขาย > การเชื่อมตอเครือขาย ในเมนู
ตั้งคา
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4 กด J
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏในจอภาพและแถวเสน
ประจะปรากฏในแผงควบคุมดานบนและชองมองภาพ 
เมื่อตองการกลับสูการทํางานปกติโดยไมตรวจสอบ 
low-pass filter ใหปดการทํางานของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้น
และมานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็น 
low-pass filter การแสดงผลบนชองมองภาพ
และแผงควบคุมดานหลังจะดับลง และ
แถวเสนประบนแผงควบคุมดานบนจะกะพริบ

6 ตรวจสอบ low-pass filter
จัดมุมกลองใหแสงตกกระทบบน low-pass filter แลวตรวจดู
ส่ิงสกปรกหรือฝุนละอองบนฟลเตอร ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม 
ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดฟลเตอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดส่ิงสกปรกหรือฝุนละอองออกจากฟลเตอร 
อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจากขนแปรงอาจทําให
ฟลเตอรเสียหาย ฝุนละอองที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยาง
เปาลมจะสามารถขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ 
Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดฟลเตอร
ไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

D ใชแหลงพลงังานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดง าย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอรจะปด
โดยอัตโนมัต ิเพ่ือปองกันความเสยีหายตอมานช ัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเช ื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตอืนจะด ังข้ึน และไฟสญัญาณตัง้เวลาถายจะกะพริบข้ึน
เพ่ือเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยดุการทําความสะอาด
หรือการตรวจสอบในทันที



440
n

D สิ่งแปลกปลอมบน Low-pass filter
อาจมีสิ่งแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเมื่อถอดหร ือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตวักลอง (หรืออาจมีสารหลอลื่น
หรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซ่ึงเปนกรณีท ี่เกิดข้ึนไดนอย) ติดอยูท่ี low-pass filter ซ่ึงอาจปรากฏ
เม่ือถายภาพในบางสภาพ เพ่ือปองกันกลองขณะไม ไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปดฝาปดตวักลองท่ีใหมา 
โดยใหขจัดฝุนละอองและสิง่แปลกปลอมอื่นๆ ท่ีอาจตดิอยูกับเมาทกลอง เมาทเลนส และฝาปดตวักลอง
ออกกอน หลกีเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปล ี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปตดิบน low-pass filter ให ใชตวัเลือกทําความสะอาด low-pass filter 
ตามที่อธบิายในหนา 435 ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาดฟลเตอรดวยตนเอง (0 437) หรอืให
เจาหนาท่ีศนูยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตัง้เปนผูทําความสะอาดฟลเตอร สามารถรีทัชภาพถายท่ีไดรับ
ผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนฟลเตอรไดโดยใชตัวเลือกการทําความสะอาดภาพในแอพพลิเคช่ันร ูปภาพ
บางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหท าน
นํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีจําหนายกลอง หรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตัง้ทุกหนึ่งถึง
สองป และรับการซอมแซมทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับ
การตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนําอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกบักลองเปนประจํา 
เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่นาฬกิา
นาฬิกาในกลองไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม CR1616 โดยมีอายุการใชงานประมาณสองป 
ถาสัญลักษณ B ปรากฏบนแผงควบคุมดานบนขณะที่เปดใชตั้งเวลาสแตนดบาย แสดงวาแบตเตอรี่
ใกลหมดและตองเปลี่ยนใหม เมื่อแบตเตอรี่หมด สัญลักษณ B จะกะพริบขณะที่เปดใชการตั้งเวลา
สแตนดบาย ทานยังถายภาพไดตอไป แตการประทับวันที่และเวลาจะไมถูกตอง เปล่ียนแบตเตอรี่ตามที่
อธบิายไวดานลาง

1 นําแบตเตอรี่กอนหลักออก
ชองบรรจุแบตเตอรี่นาฬิกาจะอยูที่สวนบนของช องบรรจุแบตเตอรี่หลัก ปดกลอง แลวถอด
แบตเตอรี่ EN-EL18c

2 เปดชองบรรจุแบตเตอรี่นาฬิกา
เล่ือนฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่นาฬิกาไปทางดานหนาของ
ชองบรรจุแบตเตอรี่หลัก

3 นําแบตเตอรี่กอนหลักออก

4 ใสแบตเตอรี่กอนใหม
ใสแบตเตอรี่ลิเธยีม CR1616 โดยใหเห็นดานขั้วบวก (ดานที่มี
เครื่องหมาย “+” และช่ือแบตเตอรี่)
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5 ปดชองบรรจุแบตเตอรี่นาฬิกา
เล่ือนฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่นาฬิกาไปทางดานหลังชองบรรจุ
แบตเตอรี่หลักจนล็อคเขาตําแหนง

6 ใสแบตเตอร่ีกอนหลัก
ใส EN-EL18c กลับเขาที่

7 ตั้งนาฬิกาในกลอง
ตั้งคากลองเปนวันที่และเวลาปจจุบัน (0 28) สัญลักษณ B 
จะกะพริบท่ีแผงควบคุมดานบนจนกวาจะตั้งคาวันที่และเวลา

Aขอควรระวัง
ใชแบตเตอรี่ลิเธียม CR1616 เทาน้ัน การใชแบตเตอร ี่แบบอ่ืนอาจทําใหเกิดการระเบิดได ท้ิงแบตเตอรี่ท่ีใชแลว
โดยปฏิบัติตามคําแนะนํา

D การใสแบตเตอร่ีนาฬกิา
ใสแบตเตอรี่นาฬิกาโดยหันทิศทางที่ถกูตอง การใสแบตเตอรี่ไมถูกตองจะทําใหนาฬิกาทํางานผิดปกตแิละทําให
กลองชํารุดเสียหาย
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การดแูลรกัษากลองและแบตเตอรี่: 
ขอควรระวัง
อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือสั่นสะเทือนรุนแรงอาจทําให ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในท่ีแหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผ ิดปกตไิดถาจมน้ําหรือสมัผัสกับความชื้นสูง 
หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลีย่งการเปลีย่นแปลงของอุณหภมูิโดยฉับพล ัน: การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิโดยฉบัพลัน เชน การเขา
หรือออกจากอาคารที่เปดเครื่องทําความรอนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตกุารเกิดไอน้ําควบแน น
ภายในอุปกรณได เพ่ือปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดงักลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลองหรือในถุงพลาสตกิ
กอนจะนํากลองออกไปสมัผัสกับอุณหภูมิซ่ึงมีการเปลีย่นแปลงโดยฉับพลัน

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหลก็แรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหลก็แรงสูง นอกจากน้ี ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูงท่ีกําเนิดจากอุปกรณ
เครื่องมือ เชน เครื่องสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูลในการดหนวยความจํา 
หรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตวัผลติภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงสวางจาอาจทำใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุงในภาพถายได
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตวักลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใช
ผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบนํ้าสะอาดพอหมาด
เช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณีซ่ึงเกิดข้ึนไดนอยมาก ไฟฟาสถิต
อาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมา
ทํางานตามปกตอีิกครั้ง

เลนสและกระจกเปนช้ินสวนที่ชํารุดเสยีหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองอยางแผวเบา 
เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตัง้กระปองในแนวตั้งเพ่ือปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือ
หรือคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเลก็นอยลงบนผานุมและค อยๆ 
เช็ดทําความสะอาด

ดู “low-pass filter” (0 435) สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการทําความสะอาด low-pass filter

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสมัผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสมัผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกดมานชัตเตอร 
หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเครื่องเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ การกระทําเหลาน้ี
อาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูป หรือฉกีขาดได

มานชัตเตอรอาจปรากฏเปนสีท่ีไมสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะไมมีผลกระทบตอภาพและไมไดเกิดจากการทํางานผิดปกติ

การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพ่ือปองกันการเกิดเช้ือรา ถาทานใชอะแดปเตอร AC อยู 
ใหถอดอะแดปเตอรเพ่ือปองกันไฟลกุไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออกเพ ื่อปองกัน
สารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกที่มีสารดดูซับความชื้น อยางไรกต็าม หามเก็บกระเปากลองไว
ในถุงพลาสตกิเนื่องจากอาจทําใหวัสดเุสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดดูความชื้นจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับ
ความชื้นลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนใหมเปนระยะๆ

นํากลองออกจากที่เกบ็อยางนอยเดอืนละครั้ง เพ ื่อปองกันการเกิดเช้ือรา เปดการทํางานของกลองและลัน่ชัตเตอร
สองสามครั้งกอนที่จะนํากลองไปเก็บอีกครั้ง

เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่กอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกครั้ง
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ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตดัการเชื่อมต อแหลงพลงังาน: อยาถอดปลัก๊ผลิตภัณฑหรือถอด
แบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายไฟออกในกรณีเหลาน้ี
อาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลิตภัณฑชํารุดเสยีหายได เพ่ือปองกันไมให
การจายไฟถูกรบกวนโดยไมตัง้ใจ โปรดหลกีเลี่ยงการเคลือ่นยายผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมต ออะแดปเตอร 
AC

เช็ดฝาครอบชองเสยีบอปุกรณเสริม: ถาใชกลองขณะที่ฝนตก นํ้าอาจซึมเขาไปในฝาครอบชองเสยีบ
อุปกรณเสริมท่ีจัดมาให ถอดฝาครอบชองเสยีบอุปกรณเสริมและเช็ดใหแหงหลงัจากใชกลองกลางสายฝน

หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสงูมาก; มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 99.99% 
โดยจะมีสวนที่หายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดงัน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสพิีกเซลที่สวาง (สีขาว สแีดง 
สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สดีํา) อยูเสมอ ซ ึ่งไมใชการทํางานผิดปกตใิดๆ และไมสงผลตอภาพที่บนัทึกดวย
กลองเครื่องน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสยีหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลมขจัด
สิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจ ัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ ดวยผานุม
หรือผาชามัวร หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมใหคริสตัลเหลว
จากจอภาพสมัผัสถกูผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก

แบตเตอร่ี: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจรั่วหร ือระเบิดได ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี
ในการใชงานแบตเตอรี่:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผสักับเปลวไฟหรือความรอนสงู
• รักษาใหข้ัวตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเครื่องกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจเมื่อไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ อุปกรณเหลาน้ี
จะดงึกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําใหแบตเตอรี่
ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลองและใช
จนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพื่อนําไปเก็บ ควรเกบ็แบตเตอรี่ไวในท่ีเย็น โดยมี
อุณหภูมิแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอรี่ในท่ีท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าอยางนอย
หน่ึงครั้งทุกๆ หกเดอืน
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• การเปดปดกลองซํ้าๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง ทานตอง
ชารจแบตเตอรี่ท่ีคายประจุออกจนหมดกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสงูข้ึนขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอรี่ขณะที่อุณหภูมิภายในสูง
จะทําใหประสทิธภิาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดหรือชารจไดเพียงบางสวน 
รอใหแบตเตอรี่เยน็ตวัลงกอนชารจ

• การชารจแบตเตอรี่ตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสทิธภิาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานที่อุณหภูมิหอง แสดงวาตองเปลี่ยน
แบตเตอรี่ ซ้ือแบตเตอรี่กอนใหม

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เมื่อถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอมและชารจไฟ
ไวใหเตม็ ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน โปรดทราบวาในวันท่ี
อากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว
กอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอรี่สํารองไวในที่อบอุนและสลับแทนกันเม ื่อจําเปน 
เม่ือเก็บแบตเตอรี่ท่ีเย็นใหอุนข้ึน อาจมีกําลังไฟกลับคนืมา

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธีการที่สอดคลองกับกฎหมายภายในทองถิ่น
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โปรแกรมวัดแสง
โปรแกรมวดัแสงสําหรับโปรแกรมอัตโนมัติ (0 133) แสดงในกราฟตอไปนี้:

คา EV สูงสุดและต่ําสุดจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับคาความไวแสง (ISO) กราฟดานบนเปนคาเมื่อใช
คาความไวแสง (ISO) เทียบเทากับ ISO 100 เมื่อใชการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ คาที่เกินกวา 161/3 EV 
จะลดลงเหลือ 161/3 EV
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ปญหาและวิธีการแกไข
ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษารานคา
หรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล

การถายภาพ

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จสิ้น หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง 
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออกแลวเสยีบ
สายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะนั้นอาจสูญหาย แตขอมูล
ท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 35) ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีก
โดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 428)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 19, 37)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตัว: เลอืกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง c2 
(ตัง้เวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) (0 336, 337)

จอแสดงผลในแผงควบคมุหรือชองมองภาพไมตอบสนองและมดืลง: เวลาการตอบสนองและความสวาง
ของหนาจอจะแตกตางกันตามอุณหภูมิ

กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน: 
• การดหนวยความจําเตม็ (0 30, 38)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด ในเมนูตั้งคา (0 387) และยงัไมไดใส
การดหนวยความจําลงในกลอง (0 30)

• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสงูสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E) ถาสญัลักษณ 
B ปรากฏในแผงควบคมุดานบน ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตัง้คารูรับแสง เพ่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสในการปรับรูรับแสง 
(0 360)

• เลือกโหมดการถายภาพ S ดวย A หรือ % ซ่ึงเลือกไวสําหรับคาความไวชัตเตอร (0 455)
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กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตัง้คาแบบกําหนดเอง d5 (โหมดหนวงเวลาถาย; 
0 339)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเน่ือง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: ปด HDR 
(0 189)

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 98)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใชแมนวลโฟกัสหรือลอ็คโฟกัส (0 111, 114)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลอืกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใชการตัง้คา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลอืก 1/250 วินาที (Auto FP) 
เพ่ือใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 343)

โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง: กลองอยูในโหมดโฟกัส AF-C: ใชปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง
เพ่ือลอ็คโฟกัส (0 111)

ไมสามารถเลอืกจุดโฟกัส:
• ปลดลอ็คตวัเลือกจุดโฟกัส (0 108)
• เลือกตัวเลือก AF แบบเลอืกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัตสิําหรับโหมดพื้นท่ี AF หรือเลือก AF ท่ีใบหนาสําหรับโหมดไลฟวิว
แลวใหเลอืกโหมดอื่นแทน (0 49, 104)

• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 248)
• กําลงัใชงานเมนู (0 289)
• กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพ่ือเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 41)

ไมสามารถเลอืกโหมด AF: เลือก ไมบังคบั สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 
(บังคับเลอืกโหมดโฟกัสอัตโนมัต,ิ 0 332)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน 
(0 315)
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มีสญัญาณรบกวน (จุดสวาง จดุพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• ลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยลดคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง
• ใชตวัเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาท่ีเกิดข้ึนในภาพที่ถายท่ี
ความไวชัตเตอรท่ีต่ํากวา 1 วินาที (0 315)

• ฝาและจุดสวางอาจบงช้ีวาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพ่ิมข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิแวดลอมสูง เปดรับแสงนาน 
หรือสาเหตุท่ีคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป

• ท่ีความไวแสง (ISO) สงู อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายท่ีถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด หากเกิดกรณี
เชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึงคาสูงดวยการควบคมุความไวแสง (ISO) อัตโนมัต ิสามารถลดจุดพิกเซลสว าง
แสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ ต่ํา สําหรับ ลดนอยซท่ีความไวแสงสงู ในเมนูภาพถาย
หรือภาพยนตร (0 316, 322)

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสนไดมากกวา
เม่ือเปดรับแสงนาน การถายภาพซอน และภาพถายท่ีถายท่ีอุณหภูมิแวดลอมสูง หรือเปดใชงาน Active 
D-Lighting เลอืก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 179) หรือเลือกคาท่ีสูงมากเกินสําหรับพารามิเตอร  
Picture Control (0 182)

มีการกะพริบถี่หรือเสนสญัญาณรบกวนในระหวางการบันทึกภาพยนตร: เลอืกตัวเลือกสําหรับ 
ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC ของทองถิ่น (0 322)

พื้นท่ีสวางหรือแถบสวางปรากฏในไลฟวิว: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอ ่ืนๆ ในเวลาสั้นๆ 
ในระหวางการใชงานไลฟวิว

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลงั ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 435)
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ไลฟววิสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพ่ือปองกันการเสยีหาย
ตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:
• อุณหภูมิโดยรอบสงู 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน 
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเร่ิมข้ึนเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกครั้ง โปรดทราบวากลองอาจอุน
เม่ือแตะ แตไมไดเปนสญัญาณการทํางานผดิปกติ

สิง่รบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟวิว: “สญัญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสญัญาณรบกวน ฝา 
หรือเสน) และสีท่ีผิดเพ้ียนอาจเกดิข้ึนหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 47) ระหวางไลฟวิว ในภาพยนตรจะมี
จํานวนและภาพผดิเพ้ียนของจุดพิกเซลสวางแสดงสญัญาณรบกวน ฝา และจุดสวางที่เปนผลกระทบจากขนาด
และอัตราเฟรม (0 67) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือจุดสว างอาจเกิดข้ึนเนื่องจากเปนผลของ
อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 169)

ไมสามารถเลอืกภาพเปนแหลงตนทางตัง้คาไวตบาลานซได: ภาพดังกลาวไมไดถายดวยกลอง D5 (0 176)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคณุภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 92)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 229)

ภาพถายและภาพยนตรอาจจะมีคาแสงไมเหมือนกับท่ีแสดงการดตูัวอยางภาพในหนาจอระหวางไลฟว ิว: 
การเปลี่ยนความสวางของหนาจอระหวางไลฟวิวจะไมมีผลตอภาพที่บันทึกดวยกลอง (0 51)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับการปรับ
ความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของสี เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีคงที่ในภาพชุดหนึ่ง ใหเลอืก
การตัง้คาแบบอื่น (0 183)
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แสดงภาพ

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได: การล็อคคาวัดแสงอัตโนมัตยิังทํางานอยู (0 142)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: เลือกโหมดการถายภาพ P, S หรือ A (0 131, 145)

มีสญัญาณรบกวน (พื้นท่ีสีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสญัญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน (0 315)

ภาพยนตรท่ีบนัทึกไมมเีสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนูการถายภาพยนตร 
(0 321)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดบั NEF + JPEG (0 93)

ไมสามารถดูภาพท่ีบันทึกดวยกลองอื่น: ภาพท่ีบันทึกดวยกลองยี่หออ่ืนอาจทําใหไมสามารถแสดงภาพได
อยางถูกตอง

กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลอืก ท้ังหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 299)

ภาพในทิศทาง “แนวตัง้” (ภาพถายบุคคล) แสดงใน “แนวกวาง” (ภาพทิวทัศน): 
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมนุแนวตัง้ (0 306)
• เลือก เปด สําหรับ หมุนเปนแนวตัง้ (0 306)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 304)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ (0 306)

ลบภาพไมได: ภาพไดรับการปองกัน ยกเลิกการปองกัน (0 265)

ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดงักลาวเพิ่มเตมิได (0 393)

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีรูปภาพในโฟลเดอร : เลือก ท้ังหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 299)

ไมสามารถพิมพภาพได: ไมสามารถพิมพภาพ NEF (RAW) และ TIFF โดยการเชื่อมตอ USB โดยตรง สงรูปภาพ
ไปยังคอมพิวเตอรแลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 277) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG 
โดยใชการประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 395)

ไมแสดงภาพในอปุกรณวิดีโอความคมชัดสงู: ตรวจสอบวาไดเช่ือมตอสาย HDMI (จําหนายแยก) หรือไม 
(0 286)
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เบด็เตล็ด

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามท่ีตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบน low-pass filter ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนที บันทึก
หลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ 
(0 376)

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดงเอ็ฟเฟกตของ 
Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคมุขอบมืด ใช Capture NX-D (0 277)

ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพวิเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวรการโอนถายภาพได 
ใชตวัอานการดเพ่ือคดัลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร

วันท่ีการบันทึกภาพไมถูกตอง: ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 28)

ไมสามารถเลอืกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตัง้คาบางรูปแบบหรือเมื่อ
ไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบวา ตวัเลือก ขอมลูแบตเตอรี่ จะไมสามารถใชไดเม่ือกลองใชไฟจาก
ปลัก๊ตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซ่ึงเปนอ ุปกรณเสริม (0 388)
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ขอความผิดพลาด
เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและข อความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏในชองมองภาพ 
แผงควบคุมดานบน และจอภาพ

สญัลกัษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0แผงควบคมุ ชองมองภาพ

B

(กะพริบ)
วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับเปน
รูรับแสงแคบสดุ

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสงสงูสุด)

26

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟ
จนเต็มไว

37

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

xx, 19, 
22, 426

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตวัแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตัง้

• ใสแบตเตอรี่ลเิธียมไอออนแบบ
รีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือ
แบตเตอรี่ยี่หออ่ืนในกลอง

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจ
แบตเตอรี่ถาแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนแบบรีชารจหมด

• อุณหภูมิแบตเตอรี่สูง
• ถอดแบตเตอรี่และรอจน
แบตเตอรี่เย็น

—

B

(กะพริบ)
— ไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง ตัง้นาฬิกาในกลอง 28

F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนสชนิดไมมี 
CPU โดยไมไดระบุคารูรับแสง
สูงสดุ รูรับแสงจะแสดงเปน
จํานวนสต็อปจากคารูรับแสงสูงสดุ

คารูรับแสงจะแสดงขึ้นถามีการระบุ
คารูรับแสงสูงสดุ

243
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—
F H

(กะพริบ)
กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอัตโนมัติได

เปลีย่นองคประกอบภาพหรือโฟกสั
ดวยตนเอง

40, 114

(สญัลักษณแสดงคาแสง 
สวนแสดงผลความไว
ชัตเตอรหรือรูรับแสง

กะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะ
เปดรับแสงมากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 124
• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม ในโหมด
การถายภาพ:

426

S เพ่ิมความไวชัตเตอร 134
A เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง 

(คารูรับแสงสงูข้ึน)
135

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะ
เปดรับแสงนอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงข้ึน 124
• ใชแฟลชเสริม ในโหมด
การถายภาพ:

194

S ลดความไวชัตเตอรลง 134
A เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น 

(คารูรับต่ําลง)
135

A

(กะพริบ)
เลือก A ในโหมด
ถายภาพ S

เปลีย่นความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมดปรับคาแสงเอง

134, 136

%

(กะพริบ)
เลือก % ในโหมดถายภาพ S

เปลีย่นความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมดปรับคาแสงเอง

134, 136

1

(กะพริบ)

k

(กะพริบ)
กําลงัดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ —

—
c

(กะพริบ)

ถาสญัลักษณกะพริบเปนเวลา 
3 วินาที หลงัจากยิงแฟลช ภาพที่ได
อาจเปดรับแสงนอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถาภาพ
เปดรับแสงนอยเกินไป ใหปรับ
การตั้งคาแลวลองอีกครั้ง

424

สัญลกัษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0แผงควบคุม ชองมองภาพ
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Y

(กะพริบ)
—

ติดตั้งชุดแฟลชที่ไมรองรับการ
ลดตาแดง และตั้งคาโหมดสัมพันธ
กับแฟลชเปนการลดตาแดง

เปลีย่นโหมดสมัพันธกับแฟลชหรือ
ใชชุดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง

199, 422

n

(กะพริบ)

j

(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายที่การตัง้คาปจจุบัน
ไดอีก หรือกลองไมมีหมายเลขไฟล
หรือโฟลเดอรเหลืออยู

• ลดคณุภาพหรือขนาดภาพ 92, 95
• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอ่ืน

268, 278

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 30

O

(กะพริบ)
กลองทํางานผิดปกติ

กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยู
หรือเกิดข้ึนบอยคร้ัง โปรดปรึกษา
ตวัแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

—

สญัลกัษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0แผงควบคมุ ชองมองภาพ
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สญัลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0หนาจอ
แผง

ควบคมุ

ไมไดใส
การดหนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบ
การดหนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวาใส
การดอยางถูกตอง

30

ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลในการด
หนวยความจําน้ี
โปรดใสการดใบอื่น

W, 
R

(กะพริบ)

• การเขาถึง
การดหนวยความจํา
ผิดพลาด

• ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon รับรอง 473
• ตรวจสอบวาข้ัวสัมผสัสะอาด 
ถาการดเสีย โปรดตดิตอ
รานคาหรือศนูยบริการ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตัง้

—

• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

• ลบไฟลหรือใส
การดหนวยความจําใบใหม
หลงัจากคัดลอกภาพที่สําคญั
ลงในคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอ่ืน

30, 268, 
278

ยังไมไดฟอรแมต
การดน้ี โปรด
ฟอรแมตการด

[C]

(กะพริบ)

การดหนวยความจํายังไมได
รับการฟอรแมตใหใช
กบักลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจําหรือ
ใสการดหนวยความจําแผนใหม

30, 33

ไมสามารถเปดไลฟ
วิวได โปรดรอสักครู

— อุณหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลง
กอนท่ีจะบันทึกไลฟวิวภาพถาย
หรือภาพยนตรตอ

451
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ไมมภีาพใน
โฟลเดอร

—

ไมมีภาพอยูใน
การดหนวยความจําหรือ
ในโฟลเดอรท่ีเลอืกไวสําหรับ
แสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจากเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ หรือ
ใสการดหนวยความจําท่ีมีภาพ

30, 299

ภาพท้ังหมด
ถูกซอนอยู

—
ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ ได
จนกวาจะเลอืกโฟลเดอรอ่ืน 
หรือใช ซอนภาพ เพ่ือให
แสดงภาพไดอยางนอยหนึ่งภาพ

299

ไมสามารถแสดง
ไฟลน้ี

—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือโดย
ใชกลองยี่หออ่ืน หรือไฟล
เสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟลบนกลองได —

ไมสามารถเลือก
ไฟลน้ี

—
ไมสามารถรีทัชภาพที่เลอืก
ได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณอ่ืนๆ 
จะไมสามารถรีทัชได

393

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรน้ีได

—
ไมสามารถตัดตอภาพยนตร
ท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดย
อุปกรณอ่ืนๆ จะไมสามารถ
ตดัตอได

—

• ภาพยนตรจะตองมีความยาว
อยางนอยสองวินาที

85

สญัลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0หนาจอ
แผง

ควบคุม
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ตรวจสอบ
เคร่ืองพิมพ

— ขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ
ตรวจสอบเครื่องพิมพ 
เม่ือตองการดําเนินการตอ 
ใหเลือก พิมพตอ (ถามี)

283 *

ตรวจสอบกระดาษ —
กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง
แลวเลือก พิมพตอ

283 *

กระดาษติดขัด — กระดาษตดิในเครื่องพิมพ
ดงึกระดาษที่ตดิออก แลวเลือก 
พิมพตอ

283 *

กระดาษหมด — เครื่องพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาดที่เลือก 
แลวเลือก พิมพตอ

283 *

ตรวจสอบปริมาณ
หมึก

— หมึกผดิพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก พิมพตอ

283 *

หมึกหมด — เครื่องพิมพไมมีหมึก เตมิหมึก แลวเลือก พิมพตอ 283 *

* ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

สญัลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0หนาจอ
แผง

ควบคมุ
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ขอมูลจําเพาะ
❚❚กลองดจิิตอล Nikon D5
ประเภท

ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว

เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)

มมุมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon FX

พิกเซลใชงานจริง

พิกเซลใชงานจริง 20.8 ลาน

เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 35.9 × 23.9 มม.

พิกเซลรวม 21.33 ลาน

ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน (ตองใชซอฟตแวร 
Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ FX (36×24)
5568 × 3712 (#) 4176 × 2784 ($) 2784 × 1856 (%)

• พ้ืนที่ภาพ 1.2 เทา (30×20)
4640 × 3088 (#) 3472 × 2312 ($) 2320 × 1544 (%)

• พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
3648 × 2432 (#) 2736 × 1824 ($) 1824 × 1216 (%)

• พ้ืนที่ภาพ 5 : 4 (30×24)
4640 × 3712 (#) 3472 × 2784 ($) 2320 × 1856 (%)

• ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 3840 × 2160: 
3840 × 2160

• ภาพรูปแบบ FX ระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080 
หรือ 1280 × 720
5568 × 3128 (#) 4176 × 2344 ($) 2784 × 1560 (%)

• ภาพรูปแบบ DX ระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080 
หรือ 1280 × 720
3648 × 2048 (#) 2736 × 1536 ($) 1824 × 1024 (%)

• ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080 
ตัดสวน: 1920 × 1080
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รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท (บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, บีบอัด, หรือไม
บีบอัด): มีขนาดใหญ กลาง เล็ก (ภาพขนาดกลางและเล็กจะบันทึกดวยความลึก
บิทสีท่ี 12 บิท โดยใชการบีบอดัภาพแบบไมสูญเสียคุณภาพ)

• TIFF (RGB)
• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine (ประมาณ 

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

• NEF (RAW) + JPEG: ภาพถายเดียวถูกบันทึกไวในรูปแบบของ NEF (RAW) และ 
JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ท ิวทัศน, แฟลต; สามารถ
ปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; พ้ืนท่ีเก็บสําหร ับ Picture Control 
แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมลู • รุนที่ใชกับการด XQD: การด XQD
• รุนที่ใชกับการด CompactFlash: การดหนวยความจํา CompactFlash แบบ 

Type I (รองรับ UDMA7)

ชองบรรจุการดคู สามารถใชชองท่ี 2 เพ่ือจัดเก็บภาพที่เกินมาหร ือสําหรับสํารองขอมูลหรือใชเก็บสําเนา
แยกท่ีสรางขึ้นโดยใช NEF+JPEG; สามารถคัดลอกภาพระหวางการดท้ังสองแผนได

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

ชองมองภาพ

ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา

การครอบคลุมการมองเห็น
ภาพ

• FX (36 ×24): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง
• 1.2× (30×20): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• DX (24×16): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• 5:4 (30× 24): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.72 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

17 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของชองมองภาพเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –3–+1 เมตร–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark IX พรอมกรอบพ้ืนท่ี AF (สามารถแสดง
เสนตารางได)

กระจกสะทอนภาพ Quick return

การเก็บรักษา
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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 (อาจมีขอจํากัดในการ
ใชเลนส PC) และเลนส DX (การใชพ้ืนท่ีภาพ DX 24 × 16 1.5×), เลนส AI-P 
NIKKOR และเลนสชนิดไมมี CPU AI (เฉพาะโหมดการถายภาพ A และ M) 
เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ F3AF และเลนส non-AI ไมสามารถนำมาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนส ท่ีมีคารูรับแสงสูงสุด f/5.6 
หรือสงูกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสรองร ับจุดโฟกัส 15 จุดสําหรับ
เลนสท่ีมีคารูรับแสงสงูสุด f/8 หรือเร็วกวา ซ่ึงมีใหเลือก 9 จุด)

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส สามารถ
ใชมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสในโหมดลั่นชัตเตอรยกกระจกขึ้น

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 

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ), CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา), CH (การถายภาพตอเน่ือง
ความเร็วสูง), Q (การกดชัตเตอรแบบเงียบ), E (การตั้งเวลาถาย), 
MUP (ยกกระจกขึ้น)

ความเร็วในการถายภาพ
ตอเนื่องโดยประมาณ

สูงสุด 10 ภาพตอวินาที (CL); 10–12 ภาพตอวินาที หรือ 14 ภาพตอวินาทีพรอม
ยกกระจก (CH); หรือ 3 ภาพตอวินาที (โหมดตอเน่ืองแบบเงียบ)

ตัง้เวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวงตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 
3 วินาที

ชองมองภาพ
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คาแสง

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอียดประมาณ 180K (180,000) 
พิกเซล

วิธีวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนสชน ิด G, E และ D); 
ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี III (เลนส CPU อื่นๆ); เลนสชนิดไมมี CPU จะใช
ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีไดเม่ือผูใชระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนัก 75% ตอวงกลม 12 มม. ท่ีกลางกรอบภาพ 
เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนไดตั้งแต 8, 15 หรือ 20 มม. 
การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพทั้งกรอบภาพ (เลนสชนิดไมมี CPU จะใช
วงกลมขนาด 12 มม.)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลม 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของกรอบภาพ) โดยมี
จุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสท่ีเลือก (ท่ีจุดโฟกัสก่ึงกลางเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU)

• เนนไฮไลท: สามารถใชงานไดกับเลนสชนิด G, E และ D

ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4, 
20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: –3–+20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV
• ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท: 0–20 EV

การเช่ือมตอระบบวัดแสง CPU ผนวก AI

โหมดการถายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติและโปรแกรมแบบยืดหยุน (P), อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); 
อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M)

การชดเชยแสง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดได

ความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 100 – 102400 ปรับขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV สามารถตั้งคาใหอยูประมาณ 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 3280000) สูงกวา ISO 102400; สามารถใช 
การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting เลือกไดจาก อัตโนมัติ, สูงมาก +2/+1, สงู, ปกต,ิ ต่ํา หรือ ปด
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โฟกัส

โฟกัสอัตโนมตัิ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Multi-CAM 20K พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, 
การปรับละเอียด และจุดโฟกัส 153 จุด (รวมถึงเซ็นเซอรชนิด 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 • โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); ออโตโฟกัสตอเน่ือง (AF-C); 
โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาจะทํางานโดยอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส จุดโฟกัส 153 จุด ซึ่งมีใหเลือกได 55 หรือ 15 จุด

โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9, 25, 72 หรือ 153 จุด, การติดตาม
ระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุ ม, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม 
(HL), AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม (VL), AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (โฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ) 
หรือโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

แฟลช

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเตอร RGB ความละเอียดประมาณ 180K 
(180,000) พิกเซล สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับ
กลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพและเนนไฮไลท 
สามารถใชแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสง
เฉพาะจุด

โหมดแฟลช รองรับแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก, แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, 
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง, การลดตาแดง, การลดตาแดงพรอม
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, ปด, รองรับแฟลชสัมพันธท ี่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ

ชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

สญัลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

สวางขึ้นเมื่อชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจไฟเต็ม และจะกะพริบหลังจากยิงแฟลช
เต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคและขอมูลและกานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

รองรับ

การควบคุมการทํางานแฟลช
แบบไรสายที่ควบคุมดวย
สญัญาณวิทยุ

รองรับ
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การควบคมุแฟลชรวม รองรับ

ขั้วตอซิงค ขั้วตอซิงค ISO 519 แบบมีเกลียวล็อค

ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (3 แบบ), หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, แฟลช, เมฆมาก, 
ในรม, ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัดคาไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวาง
ถายไลฟวิว), เลือกอุณหภูมิสี (2500 K–10000 K) ท้ังหมดสามารถปรับแบบ
ละเอียดได

การถายครอม

ประเภทการถายครอม คาแสง, แฟลช, ไวตบาลานซ และ ADL

ไลฟวิว

โหมด C (ไลฟวิวภาพถาย) พรอมโหมดไมมีเสียงท่ีใชได 1 (ไลฟวิวภาพยนตร)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอตัโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); ออโตโฟกัสตลอดเวลา (AF-F)
• แมนวลโฟกัส (M)

โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส AF ท่ีใบหนา, ออโตโฟกัสพ้ืนท่ีกวาง, ออโตโฟกัสพ้ืนท่ีปกติ, ออโตโฟกัสติดตามวัตถุ

โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือกจุดโฟกัส
โดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนา หรือ 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
• 1920 × 1080 ตัดสวน; 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 ★  ไดท่ี
ขนาดเฟรมทั้งหมด ใชคุณภาพปกติไดทุกขนาดยกเวน 3840 × 2160

รูปแบบไฟล MOV

แฟลช
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การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM

อปุกรณบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; ปรับความไวได

ความไวแสง (ISO) • โหมดการถายภาพ P, S และ A: การควบคุมความไว ISO อัตโนมัติ (ISO 100 ถึง 
Hi 5) ดวยการเลือกจํากัดคาสูงสุด

• โหมดการถายภาพ M: การควบคุมความไว ISO อัตโนมัติ (ISO 100 ถึง Hi 5) 
สามารถใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเล ือกแบบแมนวล (ISO 100 ถึง 
102400 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV) ดวยตัวเลือกเพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่ง
เทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4 หรือ 5 EV โดยประมาณ (เทียบเทา 
ISO 3280000) สูงกวา ISO 102400

ตวัเลือกอืน่ๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ภาพยนตรเหลื่อมเวลา, ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส

หนาจอ

หนาจอ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 2359k (XGA) จอ LCD ไวตอการสัมผ ัส TFT 
ดวยมุมมอง 170° ครอบคลุมพ้ืนท่ีของภาพ 100% และการควบคุมความสวาง
ของจอภาพแบบแมนวล

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพ) พรอมซ ูมแสดงภาพ, 
เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพน่ิงและ/หรือภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, 
ขอมูลภาพถาย, แสดงขอมูลบอกตําแหนง, หมุนภาพอัตโนมัติ, ใหคะแนนภาพ, 
รับและเลนขอความเสียง รวมถึงการแสดงและฝงขอมูล IPTC

อินเทอรเฟส

USB SuperSpeed USB (ชองตอสาย USB 3.0 Micro-B); แนะนําใหใชการเชื่อมต อ
กับพอรต USB

สญัญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

สญัญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.; รองรับ
การเสียบปลั๊ก)

สญัญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ภาพยนตร
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ขั้วตอรีโมต 10-pin สามารถใชเชื่อมตอกับรีโมตคอนโทรล, WR-R10 (ตองใชอะแดปเตอร WR-A10) หรือ 
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1, ชุด GPS GP-1/GP-1A  หรืออุปกรณ GPS 
ท่ีตรงตามมาตรฐาน NMEA0183 เวอรชั่น 2.01 หรือ 3.01 (ตองใช สายอะแดปเตอร 
GPS MC-35 และสายสัญญาณที่มีขั้วตอ D-sub 9-pin)

อีเทอรเน็ต ชองตอ RJ-45
• มาตรฐาน: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 

802.3 (10BASE-T)
• อัตราขอมลู: 10/100/1000 Mbps พรอมตรวจจับอัตโนมัติ (อตัราขอมูลเชิงตรรกะ
สูงสุดตามมาตรฐาน IEEE อาจแตกตางจากอตัราที่แทจริง)

• พอรต: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

ชองตออปุกรณพวง สําหรับ WT-6, WT-5

ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเด ิม), เช็ก, เดนมารก, ดัตช, อังกฤษ, 
ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮินดู, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, 
มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, 
รัสเซยี, เซอรเบีย, สเปน, สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18c หน่ึงกอน; สามารถใชแบตเตอรี่ 
EN-EL18b, EN-EL18a และ EN-EL18 ได แตโปรดทราบวาการใช EN-EL18 
จะถายภาพไดนอยกวา EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a ตอการชารจหนึ งคร้ัง 
(0 478)

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-6b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน EP-6 (มีแยกจําหนาย
ตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

อินเทอรเฟส



468
n

• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging 
Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไวในคูมือน้ี
ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ 
ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลกึ) ประมาณ 160 × 158.5 × 92 มม.

น้ําหนัก • รุนที่ใชกับการด XQD: ประมาณ 1405 กรัม พรอมแบตเตอรี่และ
การดหนวยความจํา XQD จํานวน 2 แผน แตไมมีฝาปดตัวกลองและฝาครอบ
ชองเสียบอุปกรณเสริม และประมาณ 1235 กรัม (เฉพาะต ัวกลอง)

• รุนที่ใชกับการด CompactFlash: ประมาณ 1415 กรัม พรอมแบตเตอรี่และ
การดหนวยความจํา CompactFlash จํานวน 2 แผน แตไมมีฝาปดตัวกลอง
และฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม และประมาณ 1240 กร ัม (เฉพาะตัวกลอง)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อณุหภูมิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, q ระดับอปุกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑท่ีเปนคูฉนวน)

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-26a

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100 ถึง 240 V, 50/60 Hz

กระแสไฟชารจ DC 12.6 V/1.2 A

แบตเตอรี่ที่ใชงานได แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 
ของ Nikon

ระยะเวลาชารจตอแบตเตอรี่
หนึ่งกอน

ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 25 °C เม่ือไมมีกําลังไฟเหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 160 × 85 × 50.5 มม.

ความยาวของสายไฟ ประมาณ 1.5 เมตร

น้ําหนัก • ประมาณ 285 กรัม รวมแผนปดหนาสัมผัสสองแผน แตไมรวมสายไฟ
• ประมาณ 265 กรัม ไมรวมแผนปดหนาสัมผัสและสายไฟ

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18c

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ 10.8 V/2500 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 56.5 × 27 × 82.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 160 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี
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การปรบัเทียบแบตเตอรี่
เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-26a จะมีฟงกช่ันปรับเท ียบแบตเตอรี่ ปรับเทียบแบตเตอรี่ตามที่ตองการ
เพื่อใหมั่นใจถึงความแมนยําของการแสดงผลระดับแบตเตอรี่และกลอง

ถาไฟแสดงการปรับเทียบสําหรับชองบรรจุแบตเตอร ี่
กะพริบเมื่อใสแบตเตอรี่ แสดงวาตองปรับเทียบแบตเตอรี่ 
ในการเริ่มตนการปรับเทียบ กดปุมปรับเทียบสําหรับ
ชองบรรจุแบตเตอรี่ประมาณหนึ่งวินาที เวลาที่ใชในการ
ปรับเทียบแบตเตอรี่จะแสดงตามการชารจและ
ไฟปรับเทียบ:

เมื่อปรับเทียบเสร็จ ไฟปรับเทียบและไฟชารจจะด ับลงและการชารจจะเริ่มข้ึนทันที

แมจะแนะนําใหทําการปรับเทียบเพื่อใหการวัดสถานะการชารจแบตเตอรี่แมนยํา แตไมจําเปนตอง
ปรับเทียบแบตเตอรี่เมื่อไฟปรับเทียบกะพริบ เมื อเริ่มปรับเทียบแลว ทานสามารถหยุดการปรับเท ียบ
ไดกลางคันหากตองการ
• หากไมกดปุมปรับเทียบขณะที่ไฟปรับเทียบกะพริบ การชารจตามปกติจะเริ่มข้ึนเมื่อเวลาผานไป
ประมาณสิบวินาที

• หากตองการหยุดการปรับเทียบกลางคัน กดปุมปรับเทียบอีกครั้ง การปรับเทียบจะสิ้นสุดลง
เมื่อเครื่องเริ่มชารจ

เวลาโดยประมาณที่ตองใช
ในการปรับเทียบแบตเตอรี่ใหม

ไฟปรับเทียบ 
ไฟสถานะการชารจ

2 ชม. 4 ชม. 6 ชม.

นานกวา 6 ชั่วโมง K (สวาง) K (สวาง) K (สวาง) K (สวาง)

4 – 6 ชั่วโมง K (สวาง) K (สวาง) K (สวาง) JK (ปด)

2 – 4 ชั่วโมง K (สวาง) K (สวาง) JK (ปด) JK (ปด)

ต่ํากวา 2 ชั่วโมง K (สวาง) JK (ปด) JK (ปด) JK (ปด)

ไฟสถานะชองบรรจุ
แบตเตอรี่ (สีเขียว)

ไฟสถานะการชารจ
(สีเขียว)

ไฟปรับเทียบ (สีเหลือง)

ปุมปรับเทียบ
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A คําเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ถาไฟปรับเทียบและไฟสถานะชองบรรจุแบตเตอรี่กะพริบและดบัลงตามลําดบัเมื่อไมไดใสแบตเตอรี่ แสดงวา
เกิดปญหากับเคร่ืองชารจ ถาไฟปรับเทียบและไฟสถานะชองบรรจุแบตเตอรี่กะพริบและดับลงตามลําดับ
เม่ือใสแบตเตอรี่ แสดงวาเกิดปญหากับแบตเตอร ี่หรือเครื่องชารจในขณะชารจ ถอดแบตเตอรี่ ถอดปลั๊ก
เครื่องชารจ แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปตรวจสอบที่ตวัแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

A การชารจและการปรับเทียบแบตเตอรี่สองกอน
MH-26a จะชารจแบตเตอรี่ไดครั้งละหนึ่งกอน ถาใส แบตเตอรี่ไวท้ังสองชอง เครื่องจะชารจแบตเตอรี่ตามลําดบั 
ถากดปุมปรับเทียบสําหรับแบตเตอรี่กอนแรก แบตเตอรี่กอนท่ีสองจะไมสามารถปรับเทียบหรือชาร จไฟได
จนกวาจะปรับเทียบและชารจแบตเตอรี่กอนแรกเสร็จ

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลขิสทิธิข์อง © 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org) 
สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลขิสทิธิข์อง © 2016 HarfBuzz Project 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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A ขอมลูเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ ์Mac และ OS X เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ Windows เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ 
PictBridge เปนเครื่องหมายการคา XQD เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation CompactFlash 
เปนเครื่องหมายการคาของ SanDisk Corporation HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia 
Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการค าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC

ช่ือทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับผลติภัณฑ 
Nikon เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบยีนของเจาของแตละราย

A มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟลของกลองหรือ 

DCF) คอืมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอลเพ่ือใหกลองแตละยี่หอสามารถ
ใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.3: กลองรองรับรูปแบบไฟลภาพท่ีสามารถเปลีย่นแปลงไดสําหรับกลองภาพนิ่งดิจิตอล (Exif หรือ 
Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) รุน 2.3, มาตรฐานซึ่งใชขอมูลท่ีเก็บไว
กบัภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสีใหดที ี่สุด เม่ือพิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเคร ื่องพิมพและกลองดิจิตอล เพ่ือใหสามารถ
พิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คอืมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท ี่ใชในอุปกรณ
อิเลก็ทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและเสียงรวมทั้งสญัญาณ
ควบคมุไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เช่ือมตออยูเพียงเสนเดียว
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การดหนวยความจําที่ไดรับการรับรอง
❚❚ รุนที่ใชกับการดหนวยความจํา XQD
สามารถใชกลองกับการดหนวยความจํา XQD ได แนะนําใหใชการดหนวยความจําที่มีความเร็ว
ในการเขียนขอมูลท่ี 45 MB/วินาที (300 เทา) หรือสูงกว า; การดหนวยความจําที่ความเร็ว
ในการเขียนขอมูลตํ่าอาจมีปญหาในการบันทึกภาพทําใหเกิดการกระตุก การแสดงภาพ
ไมชัดเจน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการใชรวมกันหรือการทํางาน กรุณาติดตอผูผลิต
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❚❚ รุนที่ใชกับการดหนวยความจํา CompactFlash
สามารถใชกลองกับการดหนวยความจํา CompactFlash แบบ Type I ได สวนการด Type II และ 
Microdrive ไมสามารถนํามาใชได แนะนําใหใชการดที่ม ีความเร็วในการเขียน 45 MB/วินาที (300 เทา) 
หรือสูงกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร; ความเร็วที่ชากวานี้อาจขัดจังหวะการบันทึกหรือทําใหเกิดการ
กระตุก การเลนภาพยนตรไมราบรื่น สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชงานรวมกันไดและการดําเนินการ 
โปรดติดตอผูผลิต
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ความจกุารดหนวยความจํา
ตารางตอไปนี้แสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บลงในการด Lexar Professional 2933×  
XQD 2.0 หรือ 1066× UDMA 7 CompactFlash 64 GB โดยใชการตั้งคาคุณภาพของภาพ ขนาดภาพ 
และพื้นที่ภาพตางกัน (นับต้ังแตเดือนมีนาคม 2016)

❚❚พืน้ที่ภาพ FX (36×24)

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของหนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

XQD CompactFlash

NEF (RAW), บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ, 12 บิท

ใหญ 19.3 MB 1700 200 119
กลาง 13.9 MB 2400 200 172
เล็ก 10.5 MB 3100 200 200

NEF (RAW), บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ, 14 บิท

ใหญ 24.2 MB 1300 200 82

NEF (RAW), บีบอดั, 12 บิท ใหญ 16.8 MB 2300 200 153
NEF (RAW), บีบอดั, 14 บิท ใหญ 20.8 MB 1900 200 103

NEF (RAW), ไมบีบอัด, 12 บิท ใหญ 33.2 MB 1700 197 92
NEF (RAW), ไมบีบอัด, 14 บิท ใหญ 43.1 MB 1300 102 65

TIFF (RGB)
ใหญ 62.5 MB 952 92 67
กลาง 35.6 MB 1600 119 87
เล็ก 16.4 MB 3500 126 125

JPEG Fine 3

ใหญ 10.5 MB 4300 200 200
กลาง 6.4 MB 7100 200 200
เล็ก 3.4 MB 13300 200 200

JPEG Normal 3
ใหญ 5.3 MB 8400 200 200
กลาง 3.3 MB 13800 200 200
เล็ก 1.8 MB 25300 200 200

JPEG Basic 3

ใหญ 2.8 MB 16200 200 200
กลาง 1.8 MB 26000 200 200
เล็ก 1.0 MB 45400 200 200
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❚❚พื้นที่ภาพ DX (24×16)

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกต างกันไปตามสถานที่ที่บันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรที่ ISO 100 ลดลงที่คุณภาพของภาพที่มีเครื่องหมายดาว (“★”) 
หรือหากเปดการควบคุมความผิดเพี้ยน

3 ตัวเลขถือเปนการบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มเีครื่องหมายดาว (“★”; การบีบอัด
คุณภาพ) เพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG จํานวนภาพและความจุบัฟเฟอรลดลง

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของหนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

XQD CompactFlash

NEF (RAW), บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ, 12 บิท

ใหญ 9.1 MB 3800 200 200
กลาง 6.7 MB 5100 200 200
เล็ก 5.2 MB 6500 200 200

NEF (RAW), บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ, 14 บิท

ใหญ 11.2 MB 3000 200 200

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท ใหญ 8.0 MB 5000 200 200
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท ใหญ 9.7 MB 4200 200 200

NEF (RAW), ไมบีบอัด, 12 บิท ใหญ 14.9 MB 3800 200 200
NEF (RAW), ไมบีบอัด, 14 บิท ใหญ 19.1 MB 3000 200 133

TIFF (RGB)
ใหญ 27.4 MB 2100 200 107
กลาง 15.9 MB 3600 200 200
เล็ก 7.6 MB 7200 200 200

JPEG Fine 3

ใหญ 5.2 MB 8800 200 200
กลาง 3.4 MB 13600 200 200
เล็ก 2.1 MB 22100 200 200

JPEG Normal 3
ใหญ 2.7 MB 17100 200 200
กลาง 1.8 MB 25700 200 200
เล็ก 1.1 MB 40600 200 200

JPEG Basic 3

ใหญ 1.4 MB 31500 200 200
กลาง 1.0 MB 46500 200 200
เล็ก 0.7 MB 67300 200 200
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A d2—ถายตอเน่ืองสูงสุด (0 338)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหนึ่งชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง 
1 ถงึ 200
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อายุการใชงานของแบตเตอรี่
สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มจะแตกตางกันไป
ในแตละสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิ ชวงหางเวลาระหวางภาพ และระยะเวลาที่กลองแสดงเมนู 
ตอไปนี้เปนคาตัวอยางสําหรับแบตเตอรี่ EN-EL18c (2500 mAh)
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1): ประมาณ 3780 ภาพ
• ภาพถาย, โหมดลั่นชัตเตอรตอเนื่อง (มาตรฐาน Nikon 2): ประมาณ 8160 ภาพ
• ภาพยนตร: ประมาณ 110 นาที ที่ 1080/60p 3

1 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบดงัน้ี: 
ปรับเลนสวนจากระยะอนันตไปจนถงึระยะใกลสุด และถายภาพหนึ่งภาพดวยคาตัง้จากโรงงานทุกๆ 30 ว ินาที 
ไมใชไลฟวิว

2 วัดผลท่ี 23 °C โดยใชเลนส AF-S VR ED 70–200mm f/2.8G ภายใตเงื่อนไขการทดสอบดงัน้ี: ปดระบบ
ลดภาพสั่นไหว ตัง้คณุภาพของภาพเปน JPEG Normal ตั้งขนาดภาพเปน L (ใหญ), ความไวชัตเตอร 
1/250 วินาที ปรับโฟกสัวนจากระยะอนันตจนถงึระยะใกล สุดสามรอบ หลังจากกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เปนเวลา 3 วินาที จากน้ันถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพเปนเวลา 5 วินาทีแลวปดจอภาพ 
หลังจากหมดเวลาสแตนดบาย จะเริ่มตนใหมอีกครั้ง

3 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตัง้จากโรงงานและเลนส AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR 
ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลติภัณฑเกีย่วกับการถายภาพ (Camera 
and Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถถายภาพยนตรไดความยาวสงูสุดตอนละ 29 นาท ี 
และ 59 วินาที ดวยขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงก อนจะถึงขีดจํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิของกลอง
เพ่ิมข้ึน

สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL18b, EN-EL18a และ EN-EL18 แทน EN-EL18c ได แตโปรดทราบวาการใช EN-EL18 
จะถายภาพไดนอยกวา EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a ตอการชารจหน่ึงครั้ง
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การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การเชื่อมตอกับเครือขายอีเทอรเน็ต
• การใชกลองกับอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ที่เช่ือมตอ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
• การซูมเขาและซูมออกซํ้าๆ ดวยเลนส AF-P

เพื่อใหมั่นใจวาทานใชแบตเตอรี่ Nikon แบบรีชาร จ EN-EL18c ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหข้ัวแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธภิาพของแบตเตอรี่
ลดลง

• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
• ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ตามปกติโดยใชตัวเลือก ขอมูลแบตเตอรี่ ในเมนูตั้งคา (0 388) 
ถา j ปรากฏขึ้นสําหรับ คาลิเบรต ใหปรับเทียบแบตเตอรี่โดยใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-26a 
(ถาไมไดใชแบตเตอรี่นานกวาหกเดือน ใหชารจแบตเตอรี่ใหมหลังจากปรับเทียบแบตเตอรี่เสร็จ)
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ดชันี
สัญลักษณ

P (โปรแกรมอัตโนมัติ).......................................... 131, 133
S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) ................................ 131, 134
A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) ..................................... 131, 135
M (ปรับเอง) ........................................................ 131, 136
S................................................................................ 116
CL .............................................................. 116, 117, 338
CH ............................................................. 116, 117, 338
Q ............................................................................... 116
E (ต้ังเวลาถาย)................................................. 117, 120
MUP ยกกระจกขึ้น ............................................... 117, 122
S (การเลือกโหมดลั่นชัตเตอรเร็ว) .............. 117, 119, 339
K (AF จุดเดียว)........................................................ 104
I (AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส) ............................ 104
T (ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ) ..................................... 104
N (AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม)......................... 105
H (AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) ........................ 105
! (AF ที่ใบหนา) ......................................................... 49
5 (AF พืน้ที่กวาง)........................................................ 49
6 (AF พื้นที่ปกติ) ........................................................ 49
& (AF ติดตามวัตถุ) .................................................. 49
L (เฉลี่ยทั้งภาพ) ....................................................... 129
M (เนนกลางภาพ) ..................................................... 129
N (เฉพาะจดุ)............................................................ 129
t (เนนไฮไลท)......................................................... 129
ปุม S .............................................. 116, 117, 119, 339
ปุม R (ขอมลู) .............................................. 57, 68, 220
a (ไลฟวิว) ........................................... 44, 59, 173, 361
Q (วิธีใช)...................................................................... 16
t (หนวยความจําบัฟเฟอร) ........................... 40, 338, 475
ปุม i ............................................................. 51, 63, 253
D สวิทช........................................................ 9, 342, 362
I (สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส)........... 40, 111, 115
L (ต้ังคาเอง) ................................................. 160, 168

ตัวเลข

1.2× (30 × 20)............................................................ 88
12 บิท .......................................................................... 94
14 fps (ยกกระจกขึ้น).................................................. 117
14 บิท .......................................................................... 94
5 : 4 (30 × 24)............................................................. 88

A

Active D-Lighting......................................  155, 187, 354
Adobe RGB ..............................................................  315
AE เทานั้น (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .............  146, 147
AE และแฟลช (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) ........  146, 147
AF ...........................................  48–50, 98–113, 327–333
AF จุดเดียว ........................................................  104, 106
AF ตลอดเวลา ..............................................................  48
AF ตอเนื่อง ........................................................  101, 327
AF ทีละภาพ .................................................  48, 101, 328
AF แบบปรับเปลี่ยนพืน้ที่โฟกัส .....................  104, 106, 333
AF แบบเลือกพืน้ที่โฟกัสเปนกลุม .........................  105, 106
AF แบบเลือกพืน้ที่โฟกัสอัตโนมติั .........................  105, 106
AF ใบหนา....................................................................  49
AF พื้นที่กวาง ...............................................................  49
AF พื้นที่ปกติ ................................................................  49
AF-C .................................................................  101, 327
AF-F ............................................................................  48
AF-S............................................................  48, 101, 328
AWL วิทยุ...........................................................  204, 206
AWL ออพติคอล .................................................  204, 205
AWL ออพติคอล/วิทยุ..........................................  204, 208

C

Camera Control Pro 2...............................................  429
Capture NX-D ........................................................  i, 277
CLS...........................................................................  420
CompactFlash ....................................................  30, 474
Creative Lighting System .........................................  420

D

DCF ..........................................................................  472
D-Lighting.................................................................  400
DX (24 × 16) 1.5 ×.........................................  88, 90, 91

E

Exif ............................................................................  472

F

FX (36 × 24) 1.0 × .....................................................  88

G

GPS ..........................................................  246, 247, 261
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H

H.264........................................................................  466
HDMI ........................................................  286, 383, 472
HDR (High Dynamic Range)....................................  189
Hi..............................................................................  125
High Dynamic Range (HDR)....................................  189

I

IPTC .................................................................  261, 379
i-TTL .........................................  196, 197, 209, 216, 421

J

JPEG ....................................................  92, 96, 314, 395
JPEG Basic ................................................................  92
JPEG Fine ..................................................................  92
JPEG Normal..............................................................  92

L

L (ใหญ).................................................................  72, 95
LAN ..........................................................................  427
LCD......................................................................  9, 342
Lo .............................................................................  125

M

M (กลาง)...............................................................  72, 95
M (แมนวลโฟกัส)..................................................  50, 114

N

NEF (RAW) .....................................  92, 94, 96, 314, 395
Nikon Transfer 2.......................................................  279
NR เมื่อเปดรับแสงนาน ...............................................  315

P

PictBridge ........................................................  283, 472
Picture Control .........................................................  179
PIN ...................................................................  206, 385

R

RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2 
(หนาที่ของการดในชองที่ 2).........................................  97

RGB............................................................  92, 257, 315

S

S (เล็ก) ..................................................................  72, 95
sRGB........................................................................  315

T

TIFF (RGB) ...........................................................  92, 96

U

UTC............................................................. 28, 246, 261

V

ViewNX-i ................................................................  i, 277
VR แบบอิเล็กทรอนิกส................................................. 322

ก

กรอบพื้นที่ AF......................................................... 10, 35
กระจก................................................................ 122, 437
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม................................................ 257
กราฟฮิสโตแกรม ......................................... 257, 258, 358
การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย ....................... 204
การควบคุมขอความเสียง............................................. 383
การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ............................... 317
การควบคุมดวยระบบสัมผัส................... 12, 185, 251, 384
การควบคุมแฟลช ........................................ 196, 197, 209
การเคลื่อนไหววัตถุ ...................................................... 329
การจับคู ............................................................. 206, 385
การชดเชยแสง .................................................... 143, 334
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช .......................................... 344
การชารจแบตเตอรี่ ..................................................  19–21
การซอนภาพ............................................................... 404
การซ้ํารีโมต ........................................................ 213, 218
การซูมแสดงภาพ ........................................................ 263
การด CF .............................................................. 30, 474
การด XQD ........................................................... 30, 473
การดหนวยความจํา .......................... 30, 33, 97, 368, 473
การตรวจหาใบหนาการติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ............ 329
การตอบสนองของ AF เมือ่มีวัตถุขวาง .......................... 328
การตอบสนองความถี่ .................................................. 321
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ............................................. 323
การต้ังชื่อไฟล...................................................... 314, 319
การต้ังเวลา ......................................................... 120, 236
การตัดครอบ (เมนู PictBridge [ต้ังคา]) ........................ 284
การติดตามระยะโฟกัส ......................................... 103, 328
การถอดเลนสออกจากกลอง .......................................... 26
การถายครอม ..................................................... 146, 345
การถายครอมคาแสง ................................... 146, 147, 345
การถายครอมแฟลช .................................... 146, 147, 345
การถายครอมไวตบาลานซ................................... 146, 151
การถายภาพซอน ........................................................ 229
การถายภาพดวยแฟลชรีโมต ........................................ 204
การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า.................. 116, 117, 338
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง .................. 116, 117, 338
การถายภาพตอเนื่องเปนชดุ ......... 117, 305, 336, 338, 350
การถายภาพแนวตั้ง............................... 39, 102, 109, 356
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การถายภาพไลฟวิว ................................................. 44–58
การถายภาพไลฟวิวไมมเีสียง.......................................... 54
การบันทึก NEF (RAW).................................................. 94
การบีบอัดภาพ NEF (RAW)........................................... 94
การประกอบเลนส ......................................................... 25
การปรับแกสายตา ................................................. 35, 428
การปองกันภาพ........................................................... 265
การเปดชัตเตอรคาง ..................................................... 138
การพิมพ..................................................................... 283
การยิงแฟลชซ้ํา ................................................... 197, 217
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม ................................................ 224
การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน 224, 289, 311, 319, 325, 391
การเรียงหมายเลขไฟล ................................................. 340
การลดตาแดง ............................................................. 198
การล็อคคาแสง ........................................................... 141
การล็อคโฟกัส ............................................................. 111
การเลือกชองบรรจุการด......................................... 97, 249
การเลือกโหมดลั่นชัตเตอรเร็ว ............................... 117, 119
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย................................... 360
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส..................................... 115
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ........ 57, 68, 216, 220, 372
การแสดงภาพเต็มจอ ................................................... 248
การแสดงภาพทันทีที่ถาย ..................................... 250, 304
การหาใบหนา ..................................................... 329, 335
การเอียงซายขวา ................................................. 352, 371
กําหนดการควบคุมเอง ......................................... 346, 362
แกไขตาแดง ................................................................ 401

ข

ขนาด ..................................................... 72, 95, 397, 398
ขนาดกระดาษ ............................................................. 284
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ................................................... 67
ขนาดภาพ..................................................................... 95
ขอบภาพ .................................................................... 284
ขอความเสียง .............................................. 272–276, 382
ขอมูลการถายภาพ ...................................................... 259
ขอมูลการแสดงภาพ ............................................ 254, 300
ขอมูลบอกตําแหนง.............................................. 246, 261
ขอมูลแบตเตอร่ี ........................................................... 388
ขอมูลแฟลช ................................................................ 216
ขอมูลแฟลชรีโมตวิทยุ .................................................. 208
ขอมูลไฟล ................................................................... 255
ขอมูลภาพถาย .................................................... 254, 300
ขอมูลภาพรวม ............................................................ 262
ขอมูลลิขสิทธิ์ .............................................................. 378
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ........................................ 243, 244
ขั้ว CPU...................................................................... 416

ขั้วตอรีโมต 10-pin ..................................  2, 246, 429, 430
ขาวดํา (โทนสีเดียว) ....................................................  404
เขตเวลา ...............................................................  28, 369
เขตเวลาและวันที่ ..................................................  28, 369

ค

ควบคุมขอบมืด ...........................................................  316
ควบคุมความผิดเพีย้น .................................................  402
ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั................................  126, 320
ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั M....................................  344
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง..........  197, 217, 421
ควบคุมไรสายอยางรวดเร็ว ..................................  211, 218
ความจุการดหนวยความจํา..........................................  475
ความดังของหูฟง...........................................................  64
ความแตกตางของคาแสง.............................................  191
ความเนียน .................................................................  191
ความเร็วในการถายภาพตอเนื่อง ..................................  338
ความเร็วสัมพนัธกับแฟลช ...........................................  343
ความละเอียดสูง .................................................  286, 472
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW).......................................  94
ความไวของไมโครโฟน.................................................  321
ความไวชตัเตอร ..........................................  134, 136, 140
ความไวชตัเตอรของแฟลช ...........................................  344
ความไวชตัเตอรตํ่าสุด..................................................  127
ความไวแสง ................................................  124, 126, 320
ความไวแสง (ISO) ......................................  124, 126, 320
ความไวแสงสูงสุด ...............................................  127, 320
ความสวางของจอภาพ ....................................  51, 64, 369
ความสูงตํ่า .........................................................  352, 371
คอมพวิเตอร .......................................................  277, 278
คัดลอกภาพ................................................................  301
คาต้ังจากโรงงาน.................................  224, 289, 319, 391
คาที่เพิง่ต้ัง..................................................................  409
คารูรับแสง..........................................................  135, 416
คารูรับแสงสูงสุด ...................................  50, 243, 416, 424
คาลิเบรต....................................................................  470
คาแสง .......................................  129, 131, 141, 143, 333
คําอธิบายภาพ ............................................................  377
คุณภาพของภาพ ..........................................................  92
คุณภาพภาพยนตร........................................................  67
เครือขาย ....................................................................  281
เครือขายไรสาย ...................................................  281, 427
เครื่องหมายระนาบโฟกัส .............................................  115
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ังเมาทเลนส...........  3, 25, 26

จ

จัดการ Picture Control.......................................  184, 321
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จัดลําดับ (เมนูของฉัน) ................................................  411
จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF ......................................  331
จํากัดการเลือกโหมดลั่นชัตเตอรเร็ว ..............................  339
จํานวนจุดโฟกัส ..........................................................  329
จํานวนชุด (เมนู PictBridge [ต้ังคา])............................  284
จุดโฟกัส ......................................  49, 104, 108, 329, 333
จุดโฟกัสที่ต้ังเอง .........................................................  357
จุดโฟกัสแบบวนรอบ ...................................................  332

ฉ

ฉายสไลด...................................................................  307
เฉพาะจุด ...................................................................  129

ช

ชดเชยเวลากลางวัน ..............................................  28, 369
ชดเชยแสงแฟลช ........................................................  200
ชดเชยแสงอยางงาย....................................................  334
ชดเชยแสงอยางละเอียด .............................................  335
ชวงแฟลช...................................................................  420
ชวงเวลาระหวางภาพ (ฉายสไลด) ................................  307
ชอง .......................................................  30, 97, 249, 319
ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง ......................................  325
ชองซิงคแฟลช ............................................................  195
ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก............................  2, 431
ชองตออุปกรณพวง.................................................  2, 427
ชองมองภาพ ....................................  10, 35, 36, 120, 461
ชองเมนูถายภาพ ........................................................  310
ชองเมนูรูปภาพเพิ่มเติม...............................................  311
ชองเสียบอุปกรณเสริม ..........................................  14, 194
ชุด GPS.............................................................  246, 430

ซ

ซอนภาพ....................................................................  299
ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พื้นที่ .................................  52, 53
เซิรฟเวอร HTTP .................................................  281, 381

ด

ดูตัวอยางคาแสงที่ต้ังไว.................................................  46

ต

ต้ังคา Picture Control ........................................  179, 321
ต้ังคาความไวแสง (ISO)..............................................  320
ต้ังคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร...................  320
ต้ังคาเอง (ไวตบาลานซ) ......................................  160, 168
ต้ังนาฬกิาตามดาวเทียม..............................................  247
ต้ังเวลาถาย................................................  117, 120, 337
ต้ังเวลาสแตนดบาย ......................................  41, 247, 336
ตัดครอบ DX อัตโนมัติ ..................................................  88

ตัดตอภาพยนตร ..................................................... 82, 85
ตัดภาพ .......................................................... 67, 69, 366
ตัดสวน....................................................................... 397
ตัวเลือกการพมิพ (เมนู PictBridge [ต้ังคา]) .................. 284
ตัวเลือกขอความเสียง .................................................. 382
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)........................... 385
ตัวเลือกคําสั่ง ................................................ 16, 357, 361
ตัวเลือกจุดโฟกัส ......................................................... 333
ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว ............................................ 361
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ ............................................ 300
ตัวเลือกโหมดโฟกัส ......................................... 48, 98, 114
ตัวสงขอมลูแบบไรสาย ........................................ 281, 427
ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ .............................. 104, 107, 329
ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค ....................................... 328
แตะเร็วๆ............................................................... 12, 384
แตะเร็วๆ เพือ่แสดงภาพเต็มจอ..................................... 384

ถ

ถายครอม ADL (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) ...... 146, 155
ถายครอมไวตบาลานซ (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .. 146, 
151
ถายครอมอัตโนมัติ .............................................. 146, 345
ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M) ...................................... 345
ถายตอเนื่องแบบครอม ................................................ 350
ถายตอเนื่องสูงสุด ....................................................... 338
ถายทีละภาพ .............................................................. 116
ถายแบบเวนชวงเวลา .................................................. 236
ถายภาพแบบไมมีเสียง .................................................. 54

ท

ทางยาวโฟกัส.............................................. 245, 418, 419
ทิวทัศน (ต้ังคา Picture Control) .................................. 179
โทนภาพ (ต้ังคา Picture Control) ................................ 183
โทนสีเดียว .......................................................... 179, 404
โทนสีน้ําเงนิ (โทนสีเดียว) ............................................. 404
โทรทัศน ..................................................................... 286

น

นาฬิกา ................................................................. 28, 369
ในรม (ไวตบาลานซ) .................................................... 160

บ

บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ.................................... 332
บันทึก/โหลดการต้ังคา ................................................. 389
บันทึกตามการหมุนกลอง............................................. 330
บันทึกทับขอความเสียง................................................ 382
บันทึกเฟรมที่เลือก................................................... 82, 85
บีบอัด (การบีบอัด NEF (RAW))..................................... 94
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บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ (การบีบอัด NEF (RAW))... 94
แบตเตอรี่ .......................... 19–24, 37, 388, 441, 469, 470
แบตเตอรี่นาฬิกา ................................................... 29, 441
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ  i, 19, 37, 388, 469, 470

ป

ปรับ AF อยางละเอียด ................................................. 373
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน .................................. 76, 238
ปรับภาพตรง ............................................................... 401
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ................................................. 363
ปรับสัดสวนภาพ.......................................................... 403
ปรับเอง (การควบคุมแฟลช) ......................... 197, 209, 217
ปรับเอง (โหมดการถายภาพ)........................................ 136
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