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ขอขอบคุณที่ทานซื้อกลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว (SLR) ของ Nikon ในการใชงานกลองใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน และเก็บรักษาไวในทีซ่ึ่งผูใชผลิตภัณฑทกุคนสามารถ
อานได

สัญลักษณและเครื่องหมาย
เพือ่ใหทานคนหาขอมูลที่ทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปนี้ซ่ึงแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความท่ีจะปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงดวยตวัหนา

การต้ังคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

วิธีใช
ใชคุณลักษณะ help บนตัวกลองเพื่อดูวิธีใชรายการเมนูและหัวขออ่ืนๆ โปรดดูรายละเอียดที่หนา 18

Aเพ่ือความปลอดภัยของทาน
กอนการใชงานกลองครั้งแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภยัใน “เพือ่ความปลอดภยัของทาน” (0 xviii–xix)

D ขอควรระวังตางๆ ซ่ึงเปนขอมลูที่ควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมใิหกลองชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณนี้แสดงถึงหมายเหตุ ซ่ึงเปนขอมูลทีค่วรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณนี้แสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอื่นๆ ในคูมือการใชงานนี้
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คนหาจากที่ใด
คนหาเนื้อหาทีท่านตองการไดจาก:

สารบัญ ............................................. 0 x ดัชนี .................................................. 0 338

ดัชนีถามตอบ.................................... 0 ii ขอความผิดพลาด ............................. 0 322

ตัวเลือกเมนู ...................................... 0 iv ปญหาและวิธีการแกไข .................... 0 316

X บทนํา 0 1

s การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพ้ืนฐาน 0 35

x การถายภาพไลฟวิว 0 49

y ไลฟวิวของภาพยนตร 0 57

# โหมด P, S, A และ M 0 73

$ User Settings: โหมด U1 และ U2 0 81

k โหมดลั่นชัตเตอร 0 83

d ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ 0 89

N โฟกัส 0 97

S คาความไวแสง (ISO) 0 105

Z คาแสง 0 109

r ไวตบาลานซ 0 115

J การปรับปรุงภาพ 0 129

l การถายภาพดวยแฟลช 0 143

t ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ 0 151

I ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ 0 177

Q การเชื่อมตอ 0 193

U คําแนะนําเมนู 0 207

n หมายเหตุทางเทคนิค 0 285
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คนหาเนื้อหาที่ทานตองการโดยใชดัชนี “คําถามและคําตอบ” นี้

ดัชนีถามตอบ

การถายภาพ 0
โหมดถายภาพและตัวเลือกการจดัองคประกอบภาพ

มีวิธใีดที่สามารถถายรูปไดอยางรวดเร็วและงายดายหรือไม (โหมด i) 35–39
ฉนัจะปรับตั้งคาอยางรวดเร็วสําหรับฉากหลังท่ีแตกตางกันไดอยางไร 40–45
ฉนัสามารถปรับความไวชัตเตอรใหหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหวหรือไม (โหมด S) 76
ฉนัสามารถปรับรูรับแสงใหเบลอพ้ืนหลังหรือใหอยูในระยะโฟกัสไดหรือไม (โหมด A) 77
ฉนัจะเปดรับแสงเปนเวลานานไดอยางไร (โหมด M) 79
ฉนัสามารถจัดองคประกอบภาพจากหนาจอ (Cการถายภาพไลฟวิว) ไดหรือไม 49
ฉนัสามารถถายภาพยนตร (1ไลฟวิวของภาพยนตร) ไดหรือไม 57
ฉนัสามารถนําภาพที่ถายในชวงเวลาปกติมารวมกันเพื่อสรางหนังเหลื่อมเวลาไดหรือไม 168

โหมดลั่นชัตเตอร
ฉนัสามารถถายภาพทีละภาพหรือถายภาพตอเน่ืองอยางรวดเร็วไดหรือไม 6, 83
ฉนัจะถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถายหรือรีโมตคอนโทรลไดอยางไร 85
ฉนัจะลดเสียงลัน่ชัตเตอรในสถานที่เงียบสงบไดหรือไม (ลั่นชัตเตอรแบบเงยีบ) 6, 83

โฟกัส
ฉนัสามารถเลอืกวิธีการโฟกัสของกลองไดหรือไม 97–100

ฉนัสามารถเลอืกจุดโฟกัสไดหรือไม 101

คาแสง
ฉนัจะทําใหภาพสวางขึ้นหรือมืดลงไดหรือไม 112
ฉนัจะเก็บรายละเอียดสวนที่อยูในเงามืดและสวนที่อยูในแสงจาไดอยางไร 137

การใชแฟลช
ฉนัสามารถตั้งใหแฟลชทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือจําเปนไดหรือไม

35, 143–147ฉนัจะปองกันไมใหแฟลชทํางานไดอยางไร

ฉนัจะหลีกเลีย่ง “ตาแดง” ไดอยางไร

คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ฉนัจะถายภาพสําหรับนําไปพิมพเปนขนาดใหญไดอยางไร

93–95
ฉนัจะถายภาพลงในการดหนวยความจําไดมากข้ึนไดอยางไร

การดูภาพถาย 0

แสดงภาพ
ฉนัจะดภูาพถายในกลองไดอยางไร 46, 177
ฉนัจะดขูอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัภาพถายไดอยางไร 179–184
ฉนัสามารถดูภาพถายแบบการฉายสไลดอัตโนมัติไดหรือไม 213
ฉนัสามารถดูภาพถายจากจอทีวีไดหรือไม 204–205
ฉนัสามารถปองกันไมใหลบภาพถายโดยไมตั้งใจไดหรือไม 188

การลบ
ฉนัจะลบภาพถายที่ไมตองการไดอยางไร 47, 189–191
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การรีทัชภาพ 0

ฉันจะสรางสําเนาภาพถายที่ผานการรีทัชไดอยางไร 261–279

ฉันจะลบ “ตาแดง” ไดอยางไร 264

ฉันจะสรางสําเนา JPEG จากภาพถายแบบ RAW (NEF) ไดอยางไร 271

ฉันสามารถซอนภาพถายแบบ NEF (RAW) สองภาพเพื่อสรางเปนภาพเดยีวไดหรือไม 269–270

ฉันสามารถสรางสําเนาภาพถายที่ดเูหมือนเปนภาพระบายสีไดหรือไม 275

ฉันสามารถตดับางสวนของภาพยนตรในกลองหรือบันทึกภาพน่ิงของภาพยนตรไดหรือไม 69

เมนูและการต้ังคา 0

ฉันจะใชเมนูไดอยางไร 18–20

ฉันจะแสดงเมนูในภาษาอื่นไดอยางไร 27, 253

ฉันจะใชแปนหมุนเลือกคําสั่งไดอยางไร 12–16

ฉันจะปองกันไมใหจอปดการแสดงผลไดอยางไร 228

ฉันจะปรับโฟกัสชองมองภาพไดอยางไร 33

ฉันสามารถแสดงเสนตารางในชองมองภาพหรือบนหนาจอไดหรือไม 55, 62, 229

ฉันจะรูไดอยางไรวาตั้งกลองขนานกับพ้ืน 258

ฉันจะตัง้นาฬิกาในกลองไดอยางไร 27, 253

ฉันจะฟอรแมตการดหนวยความจําไดอยางไร 31, 250

ฉันจะเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานไดอยางไร 151, 214, 221

ฉันจะดวูิธีใชเมนูหรือขอความไดอยางไร 18, 322

การเชื่อมตอ 0

ฉันจะคดัลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอรไดอยางไร 193–195

ฉันจะพิมพภาพถายไดอยางไร 196–203

ฉันสามารถพิมพวันท่ีท่ีบันทึกภาพลงในภาพถายไดหรือไม 198, 203

การดูแลรักษาและอุปกรณเสริม 0

ฉันสามารถใชการดหนวยความจําใดไดบาง 334

ฉันสามารถใชเลนสใดไดบาง 285

ฉันสามารถใชชุดแฟลชเสริมภายนอกใดไดบาง 292
อุปกรณเสริมอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชกบักลองของฉันไดมีอะไรบาง

297–298
ซอฟตแวรสําหรับกลองของฉันมีอะไรบาง

ฝาปดชองมองภาพที่ใหมามีประโยชนอยางไร 86
ฉันจะทําความสะอาดกลองไดอยางไร

300
ฉันจะนํากลองไปรับบริการและซอมแซมไดท่ีใด
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D เมนูแสดงภาพ (0 207) C เมนูถายภาพ (0 214)

ตัวเลอืกเมนู

ลบ ท่ีเลอืกไว
เลือกวันท่ี
ท้ังหมด

โฟลเดอรแสดงภาพ ND610 (คาเริ่มตน)
ท้ังหมด
ปจจุบัน

ซอนภาพ เลือก/ตั้งคา
เลือกวันท่ี
ไมเลือกท้ังหมด?

ตวัเลือกหนาจอ
แสดงภาพ

เสร็จ
ขอมูลภาพถายเบือ้งตน

จุดโฟกัส
ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม

ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)
ไฮไลท
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
ขอมูลการถายภาพ
ภาพรวม

คดัลอกภาพ เลือกตนทาง
เลือกภาพ
เลือกโฟลเดอรปลายทาง
คัดลอกภาพ?

แสดงภาพทันทีท่ีถาย เปด
ปด (คาเริ่มตน)

หลงัจากลบ แสดงภาพถัดไป (คาเริ่มตน)
แสดงภาพกอนหนา
แสดงตอจากเดิม

หมุนแนวตั้ง เปด (คาเริ่มตน)
ปด

ฉายสไลด เร่ิม
ประเภทของภาพ
ชวงเวลาระหวางภาพ

คําสัง่พิมพ DPOF เลือก/ตั้งคา
ไมเลือกท้ังหมด?

รีเซ็ตเมนูถายภาพ ใช
ไม

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
เลือกโฟลเดอรจากรายการ

การตั้งช่ือไฟล การตัง้ช่ือไฟล
หนาท่ีของการด
ในชองท่ี 2

ภาพที่เกินมา (คาเริ่มตน)
สํารอง
RAW ชองท่ี 1 - JPEG ชองที่ 2

คุณภาพของภาพ NEF (RAW) + JPEG Fine
NEF (RAW) + JPEG Normal
NEF (RAW) + JPEG Basic
NEF (RAW)
JPEG Fine
JPEG Normal (คาเริ่มตน)
JPEG Basic

ขนาดภาพ ใหญ (คาเริ่มตน)

กลาง

เล็ก

พื้นท่ีภาพ ตดัสวน DX อัตโนมัติ
เลือกพ้ืนท่ีภาพ

การบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด (คาเริ่มตน)
เนนคุณภาพ

การบันทึก NEF (RAW) รูปแบบ
ความลึกบิทสขีอง NEF (RAW)

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (คาเริ่มตน)
หลอดไส
ฟลูออเรสเซนต
แสงอาทิตย
แฟลช
เมฆมาก
ในรม
เลือกอุณหภูมิสี
ตัง้คาเอง

(0 93)

(0 95)

(0 115)

รายการที่มีสัญลักษณ  กํากับไวสามารถบันทึกลงในการดหนวยความจําโดยใชตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา > บันทึกการตั้งคา ในเมนูต้ังคากลอง 
(0 249) การต้ังคาที่บันทึกไวสามารถคัดลอกไปยังกลอง D610 เครื่องอ่ืนไดโดยการใสการดหนวยความจําลงในกลองและเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา > 
โหลดการตั้งคา
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A เมนูการต้ังคาแบบกําหนดเอง 
(0 219)

ตัง้คา Picture Control มาตรฐาน (คาเริ่มตน)
สีธรรมชาติ
สีสด
โทนสีเดียว
ภาพบคุคล
ทิวทัศน

จัดการ Picture Control บันทึก/แกไข
เปลี่ยนชื่อ 1

ลบ 1

โหลด/บันทึก
ควบคุมความผิดเพี้ยน
อตัโนมัติ

เปด
ปด (คาเริ่มตน)

พื้นท่ีสี sRGB (คาเริ่มตน)
Adobe RGB

Active D-Lighting 2 อัตโนมัติ
สูงมาก
สูง
ปกติ
ต่ํา
ปด

HDR (High Dynamic 
Range)

โหมด HDR
ความแตกตางของคาแสง
ความเนียน

ควบคุมขอบมดื สูง
ปกติ (คาเริ่มตน)
ต่ํา
ปด

ลดนอยซเมือ่เปดรับ
แสงนาน

เปด
ปด (คาเริ่มตน)

ลดนอยซท่ีความไวแสง
สงู

สูง
ปกติ (คาเริ่มตน)
ต่ํา
ปด

ตัง้คาความไวแสง 
(ISO)

คาความไวแสง (ISO)

ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ

โหมดรีโมตคอนโทรล รีโมตหนวงเวลา (คาเริ่มตน)
รีโมตตอบสนองเร็ว
รีโมตยกกระจก

การถายภาพซอน โหมดการถายภาพซอน
จํานวนภาพ
ปรับแสงอัตโนมัติ

(0 105)

การถายแบบเวนชวง
เวลา

เลือกเวลาเริ่ม
ทันที
เวลาเริ่ม

ชวงเวลาหาง
เลือกจํานวนครั้ง × จํานวนภาพ
เร่ิม

ถายภาพเหลือ่มเวลา เร่ิม
ชวงเวลาหาง
ระยะเวลาในการถายภาพ

ตั้งคาภาพยนตร ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
คณุภาพภาพยนตร
ไมโครโฟน
ปลายทาง

1 ไมสามารถใชการไดหากไมม ีPicture Control แบบกําหนดเอง
2 คาเริ่มตนเปน ปด (โหมด P, S, A, M, 1, 2 และ 3) หรือ อัตโนมตัิ 

(โหมดอ่ืน)

รีเซ็ตการตัง้คาแบบ
กําหนดเอง

ใช
ไม

a โฟกัสอัตโนมตัิ
a1 เลอืกสิ่งท่ีสําคญั

เมื่อใช AF-C
การถาย (คาเริ่มตน)
โฟกัส

a2 เลอืกสิ่งท่ีสําคญั
เมื่อใช AF-S

การถาย
โฟกัส (คาเริ่มตน)

a3 ติดตามระยะโฟกัส
พรอมลอ็ค

5 (นาน)
4
3 (ปกติ) (คาเริ่มตน)
2
1 (สัน้)
ปด

a4 ไฟแสดงจุด AF อัตโนมัติ (คาเริ่มตน)
เปด
ปด

a5 จุดโฟกัสแบบ
วนรอบ

วนรอบ
ไมวน (คาเริ่มตน)

a6 จํานวนจุดโฟกัส 39 จุด (คาเริ่มตน)
11 จุด

a7 ไฟชวยหาออโต
โฟกัสในตวักลอง

เปด (คาเริ่มตน)
ปด
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b การวัดแสง/คาแสง
b1 ระดับการเพิ่มคา

ความไวแสง (ISO)
1/3 สตอ็ป (คาเริ่มตน)
1/2 สตอ็ป

b2 ระดับ EV สําหรับ
ควบคมุคาแสง

1/3 สตอ็ป (คาเริ่มตน)
1/2 สตอ็ป

b3 ชดเชยแสง
อยางงาย

เปด (ออโตรีเซ็ต)
เปด
ปด (คาเริ่มตน)

b4 บริเวณที่เนน
กลางภาพ

φ 8 มม.
φ 12 มม. (คาเริมตน)
φ 15 มม.
φ 20 มม.
เฉลี่ย

b5 ชดเชยแสง
อยางละเอียด

ใช
ไม (คาเริ่มตน)

c ตั้งเวลา/ลอ็ค AE
c1 ลอ็ค AE 

เม่ือกดชัตเตอร
เปด
ปด (คาเริ่มตน)

c2 ตัง้เวลา
สแตนดบาย

4 วินาที
6 วินาที (คาเริ่มตน)
10 วินาที
30 วินาที
1 นาที
5 นาที
10 นาที
30 นาที
ไมจํากัด

c3 ตัง้เวลาถาย หนวงเวลาถายเมื่อตัง้เวลา
จํานวนภาพ
ชวงเวลาหางระหวางภาพ

c4 หนวงเวลาปด
จอภาพ

แสดงภาพ
เมนู
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
แสดงภาพทันทีท่ีถาย
ไลฟวิว

c5 ระยะเวลารอคําสัง่
จากรีโมต

1 นาที (คาเริ่มตน)
5 นาที
10 นาที
15 นาที

d การถายภาพ/แสดงผล
d1 เสียงเตือน ความดัง

ความสูงต่ํา
d2 แสดงเสนตาราง

ในชองมองภาพ
เปด
ปด (คาเริ่มตน)

d3 การแสดงและ
ปรับความไวแสง

แสดงความไวแสง (ISO)
แสดงคา ISO/ISO อยางงาย
แสดงจํานวนภาพที่ถายได (คาเริ่มตน)

d4 แสดงคําแนะนํา
บนจอ

เปด (คาเริ่มตน)
ปด

d5 ความเร็วการถาย
ในโหมด CL

5 fps
4 fps
3 fps (คาเริ่มตน)
2 fps
1 fps

d6 ถายตอเนื่องสงูสุด 1–100
d7 การเรียงหมายเลข

ไฟล
เปด (คาเริ่มตน)
ปด
รีเซ็ต

d8 การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

อัตโนมัติ (คาเริ่มตน)
ปรับเอง

d9 ไฟหนาจอ LCD เปด
ปด (คาเริ่มตน)

d10 โหมดหนวงเวลา
ถาย

3 วินาที
2 วินาที
1 วินาที
ปด (คาเริ่มตน)

d11 เตือนใหใชแฟลช เปด (คาเริ่มตน)
ปด

d12 แบตเตอรี่ประเภท 
MB-D14

LR6 (AA อัลคาไลน) (คาเริ่มตน)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA ลเิทียม)

d13 ลําดบัแบตเตอรี่ ใชแบตเตอรี่ MB-D14 กอน (คาเริ่มตน)
ใชแบตเตอรี่ของกลองกอน
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e การถายครอม/แฟลช
e1 ความเร็วสมัพันธ

กับแฟลช
1/250 วินาที (Auto FP)
1/200 วินาที (Auto FP)
1/200 วินาที (คาเริ่มตน)
1/160 วินาที
1/125 วินาที
1/100 วินาที
1/80 วินาที
1/60 วินาที

e2 ความไวชัตเตอร
ของแฟลช

1/60 วินาที (คาเริ่มตน)
1/30 วินาที
1/15 วินาที
1/8 วินาที
1/4 วินาที
1/2 วินาที
1 วินาที
2 วินาที
4 วินาที
8 วินาที
15 วินาที
30 วินาที

e3 การควบคุมแฟลช
ในตวักลอง

TTL (คาเริ่มตน)
ปรับเอง
การยิงแฟลชซ้ํา
โหมดสัง่แฟลช

e3 แฟลชเสริม * TTL (คาเริ่มตน)
ปรับเอง

e4 การชดเชยแสง
เม่ือใชแฟลช

ท้ังภาพ (คาเริ่มตน)
ฉากหลังเทาน้ัน

e5 โมเดลลิง่แฟลช เปด (คาเริ่มตน)
ปด

e6 ตัง้คาการ
ถายครอมอัตโนมัติ

AE และแฟลช (คาเริ่มตน)
AE เทาน้ัน
แฟลชเทาน้ัน
ถายครอมไวตบาลานซ
ถายครอม ADL

e7 ลาํดบัการถายครอม MTR > อันเดอร > โอเวอร (คาเริ่มตน)
อันเดอร > MTR > โอเวอร

* จะปรากฏบนหนาจอเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-400 หรือ 
SB-300 เทานั้น

f การควบคุม
f1 ปุม OK 

(โหมดถายภาพ)
เลอืกจุดโฟกัสกึ่งกลาง (คาเริ่มตน)
ไฮไลทจุดโฟกัสท่ีใช
ไมใช

f2 กําหนดปุม Fn ดตูัวอยาง
ล็อคคาแสงแฟลช
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทาน้ัน
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทาน้ัน
AF-ON
ปดแฟลช
ถายตอเน่ืองแบบครอม
Active D-Lighting
+ NEF (RAW)
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ
วัดแสงเนนกลางภาพ
วัดแสงเฉพาะจุด
เสนตาราง
เลือกพ้ืนท่ีภาพ (คาเริ่มตน)
ระนาบกลองในชองมองภาพ
เมนูของฉนั
ไปรายการบนสดุในเมนูของฉนั
ความไว/รูรับแสง 1 สต็อป
เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU
แสดงภาพ
ไมมี

f3 กําหนดปุม 
Preview

ดตูัวอยาง (คาเริ่มตน)
ล็อคคาแสงแฟลช
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทาน้ัน
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทาน้ัน
AF-ON
ปดแฟลช
ถายตอเน่ืองแบบครอม
Active D-Lighting
+ NEF (RAW)
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ
วัดแสงเนนกลางภาพ
วัดแสงเฉพาะจุด
เสนตาราง
เลือกพ้ืนท่ีภาพ
ระนาบกลองในชองมองภาพ
เมนูของฉนั
ไปรายการบนสดุในเมนูของฉนั
ความไว/รูรับแสง 1 สต็อป
เลอืกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU
แสดงภาพ
ไมมี

f การควบคุม
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B เมนูต้ังคา (0 249)

f4 กําหนดปุม 
AE-L/AF-L

ล็อค AE/AF (คาเริ่มตน)
ล็อค AE เทาน้ัน
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทาน้ัน
AF-ON
ล็อคคาแสงแฟลช
ไมมี

f5 แปนหมุนเลอืก
คําสั่ง

หมุนแบบยอนกลบั
สลับหลกั/รอง
การตั้งคารูรับแสง
เมนูและการแสดงภาพ

f6 ปลอยปุมเพ่ือใช
แปนหมุน

ใช
ไม (คาเริ่มตน)

f7 ลอ็คชัตเตอร
เม่ือไมใสการด

ล็อคชัตเตอร
กดชัตเตอรได (คาเริ่มตน)

f8 แสดงคากลับดาน

(คาเริ่มตน)
f9 กําหนดปุม 4 ของ 

MB-D14
ล็อค AE/AF (คาเริ่มตน)
ล็อค AE เทาน้ัน
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทาน้ัน
AF-ON
ล็อคคาแสงแฟลช
เหมือนกับปุม Fn

g ภาพยนตร
g1 กําหนดปุม Fn ใสเครื่องหมายดัชนี

ดูขอมูลการถายภาพ
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทาน้ัน
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทาน้ัน
AF-ON
ไมมี (คาเริ่มตน)

g2 กําหนดปุม 
Preview

ใสเครื่องหมายดัชนี (คาเริ่มตน)
ดูขอมูลการถายภาพ
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทาน้ัน
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทาน้ัน
AF-ON
ไมมี

f การควบคมุ
g3 กําหนดปุม 

AE-L/AF-L
ใสเครื่องหมายดชันี
ดขูอมูลการถายภาพ
ลอ็ค AE/AF (คาเริ่มตน)
ลอ็ค AE เทาน้ัน
ลอ็ค AE (คาง)
ลอ็ค AF เทาน้ัน
AF-ON
ไมมี

g4 กําหนดปุมชัตเตอร ถายภาพ (คาเริ่มตน)
บันทึกภาพยนตร

ฟอรแมต
การดหนวยความจํา

ชองท่ี 1
ชองท่ี 2

บันทึก User settings บันทึกลง U1
บันทึกลง U2

รีเซ็ต User Settings รีเซ็ต U1
รีเซ็ต U2

ความสวางของจอภาพ อัตโนมัติ
ปรับเอง (คาเริ่มตน)

ทําความสะอาด
เซ็นเซอร

ทําความสะอาดทันที
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด

ยกกระจก
เพื่อทําความสะอาด 1

เร่ิม

ภาพอางอิงสําหรับ
ลบฝุน

เร่ิม
ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม

HDMI ความละเอียดของสัญญาณ
การควบคมุอุปกรณ

ลดการกะพริบ อัตโนมัติ (คาเริ่มตน)
50 Hz
60 Hz

โซนเวลาและวันท่ี โซนเวลา
วันท่ีและเวลา
รูปแบบวันท่ี
ชดเชยเวลากลางวัน

ภาษา (Language) , , , 
, , , 

, , , 
, , , 

, , 
, , 

, , , 
, , , 

, , 
, , , 

g ภาพยนตร
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N เมนูรีทัช (0 261)

O เมนูของฉัน (0 280)

คําอธิบายภาพ เสร็จ
ใสคําอธิบาย
แนบคําอธิบาย

หมุนภาพอัตโนมัติ เปด (คาเริ่มตน)
ปด

ขอมูลแบตเตอร่ี –
ขอมูลลิขสทิธิ์ เสร็จ

ช่ือชางภาพ
ลิขสิทธิ์
แนบขอมูลลิขสิทธิ์

บันทึก/โหลดการตั้งคา บันทึกการตัง้คา
โหลดการตั้งคา

GPS ตั้งเวลาสแตนดบาย
ตําแหนง
ใช GPS ตั้งนาฬิกาในกลอง

ระนาบกลอง –
ขอมูลเลนสท่ีไมม ีCPU เสร็จ

หมายเลขเลนส
ทางยาวโฟกัส (มม.)
คารูรับแสงสงูสุด

ปรับ AF อยางละเอียด ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด)
คาท่ีบันทึกไว
คาเริ่มตน
แสดงคาท่ีบันทึกไว

สง Eye-Fi 2 ชองท่ี 1
ชองท่ี 2

รุนเฟรมแวร –

1 ใชตัวเลือกนี้ไมไดเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่อยูที่ J หรือตํ่ากวา
2 ใชไดกับการดหนวยความจํา Eye-Fi ที่รองรับเทานั้น

D-Lighting –
แกไขตาแดง –
ตดัสวน –
โทนสีเดยีว ขาวดํา

ซีเปย
โทนสีนํ้าเงนิ

เอฟ็เฟกตจากฟลเตอร สกายไลท
ฟลเตอรสีอบอุน
เรงสแีดง
เรงสเีขียว
เรงสนํ้ีาเงิน
ประกายแฉก
ปรับภาพนุม

สมดุลของสี –
การซอนภาพ 1 –
โปรเซสภาพ 
NEF (RAW)

–

ยอขนาด เลือกภาพ
เลือกปลายทาง
เลือกขนาด

ตกแตงอยางรวดเร็ว –
ปรับภาพตรง –
ควบคมุความผิดเพี้ยน อัตโนมัติ

ปรับเอง
เลนสฟชอาย –
ภาพลายเสนสี –
ภาพรางสี –
ปรับสดัสวนภาพ –
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว –
เลือกสีเดน –
ตัดตอภาพยนตร เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิน้สุด

บันทึกเฟรมที่เลือก
เปรียบเทียบภาพคูกัน 2 –

1 ใชไดเมื่อกดปุม G และเลือกแท็บ N ในเมนู
2 ใชไดเมื่อกดปุม J หรือ c (b) เพือ่แสดงเมนูรีทัชขณะแสดงภาพ

แบบเต็มจอ

เพิ่มรายการ เมนูแสดงภาพ
เมนูถายภาพ
เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมนูตั้งคา
เมนูรีทัช

ลบรายการ * –
จัดลําดบั –
เลือกแท็บ เมนูของฉนั

คาท่ีเพ่ิงตั้ง

* สามารถลบรายการไดโดยการไฮไลทใน เมนูของฉัน และกดปุม O (Q) 
สองครั้ง
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เพ่ือความปลอดภัยของทาน
เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภัณฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอานขอควรระวังเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยท้ังหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณน้ี เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภยัเหลาน้ีไวในท่ีซึ่งผูท่ีจะใช
ผลิตภณัฑน้ีทุกคนสามารถอานได

ผลตางๆ ท่ีอาจเกิดจากการไมปฏิบติัตามขอควรระวังท่ีระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปน้ี:

❚❚คําเตือน

Aหามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพเมื่อ
ถายภาพวัตถุยอนแสง เมื่อกลองโฟกัสแสงแดดขณะที่
ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกลกับองคประกอบภาพ
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

Aหามมองดวงอาทติยผานทางชองมองภาพ
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอ่ืนๆ ผานทาง
ชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็นอยางถาวร

A การใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพเมื่อทาน
กําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใชความ
ระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได

Aปดกลองทนัทหีากกลองทํางานผิดปกติ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกล่ินผิดปกติออกมาจาก
อะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) ใหถอด
ปล๊ักอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่ออกทันที 
โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ หลังจากนําแบตเตอรี่ออก ใหนําอุปกรณ
ไปรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon 
ที่ไดรับการแตงตั้ง

Aหามใชอปุกรณในบรเิวณที่มกีาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือไฟลุกไหม

A อยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรอืทารก
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได

A เก็บใหพนมือเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังช้ินสวนขนาดเล็ก
ติดคอ หากเด็กกลืนช้ินสวนขนาดเล็กเขาไป ใหรีบ
ปรึกษาแพทยทันที 

Aหามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภัณฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
ผิดปกติควรใหเฉพาะชางที่มีความชํานาญเปน
ผูซอมแซมผลิตภัณฑเทานั้น หากผลิตภัณฑแตกออก
จากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ ใหนําแบตเตอรี่
ออกและ/หรือถอดปล๊ักอะแดปเตอร AC จากนั้นนํา
ผลิตภัณฑไปรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon 
ที่ไดรับการแตงตั้ง

A อยาสมัผัสกลอง แบตเตอรี่ หรอืเครื่องชารจ
เปนเวลานาน หากไมไดเปดสวิทชหรือไมได
ใชงานกลอง
ช้ินสวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน 
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมข้ึนไดบนผิวหนัง

Aหามทิง้ผลิตภัณฑไวในที่ทีอุ่ณหภูมทิี่สงูเกิน 
เชนในรถที่ปดอยูหรอืการถูกแสงแดดโดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได

A อยาหนัแฟลชไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

Aหลกีเลีย่งการสัมผัสถูกครสิตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษ
กระจกบาด รวมทั้งระวงัไมใหคริสตัลเหลวจาก
จอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือปาก

สัญลักษณน้ีแสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนท้ังหมดกอนการใช
ผลิตภณัฑ Nikon น้ี

A
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A ขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือวัตถุอ่ืน
อาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
มองไมเห็นช่ัวคราวได แฟลชควรอยูหางจากตัว
แบบอยางนอย 1 เมตร ควรใชความระมัดระวงั
เปนพิเศษในการถายภาพเด็กทารก

A ขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่
อาจรั่วหรือระเบิดได โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง
ตอไปนี้เมื่อใชงานแบตเตอรี่สําหรับผลิตภัณฑนี้:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้
• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่
• ปดสวิทชผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ หากทาน
กําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊กออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสูง

• หามนําแบตเตอรี่จุมนํ้าหรือสัมผัสกับนํ้า
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวตัถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
ก๊ิบหนีบผม

• เมื่อแบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับ
ผลิตภัณฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเมื่อไมมีไฟเหลืออยู

• เมื่อไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น

• หลังการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน แบตเตอรี่
อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก ใหปดกลอง
และปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง

• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ 
เชน สีหรอืรูปรางผิดเพี้ยน ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที

A ขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บได หรือผลิตภัณฑ
เสียหายเนื่องจากไฟไหม หรือไฟฟาช็อต

• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนที่อยูบนหรืออยูใกลกับสวน
ประกอบของปลั๊กที่เปนโลหะ การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครื่องชารจในระหวาง
เกิดพายุฟาคะนอง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต

• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟหรือ
ปลอยใหสายไฟสัมผัสความรอนหรือเปลวไฟ
หากฉนวนหุมสายไฟชํารุดจนมองเห็นเสนลวด
ภายในใหนําสายไฟไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งการไม
ปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
หรือไฟฟาช็อต

• อยาจับปล๊ักหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก การ
ไมปฏิบัติตามขอควรระวงันี้อาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บได หรือผลิตภัณฑเสียหายเนื่องจากไฟ
ไหม หรือไฟฟาช็อต

• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง 
DC เปน AC การไมปฏิบัติตามขอควรระวงันี้
อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอน
สูงเกินหรือไฟลุกไหม

A ใชสายไฟที่เหมาะสม
เมื่อเช่ือมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณเขา
หรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะสาย
สัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนายใหเทานั้น
เพื่อใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ

A ซีดีรอม
ไมควรเลนแผนซดีรีอมทีม่ซีอฟตแวรหรือคูมอืใน
เครือ่งเลนซดีเีพลง การเลนแผนซีดรีอมในเครือ่งเลน
ซีดเีพลงอาจทาํใหสญูเสยีการไดยนิหรอืทาํใหอุปกรณเสยีหาย

A อยาเคลือ่นยายขาต้ังกลองทีต่อเลนส หรอืกลองไว 
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอ่ืนโดยไมตั้งใจซ่ึง
เปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได

A ใหทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่จากสาย
การบินและโรงพยาบาล
กลองนี้สามารถแผคล่ืนความถี่วิทยุที่อาจรบกวน
อุปกรณทางการแพทยหรือระบบนําทางเครื่องบิน
ได ปดใชคุณสมบัติเครือขายแบบไรสายและถอด
อุปกรณเสริมแบบไรสายทั้งหมดออกจากกลอง
กอนข้ึนเครื่อง และปดกลองระหวางที่เครื่องบินข้ึน
และลงจอด ในศูนยทางการแพทย ใหทําตาม
คําแนะนําของเจาหนาที่ที่เก่ียวกับการใชงาน
อุปกรณแบบไรสาย
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คําบอกกลาว
• หามนาํสวนใดๆ ของคูมือทีใ่หมากับผลิตภณัฑนี ้
ไปทาํการคัดลอก ถายทอดตอ บนัทกึไวเพือ่ถายทอดตอ 
เก็บไวในระบบซึง่เรียกคนคืนออกมาใชไดอีก หรือแปล
เปนภาษาอืน่ ไมวาจะในรูปแบบใดหรือเพือ่จุดประสงค
ใดก็ตาม โดยไมไดรับอนญุาตเปนลายลกัษณอักษรจาก 
Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงคณุสมบติัหรือ
รายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรทีไ่ดกลาวไวใน
คูมือทีใ่หมากบัผลิตภณัฑนีไ้ดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจาก
การใชผลิตภัณฑน้ี

• เราไดพยายามอยางเต็มท่ีจนแนใจวาขอมูลในคูมือ
ฉบับน้ีถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม 
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นท่ี
ของทาน (ตามท่ีอยูซึ่งแจงไวตางหาก)
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คําเตอืนเกีย่วกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร 
กลองดิจิตอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• รายการที่หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบตัร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบตัรรัฐบาลทองถ่ิน 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือ
ส่ิงผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบตัร เหรียญกษาปณ 
หรือใบหุนท่ีใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรอืผลิตซํ้ากับดวงตราไปรษณยีากรหรอื
ไปรษณียบตัรท่ีไมใชแลวซ่ึงออกโดยรฐับาล ยกเวนไดรับ
การอนุญาตลวงหนาจากรฐับาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากรที่ออก
โดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําส่ิงของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือผลิต
ซ้ํากับใบตราสารตางๆ ท่ีออกโดยบริษัทเอกชน 
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน) 
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวนแต
เปนการทําสําเนาตามจาํนวนนอยท่ีสุด ซึง่บริษัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล 
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
บตัรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผานและคูปอง
รับประทานอาหาร

• ปฏิบัตใิหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ
การทาํสําเนาหรือผลิตซ้ําผลงานสรางสรรคทีมี่ลิขสิทธิ์ 
เชน หนงัสือ ดนตรี ภาพระบายสี ภาพพมิพจาก
ไมแกะสลัก แผนที ่ภาพวาด ภาพยนตร และภาพถาย 
ตองอยูในความควบคุมโดยกฎหมายลิขสิทธิข์องประเทศ
และระหวางประเทศ หามนาํผลิตภณัฑชิ้นนีไ้ปใชในการ
ทาํสําเนาหรือผลิตซ้าํใดๆ ซึง่มิชอบดวยกฎหมาย หรือ
เปนการละเมิดกฎหมายลขิสิทธิ์
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การท้ิงและกําจดัอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอมูลภาพด้ังเดิม
ไปท้ังหมด บางครัง้ไฟลภาพซึง่ลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลท่ีโยนท้ิงไป สามารถเรียกกลับคืนไดดวยการใชซอฟตแวร
ท่ีวางจําหนายอยูท่ัวไป ท้ังน้ีอาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบคุคลถูกนําไปใชดวยจุดประสงคท่ีมุงรายการรบัประกัน
ความเปนสวนบคุคลของขอมูลน้ีเปนความรบัผิดชอบของผูใช

กอนการทิง้หรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทัง้หมดทิง้ หรือใหฟอรแมต
อุปกรณเกบ็ขอมูลดังกลาวแลวเก็บบนัทกึขอมูลภาพซึง่ไมไดเปนขอมูลสวนบคุคล (เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหม
ใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลนัน้ ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวาไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 121) ใหเปนภาพซึ่งไมใช
ขอมูลสวนบคุคล เม่ือลงมือทาํลายอปุกรณเก็บขอมูล ควรกระทาํดวยความระมัดระวงัเพือ่หลีกเลี่ยงอันตรายหรอื
ความเสียหายทีอ่าจเกิดขึน้ตอทรัพยสินตางๆ ได

AVC Patent Portfolio License
ผลิตภณัฑน้ีไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธบิัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับการนําไปใช
ท่ีไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC 
ท่ีไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือท่ีไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ ท่ีไดรับจากผูใหบริการวิดีโอ
ท่ีไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับการใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูล
เพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูท่ีเวปไซต http://www.mpegla.com
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ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทาน้ัน
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ และ
อุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะเทาน้ัน
ท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบติังานและความปลอดภัยของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการ
รับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจของบริษัทอื่นท่ีไมมีแผน
ซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวนการทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่
รอนเกนิไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือร่ัวได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งในเขตพื้นท่ี

D ใชเฉพาะอปุกรณเสริมยี่หอ Nikon เทาน้ัน
มีเพยีงเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon ของทาน 
โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบติังาน
และความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริมท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและ
ทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอปุกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดรับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทาน
นํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีจําหนายกลอง หรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งทุกหนึ่งถึงสองป 
และรับการซอมแซมทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการ
ตรวจสอบและรับบริการตรวจสภาพเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนําอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลอง
เปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย

A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเที่ยว) ใหทดลอง
ถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการสูญเสีย
ผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูท้ังชีวิต
Nikon เชือ่ใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยทาน
สามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัพเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภณัฑ เกร็ดความรูตางๆ คําถามที่พบบอย 
(FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล ขอมูลเพิม่เติมจะขอไดจากตัวแทน
ของ Nikon ในเขตพื้นท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก URL ตอไปน: http://imaging.nikon.com/
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รายการชิ้นสวนในบรรจภุัณฑ
ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในทีน่ี้ไดใหมาพรอมกับกลอง

• กลอง D610

• ฝาครอบชองเสียบ
แฟลชนอก BS-1

• ขอบยางรองตา
DK-21

• ฝาครอบปองกัน
จอภาพ BM-14

• ฝาปดตัวกลอง
BF-1B

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจชนิด
EN-EL15 (พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่)

• สายคลองกลอง AN-DC10
• สาย USB UC-E15
• ซีดี ViewNX 2
• คูมอืการใชงาน (ฉบับนี)้
• ใบรับประกัน

การดหนวยความจํามีแยกจําหนาย
ตางหาก

• เครือ่งชารจแบตเตอรี ่MH-25 (อะแดปเตอร AC 
เสยีบผนังจะมใีหเฉพาะในประเทศทีจํ่าเปน
รปูรางของสายไฟขึน้อยูกบัประเทศทีว่างจาํหนาย)

• ฝาปดชองมองภาพ DK-5

A สายคลองกลอง
รอยสายคลองเขากับชองรอยท้ังสองชองบนตัวกลองใหแนนหนาดังแสดงในภาพดานลาง



1

X

X

บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพือ่ทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง ทานสามารถบุคมารก
สวนนีไ้วเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหาสวนทีเ่หลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

1 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร................................. 6, 83
2 แปนหมุนเลือกโหมด ................................................ 5
3 ปุมปลดลอ็คแปนหมุนเลอืกโหมด ............................. 5
4 ชองรอยสายคลองกลอง
5 ปุมปลดลอ็คแปนเลอืกโหมดลั่นชัตเตอร .............. 6, 83
6 ชองเสียบแฟลชนอก (สาํหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) ... 292
7 ฝาครอบชองเสียบแฟลชนอก................................ 292
8 สวทิชเปดปดการทํางาน........................................... 1
9 ปุมกดชตัเตอร ................................................. 38, 39

10 ปุม E
การชดเชยแสง ................................................ 112
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม.................................... 151

11 ปุมบันทึกภาพยนตร .............................................. 58
12 ปุม Z/Q

ระบบวัดแสง ................................................... 109
การฟอรแมตการดหนวยความจํา........................ 31

13 เครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) ........................... 103
14 แผงควบคุม ............................................................ 7

A สวิทชเปดปดการทํางาน
หมุนสวิทชเปดปดการทํางานตามที่แสดงในรูป
เพื่อเปดการทํางานของกลอง

หมุนสวิทชเปดปดการทํางานตามที่แสดงในรูป
เพื่อปดการทํางานของกลอง
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ตัวกลอง (ตอ)

1 แฟลชในตัวกลอง .................................................143
2 กระจก ..........................................................88, 303
3 กานเชือ่มตอระบบวดัแสง .....................................328
4 เครือ่งหมายแสดงตําแหนงติดตัง้เมาทเลนส .............26
5 ปุม M/Y

โหมดแฟลช .....................................................143
การชดเชยแสงแฟลช ........................................148

6 ปุม D
การถายครอม ..................................153, 156, 158

7 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหนา)......................86
8 ไมโครโฟนในตัวกลอง.......................................58, 65
9 ฝาปดชองตอสายสัญญาณเสียง .....................61, 298

10 ฝาปดชองตอ HDMI/USB ....................194, 196, 204
11 ฝาปดขั้วตออปุกรณเสรมิ......................................298
12 ปุมถอดเลนส.........................................................26
13 ปุมโหมดออโตโฟกัส.................................51, 98, 100
14 ตัวเลอืกโหมดโฟกัส .......................................97, 103
15 ชองเสียบหูฟง .......................................................61
16 ชองตอสําหรบัไมโครโฟนภายนอก ..........................61
17 ชองตอสาย USB 

การเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร ........................194
การเชื่อมตอเขากับเครื่องพิมพ ..........................196

18 ชองตอ HDMI แบบพินขนาดเล็ก ..........................204
19 ขัว้ตออุปกรณเสริม ......................................175, 298

A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D จะเปนการเปดใชงานตั้งเวลา
สแตนดบายและไฟแบค็ไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) ทําใหดูหนาจอ
ในท่ีมืดได เม่ือปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน แลวกลับไปท่ีตําแหนง ON 
ไฟจะยังสองสวางประมาณหกวินาทีขณะที่ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบาย
ทํางานหรือจนล่ันชัตเตอร หรือจนกวาจะหมุนสวิทชเปดปดการทํางาน
ไปทาง D อีกครั้ง

สวิทชเปดปดการทํางาน
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ตวักลอง (ตอ)

1 ไฟชวยหาออโตโฟกัส ........................................... 223
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย ........................................ 86
ไฟชวยลดตาแดง ................................................. 145

2 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ............................... 12, 245
3 ปุมแสดงระยะชัดลึก ........................60, 77, 244, 248
4 ปุม Fn (ฟงกชั่น) ........................... 92, 149, 174, 242
5 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ....................................... 23
6 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ .......................... 23

7 ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D14 ..... 297
8 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ............................. 299
9 ขั้ว CPU

10 เมาทเลนส .................................................... 26, 103
11 AF coupling
12 ชองตอขาตั้งกลอง
13 ฝาปดตัวกลอง .............................................. 25, 298

D ไมโครโฟนและลําโพง
อยาวางไมโครโฟนหรือลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึก
ไวในอุปกรณแมเหล็ก
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ตัวกลอง (ตอ)

1 ชองมองภาพ .........................................................33
2 ขอบยางรองตา ......................................................86
3 ปุม O/Q

ลบ ............................................................47, 189
การฟอรแมตการดหนวยความจํา ........................31

4 ปุม K
แสดงภาพ .................................................46, 177

5 จอภาพ
แสดงการตั้งคา ....................................................9
ไลฟวิว.........................................................49, 57
การดูภาพ..........................................................46
การแสดงภาพเต็มจอ........................................177

6 ปุม G
เมนู...........................................................18, 207

7 ปุม c/b
รทีัช ..........................................................69, 261
Picture Control.........................................50, 129

8 ปุม L/U
Help (วธิีใช) ......................................................18
ปองกัน............................................................188
ไวตบาลานซ ...................................115, 117, 120

9 ปุม X/T
ซมูขยายภาพเขา..............................................187
คุณภาพของภาพ/ขนาด................................93, 95

10 ปุม W/S
ซูมขยายภาพออก/ภาพยอสวนขนาดเลก็ ...185, 186
คาความไวแสง (ISO).......................................105
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ............................107
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม ....................................151

11 ปุมปรบัแกสายตา ..................................................33
12 ปุม A

การใชปุมลอ็ค AE/AF ......................102, 110, 244
13 แปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก ...............................12, 245
14 ตัวเลอืกคําสั่ง ........................................................19
15 ปุม J (OK) ................................................19, 241
16 ลอ็คตัวเลือกจุดโฟกัส...........................................101
17 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา .................29
18 เซ็นเซอรวดัแสงสวางของสภาพแวดลอมสําหรบัระบบ

ควบคุมความสวางของจอภาพแบบอัตโนมัติ
.................................................................53, 250

19 ปุมเลือกไลฟวิว
การถายภาพไลฟวิว ...........................................49
ไลฟวิวของภาพยนตร .........................................57

20 ปุม a...........................................................49, 57
21 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหลัง)......................86
22 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา..............29, 38
23 ลําโพง ..................................................................67
24 ปุม R (ขอมลู) ................................................9, 11
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แปนหมุนเลือกโหมด
กลองเครื่องนี้มโีหมดสําหรับใชงาน
ตามที่ระบุไวตอไปนี้ ในการเลือกโหมด 
กดปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด 
แลวหมนุแปน

โหมด P, S, A และ M
เลือกโหมดเหลาน้ีเพื่อควบคุมการตั้งคาตางๆ ของกลองไดอยางเต็มท่ี
• P—โปรแกรมอตัโนมัติ (0 75)
• S—อตัโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 76)
• A—อตัโนมัติปรับรูรับแสง (0 77)
• M—ปรับเอง (0 78)

โหมดอัตโนมัติ
เลือกโหมดเหลาน้ีเพือ่การถายภาพแบบเล็งแลวถายอยางงายๆ
• i อัตโนมัติ (0 35)
• j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) (0 35)

โหมดสําเร็จรูป (0 40)
กลองจะปรับการตั้งคาตางๆ ใหเหมาะกับฉากอัตโนมัติ 
เลือกโหมดใหตรงกับฉากท่ีทานกําลังถายภาพ

โหมด U1 และ U2 (0 81)
เก็บและเรียกใชการตั้งคาการถายภาพที่ปรับแตงตามความตองการไว

A เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 285) ไดเฉพาะในโหมด A และ M เทาน้ัน การเลือกโหมดอื่นขณะใชเลนสชนิด
ไมมี CPU จะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในการเลือกโหมดลัน่ชัตเตอร ใหกดปุมปลดล็อค
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอรไปยังการตั้งคาที่ตองการ (0 83)

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ ถายทีละภาพทุกครั้งท่ีกดปุมกดชตัเตอร

CL
การถายภาพตอเน่ือง
ความเร็วต่ํา

กลองจะถายภาพในอัตราท่ีชาเม่ือกดปุมกดชัตเตอร

CH
การถายภาพตอเน่ือง
ความเร็วสูง

กลองจะถายภาพในอัตราท่ีเร็วเม่ือกดปุมกดชัตเตอร

J
การกดชัตเตอร
แบบเงียบ

เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตเสียงลั่นชัตเตอรจะเบาลง

M ถายภาพ Qc 
(ตอเน่ืองแบบเงียบ)

กลองจะถายภาพหลายๆ ภาพในแตละครั้งท่ีกดปุมกดชัตเตอร 
เสียงรบกวนกลองจะลดลง

E ตั้งเวลาถาย ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย

4 รีโมตคอนโทรล ถายภาพดวยรีโมตคอนโทรลเสริมภายนอก ML-L3

MUP ยกกระจกขึ้น ยกกระจกขึ้นกอนถายภาพ

ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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แผงควบคุม

1 สัญลักษณแสดงอุณหภูมิสี................................... 120
2 ความไวชัตเตอร .............................................. 76, 78
คาการชดเชยแสง ................................................ 112
คาชดเชยแสงแฟลช ............................................. 148
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ........................ 118
อุณหภูมิสี ................................................... 115, 120
หมายเลขคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง ......................... 121
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอมคาแสง
และแฟลช........................................................ 153

จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอมไวตบาลานซ
....................................................................... 156

จํานวนชวงเวลาในการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
....................................................................... 165

ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU)..................... 172
3 สัญลักษณแสดงแบตเตอรี ่MB-D14 ..................... 233

4 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่................. 35
5 โหมดแฟลช ........................................................ 144
6 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ .............................................. 97
7 ขนาดภาพ ............................................................ 95
8 คุณภาพของภาพ .................................................. 93
9 สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

....................................................................... 118
10 ไวตบาลานซ ....................................................... 115
11 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง ........................... 73, 288
12 รรูับแสง (คารูรับแสง) ...................................... 77, 78

รรูับแสง (จํานวนสต็อป)................................. 73, 288
การเพิ่มคารูรบัแสงเมื่อถายครอม ................. 154, 156
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม ADL........... 158
จํานวนภาพตอชวงเวลา ....................................... 165
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU)................. 174
สัญลักษณแสดงโหมด PC ................................... 195

13 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา (ชองที่ 1)
................................................................... 30, 96

14 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา (ชองที่ 2)
................................................................... 30, 96

15 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) .................. 105
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อตัโนมัติ........... 108

16 สัญลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา ............ 166
สัญลักษณแสดงการเหลือ่มเวลา .......................... 170

17 ระบบวัดแสง ....................................................... 109
18 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช................... 234
19 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ................... 75
20 สัญลักษณแสดง AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

......................................................................... 99
สัญลักษณแสดงโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส.................. 100
สัญลักษณแสดงการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ .......... 99

21 สัญลักษณ HDR ................................................. 140
22 สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน ........................ 161

23 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและแฟลช ... 153
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ .......... 156
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL..................... 158

24 สัญลักษณแสดงการถายภาพครอม ...... 153, 156, 158
25 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ............................ 112
26 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ................... 148
27 อักษร “K” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา

สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)............. 36
28 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได .............................. 36

จํานวนภาพที่เหลือที่สามารถบันทึกได 
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ............ 38, 84, 335

คาความไวแสง (ISO) .......................................... 105
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง

....................................................................... 122
ปรมิาณ Active D-Lighting ................................. 138
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพเหลื่อมเวลา .......... 170
หมายเลขเลนสแบบปรบัเอง ................................. 174
สัญลักษณแสดงโหมดการจบัภาพ ........................ 195
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ HDMI-CEC............. 205
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ชองมองภาพ

1 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
d2 เปน เปด) ...................................................229

2 จุดโฟกัส................................................38, 101, 222
โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ............................................99

3 กรอบพื้นที่ออโตโฟกัส ..............................33, 37, 179
4 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ...........38, 102, 103
5 ระบบวัดแสง........................................................109
6 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)...............................110
7 ความไวชัตเตอร ...............................................76, 78
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ...............................................97

8 รูรับแสง (คารูรบัแสง) .......................................77, 78
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) .................................73, 288

9 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช....................148
10 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ............................112
11 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)...................105
12 คาความไวแสง (ISO)...........................................105

ปริมาณ Active D-Lighting..................................138
โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ............................................99

13 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ................39, 231
14 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช ..................149

15 สญัลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ...................234
16 สญัลักษณแสดงคารูรับแสง ............................73, 288
17 สญัลักษณแสดงคาแสง..........................................78

สวนแสดงผลการชดเชยแสง .................................112
สญัลักษณแสดง Roll...........................................243

18 คําเตือนแบตเตอรีอ่อน ...........................................35
19 สญัลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและแฟลช ....153

สญัลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ...........156
สญัลักษณแสดงการถายครอม ADL .....................158

20 สญัลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ ...........108
21 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ...............................36

จํานวนภาพที่เหลือที่สามารถบันทึกได 
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม.............38, 84, 335

สญัลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
.......................................................................122

คาการชดเชยแสง ................................................112
คาชดเชยแสงแฟลช .............................................148

22 อกัษร “K” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรบัการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ) .............36

D ไมมีแบตเตอร่ี
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึง่เปนสิ่งปกติและไมไดเกิดจากการ
ทํางานที่ผิดปกติ การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็ม

D จอแสดงผลของแผงควบคมุและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภมิู และเวลาในการ
ตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในที่อุณหภูมิตํ่า ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมไดเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติ
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
กดปุม R เพื่อแสดงความไวชัตเตอร รูรับแสง จํานวนภาพที่สามารถบันทกึได 
โหมดพืน้ที่ออโตโฟกสั และขอมลูการถายภาพอื่นๆ บนหนาจอ

ปุม R

1 โหมดถายภาพ .......................................... 35, 40, 73
2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ................... 75
3 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช................... 234
4 ความไวชัตเตอร .............................................. 76, 78
คาการชดเชยแสง ................................................ 112
คาชดเชยแสงแฟลช ............................................. 148
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอมคาแสง
และแฟลช........................................................ 153

จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอมไวตบาลานซ
....................................................................... 156

ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU)..................... 172
อุณหภูมิสี ................................................... 115, 120

5 สัญลักษณแสดงอุณหภูมิสี................................... 120
6 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง............................ 73, 288
7 รรูับแสง (คารูรบัแสง)....................................... 77, 78
รรูับแสง (จํานวนสต็อป) ................................. 73, 288
การเพิ่มคารูรบัแสงเมื่อถายครอม.................. 154, 155
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม ADL ........... 158
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU)................. 174

8 โหมดลั่นชัตเตอร ............................................... 6, 83
ความเร็วการถายภาพตอเนื่อง .............................. 229

9 สัญลักษณแสดงคาแสง ......................................... 78
สวนแสดงผลการชดเชยแสง ................................. 112
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม
การถายครอมคาแสงและแฟลช ........................ 153
การถายครอมไวตบาลานซ............................... 156

10 สัญลักษณ HDR ................................................. 140
ความแตกตางของคาแสง HDR............................ 140

11 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ของกลอง
......................................................................... 35

12 จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี ่MB-D14 ................ 232
สัญลักษณแสดงแบตเตอรี ่MB-D14 ..................... 232

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

14 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได .............................. 36
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพเหลื่อมเวลา .......... 170
หมายเลขเลนสแบบปรบัเอง ................................. 174

15 การกําหนดปุม Fn............................................... 242
16 การกําหนดปุม AE-L/AF-L .................................. 244
17 โหมดรีโมตคอนโทรล ............................................. 85
18 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเมื่อเปดรับแสง

เปนเวลานาน ................................................... 218
19 หนาที่ของการดในชองที่ 2 ..................................... 96
20 ไวตบาลานซ ....................................................... 115

สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
....................................................................... 118

21 สัญลักษณแสดง AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
....................................................................... 100

สัญลักษณแสดงจุดโฟกัส..................................... 101
สัญลักษณแสดงโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ................. 100
สัญลักษณแสดงการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ........ 100

22 คุณภาพของภาพ .................................................. 93
23 ขนาดภาพ ............................................................ 95
24 โหมดแฟลช ........................................................ 144
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25 สัญลักษณแสดงพื้นที่ภาพ ......................................90
26 ระบบวัดแสง........................................................109
27 การควบคมุความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ .......................217
28 สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”..................28, 253
29 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ............................253
30 ขอมูลลิขสทิธิ์.......................................................256
31 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและแฟลช ....153

สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ ...........156
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL .....................158

32 จํานวนการถายครอม ADL ...................................138

33 สญัลักษณแสดงการถายภาพซอน ........................162
34 เสียง “บิ๊บ” ..........................................................228
35 สญัลักษณแสดงการชดเชยแสง ............................112
36 สญัลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ...................148
37 สญัลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช ..................149
38 สญัลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา.............166

สญัลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา...........................170
39 สญัลักษณแสดงการเชื่อมตอ GPS........................175
40 การกําหนดปุมแสดงระยะชัดลึก ...........................244
41 สญัลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด .....................218
42 สญัลักษณแสดง Active D-Lighting .....................138
43 สญัลักษณแสดงการลดนอยซที่ความไวแสงสงู.......218
44 ตั้งคาภาพยนตร ....................................................65
45 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ...............................................97
46 สญัลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi.....................260
47 สญัลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) ..................105

คาความไวแสง (ISO)...........................................105
สญัลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ ...........108

48 สญัลักษณแสดง Picture Control .........................130

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกสองครั้ง หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง จอภาพ
จะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วินาที

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปด
จอภาพ, 0 228) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d8 (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ, 0 231)
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❚❚การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของรายการตางๆ ดานลาง ใหกดปุม R ในจอขอมลู
การถายภาพ ไฮไลทรายการดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด J เพื่อดูตัวเลือกสําหรับ
รายการที่ไฮไลทไว

ปุม R
1 ตั้งคาภาพยนตร .................................................... 65
2 การลดนอยซที่ความไวแสงสูง .............................. 218
3 Active D-Lighting.............................................. 137
4 ควบคมุขอบมืด ................................................... 218
5 การกําหนดปุมแสดงระยะชดัลึก ........................... 244
6 การกําหนดปุม Fn............................................... 242
7 การกําหนดปุม AE-L/AF-L .................................. 244
8 โหมดรีโมตคอนโทรล ............................................. 85
9 การลดนอยซเมื่อรับแสงเปนเวลานาน ................... 218

10 หนาที่ของการดในชองที่ 2 ..................................... 96

A คําแนะนําเกี่ยวกบัเคร่ืองมือ
คําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือจะแสดงชื่อของรายการที่เลือก ซึ่งปรากฏอยูในการ
แสดงผลขอมูลการถายภาพ ทานสามารถปดคําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือได
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 (แสดงคําแนะนําบนจอ; 0 229)
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แปนหมุนเลือกคําส่ัง
สามารถใชเฉพาะแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักและรอง หรือใชแปนทัง้สองรวมกับปุมควบคุมอื่นๆ 
เพือ่ปรับการตั้งคาตางๆ

โหมดแฟลช
การชดเชยแสงแฟลช

การถายครอม

ปุม M/Y

ปุม D

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําส่ังยอย

แปนหมุนเลือกคําส่ังหลัก

การชดเชยแสง
ปุม E

ระบบวัดแสง
ปุม Z/Q

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
โหมดพื้นท่ี AF

ปุมโหมดออโตโฟกัส

ไวตบาลานซ
ปุม L/U

คาความไวแสง (ISO)
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ปุม W/S

คุณภาพของภาพ/ขนาด
ปุม X/T
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❚❚โหมดสําเร็จรูป

❚❚คุณภาพของภาพและขนาดภาพ

❚❚โฟกัสอัตโนมัติ

เลือกสภาวะการถายภาพ (h; 0 40)

โหมด h แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

ต้ังคาคุณภาพของภาพ (0 93) +

ปุม X (T) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

เลือกขนาดภาพ (0 95) +

ปุม X (T) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

เลือกโหมดออโตโฟกัส (0 98) +

ปุมโหมดออโตโฟกัส แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

เลือกโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส (0 100) +

ปุมโหมดออโตโฟกัส แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม
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❚❚คาความไวแสง (ISO)

❚❚คาแสง

ต้ังคาคาความไวแสง (0 105) +

ปุม W (S) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

ต้ังคาการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ 
(0 107)

+

ปุม W (S) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

เลือกคารูรับแสงและความไวชัตเตอร
แบบตางๆ (โหมด P; 0 75)

โหมด P แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

เลือกความไวชัตเตอร (โหมด S หรือ M; 
0 76, 78)

โหมด S หรือ M แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

เลือกคารูรับแสง (โหมด A หรือ M; 
0 77, 78)

โหมด A หรือ M แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

เลือกตัวเลือกการวัดแสง (โหมด P, S, A 
หรือ M; 0 109)

+

ปุม Z (Q) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม
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❚❚ไวตบาลานซ

ต้ังคาการชดเชยแสง (โหมด P, S, A หรือ 
M; 0 112)

+

ปุม E แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

เปดใชงานหรือยกเลิกการถายครอม/
เลือกจํานวนภาพที่ตองการในการ
ถายครอม (โหมด P, S, A หรือ M; 
0 153)

+

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

เลือกขั้นการเพิ่มคารูรับแสงในการ
ถายครอม (โหมด P, S, A หรือ M; 
0 154)

+

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

เลือกตัวเลือกไวตบาลานซ (โหมด P, S, A 
หรือ M; 0 115)

+

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

ปรับไวตบาลานซอยางละเอียด 
(0 117) ต้ังคาอุณหภูมิสี (0 120) 
หรือเลือกคาไวตบาลานซท่ีต้ังเอง 
(0 121) ในโหมด P, S, A หรือ M 

+

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม
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❚❚การต้ังคาแฟลช
เลือกโหมดแฟลช (0 144) +

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

ต้ังคาการชดเชยแสงแฟลช (โหมด P, S, 
A หรือ M; 0 148)

+

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม
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ฝาครอบปองกันจอภาพ BM-14
กลองจะมาพรอมฝาครอบพลาสติกใสเพื่อทําใหจอภาพสะอาดอยูเสมอและ
เพือ่ปองกันจอภาพเมือ่ไมไดใชงานกลอง ในการปดฝาครอบ ใหเสียบกาน
ที่ดานบนของฝาครอบเขากับชองเสียบเหนือจอภาพของกลอง (q) แลวกดที่
ดานลางของฝาจนเขาทีแ่ละไดยินเสียงคลิก (w)

ในการถอดฝาครอบออก ใหจับกลองใหมั่นคงแลวคอยๆ ดึงดานลางของฝาครอบ
ออกตามภาพที่แสดงทางดานขวา
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เมนูกลอง
ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถเขาถึงไดจาก
เมนูกลอง เมื่อตองการดูเมนู ใหกดปุม G

แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปน้ี:
• D: แสดงภาพ (0 207)
• C: การถายภาพ (0 214)
• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 219)

• B: ตั้งคา (0 249)
• N: รีทัช (0 261)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาท่ีเพ่ิงตั้ง (คาเริ่มตนคือ 

เมนูของฉัน; 0 280)

d
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ 
ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม L (U) คําอธิบาย
ของตัวเลือกหรือเมนูท่ีเลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 
3 เพื่อเลื่อนหนาจอ

ปุม G

แถบเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

ปุม L (U)
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การใชงานเมนูกลอง
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพือ่คนหาเมนกูลอง

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนูตางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพือ่ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนูที่เลือก
กด 2 เพือ่วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนูที่เลือก

เลือกรายการที่ไฮไลทหรือแสดงเมนูยอย

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท

ยกเลิกและกลับไปยังเมนูกอน

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการเมนูที่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนู
โดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี:้
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทัว่ไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกบัการกด J แตในบางกรณจีะสามารถทําการเลือกได
โดยกดปุม J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (0 39)
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ขั้นตอนแรก

ชารจแบตเตอรี่
กลองใชพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจชนิด EN-EL15 (มาพรอมกับตัวกลอง) เพือ่ใหถายภาพ
ไดนานทีสุ่ด โปรดชารจแบตเตอรีใ่นเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-25 ท่ีใหมากอนใชงาน หากแบตเตอรีไ่มมี
ไฟเหลือ จะใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาทเีพือ่ชารจไฟจนเต็ม

1 เสียบสายไฟ AC
เสียบสายไฟ ปลั๊กอะแดปเตอร AC ควรอยูในตําแหนงตามที่แสดงในภาพ
ดานขวา หามหมุนปลั๊ก

2 ถอดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ออก
ถอดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี่

3 ใสแบตเตอรี่
วางแบตเตอรี่ลงในชองใสแบตเตอรี่บนเครื่องชารจดังแสดงในภาพ

4 เสียบปล๊ักเครื่องชารจ
ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพริบชาๆ ขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

5 นําแบตเตอรี่ออกเมื่อชารจเสร็จ
การชารจจะเสร็จสิ้นเมื่อไฟ CHARGE (ชารจ) หยุดกะพริบ ถอดปลั๊กเครื่องชารจและนําแบตเตอรี่ออก

D การชารจแบตเตอร่ี
ชารจแบตเตอรี่ในรมท่ีอุณหภมิูโดยรอบระหวาง 5 °C – 35 °C แบตเตอรี่จะไมถูก
ชารจหากมีอุณหภูมิตํ่ากวา 0 °C หรือสูงกวา 60 °C

กําลังชารจ
แบตเตอรี่

การชารจ
เสร็จสมบูรณ 
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A อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนังอาจมีมาใหพรอมกับเครื่องชารจ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อผลิตภัณฑ ในการใชงาน ใหเสียบอะแดปเตอรเขากับชอง
เสียบไฟ AC ของเครื่องชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง
ในทิศทางตามแสดงในภาพ (w) แลวหมุนอะแดปเตอร 90° เพื่อใหอยูในตําแหนง
ท่ีแสดงในภาพ (e) ทําขั้นตอนนี้ยอนกลับเพื่อถอดอะแดปเตอรออก

กานล็อคอะแดปเตอร AC 
แบบเสียบผนัง

90°
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ใสแบตเตอรี่
กอนใสแบตเตอรี่ ใหหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปที่ OFF

1 เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
ปลดล็อค (q) แลวเปด (w) ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

2 ใสแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรี่ในทศิทางตามที่แสดงในภาพ (q) โดยใหแบตเตอรี่กดกาน
ล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใส
แบตเตอรี่ลงไปจนสดุ (w)

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี

D การใสแบตเตอร่ีและการนําแบตเตอร่ีออก
ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนใสแบตเตอรี่หรือนําแบตเตอรี่ออก

A การนําแบตเตอร่ีออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ กดกานล็อคแบตเตอรี่ตาม
ทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่แลวดึงแบตเตอรี่ออก

กานล็อคแบตเตอรี่
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D แบตเตอร่ีและเคร่ืองชารจ
โปรดอานและปฏิบติัตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xviii–xix และ 306–308 ของคูมือฉบับน้ี หามใชแบตเตอรี่
เม่ืออุณหภมิูโดยรอบต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่เสียหาย
หรือมีประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นเม่ือแบตเตอรี่มีอุณหภมิูระหวาง 
0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C

ถาไฟ CHARGE (ชารจ) กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวาอุณหภมิูแวดลอม
อยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไปใหม ถายังคงมีปญหาอยู 
ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานคาท่ีทานซื้อหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการ
แตงตั้ง

หามลัดวงจรขั้วตอเครื่องชารจ; การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําใหเครื่องชารจ
เสียหายได อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก 
การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเครื่องชารจแสดงวาการชารจเสร็จสมบรูณแลว ท้ังๆ ท่ีชารจแบตเตอรี่
ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเริ่มชารจอีกครั้ง ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลด
หากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภูมิตํ่า หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิท่ีตํ่ากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิ
ตํ่ากวา 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอร่ี (0 255) จะแสดงคาท่ี
ตํ่าลงชั่วคราว

แบตเตอรี่อาจรอนขึ้นทันทีหลังใชงาน ใหรอจนแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจซ้ํา

สายไฟและอะแดปเตอรเสียบผนังท่ีใหมาใชไดกับ MH-25 เทาน้ัน ใชเครื่องชารจกับแบตเตอรี่ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน 
โปรดถอดปลั๊กเม่ือไมใชงาน

เม่ือเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานที่อุณหภูมิหอง แสดงวาตองเปลี่ยน
แบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่ EN-EL15 กอนใหม

A แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15
แบตเตอรี่ EN-EL15 ท่ีใหมาจะสงขอมูลใหกับอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีรองรับและทําใหกลองสามารถแสดงสถานะการชารจ
ของแบตเตอรี่เปนหกระดับ (0 35) ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอร่ี ในเมนูต้ังคาจะใหรายละเอียดการชารจแบตเตอรี่ 
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ และจํานวนภาพที่ถายนับจากชารจแบตเตอรี่ครั้งลาสุด (0 255)
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ประกอบเลนส
ควรระมัดระวังไมใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสออก เลนสที่ใชในคูมือน้ีเพื่อแสดงภาพประกอบโดยทั่วไปคือ AF-S NIKKOR 
24–120mm f/4G ED VR

1 ปดกลอง

2 ถอดฝาปดเลนสดานหลังและฝาปด
ตัวกลองออก

ฝาปดหนาเลนส
เลนสฮูด

สเกลทางยาวโฟกัส ดัชนีขอตอ
ดัชนีสเกลทางยาวโฟกัส

ขัว้ CPU (0 287)

สวิทชปรับโหมดโฟกัส (0 26, 103)

สวิทชเปดปดระบบลดภาพสั่นไหว
สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว

วงแหวนปรับโฟกัส (0 55, 103)

ฝาปดเลนสดานหลัง

วงแหวนปรับระยะซูม
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3 ประกอบเลนส
หมุนใหดัชนีขอตอบนตัวเลนสตรงกับดัชนีขอตอบนตัวกลอง จัดตําแหนงเลนสใหตรงกับเขี้ยวของ
ตัวกลอง (q) ระวังอยากดปุมถอดเลนส จากนั้นหมนุเลนสทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเขาที ่(w)

หากเลนสที่มีสวิทชโหมดโฟกัส ใหเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (A, M/A 
หรือ A/M)

A การถอดเลนส
ตรวจสอบวาไดปดการทํางานของกลองแลวกอนถอดหรือเปลี่ยนเลนส ในการถอด
เลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) 
หลังถอดเลนสแลว ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี

D เลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 287) ใหล็อครูรับแสงไวท่ี
การตั้งคาแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด)

A พ้ืนท่ีภาพ
พื้นท่ีภาพรูปแบบ DX จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเม่ือประกอบเลนส DX เขากับกลอง 
(0 89)

พื้นท่ีภาพ
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การตั้งคาพ้ืนฐาน
หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อเปดกลองเปนครั้งแรก เลือกภาษาและตั้งเวลาและวันที ่
ทานจะไมสามารถถายภาพไดจนกวาจะต้ังเวลาและวันที่

1 เปดกลอง
หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น

2 เลือกภาษา
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทภาษาทีต่องการ แลวกด J

3 เลือกโซนเวลา
หนาจอเลือกโซนเวลาจะปรากฏขึ้น กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลท
โซนเวลาทองถิ่น (ชอง UTC แสดงผลตางเปนช่ัวโมงระหวาง
โซนเวลาที่เลือกไวกับเวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC) แลวกด J

4 เลือกรูปแบบวันที่
กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกลําดับการแสดงป เดือน และวัน 
กด J เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

5 เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน
ตัวเลอืกชดเชยเวลากลางวันจะปรากฏขึ้น คาเริ่มตนจะปด
ฟงกช่ันชดเชยเวลากลางวัน ถามีการใชชดเชยเวลากลางวัน
ในโซนเวลาทองถิ่น ใหกด 1 เพื่อไฮไลท เปด แลวกด J

6 ตั้งวนัที่และเวลา
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น กด 4 หรือ 2 
เพือ่เลือกรายการ กด 1 หรือ 3 เพือ่เปลี่ยนแปลง กด J 
เพือ่ต้ังนาฬิกาและออกไปยงัโหมดถายภาพ
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A การต้ังนาฬิกา
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาภาษาและวันท่ี/เวลาไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ภาษา (Language) (0 253) และ 
โซนเวลาและวันท่ี (0 253) ในเมนูต้ังคา นอกจากนี้ยังสามารถปรับเวลาในกลองใหตรงกับอุปกรณ GPS ได 
(0 175)

A แบตเตอร่ีนาฬิกา
นาฬิกาในกลองรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจไดตางหาก ซึ่งจะชารจถาจําเปนเม่ือใสแบตเตอรี่หลักไว 
หรือกลองใชไฟจากปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B และอะแดปเตอร AC ชนิด EH-5b ซึ่งเปนอุปกรณเสริม 
(0 297) การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน ถากลองแสดงการเตือน
เม่ือเปดเครื่อง ระบวุายังไมไดต้ังนาฬิกา และสัญลักษณ Y กะพริบบนจอขอมูลการถายภาพ แบตเตอรี่นาฬิกา
หมดและระบบไดรีเซ็ตนาฬกิา ต้ังนาฬิกาเปนวันท่ีและเวลาที่ถูกตอง

A นาฬิกาในกลอง
นาฬิกาในกลองมีความเที่ยงตรงนอยกวานาฬกิาขอมือและนาฬกิาในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาที่มี
ความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจําเปน
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ใสการดหนวยความจํา
กลองจะเก็บรูปภาพไวบนการดหนวยความจํา Secure Digital (SD) (มีจําหนายแยกตางหาก; 0 334) 
กลองมชีองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง (ชองที ่1 และชองที่ 2) หากทานตองการใช
การดหนวยความจําเพียงการดเดียว ใหใสการดในชองที่ 1 (0 30)

1 ปดกลอง

2 เปดฝาปดชองบรรจุแผนการด
เลื่อนฝาปดชองบรรจุแผนการดออก (q) แลวเปดชองบรรจุแผนการด 
(w)

3 ใสการดหนวยความจํา
ถือการดหนวยความจําตามที่แสดงในภาพดานขวามือ แลวสอดเขาไป
จนคลิกเขาที่ ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะติดสวางช่ัวครู

ปดฝาชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา หากใชงานการดหนวยความจํา
กับกลองเปนครั้งแรกหรือการดถูกฟอรแมตในอุปกรณอืน่ ใหฟอรแมตการด
ตามที่อธิบายในหนา 31

A การใสการดหนวยความจําและการนําการดหนวยความจําออก
ปดกลองทุกครั้งกอนใสการดหนวยความจําหรือนําการดหนวยความจําออก

D การใสการดหนวยความจํา
การใสการดหนวยความจํากลับดานอาจทําใหกลองหรือการดเสียหายได 
ตรวจสอบใหแนใจวาการดอยูในทิศทางที่ถูกตอง ฝาปดชองบรรจุแผนการด
จะปดไมไดถาใสการดผิดดาน

A การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปดการทํางานของกลอง 
จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา 
แลวกดการดลงเพื่อใหการดดีดตัวออก (q) จากนั้นจะสามารถดึงการดออกได (w)

16G
B

ดานหนา
ไฟแสดงการเขาถงึการดหนวยความจาํ

16 G
B
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A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่ชนิด EN-EL15 ท่ีชารจแลวบรรจุอยูภายในและไมไดใส
การดหนวยความจํา S จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมและชองมองภาพ

A การใชการดหนวยความจําสองใบ
ชองท่ี 1 สําหรับใสการดหลัก สวนการดในชองท่ี 2 จะใชสําหรับสํารองขอมูลหรือ
ใชสําหรับงานรอง หากเลือก ภาพท่ีเกินมา ซึ่งเปนคาตั้งมาจากโรงงานใหกับ 
หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 (0 96) เม่ือใสการดหนวยความจําไวท้ังสองชอง
การดในชองท่ี 2 จะถูกใชเฉพาะเมื่อการดในชองท่ี 1 เต็ม

ชองท่ี 1

ชองท่ี 2
แผงควบคุมจะแสดงชองท่ีใสการดหนวยความจําอยูในปจจุบัน (ตัวอยางทางดานขวา
แสดงสัญลักษณท่ีปรากฏขึ้นเมื่อมีการใสการดในแตละชอง) ถาการดหนวยความจําเต็ม
หรือล็อคอยู หรือเกิดขอผิดพลาดขึ้น สัญลักษณของการดดังกลาวจะกะพริบ (0 324)

แผงควบคุม

การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏบิัติตามขอควรระวังในการถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลอง

• ปดกลองทุกครั้งกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําออกจากกลอง ปดกลอง 
หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟระหวางการฟอรแมต หรือในขณะบันทึก ลบ หรือคัดลอกขอมูลกับ
คอมพิวเตอร การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วของการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอยางรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพวิเตอร
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ฟอรแมตการดหนวยความจํา
จะตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครั้งแรกหรือหลังจากนําไปใชหรือถูกฟอรแมตใน
อุปกรณอื่น

1 เปดกลอง

2 กดปุม O (Q) และ Z (Q)
กดปุม O (Q) และ Z (Q) คางไวพรอมกันจนกระทัง่ 
C (ฟอรแมต) กะพริบขึ้นในหนาจอการแสดงผลความไว
ชัตเตอรในแผงควบคุมและในชองมองภาพ ถาใสการด
หนวยความจําสองการด การดในชองที่ 1 (0 30) 
จะถกูเลือก ทานสามารถเลือกการดในชองที่ 2 ไดโดยการ
หมุนแปนเลือกคําสัง่หลัก หากตองการออกโดยไมฟอรแมต
การดหนวยความจํา ใหรอจนกวา C จะหยุดกะพริบ 
(ประมาณหกวินาที) หรือกดปุมใดๆ นอกเหนอืจากปุม O 
(Q) และ Z (Q)

3 กดปุม O (Q) และ Z (Q) อีกครั้ง
กดปุม O (Q) และ Z (Q) พรอมกันเปนครั้งที่สองขณะที่ C กะพริบอยูเพือ่ฟอรแมต
การดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําหรือแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหวาง
การฟอรแมต 

เมื่อการฟอรแมตเสร็จสมบูรณ แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพถายทีส่ามารถ
บันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน

D การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูลใดๆ ท่ีมีอยูอยางถาวร ตรวจสอบใหแนใจวาไดคัดลอกภาพถายและ
ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีทานตองการเก็บไวลงในคอมพวิเตอรกอนดําเนินการตอ (0 193)

ปุม O (Q) ปุม Z (Q)
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A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับเพื่อปองกัน
ขอมูลสูญหายโดยไมต้ังใจ เม่ือสวิทชอยูท่ีตําแหนง “lock” (ล็อค) 
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดและจะไมสามารถลบหรือ
บันทึกภาพถายได (คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอถาทานพยายาม
จะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปท่ี
ตําแหนง “เขียน”

A โปรดอาน
ดูหนา 250 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการฟอรแมตการดหนวยความจําโดยใชตัวเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา 
ในเมนูต้ังคา

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูล

16 GB
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ปรับโฟกัสชองมองภาพ
กลองจะมีปุมปรับแกสายตาเพื่อปรับใหเหมาะกับสายตาทีแ่ตกตางกันของแตละคน ตรวจสอบวาภาพที่แสดง
ในชองมองภาพอยูในโฟกัสกอนจะจัดองคประกอบภาพในชองมองภาพ

1 เปดกลอง
ถอดฝาปดหนาเลนสออกและเปดการทํางานของกลอง

2 ปรับโฟกัสชองมองภาพ
หมุนปุมปรับแกสายตาจนกระทั่งกรอบพืน้ที่ออโตโฟกัส
มีความคมชัด ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับ
ชองมองภาพ โปรดระวังอยาใหนิ้วหรือเล็บกดโดนดวงตา

A ปรับโฟกัสชองมองภาพ
หากทานไมสามารถปรบัโฟกสัชองมองภาพดงัทีอ่ธบิายไวขางตนได ใหเลอืกออโตโฟกสัทลีะภาพ (AF-S; 0 97), 
ออโตโฟกสัจดุเดยีว (0 99) และจดุโฟกสักึง่กลาง (0 101) จากนัน้จดัองคประกอบวตัถทุีม่คีอนทราสตสงูใหอยูในจดุโฟกสั
กึง่กลางแลวกดปุมกดชตัเตอรลงครึ่งหนึง่เพือ่โฟกสั เมือ่กลองปรับโฟกสัไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพือ่ทาํใหวตัถุ
อยูในโฟกสัในชองมองภาพ ถาจาํเปน สามารถปรับโฟกสัชองมองภาพไดอกีโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึง่เปนอปุกรณ
เสริม (0 297)

กรอบพืน้ท่ีออโตโฟกัส
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การถายภาพและการแสดงภาพ
ขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาในสวนนี้จะอธบิายวิธีการถายภาพในโหมด i (อตัโนมัติ) ซ่ึงเปนโหมด “เล็งแลวถาย” 
แบบอัตโนมัติ โดยกลองจะควบคุมการตั้งคาสวนใหญตามสภาวะการถายภาพ และแฟลช
จะทํางานโดยอัตโนมติัหากวัตถุไดรับแสงไมเพียงพอ ในการถายภาพโดยไมใชแฟลช
แตปลอยใหกลองควบคุมการตั้งคาอื่นๆ ใหหมนุแปนโหมดไปที่ j เพือ่เลือกโหมดอัตโนมัติ 
(ปดแฟลช)

ขั้นตอนที่ 1: เปดการทํางานของกลอง

1 เปดกลอง
ถอดฝาปดหนาเลนสออกและเปดการทํางานของกลอง แผงควบคุมจะเปดขึ้นและจอภาพในชอง
มองภาพจะสวางขึ้น

2 ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอร่ี
ตรวจสอบระดับพลงังานแบตเตอรี่ในแผงควบคุมหรือในชองมองภาพ

การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)

แผงควบคุม * ชองมองภาพ * คําอธิบาย
L — แบตเตอรี่เต็ม
K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —
I —
H d แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอรี่หรือเตรียมแบตเตอรี่สํารองใหพรอม
H

(กะพริบ)
d 

(กะพริบ)
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจหรือเปล่ียนแบตเตอรี่

* สัญลักษณจะไมแสดงเมื่อกลองใชไฟจากปล๊ักตออะแดปเตอร EP-5B และอะแดปเตอร AC ชนิด EH-5b 
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม V ปรากฏในจอขอมูลการถายภาพ

A การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เม่ือเปดหรือปดการทํางานของกลอง กลองจะสั่น Low-pass Filter ท่ีครอบเซ็นเซอรรับภาพอยูเพื่อขจัดฝุน (0 301)
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3 ตรวจสอบจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถ
บันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000 จะถูกปดเศษลง
เปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน คาระหวาง 2000 ถึง 
2099 จะแสดงเปน 2.0 K) ถาใสการดหนวยความจําสองการด 
จอภาพจะแสดงพื้นทีว่างทีเ่หลืออยูในการดในชองที่ 1 (0 30) เมื่อจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
ใกลถึง A ตัวเลขจะกะพริบ และ n หรือ j จะกะพริบในหนาจอความไวชัตเตอรและ
สัญลักษณของการดดังกลาวจะกะพริบขึ้น ใหใสการดหนวยความจําอื่น (0 29) หรือลบภาพถาย
บางสวนทิ้งไป (0 47, 189)

ขั้นตอนที่ 2: เลือกโหมด i หรือ j
ในการถายภาพในสถานทีห่ามใชแฟลช การถายภาพทารก 
หรือการจับภาพแสงธรรมชาติในสภาวะที่มีแสงนอย ใหหมุนแปน
โหมดไปที่ j ในกรณอีื่นๆ ใหหมุนแปนโหมดไปที ่i

โหมด j โหมด i

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจําไว 
สัญลักษณการดหนวยความจําและจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะ
แสดงขึน้ (ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจําบางการด
จะแสดงขอมูลน้ีเฉพาะเมื่อกลองเปดอยู)

แปนหมุนเลือกโหมด

แผงควบคุม
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ขั้นตอนที่ 3: จัดองคประกอบภาพ

1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับมือจับของกลอง
ดวยมือขวาและประคองตัวกลองหรือเลนสดวยมอืซาย 
วางพกัขอศอกบนลําตัวเพือ่เปนฐานรองรับและกาวขาขางหนึ่งออกไ
ปขางหนาครึ่งกาวเพือ่ใหรางกายสวนบนมัน่คง 
เมื่อจัดองคประกอบภาพในทิศทางแนวตั้ง (สูง) ใหจับกลองตาม
ภาพประกอบดานลางจากภาพประกอบทั้งสามภาพทาง
ดานขวา

ในโหมด j ความไวชัตเตอรจะตํ่าเมือ่มีแสงนอย ควรใชขาตั้ง
กลอง

2 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหลักอยูในกรอบพื้นที่
ออโตโฟกัส

A การใชเลนซซูม
ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อซูมวัตถุเขามาใหมีขนาดใหญขึ้นใน
กรอบภาพ หรือซูมออกเพื่อเพิ่มพื้นท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดในภาพถาย 
(เลือกทางยาวโฟกัสท่ียาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัสของเลนสเพือ่ซูมเขา 
เลือกทางยาวโฟกัสท่ีส้ันลงเพื่อซูมออก)

กรอบพื้นท่ีออโตโฟกัส

ซูมเขา

ซูมออก

วงแหวนปรับระยะซูม
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ขั้นตอนที่ 4: โฟกัส

1 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จุดโฟกัสที่ใชจะแสดงขึ้น 
ถาวัตถุไดรับแสงไมเพยีงพอ แฟลชอาจเปดขึ้นและ
ไฟชวยหาออโตโฟกัสอาจติดสวาง

2 ตรวจสอบสัญลักษณตางๆ ในชองมองภาพ
เมือ่กลองโฟกัสภาพไดแลว สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 
(I) จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จํานวนภาพถายที่สามารถเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอร 
(“t”; 0 84) จะแสดงในชองมองภาพ

ขั้นตอนที่ 5: ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อลั่นชัตเตอรและบันทึกภาพถาย 
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําถัดจากฝาปดชองบรรจุแผน
การดหนวยความจําจะติดสวางขณะกําลังบันทึกภาพถายลงในการด
หนวยความจํา อยาดีดการดหนวยความจําออก หรือถอดหรือตัด
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวาไฟจะดับและการบันทึกเสร็จ
สมบูรณ

สัญลักษณ
แสดงวาอยู
ในโฟกสั คําอธิบาย
I วัตถุอยูในโฟกัส

2 4 จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ
2 4 จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
2 4
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได 
ดูหนา 98 

จุดโฟกัส

สัญลักษณแสดง
วาอยูในโฟกัส

ความจขุองหนวย
ความจาํบฟัเฟอร 

ไฟแสดงการเขาถงึการดหนวยความจาํ
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A ปุมกดชัตเตอร
กลองมีปุมกดชัตเตอรแบบสองจังหวะ กลองจะโฟกัสเม่ือกดปุมกดชตัเตอรลงครึ่งหนึ่ง ในการถายภาพ ใหกดปุม
กดชัตเตอรจากระยะที่เหลือลงจนสุด

โฟกัส: กดลงครึ่งหนึ่ง ถายภาพ: กดลงจนสุด
A ตั้งเวลาสแตนดบาย
หนาจอความไวชัตเตอรและคารูรับแสงท่ีชองมองภาพและที่แผงควบคุมจะดับลงถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลา
ประมาณ 6 วินาที เพื่อลดการใชพลังงานแบตเตอรี ่ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปดจอภาพอีกครั้ง 
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีต้ังเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัติโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 227)

ระบบวัดแสดงเปด ระบบวัดแสงปด ระบบวัดแสงเปด
A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพิ่มแสงสวางเพือ่การวัดแสงที่ถูกตองในโหมด i แฟลชในตัวกลองจะ
เปดขึ้นโดยอัตโนมัติเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถ
ถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลวเทาน้ัน 
ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึ้น แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู 
ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเปนเวลาสั้นๆ แลวลองอีกครั้ง

เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ จนกระท่ังกานล็อคคลิก
เขาท่ี
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การถายภาพแนวสรางสรรค (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมีโหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเร็จรูปจะปรับการตั้งคาตางๆ 
ใหเหมาะกับการถายภาพที่ตองการโดยอัตโนมติั ชวยใหสามารถถายภาพแนว
สรางสรรคไดงายดายเพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบาย
ในหนา 35–39

❚❚โหมด h
ในการดูฉากทีเ่ลือกไวในปจจุบัน ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ h แลวกดปุม R หากตองการเลือก
ฉากอื่น ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

ภาพบุคคล ทิวทัศน เด็ก กีฬา ถายระยะใกล
ภาพบุคคล
ตอนกลางคืน

ทิวทัศน
ตอนกลางคืน

k l p m n o r

ปารตี้/ในหอง ชายหาด/หิมะ อาทิตยตก ย่ําค่ํา/รุงเชา สัตวเลี้ยง
ภาพถาย
ใตแสงเทียน ดอกไมบาน

s t u v w x y
สีสันฤดูใบไมรวง ภาพอาหาร ภาพเงา ไฮคีย โลวคีย

z 0 1 2 3
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❚❚โหมดสําเร็จรูป
k ภาพบุคคล

ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพือ่ใหสีผิวทีนุ่มนวล 
เปนธรรมชาติ ถาตองการุอยูหางจากพืน้หลังหรือ
เมื่อใชเลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพืน้หลังจะดูนุมขึ้น
ทําใหภาพมีมติิความลึก

l ทิวทัศน

ใชสําหรับการถายภาพทิวทศันที่ใหสสีันสดใสใน
ตอนกลางวนั แฟลชในตวักลองและไฟชวยหาออโตโฟกสั
จะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย

p เด็ก

ใชสําหรับถายภาพตามธรรมชาติของเด็กๆ 
รายละเอียดของเสื้อผาและพืน้หลังจะถูกเรงสี 
แตสีผิวยังคงนุมนวลเปนธรรมชาติ

m กีฬา

ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดนิ่ง
เมือ่ถายภาพกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วซ่ึง
วตัถหุลักจะมีความโดดเดน แฟลชในตวักลองและไฟชวยหา
ออโตโฟกัสจะปดการทํางาน เมื่อตองการ
ถายภาพตอเนื่อง ใหเลือกโหมดถายภาพตอเนื่อง 
(0 6, 83)
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n ถายระยะใกล

ใชสําหรับถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง 
และวัตถุขนาดเล็กอืน่ๆ (เลนสซูมระยะใกลสามารถ
ใชเพือ่โฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก) แนะนํา
ใหใชขาตั้งกลองเพือ่ปองกันภาพเบลอ

o ภาพบุคคลตอนกลางคืน

ใชเมือ่ตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติ
ระหวางวัตถุหลักและพื้นหลงัในการถายภาพ
บุคคลในสภาพแสงนอย แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย

r ทิวทัศนตอนกลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติเมื่อถาย
ภาพทิวทัศนตอนกลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนน
และปายนอีอน แฟลชในตวักลองและไฟชวยหาออโตโฟกสั
จะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ปองกนัภาพเบลอ

s ปารตี้/ในหอง

บันทึกสภาพของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสําหรับ
งานปารต้ีและสภาพแสดงภายในหองอืน่ๆ
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t ชายหาด/หิมะ

จับภาพความสวางของพื้นน้ํา หิมะ หรือพืน้ทราย
ทีอ่ยูกลางแดด แฟลชในตวักลองและไฟชวยหาออโตโฟกสั
ใจะปดการทํางาน

u อาทิตยตก

เนนสสีนัใหมบีรรยากาศยามพระอาทติยขึน้หรือ
พระอาทติยตก แฟลชในตวักลองและไฟชวยหาออโตโฟกสั
ใจะปดการทาํงาน แนะนาํใหใชขาตัง้กลอง
เพือ่ปองกนัภาพเบลอในสภาพแสงนอย

v ยํ่าค่ํา/รุงเชา

เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา
และหลงัพระอาทติยตก แฟลชในตวักลองและไฟชวยหาออโต
โฟกัสจะปดการทํางาน แนะนําใหใช
ขาตั้งกลองเพือ่ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย

w สัตวเลี้ยง

ใชถายภาพสัตวเลี้ยงที่ไมชอบอยูเฉย ไฟชวยหาออโต
โฟกัสจะปดการทํางาน
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x ภาพถายใตแสงเทียน

สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน แฟลชในตัวกลอง
จะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพือ่ปองกัน
ภาพเบลอในสภาพแสงนอย

y ดอกไมบาน

ใชสําหรับถายภาพทุงดอกไม หมูตนไมบานดอก 
และภาพทิวทัศนอื่นๆ ที่มีดอกไมบาน แฟลชใน
ตัวกลองจะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย

z สีสนัฤดูใบไมรวง

เก็บภาพใบไมในฤดูใบไมรวงที่มีสีเหลืองและสีแดง
สดใส แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน แนะนํา
ใหใชขาตั้งกลองเพือ่ปองกันภาพเบลอในสภาพ
แสงนอย

0 ภาพอาหาร

ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ปองกนัภาพเบลอและสามารถใชแฟลชได 
(0 143)
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1 ภาพเงา

วัตถุยอนแสงในพืน้หลังที่มีแสงจา แฟลชในตัว
กลองจะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย

2 ไฮคีย

ใชในการถายฉากที่มคีวามสวางเพือ่สรางภาพที่
เติมเต็มไปดวยแสง แฟลชในตัวกลองจะปดการ
ทํางาน

3 โลวคีย

ใชในการถายฉากมืดเพื่อสรางภาพทีม่ืดทึม เครงขรึม
ซ่ึงเนนสวนไฮไลทใหเดนขึ้น แฟลชในตัวกลองจะปด
การทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกัน
ภาพเบลอในสภาพแสงนอย
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การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจําที่มีภาพ
ที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงภาพอืน่ๆ ไดโดยกด 4 หรือ 2 
หากตองการดูขอมลูเพิม่เติมของภาพถายปจจุบัน 
ใหกด 1 และ 3 (0 179)

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมด
ถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง

A การแสดงภาพทันทีท่ีถาย
เม่ือเลือก แสดงภาพทันทีท่ีถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 212) ภาพถายจะแสดงในจอภาพโดยอัตโนมัติ
ชั่วขณะหลังจากถายภาพ

A โปรดอาน
ดูหนา 178 สําหรับขอมูลเพิม่เติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

ปุม K

0,       0                             

  1/ 125 F5. 6 85mm100

100ND610  DSC_0001.  JPG
15/10/2013  10: 02: 28

NNORORMALAL
6016x4016

NIKON  D6101/12
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การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลวจะไมสามารถ
กูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายทีท่านตองการลบตามที่อธบิายไวในหนาที่
แลว ตําแหนงของภาพปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณที่
มุมดานลางซายของหนาจอ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยนืยันจะปรากฏขึ้น กดปุม O 
(Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลบัไปที่การแสดงภาพ 
หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกด K

A ลบ
หากตองการลบภาพที่เลือก (0 190) ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือก (0 191) หรือลบภาพทั้งหมดในตําแหนง
ท่ีเลือกบนการดหนวยความจํา (0 190) ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ

ปุม O (Q)
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การถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C (การถายภาพไลฟวิว)

2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ กรณีนีจ้ะไม
สามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได

3 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่ไดอธิบายไวในหนา 51

4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่เพื่อโฟกัสภาพ

จุดโฟกัสจะกะพริบสีเขียวขณะที่กลองทําการโฟกัส ถากลองโฟกัสภาพได 
จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบ
สีแดง (โปรดทราบวายังสามารถถายภาพไดแมจุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง 
ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพกอนถายภาพ) ทานสามารถล็อคคาแสง
ไดโดยกดปุม A AE-L/AF-L (0 110); โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง ในโหมด M ทานสามารถปรับคาแสงไดโดยใชสัญลักษณแสดง
คาแสง (0 78)

D ปดชองมองภาพ
ในการปองกันไมใหแสงที่ผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสง ใหนํา
ขอบยางรองตาออกแลวปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ DK-5 ท่ีใหมา
กอนถายภาพ (0 86) ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a

ปุม A AE-L/AF-L
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5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปดการทํางาน

6 ออกจากโหมดไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากโหมดไลฟวิว

D การส้ินสุดไลฟวิว
ไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือถอดเลนสออก ไลฟวิวอาจหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหวงจร
ภายในกลองเสียหาย ใหออกจากไลฟวิวเม่ือไมไดใชกลอง โปรดทราบวาอุณหภูมิของวงจรภายในกลอง
อาจสูงขึ้นและทําใหเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จดุพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา) 
ไดในสถานการณตอไปน้ี (นอกจากนี้กลองอาจอุนขึ้นจนสัมผัสได ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติ
แตอยางใด):
• อุณหภมิูโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเริ่มขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกครั้ง 

A การเลือก Picture Control (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
การกด c (b) ขณะอยูในโหมดไลฟวิวจะเปนการเปด
รายการ Picture Control ไฮไลท Picture Control ท่ีตองการ 
แลวกด 2 เพื่อปรับการตั้งคา Picture Control (0 129)

A ภาพยนตร
การบนัทึกภาพยนตรจะใชงานไมไดในขณะถายภาพไลฟวิว รวมถึงการกดปุมบนัทึกภาพยนตรจะไมเกิดผล
ใดๆ เลือกไลฟวิวของภาพยนตร (0 57) เพือ่ถายภาพยนตร

ปุม c (b)
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การโฟกัสภาพในไลฟวิว
หากตองการโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมนุตัวเลือกโหมด
โฟกัสไปที ่AF แลวปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพือ่เลือกโหมดพื้นที่
ออโตโฟกัสและโฟกัสอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเกี่ยวกบัการปรับ
โฟกัสภาพดวยตนเอง ใหดูหนา 55

❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนีส้ามารถเลือกใชไดในโหมดไลฟวิว: 

หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมติั ใหกดปุมโหมดออโตโฟกัสแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
โหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ 

โหมด คําอธิบาย 
AF-S โฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-F
ออโตโฟกัสตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร โฟกัสจะ
ล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

ปุมโหมดออโตโฟกัส แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

จอภาพ

D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
ใหใชเลนส AF-S หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธท่ีตองการ โปรดทราบวาในไลฟวิว
น้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะที่กลองโฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจ
ปรากฏเปนสีเขยีวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานไกลของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพื้นท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออนหรือแหลงกําเนิดแสง
อ่ืนๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถี่หรือเกิดเปนแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียมหรือ
แสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง)
• วัตถุเคลื่อนท่ี

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การเลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส
โหมดพืน้ที่ออโตโฟกัสตอไปนี้สามารถเลือกใชในไลฟวิวได:

หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ใหกดปุมโหมดออโตโฟกัสแลวหมนุแปนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
โหมดทีต่องการปรากฏขึ้นในจอภาพ

โหมด คําอธิบาย

!

AF ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบคุคลโดยอัตโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไว
จะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบหลายใบหนา ซึ่งจะตรวจหาใบหนาไดสูงสุด 35 ใบหนา 
กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการเลือกวัตถุอ่ืน ใหใชตัวเลือกคําสั่ง) หากกลองไมสามารถ
ตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีวัตถุเบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจาก
หนาจอ

$

AF พ้ืนที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอ่ืนๆ ท่ีไมใชภาพบุคคล 
ใชตัวเลือกคําสั่งเลื่อนจดุโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด J เพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยู
ตรงกลางของกรอบภาพ

%

AF พ้ืนที่ปกติ: ใชสําหรับระบโุฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ ใชตัวเลือกคําสั่งเลื่อนจุด
โฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด J เพือ่จดัตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ 
แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

&

AF ติดตามวัตถุ: วางจุดโฟกัสไวบนวัตถุแลวกด J จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุท่ีเลือกขณะที่วัตถุเคลื่อนท่ี
ภายในกรอบภาพ หากตองการหยุดการติดตาม ใหกด J โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุได
หากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอ่ืนบดบัง เปลี่ยนขนาดในสายตาที่
มองเห็น สีหรือความสวาง หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือ
ความสวางของพื้นหลัง

ปุมโหมดออโตโฟกัส แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

จอภาพ
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การแสดงผลไลฟวิว: การถายภาพไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q เวลาท่ีเหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะ
แสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางานภายใน 30 วินาทีหรือนอยกวา

56

w เมนูลัด
ขณะถายภาพไลฟวิว ทานสามารถเรียกดูคําแนะนําสําหรับตัวเลือกท่ี
สามารถเลือกใชได

—

e โหมดโฟกัสอตัโนมัติ โหมดโฟกัสอัตโนมัติปจจุบัน 51
r โหมดพื้นท่ี AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน 52

t จุดโฟกสั
จดุโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับตัวเลือกของโหมด
พืน้ท่ีออโตโฟกัส

49

y
สัญลักษณแสดงความ
สวางของจอภาพ

กดปุม L (U) คางไว แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวางของ
จอภาพ (โปรดทราบวาความสวางของจอภาพจะไมมีผลตอภาพที่ถายดวย
กลองเครื่องน้ี) หากเลือก A (อัตโนมัติ) กลองจะปรับความสวางตามสภาวะ
แสงสวางลอมรอบท่ีวัดโดยเซ็นเซอรวัดแสงสวางของสภาพแวดลอม (0 4)

—

u สัญลักษณแสดงคาแสง
จะบงชี้วาภาพมืดเกินไปหรือสวางเกินไปเม่ือใชการตั้งคาปจจุบัน 
(โหมด M เทาน้ัน)

78

t

y

uw

q

re
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D สวนแสดงผลไลฟวิว
แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่ถายออกมา ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางอาจเกิดขึ้นบนจอภาพ 
และอาจมีแถบจาเกิดขึน้บางจดุโดยมีแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือวัตถุเกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลช
หรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากนี้ ภาพอาจผิดเพี้ยนหากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนท่ีผาน
กรอบภาพดวยความเร็วสูง การกะพริบถี่และแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต, หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม สามารถลดอาการดังกลาวไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 252) 
อาการดังกลาวอาจปรากฏบนภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในโหมดไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยง
การหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบติัตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายใน
กลองเสียหาย

A คาแสง
ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ คาแสงที่ไดอาจแตกตางไปจากเมื่อไมไดใชไลฟวิว การวัดแสงในโหมดไลฟวิวจะไดรับ
การปรับเพื่อใหเหมาะกับการแสดงผลไลฟวิว ทําใหไดภาพถายที่มีคาแสงใกลเคียงกับท่ีเห็นในหนาจอ ในโหมด P, S, 
A และ M สามารถปรับคาแสงได ±5 EV (0 112) โปรดทราบวาผลจากการปรับคาแสงเกิน +3 EV หรือตํ่ากวา 
–3 EV จะไมสามารถแสดงในจอภาพได
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: การถายภาพไลฟวิว
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม R

แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 103) ใหหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
จนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส

หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นประมาณ 19 × เพือ่การโฟกสัที่แมนยํา 
ใหกดปุม X (T) ขณะที่ซูมเขาภาพในเลนส หนาจอนําทางจะปรากฏ
ในกรอบสีเทาที่มุมดานลางขวาของหนาจอ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยัง
บริเวณที่มองไมเห็นในจอภาพ (ใชไดเฉพาะเมื่อเลือก AF พื้นที่กวางหรือ AF 
พื้นที่ปกติสําหรับโหมดออโตโฟกัส) หรือกด W (S) เพื่อซูมออก

แสดงขอมูล ปดขอมูล

ระนาบกลอง (0 258) เสนจัดองคประกอบภาพ

ปุม X (T)

หนาจอนําทาง
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A เลนสชนิดไมมี CPU
เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU ตองแนใจวาใสคาทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุด โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี 
CPU ในเมนูต้ังคา (0 172) เลนสชนิดไมมี CPU สามารถใชในโหมด A และ M (0 73) สวนรูรับแสงสามารถปรับได
โดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (0 53; ตัวนับถอยหลังจะเปลี่ยนเปน
สีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ไมจํากดั 
ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 0 228—5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว 
โปรดทราบวา แมวาหนาจอนับถอยหลังจะไมปรากฏขึ้นในระหวางการแสดงภาพ แตไลฟวิวยังคงหยุดโดยอัตโนมัติ
เม่ือหมดเวลา

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI ขณะถายภาพไลฟวิว จอภาพ
ของกลองจะยังเปดอยูและอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนสตามที่แสดง
ทางดานขวา ถาอุปกรณรองรับ HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับตัวเลือก 
HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูต้ังคา (0 205) กอนถายภาพในไลฟวิว
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ไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟวิวได

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 (ไลฟวิวของภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกเงาจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพของกลอง
เหมอืนกับภาพยนตรที่เกิดขึ้นจริง เปนการปรับปรุงการรับแสง กรณีนี้
จะไมสามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได

3 เลือกโหมดโฟกัส (0 51)

4 เลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส (0 52)

A สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 61) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A กอนการบันทึก
กอนบันทึกภาพ ปดรูรับแสง (เฉพาะโหมด A และ M, 0 77, 78) ทานยังสามารถเลือก Picture Control 
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M, 0 129) หรือพื้นท่ีสี (0 217) ในโหมด P, S, A และ M คาไวตบาลานซ 
(0 115) สามารถกําหนดไดตลอดโดยกดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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5 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสาํหรบัฉากเปดเรือ่ง แลวโฟกสัภาพตามทีอ่ธบิายไวในขัน้ตอนที ่3 
และ 4 ในหนา 49 (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการโฟกัสภาพไลฟวิวของ
ภาพยนตร ดูหนา 51) โปรดทราบวาจํานวนวัตถุที่สามารถตรวจจับไดในโหมดออโตโฟกัสใบหนาจะ
ลดลงในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร

6 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพือ่เริ่มการบันทกึ สัญลักษณแสดงการบันทึก
และเวลาที่เหลือจะแสดงในจอภาพ คาแสงจะถูกกําหนดโดยใชระบบ
วัดแสงเฉลี่ยทั้งหมด แลวสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม A AE-L/AF-L 
(0 110) หรือ (ในโหมด P, S และ A) เปลี่ยนคาไดถึง ±3 EV โดยปรับ
ขั้นละ 1/3 EV โดยใชการชดเชยแสง (0 112) ในโหมดออโตโฟกัส 
สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

A คาแสง
การตั้งคาตอไปน้ีสามารถปรับต้ังไดในไลฟวิวของภาพยนตร:

รูรับแสง ความไวชตัเตอร คาความไวแสง (ISO) การชดเชยแสง
P, S, A — — — ✔

M — ✔ ✔ —
โหมดการถายภาพอื่นๆ — — — —

ในโหมด M คาความไวแสง (ISO) สามารถปรับคาไดระหวาง 100 ถึง Hi 2 สวนความไวชัตเตอรสามารถ
ปรับไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/4000 วินาที (คาความไวชัตเตอรตํ่าสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตาม
อัตราการบันทึกภาพ; 0 65) ในโหมดอื่น คาความไวแสง (ISO) และความไวชัตเตอรจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ 
หากภาพมีแสงนอยเกินไปหรือมากเกินไป ใหออก แลวเปดไลฟวิวของภาพยนตรใหม

A เสียง
กลองสามารถบนัทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบนัทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนาตัวกลอง 
โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงที่เกิดจากเลนสในขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติและระบบ
ลดภาพสั่นไหว

ปุมบันทึกภาพยนตร
สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาที่เหลือ
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7 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทกึภาพยนตรเพือ่สิ้นสุดการบันทกึ การบันทึกจะสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัติเมื่อถึงความยาวสูงสุด หรือเมื่อการดหนวยความจําเต็ม

8 ออกจากโหมดไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากโหมดไลฟวิว

A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบนัทึกสูงสุด ดูหนา 65); ท้ังน้ี
โปรดทราบวา ขึ้นอยูกับความเร็วในการเขยีนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุดถายภาพกอนจะถึง
เวลาที่กําหนด (0 334)

A การถายภาพ
หากตองการถายภาพขณะบนัทึกขอมูล ใหกดชัตเตอรลงจนสุด (ทานสามารถกําหนดการแสดงผลขอมูล
การถายภาพใหกับปุม Fn, ปุมแสดงระยะชดัลึก หรือปุม AE-L/AF-L รวมถึงปุมท่ีใชแสดงการตัง้คาถาย
ภาพน่ิงของกลองกอนถายภาพไดตามตองการ; 0 247, 248) การบนัทึกภาพยนตรจะส้ินสุดลง
(คลิปท่ีบันทึกไวถึงจุดน้ันจะถูกบนัทึกไว) และกลองจะกลับสูโหมดไลฟวิว กลองจะบนัทึกภาพตามการตัง้คา
พ้ืนท่ีภาพในขณะนั้นโดยใชการตัดครอบภาพที่สัดสวนภาพ 16:9 กลองจะถายภาพโดยปดแฟลช
โปรดทราบวาขณะท่ีอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ทานไมสามารถเปดดูตัวอยางคาแสงท่ีใชในการถายภาพ
ควรใชโหมด P, S หรือ A โดยทานจะไดภาพท่ีแมนยําในโหมด M โดยใชปุม Fn, แสดงระยะชดัลึก 
หรือ AE-L/AF-L (0 247, 248), การใชปุมแสดงขอมูลการถายภาพและตรวจสอบสัญลักษณแสดงคาแสง
การชดเชยแสงภาพถายสามารถปรับต้ังคาไดระหวาง –5 ถึง +5 EV แตทานสามารถดูตัวอยางบนจอภาพ
ในเฉพาะคาระหวาง –3 ถึง +3 (โหมด P, S และ A; 0 112)

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึน้เปนเวลา 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ (0 53) 
ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเริ่มการบันทึกภาพยนตร โปรดทราบวา
ไลฟวิวยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเม่ือหมดเวลานับถอยหลังโดยไมขึ้นกับเวลาการบันทึกท่ียังเหลืออยู โปรดรอให
วงจรภายในเย็นลงกอนจะบนัทึกภาพยนตรตอไป



60

y

ดัชนี
ถาเลือก ใสเครือ่งหมายดัชนี สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดปุม 
Fn, 0 247), g2 (กําหนดปุม Preview, 0 248) หรือ g3 (กําหนดปุม AE-L/
AF-L, 0 248) ทานสามารถกดปุมขณะบันทึกภาพเพื่อเพิม่ดัชนีทีส่ามารถใช
คนหาเฟรมขณะตัดตอหรือแสดงภาพได (0 68) ในภาพยนตรแตละไฟล 
สามารถเพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
ตัวเลือกขนาดเฟรม, ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน และชองบรรจุการดหนวยความจําสามารถเลือกใชงานไดใน
เมนู ตั้งคาภาพยนตร (0 65) ทานสามารถปรับระยะโฟกัสดวยตนเองตามที่ไดอธบิายไวในหนา 55 ทานสามารถ
เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดใหกับปุม J, Fn, แสดงระยะชัดลึก และ A AE-L/AF-L ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
f1 (ปุม OK (โหมดถายภาพ); 0 241), g1 (กําหนดปุม Fn; 0 247), g2 (กําหนดปุม Preview; 0 248) และ 
g3 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 248) ตามลําดับ (ตัวเลือก 3 ตัวลาสุดจะชวยใหล็อคคาแสงไดโดยไมตองกดปุม) 
การตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร; 0 248) จะควบคุมวาปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่น
ไลฟวิวของภาพยนตรหรือใชเปดและปดการบันทึกภาพยนตร

ดัชนี
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การแสดงผลไลฟวิว: ไลฟวิวของภาพยนตร

รายการ คําอธิบาย 0

q สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได —

w ความดังของหูฟง ความดังของเสียงที่สงไปยังหูฟง 62

e
ความไวการรับเสียงของ
ไมโครโฟน

ความไวการรับเสียงของไมโครโฟนในการบนัทึกภาพยนตร 62

r ระดับเสียง

ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหากระดับเสียงสูงเกินไป 
ทานควรปรับความไวการรับเสียงของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน สัญลักษณ
แสดงชองสัญญาณซาย (L) และขวา (R) จะปรากฏขึ้นหากใชไมโครโฟน
เสริมภายนอก ME-1 หรือไมโครโฟนสเตอริโออื่นๆ

62

t
เวลาท่ีเหลือ 
(ไลฟวิวของภาพยนตร)

เวลาในการบันทึกท่ีใชบนัทึกภาพยนตรได 58

y ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบนัทึกภาพยนตร 65

u
สัญลักษณแสดง
ความสวางของจอภาพ

สัญลักษณแสดงความสวางของจอภาพ 62

i เมนูลัด
ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ทานสามารถเรียกดูคําแนะนํา
สําหรับตัวเลือกท่ีสามารถเลือกใชได

62

A การใชไมโครโฟนภายนอก
ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมสามารถใชบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอหรือเพือ่ปองกันการบันทึกเสียง
รบกวนที่เกิดจากเลนสขณะใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ (0 298)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงยี่หออ่ืนได โปรดทราบวาระดับเสียงที่สูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก ควรใชความระวังเปนพิเศษ
ขณะใชหูฟง
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❚❚การปรับการต้ังคาในการแสดงผลไลฟวิว
ความไวในการรับเสียงของไมโครโฟน, ความดังหูฟง และความสวางของจอภาพสามารถปรับต้ังคาไดตามที่
ไดอธิบายไวดานลาง โปรดทราบวาความไวการรับเสียงของไมโครโฟนและความดังหูฟงจะไมสามารถปรับ
ไดในขณะบันทึก สวนความสวางจะสงผลตอจอภาพเทานัน้ (0 61) โดยจะไมสงผลตอภาพยนตรที่บันทกึ
ดวยกลองตัวนี้

1 ไฮไลทคา
กด L (U) คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทสัญลักษณ
ของการตั้งคาที่ตองการ

2 ปรับคาท่ีไฮไลท
ขณะทีก่ดปุม L (U) คางไว ใหกด 1 หรือ 3 เพือ่ปรับคาที่
ไฮไลท

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: ไลฟวิวของภาพยนตร
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายไลฟวิวของภาพยนตร ใหกดปุม R

แสดงขอมูล ปดขอมูล

ระนาบกลอง (0 258) เสนจัดองคประกอบภาพ

ปุม L (U)
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พ้ืนที่ภาพ
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ พื้นที่ภาพ ในเมนถูายภาพ (0 89) ภาพยนตรและภาพทั้งหมดที่บันทกึ
ในไลฟวิว (0 57) จะมีสัดสวนภาพ 16:9 ภาพถายทีบั่นทึกโดยตั้งคา เปด ไวสําหรับ พื้นที่ภาพ > ตัดสวน 
DX อัตโนมัติ และเลนส DX ที่ประกอบกับกลองใชรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX รวมไปถึงภาพที่
บันทึกโดยตั้งคา DX (24 × 16) 1.5 × ไวสําหรับ พื้นที่ภาพ > เลือกพื้นทีภ่าพ กลองจะใชรูปแบบ
ภาพยนตรทีย่ึดตามเลนส FX หากเลือก FX (36 × 24) 1.0 × สัญลักษณ a จะปรากฏขึ้นหากเลือกรูปแบบ
ภาพยนตรยึดตามเลนส DX

A การถายภาพไลฟวิวของภาพยนตร
ตารางตอไปน้ีแสดงขนาดภาพที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร:

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

รูปแบบยึดตามเลนส FX
(35.5 × 20.0 มม.)

ใหญ 6016 × 3376 50.9 × 28.6
กลาง 4512 × 2528 38.2 × 21.4
เล็ก 3008 × 1688 25.5 × 14.3

รูปแบบยึดตามเลนส DX
(23.5 × 13.2 มม.)

ใหญ 3936 × 2,224 33.3 × 18.8
กลาง 2944 × 1664 24.9 × 14.1
เล็ก 1968 × 1112 16.7 × 9.4

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยนิ้วจะเทากับขนาดของภาพในหนวยพิกเซลหารดวย
ความละเอียดที่ใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ 2.54 ซม.)

สามารถกําหนดคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 93)
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A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI (0 204) ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏ
ท้ังบนจอภาพของกลองและบนอุปกรณ HDMI สัญลักษณท่ีปรากฏบนอุปกรณ 
HDMI ขณะบนัทึกภาพยนตรจะปรากฏทางดานขวา จอภาพของกลองจะไม
แสดงระดับเสียงหรือระนาบกลอง และไมสามารถใชปุม R แสดงหรือ
ซอนสัญลักษณบนจอภาพและบนอุปกรณ HDMI หากตองการใชไลฟวิว
เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับ HDMI > การควบคมุอปุกรณ ในเมนูต้ังคา 
(0 205)

A สายล่ันชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 248) ปุมกดชัตเตอร
ท่ีสายลั่นชัตเตอร MC-DC2 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 298) สามารถใชเปดไลฟวิวของภาพยนตร รวมทั้งเริ่มตน
และสิ้นสุดการบนัทึกภาพยนตรได

D การบันทึกภาพยนตร
การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพและในภาพยนตรเม่ือถายภาพภายใตแสงจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือเม่ือแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูง
ผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการลดการกะพริบถี่และแถบ ดูไดจาก ลดการกะพริบ, 0 252) นอกจากนี้
ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม (moir) และจุดสวางไดเชนกัน แถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดใน
กรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสง
สวางจาชั่วขณะ ขณะบนัทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ 
การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวของ
ภาพยนตร หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 55) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา 
หรือเสน) หรือมีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

แสงแฟลชจะใชงานไมไดขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร

การบนัทึกจะจบลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนสออก, หมุนแปนหมุนเลือกโหมด หรือเลือกโหมดลั่นชัตเตอรดวย
รีโมตคอนโทรล

ไลฟวิวอาจหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหวงจรภายในกลองเสียหาย ใหออกจากไลฟวิวเม่ือไมไดใชกลอง 
โปรดทราบวาอุณหภมิูของวงจรภายในกลองอาจสูงขึน้และทําใหเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน หรือฝา) ไดในสถานการณตอไปน้ี (นอกจากนี้กลองอาจอุนขึ้นจนสัมผัสได ท้ังน้ีไมไดเกิดจาก
การทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด):
• อุณหภมิูโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเริ่มขึน้เมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกครั้ง 
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การตั้งคาภาพยนตร
ใชตัวเลือก ตัง้คาภาพยนตร ในเมนูถายภาพเพือ่ปรับการตั้งคาตอไปนี้
• ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, คุณภาพภาพยนตร: เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ไมโครโฟน: เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม หรือปรับคา
ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน เลือก ความไวอัตโนมัต ิเพื่อใหกลองปรับความไวการรับเสียงของ
ไมโครโฟนโดยอตัโนมัติ, ปดไมโครโฟน เพือ่ปดการบันทึกเสียง หากตองการเลือกความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟนเอง ใหเลือก ตั้งความไวเอง แลวเลือกความไว

• ปลายทาง: เลือกชองบรรจุการดที่ใชบันทึกภาพยนตร เมนูจะแสดงเวลา
ที่เหลืออยูของการดแตละแผน การบันทกึจะสิน้สุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีเวลา
เหลืออยู

ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม คณุภาพภาพยนตร
ความยาวสูงสุด

(★คุณภาพสูง/ปกติ)
ขนาดเฟรม 
(พิกเซล)

อัตราการบันทึกภาพ* อตัราบิทสูงสุด (Mbps) 
(★คุณภาพสูง/ปกต)ิ

o/1 1920 × 1080 30p

24/12
20 นาที/

29 นาที 59 วินาที

p/2 1920 × 1080 25p
q/3 1920 × 1080 24p
r/4 1280 × 720 60p
s/5 1280 × 720 50p
t/6 1280 × 720 30p

12/  8
29 นาที 59 วินาที/
29 นาที 59 วินาทีu/7 1280 × 720 25p

* คาท่ีแสดง อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คอื 59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 fps ตามลําดบั
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1 เลือก ตั้งคาภาพยนตร
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท ตั้งคาภาพยนตร 
ในเมนถูายภาพ แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือกภาพยนตร
ไฮไลทรายการที่ตองการแลวกด 2 จากนั้น ไฮไลท
ตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J

D ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม
ขนาดเฟรมและอัตราเฟรมจะมีผลตอปริมาณและการแพรสัญญาณรบกวน (จุดพกิเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, 
ฝา หรือจุดสวาง)

ปุม G
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การดูภาพยนตร
ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 177) กด J เพื่อเร่ิมฉายภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

แถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร

ความดัง เมนูลัด

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว หยุดการฉายภาพยนตรชั่วคราว

เลน J
เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวางการเลนภาพยนตรยอนกลับ/
เดินหนา

ยอนกลับ/เดินหนา

ความเร็วจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งท่ีกดปุม ต้ังแต 2 เทา 
ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา 
กดคางไวเพือ่ขามไปยังจุดเริ่มตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับ
ดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย 
i) ถาหยุดการแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนา
ครั้งละหนึ่งเฟรม กดคางไวเพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพือ่ขามไปขางหนาหรือขางหลัง 10 วินาที

ขามไปขางหนา/
ขางหลัง

ใชแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพือ่ขามไปยังดัชนีกอนหนาหรือถัดไป หรือขามไปท่ี
เฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายหากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง X (T)/ 
W (S)

กด X (T) เพื่อเพิ่มเสียง กด W (S) เพื่อลดเสียง

ตัดสวนภาพยนตร c (b) ดูหนา 69 สําหรับขอมูลเพิม่เติม

ออก /K ออกจากการแสดงภาพเต็มจอ

กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ

กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพือ่ออกไปยังโหมดถายภาพ



68

y

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 60) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึน้มาในการแสดงภาพเต็มจอ

A สัญลักษณ 2
2 จะปรากฏขึน้ในการแสดงภาพเต็มจอและในการเลนภาพยนตรในกรณทีีภ่าพยนตรไดรับ
การบนัทึกโดยไมมีเสียง
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การตัดตอภาพยนตร
ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรทีม่ีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนภาพยนตร
การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มีการตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ
กดปุม K เพื่อแสดงภาพเต็มจอในจอภาพ แลวกด 4 
และ 2 เพื่อเลื่อนดูภาพตางๆ จนกระทั่งภาพยนตรที่ทาน
ตองการตัดตอปรากฏขึ้น

2 เลือกจุดเร่ิมตนหรือจุดสิ้นสุด
ฉายภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 67 กด J 
เพือ่เริ่มและเลนตอจากที่คางไว และกด 3 เพื่อพักการ
เลน กด 4 หรือ 2 หรือหมุนแปนหมนุเลอืกคําสั่งหลัก
เพือ่คนหาเฟรมที่ตองการ (0 67) ทานสามารถดู
ตําแหนงของภาพยนตรโดยประมาณไดจากแถบ
แสดงสถานะภาพยนตร

3 แสดงตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร
กดปุม c (b) เพื่อแสดงตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร

ตัวเลือก คําอธิบาย
9 เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด สรางสําเนาที่ตัดสวนเปดเรื่องหรือปดเรื่องออกไป

4 บันทึกเฟรมท่ีเลือก บันทึกเฟรมท่ีเลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

ปุม K

แถบแสดงสถานะภาพยนตร

ปุม c (b)
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4 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด
ไฮไลท เลือกจุดเริม่ตน/จุดสิ้นสดุ แลวกด J 

ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ 
เลือกวาจะใหเฟรมปจจุบันเปนจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุด
ของไฟลใหม แลวกด J

5 ลบเฟรม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพือ่ยอนกลับหรือเดินหนา (ในการขามไป
ขางหนาหรือยอนกลับ 10 วินาท ีใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก ในการขามไปทีดั่ชนี หรือเฟรมสุดทายหรือ
เฟรมแรกในกรณทีี่ภาพยนตรไมมีดัชนี ใหหมนุแปน
หมุนเลือกคําสั่งยอย) หากตองการเปลี่ยนจากการเลือกในขณะนั้นจากจุดเริ่มตน (w) เปนจุดสิ้นสุด (x) 
หรือกลับกัน ใหกดปุม L (U)

เมือ่ทานเลือกจุดเริ่มตนและ/หรือจุดสิ้นสดุแลว ใหกด 1 
เฟรมทั้งหมดที่อยูกอนจุดเริ่มตนที่เลือกไวและอยูหลัง
จุดสิ้นสุดที่เลือกไวจะถูกลบออกจากไฟลใหม

6 บันทึกสําเนา
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนีแ้ละกด J:
• บันทกึเปนไฟลใหม: บันทึกสําเนาเปนไฟลใหม
• เขียนทับไฟลเดมิ: แทนที่ไฟลภาพยนตรไฟลตน
ดวยไฟลใหมที่ตัดตอเรียบรอยแลว

• ยกเลิก: กลับไปยังขั้นตอนที ่5
• ดตูัวอยาง: ดูตัวอยางไฟลสําเนา

ภาพยนตรที่ตัดตอแลวจะแสดงดวยสัญลักษณ 9 ในการแสดงภาพเต็มจอ

ปุม L (U)
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A การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที ถาไมสามารถสรางสําเนาในตําแหนงการเลนปจจบุันได 
ตําแหนงปจจุบันจะแสดงดวยสีแดงในขั้นตอนที่ 5 และจะไมมีการสรางสําเนาขึ้น กลองจะไไมทําการบันทึกสําเนา
ถาการดหนวยความจํามีพื้นท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 261)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทกึสําเนาของเฟรมทีเ่ลือกเปนภาพนิ่ง JPEG:

1 ดูภาพยนตรและเลือกเฟรม
เลนภาพยนตรตามที่ไดอธบิายไวในหนา 67 ซ่ึงทาน
สามารถดูตําแหนงของภาพยนตรโดยประมาณไดจาก
แถบแสดงสถานะภาพยนตร กด 4 หรือ 2 
เพือ่ยอนกลับหรือเดินหนา และกด 3 เพือ่พักการฉาย
ภาพยนตรไวทีเ่ฟรมที่ตองการคัดลอก

2 แสดงตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร
กดปุม c (b) เพือ่แสดงตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร

3 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
ไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก แลวกด J

4 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

5 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพือ่สรางสําเนา JPEG 
คุณภาพละเอียด (0 93) ของเฟรมที่เลือก ภาพนิ่ง
ของภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 9 ในการ
แสดงภาพเต็มจอ

A บันทึกเฟรมท่ีเลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง JPEG 
ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 179)

ปุม c (b)
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โหมด P, S, A และ M
โหมด P, S, A, และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและรูรับแสงไดในระดับตางๆ

A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 287) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เลนสท่ีไมมี CPU สามารถใชไดในโหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) และ M (ปรับเอง) เทาน้ัน โดยสามารถปรับ
รูรับแสงไดโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส การเลือกโหมดอื่นจะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได

A เลนสชนิดไมมี CPU (0 285)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อปรับรูรับแสง ถามีการระบุคารูรับแสงสูงสุด
ของเลนสโดยใชรายการ ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูต้ังคา (0 172) ขณะกําลัง
ใชเลนสชนิดไมมี CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้นในชองมองภาพและในแผง
ควบคุมโดยจะปดเศษเปนคาสต็อปจํานวนเต็มท่ีใกลเคียงท่ีสุด ถาไมมีการระบุคา 
หนาจอรูรับแสงจะแสดงเฉพาะจํานวนสต็อป (F โดยคารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเปน 
FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
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A ความไวชัตเตอรและรูรับแสง
สองในปจจัยหลักท่ีใชกําหนดคาแสงคือความไวชัตเตอรและรูรับแสง เม่ือลดความไวชัตเตอรและเพิ่มคารูรับแสง 
หรือเพิม่ความไวชัตเตอรและลดคารูรับแสง โดยคาแสงคงที่ ทานจะไดภาพที่ใหผลตางกัน การใชความไวชัตเตอรสูง
และรูรับแสงกวางจะจับภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหวใหอยูน่ิงและทําใหรายละเอียดของพื้นหลังนุมนวล ในขณะที่
การใชความไวชัตเตอรตํ่าและรูรับแสงแคบจะทําใหภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหวพราเลือนและรายละเอียดของพื้นหลัง
เดนชัดขึ้น

ความเไวชตัเตอรสูง 
(1/1600 วินาที)

ความไวชัตเตอรตํ่า 
(1/6 วินาที)

รูรับแสงกวาง (f/5.6) รูรับแสงแคบ (f/22)
(โปรดจําไววา ยิ่งคารูรับแสงสูงขึ้น รูรับแสงจะยิ่งแคบลง)

ความไวชัตเตอร รูรับแสง
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P : โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสงโดยอตัโนมัติตามโปรแกรมในกลองเพือ่ใหไดคาแสงที่ดี
ที่สุดในสถานการณสวนใหญ แนะนําใหใชโหมดนี้ในการถายภาพทั่วไปและในสถานการณอื่นๆ ที่ทานตองการ
ปลอยใหกลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสง

A โปรแกรมแบบยดืหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและคารูรับแสงแบบตางๆ 
ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงเปดการ
ทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) หมุนแปนไปทางขวาเพื่อเลือก
รูรับแสงที่กวางขึน้ (คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลดรายละเอียดของพื้นหลัง 
หรือเพื่อใชความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ “หยุด” การเคล่ือนไหว 
หมุนแปนไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสงท่ีแคบลง (คารูรับแสงสูง) 
ซึ่งจะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพื่อใชความไวชัตเตอรตํ่าท่ีจะทําใหการเคล่ือนไหวดูพราเลือน คาความไวชัตเตอรและ
รูรับแสงแบบตางๆ จะใหคาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลักษณ U จะปรากฏในแผงควบคุม 
หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีต้ังมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สัญลักษณดังกลาวหายไป หรือเลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
ดูหนา 315 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมวัดแสงในตัวกลอง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปดใชงานระบบวัดแสง ใหดู 
“ต้ังเวลาสแตนดบาย” ท่ีหนา 39

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไวชัตเตอรโดยกลองจะเลือกรูรับแสงที่ดีที่สุดสําหรับ
การถายภาพอัตโนมัติใชความไวชัตเตอรตํ่าเพื่อแสดงอาการเคลื่อนไหวโดยการทําใหเปาหมาย
ที่ตองการถายดูพราเลือน ใชความไวชัตเตอรสูงเพือ่จับภาพ “หยุด” การเคลื่อนไหวใหนิ่งสนิท

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ขณะทีร่ะบบวัดแสงทํางาน ความไวชัตเตอรสามารถตั้งคาใหเปน 
“v” หรือเปนคาที่อยูระหวาง 30 วินาที กับ 1/4000 วินาที

ความไวชัตเตอรสูง (1/1600 วินาที) ความไวชัตเตอรตํ่า (1/6 วินาที)

A โปรดอาน
ดูหนา 323 สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับส่ิงท่ีตองทําเม่ือสัญลักษณ “A” หรือ “%” ติดกะพริบขึ้นในหนาจอ
ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมติัปรับรูรับแสง ทานสามารถเลือกคารูรับแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอรที่ดีที่สุดสําหรับ
การถายภาพอัตโนมติั รูรับแสงกวาง (คารูรับแสงต่ํา) จะทําใหชวงแฟลชเพิ่มขึ้น (0 147) ระยะชัดลึกสั้นลง 
และวัตถุที่ดานหลังและดานหนาวัตถุหลักพราเลือน รูรับแสงแคบ (คารูรับแสงสูง) ระยะชัดลึกจะยาวขึ้น 
ทาํใหรายละเอียดในพืน้หลังและพื้นหนาชัดเจนขึ้น โดยทั่วไป จะใชระยะชัดลึกนอย
ในภาพถายบุคคลเพื่อทําใหรายละเอียดของพื้นหลังไมชัดเจน และจะใชระยะชัดลึกมากในการถายภาพ
ทิวทศันเพือ่ทําใหทัง้พืน้หนาและพื้นหลังอยูในโฟกัส

ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาตํ่าสุดกบัคาสูงสุด 
ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู

รูรับแสงกวาง (f/5.6) รูรับแสงแคบ (f/22)

A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุมแสดงระยะชัดลึก
คางไว เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงที่กลองเลือก (โหมด P และ 
S) หรือเปนคาท่ีผูใชเลือก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถแสดง
ระยะชัดลึกในชองมองภาพได

A การต้ังคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคาน้ีกําหนดวาแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอก เชน รุน SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ 
SB-600 (0 293) จะยิงโมเดลลิ่งแฟลชขณะกดปุมแสดงระยะชัดลึก ดูหนา 241 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

ปุมแสดงระยะชัดลึก
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู 
ใหหมุนแปนหมนุเลอืกคําสั่งหลักเพือ่เลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งรอง
เพือ่ต้ังคารูรับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรเปน “v” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาทีถึง 
1/4000 วินาท ีหรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวไดโดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A, 
0 79) สามารถตั้งคารูรับแสงระหวางคาตํ่าสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพือ่ตรวจสอบคาแสง

ความไวชัตเตอร รูรับแสง

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพจิารณาอัตราสวนคาแสงก็ตอเม่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อต้ังคา
รูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
เม่ือเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “bulb” (การเปดชัตเตอรคาง) หรือ “time” (เวลา) สัญลักษณแสดงคาแสงบน
ชองมองภาพจะแสดงวาภาพถายน้ันจะมีคาแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปจากคาท่ีปรับต้ังไวน้ัน ขึ้นกับตัวเลือก
ท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดบั EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 224) ปริมาณการไดรับ
แสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มครั้งละ1/3 EV หรือ 1/2 EV (ภาพประกอบดานลางแสดงหนาจอของชอง
มองภาพเมื่อมีการเลือก 1/3 สต็อป สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2) ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง 
หนาจอจะกะพริบ

คาแสงท่ีดีท่ีสุด เปดรับแสงนอยเกินไปราว 1/3 EV เปดรับแสงมากเกินไปเกิน 2 EV

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา สวนคาบวกแสดงอยู
ทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (แสดงคากลับดาน, 0 246)
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❚❚การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทาน้ัน)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรับแสงเปนเวลานานในการ
ถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทิวทัศนยามค่ําคืน 
หรือดอกไมไฟ
• การเปดชัตเตอรคาง (A): ชัตเตอรจะยังคงเปดอยู
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว เพือ่ไมใหภาพเบลอ ใหใชขาตั้ง
หรือใชสายลั่นชัตเตอร MC-DC2 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม 
(0 298)

• เวลา (%): ตองใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณ
เสริม (0 298) เร่ิมถายภาพโดยการกดปุมกดชัตเตอรของ 
ML-L3 ชัตเตอรเปดคางอยูเปนเวลาสามสิบนาทีหรือจนกวา
จะกดปุมเปนครั้งที่สอง

1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพืน้ที่มั่นคงและไดระดับ เพือ่ปองกันไมใหแสงเขาทางชอง
มองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ DK-5 ที่ใหมา 
(0 86) เพือ่หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานกอนเสร็จสิ้นการถายภาพ ใหใชแบตเตอรี่ EN-EL15 
ที่ชารจไวเต็มแลว หรือใชอะแดปเตอร AC ชนดิ EH-5b และปลั๊กตอไฟฟา EP-5B ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม 
โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพกิเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา) 
จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน ดังนั้น กอนถายภาพ เลือก เปด สําหรับ ลดนอยซเม่ือเปดรับ
แสงนาน ในเมนถูายภาพ (0 218)

2 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

ระยะเวลาเปดรับแสง: 35 วินาที
รูรับแสง: f/25

แปนหมุนเลือกโหมด
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3 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะทีร่ะบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ A 

สําหรับความไวชัตเตอรของ “time” (เวลา) (%) 
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรดวยรีโมตคอนโทรล (0 85) 
หลังจากเลอืกความไวชัตเตอร

4 เปดชัตเตอร
การเปดชัตเตอรคาง: หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหรือกดสายลั่นชัตเตอรลงจนสุด 
กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนกวาการเปดรับแสงจะเสร็จสมบูรณ

เวลา: กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 ลงจนสุด

5 ปดชัตเตอร
การเปดชัตเตอรคาง: ยกนิ้วขึ้นจากปุมกดชัตเตอร

เวลา: กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 ลงจนสุด การถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมติัหลังจากสามสิบนาที

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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User Settings: โหมด U1 และ U2
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 บนแปนโหมด

การบันทึก User Settings

1 เลือกโหมด
หมุนแปนหมนุเลือกโหมดเปนโหมดที่ตองการ

2 ปรับการตั้งคา
ปรับคาตามที่ตองการเปนโปรแกรมแบบยืดหยุน (โหมด P), ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M), รูรับแสง 
(โหมด A และ M), คาแสงและการชดเชยแฟลช, โหมดแฟลช, จุดโฟกัส, ระบบวัดแสง, 
โฟกสัอัตโนมัติและโหมดพื้นที ่AF, การถายครอม และการตั้งคาตางๆ ในเมนูถายภาพ (0 214) 
และการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 219) (โปรดทราบวากลองจะไมบันทึกตัวเลือกทีไ่ดเลือกไวสําหรับ 
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล, การตัง้ชือ่ไฟล, พื้นทีภ่าพ, จัดการ Picture Control, การถายภาพซอน 
หรือ การถายแบบเวนชวงเวลา)

3 เลือก บันทึก User settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลท บันทึก 
User settings ในเมนต้ัูงคาแลวกด 2

4 เลือก บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2
ไฮไลท บันทกึลง U1 หรือ บันทึกลง U2 แลวกด 2

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุม G
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5 บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการตั้งคา แลวกด J เพื่อกําหนดการ
ต้ังคาตางๆ ทีเ่ลือกไวในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหกับตําแหนง
แปนโหมดทีเ่ลือกไวในขั้นตอนที่ 4

การเรียกใช User Settings
เพยีงหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง U1 เพื่อเรียกใชการตั้งคา
ตางๆ ที่กําหนดใหกับ บันทกึลง U1 หรือหมุนไปที ่U2 
เพือ่เรียกใชการตั้งคาที่กําหนดใหกับ บันทึกลง U2

การรีเซ็ต User Settings
ถาตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปนคาต้ังจากโรงงาน:

1 เลือก รีเซ็ต User settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลท รีเซ็ต User settings 
ในเมนต้ัูงคาแลวกด 2

2 เลือก รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2
ไฮไลท รเีซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2 แลวกด 2

3 รีเซ็ต User settings
ไฮไลท รเีซ็ต แลวกด J

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุม G
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โหมดลั่นชัตเตอร

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
แลวหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปยังการตั้งคาทีต่องการ

1 อัตราการบนัทึกภาพเฉลี่ยเม่ือใชแบตเตอรี่ EN-EL15, ออโตโฟกัสตอเน่ือง, คาแสงอัตโนมัติแบบปรับเองหรือ
ปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรท่ี 1/200 วินาทีหรือเร็วกวา, การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือนอกเหนือจากคาท่ีต้ังมาจาก
โรงงานของการตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 และหนวยความจําคงเหลือในหนวยความจําบฟัเฟอร

2 อัตราการบนัทึกภาพเฉลี่ยเม่ือใชแบตเตอรี่ EN-EL15, ออโตโฟกัสตอเน่ือง, คาแสงอัตโนมัติแบบปรับเองหรือ
ปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรท่ี 1/200 วินาทีหรือเร็วกวา, การตั้งคาอื่นๆ ซึ่งเปนคาท่ีต้ังมาจากโรงงาน 
และหนวยความจําคงเหลือในหนวยความจําบฟัเฟอร

อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงเมื่อใชความไวชัตเตอรตํ่าหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงสูง) เมื่อต้ังคาเปดระบบ
ลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส VR) หรือเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 105, 107) หรือ
เมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละครั้งท่ีกดปุมกดชัตเตอร

CL
การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา: ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบนัทึกภาพ 1–5 ภาพตอวินาท ี1 
สามารถเลือกอัตราการบนัทึกภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 (ความเร็วการถายในโหมด CL, 
0 229) โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช

CH
การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง: ขณะกดปุมกดชตัเตอรคางไว กลองจะบนัทึกภาพสูงสุด 6 ภาพ
ตอวินาที 2 โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช

J

การกดชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ีขณะกดปุม
กดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวาในโหมดถายทีละภาพ 
นอกจากนั้น จะไมมีเสียง บิ๊บ ไมวาจะเลือกการตั้งคาสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 
0 228) ไวเชนไร

M ถายภาพ Qc (ตอเน่ืองแบบเงียบ): ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบนัทึกภาพสูงสุด 3 
ภาพตอวินาที 2 เสียงรบกวนกลองจะลดลง

E ตั้งเวลาถาย: ใชการตั้งเวลาถายเพือ่ถายภาพตนเองหรือเพือ่ลดภาพเบลอจากการสั่นของกลอง (0 85)

4 รโีมตคอนโทรล: ควบคมุการกดชตัเตอรดวยปุมกดชตัเตอรบนรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึง่เปนอปุกรณเสริม (0 85)

MUP
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพเทเลโฟโตหรือ
การถายระยะใกล หรือในสถานการณอ่ืนๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลองเพยีงเล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบฟัเฟอรสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ทําใหสามารถ
ถายภาพไดตอเน่ืองขณะบันทึกภาพถายลงในการดหนวยความจํา 
ท้ังน้ีสามารถถายภาพติดตอกันไดสูงสุด 100 ภาพ อยางไรก็ตาม 
โปรดทราบวาอัตราการบนัทึกภาพจะลดลงเมื่อบฟัเฟอรเต็ม (t00) 
จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบนัทึกไวในหนวยความจําบัฟเฟอร
ท่ีการตั้งคาปจจบุันจะแสดงในการแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได 
ในชองมองภาพและแผงควบคุมขณะกดปุมกดชัตเตอร ภาพประกอบดานขวาคือการแสดงผลดังกลาวเมื่อบฟัเฟอร
มีพื้นท่ีเหลือประมาณ 28 ภาพ

ขณะที่ภาพถายถูกบนัทึกลงในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงท่ีอยูติดกับชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
จะติดสวาง การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะการถายภาพ
และประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําหรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงาน
จนกวาไฟแสดงการเขาถึงหนวยความจําจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบฟัเฟอร 
กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จส้ินการบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมี
ภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A ไลฟวิว
ถาใชโหมดถายภาพตอเน่ืองขณะถายภาพไลฟวิว (0 49) หรือไลฟวิวของภาพยนตร (0 57) ภาพจะปรากฏแทนที่
ภาพที่มองผานเลนสขณะกดปุมกดชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหนึ่งชุด ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d6 (ถายตอเน่ืองสูงสุด, 0 230) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจํานวนภาพถายท่ีสามารถถายไดในการ
ถายตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดูหนา 335
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โหมดตั้งเวลาถายและโหมดรีโมตคอนโทรล
การตั้งเวลาถายและรีโมตคอนโทรล ML-L3 เปนอุปกรณเสริม (0 298) เพื่อชวยลดการสั่น
ของกลองหรือใชสําหรับการถายภาพตนเอง

1 ยึดกลองเขากับขาตั้งกลอง
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 

2 เลือกโหมดลั่นชตัเตอร
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุน
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่โหมด E (ต้ังเวลาถาย) 
หรือ 4 (รีโมตคอนโทรล)

ในโหมดชุดรีโมตคอนโทรล สามารถเลือกเวลา
การลั่นชัตเตอรไดโดยใชตัวเลือก โหมดรีโมตคอนโทรล 
ในเมนูการถายภาพ หลังจากกดปุม G เพือ่แสดงเมนู 
ใหไฮไลท โหมดรีโมตคอนโทรล ในเมนูถายภาพแลวกด 
2 เพือ่แสดงตัวเลือกตอไปนี้ กดปุมตัวเลือกขึ้นหรือลง
เพือ่ไฮไลทตัวเลือกหนึง่แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย 
% รีโมตหนวงเวลา ล่ันชัตเตอร 2 วินาทีหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3
$ รีโมตตอบสนองเร็ว ล่ันชัตเตอรทันทีเม่ือกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

& รีโมตยกกระจก
กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 หน่ึงครั้งเพื่อยกกระจกขึน้ และกดอีกครั้งเพื่อล่ัน
ชัตเตอรและถายภาพ ปองกันภาพสั่นไหวจากการเบลอของตัวกลอง
เม่ือยกกระจก

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

ปุม G
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3 จัดองคประกอบภาพ

4 ถายภาพ
โหมดตั้งเวลาถาย: กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง
เพือ่โฟกัส จากนั้นกดปุมลงจนสุดเพื่อเริ่มการตั้งเวลาถาย 
(โปรดทราบวาตัวนับเวลาจะยังไมเร่ิมทํางานถากลอง
ยังโฟกัสไมไดหรือในสถานการณอื่นๆ ที่ไมสามารถลั่นชัตเตอรได) ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะเริ่ม
กะพริบ กอนการถายภาพสองวินาที ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะหยุดกะพริบ ชัตเตอรจะลั่นหลังจาก
ตัวนับเวลาเริ่มทํางานสิบวินาที

โหมดรีโมตคอนโทรล: จากระยะหาง 5 เมตร หรือ
ใกลกวานั้น ใหเล็งตัวสงสัญญาณบน ML-L3 ไปที่ตัวรับ
สัญญาณอินฟราเรดตัวใดตัวหนึ่งบนกลอง (0 2, 4) 
แลวกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 ในโหมดรีโมตหนวงเวลา 
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที
กอนลั่นชัตเตอร ในโหมดรีโมตตอบสนองเร็ว ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบหลังจากลั่นชัตเตอร
แลว ในโหมดรีโมตยกกระจก การกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หนึง่ครั้งจะยกกระจกขึ้น และ 30 วินาที
หลังจากกดปุมครั้งที่สองชัตเตอรจะลั่นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบ โปรดทราบวา
รีโมตคอนโทรลไมสามารถใชบันทกึภาพยนตร แมวาจะเลือก บันทกึภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 248), การกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรลจะเปนการ
ลั่นชัตเตอรและบันทึกภาพ

หากตองการยกเลิกการถายภาพ ใหเลือกโหมดลั่นชัตเตอรโหมดอื่น

A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมแนบตาเขากับชอง
มองภาพ ใหถอดขอบยางรองตา DK-21 ออก (q) 
แลวใสฝาปดชองมองภาพ DK-5 ท่ีใหมาตามที่
แสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามา
ทางชองมองภาพรบกวนคาแสง จับกลองใหม่ัน
ขณะถอดขอบยางรองตาออก

ขอบยางรองตา DK-21 ฝาปดชองมองภาพ DK-5
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D กอนการใชงานรีโมตคอนโทรล
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรลเปนครั้งแรก ใหถอดแผนฉนวนพลาสติกใสกั้นแบตเตอรี่ออก

D การใชแฟลชในตัวกลอง 
กอนถายภาพโดยใชแฟลชในโหมด P, S, A, M หรือ 0 ใหกดปุม M (Y) เพือ่ยกแฟลชขึ้นและรอใหสัญลักษณ M 
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ (0 143) การถายภาพจะหยุดชะงักหากยกแฟลชขึ้นในขณะที่โหมดรีโมตคอนโทรล
กําลังทํางานหรือหลังจากการตั้งเวลาถายเริ่มทํางาน หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนองกับปุมกดชัตเตอร
บน ML-L3 เทาน้ันหลังจากแฟลชชารจไฟแลว ในโหมดอัตโนมัติหรือโหมดสําเร็จรูปซึ่งแฟลชจะเปดขึน้โดยอัตโนมัติ 
แฟลชจะเริ่มชารจเม่ือเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล และเมื่อแฟลชชารจเรียบรอยแลวก็จะเปดขึน้โดยอัตโนมัติและ
ทํางานเมื่อจําเปน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถายที่เลือกไว
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 227)

ในโหมดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร ในโหมด
ชุดแฟลชรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที ตามดวยไฟชวยลดตาแดงซึ่งจะ
ติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร

A การโฟกสัในโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะไมปรับโฟกัสในโหมดรีโมตยกกระจกหรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองไว อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
หากเลือกโหมดออโตโฟกัสใดๆ ไว ทานจะสามารถโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรของกลองลงครึ่งหน่ึงกอนการ
ถายภาพ (การกดปุมลงจนสุดจะไมล่ันชัตเตอร) หากเลือกอัตโนมัติหรือโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ หรือเม่ือกลองอยูใน
ไลฟวิวในโหมดรีโมตหนวงเวลาหรือรีโมตตอบสนองเร็ว กลองจะปรับโฟกัสกอนถายภาพโดยอัตโนมัติ ถากลอง
ไมสามารถโฟกัสภาพในการถายภาพดวยชองมองภาพ กลองจะกลับไปเตรียมพรอมโดยไมล่ันชัตเตอร

A โหมดรีโมตยกกระจก
จะไมมีการวัดแสงในโหมดรีโมตยกกระจก และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดขณะยกกระจกขึน้
A A

เปดรับแสงเปนเวลานาน (การเปดชัตเตอรคาง) ไมสามารถบันทึกโดยใชฟงกชั่นตั้งเวลาถาย กลองจะใช
ความไวชัตเตอรคงท่ีหากเลือกความไว A ในโหมด M

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับต้ังเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงหางระหวางการถาย
แตละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 227) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลา
ท่ีกลองจะยังอยูในโหมดเตรียมพรอมเพื่อรอรับสัญญาณจากรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 
(ระยะเวลารอคําส่ังจากรีโมต; 0 228) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมเสียงเตือนท่ีจะดังขึ้นเมื่อต้ังเวลาถาย
หรือใชรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 228)
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โหมดยกกระจกขึ้น
เลือกโหมดนีเ้พือ่ลดภาพเบลอทีเ่กิดจากการเคลื่อนไหวของกลองเมือ่ยกกระจก ควรใชขาตั้งกลอง

1 เลือกโหมดยกกระจกขึน้
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลัน่ชัตเตอรแลวหมุนแปน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ MUP

2 ยกกระจกขึ้น
จัดองคประกอบภาพ โฟกัส 
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ยกกระจกขึ้น

3 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ เพื่อปองกัน
ภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวกลอง ใหคอยๆ 
กดปุมกดชัตเตอรหรือใชสายลั่นชัตเตอรซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 298) กระจกจะปดกลับเขาที่
เมือ่ถายภาพเสร็จสิ้น

D ยกกระจกขึ้น
เม ือกระจกยกข ึน ทานไมสามารถจดัองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกช ันโฟกสัอตัโนมตัแิละระบบวดัแสง
จะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังยกกระจกขึ้น

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อถายภาพแบบยกกระจก ใหดูหนา 85

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ

เลือกสัดสวนภาพและมมุมองภาพ (พื้นที่ภาพ) ดวยเซ็นเซอรภาพรูปแบบ FX (35.9 × 24 มม.) ของกลองรุนนี้ 
ทานสามารถเลือกมุมมองภาพไดหลากหลายเชนเดียวกับที่รองรับดวยกลองรูปแบบ 35 มม. (135) 
ขณะเดียวกันก็สามารถครอบตัดภาพไดโดยอัตโนมัติใหเปนมมุมองภาพ DX เมื่อใชเลนสรูปแบบ DX 
ดูหนา 335 สําหรับขอมลูเกี่ยวกับจํานวนภาพทีส่ามารถจัดเก็บไวไดเมื่อใชคาพื้นทีภ่าพตางกัน

❚❚ตัดสวน DX อัตโนมัติ
เลือกวาจะใหกลองเลือกการตัดสวนภาพ DX โดยอัตโนมัติเมื่อประกอบเลนส DX 
กับกลอง

พื้นที่ภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด
กลองจะเลือกการตัดสวนภาพ DX โดยอัตโนมัติเม่ือประกอบเลนส DX 
หากประกอบเลนสแบบอ่ืน กลองจะใชการตัดสวนภาพที่เลือกไวสําหรับ 
เลือกพื้นท่ีภาพ

ปด กลองจะใชการตัดสวนภาพที่เลือกไวสําหรับ เลือกพื้นที่ภาพ

A เลนส DX
เลนส DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชกับกลองรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกวาเลนสสําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. 
ถาปดฟงกชั่น ตัดสวน DX อตัโนมัติ แลวเลือก FX (36 × 24) 1.0 × (รูปแบบ FX) สําหรับ เลือกพื้นที่ภาพ 
เม่ือใสเลนส DX ขอบภาพอาจมืด ซึง่อาจไมปรากฏในชองมองภาพ แตเม่ือแสดงภาพ ทานอาจสังเกตเห็น
ความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด
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❚❚เลือกพื้นที่ภาพ
เลือกพื้นทีภ่าพที่ใชเมื่อประกอบเลนสอื่นที่ไมใชเลนส DX หรือประกอบเลนส DX 
โดยเลือก ปด สําหรับ ตดัสวน DX อัตโนมัติ (0 91)

ตัวเลือก คําอธิบาย

c

FX (36 × 24) 
1.0 × 
(รูปแบบ FX)

ภาพจะถูกบันทึกดวยรูปแบบ FX โดยใชพื้นท่ีเซ็นเซอรภาพเต็ม 
(35.9 × 24.0 มม.) ทําใหมีมุมมองภาพเทียบเทากับเลนส 
NIKKOR ท่ีใชกับกลอง 35 มม.

a
DX (24 × 16) 
1.5 × 
(รูปแบบ DX)

พื้นท่ีบริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพ 23.5 × 15.7 มม. จะถูกใช
บันทึกภาพในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของ
เลนสโดยประมาณในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5

A พ้ืนท่ีภาพ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A การแสดงผลของชองมองภาพ
การตัดสวนรูปแบบ DX แสดงดังภาพทางดานขวา พืน้ท่ีดานนอกของการครอบตัด
จะแสดงเปนสีเทาหากเลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (ไฟแสดงจดุ AF, 
0 222)

A โปรดอาน
ดูหนา 63 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตัดสวนภาพที่เลือกใชไดในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร

วงกลมภาพรูปแบบ DX 
(24 × 16)

วงกลมภาพรูปแบบ FX
(36 × 24)

รูปแบบ DXรูปแบบ FX

รูปแบบ DX
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พื้นที่ภาพสามารถตั้งคาไดโดยใชตัวเลือก พื้นที่ภาพ ในเมนถูายภาพ หรือกดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่ง

❚❚เมนูพื้นที่ภาพ

1 เลือก พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ
กด G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท พื้นทีภ่าพ 
ในเมนูถายภาพ (0 214) แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลท ตดัสวน DX อัตโนมัติ หรือ เลือกพื้นที่ภาพ 
แลวกด 2

3 ปรับการตั้งคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดสวนภาพที่เลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 90)

ปุม G
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❚❚ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทํางานของกลอง
เลือก เลือกพื้นทีภ่าพ สําหรับการควบคุมกลองในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 219). 
ทานสามารถกําหนดการเลือกพื้นทีภ่าพใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn, 
0 242) หรือปุมแสดงระยะชัดลกึ (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3, กําหนดปุม Preview, 0 244)

2 ใชปุมควบคุมที่เลือกไวเพ่ือเลือกพื้นที่ภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่เลือกไว แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือยอยจนการตัดสวนภาพที่
ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 90)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพืน้ที่ภาพในขณะนั้นสามารถเรียกดู
ไดโดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นทีภ่าพในแผงควบคุม ชองมองภาพ 
หรือการแสดงผลขอมูลการถายภาพ รูปแบบ FX จะแสดงเปน 
“36 – 24” สวนรูปแบบ DX จะแสดงเปน “24 – 16”

D ตัดสวน DX อตัโนมัติ
การควบคุมท่ีเลือกไวจะใชเลือกพืน้ท่ีภาพไมไดหากใสเลนส DX แลวเปดใช ตัดสวน DX อัตโนมัติ

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับพื้นท่ีภาพ (0 95)

แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

ปุม Fn
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คุณภาพและขนาดภาพ
ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ในการดหนวยความจําเทาใด 
ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพมิพออกมาในขนาดที่ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มขึ้นและ
การดหนวยความจําจะสามารถเก็บภาพเปนจํานวนนอยลง (0 335)

คุณภาพของภาพ
เลือกรูปแบบไฟลและอตัราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)

สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักไป
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ตัวเลือก
รูปแบบ
ไฟล

คําอธิบาย

NEF (RAW) NEF
ขอมูลดิบจากเซน็เซอรรับภาพถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําโดยตรง สามารถปรับ
การตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและคอนทราสตไดหลังจากถายภาพ

JPEG Fine
JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4 (คุณภาพสูง) *

JPEG Normal บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8 (คุณภาพปกติ) *

JPEG Basic บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16 (คุณภาพพื้นฐาน) *

NEF (RAW) + 
JPEG Fine

NEF/
JPEG

กลองจะบนัทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG 
คุณภาพสูง

NEF (RAW) + 
JPEG Normal

กลองจะบนัทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG 
คุณภาพปกติ

NEF (RAW) + 
JPEG Basic

กลองจะบนัทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG 
คุณภาพพื้นฐาน

* เลือก เนนขนาด สําหรับ การบีบอดัภาพ JPEG

ปุม X (T) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพได
เชนกัน (0 214)
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สามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้ไในเมนูถายภาพ กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลทตัวเลือกทีต่องการ
แลวกด 2

❚❚การบีบอัดภาพ JPEG
เลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ JPEG

❚❚การบันทึก NEF (RAW) > รูปแบบ
เลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ NEF (RAW)

❚❚การบันทึก NEF (RAW) > ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
เลือกความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW)

ตวัเลือก คําอธิบาย

O เนนขนาด ภาพจะถูกบีบอัดเพื่อสรางเปนไฟลท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน
P เนนคุณภาพ คุณภาพของภาพดีท่ีสุด ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึกภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

N
บีบอดัแบบไม
สูญเสียคณุภาพ

ภาพ NEF จะถูกบบีอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะลดขนาดภาพประมาณ 
20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

O บีบอดั
ภาพ NEF จะถูกบบีอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได ซึ่งจะลดขนาดภาพ
ประมาณ 35–55% และมีผลตอคุณภาพของภาพนอยมาก

ตวัเลือก คําอธิบาย
q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบนัทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบนัทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะไดไฟลท่ีมี
ขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่ม
ขึ้นดวย

A ภาพ NEF (RAW)
ภาพ NEF (RAW) สามารถดูไดบนกลองหรือใชซอฟตแวร เชน Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 298) หรือ 
ViewNX 2 (มีอยูในซีดี ViewNX 2 ท่ีใหมา) โปรดทราบวาตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับขนาดภาพจะไมสงผลตอ
ขนาดภาพ NEF (RAW) เม่ือจะดูภาพบนคอมพวิเตอร ภาพ NEF (RAW) จะมีสัดสวนที่กําหนดสําหรับภาพขนาดใหญ 
(ขนาด #) ตามตารางในหนา 95 ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ 
NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 271)

A NEF+JPEG 
เม่ือดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองท่ีใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว กลองจะ
แสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําเดียวกัน สําเนาทั้งสองจะ
ถูกลบเม่ือลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยกตางหากโดยใชตัวเลือก หนาท่ีของ
การดในชองท่ี 2 > RAW ชองท่ี 1—JPEG ชองที่ 2 การลบสําเนา JPEG จะไมลบภาพ NEF (RAW)
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ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ , $ กลาง หรือ % เล็ก (โปรดทราบวาขนาดภาพจะ
แตกตางกันขึ้นอยูกับตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับ พื้นที่ภาพ, 0 89):

สามารถตั้งคาขนาดภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
การตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

พ้ืนที่ภาพ ตวัเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดท่ีพิมพ (ซม.) *

FX (36 × 24) 1.0 × 
(รูปแบบ FX)

ใหญ 6016 × 4016 50.9 × 34.0
กลาง 4512 × 3008 38.2 × 25.5
เล็ก 3008 × 2008 25.5 × 17.0

DX (24 × 16) 1.5 × 
(รูปแบบ DX)

ใหญ 3936 × 2624 33.3 × 22.2
กลาง 2944 × 1968 24.9 × 16.7
เล็ก 1968 × 1312 16.7 × 11.1

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยนิ้วจะเทากับขนาดของภาพในหนวยพกิเซลหารดวย
ความละเอียดที่ใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว=ประมาณ 2.54 ซม.)

ปุม X (T) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับขนาดภาพโดยใชตัวเลือก ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน 
(0 214)
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การใชการดหนวยความจําสองใบ
เมือ่ใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง ทานสามารถใชรายการ หนาที่ของการดในชองที่ 2 ในเมนู
ถายภาพเพือ่เลือกหนาที่ของการดในชองที่ 2 ได เลือกระหวาง ภาพทีเ่กินมา (จะใชการดในชองที ่2 
เฉพาะเมือ่การดในชองที่ 1 เต็ม), สํารอง (แตละภาพจะไดรับการบันทกึสองครั้ง ครั้งแรกลงในการดในชองที ่1 
และอีกครั้งลงในการดในชองที ่2) และ RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที ่2 (เชนเดียวกับ สํารอง เยกเวนสําเนา 
NEF/RAW ของภาพถายที่ไดรับการบันทึกในการตั้งคา NEF/RAW + JPEG นั้น จะไดรับการบันทึกลงใน
การดในชองที่ 1 เทานั้น และสําเนา JPEG จะบันทึกลงในการดในชองที่ 2 เทานั้น)

A “สํารอง” และ “RAW ชองท่ี 1—JPEG ชองที่ 2”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายที่สามารถบนัทึกไดในการดท่ีมีหนวยความจําเหลือนอยท่ีสุด ปุมกดชัตเตอรจะ
ไมทํางานเมื่อการดใดการดหนึ่งเต็ม

A การบันทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง จะสามารถเลือกการดท่ีใชบันทึกภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก 
ตั้งคาภาพยนตร > ปลายทาง ในเมนูถายภาพ (0 65)
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมื่อจัดองคประกอบภาพผานทางชองมองภาพ 
สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หรือปรับดวยตนเอง (0 103) ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัส
สําหรับการโฟกัสอัตโนมัติหรือแมนวลโฟกัส (0 101) หรือใชการล็อคโฟกัสเพือ่จัดองคประกอบภาพใหม
หลังจากโฟกสัแลว (0 102)

หากตองการใชโฟกัสอตัโนมัติ ใหหมนุตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที ่AF

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติดังตอไปนี:้

โฟกัสอัตโนมัติ

โหมด คําอธิบาย 

AF-A
ออโตโฟกัสอัตโนมัติ: กลองเลือกโหมดออโตโฟกัสทีละภาพโดยอัตโนมัติถาวัตถุอยูน่ิง และเลือกออโต
โฟกัสตอเน่ืองถาวัตถุเคลื่อนท่ี

AF-S
ออโตโฟกัสทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ท่ีการตั้งคาเริ่มตน 
จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 221)

AF-C

ออโตโฟกัสตอเน่ือง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 
ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเริ่มโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 100) เพือ่คาดเดาระยะหางสุดทายกับวัตถุ
และปรับโฟกัสตามความจําเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัส
หรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 221)

A โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C หรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองไวในโหมด AF-A กลองจะเริ่มการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตาม
ระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชตัเตอร

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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โหมดโฟกัสอตัโนมัติสามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมดออโตโฟกัสและ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏ
ขึ้นในชองมองภาพหรือแผงควบคุม

AF-A AF-S AF-C

A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลองไมสามารถ
โฟกัสไดในสภาวะตอไปนี้ หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นและกลองอาจสงเสียงเตือน 
ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 103) 
หรือใชการล็อคโฟกัส (0 102) เพื่อโฟกัสวัตถุอ่ืนท่ีอยูในระยะเดียวกัน จากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพ้ืนหลงัมีคอนทราสต
นอยมากหรือไมมีเลย

ตวัอยาง: วัตถุมีสีเดียวกับพ้ืนหลัง 

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซ่ึงมี
คอนทราสตสงู

ตวัอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหนึ่ง 

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ 
กนัจากตวักลอง

ตวัอยาง: วัตถุอยูในกรง 

วัตถุในพ้ืนหลงัดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ

ตวัอยาง: ตกึอยูในกรอบภาพ
เบื้องหลงัวัตถุ

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิต
สมํ่าเสมอขมอยู

ตวัอยาง: มูลี่หรือบานหนาตางที่เรียง
ตดิกันเปนแถวบนตึกสงู

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ 
เปนจํานวนมาก

ตวัอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอ่ืนๆ 
ท่ีมีขนาดเล็กหรือมีความสวางอยู
ในโทนเดยีว 

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชการเนนโฟกัสในออโตโฟกัสตอเน่ือง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกส่ิงท่ีสําคญั
เม่ือใช AF-C, 0 221) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรในออโตโฟกัสทีละภาพ ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S, 0 221) ดูหนา 51 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกโฟกัส
อัตโนมัติท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร

ปุมโหมดออโตโฟกัส แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธีเลือกจุดโฟกสัสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
• ออโตโฟกัสจดุเดียว: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 101; กลองจะโฟกัสวัตถใุนจุดโฟกัสทีเ่ลือก
เทานัน้ ใชกับวัตถุที่ตองการถายที่อยูนิ่งกับที่

• ออโตโฟกัสแบบปรับเปลี่ยนพื้นทีโ่ฟกัส: เลอืกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 101 ในโหมดโฟกัส AF-A 
และ AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดที่เลือกเปน
เวลาสั้นๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
-ออโตโฟกัสแบบปรับเปลีย่นพื้นที่โฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพหรือเมือ่ถายภาพ
วัตถทุี่กําลังเคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาได (เชน นักว่ิงหรือรถแขงทีก่ําลังแขงขัน)

-ออโตโฟกัสแบบปรับเปลีย่นพื้นที่โฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กาํลังเคลื่อนที่ในรูปแบบ
ที่คาดเดาไมได (เชน นกักีฬาฟุตบอล)

-ออโตโฟกัสแบบปรับเปลีย่นพื้นที่โฟกัส 39 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว
และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย (เชน นก)

• การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ: เลือกจุดโฟกัสตามทีอ่ธิบายในหนา 101 ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C 
กลองจะติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสที่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหมตามทีจํ่าเปน ใชเพื่อจัด
องคประกอบภาพอยางรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเร็วจากขางหนึง่ไปอีกขางหนึง่ (เชน 
นักกีฬาเทนนสิ) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรแลว
จัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสที่เลือก

• ออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัต:ิ 
กลองจะตรวจหาวัตถุและเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมติั ถาใชเลนสชนิด G, E หรือ 
D (0 287) กลองจะสามารถแยกความแตกตางระหวางวัตถุที่เปนคน
ออกจากพื้นหลังไดเพือ่การตรวจหาวัตถุที่ดีขึ้น จุดโฟกัสทีใ่ชจะถูกไฮไลท
เปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสแลว; ในโหมด AF-C หรือเมือ่เลือกออโตโฟกัส
ตอเนือ่งในโหมด AF-A จุดโฟกัสหลักจะยังคงถูกไฮไลทอยูหลังจากปดจุดโฟกัส
อื่นๆ ไปแลว
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โหมดพืน้ที่ออโตโฟกัสสามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมด
ออโตโฟกัสและหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
การตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพหรือ
แผงควบคุม

A การติดตามระยะโฟกสั 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี การติดตามระยะโฟกัส 
3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีเดียวกับสีพื้นหลังและครอบครองพืน้ท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ 
ของกรอบภาพ

A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัสจะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นท่ี AF แผงควบคุม ชองมองภาพ โหมดพื้นท่ี AF แผงควบคุม ชองมองภาพ

ออโตโฟกัสจุดเดียว
ออโตโฟกัสแบบปรับเปลี่ยน

พื้นทีโ่ฟกัส 39 จุด*

ออโตโฟกัสแบบปรบัเปลี่ยน
พื้นที่โฟกัส 9 จุด* การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

ออโตโฟกัสแบบปรบัเปลี่ยน
พื้นที่โฟกัส 21 จุด*

ออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่
โฟกัสอัตโนมตัิ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกสัท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูลเพ่ือชวยในการโฟกสั

A แมนวลโฟกสั
ออโตโฟกัสจุดเดียวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเม่ือใชแมนวลโฟกัส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับเวลาเพื่อใหกลองรอกอนจะโฟกัสใหมเม่ือวัตถุเคลื่อนผานหนากลอง ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค, 0 222) ดูหนา 52 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกโฟกัส
อัตโนมัติท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร

ปุมโหมดออโตโฟกัส แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม ชองมองภาพ
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การเลือกจุดโฟกัส
กลองมจุีดโฟกัสใหเลือกถึง 39 จุดซ่ึงสามารถใชเพื่อจัดองคประกอบภาพโดยวัตถหุลักสามารถอยูไดเกือบทุกที่
ในกรอบภาพ

1 หมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปที่ ●
ทําใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสได

2 เลือกจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่เลือกจุดโฟกัสในชองมองภาพขณะระบบ
วัดแสงเปดอยู กด J เพือ่เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง

สามารถหมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยังตําแหนงล็อค (L) 
หลังจากเลือกเสร็จแลวเพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัสที่เลือก
เปลี่ยนไปเมื่อกดตัวเลือกคําสั่ง

A AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับออโตโฟกัสแบบเลือกพืน้ท่ีโฟกัสอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และจะไมสามารถเลือกจุดโฟกัส
แบบแมนวลได

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกเวลาที่จะใหจุดโฟกัสติดสวาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (ไฟแสดงจุด AF, 
0 222) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5 
(จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 222) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกได
โดยใชตัวเลือกคําสั่ง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a6 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 223) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุม J ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1, ปุม OK (โหมดถายภาพ); 0 241

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพือ่เปล่ียนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถโฟกัสวัตถุที่
จะไมอยูที่จุดโฟกัสในภาพถายสุดทายได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัสอตัโนมัติ (0 98) ทานสามารถ
ใชการล็อคโฟกัสจัดองคประกอบภาพถายใหมหลังจากโฟกัสวัตถุอื่นทีอ่ยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิม
ของทานได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีทีสุ่ดเมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนอืจากออโตโฟกัสแบบเลือกพืน้ที่
โฟกัสอัตโนมติัไวสําหรับโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส (0 99)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสทีเ่ลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพือ่โฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 
(I) ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

2 ล็อคโฟกัส
โหมด AF-A และ AF-C: ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง
แลวคางไว (q) ใหกดปุม A AE-L/AF-L (w) เพื่อล็อค
ทั้งโฟกัสและคาแสง (สัญลักษณ AE-L จะแสดงขึ้นในชอง
มองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยูขณะกดปุม A AE-L/AF-L 
แมวาทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง

โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมติัเมื่อสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัสปรากฏขึ้น และจะยังล็อคอยูจนกวา
ทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสได
โดยกดปุม A AE-L/AF-L (ดูดานบน)

3 จัดวางองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพถาทาน
ยังกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งแลวคางไว (AF-S) หรือกด 
A AE-L/AF-L คางไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพ
ตอเนือ่งกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน 

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทีต่องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาวัตถุเคลื่อนที่ไป 
ใหโฟกัสใหมอกีครั้งที่ระยะหางปจจุบันของวัตถุ

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร, 0 226) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุมกดชัตเตอร
เพื่อล็อคคาแสง ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 244) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
หนาท่ีของปุม A AE-L/AF-L

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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แมนวลโฟกัส
สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมติั (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติไมใหผลลัพธที่
ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 98)
• เลนส AF-S: ต้ังคาสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปที่ M
• เลนส AF: ต้ังคาสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนส (ถามี) 
และตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปที่ M

• เลนสแมนวลโฟกัส: ต้ังคาตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปที่ M

ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
ภาพที่แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทัง้นี้สามารถถายภาพได
ตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

❚❚การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
ถาเลนสมีรูรับแสงกวางสุดที่ f/5.6 หรือแคบกวา จะสามารถใช
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัสในชองมองภาพเพื่อยืนยันวาวัตถุใน
จุดโฟกัสที่เลือกอยูในโฟกัส (สามารถเลือกจุดโฟกัสจุดใดๆ จากทัง้หมด 
39 จุด) หลังจากวางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่แลวหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบวาเมือ่ถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวในหนา 98 
บางครั้งสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสจาก
ชองมองภาพกอนถายภาพ

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M 
และปรับตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปท่ี AF การไมปฏบิัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะจากเครื่องหมาย
ระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง ระยะหางระหวางหนาแปลนเมาทเลนส
กับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.

ตัวเลือกโหมดโฟกัส

เครื่องหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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คาความไวแสง (ISO)
“คาความไวแสง (ISO)” คือคาความไวแสงของฟลมในโระบบดิจิตอล เลือกจากการตั้งคาตางๆ ต้ังแต ISO 100 
ถึง ISO 6400 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ในกรณีพเิศษ 
ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 100 ไดต้ังแตประมาณ 0.3 ถึง 1 EV และคาความไวแสงเกิน 
ISO 6400 ไดต้ังแต 0.3 ถึง 2 EV ในโหมด
อัตโนมัติและโหมดสําเร็จรูปจะมีตัวเลือก AUTO ซ่ึงกลองจะตั้งคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติตามสภาพ
แสง คาความไวแสง (ISO) ที่สูงจะตองการแสงในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูง
หรือรูรับแสงที่แคบได

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดยกดปุม 
W (S) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักไป
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผง
ควบคุมหรือชองมองภาพ

ปุม W (S) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม ชองมองภาพ
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A อัตโนมัติ
ถาหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ P, S, A หรือ M หลังจากเลือก AUTO สําหรับคาความไวแสง (ISO) ในโหมดอื่น 
คาความไวแสง (ISO) ลาสุดท่ีเลือกไวในโหมด P, S, A หรือ M จะไดรับการเรียกคืนคา

A Hi 0.3–Hi 2
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกวา ISO 6400 (เทียบเทากับ ISO 8000–25600) 
ภาพที่ถายดวยการตั้งคาเหลาน้ีจะเกิดสัญญาณรบกวนไดงายกวา (จดุพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา 
หรือเสน)

A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ตํ่ากวา ISO 100 (เทียบเทากับ ISO 80–50) 
ใชรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเม่ือมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย ในกรณีท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคา
ความไวแสง ISO 100 หรือสูงกวา

A เมนูถายภาพ
คาความไวแสง (ISO) สามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) 
ในเมนูถายภาพ (0 214)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระดับการเพิม่คาความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 
(ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO); 0 224) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแสดงคาความไวแสง (ISO) 
ในแผงควบคุม หรือการปรับคาความไวแสง (ISO) โดยไมใชปุม W (S) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 
(การแสดงและปรับความไวแสง; 0 229) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง 
ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 218
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ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั
ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ 
คาความไวแสงจะไดรับการปรับโดยอตัโนมัติหากคาที่ผูใชเลือกไมสามารถสรางคาแสงทีดี่ทีสุ่ดได 
(คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรับตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิสําหรับ 
ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ
ในการแสดงเมนู กดปุม G เลือก ตั้งคาความไวแสง 
(ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท ควบคุมความไวแสง
อัตโนมัต ิแลวกด 2

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

3 ปรับการตั้งคา
สามารถเลือกคาความไวแสงอตัโนมัติสูงสุดไดโดยใช 
ความไวแสงสูงสุด (คาตํ่าสุดของความไวแสงอัตโนมัติ
จะถกูกําหนดใหเปน ISO 100 โดยอัตโนมัติ โปรดทราบวา
หากคาที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด ตํ่ากวาคา
ปจจุบันที่เลือกไวสําหรับ คาความไวแสง (ISO) กลองจะใชคาที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสงูสุด) 
ในโหมด P และ A คาความไวแสงจะไดรับการปรับเฉพาะเมื่อวัตถุอาจไดรับแสงไมเพียงพอเมื่อใช
ความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด (1/2000–1 วินาที หรือ อัตโนมัต;ิ ในโหมด S 
และ M คาความไวแสงจะไดรับการปรับเพือ่ใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรที่ผูใชเลือก) 
หากเลือก อัตโนมัติ (ใชไดกับเลนส CPU เทานั้น; เทียบเทากับ 1/30 วินาที เมื่อใชเลนสชนดิไมม ีCPU) 
กลองจะเลือกความไวชัตเตอรตํ่าสุดตามทางยาวโฟกัสของเลนส (การเลือกความไวชัตเตอรอัตโนมัติ
สามารถปรับแบบละเอียดไดโดยไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2 ตัวอยางเชน ทานสามารถใชคาที่เร็วกวา
คาที่กลองเลือกไวโดยอัตโนมัติกับเลนสเทเลโฟโตเพื่อลดความพรามวั) อาจใชความไวชัตเตอรทีตํ่่ากวา
คาที่เลือกไวหากกลองไมสามารถถายใหสวางพอดไีดที่คาความไวแสง (ISO) ที่เลือกไวใน ความไวแสง
สูงสดุ กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)

ปุม G
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เมือ่เลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุม
จะแสดง ISO-AUTO เมือ่คาความไวแสง
เปลี่ยนแปลงไปจากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณ
เหลานีจ้ะกะพริบและคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้น
ในชองมองภาพ

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) จะเกิดขึ้นไดงายที่ความไวแสงสูง ใชตัวเลือก 
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวน (ดูหนา 218) เม่ือใชแฟลช คาท่ีเลือกไวสําหรับ 
ความไวชัตเตอรต่ําสุด จะไมถูกนํามาใช แตจะใชตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 
(ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 234) แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึน้โดยอัตโนมัติเม่ือใช
การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรตํ่า (ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและ
ชุดแฟลชเสริมภายนอกตามที่ไดระบไุวในหนา 293) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรตํ่า

A การเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม 
W (S) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ISO-AUTO จะปรากฏ
บนหนาจอหากเปดฟงกชัน่ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไว

แผงควบคุม ชองมองภาพ

ปุม W (S) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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คาแสง

เลือกวิธีการตั้งคาแสงของกลองในโหมด P, S, A และ M (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือกการวัดแสงอัตโนมัติ)

ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม 
Z (Q) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักไป
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผง
ควบคุม

ระบบวัดแสง

ตัวเลือก คําอธิบาย

a

เฉล่ียทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสงเปนบริเวณกวางในกรอบ
การถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D 
(0 287) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ II; ในกรณีเลนส CPU อ่ืนๆ 
กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี II ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ) ในกรณีเลนสชนิดไมมี CPU 
กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีเม่ือไดระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกวางสุดไวโดยใชตัวเลือก 
ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูต้ังคา (0 173) ถาไมไดระบุไว กลองจะใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ

Z

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั่วท้ังกรอบภาพแตจะใหนํ้าหนักบริเวณกลางภาพมากที่สุด (ถาใชเลนส 
CPU สามารถเลือกขนาดพื้นท่ีไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 บริเวณท่ีเนนกลางภาพ, 0 226; 
ถาใชเลนสท่ีไมมี CPU บริเวณกลางภาพจะมีเสนผานศูนยกลาง 12 มม.) เปนระบบวัดแสงที่นิยมใชในการ
ถายภาพบุคคล แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 × *

b

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพื้นท่ีวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของกรอบภาพ) 
จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูท่ีจุดโฟกัสปจจุบันทําใหสามารถวัดแสงวัตถุท่ีไมไดอยูตรงกลางภาพได 
(ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงานออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติอยู กลองจะวัดแสง
จุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสงที่เหมาะสม แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือมืดกวา
วัตถุมาก *

* เพื่อเพิ่มความแมนยําเม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางท่ีสุดของเลนสในเมนู 
ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU (0 173)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคาแสงที่ดีท่ีสุดสําหรับ
วิธวัีดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง b5 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 226)

(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)

ปุม Z (Q) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม ชองมองภาพ
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การลอ็คคาแสงอัตโนมติั
การล็อคคาแสงอัตโนมติัใชเพือ่จดัองคประกอบภาพหลงัจากใชระบบวดัแสงเฉพาะจดุ และวดัแสงเนนกลางภาพ
เพือ่วัดคาแสง โปรดทราบวาระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพจะไมใหผลตามทีต่องการ

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสทีเ่ลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่และวัตถุอยูใน
จุดโฟกัส ใหกดปุม A AE-L/AF-L เพือ่ล็อคโฟกัสและคาแสง 
(ถาทานกําลังใชออโตโฟกัส ใหตรวจสอบวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส I ปรากฏในชองมองภาพ)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สญัลักษณ AE-L จะปรากฏ
ในชองมองภาพ

2 จัดวางองคประกอบภาพใหม
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว จัดองคประกอบภาพใหม
แลวถายภาพ

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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A พ้ืนที่วัดแสง
ในระบบวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในวงกลมขนาด 4 มม. ท่ีอยูตรงกลางของจุดโฟกัส
ท่ีเลือกไว ในระบบวัดแสงเนนกลางภาพ คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในวงกลมขนาด 12 มม. ท่ีจุดกึ่งกลางของ
ชองมองภาพ

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด การต้ังคา
P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 75)
S ความไวชัตเตอร
A รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได
ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
ถาเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร, 0 226) กลองจะล็อคคาแสง
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนหนาท่ีของปุม A AE-L/AF-L ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 244)
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การชดเชยแสง
การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพือ่ชวยใหภาพสวางขึ้นหรือมืดลง ซ่ึงจะไดผลดี
ที่สุดเมือ่ใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรือเฉพาะจุด (0 109) เลือกคาระหวาง –5 EV 
(รับแสงนอยกวาปกติ) ถึง +5 EV (รับแสงมากกวาปกติ) โดยเพิม่ครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําให
วัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําสัง่หลักไป
จนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ

ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบ 
(โหมด P, S และ A เทานั้น) และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม
และชองมองภาพหลังจากทานปลอยปุม E สามารถตรวจสอบคาการชดเชยแสง
ปจจุบันไดในสัญลักษณแสดงคาแสงโดยกดปุม E

สามารถเรียกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0 กลองจะไม
รีเซ็ตการชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

±0 EV
(กดปุม E)

–0.3 EV +2.0 EV

(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยที่ความไวชตัเตอรและคารูรับแสง
ไมเปลี่ยนแปลง

A การใชแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง, การเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลักและพื้นหลังตั้งคา
แบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเม่ือใชแฟลช, 0 240) สามารถใชจํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพืน้หลัง
เทาน้ัน

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกความกวางของระดับขั้นในการชดเชยแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 224) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคาการชดเชยแสงโดยไมกดปุม E 
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย, 0 225) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคาแสง 
ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting หลายๆ คา ใหดูหนา 153
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ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซทําใหมัน่ใจวาสีของภาพจะไมไดรับผลกระทบจากสีของแหลงกําเนดิแสง ในโหมดอื่นที่ไมใช P, S, 
A และ M กลองจะปรับคาไวตบาลานซโดยอัตโนมติั แนะนําใหใชการปรับไวตบาลานซแบบอัตโนมติัสําหรับ
แหลงกําเนดิแสงสวนใหญ สําหรับในโหมด P, S, A และ M ซ่ึงผูใชสามารถเลือกคาอื่นๆ เพือ่ใหเหมาะกับชนิด
ของแหลงกําเนิดแสงไดหากจําเปน

สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยการ
กดปุม L (U) และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลกัไปจนกระทัง่การตั้งคา
ที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ตัวเลือก อุณหภูมิสี * คําอธิบาย
v อัตโนมัติ

3500–
8000 K

กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอัตโนมัติ เพื่อผลลัพธท่ีดีท่ีสุด 
ใหใชเลนสชนิด G, E หรือ D ถามีการใชแฟลชในตัวกลองหรือ
แฟลชเสริมภายนอก ผลลัพธท่ีไดจะไดรับการปรับสําหรับแฟลช

ปกติ
รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน

J หลอดไส 3000 K ใชภายใตแสงจากไฟหลอด
I ฟลูออเรสเซนต ใชกับ:

หลอดไอโซเดียม 2700 K • แสงไฟจากหลอดไอโซเดียม (เชน ในสนามกีฬา)
วอรมไวตฟลูออเรสเซนต 3000 K • แสงวอรมไวตฟลูออเรสเซนต
ไวตฟลูออเรสเซนต 3700 K • แสงไวตฟลูออเรสเซนต
คูลไวตฟลูออเรสเซนต 4200 K • แสงคูลไวตฟลูออเรสเซนต
เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000 K • แสงเดยไลตไวตฟลูออเรสเซนต
เดยไลตฟลูออเรสเซนต 6500 K • แสงเดยไลตฟลูออเรสเซนต
ไอปรอทอณุหภูมิสูง 7200 K • แหลงกําเนิดแสงที่ใหอุณหภมิูสีสูง (เชน หลอดไอปรอท)

H แสงอาทิตย 5200 K ใชกับวัตถุท่ีตองการถายที่ไดรับแสงอาทิตยโดยตรง
N แฟลช 5400 K ใชกับแฟลชในตัวกลองหรือแฟลชเสริมภายนอก
G เมฆมาก 6000 K ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมากหรือมืดครึ้ม
M ในรม 8000 K ใชถายภาพเวลากลางวันเม่ือวัตถุการถายภาพอยูในรมเงา

K เลือกอุณหภมิูสี
2500–

10000 K
เลือกคาอุณหภูมิสีจากรายการ (0 120)

L ตั้งคาเอง —
ใชวัตถุ แหลงกําเนิดแสง หรือภาพถายที่มีอยูเปนแหลงอางอิง
ในการปรับไวตบาลานซ (0 121)

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม
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A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ (0 214) 
ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 117) 
หรือเพือ่วัดคาสําหรับไวตบาลานซท่ีต้ังเองได (0 121) ตัวเลือก อัตโนมัติ ในเมนู 
ไวตบาลานซ มีตัวเลือก ปกติ และ รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน ซึ่งจะรักษา
โทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก I ฟลูออเรสเซนต จะใช
เพื่อเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ

A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีดีเม่ือใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใชไวตบาลานซท่ีต้ังเองหรือต้ังคา
ไวตบาลานซไปท่ี แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคาไวตบาลานซ

A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปใตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคือการวัดเชิงวัตถุ
ของสีของแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภมิูท่ีตองใชในการทําใหวัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมา
ในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในยานใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปน
สีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีตํ่ากวาน้ัน เชน แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง 
แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภมิูสีสูงกวาน้ีจะมีโทนสีออกนํ้าเงิน ตัวเลือกไวตบาลานซของกลองจะปรับเขากับอุณหภูมิสี
ตอไปน้ี:
• I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K
• J (หลอดไส)/
I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K

• I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K
• I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K
• I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

• H (แสงอาทิตย): 5200 K
• N (แฟลช): 5400 K
• G (เมฆมาก): 6000 K
• I (เดยไลตฟลูออเรสเซนต): 6500 K
• I (ไอปรอทอุณหภมิูสูง): 7200 K
• M (ในรม): 8000 K

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอมอตัโนมัติ, 0 241) 
กลองจะสรางภาพถายหลายภาพในการกดชัตเตอรแตละครั้ง ไวตบาลานซจะเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาพ กลาวคือ
เปนการ “ครอม” คาท่ีเลือกอยูปจจุบันสําหรับไวตบาลานซ (0 156)
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การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ไวตบาลานซสามารถ “ปรับแบบละเอียด” เพือ่แกไขสีที่ผิดเพีย้นของแหลงกําเนิดแสงหรือเพือ่สรางภาพที่มี
โทนสตีามตองการ สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ
หรือโดยกดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

❚❚เมนูไวตบาลานซ

1 เลือกตัวเลือกไวตบาลานซในเมนูถายภาพ
ในการแสดงเมนู กดปุม G เลือก ไวตบาลานซ 
ในเมนูถายภาพ จากนั้นไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ
ที่ตองการแลวกด 2 ถาเลือกตัวเลือกอื่นใดนอกเหนือ
ไปจาก อัตโนมัต,ิ ฟลอูอเรสเซนต, เลือกอุณหภมิูสี 
หรือ ตั้งคาเอง ใหทําตามขั้นตอนที่ 2 ตอไป ถาเลือก 
อัตโนมัต,ิ ฟลูออเรสเซนต หรือ เลอืกอุณหภูมิสี ใหไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด 2 สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการปรับไวตบาลานซที่ต้ังเองแบบละเอียด ใหดูหนา 125

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด 
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอยีดไดบนแกน
เหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) และบนแกนเขียว 
(G)–ชมพูแกมมวง (M) แกนแนวนอน (เหลืองอําพัน-
น้ําเงนิ) จะสอดคลองกับอุณหภูมิสี โดยการเพิ่มแตละขั้น
จะเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้ง 
(เขียว-ชมพแูกมมวง) จะมีผลคลายกับการใชฟลเตอรชดเชยสี (CC)

ปุม G

พิกัด
การปรับ

เพิ่มสีเขยีว

เพิ่มสีชมพูแกมมวง

 เพิ่มสีนํ้าเงิน เพิ่มสีเหลืองอําพัน

สีเขียว (G)

สีชมพูแกมมวง (M)

สีนํ้าเงิน (B) สีเหลืองอําพัน (A)
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3 กด J 
กด J เพื่อบันทึกการต้ังคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ 
หากปรับคาไวตบาลานซแบบละเอยีดแลว 
เครื่องหมายดอกจัน (“E”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

❚❚ปุม L (U) 
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) และ L 
(ตัง้คาเอง) สามารถใชปุม L (U) เพือ่ปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียดบนแกนเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) (0 117; 
ในการปรับไวตบาลานซแบบละเอยีดเมื่อเลือก K หรือ L 
ใหใชเมนถูายภาพตามที่อธบิายไวในหนา 117) สามารถตั้งคาได
หกระดับในแตละทิศทาง การปรับคาทีละขั้นจะมีคาเทียบเทา
ประมาณ 5 ไมเรด (0 119) กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งรองจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงในแผงควบคุม การหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิม่ปริมาณสีเหลืองอําพัน (A) 
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาจะเพิม่ปริมาณสีน้ําเงิน 
(B) เมื่อใชคาอืน่ที่ไมใช 0 สัญลักษณเครื่องหมายดอกจัน (“E”) 
จะปรากฏบนแผงควบคุม

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

แผงควบคุม
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A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพทัธ ไมใชสีตายตัว ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี B (นํ้าเงิน) 
เม่ือเลือกการตั้งคาไวตบาลานซเปน “สีอบอุน” เชน J (หลอดไส) จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไม
ทําใหกลายเปนสีนํ้าเงิน

A การปรับอณุหภูมิสีแบบละเอยีด
เม่ือเลือก เลือกอุณหภมิูสี ทานสามารถดูอุณหภมิูสีขณะปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียดได

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภมิูสีจะเห็นความแตกตางท่ีอุณหภมิูสีตํ่าไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีสูง ตัวอยางเชน 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภมิูไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K ไดมากกวาท่ี 6000 K มาก คาไมเรด
ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภมิูสีน้ัน คือการวัดอุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผัน
ดังกลาวนี้ ดังน้ันจึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชยอุณหภูมิสี ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
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การเลอืกอุณหภมูิสี
เมือ่เลือกไวตบาลานซเปน K (เลอืกอุณหภูมิสี) สามารถเลือก
อุณหภูมิสีไดโดยการกดปุม L (U) พรอมหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย อณุหภูมสิีจะแสดงในแผงควบคุม

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก N (แฟลช) หรือ 
I (ฟลูออเรสเซนต) สําหรับแหลงกําเนิดแสงเหลาน้ี สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ใหถายภาพทดสอบ
เพื่อพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

A เมนูไวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมิูสีไดจากเมนูไวตบาลานซเชนกัน โปรดทราบวา
อุณหภมิูสีท่ีเลือกโดยการกดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจะแทนที่คาท่ีเลือกไวในเมนูไวตบาลานซ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

แผงควบคุม
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ตั้งคาเอง
ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรับการถายภาพภายใต
สภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มแีสงสีเขม กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่
ต้ังคาเองไดถึงสี่คาต้ังแต d-1 ถึง d-4 ทั้งนี้สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธี:

❚❚การวัดคาสําหรับคาไวตบาลานซ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชถายภาพจริง ในสตูดิโอ สามารถใชแผนสีเทา
กลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 EV โดยอัตโนมัติขณะวัดไวตบาลานซ; 
ในโหมด M ใหปรับคาแสงเพือ่ใหสัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 (0 78)

2 ตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี L (ตั้งคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงที่จะใชในการถายภาพและใหกลองวัด
ไวตบาลานซ (0 121)

คัดลอกจากภาพที่มีอยู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 124)

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A การวัดไวตบาลานซท่ีตั้งเอง
ไวตบาลานซท่ีต้ังเองจะไมสามารถวัดคาไดเม่ืออยูในโหมดไลฟวิว (0 49, 57), ขณะที่ถายภาพ HDR (0 139) 
หรือภาพซอน (0 160) หรือเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุม
ชัตเตอร, 0 248)
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3 เลือกคาท่ีตั้งเอง
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซ (d-1 ถึง d-4) 
ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

4 เลือกโหมดการวดัโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวาสัญลกัษณ L 
ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพริบ D จะกะพริบขึ้นบนชองมองภาพ
ดวยเชนกัน สัญลักษณทั้งสองจะกะพริบเปนเวลาประมาณหกวินาที

5 วัดคาไวตบาลานซ
กอนท่ีสญัลกัษณจะหยดุกะพรบิ ใหจัดองคประกอบภาพวตัถอุางองิใหเตม็ชอง
มองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะวัดคาไวตบาลานซ 
แลวบันทกึคาไวในคาต้ังเองที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 3 กลองจะไมบันทึกภาพถายไว ทานสามารถวัดคา
ไวตบาลานซไดอยางแมนยําแมไมไดปรับโฟกัสกลอง

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

A คาตั้งเองที่มีการปองกนั
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 127), 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและชองมองภาพหากทานพยายาม
ท่ีจะวัดคาใหม

แผงควบคุม

ชองมองภาพ



123

r

6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได สัญลักษณ C 
จะกะพริบขึ้นในแผงควบคุมเปนเวลาประมาณหกวินาที ในขณะที่
สัญลักษณ a จะกะพริบในชองมองภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจไมสามารถวัดไวตบาลานซ
ได สัญลักษณ  b a จะกะพริบขึ้นในแผงควบคุมและชองมองภาพ
เปนเวลาประมาณหกวินาท ีใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับ
ไปยงัขั้นตอนที่ 5 และวัดไวตบาลานซอกีครั้ง

D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 227)

A การเลือกคาท่ีตั้งเอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพจะมีขอความ
ปรากฏขึ้นตามที่แสดงทางดานขวา ไฮไลทคาท่ีต้ังเอง แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึน้
สําหรับคาตั้งเองที่เลือกไวในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K 
เทากับคาของ แสงอาทิตย

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพทีถ่ายไวแลวเปนคาต้ังเอง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง

1 เลือก L (ตั้งคาเอง) สําหรับ ไวตบาลานซ 
ในเมนูถายภาพ
กดปุม G และเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ 
ไฮไลท ตัง้คาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาต้ังเองปลายทาง (d-1 ถงึ d-4) แลวกด 
W (S)

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ

5 กด J 
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรับภาพถายที่
ไฮไลทไวไปยังคาต้ังเองทีเ่ลือก ถาภาพถายที่ไฮไลทมี
คําอธบิาย (0 253) คําอธบิายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธิบายของคาต้ังเองทีเ่ลือกไว

ปุม G

ปุม W (S)
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A การเลือกภาพตนฉบับ
ในการดูภาพที่ไฮไลทในขัน้ตอนท่ี 4 แบบเต็มจอ ใหกดปุม 
X (T) คางไว

หากตองการดูภาพในตําแหนงอื่นๆ ใหกดปุม D คางไวแลวกด 
1 หนาจอดังแสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ใหเลือกการด
และโฟลเดอรท่ีตองการ (0 178)

A การเลือกคาไวตบาลานซท่ีตั้งเอง
กด 1 เพื่อไฮไลทคาไวตบาลานซท่ีต้ังเองที่ใชอยู (d-1–d-4) 
แลวกด 2 เพื่อเลือกคาตั้งเองอื่นๆ

A การปรับไวตบาลานซท่ีตั้งเองแบบละเอียด
คาตั้งเองที่เลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดยเลือก 
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีไดอธิบายไว
ในหนา 117

ปุม X (T)

ปุม D
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❚❚การใสคําอธิบาย
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสคําอธบิายคาไวตบาลานซที่ต้ังเองทีเ่ลือกโดยมีความยาวไมเกินสามสิบหก
ตัวอักษร

1 เลือก L (ตั้งคาเอง)
ไฮไลท ตัง้คาเอง ในเมนูไวตบาลานซแลวกด 2

2 เลือกคาท่ีตั้งเอง
ไฮไลทคาต้ังเองทีต่องการแลวกด W (S)

3 เลือก แกไขคําอธิบาย
ไฮไลท แกไขคําอธิบาย แลวกด 2

4 แกไขคําอธิบาย
แกไขคําอธิบายตามทีอ่ธิบายไวในหนา 135

ปุม W (S)
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❚❚การปองกันคาไวตบาลานซท่ีต้ังเอง
ในการปองกันคาไวตบาลานซที่ต้ังเองที่เลือกไว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ คาต้ังเองทีป่องกันไวแลว
จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาได สวนตัวเลอืก ปรับอยางละเอียด และ แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได

1 เลือก L (ตั้งคาเอง)
ไฮไลท ตัง้คาเอง ในเมนูไวตบาลานซแลวกด 2

2 เลือกคาท่ีตั้งเอง
ไฮไลทคาต้ังเองที่ตองการแลวกด W (S)

3 เลือก ปองกัน
ไฮไลท ปองกัน แลวกด 2

4 เลือก เปด
ไฮไลท เปด แลวกด J เพือ่ปองกันคาไวตบาลานซ
ที่ต้ังเองที่เลือกไว หากตองการยกเลิกการปองกัน เลือก 
ปด

ปุม W (S)
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การปรบัปรงุภาพ

ระบบ Picture Control เฉพาะของ Nikon ทําใหสามารถแบงปนการตั้งคาการโปรเซสภาพ รวมถึงความคมชัด 
คอนทราสต ความสวาง ความอิม่ตัวของสี และเฉดสีกับอุปกรณและซอฟตแวรทีร่องรับได

การเลือก Picture Control
กลองมคีา Picture Control ที่ต้ังไวใหเลือก ในโหมด P, S, A และ M ทานสามารถเลือก Picture Control 
โดยขึ้นอยูกับวัตถุหรือสถานที่ที่ถายภาพได (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือก Picture Control โดยอัตโนมัติ)

1 กด c (b)
รายการ Picture Control จะปรากฏขึ้น

2 เลือก Picture Control
ไฮไลทคา Picture Control ที่ตองการ แลวกด J

Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย
Q มาตรฐาน ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล แนะนําสําหรับสถานการณสวนใหญ

R สีธรรมชาติ
โปรเซสนอยท่ีสุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ เลือกใชสําหรับภาพถายที่จะโปรเซสหรือรีทัช
อยางมากในภายหลัง

S สีสด ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับนําไปพิมพ เลือกใชเพื่อใหภาพถายมีสีสันสดใส
T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว
e ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบคุคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอิ่ม
f ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)

ปุม c (b)
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A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเองจะสรางขึ้นจากการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก จดัการ Picture 
Control ในเมนูถายภาพ (0 134) สามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองลงในการดหนวยความจํา
เพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 136)

A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อกดปุม R

สัญลักษณแสดง 
Picture Control

A เมนูถายภาพ
ท้ังน้ี Picture Control สามารถเลือกใชไดโดยเลือกตัวเลือก ตั้งคา Picture Control 
ในเมนูถายภาพ (0 214) 
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ต้ังคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม (0 134) เพื่อให
เหมาะกับสถานทีถ่ายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุดการตั้งคาแบบตางๆ ที่มคีวามสมดุล
โดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรับการตั้งคาแตละคาเอง

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

2 ปรับการตั้งคา
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทการต้ังคาที่ตองการ (0 132) 
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกคา ทําขั้นตอนนีซํ้้าจนกระทั่ง
ปรับการตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือก ปรบัอยางเร็ว เพือ่เลือก
ชุดการตั้งคาที่มีให สามารถเรียกคืนการปรับต้ังทีเ่ปนคาต้ัง
จากโรงงานไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปล่ียน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาท่ีต้ังจากโรงงานจะแสดงดวย
เครื่องหมายดอกจัน (“E”)
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❚❚การต้ังคา Picture Control
ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว

เลือกจากตัวเลือกระหวาง –2 และ +2 เพือ่ลดหรือเพิ่มผลกระทบของ Picture Control ท่ีเลือกไว 
(โปรดทราบวาการดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับต้ังไวท้ังหมด) ตัวอยางเชน การเลือก
คาบวกสําหรับ สีสด จะทําใหภาพมีสีสดขึ้น ไมสามารถปรับคาไดสําหรับ Picture Control แบบ 
สีธรรมชาต ิหรือ โทนสีเดียว

การปร ับเอง
(Picture Control ท ั งหมด)

ความคมชัด
ควบคุมความคมชดัของเสนขอบ เลือก A เพือ่ปรับความคมชัดโดยอตัโนมติัตามประเภทของฉาก 
หรือเลือกจากคาระหวาง 0 (ไมมีการเพิม่ความคมชัด) ถึง 9 (คายิง่มาก ย่ิงเพิม่ความคมชัด)

คอนทราสต

เลอืก A เพือ่ปรับคอนทราสตโดยอัตโนมตัติามประเภทของฉาก หรือเลือกจากคาระหวาง –3 ถงึ +3 
(เลอืกคาต่ําเพือ่ปองกันไมใหสวนทีเ่ปนไฮไลทในวตัถภุาพบคุคล “จางหายไป” ภายใตแสงอาทติย 
เลอืกคาสงูเพือ่รักษารายละเอยีดในภาพทวิทศันทีป่กคลุมดวยหมอกและวตัถทุี่มคีอนทราสตนอย
อื่นๆ)

ความสวาง เลือก –1 เพื่อลดความสวาง, +1 เพื่อเพิ่มความสวาง ไมมีผลกับคาแสง

การปร ับเอง
(เฉพาะภาพท ี ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิม่ตัวข
องสี

ควบคมุความมชีีวติชวีาของส ีเลอืก A เพื่อปรับความอิม่ตวัของสอียางอตัโนมัตติามประเภทของ
ฉาก หรือเลอืกจากคาระหวาง –3 ถงึ +3 (คาต่าํกวาจะลดความอิม่ตัวของส ีคาสูงกวาจะเพิม่ความ
อิ่มตวั)

เฉดสี
เลือกคาลบ (ตํ่าสุด –3) เพือ่ปรับสีแดงใหมวงขึน้ สีนํ้าเงินใหเขียวขึ้น และสีเขียวใหเหลืองขึ้น 
เลือกคาบวก (สูงสุด +3) เพื่อปรับสีแดงใหสมขึ้น สีเขียวใหนํ้าเงินขึ้น และสีนํ้าเงินใหมวงขึน้

การปร ับเอง
(เฉพาะภาพโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว เลือกจาก Off (ปด), เหลือง, สม, แดง 
และเขียว (0 133) 

โทนภาพ

เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว ไดแก B&W (ขาวดํา), Sepia (ซีเปย), Cyanotype 
(โทนสีนํ้าเงิน) (ภาพโทนสีนํ้าเงิน), Red (แดง), Yellow (เหลือง), Green (เขียว), Blue Green 
(เขียวแกมน้ําเงิน), Blue (นํ้าเงิน), Purple Blue (นํ้าเงินแกมมวง), Red Purple (มวงแกมแดง) 
(0 133)

D “A” (อตัโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับความคมชัด คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติจะแปรไปตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุ
ท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D เพือ่ใหไดภาพที่ดีท่ีสุด

A Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control แบบกําหนดเอง
ตนฉบับท่ีใชสราง
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A เสนตาราง Picture Control
การกดปุม W (S) ในขั้นตอนที่ 2 ท่ีหนา 131 จะแสดงเสนตาราง Picture Control 
ซึ่งจะแสดงคอนทราสตและความอิ่มตัวของสีสําหรับ Picture Control ท่ีเลือกไว
โดยเทียบกับ Picture Control อ่ืนๆ (เม่ือเลือก โทนสีเดียว จะแสดงเฉพาะคอนทราสต) 
ปลอยปุม W (S) เพือ่กลับไปยังเมนู Picture Control

สัญลักษณสําหรับ Picture Control ท่ีใชคอนทราสตและการปรับความอิ่มตัวของสี
อัตโนมัติจะแสดงเปนสีเขียวในเสนตาราง Picture Control และเสนตรงจะปรากฏ
ขนานไปกับแกนของเสนตาราง

A การต้ังคาเดิม
เสนท่ีอยูใตคาในเมนูการตั้งคา Picture Control จะแสดงการตั้งคาเดิม ใหใชคาน้ี
เปนคาอางอิงเม่ือปรับการตั้งคา

A เอฟ็เฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดยีว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรใหเลือกดังตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย
Y สีเหลือง

เพิม่คอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สีสมจะทําใหเกิดคอนทราสต
มากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสตมากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง
G สีเขยีว ชวยปรับสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในภาพถายบุคคล

โปรดทราบวาผลที่ไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัวของสี กด 4 หรือ 2 
เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี ไมสามารถควบคุมความอิ่มตัวของสีไดเม่ือเลือก B&W 
(ขาวดํา) ไว
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่อยูในกลองแลวบันทกึไวเปน Picture Control แบบกําหนดเองได

1 เลือก จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ
ในการแสดงเมนู กดปุม G  ไฮไลท จดัการ Picture 
Control ในเมนถูายภาพ แลวกด 2

2 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มอียู แลวกด 2 หรือกด J 
เพือ่ไปยังขั้นตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ Picture 
Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิม่เติม

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 132 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงทัง้หมดแลวเริ่มตนใหมจากคาที่ต้ัง
มาจากโรงงานใหกดปุม O (Q) กด J เมือ่การ
ต้ังคาเสร็จสมบูรณ

5 เลือกปลายทาง
เลือกปลายทางสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง 
(C-1 ถึง C-9) แลวกด 2

ปุม G
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6 ตั้งชื่อ Picture Control
หนาจอปอนขอความดังแสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น 
ตามคาเริ่มตน Picture Control คาใหมจะถูกต้ังช่ือ
โดยมีตัวเลขเพิม่สองตัว (ระบบกําหนดคาโดยอัตโนมัติ) 
ลงในชื่อฟงกช่ั Picture Control ทีม่ีอยู หากตองการใชช่ือ
เร่ิมตน ใหดําเนินการไปที่ขั้นตอนที ่7 ในการเลื่อนเคอรเซอรไปยังพื้นทีช่ื่อ ใหกดปุม W (S) คางไว 
แลวกด 4 หรือ 2 ในการปอนตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลท
ตัวอักษรที่ตองการในพื้นทีแ่ปนพิมพแลวกด J ในการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร 
ใหกดปุม O (Q)

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ หลังจาก
ตัวที่สิบเกาจะถูกลบ

7 กด X (T)
กด X (T) เพือ่บันทึกการเปลี่ยนแปลง และ
ออกจากเมนู Picture Control ที่บันทึกใหมจะปรากฏ
อยูในรายการ Picture Control

A จัดการ Picture Control > เปล่ียนช่ือ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองไดตลอดเวลา
โดยใชตัวเลือก เปล่ียนช่ือ ในเมนู จัดการ Picture Control

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพือ่ลบ 
Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเม่ือไมตองการใชอีก
ตอไป

A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีต้ังคาไวลวงหนาท่ีเปนตนฉบับในการสราง 
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยูท่ีมุม
บนขวาของหนาจอแกไข

สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบบั

พื้นท่ีแปนพิมพ

พื้นท่ีชื่อ

ปุม X (T)
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การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอ่ืน
สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางขึ้นโดยใช Picture Control Utility ทีม่ีอยูใน ViewNX 2 
หรือซอฟตแวรเสริมอื่นๆ เชน Capture NX 2 ลงในการดหนวยความจําแลวนําไปโหลดลงในกลอง หรือสามารถ
คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองทีส่รางดวยกลองลงในการดหนวยความจําเพือ่นําไปใชกับกลอง 
D610 และซอฟตแวรทีร่องรับ จากนั้นลบออกเมื่อไมตองการใชอีกตอไป

ในการคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองไปยังหรือคัดลอก
มาจากการดหนวยความจํา หรือการลบ Picture Control 
แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา ใหไฮไลท โหลด/บันทกึ 
ในเมน ูจัดการ Picture Control แลวกด 2 ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏ
ขึ้น:
• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง
จากการดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง 
C-1 ถึง C-9 ทีอ่ยูในกลองพรอมต้ังช่ือตามตองการ

• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกออกจาก
การดหนวยความจํา หนาจอยนืยันดังแสดงทางดานขวาจะ
ปรากฏขึ้นกอนจะลบ Picture Control หากตองการลบ Picture 
Control ที่เลือก ใหไฮไลท ใช แลวกด J

• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง 
(C-1 ถึง C-9) จากในกลองไปยังปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) 
บนการดหนวยความจํา

A การบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ในการดหนวยความจําสามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองไวไดถึง 99 แบบในแตละคร้ัง สามารถใช
การดหนวยความจําเพื่อเก็บเฉพาะ Picture Control แบบกําหนดเองที่ผูใชสรางขึ้นมาไดเทาน้ัน Picture Control 
ท่ีต้ังคาไวลวงหนาท่ีใหมาพรอมกับกลอง (0 129) จะไมสามารถคัดลอกลงในการดหนวยความจํา เปลี่ยนชื่อ 
หรือลบออกได

ตัวเลือกในเมนู จัดการ Picture Control ใชไดกับการดหนวยความจําในชองท่ี 1 เทาน้ัน และไมสามารถลบหรือ
คัดลอก Picture Control ไปยังหรือคัดลอกมาจากการดในชองท่ี 2 ได
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การเก็บรายละเอียดในสวนที่ไฮไลทและเงามืด

Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่อยูภายใตแสงไฟเจิดจาและเงามืดสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพทีม่ีคอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรับการถายภาพที่มีคอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทศันกลางแจงที่มีแสงจาผาน
บานประตูหรือหนาตาง หรือการถายภาพวัตถุที่อยูในรมในวันทีแ่ดดจัด ฟงกช่ันนีจ้ะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 109)

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

D “Active D-Lighting” เปรียบเทียบกับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพือ่ปรับชวงความกวางในการรับแสง
ใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัชจะปรับชวงความกวางในการรับแสงใหเหมาะสมในภาพ
ท่ีถายแลว

(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)
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การใช Active D-Lighting:

1 เลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ
ในการแสดงเมนู กดปุม G  ไฮไลท Active D-Lighting 
ในเมนถูายภาพแลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J ถาเลือก 
Y อัตโนมัต ิกลองจะปรับ Active D-Lighting 
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอตัโนมัติ 
(อยางไรก็ตาม ในโหมด M นั้น Y อัตโนมัติ 
จะเทยีบเทากับ Q ปกติ)

D Active D-Lighting
Active D-Lighting ไมสามารถใชกับภาพยนตร สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา 
หรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการถาย
บางวัตถุ Active D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ, 0 241) กลองจะ
เปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 158) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุม Fn และ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือก Active D-Lighting ใหดูหนา 242

ปุม G
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มีคอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอยีดในสวนที่สวางที่สุดและ
เงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพที่ถายดวยคาแสงตางกนัมาตอเขาดวยกัน HDR จะมีประสิทธภิาพสูงสุด
เมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 109; หากใชกับระบบวัดแสงแบบอื่นและกับเลนสชนิดไมม ีCPU 
ความตางของคาแสง อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ 2 EV โดยประมาณ) ฟงกช่ันนี้ไมสามารถใชบันทกึภาพ NEF 
(RAW) การบันทกึภาพยนตร (0 57), แสงแฟลช, การถายครอม (0 153), การถายภาพซอน (0 160) 
และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 168) จะใชงานไมไดขณะทีฟ่งกช่ัน HDR ทํางาน และความไวชัตเตอร 
A จะเลือกใชงานไมได 

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

+

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีประกอบแลว

ปุม G
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J
• ในการถายภาพชดุ HDR เลือก 6 เปด 

(ถายเปนชดุ) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR

• ในการถายภาพ HDR หนึ่งภาพ เลือก เปด 
(ถายภาพเดยีว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติโดยอัตโนมัติหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยว
เสร็จ

• ในการออกจากฟงกชัน่นี้โดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ่ืนตอ เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) หรือ เปด (ถายภาพเดยีว) สัญลักษณ k 
จะปรากฏบนแผงควบคุม 

3 เลือกความแตกตางของคาแสง
ในการเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ 
ไฮไลท ความแตกตางของคาแสง แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J เลือกคาที่สูงขึ้นสําหรับวัตถุ
ที่มีคอนทราสตสูง ทั้งนี้ โปรดทราบวาการเลือกคา
ที่สูงกวาที่ตองใชอาจทําใหภาพที่ถายออกมาไมเปน
ไปตามตองการ ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะปรับคาแสง
โดยอัตโนมติัเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
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4 เลือกคาความเนียน
ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหวางภาพ
สองภาพ ใหไฮไลท ความเนียน แลวกด 2

ตัวเลอืกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลอืก แลวกด J คาที่สูงขึ้นจะทําใหภาพที่ตอกัน
เนียนขึ้น อาจมองเหน็แสงเงาที่ไมสม่ําเสมอในวัตถุ
ที่ตองการถายบางวัตถุ

5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด สัญลักษณ 
l k จะปรากฏบนแผงควบคุม สวน l u จะปรากฏ
บนชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพทั้งสองมารวมกัน กลองจะไมสามารถ
ถายภาพจนกวาจะบันทึกภาพดังกลาวเสร็จ กลองจะถายภาพเพยีง
หนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือกทีเ่ลือกไวสําหรับ
โหมดลั่นชัตเตอรในขณะนัน้

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR จะปดการทํางานเมื่อเลือก ปด 
สําหรับ โหมด HDR ถาเลือก เปด (ถายภาพเดยีว) ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมติัเมื่อกลอง
ถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ kจะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสร็จ

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ีขณะถายภาพ 
ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉากที่ถายภาพ อาจมีเงาเกิดขึ้นรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงเปนวงกลมรอบๆ 
วัตถุท่ีมืด ซึ่งทานสามารถลดการเกิดกรณีดังกลาวไดโดยปรับคาความเนียน

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเริ่มถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ HDR 
ตอไปตามชวงเวลาที่เลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลาจะปดการทํางานเมื่อถายภาพ
หน่ึงภาพ)

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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การถายภาพดวยแฟลช

แฟลชในตัวกลองมีไกดนัมเบอร (GN) 12 (เมตร, ISO 100, 20 °C) และครอบคลุมมุมมองภาพของเลนส 
24 มม. หรือเลนส 16 มม. ในรูปแบบ DX สามารถใช เมื่อแสงธรรมชาติไมเพยีงพอ หรือแตแมในรมเงา
ถายยอนแสงหรือเพิ่มแสงไฟที่เขาสูรูมานตา

❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง: โหมด i, k, p, n, o, s, และ w 

1 เลือกโหมดแฟลช (0 144)

2 ถายภาพ
แฟลชจะปรากฏขึ้นหากจําเปนตองใชแฟลชชวยเมื่อกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง และแฟลชจะสวางวาบเมื่อถายภาพ 
ถาแฟลชไมเปดขึ้นโดยอัตโนมตั ิหามดึงแฟลชขึ้นเองดวยมือ 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได

❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง:โหมด P, S, A, M, และ0 

1 การยกแฟลช
กดปุม M (Y) เพือ่ยกแฟลช

2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M; 
0 144)

3 ถายภาพ
แฟลชจะทํางานทันทีทีถ่ายภาพ

การใชแฟลชในตัวกลอง

A ระบบวัดแสง
เลือกระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพหรือเนนกลางภาพเพื่อเปดใชแฟลชลบเงาเพือ่ความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลอง
ดิจิตอล SLR แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือมีการเลือกระบบวัดแสง
เฉพาะจุด

ปุม M (Y)
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โหมดแฟลช 
โหมดแฟลชทีม่ีใหเลือกจะแตกตางกันตามโหมดถายภาพ:

ในการเลือกตัวเลือกโหมดแฟลช ใหกดปุม M (Y) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคา
ที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

i, k, p, n, s, w o 0

อัตโนมัติ
อตัโนมัติ+แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา+
การลดตาแดง

แฟลชลบเงา

อัตโนมัติ+การลดตาแดง
อตัโนมัติ+แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

j ปด j ปด

P, A S, M

แฟลชลบเงา แฟลชลบเงา

การลดตาแดง การลดตาแดง

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา+
การลดตาแดง

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

มานชัตเตอรชุดท่ีสอง+แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา *

* S จะแสดงขึน้เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A การลดระดับแฟลชในตัวกลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ จนกระทั่งกานล็อคคลิก
เขาท่ี
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A โหมดแฟลชเริ่มตน
โหมดแฟลชเริ่มตนมีดังตอไปน้ี:

โหมด คาเร่ิมตน โหมด คาเร่ิมตน

i, k, p, n, w อัตโนมัติ o
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธท่ี

ความไวชตัเตอรตํ่า
s อัตโนมัติ+การลดตาแดง 0, P, S, A, M แฟลชลบเงา

A โหมดแฟลช
โหมดแฟลชที่แสดงในหนากอนหนาน้ีอาจรวมถึงการตั้งคาใดคาหนึ่งหรือหลายคาตอไปน้ี ตามท่ีแสดงดวยสัญลักษณ
โหมดแฟลช:
• AUTO (แฟลชอัตโนมัต)ิ: เม่ือแสงไมเพียงพอหรือวัตถุอยุในตําแหนงยอนแสง แฟลชจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เม่ือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและทํางานตามที่ตองการ

• Y (ลดตาแดง): ใชสําหรับการถายภาพบุคคล ไฟชวยลดตาแดงจะทํางานกอนไฟแฟลชเพื่อลด “ตาแดง”
• j (ปด): ไฟแฟลชไมทํางานแมแสงไมเพียงพอหรือเม่ือวัตถุยอนแสง
• SLOW (แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา): ความไวชัตเตอรจะต่ําโดยอัตโนมัติ เพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง
ตอนกลางคืนหรือภายใตแสงสลัว ใชเพื่อใสแสงพื้นหลังในการถายภาพบุคคล

• REAR (แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง): ไฟแฟลชทํางานกอนชัตเตอรปดเพยีงเล็กนอย ทําใหเกิดแสงไฟ
สลัวดานหลังแหลงตนทางแสง (ดานลางขวา) หากสัญลักษณน้ีไมปรากฏขึ้น แฟลชจะทํางานเมื่อเปดชัตเตอร 
(แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก ผลลัพธท่ีไดเม่ือแหลงแสงเคลื่อนยายไปมาแสดงไวในภาพดานลางซาย)

แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง

D แฟลชในตัวกลอง
ใชเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัสในรูปแบบ FX 24-300 มม. (16-300 มม. ในรูปแบบ DX; 0 288) ถอดเลนสฮูดออก
เพื่อปองกันเงา แฟลชมีชวงท่ีตํ่าสุด 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมท่ีมีฟงกชั่นมาโคร 
การควบคุมแฟลช i-TTL สามารถใชท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง 100 ถึง 6400 ท่ีคามากกวา 6400 อาจไมได
ภาพตามที่ตองการเมื่อใชคารูรับแสงหรือการตั้งคาแสงบางชวง

หากไฟแฟลชสวางอยางตอเน่ือง (0 83) กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครั้งท่ีกดปุมชัตเตอร

ชัตเตอรอาจใชงานไมไดเพียงชั่วครูเพื่อปองกันแฟลชทํางานหลังจากที่ใชถายติดตอกันหลายภาพ แฟลชสามารถ
ใชงานไดอีกครั้งหลังจากหยุดชั่วครู
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A ความไวชัตเตอรท่ีเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
ความไวชัตเตอรตอไปน้ีสามารถเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง

โหมด ความไวชัตเตอร โหมด ความไวชัตเตอร
i, P *, A *, k, p, s, w 1/200–1/60 วินาที S * 1/200–30 วินาที

n, 0 1/200–1/125 วินาที M * 1/200–30 วินาที, A
o 1/200-1 วินาที

* ความไว 1/4000 วินาทีจะเลือกใชไดกับชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 เม่ือเลอืก 1/250 วินาที 
(Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพนัธกับแฟลช, 0 234) หากเลือก 
1/250 วินาที (Auto FP) ความไวชัตเตอรท่ีเร็วเทากับ 1/250 วนิาทีสามารถเลือกใชไดกับแฟลชในตวักลอง

A โหมดควบคมุแฟลช
กลองรองรับโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปน้ี:
• i-TTL จะปรับสมดุลแฟลชลบเงาสําหรับ SLR: แฟลชจะปลอยชุดของแสงแฟลชนําซึ่งแทบจะมองไมเห็น 

(แฟลชนํา) กอนจะยิงแฟลชจริง พรีแฟลชจะสะทอนจากวัตถุในทุกพื้นท่ีของกรอบที่เลือกโดยเซ็นเซอร RGB แบบ 
2016 - พิกเซล และทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงภาพเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุลระหวาง
วัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหางจะถูกนํามารวมในการคํานวณ
กําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณสามารถปรับเพิ่มสําหรับเลนสชนิดไมมี CPU โดยการใหขอมูลเลนส 
(ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุด; ดู 0 172) ไมสามารถใชงานไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด

• แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กําลังแสงถูกปรับเพื่อนําแสงมาสูกรอบในระดับมาตรฐาน 
โดยไมคํานึงถึงความสวางของพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพที่เนนวัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลัง 
หรือเม่ือมีการใชการชดเชยแสง แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือมี
การเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองสามารถเลือกไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคมุแฟลช
ในตวักลอง, 0 236) การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดการควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง
ดังตอไปนี้:

สัมพันธกับแฟลช Auto FP (0 234)

i-TTL —

ปรับเอง —

การยิงแฟลชซ้ํา —

โหมดสั่งแฟลช
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A รูรับแสง, ความไวแสงและชวงแฟลช 
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง

รูรับแสงท่ีเทียบเทา ISO ของ ชวง 
100 200 400 800 1600 3200 6400 เมตร 
1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 0.7–8.5
2 2.8 4 5.6 8 11 16 0.6–6.0

2.8 4 5.6 8 11 16 22 0.6–4.2
4 5.6 8 11 16 22 32 0.6–3.0

5.6 8 11 16 22 32 — 0.6–2.1
8 11 16 22 32 — — 0.6–1.5
11 16 22 32 — — — 0.6–1.1
16 22 32 — — — — 0.6–0.8

แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุด 0.6 เมตร

ในโหมด P คารูรับแสงสูงสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสงดังท่ีแสดงไวดานลาง

คารูรับแสงสูงสุดท่ีเทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400
2.8 3.5 4 5 5.6 7.1 8

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคารูรับแสงสูงสุด
ของเลนส

A โปรดอาน
โปรดอานหนา 149 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการล็อคคาแฟลช (FV) สําหรับวัตถุท่ีวัดกอนจัดองคประกอบภาพใหม 

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติและการเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช 
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 234) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
ความไวชัตเตอรชาสุดท่ีใชไดเม่ือใชแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 235) 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมแฟลชและการใชแฟลชในตัวกลองในโหมดสั่งแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
e3 (การควบคมุแฟลชในตัวกลอง, 0 236) 

ดูหนา 292 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชชุดแฟลชเสริมภายนอก
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การชดเชยแสงแฟลช
การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปลี่ยนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1/3 EV เพื่อเปลี่ยน
ความสวางของวัตถหุลักใหสัมพันธกับฉากหลัง สามารถปรับเพิม่กําลังแฟลชเพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น 
หรือลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรือแสงสะทอน

กดปุม M (Y) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกวาคาที่
ตองการปรากฏในแผงควบคุม โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อให
ความสวางกับวัตถุหลักเพิ่มคาลบเพือ่ใหวัตถุมืดลง

สําหรับคาอื่นๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏ
ในแผงควบคุมและชองมองภาพหลงัจากปลอยปุม M (Y) 
ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแฟลชโดยกดปุม M (Y)

สามารถเรียกคืนคากําลังแฟลชปกติโดยการตั้งคาชดเชยแสงแฟลช
เปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อกลองปดการ
ทํางาน

A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
การชดเชยแสงแฟลชสามารถใชไดจากชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบ Nikon Creative Lighting System 
(CLS) SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ทําใหต้ังคาชดเชยแสงแฟลชไดโดยใชปุมควบคุมท่ีชุดแฟลช 
คาท่ีเลือกกับชุดแฟลชจะถูกเพิ่มเขาในคาท่ีเลือกกับกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกความกวางของระดับขั้นในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 224) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกวิธีใชการชดเชยแสงรวมกับแฟลช 
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 240) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับระดับ
แฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง ใหดูหนา 153

(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

±0 EV 
(กดปุม M (Y))

–0.3 EV

+1.0 EV
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การล็อคคาแสงแฟลช
คุณสมบัตินีจ้ะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหจัดองคประกอบภาพไดใหมโดยไมตองเปลี่ยนระดับแฟลช 
และมั่นใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมวัตถุจะไมอยูกึ่งกลางกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรับ
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในคาความไวแสง (ISO) และคารูรับแสง

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดการล็อคคาแสงแฟลชใหกับปุม Fn
เลือก ล็อคคาแสงแฟลช สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 
(กําหนดปุม Fn, 0 242)

2 เปดแฟลช
ในโหมด P, S, A, M และ 0 สามารถเปดแฟลชไดโดยกดปุม 
M (Y) ในโหมด i, k, p, n, o, s และ w แฟลชจะ
เปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อตองใชงาน

3 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของกรอบภาพและกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส

4 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏบน
ชองมองภาพ กดปุม Fn แฟลชจะยงิแฟลชนําเพือ่ตรวจสอบ
ระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อคที่ระดับนี้และ
สัญลักษณการล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในชอง
มองภาพ

ปุม M (Y)

ปุม Fn
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5 จัดองคประกอบภาพใหม

6 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําไดโดยไมตองปลดล็อค
คาแสงแฟลช

7 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม Fn เพือ่ปลดลอ็คคาแสงแฟลช สัญลักษณล็อคคาแสงแฟลช (e) ตองไมปรากฏในชองมองภาพ
อีกตอไป

D การใชล็อคคาแสงแฟลชกับแฟลชในตัวกลอง
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดเฉพาะกับแฟลชในตัวกลองเม่ือเลือก TTLสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 
(การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 236)

A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกบัชุดแฟลชเสริมภายนอก 
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชสามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอก ในโหมด TTL และ (หากรองรับ) 
โหมดควบคุมแฟลชนํา AA และแฟลชนํา A โปรดทราบวาเม่ือเลือกโหมดสั่งแฟลชสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 
(การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 236) ทานตองตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรือแฟลชรีโมต
อยางนอยหน่ึงกลุมใหกับ TTL หรือ AA

A ระบบวัดแสง
พื้นท่ีวัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังน้ี:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 5-มม. ตรงกลางกรอบภาพ
AA พื้นท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ 
(การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ
AA

พื้นท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
A (แฟลชหลัก)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุมแสดงระยะชัดลึก หรือปุม A AE-L/AF-L สําหรับล็อคคาแสงแฟลช ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f3 (กําหนดปุม Preview, 0 244) หรือการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 
0 244)
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ตัวเลือกการถายภาพอืน่ๆ

การตั้งคากลองที่ระบุไวดานลางสามารถเปลี่ยนเปนคาจากโรงงานได
โดยกด W (S) และ E คางไวพรอมกันนานกวาสองวินาที 
(ปุมเหลานี้มีเครื่องหมายจุดสีเขียวกํากับ) แผงควบคุมปดช่ัวครู
ในขณะที่การตั้งคาจะถูกรีเซ็ต

การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรียกคืนคาต้ังจาก
โรงงาน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

คุณภาพของภาพ JPEG Normal 93

ขนาดภาพ ใหญ 95

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > ปกติ 115

การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0 117

HDR (High Dynamic Range) ปด 1 139

ต้ังคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO)

โหมดอัตโนมัติและโหมดสําเร็จรูป อัตโนมัติ
105

P, S, A, M 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด 107

การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 2 164

โฟกัสอัตโนมัติ (ชองมองภาพ)

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-A 97

โหมดพื้นท่ี AF

n, x, 0, 1, 2, 3 AF จุดเดียว

99
m, w 39-จุด พื้นท่ี AF ไดนามิก

i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, P, 
S, A, M

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

ปุม E

ปุม W (S)
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โฟกัสอัตโนมัติ (ไลฟวิวด/ภาพยนตร)

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S 51

โหมดพื้นท่ี AF

m, r, w, 1, 2, 3, P, S, A, M AF พืน้ท่ีกวาง

52n, 0 AF พื้นท่ีปกติ

i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z AF ใบหนา

จดุโฟกัส 3 กลาง 101

ระบบวัดแสง เฉล่ียท้ังภาพ 109

คางปุมล็อค AE ปด 102, 110

การถายครอม ปด 153

การตั้งคา Picture Control4 ไมเปลี่ยนแปลง 129

การชดเชยแสงแฟลช ปด 148

การชดเชยแสง ปด 112

โหมดหนวงเวลาถาย ปด 231

โหมดแฟลช

i, k, p, n, w อัตโนมัติ

144
s อัตโนมัติ+การลดตาแดง

o
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพนัธท่ี

ความไวชัตเตอรตํ่า

0, P, S, A, M แฟลชลบเงา

ล็อคคาแสงแฟลช ปด 149

การถายภาพซอน ปด 5 160

โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด 75

+ NEF (RAW) ปด 242
1 กลองจะไมรีเซ็ตคาความเนียนและความแตกตางของคาแสง
2 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน, ชวงเวลาในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ

จะไมถูกรีเซ็ต
3 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือกออโตโฟกัสแบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพ้ืนท่ีออโตโฟกัส
4 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
5 หากฟงกช่ันการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่บันทึกไวตั้งแตจุดน้ัน 

คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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การถายครอม
การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซใหเล็กนอย
โดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกสถานการณที่ยากตอการ
ต้ังคาแสง ระดับแฟลช (เฉพาะโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสง 
ใหดูหนา 146, 236 และ 294), ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting และไมมีเวลาที่จะตรวจสอบผลที่ได
และปรับคาของภาพแตละภาพ หรอืแมแตการทดลองคาตางๆ โดยใชวัตถเุดียวกนั

❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
การเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง:

1 เลือกการถายครอมคาแสงหรือแฟลชสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการ
ถายครอมอัตโนมัติ) ในเมนูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง
ในการแสดงเมนู กดปุม G  เลือกการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง e6 (ตัง้คาการถายครอมอัตโนมัติ) ในเมนู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง จากนั้น ไฮไลทตัวเลือกหนึ่ง 
แลวกด J เลือก AE และแฟลช เพือ่เปลี่ยนทั้งคาแสง
และระดับแฟลช หรือเลือก AE เทานัน้ เพือ่เปล่ียน
เฉพาะคาแสง หรือ แฟลชเทานั้น เพื่อเปลี่ยนเฉพาะ
ระดับแฟลช

2 เลือกจํานวนภาพท่ีจะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม 
และเลือกลําดับในการถายภาพเหลานัน้

D จะแสดงขึ้นในชองมองภาพ (ดังแสดงดานขวา) 
แผงควบคุมจะแสดง M

จํานวนภาพ

แถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอม

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม
ภาพทีถ่ายไป แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม ลําดับการถายครอม

คาแสงปกต,ิ รับแสงนอยกวาปกต,ิ รับแสงมากกวาปกติ
คาแสงปกติ, รับแสงมากกวาปกติ
คาแสงปกติ, รับแสงนอยกวาปกติ

(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)

ปุม G
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3 เลือกขัน้การเพิ่มคารูรับแสงในการถายครอม
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคารูรับแสงในการถายครอม

4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การปรับคาแสงจะดําเนินการเพิม่เติม
จากคาแสงที่ปรับไวในการชดเชยแสง (0 112) ทําใหสามารถชดเชยแสงไดสงูสุดถึงกวา 5 EV

ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดงในแผงควบคุม 
สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ กลาวคือ สวน y จะหายไปเมือ่ถายภาพ
ที่ไมมกีารปรับ สวน z จะหายไปเมื่อถายภาพที่ปรับลดคาแสงลง และสวน x จะหายไป
เมือ่ถายภาพที่ปรับเพิม่คาแสงขึ้น

ในการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม D แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งแถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอมและสัญลักษณ M หายไปจากจอภาพ

การเพิ่มคารูรับแสง
เม่ือถายครอม

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกความกวางของระดับขัน้ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดบั EV 
สําหรับควบคมุคาแสง, 0 224) สําหรับขอมูลในการเลือกลําดับในการถายครอม ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 0 241)

คาแสงปรับ: 0 EV (y) คาแสงปรับ: –1 EV (z) คาแสงปรับ: +1 EV (x)
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A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วตํ่า โหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และโหมดถายภาพ Qc 
(ตอเน่ืองแบบเงียบ) กลองจะหยดุช่ัวขณะหลงัจากถายภาพครบตามจํานวนท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม 
กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมดตัง้เวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนท่ีเลือกไว
ในขัน้ตอนท่ี 2 หนาท่ี 153 ทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร ไมวาตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการต้ังคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตัง้เวลาถาย) > จาํนวนภาพ (0 227) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาระหวางภาพจะถกูควบคุมโดยการตัง้คาแบบ
กําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอืน่ กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกด
ปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพลาสุดไดหลังจาก
เปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพือ่เพิม่พื้นท่ีในการดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางาน
กอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพตอจากภาพลาสุดเม่ือเปดการทํางานของกลอง

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและคารูรับแสง (โหมด P) หรือเปล่ียนเฉพาะคารูรับแสง 
(โหมด S) หรือเปล่ียนเฉพาะความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 107) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสงโดยอัตโนมัติใหไดแสงที่
เหมาะสมที่สุดเม่ือระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด สวนในโหมด M กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เปนอันดับแรกเพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีดีท่ีสุด จากนั้นจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร 
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซแตกตางกัน 
สําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับไวตบาลานซ ใหดูหนา 115

1 เลือกการถายครอมไวตบาลานซ
เลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการต้ังคาแบบกําหนดเอง e6 
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม 
และเลือกลําดับในการถายภาพเหลานั้น

D จะแสดงขึ้นในชองมองภาพ (ดังแสดงดานขวา) แผงควบคุมจะแสดง 
W

3 เลือกระดับการเพ่ิมไวตบาลานซ
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งรองเพื่อเลือกจากระดับขั้น 1 (5 ไมเรด; 0 119), 
2 (10 ไมเรด) หรือ 3 (15 ไมเรด) คา B ระบุปริมาณของสีน้ําเงนิ คา A ระบุปริมาณของสีเหลืองอําพัน 
(0 117)

โปรแกรมการถายครอมที่มรีะดับขั้นการเพิม่เทากับ 1 มีดังตอไปนี้

จํานวนภาพ

แถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอม

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

ระดับการเพิ่ม
ไวตบาลานซ

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

แผงควบคมุ แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม ภาพท่ีถายไป การเพ่ิม ลําดับการถายครอม
2 1B 0 / 1 B
2 1A 0 / 1 A
3 1A, 1B 0 / 1 A / 1 B
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนาเปนจํานวน
ตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม โดยแตละสําเนาจะมี
ไวตบาลานซที่แตกตางกัน การปรับไวตบาลานซจะดําเนนิการ
เพิม่เติมจากคาไวตบาลานซทีป่รับไวในการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวาจํานวนภาพ
ที่สามารถบันทกึได n และสัญลักษณของการดที่ใชจะ
กะพริบบนแผงควบคุม สัญลักษณ j จะกะพริบบนชอง
มองภาพตามที่แสดงในภาพทางดานขวา และปุมกดชัตเตอร
จะไมทํางาน กลองจะถายภาพไดอีกครั้งเมือ่ใสการด
หนวยความจําใหมลงไป

ในการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งแถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอมและสัญลกัษณ W หายไปจากจอภาพ

A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเม่ือคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือก NEF (RAW), NEF (RAW) + 
JPEG Fine, NEF (RAW) + JPEG Normal หรือ NEF (RAW) + JPEG Basic จะยกเลิกการถายครอมไวตบาลานซ

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนเหลืองอําพนั-นํ้าเงินในหนาจอการปรับไวตบาลานซแบบ
ละเอียด 0 117) แตจะไมมีการปรับเปล่ียนใดๆ บนแกนเขียว-ชมพูแกมมวง

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 85) เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้ง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบไุวในโปรแกรม
ไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ 
(0 227)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปดการทํางานเฉพาะ
เม่ือภาพถายทั้งหมดไดรับการบนัทึกแลว



t

158

❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบั Active D-Lighting 
ใหดูหนา 137

1 เลือกถายครอม ADL
เลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม 
เลือกภาพสองภาพ โดยทีภ่าพหนึ่งจะถายโดยปด Active D-Lighting และอีกภาพหนึง่จะถาย
โดยใชคาทีเ่ลือกไวในปจจุบันสําหรับ Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ (ถา Active D-Lighting ปดอยู 
ภาพถายที่สองจะถายโดยตั้งคา Active D-Lighting เปน อัตโนมัติ) เลือกภาพสามภาพเพื่อถายภาพ
ชุดหนึง่ที่ต้ังคา Active D-Lighting เปน ปด, ปกติ และ สงู

D จะแสดงขึ้นในชองมองภาพ (ดังแสดงดานขวา) แผงควบคุมจะแสดง 
d

จํานวนภาพ

แถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอม

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพตาม
โปรแกรมการถายครอมที่เลือก ขณะการถายครอมกําลังดําเนนิการอยู 
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดงในแผงควบคุม สวนหนึง่
ของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ กลาวคือ สวน y 
จะหายไปเมื่อถายภาพแรก สวน 0 จะหายไปเมื่อถายภาพที่สอง และ
สวน 1 จะหายไปเมื่อถายภาพทีส่าม (ถาเลือกไว)

ในการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งแถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอมและสัญลกัษณ d หายไปจากจอภาพ

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วตํ่า โหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และโหมดถายภาพ Qc 
(ตอเน่ืองแบบเงียบ) กลองจะหยดุช่ัวขณะหลงัจากถายภาพครบตามจํานวนท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม 
กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมดตัง้เวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนท่ีเลือกไว
ในขัน้ตอนท่ี 2 หนาท่ี 158 ทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร ไมวาตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการต้ังคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตัง้เวลาถาย) > จาํนวนภาพ (0 227) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาระหวางภาพจะถกูควบคุมโดยการตัง้คาแบบ
กําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอืน่ กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกด
ปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพลาสุดไดหลังจาก
เปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพือ่เพิม่พื้นท่ีในการดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางาน
กอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพตอจากภาพลาสุดเม่ือเปดการทํางานของกลอง
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การถายภาพซอน
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทกึภาพถายสองหรือสามชุดเปนภาพถายใบเดียว ทานสามารถถายภาพซอน
โดยใชขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพของกลองผลิตสีที่เหน็ไดชัดวาดีกวาสีจากภาพที่สรางการซอนภาพ
โดยใชซอฟตแวร

❚❚การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทกึภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากไลฟวิวดกอนดําเนินการ โปรดทราบวาตามที่ต้ังคา
จากโรงงาน การถายภาพจะสิ้นสุดและการถายภาพซอนจะถูกบันทึกโดยอัตโนมติัหากไมมีการดําเนินการ
เปนเวลา 30 วินาที

1 เลือก การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท การถายภาพซอน 
ในเมนถูายภาพ แลวกด 2

A ระยะเวลาการบันทึกท่ีนานขึ้น
สําหรับชวงเวลาระหวางภาพที่นานกวา 30 วินาที ใหยืดเวลาหนวงกอนปดระบบวัดแสงโดยใชการตั้งคาแบบกําหนด
เอง c2 (ตัง้เวลาสแตนดบาย, 0 227) ชวงเวลาระหวางการถายภาพสูงสุดคือ 30 วินาทีตองไมนานกวาตัวเลือก
ท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 หากกลองปดหนาจอขณะแสดงภาพหรือใชงานเมนู การถายภาพ
จะจบลง 30 วินาทีหลังจากปดระบบวัดแสง และกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่บันทึกไวถึงจุดน้ัน

(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)

ปุม G
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพซอนเปนชุด เลือก 6 เปด 

(ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมดการถายภาพซอน

• ในการถายภาพซอนหนึ่งภาพ เลือก เปด 
(ถายภาพเดยีว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติโดยอัตโนมัติเมื่อทานสรางภาพซอนภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชั่นนี้โดยไมสรางภาพซอนเพิ่ม เลือก ปด

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

3 เลือกจํานวนภาพท่ีจะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ และกด2

กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกจํานวนภาพทีจ่ะนํามารวมเปน
ภาพเดียว แลวกด J
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4 เลือกจํานวนเกน
ไฮไลท ปรบัแสงอัตโนมัติ และกด2

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• เปด: เกนถูกปรับตามจํานวนภาพถายทีบั่นทึกจริง 

(เกนสําหรับภาพถายแตละภาพถูกต้ังเปน 1/2 สําหรับ
ภาพถาย 2 ภาพ 1/3 สําหรับภาพถาย 3 ภาพ ฯลฯ)

• ปด: ไมมีการปรับเกนขณะบันทึกภาพซอน 
แนะนําใหใชคานีห้ากพื้นหลังเปนสีดํา

5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ
ในโหมดถายภาพตอเนือ่งความเร็วสูง ความเร็วตํ่า 
และถายภาพ Qc (ตอเนื่องแบบเงยีบ) (0 83) 
กลองจะบันทึกภาพถายทั้งหมดในการถายตอเนื่องหนึ่งชุด 
ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) กลองจะบันทึกภาพซอนตอในขณะทีก่ดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด 
(ถายภาพเดยีว) การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมื่อถายภาพแรกเสร็จ ในโหมดตั้งเวลาถาย 
กลองจะบันทึกภาพอัตโนมัติตามจํานวนทีเ่ลือกไวในขั้นตอนที่ 3 หนาที่ 161 ไมวาจะใชตัวเลือกใด
ที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 227) อยางไรก็ตาม 
ชวงเวลาระหวางภาพจะถกูควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ในโหมดลั่นชัตเตอรโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทกุครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร 
กลองจะถายภาพตอเนื่องจนกระทั่งทกุภาพไดถกูบันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพ
ซอนหยุดชะงักกอนที่กลองจะบันทึกภาพทั้งหมดไว ดูหนาที่ 163)

ไอคอน nจะกะพริบจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด 
ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) การถายภาพซอนจะ
สิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน
เทานัน้ ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายภาพซอน
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติเมือ่การถายภาพซอนเสร็จสมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไปจากสวนแสดงผล
เมือ่กลองถายภาพซอนเสร็จ
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❚❚การถายภาพซอนหยุดชะงัก
ขณะถายภาพซอน หากตองการหยุดกลางคันกอนที่กลองจะถายภาพครบ
ตามที่กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน หากการถายภาพ
สิ้นสุดลงกอนที่กลองจะถายภาพครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอน
จากภาพที่ถูกบันทกึไปยังจุดนัน้ หากเปด ปรับแสงอัตโนมัติ เกนจะถูกปรับ
ตามจํานวนภาพถายทีบั่นทึกจริง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุด
โดยอัตโนมัติหาก:
• มีการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 151)
• ปดกลอง
• แบตเตอรี่หมด
• ภาพถูกลบ

D การถายภาพซอน
อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บนัทึกภาพซอน

กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว การถายภาพในโหมดไลฟวิวจะเปนการรีเซ็ตคา โหมดการ
ถายภาพซอน เปน ปด

สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายโดยเลือกคา ปด 
สําหรับการปรับแสงอัตโนมัติ (0 162)

ขอมูลท่ีอยูในการแสดงขอมูลภาพถาย (รวมถึง การวัดแสง, รูรับแสง, โหมดถายภาพ, ความยาวโฟกัส, วันท่ีบันทึก
และการปรับทิศทางกลอง) สําหรับการถายภาพแรกในการถายภาพซอน

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือกจนกวาจํานวนภาพ
ท่ีระบไุวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา) จากนั้น 
ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะสิ้นสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) 
สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ)

A การต้ังคาอืน่ๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง
คาเมนูดังกลาวไมได
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การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
กลองถูกต้ังใหถายภาพโดยอตัโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท การถายแบบ
เวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกเวลาเริ่มตน
เลือกจากเวลาการเริ่มตนดังตอไปนี้
• ในการถายภาพโดยทนัท ีใหไฮไลท ทันท ีแลวกด 2 
การถายภาพจะเริ่มขึ้นประมาณ 3 วินาทีหลังจากตั้งคา
เสร็จสิ้น ไปตอยังขั้นตอนที่ 3

• ในการเลือกเวลาเริม่ตน ใหไฮไลท เวลาเริ่ม แลวกด 
2 เพื่อแสดงตัวเลือกเวลาเริ่มตนดังภาพดานขวา 
กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทช่ัวโมงหรือนาที แลวกด 1 
หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน กด 2 เพื่อดําเนินการตอ

3 เลือกชวงเวลาหาง
กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทช่ัวโมง นาที หรือวินาที แลวกด 
1 หรือ 3 เพือ่เปล่ียน เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
เวลาถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 4 
หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป จํานวนภาพที่ถาย
อาจนอยกวาจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที ่4 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวยจํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) 
กด 2 เพื่อดําเนินการตอ

D กอนถายภาพ
อยาเลือกตั้งเวลาถาย (E), รีโมต (4) หรือโหมดถาย MUP ขณะที่ใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลา กอนถายภาพ
แบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบนัและดูผลบนจอภาพ

กอนเลือกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูต้ังคาและแนใจวานาฬิกาในกลองถูกตั้งเปนเวลาและวันท่ี
ท่ีถูกตอง (0 253)

ควรใชขาตั้งกลอง ติดกลองบนขาตั้งกลองกอนเริ่มถาย เพื่อไมใหการถายภาพหยุดชะงัก ควรชารจแบตเตอรี่ EN-EL15 
ใหเต็มกอน ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอรี่กอนท่ีจะใช หรือใชอะแดปเตอร AC รุน EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน 
EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ปุม G
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4 เลอืกจาํนวนชวงเวลาและจาํนวนภาพตอชวงเวลา
กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทจํานวนชวงเวลาหางหรือ
จํานวนภาพ แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน กด 2 
เพือ่ดําเนินการตอ

5 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เปด และกด J (หากตองการกลับสูเมนูถายภาพ
โดยไมตองใชชวงหางเวลา ใหไฮไลท ปด และกด J) 
กลองจะถายภาพชุดแรก ณ ชวงเวลาทีก่ําหนด 
หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาทีหากเลือก ทนัท ีสําหรับ 
เลือกเวลาเริ่ม ในขั้นตอนที่ 2 การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางที่เลือกไวจนกระทั่งกลอง
ถายภาพทัง้หมด โปรดทราบวาเนื่องจากความไวชัตเตอร อตัราการบันทกึภาพ และเวลาทีใ่ชในการ
บันทึกภาพอาจแตกตางจากชวงเวลาหนึ่งไปยังอีกชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของ
ชวงเวลาหนึง่และเริ่มตนของอกีชวงเวลาอาจแตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน 
(เชน ถาความไวชัตเตอรของ A ถูกเลือกอยูในโหมดการถายภาพดวยตนเองหรือเวลาเริ่มตน
นอยกวาหนึ่งนาที) การแจงเตือนจะปรากฏในจอภาพ

D พ้ืนที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย ในการถายภาพตอ 
(0 167) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว

A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงเขาทางชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ 
DK - 5 ท่ีใหมา (0 86)

จํานวนของ
ชวงเวลาหาง

จํานวนภาพ/
ชวงเวลาหาง

จํานวนภาพ
ท้ังหมด
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A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับการเปดรับแสงเปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคาง, 
0 79) หรือไลฟวิว (0 49) หรือการถายภาพเหลื่อมเวลา (0 168) รวมทั้งไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิวของ
ภาพยนตร (0 57) หรือเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 
0 248)

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุในแตละชวงเวลา กลองจะถายภาพสูงสุด 
6 ภาพตอวินาทีในโหมด CH (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง) หรือสูงสุด 3 ภาพตอวินาทีในโหมด M 
ในโหมด S (ถายทีละภาพ) และ CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา) กลองจะถายภาพตามอัตราการบันทึกภาพ
ท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 (ความเร็วการถายในโหมด CL, 0 229) ในโหมด J และ M 
เสียงรบกวนกลองจะลดลง

A การถายครอม
การปรับการตั้งคาการถายครอมกอนท่ีจะเริ่มการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาคาชดเชยแสง แฟลชหรือภาพครอม 
ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน กลองจะถายภาพหลายภาพในโปรแกรม
ภาพครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพที่ระบไุวในเมนูชวงหางเวลา ถาการถายครอมไวตบาลานซ
ถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา
และดําเนินการเพือ่สรางภาพใหมตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม

A ขณะถายภาพ
ในระหวางการถายภาพแบบเวนชวงเวลา สัญลักษณ Q ในแผงควบคุมจะกะพริบ 
ทันทีกอนท่ีชวงเวลาการถายภาพถัดไปจะเริ่ม จอแสดงผลความไวชตัเตอรจะแสดง
จํานวนชวงท่ีเหลือ และการแสดงผลคารูรับแสงจะแสดงจํานวนภาพที่เหลืออยูในชวง
เวลาปจจุบนั สวนคาอื่นๆ สามารถดูจํานวนชวงเวลาที่เหลืออยูและจํานวนภาพใน
แตละชวงไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (ทันทีท่ีปุมถูกปลอย ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดงจนกวา
ต้ังเวลาสแตนดบายส้ินสุดลง)

การดูการตั้งคาชวงเวลาปจจุบัน เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา ในระหวาง
การถายภาพ ในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู เมนูถายภาพแบบ
เวนชวงเวลาจะแสดงเวลาเริ่มตน ชวงเวลาการถายภาพ และจํานวนชวงและภาพที่เหลือ 
ไมสามารถเปลี่ยนรายการเหลาน้ีในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู

ขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู ทานสามารถแสดงภาพได และสามารถ
ปรับการตั้งคาเมนูและการถายภาพไดตามตองการ จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติประมาณสี่วินาที ในระหวางแตละชวง
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❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากลางคัน
สามารถหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาไวช่ัวคราวไดโดย:
• การกดปุม J ระหวางชวงเวลา
• การไฮไลท เริ่ม > หยุดชัว่คราว ในเมนูถายภาพแบบเวนชวงเวลา แลวกด J
• การปดกลองแลวเปดใหมอกีครัง้ (ทานสามารถเปลี่ยนการดหนวยความจาํในขณะทีป่ดกลองไดหากตองการ)
• การเลือกฟงกช่ันการตั้งเวลาถาย (E), รีโมต (4) หรือโหมดลั่นชัตเตอร MUP

การถายภาพตอ:

1 เลือกเวลาเร่ิมตนใหม
เลือกเวลาเริ่มตนใหมตามทีอ่ธิบายไวในหนา 164

2 ถายภาพตอ
ไฮไลท เริ่มใหม และกด J โปรดทราบวาถาการ
ถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะหยุดช่ัวคราวในขณะ
ถายภาพ ภาพใดๆ ที่เหลืออยูในชวงปจจุบันจะถูกยกเลิก

❚❚การขัดจังหวะการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะหยุดลงโดยอัตโนมัติหากแบตเตอรี่หมด การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะหยุดลงเมือ่:
• เลือก เริม่ > ปด ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา
• ใชการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 151)
• การเลือก รีเซ็ตเมนูถายภาพ ในเมนถูายภาพ (0 214)
• เปลี่ยนการตั้งคาการถายครอม (0 153)
• ปดฟงกช่ัน HDR (0 139) หรือการถายภาพซอน (0 163)
กลองจะกลับมาถายภาพแบบปกติเมื่อการถายภาพแบบเวนชวงเวลาหยุดลง

❚❚ไมมีภาพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบันถามสีถานการณใดๆ ตอไปนี้เกิดขึ้นเปนเวลาแปดวินาทีหรือนานกวาหลังจาก
ถึงกําหนดเริ่มชวงเวลา ไดแก ยังไมไดถายภาพสําหรับชวงเวลากอนหนา หนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม หรือกลอง
ไมสามารถโฟกัสในโหมด AF-S หรือเมือ่เลอืกออโตโฟกัสทลีะภาพไวใน AF-A (โปรดทราบวากลองจะปรับ
โฟกัสใหมกอนถายแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในชวงเวลาถัดไป
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ถายภาพเหลือ่มเวลา
กลองจะถายภาพโดยอตัโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพือ่สรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงยีบโดยใชตัวเลือก
ที่ไดเลือกไวในขณะนั้นสําหรับ ตัง้คาภาพยนตร ในเมนถูายภาพ (0 65)

1 เลือก ถายภาพเหลื่อมเวลา ในเมนูถายภาพ
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท ถายภาพ
เหลื่อมเวลา ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 กด 2
กด 2 เพื่อดําเนินการตอในขั้นตอนที่ 3 แลวเลือกชวง
เวลาหางและระยะเวลาในการถายภาพ ในการบันทกึ
ภาพเหลื่อมเวลาโดยใชชวงเวลาหางเริ่มตน 5 วินาที 
และระยะเวลาในการถายภาพ 25 นาท ีใหดําเนินการ
ไปยังขั้นตอนที ่5

3 เลือกชวงเวลาหาง
กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทนาทีหรือวินาที แลวกด 1 หรือ 
3 เพือ่เปลี่ยน เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาความไว
ชัตเตอรทีใ่ชเปนคาตํ่าสุด กด 2 เพือ่ดําเนินการตอ

A กอนถายภาพ
กอนจะเริ่มการถายภาพเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยคาปจจุบัน (จัดองคประกอบภาพบนชองมองภาพเพื่อใหได
ภาพที่ถูกตอง) แลวดูผลภาพที่ไดบนจอภาพ ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงความสวาง เลือกการปรับคาแสงเอง 
(0 78) สําหรับการใชสีท่ีคงที่ ใหเลือกการตั้งคาไวตบาลานซท่ีไมใชอัตโนมัติ (0 115) ทานควรเปลี่ยนเปนโหมด
ไลฟวิวของภาพยนตรชั่วขณะ แลวตรวจสอบพื้นท่ีครอบตัดภาพปจจุบนับนจอภาพ (0 57) อยางไรก็ตาม 
โปรดทราบวาการถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชไมไดในโหมดไลฟวิว

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ยึดกลองเขากับขาตั้งกลองกอนถายภาพ เพือ่ใหแนใจวากลองจะไมหยุดถายภาพกลางคัน 
ใหใชอะแดปเตอร AC รุน EH-5b AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B หรือใชแบตเตอรี่ EN-EL15 ท่ีชารจ
เต็มแลว

ปุม G
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4 เลือกระยะเวลาในการถายภาพ
กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทช่ัวโมงหรือนาท ีแลวกด 1 
หรือ 3 เพือ่เปลี่ยนคา ระยะเวลาในการถายภาพสูงสุด
คือ 7 ช่ัวโมง 59 นาท ีกด 2 เพื่อดําเนินการตอ

5 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เปด แลวกด J (หากตองการกลับสูเมนถูายภาพ
โดยไมใชการถายภาพเหลื่อมเวลา ไฮไลท ปด แลวกด 
J) 

การถายภาพเหลื่อมเวลาจะเริ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป 
3 วินาที กลองจะถายภาพตามชวงเวลาหางที่ไดเลือกไวในขั้นตอนที่ 3 เปนเวลาที่ไดเลือกไวในขั้นตอน
ที่ 4 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้นขณะทีก่ลองบันทกึภาพแตละภาพ โปรดทราบวา
ความไวชัตเตอรและเวลาที่ใชในการบันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกัน ชวงเวลา
ระหวางภาพที่บันทึกกับชวงเวลาที่เร่ิมถายภาพถัดไปอาจตางกัน กลองจะไมเร่ิมถายภาพหากไม
สามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน ถาการดหนวยความจํา
เต็ม ชวงหางเวลาหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย, ชวงหางเวลานานกวาเวลาในการถายภาพ 
หรือไดเลือกโหมดรีโมต (4) ไว)

เมื่อถายภาพเสร็จ ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําที่เลือกไวสําหรับ 
ตั้งคาภาพยนตร > ปลายทาง (0 65)
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D การถายภาพเหล่ือมเวลา
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 49, 57), ท่ีความไวชัตเตอร A (0 79), 
เม่ือการถายครอม (0 153), HDR (High Dynamic Range , 0 139), การถายภาพซอน (0 160) หรือ
การถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 164) ทํางาน

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถายไมสามารถ
ใชได การถายภาพเหลื่อมเวลาจะเลือกใชไมไดในโหมดรีโมต (4)

A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถประมาณคาไดโดยหารระยะเวลาในการ
ถายภาพดวยชวงหางเวลา แลวปดเศษ ซึ่งสามารถคํานวณความยาวภาพยนตรได
โดยหารจํานวนภาพดวยอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > 
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ตัวอยางเชน ภาพยนตร 48 เฟรมที่บนัทึกดวยคา 1920 × 
1080; 24 p จะมีความยาวประมาณสองวินาที ความยาวภาพยนตรสูงสุดท่ีบนัทึก
โดยใชการถายภาพเหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงเขาทางชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชอง
มองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ DK-5 ท่ีใหมา (0 86)

A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา สัญลักษณ Q จะกะพริบและสัญลักษณการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู (แสดงเปนชั่วโมงและนาที) 
จะปรากฏบนสวนแสดงผลความไวชัตเตอรทันทีกอนท่ีแตละเฟรมจะถูกบันทึก 
ในชวงเวลาอื่น เวลาที่เหลืออยูสามารถตรวจดูไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง 
ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 227) ฟงกชั่นตั้งเวลา
สแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ

ในการดูการตั้งคาการถายภาพเหลื่อมเวลาปจจุบัน กดปุม G ระหวางภาพ 
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา เมนูถายภาพเหลื่อมเวลาจะแสดงชวงหางเวลาและ
เวลาที่เหลืออยู การตั้งคาเหลาน้ีจะเปลี่ยนแปลงไมไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา 
รวมไปถึงไมสามารถแสดงภาพหรือปรับการตั้งคาเมนูอ่ืนๆ ได

ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด
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❚❚การหยุดการถายภาพเหลื่อมเวลากลางคัน
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะหยุดลงโดยอัตโนมัติหากแบตเตอรี่หมด กลองจะหยุดการถายภาพแบบเหลื่อม
เวลาในกรณีตอไปนี้:
• เลือก เริม่> ปด ในเมน ูถายภาพเหลื่อมเวลา
• กดปุม J ระหวางเฟรมหรือทันททีี่บันทึกเฟรมเสร็จ
• ปดการทํางานของกลอง
• ถอดเลนส
• ตอสาย USB หรือ HDMI
• ใสการดหนวยความจําลงในชองบรรจุการดที่วาง
• กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
• การเลือกโหมดรีโมต (4)
• การเลือกโหมด U1 หรือ U2, หรือการเลือกโหมดอื่นหลังจากเริ่มใชการถายภาพเหลื่อมเวลาในโหมด U1 
หรือ U2

ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถาย
ภาพเหลื่อมเวลาจะสิ้นสุดลง และจะไมมีการบันทึกภาพยนตรหากถอดแหลงพลังงานออก หรือนํา
การดหนวยความจําปลายทางออก

❚❚ไมมีภาพถาย
กลองจะขามเฟรมปจจุบันหากไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมติัทีละภาพ (AF-S หรือโฟกัส
อัตโนมัติทีละภาพที่เลือกไวสําหรับ AF-A โปรดทราบวากลองจะโฟกัสภาพอกีครั้งในการถายภาพแตละภาพ) 
กลองจะกลับมาถายภาพตอในกรอบภาพถดัไป

A แสดงภาพทันทีท่ีถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา แตเฟรมปจจุบนัจะปรากฏบนจอภาพหลังจากถาย
แตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีท่ีถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 212) 
กลองไมสามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาใหเสียงเตือนดังขึ้นเม่ือการถายภาพเหลื่อมเวลาเสร็จสมบูรณ ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 228)
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เลนสชนิดไมมี CPU
โดยการระบุขอมลูเลนส (ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุด) ผูใชสามารถเขาถึงฟงกช่ันเลนส CPU ตางๆ 
เมือ่ใชเลนสชนิดไมมี CPU 

หากทราบคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• สามารถใชซูมอตัโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 294)
• ทางยาวโฟกัสจะระบุไว (มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

หากทราบคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรับแสงจะปรากฏบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถกูปรับตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด AA (รูรับแสงอัตโนมติั)
• รูรับแสงจะระบุ (ที่มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

ระบุทั้งความยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสดุของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทัง้ภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพหรือระบบ
วัดแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลัพธทีถู่กตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส Reflex-NIKKOR)

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุดและแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ 
i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR



173

t

กลองสามารถเก็บขอมลูเลนสที่ไมใชแบบ CPU ไดถึงเกาเลนส การปอนหรือแกไขขอมูลสําหรับเลนสชนดิไมม ี
CPU:

1 เลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลท ขอมูลเลนสที่ไมมี 
CPU ในเมนต้ัูงคา แลวกด 2

2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือก
หมายเลขเลนสระหวาง 1 ถงึ 9

3 ปอนความยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท ทางยาวโฟกัส (มม.) หรือ คารรูับแสงสูงสุด 
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อแกไขรายการที่ไฮไลท ทางยาว
โฟกสัสามารถเลือกไดจากคาระหวาง 6 ถงึ 4000 มม. 
คารูรับแสงสูงสุดมีคาแตกตางออกไประหวาง f/1.2 ถึง 
f/22

4 เลือก เสร็จ
ไฮไลท เสร็จ และกด J ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงที่
ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว

A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสท่ีถูกตองไมอยูในรายการ ใหเลือกคาท่ีใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนสมากที่สุด

A ตัวแปลงเลนสและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับของเลนส 
โปรดทราบวาขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับความยาว
โฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูลสําหรับเลนสใหแสดง
คาใหมของความยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละครั้งท่ีปรับคาซูม

ปุม G
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ใชเลนสชนิดไมมี CPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
เลือก เลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn, 
0 242) หรือการตั้งคาแบบกําหนดเอง f3 (กําหนดปุม Preview, 0 244)

2 ใชตัวควบคุมที่เลือกเพ่ือเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลอืกและหมุนปุมหมุนคําสั่งยอยจนกวาหมายเลขเลนสทีต่องการจะปรากฏในแผงควบคุม

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

หมายเลขเลนส
ปุม Fn แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม
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ชุด GPS รุน GP-1/GP-1A
เครื่อง GPS GP-1/GP-1A (แยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับขั้วตออปุกรณเสริมของกลอง (0 298) 
โดยใชสายเคเบิลที่ใหมาพรอมกับ GP-1/GP-1A ทําใหบันทึกขอมลูตําแหนงปจจุบันของกลองเมื่อถายภาพได 
ปดกลองกอนเสียบ GP-1/GP-1A สําหรับขอมูลเพิม่เติมโปรดดูที่คูมือ GP-1/GP-1A

❚❚ตัวเลือกเมนูต้ังคา
รายการ GPS ในเมนูต้ังคามตัีวเลือกที่ปรากฏดานลาง
• ตั้งเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะปดระบบวัดแสงโดยอัตโนมัติหรือไมเมื่อเช่ือมตอกลองกับ GP-1/GP-1A 

• ตําแหนง: รายการนีจ้ะใชไดเมือ่เชือ่มตอกลองกบั GP-1/GP-1A เทานัน้ เมือ่ปรากฏละติจดู ลองจจิดู ความสงู
และเวลาสากลเชงิพกิัด (UTC) ปจจบัุนตามทีร่ายงานโดย GP-1/GP-1A

• ใช GPS ตัง้นาฬิกาในกลอง: เลือก ใช เพือ่ต้ังนาฬิกาในกลองใหตรงกับเวลาที่รายงานโดยอุปกรณ GPS

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปดใช
ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานตามเวลาที่เลือกไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 227 เพื่อใหกลองใชเวลาดึงขอมูล GPS การหนวงเวลาจะเพิ่มนานขึ้น
ไดถึงหนึ่งนาทีหลังจากระบบวัดแสงทํางานหรือเม่ือเปดกลอง) ซึ่งจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ไมใช ระบบวัดแสงจะไมปดการทํางานขณะเชื่อมตอ GP-1/GP-1A กับกลอง

A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง

A สัญลักษณ n
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ n:
• n (เสถียร): กลองเชื่อมตอกับเคร่ือง GP-1/GP-1A ขอมูลภาพถายสําหรับภาพทีถ่าย
ในขณะทีสั่ญลักษณนีป้รากฏจะมีขอมูล GPS (0 183) เพิม่ลงไปดวย

• n (กะพริบ): GP-1/GP-1A กําลังคนหาสญัญาณ การถายภาพในขณะทีสั่ญลักษณนี้
กะพรบิจะไมมีขอมูล GPS

• ไมมีไอคอน: ไมมีขอมูล GPS ใหมจาก GP-1/GP-1A เปนเวลาอยางนอยสองวินาที ภาพที่ถายเมื่อสัญลักษณ n 
ไมปรากฏบนหนาจอจะไมมีขอมูล GPS
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ขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงภาพ

เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุมK ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ

A หมุนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) ในทิศทางสูง 
ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ 
(0 212)

A แสดงภาพทันทีท่ีถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีท่ีถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 212) ภาพจะปรากฏโดยอัตโนมัติในหนาจอ
ประมาณ 4 วินาทีหลังจากถายภาพ (เน่ืองจากกลองอยูในทิศทางที่ถูกตอง ภาพจะไมหมุนเองโดยอัตโนมัติในขณะ
แสดงภาพ) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง การแสดงภาพจะเริ่มขึ้นเม่ือถายภาพเสร็จ โดยเริ่มจากภาพแรกในชุดภาพ
ตอเน่ืองปจจุบัน

ปุม K

ปุม K

ปุม W (S)

ปุม L (U)

ปุม J

ตัวเลือกคําสั่ง
ปุม O (Q)

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ปุม X (T)

ปุม G
ปุม c (b)
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ไปท่ี ใช คําอธิบาย

ดูภาพถายเพิ่มเติม กด 2 เพื่อดูภาพตามลําดับท่ีบันทึก, 4 เพือ่ดูภาพในลําดับยอนกลับ

ดูขอมูลภาพถาย กด 1 หรือ 3เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับภาพถายปจจบุัน (0 179)

ดูภาพขนาดยอ W (S) ดูหนา 185 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ซูมขยายภาพเขา X (T) ดูหนา 187 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ลบภาพ O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กด O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ

เปลี่ยนสถานะปองกัน L (U)
ในการปองกันภาพหรือลบการปองกันออกจากภาพ กด L (U) 
(0 188)

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ  / K หนาจอจะปด ทานสามารถถายภาพไดทันที

รีทัชภาพหรือเลนภาพยนตร c (b)/J
รีทัชภาพที่มีอยูและบันทึกเปนภาพใหม (0 261) ถาภาพปจจุบันมี
สัญลักษณ 1 กํากับไวเพือ่แสดงวาน่ันคือภาพยนตร การกด J 
จะเริ่มเลนภาพยนตร (0 67)

A การเลือกชองบรรจแุผนการดหนวยความจํา
ถาเสียบการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีใชแสดงภาพ
โดยกดปุม D คางไว และกด 1 ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอหรือแบบภาพ
ขนาดยอ ขอความท่ีแสดงทางขวาจะปรากฏ ไฮไลทชองท่ีตองการและกด 2 
เพื่อแสดงรายการโฟลเดอรในการดท่ีเลือกไว จากนั้น ไฮไลทโฟลเดอรและกด J 
เพื่อดูภาพในโฟลเดอรท่ีไฮไลท ขั้นตอนเดียวกันสามารถใชสําหรับเลือกภาพที่จะ
ดําเนินการในเมนูแสดงภาพ (0 207) และรีทัช (0 261) หรือเม่ือคัดลอก
ไวตบาลานซจากภาพเดิม (0 125)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหหนาจอทํางานอยูแมไมมีการใชงาน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 228)

ปุม D
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ขอมูลภาพถาย
ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพทีป่รากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนดูขอมูล
ภาพตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, ขอมูลการถายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท 
และขอมูลภาพรวมจะปรากฏขึ้น ถาเลือกตัวเลือกที่สมัพันธกันสําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 209) 
ขอมูล GPS จะปรากฏขึ้นถาไดใชอุปกรณ GPS ในการถายภาพนั้น

❚❚ขอมูลไฟล

1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตวัเลอืกหนาจอแสดงภาพ (0 209)
2 ถาถายภาพโดยใช AF-S หรือเลือกใชโฟกัสอัตโนมัตทีิละภาพเมื่อใช AF-A จอภาพจะแสดงจุดท่ีล็อคโฟกัสคร้ังแรก ถาถายภาพโดยใช AF-C 

หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัตติอเนื่องเมื่อใช AF-A จุดโฟกสัจะปรากฏเมื่อเลือกตวัเลอืกอื่นท่ีไมใชออโตโฟกัสแบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัตสิําหรับ
โหมดพ้ืนท่ี AF และกลองจะโฟกัสภาพได

3 ปรากฏเปนสเีหลืองหากภาพไมไดอยูในรูปแบบ FX (รวมรูปแบบภาพยนตรท่ียึดตามเลนส DX; 0 63, 89)

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรปูภาพ) ภาพรวม ขอมูล GPS

ไฮไลท กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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1 สถานะปองกัน ............................................................. 188
2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .............................................. 261
3 จุดโฟกัส 1, 2 ................................................................. 101
4 กรอบพื้นที่ออโตโฟกัส 1 .................................................. 33
5 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
6 คุณภาพของภาพ ........................................................... 93
7 ขนาดภาพ ..................................................................... 95
8 พื้นที่ภาพ 3 ....................................................................89
9 เวลาในการบันทกึ ..................................................27, 253

10 วันทีบั่นทึก ............................................................27, 253
11 ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําปจจุบัน ...............46, 178
12 ช่ือโฟลเดอร ................................................................. 215
13 ช่ือไฟล ........................................................................ 216
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❚❚ไฮไลท

❚❚กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

100-1

RGB ไฮไลท ์ เลือก R, G, B

1 2

3

1 สวนไฮไลทบนภาพ 1

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม 2 ...........................215
3 ชองสัญญาณปจจุบัน 1

1 พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวางมากเกินไป) สําหรับชองสญัญาณปจจุบัน 
กดปุม W (S) คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพ่ือเลื่อนดชูองสญัญาณตางๆ ดังตอไปน้ี:

ปุม W (S)
2 ปรากฏเปนสเีหลอืงหากภาพไมไดอยูในรูปแบบ FX (รวมรูปแบบภาพยนตรท่ียึดตามเลนส DX; 0 63, 89)

RGB
(ชองสัญญาณทัง้หมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีน้ําเงิน)

1 สวนไฮไลทบนภาพ 1

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม 2............................215

100-1

RGB เลือก R, G, B

ไฮไลท ์

1

2

5

6

7

8

4
3

3 ไวตบาลานซ ................................................................115
อุณหภูมิสี.................................................................120
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..............................117
ตั้งคาเอง ..................................................................121

4 ชองสัญญาณปจจุบัน 1

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) ในกราฟฮิสโตแกรม
ทั้งหมด แกนนอนแสดงถึงความสวางของพิกเซล 
สวนแกนตั้งหมายถึงจํานวนพิกเซล

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

1 พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวางมากเกินไป) สําหรับชองสญัญาณปจจุบัน 
กดปุม W (S) คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพ่ือเลื่อนดชูองสญัญาณตางๆ ดังตอไปน้ี:

ปุม W (S)
2 ปรากฏเปนสเีหลอืงหากภาพไมไดอยูในรูปแบบ FX (รวมรูปแบบภาพยนตรท่ียึดตามเลนส DX; 0 63, 89)

RGB
(ชองสัญญาณทัง้หมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีน้ําเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมขยายภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด
 X (T) ใชปุม X (T) และ W (S) เพื่อซูมเขาและ
ซูมออกและเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง กราฟฮสิโตแกรมจะอัพเดต
เพื่อแสดงเฉพาะขอมูลของภาพในสวนที่มองเห็นบนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมในโปรแกรมภาพถาย
อ่ืนๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย การกระจายโทนสีจะคอนขาง
สมํ่าเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางซาย

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจาย
โทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ สวางทําให
ยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมูลการถายภาพ

1 ระบบวัดแสง ................................................................109
ความไวชัตเตอร .............................................................74
รูรับแสง .........................................................................74

2 โหมดถายภาพ ...................................................35, 40, 73
คาความไวแสง (ISO) 1 .................................................105

3 การชดเชยแสง .............................................................112
ปรับคาแสงที่ดีที่สุด 2 ....................................................226
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4 ทางยาวโฟกัส ..............................................172, 288, 291
5 ขอมูลเลนส ..................................................................172
6 โหมดโฟกัส ............................................................97, 103

VR เลนส (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ประเภทแฟลช......................................................143, 292
โหมดสั่งแฟลช .............................................................237

8 โหมดแฟลช .................................................................144
9 การควบคุมแฟลช.........................................236, 294, 295

การชดเชยแสงแฟลช ....................................................148
10 ช่ือกลอง
11 พื้นที่ภาพ 4 ....................................................................89
12 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม 4 ...........................215
13 ไวตบาลานซ ................................................................115

อุณหภูมิสี.................................................................120
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..............................117
ตั้งคาเอง ..................................................................121

14 พื้นที่สี .........................................................................217
15 Picture Control ...........................................................129
16 ปรับอยางเร็ว 5 .............................................................132

Picture Control ตนฉบับ 6 ............................................135
17 ความคมชัด .................................................................132
18 คอนทราสต .................................................................132
19 ความสวาง ..................................................................132
20 ความอิ่มตัวของสี 7 .......................................................132

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร 8 ................................................132
21 เฉดสี 7.........................................................................132

โทนภาพ 8............................................................132, 133
22 การลดนอยซที่ความไวแสงสูง .......................................218

การลดนอยซเมื่อเปดรบัแสงนาน ...................................218
23 Active D-Lighting.......................................................137
24 ความแตกตางของคาแสง HDR.....................................139

ความเนียนภาพ HDR...................................................139
25 ควบคุมขอบมืด ............................................................218
26 ประวตัิการรีทัช.............................................................261
27 คําอธิบายภาพ .............................................................253
28 ช่ือชางภาพ 9................................................................256
29 เจาของลิขสิทธิ ์9...........................................................256
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1 ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏหากกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b5 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 226) เปนคาอ่ืนที่ไมใชศูนยสําหรับระบบวัดแสง
3 ปรากฏขึ้นเมื่อใสเลนส VR
4 ปรากฏเปนสีเหลืองหากภาพไมไดอยูในรูปแบบ FX (รวมรูปแบบภาพยนตรที่ยึดตามเลนส DX; 0 63, 89)
5 มาตรฐาน, สีสด, ภาพบุคคล และ ทิวทัศน ของ Picture Control เทานั้น
6 สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว และ Picture Control แบบกําหนดเอง
7 ไมปรากฏในคาโทนสีเดียวของ Picture Control
8 เฉพาะคาโทนสีเดียวของ Picture Control
9 หนาที่สี่ของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นถามีการบันทึกขอมลูลิขสิทธิล์งในภาพตามที่ไดอธิบายไวในหนา 256

❚❚ขอมูล GPS *

* ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเริ่มตนบันทึก
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3 ความสูง
4 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
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❚❚ขอมูลภาพรวม

1 รูปแบบที่ไมใช FX (รวมรูปแบบภาพยนตรที่ยึดตามเลนส DX) จะปรากฏเปนสีเหลือง (0 63, 89)
2 ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมติั

–1. 3       +1. 0            SLOW

0,       0                             

  1/ 4000 F2. 8 85mmHi 0. 3

–1. 3       +1. 0            SLOW

0,       0                             

  1/ 4000 F2. 8 85mmHi 0. 3

100ND610  DSC_0001.  JPG
15/10/2013  10: 02: 28

NNORORMALAL
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1 จํานวนเฟรมภาพ/จํานวนเฟรมภาพทัง้หมด
2 สถานะปองกัน .............................................................188
3 ช่ือกลอง
4 สัญลักษณแสดงการรีทัช...............................................261
5 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสีในภาพ (0 181)
6 คุณภาพของภาพ............................................................93
7 ขนาดภาพ .....................................................................95
8 พื้นทีภ่าพ 1.....................................................................89
9 ช่ือไฟล ........................................................................216

10 เวลาในการบันทึก...................................................27, 253
11 ช่ือโฟลเดอร .................................................................215
12 วันที่บันทึก .............................................................27, 253
13 ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําปจจุบัน................46, 178
14 ระบบวัดแสง ................................................................109
15 โหมดถายภาพ ...................................................35, 40, 73
16 ความไวชัตเตอร .............................................................74

17 รรูับแสง .........................................................................74
18 คาความไวแสง (ISO) 2 .................................................105
19 ทางยาวโฟกัส ..............................................172, 288, 291
20 สัญลักษณแสดงขอมูล GPS .........................................175
21 สัญลักษณแสดงคําอธบิายภาพ.....................................253
22 Active D-Lighting.......................................................137
23 Picture Control ...........................................................129
24 พื้นที่สี .........................................................................217
25 โหมดแฟลช .................................................................144
26 ไวตบาลานซ ................................................................115

อุณหภูมิสี.................................................................120
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..............................117
ตั้งคาเอง ..................................................................121

27 การชดเชยแสงแฟลช ....................................................148
โหมดสั่งแฟลช .............................................................237

28 การชดเชยแสง .............................................................112
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การแสดงภาพขนาดยอ
ในการแสดงภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพ 4, 9 หรือ 72 ภาพ ใหกดปุม W (S)

การแสดงภาพ
เต็มจอ

การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบ
ปฏิทิน

ไปท่ี ใช คําอธิบาย
แสดงภาพเพิ่มเติม W (S) กด W (S) เพื่อเพิ่มจํานวนภาพที่จะแสดง

แสดงภาพนอยลง X (T)
กด X (T) เพื่อลดจํานวนภาพที่จะแสดง เม่ือภาพปรากฏขึน้
ท้ัง 4 ภาพ กดเพื่อดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ

ไฮไลทภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพสําหรับการแสดงภาพแบบเต็มจอ, 
ซูมแสดงภาพ (0 187), ลบ (0 189) หรือปองกัน (0 188)

ดูภาพที่ไฮไลทไว J กด J เพือ่แสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ
ลบภาพที่ไฮไลทไว O (Q) ดูหนา 189 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยนสถานะปองกันของภาพ
ท่ีไฮไลท

L (U) ดูหนา 188 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ  / K หนาจอจะปด สามารถถายภาพไดทันที

รีทัชภาพ c (b) รีทัชภาพที่มีอยูและบันทึกเปนภาพใหม (0 69, 261)

W (S)

X (T)

W (S)

X (T)
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การแสดงแบบปฏทิิน
ในการดูภาพที่ถายตามวันที่เลือกไว กดปุม W (S) เมือ่แสดงภาพทั้ง 72 ภาพบนหนาจอ

การดําเนินการตางๆ จะขึ้นอยูกับเคอรเซอรวาอยูที่รายการวันที่หรือรายการภาพขนาดยอ

การแสดงภาพ
เต็มจอ

การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปท่ี ใช คําอธิบาย
เปลี่ยนไปมาระหวาง

รายการวันท่ีและรายการ
ภาพขนาดยอ

W (S)
กดปุม W (S) ในรายการวันท่ีเพื่อวางเคอรเซอรในรายการภาพ
ขนาดยอ กดอีกครั้งเพื่อกลับสูรายการวันท่ี

ออกจากการแสดงภาพ
ขนาดยอ/ซูมเขาภาพ

ท่ีไฮไลท
X (T)

• รายการวันที่: ออกจากการแสดงภาพแบบ 72 ภาพ
• รายการภาพขนาดยอ: กดปุม X (T) 
คางไวเพือ่ซูมเขาภาพที่ไฮไลท

ไฮไลทวันท่ี/ไฮไลทภาพ
• รายการวันที่: ไฮไลทวันท่ี
• รายการภาพขนาดยอ: ไฮไลทภาพ

เปลี่ยนเปนการแสดงภาพ
เต็มจอ

J
• รายการวันที่: ดูภาพที่ถายในวันท่ีเลือกไว
• รายการภาพขนาดยอ: ดูภาพที่ไฮไลท

ลบภาพที่ไฮไลท O (Q)
• รายการวันที่: ดูภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกไว
• รายการภาพขนาดยอ: ลบภาพที่ไฮไลท (0 189)

เปลี่ยนสถานะปองกันของ
ภาพที่ไฮไลท

L (U) ดูหนา 188 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ  / K หนาจอจะปด สามารถถายภาพไดทันที

รีทัชภาพ c (b)
สรางภาพรีทัชจากภาพที่ไฮไลทไวในรายการภาพขนาดยอ 
(0 69, 261)

W (S)

X (T)

W (S)

X (T)

รายการภาพยอสวนขนาดเลก็

รายการวันท่ี
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การขยายสวนดูภาพ: การซูมแสดงภาพ
กดปุม X (T) เพือ่ซูมเขาภาพที่แสดงแบบเต็มจอ หรือภาพปจจุบันทีไ่ฮไลตไวในการแสดงภาพขนาดยอ 
ขณะที่ใชฟงกช่ันซูม กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

ซูมเขาหรือซูมออก
X (T)/
W (S)

กด X (T) เพื่อซูมเขาสูงสุด 38 เทา
โดยประมาณ (ภาพขนาดใหญโดยใชรูปแบบ 36 × 
24/3 : 2), 28 เทา(ภาพขนาดกลาง) หรือ 19 เทา 
(ภาพขนาดเล็ก) กด W (S) เพื่อซูมออก 
ในขณะซูมภาพเขา ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพือ่ดูพื้นท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเลื่อน
ไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของกรอบอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พื้นท่ีท่ีมองเห็นในหนาจอในขณะนั้นจะมีกรอบ
สีเหลืองกํากับไว

ดูพื้นท่ีสวนอื่นๆ 
ของภาพ

เลือกใบหนา
ใบหนา (สูงสุด 35) ท่ีตรวจจับไดในระหวางการซูม
จะมีขอบสีขาวกํากับในหนาจอนําทาง หมุนแปน
หมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อดูใบหนาอื่น ๆ

ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพือ่ดูตําแหนงเดียวกันในภาพอื่นๆ ดวยอัตรา
การซมูปจจุบนั การซูมขณะแสดงภาพจะถูกยกเลิกเม่ือเปดดูภาพยนตร

เปลี่ยนสถานะ
ปองกัน

L (U) ดูหนา 188 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ

 / K หนาจอจะปด สามารถถายภาพไดทันที

รีทัชภาพ c (b) รีทัชภาพที่มีอยูและบันทึกเปนภาพใหม (0 69, 261)
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การปองกันไมใหลบภาพ
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ, การซูมภาพ, ภาพขนาดยอ และปฏิทนิ ทานสามารถใชปุม L (U) 
เพือ่ปองกันการลบภาพโดยไมไดต้ังใจ ไฟลที่ไดรับการปองกันไมสามารถลบไดดวยปุม O (Q) หรือตัวเลือก 
ลบ ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวาภาพทีไ่ดรับการปองกันจะถูกลบเมื่อการดหนวยความจําถูกฟอรแมต 
(0 31, 250)

การปองกันภาพ:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพแบบเต็มจอหรือซูมแสดงภาพ หรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือปฏิทิน

2 กดปุม L (U) 
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับ ในการยกเลิกการปองกัน
ออกจากภาพเพือ่ใหสามารถลบภาพได ใหแสดงภาพ
หรือไฮไลทภาพดังกลาวในรายการภาพขนาดยอ 
แลวกดปุม L (U)

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

A การยกเลิกการปองกนัออกจากภาพทั้งหมด
ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวในเมนู โฟลเดอรแสดงภาพ ใหกดปุม 
L (U) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาทีขณะแสดงภาพ

ปุม L (U)
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การลบภาพ
ในการลบภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอหรือภาพทีไ่ฮไลทในรายการภาพขนาดยอ ใหกดปุม O (Q) 
ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ, ภาพทั้งหมดที่ถายในวันทีเ่ลือก หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอรทีก่ําลัง
แสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพทีป่องกัน
หรือซอนไวจะไมถูกลบ

การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอ และแบบปฏิทิน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือปฏิทิน

2 กดปุม O (Q) 
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม O (Q) อีกครั้ง
ในการลบภาพ กดปุม O (Q) หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ 
ใหกดปุม K

ปุม O (Q) การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงปฏทิิน 
(รายการภาพขนาดยอ)

A การแสดงแบบปฏิทิน
ขณะแสดงภาพแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกโดยการไฮไลทวันในรายการวันท่ีและ
กดปุม O (Q)0 186

A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หลังจากลบภาพนี้แลว 
(0 212)

ปุม O (Q)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี ้โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตองลบภาพออก 
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ท่ีเลือกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือก ที่เลือกไว สําหรับตัวเลือก ลบ 
ในเมนูแสดงภาพ
กดปุม G แลวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ ไฮไลท 
ที่เลือกไว แลวกด 2

2 ไฮไลทภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ไฮไลทภาพ (ในการดูภาพทีไ่ฮไลทไว
แบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X (T) คางไว 
หากตองการดูภาพในตําแหนงอื่น ใหกดปุม D คางไว 
แลวกด 1 และเลือกการดและโฟลเดอรที่ตองการตามที่
ไดอธิบายไวในหนา 178)

3 เลือกภาพที่ไฮไลท
กดปุม W (S) เพื่อเลือกภาพทีไ่ฮไลท ภาพทีเ่ลือกไว
จะมีสัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้าขั้นตอนที ่2 และ 3 
เพือ่เลือกภาพเพิ่มเติม หากตองการลบภาพ ใหไฮไลทภาพ 
แลวกด W (S)

ตวัเลือก คําอธิบาย
Q ท่ีเลือกไว ลบภาพที่เลือก
n เลือกวันที่ ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือก (0 191)

R ท้ังหมด
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวสําหรับแสดงภาพ (0 207) 
ถาใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีจะลบ

ปุม G

ปุม W (S)
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4 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J

❚❚เลือกวันที่: การลบภาพที่ถายในวันที่เลือกไว

1 เลือก เลือกวันที่
ในเมนูลบ ใหไฮไลท เลือกวันที่ แลวกด 2

2 ไฮไลทวันที่
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทวันที่

ในการดูภาพที่ถายในวันที่ไฮไลทไว กด W (S) 
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่เลื่อนดูภาพ หรือกด X (T) 
คางไว เพือ่ดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (S) 
เพือ่กลับสูรายการวันที่

3 เลือกวันที่ไฮไลทไว
กด 2 เพือ่เลือกภาพทั้งหมดที่ถายในวันทีไ่ฮไลท 
วันทีเ่ลือกไวจะมีสัญลักษณ M กํากับ ทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 
และ 3 เพื่อเลือกวันเพิ่ม หากตองการยกเลกิการเลือกวัน 
ใหไฮไลทวันดังกลาว แลวกด 2

4 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J

ปุม W (S)
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Q

การเชื่อมตอ

สวนนีจ้ะอธิบายวิธีการใชสาย USB ที่ใหมาในการเชื่อมตอกลองกบัคอมพวิเตอร

กอนเชื่อมตอกลอง
กอนเชื่อมตอกลอง ติดตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี ViewNX 2 ที่ใหมา เพือ่ใหการโอนขอมูลไมถูกขัดจังหวะ 
โปรดแนใจวาแบตเตอรี่ EN-EL15 ของกลองถูกชารจจนเต็ม ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอรี่กอนทีจ่ะใช 
หรือใชอะแดปเตอร AC รุน EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

❚❚ซอฟตแวรท่ีมีมาให
ViewNX 2 ประกอบดวยฟงกช่ัน “Nikon Transfer 2” เพื่อคัดลอกภาพจากกลองไปยังคอมพิวเตอร 
ซ่ึงสามารถใช ViewNX 2 เพือ่ดูและพิมพภาพที่เลือกหรือตัดตอภาพและภาพยนตร สําหรับขอมลูเพิม่เติม 
ดูวิธีใชออนไลนของ ViewNX 2

❚❚ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
ซอฟตแวรที่ใหมาสามารถใชกับคอมพวิเตอรที่ใชระบบปฏบัิติการตอไปนี:้
• Windows: รุนทีติ่ดตั้งไวกอนแลวของ Windows 8, Windows 7, Windows Vista และ Windows XP 
ไมรองรับกับ Windows XP รุน 64 บิท

• Macintosh: OS X 10.8 หรือ 10.7, Mac OS X 10.6
ดูเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xxiii สําหรับขอมลูลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติทีร่องรับ

การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

A การเช่ือมตอสายสัญญาณ
ปดกลองกอนเการเชื่อมตอหรือถอดสายสัญญาณ ไมใชกําลังหรือพยายามดันตัวเชื่อมตอเขาท่ีมุม ปดฝา
ปดชองตอท่ีตัวกลองเม่ือไมใชงาน

D ขณะถายโอนขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะถายโอนขอมูล

A Windows
ในการเขาชมเว็บไซตของ Nikon หลังจากติดตั้ง ViewNX 2 ใหเลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > 
Link to Nikon (ลิงคไปยงั Nikon) จากเมนูเริ่มของ Windows (ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
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การเชื่อมตอกลอง
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB ทีใ่หมา

1 ปดกลอง

2 เปดคอมพิวเตอร
 เปดคอมพิวเตอรและรอใหคอมพวิเตอรเร่ิมทํางาน

3 การเชื่อมตอสาย USB
เช่ือมตอสาย USB ดังภาพ

4 เปดกลอง

5 เร่ิมใชงาน Nikon Transfer 2
หากมีขอความแสดงขึ้นเพื่อใหเลือกโปรแกรม ใหเลือก Nikon Transfer 2

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ

A Windows 7
ถาปรากฏขอความตอไปนี้ขึ้นมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดังท่ีอธิบายตอไปน้ี

1 ใน Import pictures and videos (นําเขาภาพและวิดีโอ) ใหคลิก 
Change program (เปล่ียนโปรแกรม) จะปรากฏขอความ
ท่ีเลือกโปรแกรมขึ้นมา ใหเลือก Import file using 
Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟลโดยใช Nikon Transfer 2) 
และคลิก OK (ตกลง)

2 ดับเบิลคลิก Import file (นําเขาไฟล)
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6 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
ตามคาต้ังจากโรงงาน ภาพทั้งหมดทีอ่ยูในการดหนวยความจําจะถูก
คัดลอกไปยังคอมพิวเตอร (สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช 
Nikon Transfer 2 เปด ViewNX 2 หรือ Nikon Transfer 2 แลวเลือก 
ViewNX 2 Help (วธิีใช ViewNX 2) จากเมน ูHelp (วธิีใช))

7 ปดกลองและถอดสาย USB เมื่อการถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น
Nikon Transfer 2 จะปดการทํางานโดยอตัโนมัติเมื่อการถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น

A Camera Control Pro 2
สามารถใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 298) เพื่อควบคุมกลองจากคอมพิวเตอร
ได ขณะใช Camera Control Pro 2 เพื่อถายภาพและภาพยนตรโดยตรงจากคอมพิวเตอร สัญลักษณแสดงการ
เชื่อมตอพีซี (c) จะปรากฏในแผงควบคุม

Start Transfer
(เร่ิมโอนยาย)
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การพิมพภาพ
ทานสามารถสั่งพิมพไฟลภาพ JPEG ออกทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 333) ที่เช่ือมตอโดยตรงกับกลอง

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB ทีใ่หมา

1 ปดกลอง

2 การเชื่อมตอสาย USB
เปดเคร่ืองพิมพและเชื่อมตอสาย USB ดังภาพ อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาที่มุม

3 เปดกลอง
 หนาจอตอนรับจะปรากฏขึ้นบนจอภาพ ตามดวยสวนแสดงผล PictBridge

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรง อยาเชื่อมตอสายผาน USB hub
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การพิมพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
กด 4 หรือ 2 เพือ่ดูภาพเพิม่เติม กดปุม X (T) 
เพือ่ซูมเขาภาพปจจุบัน (0 187; กด K เพือ่ออกจากการซูม) 
หากตองการดูภาพพรอมกันทั้ง 6 ภาพ ใหกดปุม W (S) 
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ไฮไลทภาพหรือกด X (T) 
เพือ่แสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ หากตองการดูภาพในตําแหนงอื่นขณะแสดงภาพขนาดยอ 
ใหกดปุม D คางไว กด 1 แลวเลือกการดและโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธิบายไวในหนา 178

2 แสดงตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพิมพ PictBridge

A การพิมพผานการเช่ือมตอ USB โดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาชารจแบตเตอรี่ EN-EL15 จนเต็มหรือใชอะแดปเตอร AC รุน EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
รุน EP-5B ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เม่ือตองการจะพิมพภาพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ใหต้ังคา พ้ืนท่ีสี เปน sRGB 
(0 217)

D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพิมพภาพ NEF (RAW) (0 93) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก 
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 271)

A โปรดอาน
ดูหนา 325 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพมิพภาพ
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3 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทตัวเลือก และกด 2 เพื่อเลือก

4 เร่ิมพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ และกด J เพื่อเริ่มพิมพ หากตองการยกเลิก
กอนพมิพภาพทั้งหมด ใหกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

ขนาดหนา
ไฮไลทขนาดหนา (ในรายการจะแสดงเฉพาะขนาดหนากระดาษที่เครื่องพิมพปจจุบนัรองรับ
เทาน้ัน) แลวกด J เพือ่เลือกคา แลวออกไปยังเมนูกอนหนา (ในการพมิพโดยใชขนาด
หนากระดาษเริ่มตนสําหรับเครื่องพิมพปจจุบัน เลือก คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ)

จํานวนชุด
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนชุด (สูงสุด 99 ชุด) แลวกด J เพื่อเลือก แลวกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

ขอบภาพ
ตัวเลือกน้ีจะเลือกใชไดหากเครื่องพิมพท่ีใชงานรองรับ ไฮไลท คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ 
(ใชการตั้งคาปจจุบนัของเครื่องพิมพ), พิมพพรอมขอบภาพ (พมิพภาพโดยใสขอบภาพ
สีขาว) หรือ ไมใสขอบภาพ แลวกด J เพื่อเลือก แลวออกไปยังเมนูกอนหนา

ประทับวันท่ี
ไฮไลท คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ (ใชการตั้งคาเครื่องพิมพปจจุบัน), พิมพประทับวันที่ 
(พมิพเวลาและวันท่ีท่ีบนัทึกบนภาพ) หรือ ไมพิมพประทับวันที่ แลวกด J เพือ่เลือก 
แลวออกไปยังเมนูกอนหนา

การตัดครอบ

ตัวเลือกน้ีจะเลือกใชไดหากเครื่องพิมพท่ีใชงานรองรับ หากตองการออกโดยไมใชการตัดครอบ 
ใหไฮไลท ไมตดัครอบ แลวกด J หากตองการตัดสวนภาพปจจบุัน ใหไฮไลท ตัดครอบ 
แลวกด 2
การเลือก ตัดครอบ จะแสดงขอความตามภาพทางดานขวา 
กด X (T) เพื่อขยายขนาดการตัดครอบ กด W (S) 
เพือ่ลดขนาด จัดตําแหนงตัดครอบโดยใชตัวเลือกคําสั่ง 
แลวกด J โปรดทราบวาคุณภาพการพิมพอาจลดลงหากสั่งพิมพ
การตัดสวนภาพที่มีขนาดเล็กออกมาเปนภาพขนาดใหญ
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การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G ในสวนแสดงผล PictBridge (ดูขั้นตอนที่ 3 
ในหนา 196)

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้และกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพที่จะพิมพ
• เลือกวนัที:่ พมิพสําเนาภาพทั้งหมดทีถ่ายในวันที่เลือก
• พิมพ (DPOF): พมิพคําสั่งพิมพที่มอียูที่สรางขึ้นดวย
ตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพ (0 202) คําสั่งพมิพปจจุบันจะปรากฏในขั้นตอนที่ 3

• พิมพดัชน:ี ในการสรางการพิมพดัชนีของภาพ JPEG (0 93) ทั้งหมดบนการดหนวยความจํา 
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํามีภาพมากกวา 256 ภาพ 
เครื่องจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานัน้

ปุม G
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3 เลือกภาพหรือเลือกวันที่
หากทานเลือก เลือกภาพพิมพ หรือ พิมพ (DPOF) 
ในขั้นตอนที ่2 ใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพบน
การดหนวยความจํา หากตองการดูภาพในตําแหนงอืน่ 
ใหกดปุม D คางไว กด 1 แลวเลือกการดและ
โฟลเดอรที่ตองการตามที่อธิบายไวในหนา 178 
ในการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มจอ กดปุม X (T) 
คางไว ในการเลือกภาพปจจุบันทีจ่ะพมิพ ใหกดปุม 
W (S) คางไวและกด 1 ภาพจะมสีัญลักษณ Z 
กํากบัไว และจํานวนการพิมพจะถูกต้ังเปน 1 กดปุม 
W (S) คางไวและกด 1 หรือ 3 เพื่อระบุจํานวน
ภาพ (ไดสูงสุด 99 ภาพ หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ 
กด 3 เมื่อจํานวนภาพที่พิมพคือ 1) ทําตอจนเลอืกภาพ
ครบทุกภาพตามที่ตองการ

หากทานเลือก เลือกวันที่ ในขัน้ตอนที ่2 กด 1 หรือ 
3 เพือ่ไฮไลทวันที่และกด 2 เพือ่เปดหรือปดวันที่ไฮไลท
ไว ในการดูภาพที่ถายในวันที่เลือกไว กด W (S) 
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่เลื่อนดูภาพ หรือกด X (T) 
คางไวเพื่อดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (S) 
อีกครั้งเพื่อกลับสูขอความการเลือกวันที่

W (S) + 13: เลือกจํานวนชุด

ปุม X (T): ดูภาพแบบเต็มจอ

ปุม X (T): 
ดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มจอ

ปุม W (S): 
ดูภาพสําหรับวันท่ี
เลือกไว
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4 แสดงตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพิมพ PictBridge

5 ปรับตัวเลือกการพิมพ
เลือกตัวเลือกขนาดหนา ขอบภาพ และประทับวันที่ตามทีอ่ธิบายไวในหนา 198 (จะมีขอความเตือน
ปรากฏบนหนาจอหากขนาดหนาทีเ่ลือกไวเล็กเกินไปสําหรับการพิมพดัชน)ี

6 เร่ิมพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ แลวกด J เพื่อเริ่มพมิพ หากตองการ
ยกเลิกกอนพิมพภาพทั้งหมด ใหกด J
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การสรางคําส่ังพิมพ DPOF: ชุดที่พิมพ
ใหใชตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพเพื่อสราง “คําสั่งพิมพ” ดิจิตอลสําหรับเครื่องพมิพที่รองรับ
ระบบ PictBridge และอปุกรณที่รองรับ DPOF

1 เลือก เลือก/ตั้งคา สําหรับรายการ คําสั่งพิมพ 
DPOF ในเมนูแสดงภาพ
กดปุม G และเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนู
แสดงภาพ ไฮไลท เลือก/ตัง้คา แลวกด 2 
(ในการลบภาพทัง้หมดจากคําสั่งพมิพ ใหเลือก
ไมเลอืกทัง้หมด?)

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่เลื่อนดูภาพบนการดหนวยความจํา 
(การดูภาพในตําแหนงอื่น ๆ กดปุม D คางไวและ
กด 1) ในการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มจอ กดปุม 
X (T) คางไว ในการเลือกภาพปจจุบันที่จะพิมพ 
ใหกดปุม W(S) คางไวและกด 1 ภาพจะมี
สัญลักษณ Z กํากับไว และจํานวนการพมิพจะถูกต้ัง
เปน 1 กดปุม W (S) คางไวและกด 1 หรือ 3 
เพือ่ระบุจํานวนภาพ (ไดสูงสุด 99 ภาพ หากตองการ
ยกเลิกการเลือกภาพ กด 3 เมือ่จํานวนภาพทีพ่ิมพคือ 1) 
ทําตอจนเลือกภาพครบทุกภาพตามที่ตองการ

3 แสดงตัวเลือกการพิมพวันที่
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพมิพขอมลู

ปุม G

W (S) + 13: เลือกจํานวนชุด

ปุม X (T): ดูภาพแบบเต็มจอ
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4 แสดงตัวเลือกการพิมพ
ไฮไลทตัวเลอืกตอไปนี้และกด 2 เพื่อเปดหรือปดตัวเลือก
ที่ไฮไลทไว (ในการดําเนินการคําสั่งพมิพใหเรียบรอย
โดยไมใสขอมูลนี้ ใหดําเนินการขั้นตอนที ่5)
• พิมพขอมูลการถายภาพ: พมิพความไวชัตเตอร
และรูรับแสงบนภาพทั้งหมดในคําสั่งพมิพ

• พิมพวันที่: พมิพวันที่ถายบนภาพทัง้หมดในคําสั่งพิมพ

5 สิ้นสุดคําสั่งพิมพ
ไฮไลท เสร็จ แลวกด J เพื่อสิ้นสุดคําสั่งพมิพ

D คําส่ังพิมพ DPOF
ในการพิมพคําสั่งพิมพปจจบุันเมื่อกลองเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ PictBridge ใหเลือก พิมพ (DPOF) ในเมนู 
PictBridge และปฏิบติัตามขั้นตอนใน “การพิมพพรอมกันหลายภาพ” เพือ่แกไขคําสั่งการพิมพปจจุบัน (0 199) 
ไมรองรับตัวเลือกขอมูลการถายภาพและพิมพวันท่ี DPOF เม่ือพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ในการพมิพวันท่ี
ท่ีถูกบันทึกในภาพในคําสั่งพิมพปจจุบัน ใหใชตัวเลือก ประทับวันท่ี ใน PictBridge

ตัวเลือก คําส่ังพิมพ DPOF ไมสามารถใชไดถาไมมีพื้นท่ีเก็บคําสั่งพิมพเพียงพอในการดหนวยความจํา

ไมสามารถเลือกภาพ NEF (RAW) (0 93) โดยใชตัวเลือกน้ี ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) 
โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 271)

คําสั่งพิมพอาจไมพิมพอยางถูกตองถาใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอ่ืนๆ ลบภาพทิ้งไปหลังสรางคําสั่งพิมพขึ้นมาแลว
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การดูภาพบนโทรทัศน
สามารถใชสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) แบบพนิหัวเลก็ C (หาซ้ือไดจากผูจําหนาย
ทั่วไป) เช่ือมตอกลองกับอุปกรณสัญญาณภาพความคมชัดสูงได

1 ปดกลอง
ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนถอดหรือเช่ือมตอสาย HDMI

2 เชื่อมตอสาย HDMI ดังภาพ

3 ปรับสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI

4 เปดกลองและกดปุม K
ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอท่ีตัวกลองหากไมใชงาน ส่ิงแปลกปลอมท่ีติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําใหการถายโอนขอมูลติดขัด

A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC รุน EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก) สําหรับ
การเลนแบบตอพวง ทีวีจะแสดงภาพแบบเต็มจอหากซอนขอมูลภาพไวขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ (0 179) 
โปรดทราบวาอาจมองไมเห็นขอบภาพเมื่อดูภาพบนหนาจอโทรทัศน

A เสียง
เสียงสเตอริโอท่ีบนัทึกดวยไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 298) ซึ่งเปนอุปกรณเสริมจะเลนในระบบสเตอริโอเม่ือดู
ภาพยนตรบนอุปกรณ HDMI โดยการเชื่อมตอกับกลองผานสาย HDMI (โปรดทราบวาเสียงจะไมเลนผานทางหูฟง
ท่ีเชื่อมตอกับกลอง) ทานสามารถใชปุมควบคุมบนโทรทัศนปรับระดับความดังเสียง แตไมสามารถใชปุมควบคุม
ท่ีตัวกลองได

เชื่อมตออุปกรณความคมชัดสูง 
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอ

กับอุปกรณ HDMI)

เชื่อมตอกับกลอง



205

Q

❚❚ตัวเลือก HDMI
ตัวเลอืก HDMI ในเมนต้ัูงคา (0 249) จะควบคมุความละเอยีดของการแสดงผลและสามารถใชในการเปดใชงาน
กลองสําหรับการควบคุมระยะไกลจากอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–
Consumer Electronics Control ซ่ึงเปนมาตรฐานที่ชวยใหใชเครื่องเลน HDMI ควบคุมอปุกรณตอพวงที่
เช่ือมตออยู)

ความละเอียดของสัญญาณ
เลือกรูปแบบภาพที่สงไปยังเครื่องเลน HDMI ถาเลอืก อัตโนมัต ิกลองจะ
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมโดยอตัโนมัติ ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะ
ใช อัตโนมัติ สําหรับไลฟวิวของภาพยนตร, การบันทึกภาพยนตร และ
การแสดงภาพ

การควบคุมอุปกรณ
ถาเลือก เปด สําหรับ HDMI >การควบคุมอุปกรณ ในเมนูต้ังคา
เมื่อเช่ือมตอกลองกับโทรทศันที่รองรับ HDMI-CEC โดยเปดกลองและ
โทรทัศน จอแสดงผลทางดานขวาจะปรากฏบนโทรทัศน และสามารถใช
รีโมตโทรทัศนแทนตัวเลือกคําสั่งของกลอง และปุม J ในขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอและฉายสไลด ถาเลือก ปด จะไมสามารถใชรีโมตโทรทัศน
ควบคุมกลอง

A HDMI และไลฟวิว
สวนแสดงผล HDMI ท่ีเชื่อมตอผานสาย HDMI สามารถใชบันทึกไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 49, 57) 
เม่ืออยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตรและการบันทึกภาพยนตร ทานสามารถปรับความละเอียดของสัญญาณ HDMI 
ไดตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไวใน ตั้งคาภาพยนตร > ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถายภาพ (0 65) 
โปรดทราบวาอุปกรณ HDMI บางเครื่องอาจไมรองรับการตั้งคาท่ีเลือกไว ในกรณีน้ี เลือก 1080i (อนิเทอรเลซ) 
สําหรับ HDMI > ความละเอียดของสัญญาณ ทานสามารถเปดภาพยนตรดวยขนาดเฟรมที่เล็กกวาคาท่ีเลือกไวใน 
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 65)

A อุปกรณ HDMI-CEC
เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ) จะปรากฏในแผงควบคุมแทนจํานวนภาพที่สามารถบนัทึกได

A การควบคมุอปุกรณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงานโทรทัศน



206

Q



207

M

U

คําแนะนําเมนู

ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กดปุม G แลวเลือกแทบ็ D (เมนูแสดงภาพ)

เมนแูสดงภาพมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ (0 177):

D เมนูแสดงภาพ: การจดัการภาพ

ปุม G

ตัวเลือก 0

ลบ 190
โฟลเดอรแสดงภาพ 207
ซอนภาพ 208
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ 209
คดัลอกภาพ 209

แสดงภาพทันทีท่ีถาย 212
หลังจากลบ 212
หมุนแนวตั้ง 212
ฉายสไลด 213
คําส่ังพิมพ DPOF 202

ตัวเลือก 0

A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 312

โฟลเดอรแสดงภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
ND610 ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดที่ถายดวยกลอง D610 จะปรากฏขณะแสดงภาพ
ท้ังหมด ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ
ปจจบัุน เฉพาะภาพในโฟลเดอรปจจุบันจะปรากฏในขณะแสดงภาพ
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ซอนหรือแสดงภาพ ภาพที่ซอนไวจะปรากฏเมื่ออยูในเมน ูซอนภาพ เทานั้น และสามารถลบไดโดยการ
ฟอรแมตการดหนวยความจํา

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อซอนหรือแสดงภาพที่เลือก

1 เลือก เลือก/ตั้งคา
ไฮไลท เลือก/ตั้งคา และกด2

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่เลื่อนดูภาพในการดหนวยความจํา 
(เมื่อตองการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม
 X (T) คางไว หรือหากตองการดูภาพในตําแหนง
อื่นๆ ตามทีอ่ธิบายในหนา 178 ใหกด D คางไว
แลวกด 1) แลวกด W (S) เพือ่เลอืกภาพปจจุบัน 
ภาพที่เลือกจะแสดงดวยสัญลักษณ R หากไมตองการเลือกภาพนั้น ใหไฮไลทภาพนั้นไวแลวกด 
W (S) อีกครั้ง ทําตอไปจนกวาจะเลือกภาพที่ตองการไดครบ

3 กด J
กด J เพื่อดําเนนิการใหเสร็จสมบูรณ 

ซอนภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
เลือก/ตั้งคา ซอนหรือแสดงภาพที่เลือก

เลือกวันที่

การเลือกตัวเลือกน้ีจะแสดงรายการวันท่ี หากตองการซอนภาพ
ท้ังหมดที่ถายในวันท่ีน้ัน ใหไฮไลทวันท่ีและกด 2 เลือกวันท่ีกํากับ
ดวยสัญลักษณ L หากตองการแสดงภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ี
เลือกไว ใหไฮไลทและกด 2 กด J เพือ่ดําเนินการใหเสรจ็สมบรูณ

ไมเลือกทั้งหมด? แสดงภาพทั้งหมด

D ภาพท่ีปองกันและซอนไว
การแสดงภาพที่มีการปองกันจะเปนการลบการปองกันออกจากภาพ

ปุม W (S)
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เลือกขอมูลที่มีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 179) 
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทตัวเลือก แลวกด 2 เพือ่เลือกตัวเลือก
สําหรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพ  L จะปรากฏถัดจาก
รายการที่เลือก หากตองการยกเลิกการเลือก ใหไฮไลทและกด 2 
เหากตองการกลับไปยังเมนูแสดงภาพ ใหไฮไลท เสรจ็ แลวกด 
J

คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหนึ่งไปยังอีกแผน ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะเมือ่ใส
การดหนวยความจําสองการดในกลอง

1 เลือก เลือกตนทาง
ไฮไลท เลือกตนทาง แลวกด 2

2 เลือกการดตนทาง
ไฮไลทชองบรรจุการดที่มภีาพที่จะคัดลอก แลวกด J

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

คัดลอกภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
เลือกตนทาง เลือกการดจากภาพที่จะคัดลอก
เลือกภาพ เลือกภาพที่จะคัดลอก
เลือกโฟลเดอรปลายทาง เลือกโฟลเดอรปลายทางจากการดท่ีเหลืออยู
คดัลอกภาพ? คัดลอกภาพที่เลือกไปไวปลายทางที่กําหนด
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3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

4 เลือกโฟลเดอรตนทาง
ไฮไลทโฟลเดอรที่มภีาพที่จะคัดลอก แลวกด 2

5 ทําการเลือกเบื้องตน
กอนจะเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพแตละภาพ 
ทานสามารถทําเครื่องหมายที่ภาพทั้งหมดหรือภาพที่ได
รับการปองกันทั้งหมดในโฟลเดอรเพือ่คัดลอกโดยเลือก 
เลอืกภาพทั้งหมด หรือ เลือกภาพทีป่องกันไว 
ในการใสเครื่องหมายเฉพาะภาพที่เลือกไวเพื่อคัดลอก 
เลือก ไมเลือกทั้งหมด กอนดําเนนิการ

6 เลือกภาพเพิ่มเติม
ไฮไลทภาพและกด W (S) เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม 
X (T) คางไว) เลือกภาพที่มีเครื่องหมาย L 
กด J เพื่อดําเนนิการถึงขั้นตอนที่ 7 เมือ่เลือกภาพเสร็จ
แลว

7 เลือก เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรปลายทาง แลวกด 2

ปุม W (S)
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8 เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ในการปอนหมายเลขโฟลเดอร เลือก เลือกโฟลเดอร
ตามหมายเลข ใสหมายเลข (0 215)และกด J 
ถาไมปรากฏโฟลเดอรตามหมายเลขทีเ่ลือกไว 
โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น

หากตองการเลือกจากรายการโฟลเดอรที่มีอยู ใหเลือก 
เลือกโฟลเดอรจากรายการ ไฮไลทโฟลเดอร แลวกด 
J

9 คัดลอกภาพ
ไฮไลท คัดลอกภาพ? แลวกด J

ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช และกด J 
กด J อีกครั้งเพื่อออกเมื่อการคัดลอกเสร็จสมบูรณ

D การคดัลอกภาพ
กลองจะคัดลอกภาพไมไดหากการดปลายทางมีพื้นท่ีไมเพียงพอ แนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็มกอนการคัดลอก
ภาพยนตร

ถาโฟลเดอรปลายทางมีภาพที่มีชื่อเดียวกับภาพที่จะคัดลอก 
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก แทนที่ภาพท่ีมีอยูแลว 
เพื่อเปล่ียนเปนภาพที่จะคัดลอก หรือเลือก แทนที่ทุกภาพ 
เพื่อแทนที่รูปภาพที่มีอยูท้ังหมดดวยชื่อเดียวกันโดยไมตองแจงตอ 
ในการดําเนินการตอโดยไมแทนท่ีภาพ เลือก ขาม หรือเลือก ยกเลิก 
เพื่อออกโดยไมตองคัดลอกภาพเพิม่เติม

สถานะปองกันจะถูกคัดลอกพรอมกับภาพ แตเครื่องหมายการพิมพ (0 202) จะไมถูกคัดลอก ไมสามารถคัดลอก
ภาพที่ซอน
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เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันทีทีถ่ายภาพเสร็จหรือไม 
ถาเลือก ปด ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อกดปุม K เทานั้น

เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) ใหแสดงบนจอภาพ
ในระหวางการแสดงภาพ โปรดทราบวา เนือ่งจากกลองอยูในทศิทางที่เหมาะสม
อยูแลวในขณะถายภาพ ภาพจะไมหมุนโดยอตัโนมัติในขณะแสดงภาพที่ถาย

แสดงภาพทันทีท่ีถาย ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

หลังจากลบ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
Sแสดงภาพถัดไป แสดงภาพตอไปน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมสุดทาย ภาพกอนหนาจะปรากฏ
Tแสดงภาพกอนหนา แสดงภาพกอนหนาน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมแรก ภาพถัดไปจะปรากฏ

Uแสดงตอจากเดิม
หากผูใชงานเลือ่นดูภาพตามลาํดับการบนัทกึ ภาพตามลําดับจะปรากฏตามทีไ่ดอธบิายไว
สําหรับ แสดงภาพถัดไป หากผูใชงานเลื่อนดูภาพในลําดับยอนกลับ ภาพกอนหนาจะ
ปรากฏตามที่ไดอธบิายไวสําหรับ แสดงภาพกอนหนา

หมุนแนวตั้ง ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด
กลองจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบคุคล) อยางอัตโนมัติเพื่อแสดงขึน้มาบนจอของกลอง 
ภาพที่ถายเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 254) จะปรากฏในทิศทางแนวนอน “กวาง” 
(แนวนอน)

ปด ภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) จะปรากฏเปนทิศทาง “กวาง” (แนวนอน)
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สรางฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน (0 207) ภาพที่ซอน (0 208) จะไมปรากฏ

ในการเริ่มฉายสไลด ไฮไลท เริ่ม แลวกด J ทานสามารถดําเนินการตอไปนี้ไดในขณะฉายสไลด:

ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพเมื่อฉายสไลดเสร็จสิ้น เลือก 
เริม่ใหม เพื่อเริ่มตนใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยังเมนูแสดงภาพ

ฉายสไลด ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย
เร่ิม เริ่มฉายสไลด

ประเภทของภาพ
เลือกประเภทของภาพที่จะแสดงจาก ภาพน่ิงและภาพยนตร, เฉพาะภาพน่ิง และ 
เฉพาะภาพยนตร

ชวงเวลาระหวางภาพ เลือกระยะเวลาที่แตละภาพจะปรากฏ

ไปท่ี กด คําอธิบาย

ขามไปขางหลัง/ขางหนา กด 4 เพือ่กลับไปยังเฟรมกอนหนาน้ี กด 2 เพื่อขามไปยังเฟรมถัดไป

ดูขอมูลภาพถายเพิ่มเติม
เปลี่ยนหรือซอนขอมูลภาพถายท่ีแสดงบนหนาจอ (เฉพาะภาพนิ่ง; 
0 179)

หยุดชั่วคราว/เลนตอ J หยุดการฉายสไลดชั่วคราวหรือเลนตอ

เพิ่ม/ลดเสียง X (T)/ 
W (S)

กด X (T) ขณะแสดงภาพยนตรเพื่อเพิ่มระดับเสียง 
กด W (S) เพือ่ลดเสียง

ออกไปยังเมนูแสดงภาพ G ส้ินสุดการฉายสไลดและกลับไปท่ีเมนูแสดงภาพ
ออกไปยังโหมดแสดงภาพ K หยุดการฉายสไลด แลวกลับไปท่ีโหมดแสดงภาพ

ออกไปยังโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพือ่กลับไปยังโหมดถายภาพ
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ
ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)

เมนูถายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

หมายเหตุ: ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตั้งคากลอง บางรายการอาจจะปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถใชงานได สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับตัวเลือกท่ีใชไดในโหมดถายภาพ ดูหนา 309

เลือก ใช เพือ่คืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับเปนคาต้ังจากโรงงาน (0 312)

ปุม G

ตัวเลือก 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพ 214
โฟลเดอรจดัเกบ็ขอมูล 215
การตั้งช่ือไฟล 216
หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 96
คณุภาพของภาพ 93
ขนาดภาพ 95
พ้ืนที่ภาพ 89
การบีบอัดภาพ JPEG 94
การบันทึก NEF (RAW) 94
ไวตบาลานซ 115
ตัง้คา Picture Control 129
จดัการ Picture Control 134
ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมัติ 217

พ้ืนที่สี 217
Active D-Lighting 137
HDR (High Dynamic Range) 139
ควบคุมขอบมืด 218
ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน 218
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง 218
ตั้งคาความไวแสง (ISO) 105
โหมดรีโมตคอนโทรล 85
การถายภาพซอน 160
การถายแบบเวนชวงเวลา 164
ถายภาพเหล่ือมเวลา 168
ตั้งคาภาพยนตร 65

ตวัเลือก 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพ ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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เลือกโฟลเดอรเพือ่จัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

❚❚การเลือกโฟลเดอรตามหมายเลขโฟลเดอร

1 เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2 หนาจอ
ที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น

2 เลือกหมายเลขโฟลเดอร
กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทตัวเลข กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง ถามีโฟลเดอรหมายเลขที่เลือก
อยูแลว สัญลักษณ W, X หรือ Y จะแสดงขึ้นทีด่านซายของหมายเลขโฟลเดอร:
• W : โฟลเดอรวางเปลา
• X : มีขอมูลอยูบางสวน
• Y : โฟลเดอรมี 999 ภาพ หรือมีภาพที่มหีมายเลข 9999 และไมสามารถจัดเก็บภาพลงใน
โฟลเดอรนี้ไดอีก

การดที่เก็บโฟลเดอรจะแสดงดวยสัญลักษณแสดงชองบรรจุแผนการดที่มุมบนขวาของหนาจอเลือก
โฟลเดอรตามหมายเลข การดที่ใชสําหรับโฟลเดอรใหมๆ จะขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบัน
สําหรับ หนาที่ของการดในชองที่ 2 (0 96)

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ และกลับไปยังเมนถูายภาพ (หากตองการออกโดยไมเลือก
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ใหกดปุม G) ถายังไมมีโฟลเดอรตามหมายเลขทีร่ะบุอยู กลองจะสราง
โฟลเดอรใหมขึ้นมา ภาพถายหลังจากนั้นจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรที่เลือกเวนแตโฟลเดอรจะเต็ม

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

D หมายเลขโฟลเดอรและหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบนัมีหมายเลข 999 และมีภาพ 999 ภาพหรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 อยู ปุมกดชัตเตอรจะไม
ทํางานและจะไมสามารถถายภาพตอได หากตองการถายภาพตอไป ใหสรางโฟลเดอรท่ีมีหมายเลขต่ํากวา 999 
หรือเลือกโฟลเดอรท่ีมีอยูซึ่งมีหมายเลขต่ํากวา 999 และมีภาพนอยกวา 999 ภาพ

A เวลาในการเปดกลอง
กลองอาจใชเวลาเปดการทํางานนานขึ้นหากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยูเปนจํานวนมาก
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❚❚การเลือกโฟลเดอรจากรายการ

1 เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2

2 ไฮไลทโฟลเดอร
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทโฟลเดอร

3 เลือกโฟลเดอรท่ีไฮไลท
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท แลวกลับไปที่เมนูถายภาพ ภาพถายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไว
ในโฟลเดอรที่เลือก

ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชช่ือไฟลที่ประกอบดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถายที่ใชพื้นที่สี Adobe RGB 
จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุลเปนตัวอกัษรสามตัว (เชน “DSC_0001.JPG”) ใชตัวเลือก 
การตั้งชื่อไฟล เพื่อเลือกตัวอักษรสามตัวทีจ่ะใชแทนสวน “DSC” ของช่ือไฟล สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกไข
ช่ือไฟล ใหดูหนา 135

การต้ังชื่อไฟล ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A นามสกลุ
นามสกุลไฟลท่ีใชมีดังตอไปน้ี: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.JPG” สําหรับภาพ JPEG, “.MOV” สําหรับ
ภาพยนตร และ “.NDF” สําหรับขอมูลอางอิงการถายภาพปองกันฝุน ในภาพถายแตละคูท่ีบันทึกดวยการตั้งคา
คุณภาพของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG จะมีชื่อไฟลเดียวกันแตตางนามสกุลกัน
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เลือก เปด เพือ่ลดภาพบิดเบี้ยวทีม่ีลักษณะเวาออกเมื่อถายภาพดวยเลนสมมุกวาง 
และเพือ่ลดภาพบิดเบี้ยวทีม่ีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล 
(โปรดทราบวาพื้นที่ขอบภาพที่มองเหน็ในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถาย
ที่ได และเวลาที่ใชในการโปรเซสภาพกอนเร่ิมการบันทึกภาพอาจนานขึ้น) 
ตัวเลอืกนี้จะไมมีผลกบัภาพยนตรและใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D เทานัน้ 
(ไมสามารถใชไดกับเลนส PC, ฟชอาย และเลนสอืน่ๆ บางรุน) ทั้งนี้ไมรับประกันผลการใชงานกับเลนสอื่นๆ 
กอนใชฟงกช่ันควบคุมความผิดเพีย้นอัตโนมัติกับเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ ตัดสวน DX อัตโนมัต ิ
หรือเลอืกพื้นที่ภาพ DX (24 × 16) 1.5 × (0 90) การเลือกตัวเลือกอื่นอาจทําใหเกิดความผิดเพีย้น
ในภาพมากหรือการตัดสวนภาพมาก

พื้นที่สเีปนตัวกําหนดชวงของสีที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพส ีเลือก sRGB สําหรับวัตถุประสงค
ในการพิมพและการแสดงทัว่ไป เลือก Adobe RGB ที่มชีวงสีทีก่วางกวา ซ่ึงจะเหมาะกวาสําหรับถายรูปเพือ่
สิ่งตีพิมพอยางเปนทางการและการพมิพเชิงพาณชิย

ควบคุมความผิดเพ้ียนอัตโนมัติ ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A รีทัช: ควบคุมความผดิเพ้ียน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสรางสําเนาภาพถายท่ีมีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเวาออกและภาพบดิเบีย้วที่มี
ลักษณะโคงเขา ใหดูหนา 274

พ้ืนที่สี ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพสีใหถูกตอง ภาพ Adobe RGB จะตองมีแอพพลิเคชั่น สวนแสดงผล และเครื่องพิมพท่ี
รองรับการจัดการสี

A พ้ืนที่สี
ViewNX 2 (ท่ีใหมา) และ Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก) จะเลือกพืน้ท่ีสีท่ีถูกตองโดยอัตโนมัติเม่ือเปด
ภาพที่ถายดวยกลองรุนน้ี ไมสามารถรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับซอฟตแวรของผูผลิตอื่น

A ภาพยนตร
แนะนําใหใช sRGB สําหรับภาพยนตร
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“วิกเนต” คือความสวางทีจ่างลงบริเวณขอบภาพ ควบคุมขอบมืด จะชวยลดวิกเนตสําหรับเลนสชนิด G, E 
และ D (ไมรวมเลนส DX และ PC) การทํางานของฟงกช่ันนี้ใหผลตอเลนสแตละเลนสแตกตางกัน และจะเห็น
ความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชคารูรับแสงสูงสุด เลือกจาก สูง, ปกต,ิ ต่ํา และ ปด

ถาเลือก เปด กลองจะโปรเซสภาพทีถ่ายโดยใชความไวชัตเตอรตํ่ากวา 1 วินาที 
เพือ่ลดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
หรือฝา) เวลาที่ใชในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้นเปนสองเทา ในระหวาง
การโปรเซส “l m” จะกะพริบในหนาจอความไวชัตเตอร/รูรับแสง 
และจะไมสามารถถายภาพได (ถาปดการทํางานของกลองกอนการโปรเซส
เสร็จสมบูรณ ภาพจะไดรับการบันทึกแตจะไมมีการลดสัญญาณรบกวน) 
ในโหมดถายภาพตอเนือ่ง อัตราการบันทึกภาพจะชาลง และในขณะที่กําลังโปรเซสภาพ ความจุของ
หนวยความจําบัฟเฟอรจะลดลง การลดนอยซเมือ่รับแสงเปนเวลานานจะเลือกใชไมไดในขณะบันทึก
ภาพยนตร

ภาพที่ถายดวยความไวแสงสูง สามารถรับการโปรเซสเพื่อลด “สัญญาณรบกวน” ได

ควบคุมขอบมืด ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ควบคุมขอบมืด
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก สภาพการถายภาพ และชนิดของเลนส บนภาพ JPEG อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝา) หรือ
ความสวางผิดเพี้ยน ขณะเดียวกัน ฟงกชั่น Picture Control แบบกําหนดเองและ Picture Control ท่ีต้ังคาไวลวงหนา 
ท่ีมีการปรับคาจากคาตั้งจากโรงงานอาจทําใหไดถายภาพไมตรงตามที่ตองการ ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดใน
จอภาพ ควบคุมขอบมืดไมสามารถใชไดกับภาพยนตร (0 57) การถายภาพซอน (0 160) หรือภาพรูปแบบ DX 
(0 89)

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 
(การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน)

ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตวัเลอืก คําอธิบาย
สูง

ลดสัญญาณรบกวน (จุดพกิเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, เสน หรือฝา) โดยเฉพาะในภาพที่ถายดวย
ความไวแสงสูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก สูง ปกติ และ ต่ํา

ปกติ
ต่ํา

ปด
กลองจะลดสัญญาณรบกวนเฉพาะเมื่อความไวแสงเกิน ISO 2500 หรือสูงกวา 
ระดับการลดสัญญาณรบกวนจะต่ํากวาการเลือก ต่ํา สําหรับ ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง
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A การต้ังคาแบบกําหนดเอง: 
การตั้งคาการปรับความละเอียดกลอง
การแสดงเมนกูารต้ังคาแบบกําหนดเอง กรุณากดปุม G และเลือกแทบ็ A (เมนกูารต้ังคาแบบกาํหนดเอง)

ปุม G

กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูหลัก

รีเซ็ตการตั้งคา
แบบกําหนดเอง 
(0 221)

การตั้งคาแบบกําหนดเองใชเพือ่ปรับแตงการตั้งคากลองใหเหมาะสม
ตามความตองการของผูใช
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การตั้งคาแบบกําหนดเองมีใหเลือกใชดังตอไปนี้:

หมายเหตุ: ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตั้งคากลอง บางรายการอาจจะปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถใชงานได สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับตัวเลือกท่ีใชไดในโหมดถายภาพ ดูหนา 309 หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในชองปจจุบันจากคาตั้ง
จากโรงงาน (0 313) จะมีเครื่องหมายดอกจันปรากฏขึ้นติดกับคาท่ีเปลี่ยนแปลงในระดับสองของเมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง

การต้ังคาแบบกําหนดเอง 0
รีเซ็ตการตัง้คาแบบกําหนดเอง 221

a โฟกัสอัตโนมัติ
a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเม่ือใช AF-C 221
a2 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเม่ือใช AF-S 221
a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค 222
a4 ไฟแสดงจุด AF 222
a5 จุดโฟกัสแบบวนรอบ 222
a6 จํานวนจุดโฟกัส 223
a7 ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง 223
b การวัดแสง/คาแสง

b1 ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) 224
b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง 224
b3 ชดเชยแสงอยางงาย 225
b4 บริเวณที่เนนกลางภาพ 226
b5 ชดเชยแสงอยางละเอียด 226
c ตัง้เวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร 226
c2 ต้ังเวลาสแตนดบาย 227
c3 ต้ังเวลาถาย 227
c4 หนวงเวลาปดจอภาพ 228
c5 ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต 228
d การถายภาพ/แสดงผล

d1 เสียงเตือน 228
d2 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ 229
d3 การแสดงและปรับความไวแสง 229
d4 แสดงคําแนะนําบนจอ 229
d5 ความเร็วการถายในโหมด CL 229
d6 ถายตอเน่ืองสูงสุด 230
d7 การเรียงหมายเลขไฟล 230
d8 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ 231

d การถายภาพ/แสดงผล
d9 ไฟหนาจอ LCD 231
d10 โหมดหนวงเวลาถาย 231
d11 เตือนใหใชแฟลช 231
d12 แบตเตอรี่ประเภท MB-D14 232
d13 ลําดับแบตเตอรี่ 233
e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพนัธกับแฟลช 234
e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช 235
e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง 236
e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช 240
e5 โมเดลลิ่งแฟลช 241
e6 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ 241
e7 ลําดับการถายครอม 241
f การควบคุม

f1 ปุม OK (โหมดถายภาพ) 241
f2 กําหนดปุม Fn 242
f3 กําหนดปุม Preview 244
f4 กําหนดปุม AE-L/AF-L 244
f5 แปนหมุนเลือกคําสั่ง 245
f6 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน 246
f7 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด 246
f8 แสดงคากลับดาน 246
f9 กําหนดปุม 4 ของ MB-D14 247
g ภาพยนตร

g1 กําหนดปุม Fn 247
g2 กําหนดปุม Preview 248
g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L 248
g4 กําหนดปุมชัตเตอร 248

การต้ังคาแบบกําหนดเอง 0
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เลือก ใช เพื่อเรียกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเองเปนคาต้ังจากโรงงาน (0 313)

เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 97) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกดปุม
กดชัตเตอร (เนนการลั่นชัตเตอร) หรือเมือ่กลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะไมล็อคโฟกัสเมื่อเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กลองจะปรับ
โฟกัสตอไปจนกวาจะลั่นชัตเตอร

เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 97) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจะถายภาพเฉพาะ
เมื่อกลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส) หรือเมือ่กดปุมกดชัตเตอร (เนนการลั่นชัตเตอร)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว ถาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก AF-S สําหรับโหมด
โฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ล็อคโฟกัสจะยังคงทํางานอยูจนกวาจะปลอย
ชัตเตอร

รีเซ็ตการต้ังคาแบบกําหนดเอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a: โฟกัสอัตโนมัติ

a1: เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
G การถาย สามารถถายภาพเมื่อกดชัตเตอร
F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ

a2: เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
G การถาย สามารถถายภาพเมื่อกดชัตเตอร
F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมวิธีปรับโฟกัสอตัโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหางของวัตถุอยางกะทันหนั หากเลือก AF-C 
หรือออโตโฟกัสตอเนื่องเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 97)

เลือกวาจะไฮไลทจุดโฟกัสที่ใชอยูในชองมองภาพเปนสีแดงหรือไม

เลือกวาจะใหเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากมุมหนึง่ของชองมองภาพไปยังอกีมุมหนึง่หรือไม

a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
C 5 (นาน)

เม่ือระยะหางของวัตถุเปลี่ยนอยางกะทันหัน กลองจะรอภายในชวงเวลาที่กําหนด แลวจงึปรับ
ระยะหางของวัตถุ ซึ่งจะชวยปองกันไมใหกลองปรับโฟกัสภาพใหมถาวัตถุถูกขวางโดยวัตถุท่ีว่ิงผาน
หนากลอง

( 4
D 3 (ปกติ)
) 2
E 1 (ส้ัน)

ปด
กลองจะปรับโฟกัสทันทีหากระยะหางของวัตถุเปลี่ยนไป ใชเม่ือถายหลายภาพติดตอกันอยาง
รวดเร็วโดยที่วัตถุอยูหางจากกลองในระยะที่ตางกัน

a4: ไฟแสดงจุด AF ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
อัตโนมัติ จุดโฟกัสท่ีเลือกจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมัติตามตองการเพื่อแสดงใหเห็นคอนทราสตกับพื้นหลัง

เปด
จุดโฟกัสท่ีเลือกไวจะถูกไฮไลททุกครั้งโดยไมยึดตามความสวางของพื้นหลัง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ความสวางของพื้นหลัง จุดโฟกัสท่ีเลือกไวอาจมองแทบไมเห็น

ปด จุดโฟกัสท่ีเลือกไมถูกไฮไลท พื้นท่ีดานนอกสวนครอบตัดปจจบุันจะปรากฏเปนสเีทา (0 90)

a5: จุดโฟกัสแบบวนรอบ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

วนรอบ

การเลือกจุดโฟกัสจะ “วนรอบ” จากบนลงลาง ลางขึ้นบน 
ขวาไปซาย และซายไปขวา ตัวอยางเชน เม่ือกด 2 ขณะที่
จุดโฟกัสท่ีขอบดานขวาของหนาจอถูกไฮไลทอยู (q) จะเปนการ
เลือกจุดโฟกัสท่ีสอดคลองกันท่ีขอบดานซายของหนาจอ (w)

ไมวน
สวนแสดงผลจุดโฟกัสจะลอมรอบดวยจุดโฟกัสนอกสุด ตัวอยางเชน การกด 2 เม่ือจุดโฟกสั
ท่ีมุมขวาของสวนแสดงผลถูกเลือกไวจะไมมีผลใดๆ

qw
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เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชไดเมื่อเลือกจุดโฟกัสเอง

เลือกวาจะเปดไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลองเพือ่ชวยโฟกัสภาพเมื่อมแีสงนอย
หรือไม

a6: จํานวนจุดโฟกัส ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

# 39 จุด เลือกจากจุดโฟกัส 39 จุดท่ีแสดงทางดานขวา

A 11 จุด
เลือกจากจุดโฟกัส 11 จุดท่ีแสดงทางดานขวา ใชสําหรับเลือกจุดโฟกัส
อยางรวดเร็ว

a7: ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะสวางเมื่อแสงไมเพียงพอ (เฉพาะการถายภาพดวยชองมองภาพเทาน้ัน) 
ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดเม่ือเกิดท้ังสองเงื่อนไขตอไปน้ี:
1. เลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 97) หรือเลือกออโโตโฟกสัทีละภาพเม่ือกลองอยูในโหมด 

AF-A
2. ออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติถูกเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส (0 99) หรือมีการ
เลือกตัวเลือกอื่นท่ีไมใชออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติและมีการเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลางไว

ปด
ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะไมติดขึ้นเพื่อชวยโฟกัสภาพ กลองอาจไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติในการ
โฟกัสภาพไดหากแสงไมเพียงพอ

A ไฟชวยหาออโตโฟกัส
ไฟชวยหาออโตโฟกัสมีชวงประมาณ 0.5–3.0 เมตร เม่ือใชไฟชวย ใหถอดเลนสฮูดออก

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโหมดถายภาพที่เลือกใชไฟชวยหาโฟกัสได ใหดูหนา 309 ดูหนา 290 สําหรับขอจํากัดของเลนส
ท่ีสามารถใชในการชวยหาออโตโฟกัสได
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เลือกการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับคาความไวแสง (ISO) ถาเปนไปได กลองจะยังใช
คาความไวแสง (ISO) ปจจุบันเมื่อมกีารเปลี่ยนระดับการเพิ่มคา หากไมสามารถใช
การตั้งคาปจจุบันที่ระดับการเพิ่มคาใหม คาความไวแสงจะถูกปดเศษเปนคาที่
ใกลเคียงที่สุดที่สามารถเลือกใชงานได

เลือกสวนที่เพิ่มขึ้นโดยทําการปรับคาความไวชัตเตอร รูรับแสง, คาแสงและ
การชดเชยแสงแฟลช และภาพครอม

b: การวัดแสง/คาแสง

b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลอืกนี้จะควบคุมวาจําเปนตองใชปุม E ในการกําหนดคาชดเชยแสง (0 112) หรือไม ถาเลือก เปด 
(ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด 0 ที่กึ่งกลางของการแสดงคาแสงจะกะพริบแมวาการชดเชยแสงจะถูกต้ังเปน ±0

b3: ชดเชยแสงอยางงาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด 
(ออโตรีเซ็ต)

การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาตามการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งแปนใดแปนหน่ึง (ดูหมายเหตุดานลาง) 
การตั้งคาท่ีถูกเลือกโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งจะถูกรีเซ็ตเม่ือกลองปดอยูหรือหมดเวลาสแตนดบาย 
(การตั้งคาชดเชยแสงที่เลือกโดยใชปุม E จะไมถูกรีเซ็ต)

เปด
ดังท่ีแสดงขางตน การหมุนแปนหมุนเลือกคําส่ังจะไมถูกรีเซ็ตเม่ือกลองปดอยูหรือหมดเวลาสแตนดบาย 
ยกเวนวามีการเลือกคาชดเชยแสง

ปด การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาจากการกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

A สลับหลัก/รอง
แปนหมุนท่ีใชในการต้ังคาชดเชยแสงเมื่อเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 
(ชดเชยแสงอยางงาย) ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับกําหนดตั้งคา f5 (แปนหมุนเลือกคําส่ัง) > สลับหลัก/รอง 
(0 245)

แปนหมุนเลือกคําส่ัง >สลับหลัก/รอง
ปด เปด

โหมด

P แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
S แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
A แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
M ไมมี

A แสดงคา ISO/ISO อยางงาย
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย) ไมสามารถใชไดกับการตั้งคาแบบกําหนเอง d3 (แสดงคา ISO/
ISO อยางงาย) การปรับรายการใดๆ เหลาน้ีจะเปนการรีเซ็ตรายการที่เหลือ และจะมีขอความปรากฏขึ้นเม่ือมีการ
รีเซ็ตรายการ
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เมือ่คํานวณคาแสง คาบริเวณทีเ่นนกลางภาพจะกําหนดน้ําหนักมากที่สุดที่วงกลม
ตรงกลางของกรอบ เสนผานศูนยกลาง (φ) ของวงกลมนี้สามารถตั้งเปน 8, 12, 15 
หรือ 20 มม. หรือคาเฉลี่ยทัง้เฟรม

โปรดทราบวาถาไมไดเลือก เฉลี่ย เสนผานศูนยกลางจะมีคาคงทีเ่ปน 12 มม. เมื่อใชเลนสชนิดไมม ีCPU 
ไมวาจะเลือกการตั้งคาใดไวสําหรับ ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูต้ังคา (0 172) เมื่อเลือก เฉลี่ย 
กลองจะใชคาเฉลี่ยของทั้งกรอบภาพกับเลนสชนิดไมม ีCPU และมี CPU

ใชตัวเลือกนี้ปรับคาแสงทีเ่ลือกจากกลองอยางละเอียด ทานสามารถปรับคาแสง
อยางละเอียดตามการวัดแสงแตละแบบไดต้ังแต +1 ถึง –1 EV ในลําดับขั้นของ 
1/6 EV

ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

b4: บริเวณที่เนนกลางภาพ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b5: ชดเชยแสงอยางละเอียด ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

D การปรับคาแสงอยางละเอียด
การปรับคารับแสงอยางละเอียดจะไมสงผลตอการรีเซ็ตโดยกดสองปุม โปรดทราบวาเม่ือสัญลักษณแสดงคา
ชดเชยแสง (E) ไมปรากฏ วิธีเดียวที่จะกําหนดคารับแสงวาจะใหเปลี่ยนแปลงมากนอยเทาไรคือการดูคาในเมนู
การปรับแบบละเอียด ควรใชการชดเชยแสง (0 112) กับสถานการณโดยทั่วไป

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมือ่ไมไดใชกลอง ความไวชัตเตอรและ
รูรับแสงจะปรากฏในแผงควบคุม สวนชองมองภาพจะปดโดยอัตโนมัติ
เมื่อหมดเวลา

เลือกการหนวงเวลาสําหรับต้ังเวลาสแตนดบายเพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่

เลือกระยะเวลากอนลั่นชัตเตอร จํานวนภาพทีต่องการถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพในโหมดตั้งเวลาถาย

• หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา: เลือกระยะเวลากอนลั่นชัตเตอร (0 85)

• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพือ่เลอืกจํานวนภาพทีถ่ายแตละครั้งที่กดปุม
กดชัตเตอร

• ชวงเวลาหางระหวางภาพ: เลือกชวงเวลาหางระหวางภาพเมือ่ จํานวนภาพ 
มากกวา 1

c2: ต้ังเวลาสแตนดบาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c3: ต้ังเวลาถาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระยะเวลาที่จอภาพยังเปดอยูแมไมมกีารใชงานใดๆ ในขณะแสดงภาพ 
(แสดงภาพ; คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) และรีวิวภาพ (แสดงภาพทันทีที่ถาย; 
คาเริ่มตนคือ 4 วินาท ี), เมือ่เมนู (เมน;ู คาเริ่มตนคือ 1 นาที) หรือขอมูล 
(การแสดงผลขอมูลการถายภาพ; คาเริ่มตนคือ 10 วินาท)ี ปรากฏบนจอภาพ 
หรือเมื่ออยูในโหมดไลฟวิวและบันทึกภาพยนตร (ไลฟวิว; คาเริ่มตนคือ 10 นาที) 
เลือกการหนวงเวลาปดจอภาพที่สัน้ลงเพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงอยูในโหมดสแตนดบายในโหมดรีโมต
คอนโทรล (0 85) หากไมมกีารใชงานใดๆ ตามระยะเวลาที่เลือก การถายภาพ
ดวยรีโมตคอนโทรลจะสิ้นสุดลงและการวัดคาแสงจะปดการทํางาน เลือกเวลา
ที่สั้นลงเพือ่ยืดอายุแบตเตอรี่ หากตองการใหโหมดรีโมตคอนโทรลทํางานอีกครั้ง
หลังจากหมดเวลา ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง 

เลือกระดับความสูงต่ําและความดังของเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อกลองโฟกัสภาพ โดยใชออโตโฟกัสทลีะภาพ 
(AF-S หรือเมื่อเลือกออโตโฟกัสทลีะภาพไวสําหรับ AF-A; 0 97), เมื่อล็อคโฟกัสขณะถายภาพไลฟวิว, 
ขณะทีตั่วนับเวลาลั่นชัตเตอรนับเวลาถอยหลังในโหมดตั้งเวลาถายและในโหมดรีโมตหนวงเวลาลั่นชัตเตอร 
(0 85), เมื่อถายภาพในโหมดรีโมตตอบสนองเร็วหรือรีโมตยกกระจก (0 85), เมื่อการถายภาพเหลือ่มเวลา
สิ้นสุดลง (0 168) หรือเมื่อทานพยายามถายภาพเมื่อการดหนวยความจําถูกล็อคไว (0 32) โปรดทราบวา
เสียงเตือนจะไมดังขึ้นในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร (0 57) หรือโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงียบ 
(โหมด J และ M; 0 83) โดยไมขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไว
• ความดัง: เลือก 3 (สูง), 2 (กลาง), 1 (ตํ่า) หรือ ปด (ปดเสียง) เมือ่เลือกตัวเลือก
อื่นที่ไมใช ปด สัญลักษณ c จะปรากฏในการแสดงผลขอมลูการถายภาพ

• ความสูงต่ํา: เลือก สูง หรือ ต่ํา

c4: หนวงเวลาปดจอภาพ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c5: ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d: การถายภาพ/แสดงผล

d1: เสียงเตือน ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง



229

U

เลือก เปด เพือ่แสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิง
ขณะจัดองคประกอบภาพ (0 8)

ถาเลือก แสดงความไวแสง (ISO) หรือ แสดงคา ISO/ISO อยางงาย แผงควบคุมจะแสดงคาความไวแสง 
(ISO) แทนจํานวนภาพที่สามารถบันทกึได ถาเลือก แสดงคา ISO/ISO อยางงาย ทานสามารถกําหนดคา
ความไวแสง (ISO) ไดในโหมด P และ S โดยหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย หรือในโหมด A โดยหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลกั เลือก แสดงจํานวนภาพที่ถายได เพือ่แสดงจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดในแผงควบคุม

เลือก เปด เพือ่แสดงเคล็ดลับเครื่องมอืสําหรับรายการทีเ่ลือกไวในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ (0 11)

เลือกความเร็วในการถายภาพตอเนือ่งสูงสุดในโหมด CL (การถายภาพตอเนื่อง
ความเร็วตํ่า) (0 83; ในระหวางการถายภาพแบบเวนชวงเวลา การตั้งคานี้
ยังกําหนดความเร็วในการถายภาพตอเนื่องสําหรับการถายทลีะภาพ)

d2: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d3: การแสดงและปรับความไวแสง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d4: แสดงคําแนะนําบนจอ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d5: ความเร็วการถายในโหมด CL ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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จํานวนภาพสูงสุดทีส่ามารถถายไดในการถายภาพตอเนื่องหนึ่งชุดในโหมดถายภาพตอเนื่องสามารถตั้งคาได
ระหวาง 1 ถึง 100

เมือ่ถายภาพ กลองจะตั้งช่ือไฟลโดยการเพิ่มคาลงในหมายเลขไฟลที่ใชลาสุด 
ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาหมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอร
ใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจํา
ใหมลงในกลองหรือไม

d6: ถายตอเนื่องสูงสุด ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A หนวยความจําบัฟเฟอร
โดยไมคํานึงถึงตัวเลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d6 การถายภาพจะชาลงเมื่อใสหนวยความจําบัฟเฟอร 
(t00) ดูหนา 335 สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับขนาดของหนวยความจําบฟัเฟอร

d7: การเรียงหมายเลขไฟล ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเสียบการดหนวยความจําใหมลงในกลอง 
กลองจะตั้งหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทายที่ใช หรือจากหมายเลขไฟลท่ีมากที่สุดในโฟลเดอรปจจบุัน 
โดยยึดเอาคาใดคาหนึ่งท่ีสูงกวา ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบนัมีรูปถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึน้โดยอัตโนมัติ และหมายเลขไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 อีกครั้ง

ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึน้ การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือใส
การดหนวยความจําใหมลงในกลอง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ ถาถายภาพ
เม่ือโฟลเดอรปจจบุันมีภาพถาย 999 ภาพ

รีเซ็ต
สําหรับ เปด ยกเวนวาภาพถัดไปถูกตั้งหมายเลขไฟลโดยการเพิ่มหน่ึงเขาในหมายเลขไฟลที่มากที่สุด
ในโฟลเดอรปจจุบัน ถาโฟลเดอรวางเปลา หมายเลขไฟลจะถูกตั้งคาใหมเปน 0001

D การเรียงหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีรูปถายหมายเลข 999 และมีรูปถาย 999 รูป หรือรูปถายหมายเลข 9999 ปุมกดชัตเตอรจะใชงาน
ไมไดและไมสามารถถายรูปเพิม่ไดอีก เลือก รีเซ็ต สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d7 (การเรียงหมายเลขไฟล) 
จากน้ัน ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบันหรือใสการดหนวยความจําใหม
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ถาเลือก อัตโนมัติ (v) สีของตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 9) จะเปลี่ยนจากสีดํา
เปนสีขาวหรือจากขาวเปนดําโดยอัตโนมัติเพือ่รักษาความคมชัดของพืน้หลัง หากตองการใชตัวอักษรสีเดียว
กันเสมอ เลือก ปรับเอง แลวเลือก พื้นหลงัสวาง (w; ตัวอกัษรสีดํา) หรือ พื้นหลังมืด (x; ตัวอกัษรสีขาว) 
ความสวางของจอภาพจะถูกปรับเปลี่ยนโดยอตัโนมัติเพือ่ใหเกิดคอนทราสตสูงสุดจากสีตัวอกัษรที่เลือกไว

ถาเลือก ปด ไฟแบ็คไลทในแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) จะติดเมื่อสวิทช
เปดปดการทํางานถูกหมุนไปทาง D ถาเลือก เปด แผงควบคุมจะสวางทุกครั้ง
ที่ต้ังเวลาสแตนดบายทํางาน (0 39) เลือก ปด เพือ่ยืดอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่

ในสถานการณที่มกีารขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เลือก 1 วินาท,ี 
2 วินาที หรือ 3 วินาท ีเพือ่หนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนกระจกยกขึ้นหนึง่, สอง 
หรือสามวินาที

ถาเลือก เปด สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (c) จะกะพริบในชองมองภาพถาตองใชแฟลชเพือ่ใหได
คาแสงที่ดีที่สุด

d8: การแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

พื้นหลังสวาง พื้นหลังมืด

d9: ไฟหนาจอ LCD ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d10: โหมดหนวงเวลาถาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d11: เตือนใหใชแฟลช ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เพือ่ใหมั่นใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามที่คาดไวเมื่อใชชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D14 กับแบตเตอรี่ขนาด 
AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูนีใ้หตรงกับประเภทของแบตเตอรี่ที่ใสในชุดแบตเตอรี่ ไมจําเปนตองปรับตัวเลือกนี้
เมือ่ใชแบตเตอรี่ EN-EL15

d12: แบตเตอรี่ประเภท MB-D14 ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย
1 LR6 (AA อลัคาไลน) เลือกเม่ือใชแบตเตอรี่ AA LR6 อัลคาไลน
2 HR6 (AA Ni-MH) เลือกเม่ือใชแบตเตอรี่ HR6 AA Ni-MH
3 FR6 (AA ลิเทียม) เลือกเม่ือใชแบตเตอรี่ FR6 AA ลิเทียม

A การใชแบตเตอร่ี AA
ความจุของแบตเตอรี่ AA จะลดลงอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 20 °C และจะแตกตางกันขึ้นอยูกับย่ีหอและ
สภาพการเก็บรักษา ในบางกรณี แบตเตอรี่อาจหยุดทํางานกอนวันหมดอายุ แบตเตอรี่ AA บางยี่หอไมสามารถใชได 
เน่ืองจากลักษณะของประสิทธภิาพและความจุท่ีจํากัด แบตเตอรี่อัลคาไลนมีความจุท่ีนอยกวาประเภทอื่นและ
ควรใชในกรณีท่ีไมมีแบตเตอรี่อ่ืนใแลว และเฉพาะที่อุณหภมิูอุน กลองจะแสดงระดับของแบตเตอรี่ AA ดังตอไปน้ี:

แผงควบคมุ ชองมองภาพ คําอธิบาย
L — แบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม
H d แบตเตอรี่ใกลหมด แบตเตอรี่ใหมพรอมใชงาน
H 

(กะพริบ)
d 

(กะพริบ)
ปุมกดชัตเตอรถูกปดการทํางาน ชารจแบตเตอรี่
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เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุดแบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุด
แบตเตอรี่เสริม MB-D14 ลงในกลอง โปรดทราบวาถา MB-D14 ไดรับพลังงาน
จากอะแดปเตอร AC รุน EH-5b และปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B 
กลองจะใชอะแดปเตอร AC ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม

สัญลักษณ s จะปรากฏในแผงควบคุมของกลองเมื่อใชแบตเตอรี่ใน MB-D14 

d13: ลําดับแบตเตอร่ี ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A ชุดแบตเตอร่ี MB-D14
MB-D14 จะใชแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หรือแบตเตอรี่อัลคาไลนขนาด AA, Ni-MH หรือแบตเตอรี่
ลิเธียมจํานวนหกกอน (EN-EL15 มีมาพรอมกลอง สวนแบตเตอรี่ AA มีจําหนายทั่วไป)

การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงประเภทของแบตเตอรี่ท่ีใสไวใน MB-D14 ดังน้ี:

สวนแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D14 ประเภทแบตเตอรี่
$ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15

w แบตเตอรี่ AA



234

U

ตัวเลือกนี้จะควบคุมความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e: การถายครอม/แฟลช

e1: ความเร็วสัมพันธกับแฟลช ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

1/250 วินาที 
(Auto FP)

กลองจะใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติเม่ือใชชุดแฟลชที่รองรับคุณสมบัติดังกลาว 
(0 294) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/250วินาที 
เม่ือกลองแสดงความไวชัตเตอร 1/250 วินาทีในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติจะถูกเปดใชงานถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/250 วินาที

1/200 วินาที 
(Auto FP)

กลองจะใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติเม่ือใชชุดแฟลชที่รองรับคุณสมบัติดังกลาว 
(0 294) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/200วินาที 
เม่ือกลองแสดงความไวชัตเตอร 1/200 วินาทีในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติจะถูกเปดใชงานถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/200 วินาที

1/200 วินาที–
1/60 วินาที

ความเร็วสัมพนัธกับแฟลชถูกตั้งคาตามคาท่ีเลือกไว

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากดัความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หากตองการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด S หรือ M ใหเลือกความไวชัตเตอร
คาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดท่ีเปนไปได (30 วินาทีหรือการเปดชัตเตอรคาง) X (สัญลักษณแสดงแฟลช
สัมพนัธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติ
สามารถใชแฟลชที่ความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพือ่ลดระยะชัดลึกแมวัตถุ
อยูในตําแหนงยอนแสงหรือภายใตแสงแดดจา การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช 
“FP” เม่ือแฟลชสัมพนัธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติทํางาน (0 295)
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❚❚แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
เมื่อเลือก 1/250 วนิาที (Auto FP) หรือ 1/200 วนิาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 
(ความเรว็สัมพันธกับแฟลช, 0 234) ทานสามารถใชแฟลชในตัวกลองดวยความไวชัตเตอรที่เร็วเทากับ 
1/250 วินาที หรือ 1/200 วินาท ีขณะเดียวกันชุดแฟลชเสริมภายนอกทีร่องรับ (0 294) สามารถใชกับความไว
ชัตเตอรคาใดก็ได (แฟลชสัมพันธทีค่วามไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ)

ตัวเลอืกนี้จะกําหนดความไวชัตเตอรตํ่าสุดที่สามารถใชได เมื่อใชแฟลชสัมพันธมาน
ชัตเตอรชุดแรกหรือชุดที่สอง หรือใชการลดตาแดงในโหมด P หรือ A (ไมวาจะเลือก
คาใดไว ความไวชัตเตอรจะชาได 30 วินาทใีนโหมด S และ M หรือการตั้งคาแฟลช
การตั้งคาแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรกและแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุด
ที่สอง หรือการลดตาแดงดวยความไวชัตเตอรตํ่า) ชวงตัวเลือกมีต้ังแต 
1/60 วินาที (1/60 วนิาท)ี ถึง 30 วินาที (30 วนิาท)ี

ความเร็วสมัพันธกับแฟลช 1/250 วินาที (Auto FP) 1/200 วินาที (Auto FP) 1/200 วินาที

ความไวชัตเตอร

แฟลช
ในกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

แฟลช
ในกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

แฟลช
ในกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก
ต้ังแต 1/4000 แตไมรวม 

1/250วินาที
— Auto FP — Auto FP — —

ต้ังแต 1/250 แตไมรวม 
1/200วินาที

สัมพันธกับแฟลช* — Auto FP — —

1/200-30 วินาที สัมพันธกับแฟลช
* ชวงแฟลชจะลดลงเมื่อความไวชัตเตอรเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ชวงแฟลชจะสูงกวาชวงแฟลชที่ไดจากความเร็วระดับ
เดียวกันท่ีใชกับ Auto FP

e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง

❚❚ปรับเอง
เลือกระดับแฟลชระหวาง เต็มกําลงั และ 1/128 (1/128 จากกําลังไฟเต็ม) หากมีกําลงัไฟเต็ม แฟลชในตัวมี
ไกดนัมเบอร 12 (เมตร, ISO 100, 20 °C)

❚❚การยิงแฟลชซ้ํา
แฟลชจะยิงซํ้าขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงจาจากแสงแฟลช กด 4 
หรือ 2 เพือ่ไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้ กด 1 หรือ 3 เพือ่เปลี่ยน

e3: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
1 TTL กลองจะปรับคาแสงแฟลชโดยอัตโนมัติตามสภาพการถายภาพ
2 ปรับเอง เลือกระดับแฟลช (0 236) กลองไมยิงแฟลชนํา
3 การยิงแฟลชซ้ํา แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงวาบจากแฟลช (0 236)

4 โหมดสั่งแฟลช
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักเพื่อควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกหนึ่งหรือหลายกลุม 
(0 237)

ตัวเลือก คําอธิบาย
กําลังแฟลช เลือกกําลังแฟลช (แสดงเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม)

จํานวนคร้ัง
เลือกจํานวนครั้งท่ีจะใหกลองยิงแฟลชตามกําลังไฟที่เลือกไว 
โปรดทราบวาขึน้อยูกับความไวชัตเตอรและตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับ 
ความถี่ จํานวนที่ปลอยแฟลชจริงอาจจะนอยกวาคาท่ีเลือกไว

ความถี่ เลือกความถี่ในการยิงแฟลชตอวินาที

A โหมดควบคมุแฟลช
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
(0 146)

A “ปรับเอง” และ “การยงิแฟลชซ้ํา”
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกตัวเลือกเหลาน้ี
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❚❚โหมดสั่งแฟลช
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกตั้งแตหนึง่ตัวขึ้นไป ชุดแฟลชสริมภายนอก
แบงออกไดถึงสองกลุม (A และ B) โดยใชการควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย (0 294)

การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงเมนูตามภาพทางดานขวา กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลท
ตัวเลอืกตอไปนี้ กด 1 หรือ 3 เพือ่เปลี่ยน

A แฟลชเสริม SB-400 และ SB-300
เม่ือติดตั้งและเปดชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-400 หรือ SB-300 การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 จะเปลี่ยนเปน 
แฟลชเสริม ทําใหเลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก จาก TTL และ ปรับเอง ได (ตัวเลือก 
การยงิแฟลชซ้ํา และ โหมดสั่งแฟลช จะเลือกใชไมได)

A “จํานวนคร้ัง”
ตัวเลือกท่ีเลือกใชไดสําหรับ การยิงแฟลชซ้ํา > จํานวนคร้ัง จะถูกกําหนดโดยกําลังแฟลช

กําลังแฟลช ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง” กําลังแฟลช ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนคร้ัง”
1/4 2 1/32 2–10, 15
1/8 2–5 1/64 2–10, 15, 20, 25
1/16 2–10 1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

ตัวเลือก คําอธิบาย
แฟลชในกลอง เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง (แฟลชชุดควบคุม)

TTL โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาครั้งละ 1/3EV
M เลือกระดับแฟลชจากคาตั้งแต 1/1 ถึง 1/128 (1/128 จากกําลังไฟเต็ม)

– –
แฟลชในตัวกลองจะไมยิง แมวาชุดแฟลชรีโมตจะยิง จะตองยกแฟลชในตัวกลองขึ้นเพื่อใหสามารถ
ปลอยแฟลชนํา

กลุม A เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม A
TTL โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาครั้งละ 1/3EV

AA
รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ; 0 294) เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง 
+3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิม่คาครั้งละ 1/3EV

M เลือกระดับแฟลชจากคาตั้งแต 1/1 ถึง 1/128 (1/128 จากกําลังไฟเต็ม)
– – ชุดแฟลชกลุมน้ีจะไมยิง

กลุม B
เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม B ตัวเลือกท่ีใชไดจะเหมือนกับตัวเลือกท่ีแสดงใน 
กลุม A ขางตน

ชองสัญญาณ เลือกจากชองสัญญาณ 1–4 ชุดแฟลชทั้งหมดในทั้งสองกลุมจะตองตั้งคาเปนชองเดียวกัน
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อถายภาพในโหมดสั่งแฟลช

1 ปรับคาสําหรับแฟลชในตัวกลอง
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง 
โปรดทราบวาระดับกําลังแฟลชไมสามารถปรับไดในโหมด – –

2 ปรับการตั้งคาสําหรับกลุม A
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับชุดแฟลชในกลุม A

3 ปรับการตั้งคาสําหรับกลุม B
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับชุดแฟลชในกลุม B

4 เลือกชองสัญญาณ

5 กด J
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6 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพ แลวจัดชุดแฟลชตามที่แสดงในภาพดานลาง โปรดทราบวาระยะทางสูงสดุ
ที่สามารถวางชุดแฟลชรีโมตไดอาจแตกตางกันตามสภาพการยิงแฟลช

7 กําหนดคาชุดแฟลชรีโมต
เปดชุดแฟลชรีโมตทั้งหมด แลวปรับการตั้งคากลุมตามทีต่องการ จากนั้น ต้ังคาในชองสัญญาณที่เลือก
ในขั้นตอนที ่4 ดูรายละเอียดไดจากคูมือการใชงานชุดแฟลช

8 ยกแฟลชในกลอง
กดปุม M (Y) เพือ่ยกแฟลชในตัวกลองขึ้น โปรดทราบวาแมวาจะเลือก – – สําหรับโหมด 
แฟลชในกลอง > โหมด แฟลชในกลองตองยกขึ้นเพื่อใหกลองปลอยแฟลชนํา

9 จัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ
เมื่อไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานในกลองและไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานของชุดแฟลชอื่นๆ สวางขึ้น 
ใหจัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวยิง สามารถใชล็อคคาแสงแฟลช (0 149) ไดหากตองการ

60° หรือนอยกวา
30° หรือนอยกวา10 เมตรหรือนอยกวา

30° หรือนอยกวา

60° หรือนอยกวา

5 เมตรหรือนอยกวา

5 เมตรหรือนอยกวา

กลอง
(แฟลชในกลอง)

เซ็นเซอรรีโมตแบบไรสายบน
ชุดแฟลชควรหันเขาหากลอง
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เลือกวิธทีี่กลองปรับระดับแฟลชเมือ่ใชการชดเชยแสง 

A การแสดงผลโหมดสัมพันธกบัแฟลช
M จะไมปรากฏในการแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลชบนแผงควบคุมหากเลือก – – สําหรับ แฟลชในกลอง > โหมด

A การชดเชยแสงแฟลช
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไวดวยปุม M (Y) และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชยแสงแฟลชที่ได
เลือกไวสําหรับแฟลชในตัวกลอง, กลุม A และกลุม B ในเมนู โหมดสั่งแฟลช สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผง
ควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอื่นๆ ท่ีไมใช ±0 สําหรับ แฟลชในกลอง > 
TTL สัญลักษณ Y จะกะพริบเม่ือแฟลชในตัวกลองอยูในโหมด M

D โหมดสั่งแฟลช
ตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตจะรับแฟลชนําจากแฟลชในตัวกลอง (ตองระมัดระวังเปนพิเศษหากไมติด
กลองบนขาตั้งกลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจากชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด 
TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด AA) เพราะอาจรบกวนคารับแสง เพื่อปองกันระยะเวลาที่ยิงแฟลชจาก
แฟลชในตัวกลองปรากฏในภาพถายท่ีชวงสั้นๆ ใหเลือกคาความไวแสง (ISO) ตํ่าหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงมาก) 
หรือใชตัวเลือกแผงอินฟราเรด SG-3IR สําหรับแฟลชในตัวกลอง จําเปนตองใช SG-3IR เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด
เม่ือใชแฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง ท่ียิงแฟลชในเวลาที่สวาง หลังจากวางตําแหนงชุดแฟลชรีโมต จะมีการยิง
ทดสอบและดูผลลัพธในหนาจอกลอง

แมวาจะมีการจํานวนของชุดแฟลชรีโมตที่จํากัดท่ีอาจใชได จํานวนสูงสุดท่ียงิไดจริงคือสามครั้ง หากจํานวนมากกวาน้ี 
ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

e4: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
YE ท้ังภาพ กลองจะปรับท้ังระดับแฟลชและการชดเชยแสงเพื่อปรับเปลี่ยนคาแสงทั้งภาพ
E ฉากหลังเทาน้ัน ใชการชดเชยแสงกับพื้นหลังเทาน้ัน
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หากเลือก เปด เมื่อใชกลองกับแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมที่รองรับ CLS 
(0 294) โมเดลลิ่งแฟลชจะถูกยิงเมื่อกดปุมแสดงระยะชัดลึกของกลอง (0 77) 
กลองจะไมยงิโมเดลลิ่งแฟลชหากเลือก ปด

เลือกการตั้งคาหรือคาที่ตองการถายครอมเมือ่ใชการถายครอมอัตโนมัติ (0 153) เลือก AE และแฟลช (j) 
เพือ่ทําการถายภาพและถายครอมระดับแฟลช, AE เทานัน้ (k) เพื่อถายเฉพาะภาพครอม, แฟลชเทานัน้ 
(l) เพือ่ถายเฉพาะที่การถายครอมระดับแฟลช, ถายครอมไวตบาลานซ (m) เพือ่ทําการถายครอม
ไวตบาลานซ (0 156) หรือ ถายครอม ADL (y) เพื่อถายครอมโดยใช Active D-Lighting (0 158) 
โปรดทราบวาไมสามารถเลือกการถายภาพครอมไวตบาลานซทีก่ารตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ 
NEF (RAW) + JPEG

ตามคาทีต้ั่งจากโรงงาน MTR > อันเดอร > โอเวอร (H) กลองจะใชการถายครอมไวตบาลานซ แฟลช 
และแสงตามลําดับที่ไดอธิบายไวในหนา 153 และ 156 ถาเลือก อันเดอร > MTR > โอเวอร (I) 
การถายภาพจะดําเนินตามลําดับจากคาตํ่าสุดจนถึงคาสูงสุด การตั้งคานี้ไมมีผลตอการถายครอม ADL

เลือกหนาที่ใหกับปุม J ขณะถายภาพ: เลอืกจุดโฟกัสกึ่งกลาง (J เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง), ไฮไลทจุด
โฟกัสที่ทํางาน (K ไฮไลทจดุโฟกัสที่ใช) หรือไมมี (ไมใช)

e5: โมเดลลิ่งแฟลช ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

e6: ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

e7: ลําดับการถายครอม ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f: การควบคุม

f1: ปุม OK (โหมดถายภาพ) ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง



242

U

เลือกหนาที่ใหกับปุม Fn

f2: กําหนดปุม Fn ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

q ดูตวัอยาง กดปุม Fn เพือ่ตรวจสอบระยะชัดลึก (0 77)

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม Fn เพือ่ล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับ
ระบบน้ีเทาน้ัน 0 149, 294) กดอีกครั้งเพือ่ยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn
C ล็อค AE เทาน้ัน คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ีอีกครั้งหรือ
หมดเวลาแสตนดบาย

F ล็อค AF เทาน้ัน กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม Fn

A AF-ON
การกดปุม Fn จะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอร
ในการหาโฟกัส

s ปดแฟลช แฟลชจะไมทํางานเมื่อถายภาพโดยกดปุม Fn

t
ถายตอเน่ือง
แบบครอม

ถากดปุม Fn ขณะที่การถายครอม ADL การถายครอมคาแสง หรือการถายครอม
คาแฟลชทํางานในโหมดถายทีละภาพหรือการกดชัตเตอรแบบเงียบ กลองจะถายภาพ
ทุกภาพที่ใชโปรแกรมถายครอมในขณะนั้นเมื่อทานกดปุมกดชัตเตอร ถากําลังใชการ
ถายครอมไวตบาลานซหรือเลือกโหมดถายตอเน่ือง (โหมด CH, CL หรือ M) กลองจะ
ถายภาพแบบครอมตอไปเรื่อยๆ ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว

y Active D-Lighting กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือก Active D-Lighting (0 137)

e + NEF (RAW)

ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ JPEG Basic “RAW” 
จะปรากฏในแผงควบคุมและภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจาก
ท่ีกดปุม Fn (ในการบันทึกภาพชุด NEF/RAW ใหกดปุมกดชัตเตอรคางไวครึ่งหน่ึง
ระหวางภาพ) ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อีกครั้ง

L
วัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพ

กลองจะวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพเมื่อกดปุม Fn

M
วัดแสงเนน
กลางภาพ

กลองจะวัดแสงเนนกลางภาพเมื่อกดปุม Fn

N วัดแสงเฉพาะจุด กลองจะวัดแสงเฉพาะจุดเม่ือกดปุม Fn
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9 เสนตาราง
กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเปดหรือปดการแสดงเสนตารางในชอง
มองภาพ (0 8)

5 เลือกพื้นท่ีภาพ กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพือ่เลือกพื้นท่ีภาพ (0 89)

m
ระนาบกลอง
ในชองมองภาพ

กดปุม Fn เพื่อดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ

n เมนูของฉัน การกดปุม Fn จะแสดง “เมนูของฉัน” (0 280)

6
ไปรายการบนสุด
ในเมนูของฉัน

กดปุม Fn เพื่อขามไปยังรายการแรกสุดใน “เมนูของฉัน” เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใหเรียก
ใชงานเมนูท่ีใชบอยไดอยางรวดเร็ว

v
ความไว/รูรับแสง 
1 สต็อป

หากกดปุม Fn เม่ือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ทานสามารถเปลี่ยนความไวชัตเตอร (โหมด 
S และ M) และคารูรับแสง (โหมดA และ M) ไดครั้งละ 1 EV ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง, 0 224) 

w
เลือกหมายเลข
เลนสท่ีไมมี CPU

กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกหมายเลขเลนสท่ีกําหนดใหใชตัวเลือก 
ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU (0 172)

K แสดงภาพ
ปุม Fn ทําหนาท่ีเหมือนปุม K เลือกเมื่อใชเลนสเทเลโฟโตหรือในสถานการณอ่ืนๆ 
ท่ียากตอการใชปุม K ดวยมือซาย

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

A ระนาบกลองในชองมองภาพ
หากเลือก ระนาบกลองในชองมองภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn) การกดปุม Fn 
จะเปลี่ยนการแสดงคาแสงในชองมองภาพเปนสัญลักษณแสดง Roll กดปุมอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณดังกลาว
เปนการทํางานปกติ

กลองเอยีงขวา กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอียงซาย

ชองมองภาพ

โปรดทราบวาการแสดงผลจะไมถูกตองเมื่อกลองเอียงทํามุมไปดานหนาหรือดานหลัง สําหรับสวนแสดงผลที่แสดง
ขอมูลการเอียงกลองซายขาและระดับความสูงต่ําของกลอง ใหใชตัวเลือก ระนาบกลอง ในเมนูต้ังคา (0 258)

ตัวเลือก คําอธิบาย
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เลือกหนาที่ใหกับปุมแสดงระยะชัดลึก ตัวเลือกที่ใชไดจะเหมือนกันกับตัวเลือก
สําหรับ กําหนดปุม Fn (0 242) คาต้ังจากโรงงานคือ ดูตัวอยาง

เลือกหนาที่ใหกับปุม A AE-L/AF-L

f3: กําหนดปุม Preview ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f4: กําหนดปุม AE-L/AF-L ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย
B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L

C
ล็อค AE 
เทาน้ัน

คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A AE-L/AF-L

E
ล็อค AE 
(คาง)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L และยังคงล็อคไว
จนกวาจะกดปุมน้ีอีกครั้งหรือหมดเวลาแสตนดบาย

F
ล็อค AF 
เทาน้ัน

คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A AE-L/AF-L

A AF-ON
ปุม A AE-L/AF-L จะเริ่มปรับโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใชปุม
กดชัตเตอรในการหาโฟกัส

r
ล็อคคา
แสงแฟลช

กดปุม A AE-L/AF-L เพื่อล็อคคาแฟลช (แฟลชในตัวกลอง
และชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 149, 294) 
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
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ตัวเลอืกนี้จะควบคุมการทํางานของแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
• หมุนแบบยอนกลับ: กลับทิศทางการหมุนของแปนหมนุเลือกคําสั่งเมื่อใช
แปนหมุนปรับคา ชดเชยแสง และ/หรือ ความไวชัตเตอร/รูรบัแสง 
ไฮไลทตัวเลือก แลวกดตัวเลือกคําสั่งดานขวาเพือ่เลือกหรือยกเลิกการเลือก 
จากนั้น ไฮไลท เสร็จ แลวกด J การตั้งคานี้ยังใชกบัแปนหมุนเลือกคําสั่ง
สําหรับ MB-D14

• สลับหลกั/รอง: หากเลือก ปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะควบคุม
ความไวชัตเตอร สวนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะควบคุมคารูรับแสง เลือก 
เปด (โหมด A) เพื่อใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเลือกคารูรับแสงในโหมด
ถายภาพ A, เปด เพือ่ใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเลือกคารูรับแสงในโหมด A 
และ M และแปนหมนุเลอืกคําสั่งยอยเพื่อเลือกความไวชัตเตอรในโหมด S และ 
M การตั้งคานี้ยงัใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับ MB-D14

• การตั้งคารูรับแสง: ถาเลือก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย คารูรับแสงจะปรับไดโดยใชแปนหมนุเลอืก
คําสั่งยอยเทานัน้ (หรือโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหากเลือก เปด สําหรับ สลบัหลัก/รอง) ถาเลือก 
วงแหวนปรับรรูับแสง คารูรับแสงสามารถปรับไดดวยวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส และการแสดงผล
รูรับแสงกลองจะแสดงคารูรับแสงโดยเพิม่ขึ้นครั้งละ 1 EV (รูรับแสงเลนสประเภท G, E ยังคงตั้งคาไดโดยใช
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย) โปรดทราบวาไมวาจะเลือกวงแหวนปรับรูรับแสงหรือไม จะตองใชวงแหวนปรับ
รูรับแสงปรับคารูรับแสงเมื่อติดตั้งเลนสชนดิไมมี CPU

• เมนแูละการแสดงภาพ: ถาเลือก ปด ตัวเลือกคําสั่งจะใชในการเลอืกภาพที่จะแสดงในขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอ, ไฮไลทภาพขนาดยอ และเปดใชเมนู ถาเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเม่ือแสดงภาพทนัที
ที่ถาย) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชเลือกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ, เลื่อนเคอรเซอร
ไปทางซายหรือขวาขณะแสดงภาพขนาดยอ และเลื่อนแถบไฮไลทเมนูขึ้นหรือลง แปนหมนุเลือกคําสั่งยอย
จะใชแสดงขอมูลภาพเพิ่มเติมในการแสดงภาพแบบเต็มจอ แลวยายเคอรเซอรขึ้นหรือลงขณะแสดงภาพ
ขนาดยอ เลือก เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทนัทีทีถ่าย) เพื่อปองกันไมใหใชแปนหมนุเลอืกคําสั่ง
ขณะแสดงภาพทันทีที่ถาย ในขณะที่เมนูปรากฏ หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาเพื่อแสดง
เมนูยอยของตัวเลือกที่ไดเลือกไว ขณะที่หมุนไปทางซายเพื่อแสดงเมนกูอนหนา หากตองการเลือก 
กด 2 หรือ J

f5: แปนหมุนเลือกคําสั่ง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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การเลอืก ใช เพือ่ปรับต้ังคา โดยทัว่ไปปรับโดยกดปุม E, M (Y), W (S), X (T), L (U), 
โหมด AF, Z (Q) หรือ D คางไว แลวหมนุแปนหมนุเลือกคําส่ัง สามารถใชการหมนุแปนหมนุเลือก
คําส่ังหลังจากปลอยปุมล่ันชัตเตอร (ซ่ึงใชกับปุม Fn และปุมแสดงระยะชัดลึกหากกําหนดปุมดังกลาวเปน 
Active D-Lighting โดยใชการต้ังคาแบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn หรือการต้ังคาแบบกําหนดเอง f3, 
กําหนดปุม Preview) การต้ังคาจะส้ินสุดลงเมือ่กดปุมท่ีมีผลใดๆ อีกคร้ังหรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึง่ 
ยกเวนเมือ่เลือก ไมจาํกดั สําหรับการต้ังคาแบบกําหนดเอง c2 ตัง้เวลาสแตนดบาย การต้ังคาจะหยดุลง
เม่ือต้ังเวลาสแตนดบายหมดเวลา

การเลือก กดชัตเตอรได ทําใหลั่นชัตเตอรไดเมื่อไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง แมไมมีการ
บันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง) ถาเลือก ลอ็คชตัเตอร 
ปุมชัตเตอรจะใชงานไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลองเทานั้น

ถาเลือก  (W) สัญลักษณแสดงคาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ และการ
แสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบที่ดานซายและคาบวกที่ดานขวา เลือก  
(V) เพื่อแสดงคาบวกดานซายและคาลบดานขวา

f6: ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f7: ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f8: แสดงคากลับดาน ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง



247

U

เลือกฟงกชันทีก่ําหนดใหกับปุม A AE-L/AF-L บนชุดแบตเตอรี่เสริม 
MB-D14

เลือกหนาที่ของปุม Fn ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร (ตัวเลือกทีต้ั่งจากโรงงานคือ ไมมี)

f9: กําหนดปุม 4 ของ MB-D14 ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14
C ล็อค AE เทาน้ัน คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14 และยังคงล็อคไวจนกวา
จะกดปุมน้ีอีกครั้งหรือหมดเวลาแสตนดบาย

F ล็อค AF เทาน้ัน โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14

A AF-ON
การกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14 จะเริ่มปรับโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใชปุม
กดชัตเตอรในการหาโฟกัส

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14 เพื่อล็อคคาแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลช
เสริมภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 149, 294) กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสง
แฟลช

G เหมือนกับปุม Fn
ปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14 ทําหนาท่ีตามที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนด
เอง f2 (0 242)

g: ภาพยนตร

g1: กําหนดปุม Fn ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

r
ใสเคร่ืองหมาย
ดัชนี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพือ่ใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบนั (0 60) ดัชนีสามารถใช
เม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s
ดูขอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคาภาพตางๆ แทนการแสดง
ขอมูลการบนัทึกภาพยนตร กดปุมอีกครั้งเพื่อกลับสูการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร 
(0 59)

B ล็อค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม
C ล็อค AE เทาน้ัน คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ีอีกครั้งหรือต้ังเวลา
สแตนดบายหมดเวลา

F ล็อค AF เทาน้ัน กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม
A AF-ON การกดปุมนีจ้ะเปนการเริ่มฟงกชัน่โฟกสัอตัโนมตั ิไมสามารถใชปุมกดชตัเตอรในการหาโฟกสั

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ



248

U

เลือกหนาที่ของปุมแสดงระยะชัดลึกขณะที่กลองอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ตัวเลือกทีใ่ชไดจะ
เหมือนกันกับตัวเลือกสําหรับ กําหนดปุม Fn (0 247) ยกเวนในกรณทีี่คาเริ่มตนคือ ใสเครื่องหมายดชันี

เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ตัวเลือกที่ใชไดจะเหมือนกันกับ
ตัวเลือกสําหรับ กําหนดปุม Fn (0 247) ยกเวนในกรณทีี่คาเริ่มตนคือ ล็อค AE/AF

เลือกหนาที่ในการกดปุมกดชัตเตอรเมื่อเลือก 1 ดวยปุมเลือกไลฟวิว

g2: กําหนดปุม Preview ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

g3: กําหนดปุม AE-L/AF-L ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

g4: กําหนดปุมชัตเตอร ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

C ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อปดการบันทึกภาพยนตร แลวถายภาพดวยสัดสวนภาพ 
16:9 (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขนาดภาพ ดูหนา 63)

1 บันทึกภาพยนตร

กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพือ่เริ่มโหมดไลฟวิวของภาพยนตร 
ทานสามารถกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมดโฟกัสอัตโนมัติ) 
แลวกดปุมจากที่เหลือลงจนสุดเพือ่เริ่มหรือส้ินสุดการบันทึก 
หากตองการปดโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ใหกดปุม a 
ปุมกดชัตเตอรท่ีสายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 298) 
สามารถใชเปดโหมดไลฟวิวของภาพยนตร รวมถึงเริ่มและจบการบันทึกภาพยนตร 
อยางไรก็ตาม รีโมตคอนโทรล ML-L3 ไมสามารถใชบันทึกภาพยนตร 
ในโหมดรีโมตคอนโทรล (4) 
การกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงจะไมเริ่มไลฟวิวของภาพยนตร 
ขณะที่การกดปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลจะเปนการลั่นชัตเตอรเพื่อบันทึกภาพ 
แตไมใชการเริ่มหรือจบการบนัทึกภาพยนตร

A บันทึกภาพยนตร
หากเลือกตัวเลือกน้ี การถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 164) จะเลือกใชไมได สวนปุมกดชัตเตอรไมสามารถใชขณะท่ี
กลองอยูในไลฟวิวของภาพยนตรเพือ่บนัทึกภาพ วัดคาไวตบาลานซท่ีต้ังเอง หรือบันทึกขอมูลภาพลบฝุน เลือก 
ถายภาพ เพื่อใชตัวเลือกเหลาน้ี
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B เมนูต้ังคา: การตั้งคากลอง
การแสดงเมนูการตั้งคา กรุณากดปุม G และเลือกแท็บB (เมนูการตั้งคา)

เมนต้ัูงคาประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้

1 ไมสามารถใชไดถาแบตเตอรี่ใกลหมด
2 จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ท่ีใชงานรวมกันไดลงในกลองเทาน้ัน (0 260)

ปุม G

ตัวเลือก 0

ฟอรแมตการดหนวยความจํา 250
บันทึก User Settings 81
รีเซ็ต User Settings 82
ความสวางของจอภาพ 250
ทําความสะอาดเซ็นเซอร 301
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 1 303
ภาพอางองิสําหรับลบฝุน 251
HDMI 205
ลดการกะพริบ 252
โซนเวลาและวันท่ี 253
ภาษา (Language) 253

คําอธิบายภาพ 253
หมุนภาพอัตโนมัติ 254
ขอมูลแบตเตอรี่ 255
ขอมูลลิขสิทธ์ิ 256
บันทึก/โหลดการตั้งคา 257
GPS 175
ระนาบกลอง 258
ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU 172
ปรับ AF อยางละเอยีด 259
สง Eye-Fi 2 260
รุนเฟรมแวร 260

ตัวเลือก 0

A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 314
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ในการเริ่มตนการฟอรแมต ใหเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจําและเลือก ใช 
โปรดทราบวาการฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอืน่ๆ ทั้งหมดในการดทีเ่สียบในชอง
ที่เลือกอยางถาวร กอนฟอรแมต โปรดแนใจวาไดสํารองขอมูลที่ตองการไวแลว

ปรับความสวางของจอภาพในการแสดงภาพ เมน ูและการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

ฟอรแมตการดหนวยความจํา ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

D ขณะฟอรแมต
อยาปดกลองหรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

A การฟอรแมตโดยการกดสองปุม
ทานสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดโดยกดปุม O (Q) และ Z (Q) นานกวาสองวินาที (0 31)

ความสวางของจอภาพ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

อัตโนมัติ
เม่ือเปดจอภาพ กลองจะปรับความสวางของจอภาพโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงลอมรอบ 
ควรระวังไมใหปดเซ็นเซอรวัดแสงสวางของสภาพแวดลอม (0 4)

ปรับเอง
กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกความสวางของจอภาพ เลือกคาสูงขึ้นหากตองการความสวางเพิ่มขึ้น 
และคาต่ําหากตองการลดความสวางลง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับความสวางของจอภาพในไลฟวิว ใหดูหนา 53
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ตองใชขอมูลอางอิงสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก หากตองการ
ทราบขอมูลเพิม่เติม ใหดูคูมือการใชงาน Capture NX 2)

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมื่อติดตั้งเลนส CPU ในกลอง แนะนําใหใชเลนสที่ไมใช DX ทีม่ีทางยาว
โฟกัสอยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด

1 เลือกตัวเลือกเร่ิม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้และกด J ในการออก
โดยไมใชขอมูลภาพลบฝุน กด G

• เริ่ม: ขอความที่แสดงทางขวาจะปรากฏและ “rEF” จะปรากฏ
ในสวนแสดงผลของชองมองภาพและแผงควบคุม

• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเร่ิม ขอความที่แสดง
ทางขวาจะปรากฏบนจอภาพ และ “rEF” จะปรากฏในชอง
มองภาพและแผงควบคุมเมื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรเสร็จ

2 จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวท่ีไมมีลวดลายในชองมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสงเพยีงพอประมา
ณ 10 ซม. เพือ่ที่ภาพวัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้น กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง

ในโหมดโฟกัสอัตโนมติั กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอินฟนิต้ีโดยอัตโนมติั สวนในโหมด
แมนวลโฟกสั ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนอนิฟนต้ีิดวยตนเอง

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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3 ใชขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรจากที่เหลือลงจนสุดเพือ่รับขอมูลอางองิสําหรับการลบฝุน จอภาพปดเมื่อกดชัตเตอร 
โปรดทราบวาการลดสัญญาณรบกวนจะทํางานหากวัตถุมีแสงนอย ทําใหเวลาในการบันทึกภาพ
นานขึ้น

ถาวัตถุอางอิงสวางหรือมืดเกินไป กลองอาจไมสามารถรับขอมูลอางองิ
ภาพลบฝุนและขอความทีแ่สดงบนดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวัตถุ
อางอิงอื่นและทําซํ้าจากขั้นตอน 1

ลดการกะพริบถี่และแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่อยูในโหมด
ไลฟวิวหรือการบนัทกึภาพยนตร เลือก อัตโนมัติ เพือ่ใหกลองเลือกความถี่ที่ถูกตองโดยอตัโนมัติ หรือ
เลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟในพื้นที่นั้น

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงการลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะไมสามารถนํามาใชกับภาพที่ถายหลังจาก
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม ถาไมตองการใชขอมูลอางอิงการลบฝุน
กับภาพที่มีอยู

D ขอมูลอางองิสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพท่ีถายดวยเลนสตางชนิดกันหรือ
ภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดูภาพอางอิงโดยใชซอฟตแวรภาพสําหรับ
คอมพิวเตอร รูปแบบเสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิงจากกลอง

ลดการกะพริบ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

A ลดการกะพริบ
ถาตัวเลือก อัตโนมัติ ไมใหผลลัพธตามท่ีตองการ และทานไมแนใจเกี่ยวกับคาความถี่ของกระแสไฟที่ใชในพื้นท่ีน้ัน 
ใหทดสอบตัวเลือกคาความถี่ 50 และ 60 Hz แลวเลือกคาท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุด การลดการกะพริบอาจไมใหผลลัพธ
ท่ีตองการก็ได ถาวัตถุท่ีตองการถายสวางมากเกินไป ในกรณีน้ี ควรลองใชคารูรับแสงแคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น)
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เปลี่ยนโซนเวลา ต้ังนาฬกิาในกลอง เลือกลําดับการแสดงวันที่ และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน (0 27)

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

เพ ิมคําอธบิายลงในภาพใหมเม ือถายภาพ คําอธบิายสามารถดูเปนขอมลูเมตา (คําอธบิายขอมลู) ใน ViewNX 2 
(มมีาให) หรอื Capture NX 2 (มจํีาหนายแยกตางหาก;0 298) ซึ งคําอธบิายภาพจะดไูดในหนาขอมลู
การถายภาพ ซึ งอย ูในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ (0 182)
• เสร็จ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปท่ีเมนูต้ังคา
• ใสคําอธบิาย: ใสคําอธบิายตามที่อธิบายในหนา 135 คําอธบิายมีความยาวไดไมเกิน 36 ตัวอกัษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคําอธิบายลงในภาพที่ถายหลังจากนั้น
ทั้งหมด แนบคําอธบิาย สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดังกลาว 
แลวกด 2

โซนเวลาและวันที่ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลือก คําอธิบาย
โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนใหมโดยอัตโนมัติ

วันท่ีและเวลา
ต้ังนาฬกิาในกลอง หากยังไมต้ังนาฬกิา สัญลักษณ Y จะปรากฏโดยกะพริบในสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

รูปแบบวันที่ เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป

ชดเชยเวลากลางวัน
เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึน้หรือชาลงหนึ่งชั่วโมง
อยางอัตโนมัติ คาตั้งจากโรงงานคือ ปด

ภาษา (Language) ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

คําอธิบายภาพ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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ภาพที่ถายขณะทีเ่ลือกคา เปด จะมีขอมูลการปรับทศิทางกลอง ทําใหกลองหมนุภาพไดโดยอัตโนมติั
ขณะแสดงภาพ (0 177) หรือเมื่อดูภาพใน ViewNX 2 (มีมาให) หรือใน Capture NX 2 (จําหนายแยก
ตางหาก; 0 298) การหมุนกลองจะถูกบันทกึไวดังตอไปนี้:

การหมุนกลองจะไมถูกบันทึกไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนีเ้มือ่แพนกลองหรือถายภาพดวยเลนสทีช้ี่
ขึ้นหรือลง

หมุนภาพอัตโนมัติ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90 ° องศา

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90 ° องศา

A หมุนแนวตัง้
ในการหมุนภาพแนว “สูง” (แนวตั้ง) โดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพ ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง 
ในเมนูแสดงภาพ (0 212)
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ดูขอมลูแบตเตอรี่ปจจุบันทีใ่สอยูในกลอง

ขอมูลแบตเตอรี่ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

รายการ คําอธิบาย
ระดับแบตเตอร่ี ระดับพลังงานแบตเตอรี่ปจจุบันจะแสดงคาเปนเปอรเซ็นต

ภาพท่ีถายไป
จํานวนครั้งท่ีล่ันชัตเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ปจจุบันนับต้ังแตเวลาที่ชารจแบตเตอรี่ไว
ลาสุด โปรดทราบวาบางครั้งกลองอาจลั่นชัตเตอรโดยไมบันทึกภาพ ตัวอยางเชน เม่ือวัด
ไวตบาลานซท่ีต้ังเอง

อายุแบตเตอร่ี

แสดงอายุแบตเตอรี่บนจอเปนหาระดับ 0 (k) แสดงวาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ยังไมเสื่อม, 
4 (l) แสดงวาแบตเตอรี่ส้ินสุดอายุการใชงานแลว ควรเปลี่ยนใหม โปรดทราบวาแบตเตอรี่
ท่ีชารจในอุณภมิูตํ่ากวา 5 °C โดยประมาณอาจแสดงอายุการใชงานต่ําลงชั่วคราว อยางไรก็ตาม 
การแสดงผลอายุแบตเตอรี่จะกลับเปนปกติเม่ือรีชารจแบตเตอรี่ท่ีอุณหภมิูประมาณ 20 °C 
หรือสูงกวา

A ชุดแบตเตอร่ี MB-D14
การแสดงผลสําหรับชุดแบตเตอรี่ MB-D14 จะปรากฏที่ดานขวา หากใชแบตเตอรี่ AA 
ระดับแบตเตอรี่จะปรากฏเปนสัญลักษณระดับแบตเตอรี่ รายการอื่น ๆ จะไมปรากฏ
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เพิม่ขอมูลลขิสิทธิ์ลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิ์จะมอียูในขอมูลการถายภาพ ซ่ึงจะแสดงอยูใน
สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 182) และสามารถดูเปนขอมูลเมตา (คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2 
(ที่ใหมา) หรือใน Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 298)
• เสร็จ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่เมนูต้ังคา
• ชื่อชางภาพ: ใสช่ือชางภาพตามที่อธบิายไวในหนา 135 ใสช่ือชางภาพไดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร
• ลิขสิทธิ์: ใสช่ือของเจาของลิขสิทธิ์ตามทีไ่ดอธิบายในหนา 135 ช่ือเจาของลิขสิทธิ์จะตองยาวไมเกนิ 

54 ตัวอักษร
• แนบขอมูลลิขสทิธิ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบขอมลูลิขสิทธิ์ลงในภาพทีถ่าย
หลังจากนั้นทั้งหมด แนบขอมูลลิขสทิธิ์ สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลท
ตัวเลือกดังกลาว แลวกด 2

ขอมูลลิขสิทธิ์ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

D ขอมูลลิขสิทธ์ิ
เพื่อปองกันการใชชื่อของศิลปนหรือชื่อเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ตองแนใจวาไมไดเลือก แนบขอมูล
ลิขสิทธ์ิ และชอง ช่ือชางภาพ และ ลิขสิทธ์ิ เวนวางไวกอนใหคนอื่นยืมหรือมอบกลองใหคนอื่น Nikon จะไม
รับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานตัวเลือก ขอมูลลิขสิทธ์ิ
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เลือก บันทกึการตั้งคา เพือ่บันทึกการตั้งคาตอไปนี้ลงในการดหนวยความจําในชองที่ 1 (0 96; ถาการด
หนวยความจําเต็ม ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น) ใชตัวเลือกนี้เพื่อใชการตั้งคาดังกลาวรวมกับ
กลอง D610

สามารถเรียกคืนการตั้งคาทีถู่กบันทึกดวยกลองรุนนี้ไดโดยเลือก โหลดการตัง้คา โปรดทราบวา บันทึก/
โหลดการตัง้คา ใชไดเมื่อใสการดหนวยความจําในกลองเทานัน้ และตัวเลือก โหลดการตัง้คา จะใชได
หากในการดมกีารตั้งคาทีไ่ดบันทกึไว

บันทึก/โหลดการตั้งคา ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

เมนู ตัวเลือก

แสดงภาพ

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
แสดงภาพทันทีท่ีถาย
หลังจากลบ
หมุนแนวตั้ง

การถายภาพ

การตั้งชื่อไฟล
หนาท่ีของการดในชองท่ี 2
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
พื้นท่ีภาพ
การบีบอัดภาพ JPEG
การบันทึก NEF (RAW)
ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียด
และคาท่ีต้ังเอง d-1–d-4)
ต้ังคา Picture Control
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
พื้นท่ีสี
Active D-Lighting
ควบคุมขอบมืด
ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง
ต้ังคาความไวแสง (ISO)
โหมดรีโมตคอนโทรล
ต้ังคาภาพยนตร

การตั้งคา
แบบกําหนด

เอง

การตั้งคาแบบกําหนดเองยกเวน 
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ต้ังคา

ทําความสะอาดเซ็นเซอร
HDMI
ลดการกะพริบ
โซนเวลาและวันท่ี (การยกเวนวันท่ีและ
เวลา)
ภาษา (Language)
คําอธิบายภาพ
หมุนภาพอัตโนมัติ
ขอมูลลิขสิทธิ์
GPS
ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU
สง Eye-Fi

เมนูของฉัน/
คาท่ีเพิ่งตั้ง

รายการเมนูของฉันท้ังหมด
คาท่ีเพิ่งตั้งท้ังหมด
เลือกแท็บ

เมนู ตัวเลือก

A บันทึกการตั้งคา
การตั้งคาจะถูกบนัทึกไวในไฟลชื่อ NCSETUPC กลองจะไมสามารถโหลดการตั้งคาถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล
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แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงตํ่าของกลองโดยยึดตามขอมลูที่ไดจากเซ็นเซอรวัด
ความเอียงของกลอง หากกลองเอยีงไปทางซายหรือขวา เสนอางอิงการเอียงซายขวาจะเปลี่ยนเปนสีเขียว 
และหากเงยกลองหรือคว่ํากลองลง เสนอางอิงระดับความสูงต่ําของกลองจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และจะมีจุด
ปรากฏที่กึ่งกลางของจอภาพ การแบงสวนแตละสวนจะมคีาเทากับ 5 องศา

ระนาบกลอง ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอียงไปทางซาย
หรือทางขวา

กลองเอียงไปดานหนา
หรือดานหลัง

D การเอยีงกลอง
การแสดงระนาบกลองอาจไมถูกตองเม่ือกมหรือเงยกลองมาก ถากลองไมสามารถวัดการเอียงได ระดับความเอียง
จะไมปรากฏขึ้น

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูสัญลักษณแสดง Roll ในชองมองภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn; 
0 242, 243) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแสดงระนาบกลองในไลฟวิว ใหดูหนา 55 และ 62
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ปรับโฟกัสอยางละเอยีดตามชนดิของเลนสไดสูงสุดถึง 12 ชนิด ไมแนะนําใหใชการปรับคา AF อยางละเอียด
ในสถานการณทั่วไป ซ่ึงอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกช่ันดังกลาวเมื่อจําเปน 

ปรับ AF อยางละเอียด ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตวัเลือก คําอธิบาย
ปรับ AF ละเอยีด 

(เปด/ปด)
• เปด: เปดการจูน AF
• ปด: ปดการจูน AF

คาท่ีบันทึกไว

จูนคา AF สําหรับเลนสปจจุบัน (เลนส CPU เทาน้ัน) กด 1 
หรือ 3 เพื่อเลือกคาระหวาง +20 และ –20 กลองสามารถ
บันทึกคาการจูนเลนสไดถึง 12 ชนิด คาการจูนสามารถ
บันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท

คาเร่ิมตน
เลือกคาการจูน AF ท่ีใชเม่ือไมมีคาท่ีบันทึกไวกอนหนา
สําหรับเลนสท่ีใสอยูในขณะนั้น (เลนส CPU เทาน้ัน)

แสดงคาท่ี
บันทึกไว

แสดงคาการจูน AF ท่ีบันทึกไวกอนหนา ในการลบเลนสออกจากรายการ ใหไฮไลทเลนสท่ีตองการ 
แลวกด O (Q) ในการเปลี่ยนตัวระบเุลนส (เชน การเลือกตัวระบวุาเปนแบบเดียวกับเลข
สองหลักของหมายเลขรุนเลนสหรือไม เพื่อแยกความแตกตางจากเลนสอ่ืนๆ ท่ีเปนประเภท
เดียวกันดวยขอเท็จจริงท่ีวา คาท่ีบันทึกไว สามารถใชกับเลนสเพียงตัวเดียวในแตละประเภท) 
ใหไฮไลทเลนสท่ีตองการและกด 2

เมนูท่ีแสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือก
ตัวระบแุละกด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

D การจูน AF
เม่ือใชการจูน AF กลองอาจโฟกัสภาพไมไดท่ีชวงแคบสุดหรือระยะอินฟนิต้ี

D ไลฟวิว
การปรับคาจะไมใชกับโฟกัสอัตโนมัติเม่ือกลองอยูในโหมดไลฟวิว (0 53)

A คาท่ีบันทึกไว
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท ถาใชเทเลคอนเวอรเตอร คาการจูนแตละคา
สามารถบันทึกไวสําหรับเลนสและเทเลคอนเวอรเตอรแตละตัว

เลื่อนจุดโฟกัส
ออกหางจากกลอง คาปจจุบัน

เลื่อนจุดโฟกัส
เขาหากลอง

คากอนหนา
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ตัวเลือกนี้จะปรากฏตอเมื่อเสียบการดหนวยความจํา Eye-Fi (แยกจําหนาย หาซ้ือไดจากผูผลิตอื่น) ในกลอง 
เลือก เปดใช เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางทีต้ั่งไวลวงหนา โปรดทราบวาภาพจะไมถูกอัปโหลด
หากความแรงของสญัญาณไมเพยีงพอ

ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานที่ที่หามใชอปุกรณไรสาย

เมือ่เสียบการด Eye-Fi สถานะของการดจะกํากับดวยสัญลักษณบนสวนแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ:
• d: การอัปโหลด Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• e: การอัปโหลด Eye-Fi ถูกเปดใชงาน แตไมมภีาพสําหรับอปัโหลด
• f (เสถียร): การอัปโหลด Eye-Fi ถูกเปดใชงาน รอเพือ่เริ่มตนอัปโหลด
• f (ภาพเคลื่อนไหว): การอัปโหลด Eye-Fi ถูกเปดใชงาน กําลังอัปโหลดขอมูล
• g: ขัดของ — กลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi หาก W ปรากฏโดยกะพริบในแผงควบคุมหรือ
ชองมองภาพ ใหดูหนา 324 แตถาสัญลักษณนี้ไมปรากฏ ทานสามารถถายภาพไดตามปกติ แตทานอาจ
ไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Eye-Fi

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

สง Eye-Fi ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช ถามีขอความเตือนปรากฏบนหนาจอ (0 324) ใหปดกลอง
และเอาการดออก

ดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลโดยตรงไดท่ีผูผลิต ทานสามารถใชกลองเปดหรือปดการด 
Eye-Fi ได แตไมรองรับฟงกชั่นตางๆ ของ Eye-Fi

การดบางประเภทอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากผูผลิต การด 
Eye-Fi จะใชไดในประเทศที่จําหนายเทาน้ัน โปรดแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรการด Eye-Fi เปนเวอรชั่นลาสุดแลว

A การใชการด Eye-Fi ในโหมด Ad Hoc
อาจตองใชเวลานานขึ้นเม่ือเชื่อมตอโดยใชการด Eye-Fi ท่ีรองรับโหมด ad hoc กําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 227) เปน 30 วินาทีหรือนานกวา

รุนเฟรมแวร ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การแสดงเมนูรีทัช กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ N (เมนูรีทัช)

สามารถใขตัวเลือกในเมนูรีทัชในการสรางสําเนาภาพถายที่มอียูที่ถูกตัดหรือรีทัช เมนูรีทัชจะปรากฏบนหนาจอ
เมื่อใสการดหนวยความจําที่มีภาพถายลงในกลอง (โปรดทราบวาถาใชการดหนวยความจําบันทกึภาพ 
RAW/NEF และ JPEG จากภาพเดียวกันตามที่ไดอธิบายไวในหนา 93 ฟงกช่ันรีทัชที่ไมใช การซอนภาพ และ 
โปรเซสภาพ NEF (RAW) จะใชไดกับภาพ JPEG เทานัน้)

1 สามารถเลือกไดโดยกด G และเลือกแท็บ N
2 สามารถใชไดหากกด J หรือ c (b) ในการแสดงภาพแบบเต็มจอเม่ือแสดงภาพรีทัชหรือภาพตนฉบับ

ปุม G

ตัวเลือก 0
i D-Lighting 264
j แกไขตาแดง 264
k ตัดสวน 265
l โทนสีเดียว 266
m เอฟ็เฟกตจากฟลเตอร 267
nสมดุลของสี 268
o การซอนภาพ 1 269
7 โปรเซสภาพ NEF (RAW) 271
8 ยอขนาด 272
& ตกแตงอยางรวดเร็ว 273

e ปรับภาพตรง 274
( ควบคุมความผิดเพ้ียน 274
) เลนสฟชอาย 274
f ภาพลายเสนสี 275
g ภาพรางสี 275
h ปรับสัดสวนภาพ 275
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว 276
u เลือกสีเดน 277
9 ตัดตอภาพยนตร 69
p เปรียบเทียบภาพคูกนั 2 279

ตัวเลือก 0

D การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมท่ีสรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ ตัดตอภาพยนตร > 
เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด ตัวเลือกแตละตัวสามารถใชไดเพียงครั้งเดียว (โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้ง
อาจทําใหสูญเสียรายละเอียดภาพได) ตัวเลือกท่ีไมสามารถใชกับภาพปจจุบันจะปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถ
ใชงานได

A คุณภาพของภาพ
ยกเวนในกรณีท่ีสรางสําเนาขึ้นโดย ตัดสวน, การซอนภาพ, โปรเซสภาพ NEF (RAW) และ ยอขนาดท่ีถูกสรางขึน้
จากภาพ JPEG มีขนาดเดียวกันและคุณภาพเดียวกันกับตนฉบับ ในขณะที่ชุดสําเนาที่สรางขึ้นจากภาพ NEF (RAW) 
จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ขนาดใหญท่ีมีคุณภาพความคมชัดสูง กลองจะใชการบีบอัดเนนขนาดเมื่อบนัทึกภาพ
ใหมเปนรูปแบบ JPEG
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การสรางภาพใหมดวยการรทีัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:

1 เลือกรายการในเมนูรีทัช
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทรายการ แลวกด 2 เพือ่เลือก

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพและกด J (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X (T) คางไว หากตองการดูภาพตําแหนงอื่น
ตามทีอ่ธิบายไวในหนา 178 ใหกดปุม D และกด 1 คางไว)

3 เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมลูเพิม่เติม ดูในสวนของรายการที่เลือก หากตองการ
ออกโดยไมสรางภาพรีทัช กด G

4 สรางภาพรีทัช
กด J เพือ่สรางภาพรีทัช ภาพรีทัชจะมีสัญลักษณ o กํากับไว

A รีทัช
กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สรางจากอุปกรณอ่ืน

A หนวงเวลาปดจอภาพ
จอภาพจะปดและการทํางานจะถูกยกเลิกหากไมมีการใชงานกลองในชวงขณะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ท่ียังไมไดบันทึกไวจะหายไป ในการเพิ่มชวงเวลาใหเปดจอภาพไว ใหเลือกเวลาในการแสดงผลเมนูท่ีนานขึ้น
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ; 0 228)
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A การสรางภาพใหมดวยการรีทัชขณะแสดงภาพ
ทานสามารถสรางภาพรีทัชขณะแสดงภาพได

2 2

แสดงภาพแบบเต็มจอ แลวกด J 
หรือ c (b)

ไฮไลทตัวเลือก และกด J สรางภาพรีทัช
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D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้น ฟงกช่ันนี้เหมาะในการถายภาพยอนแสงหรือภาพที่มีแสงนอย

กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกจํานวนจุดที่จะแกไข ทานสามารถดูภาพตัวอยาง
ไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อคัดลอกภาพ

ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเมือ่ถายภาพโดยใชแฟลช ภาพที่เลือกไวแกไขตาแดง
สามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของการแกไขตาแดงและสรางภาพใหมตามที่อธบิาย
ในตารางตอไปนี ้โปรดทราบวาการแกไขตาแดงอาจไมใหผลลัพธตามที่คาดหวังทุกครั้ง และในบาง
สถานการณซ่ึงเกิดขึ้นนอยมาก การแกไขตาแดงจะถูกนําไปใชกับสวนอืน่ของภาพทีไ่มไดรับผลกระทบ
จากการเกิดตาแดง ควรตรวจสอบตัวอยางภาพใหละเอียดกอนดําเนนิการ

D-Lighting ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

แกไขตาแดง ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

ซูมเขา
X 

(T)
กดปุม X (T) เพื่อซูมเขา กดปุม W (S) 
เพือ่ซูมออก ในขณะซูมภาพเขา ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดู
พืน้ท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ กดตัวเลือกคําสั่ง
คางไวเพื่อเลื่อนไปยังพืน้ท่ีอ่ืนๆ ของภาพอยางรวดเร็ว 
หนาตางนําทางจะปรากฏเมื่อกดปุมซูมหรือตัวเลือกคําสั่ง 
พืน้ที่ท่ีมองเห็นในหนาจอในขณะนี้จะมีขอบสีเหลืองกํากับ กด J เพื่อยกเลิกการซูม

ซูมออก W (S)

ดูพ้ืนท่ีสวน
อืน่ๆ ของภาพ

ยกเลิกการซูม J

สรางภาพใหม J
หากกลองตรวจพบตาแดงในภาพที่เลือก กลองจะสรางภาพใหมโดยนํามาประมวลผล
เพือ่ลดตาแดง กลองจะไมสรางภาพใหมหากไมพบตาแดง
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ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทกึเปนภาพใหม ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ 
โดยสวนครอบตัดทีเ่ลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวยการ
ครอบตัดตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้

ตัดสวน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปท่ี ใช คําอธิบาย
ลดขนาดการตัดสวนภาพ W (S) กด W (S) เพื่อลดขนาดการตัดสวนภาพ

เพ่ิมขนาดการตัดสวนภาพ
X 

(T)
กด X (T) เพื่อเพิ่มขนาดการตัดสวนภาพ

เปล่ียนอัตรา
การตัดสวนภาพ

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเปลี่ยนสัดสวนภาพ 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 
และ 16 : 9 

กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ

ใชตัวเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไวเพื่อยายกรอบ
ตัดสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการอยางรวดเร็ว

สรางภาพใหม J บนัทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม

A การตัดสวน: ระดับคุณภาพและขนาดภาพ
สําเนาที่สรางขึน้จากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG มีคุณภาพของภาพ 
(0 93) แบบ JPEG ท่ีมีความคมชัด สําเนาที่ถูกตัดซึ่งถูกสรางจากภาพ JPEG 
มีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบับ ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาดการ
ตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซายของการแสดงผลการ
ครอบตัดภาพ

A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมท่ีสรางจากการครอบตัดภาพ
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คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน (โทนขาว
และน้ําเงนิ)

การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน จะแสดงตัวอยางของภาพทีเ่ลือกไว 
กด 1 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี กด 3 เพื่อลดความอิ่มตัวของสี 
กด J เพื่อสรางภาพใหมโดยใชโทนสีเดียว

โทนสีเดียว ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพิ่มความ
อ่ิมตัวของสี

ลดความ
อ่ิมตัวของสี
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เลือกเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตอไปนี ้หลังจากปรับเอฟ็เฟกตจากฟลเตอรตามที่อธิบายดานลาง 
กด J เพื่อคัดลอกภาพ

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ตวัเลือก คําอธิบาย

สกายไลท
สรางภาพใหมโดยใสฟลเตอรสกายไลท ชวยลดแสงสีนํ้าเงินใหภาพ 
สามารถดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตในหนาจอดังท่ีแสดงทางขวา

ฟลเตอรสีอบอุน
สรางภาพใหมโดยใสฟลเตอรสีอบอุน ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง 
“อุน” สามารถดูตัวอยางภาพที่ไดบนจอภาพ

เรงสีแดง

เนนสีแดง (เรงสีแดง), เนนสีเขียว (เรงสีเขียว), หรือเนนสีนํ้าเงิน 
(เรงสีนํ้าเงิน) กดปุม 1 เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต กด 3 เพื่อลดเอ็ฟเฟกต

เรงสีเขียว

เรงสีนํ้าเงิน

ประกายแฉก

เพิ่มเอ็ฟเฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• จํานวนแฉก: เลือกไดต้ังแตส่ีแฉก หกแฉก หรือแปดแฉก
• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวางของแหลงแสงที่จะใช
• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาวของแฉก
• ยืนยัน: ดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่ปรากฏทาง
ดานขวา กด X (T) เพื่อดูตัวอยางภาพใหมแบบเต็มจอ

• บันทึก: สรางภาพใหมจากการรีทัช

ปรับภาพนุม
เพิ่มเอ็ฟเฟกตฟลเตอรปรับภาพนุม กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือก
ความเขมของฟลเตอร
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ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่สรางภาพใหมดวยสมดุลของสีที่ปรับแตงแลวตามที่ปรากฏ
ดานลาง เอ็ฟเฟกตจะปรากฏบนจอภาพพรอมกับกราฟฮิสโตแกรมสีแดง เขียว
และน้ําเงนิ (0 181) ซ่ึงแสดงถึงการกระจายของสีในภาพใหม

สมดุลของสี ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพิ่มจํานวนสีเขียว

เพิ่มจํานวนสีนํ้าเงิน
สรางภาพใหมจากการรีทัช
เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน

เพิม่จํานวนสีชมพแูกมมวง

A ซูม
ในการซูมเขาภาพที่แสดงบนจอภาพ กด X (T) กราฟฮิสโตแกรมจะไดรับการ
อัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลบางสวนของภาพที่ปรากฏใหเห็นบนจอภาพ ในขณะที่
ซูมภาพ กด L (U) เพื่อสลับไปมาระหวางความสมดุลของสีและการซูม 
เม่ือเลือกซูม ทานสามารถซูมเขาและซูมออกภาพโดยใช X (T) และ W (S) 
แลวเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง
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การซอนภาพประกอบดวยภาพ NEF (RAW) สองภาพเพือ่สรางเปนภาพเดียวที่ถูกบันทึกแยกตางหากจาก
ตนฉบับ ผลลัพธที่ใชประโยชนจากขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพกลอง จะเห็นไดชัดกวาภาพซอนที่สรางขึ้น
ในโปรแกรมภาพ ภาพใหมจะถูกบันทึกตามขนาดและคุณภาพของภาพทีต้ั่งไวในขณะนัน้ กอนที่จะสรางภาพ
ซอน ใหต้ังคาขนาดและคุณภาพของภาพ (0 93, 95; ตัวเลือกทั้งหมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพใหม 
NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)

1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทัชและกด 2

ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับภาพที ่1 
ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงรายการของภาพ NEF ที่สรางดวย
กลองนี้

2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งไฮไลทภาพแรกทีใ่ชในการซอนภาพ 
ในการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X (T) 
คางไว (หากตองการดูภาพตําแหนงอื่นตามที่ไดอธิบายไวใน
หนา 178 ใหกด D คางไว แลวกด 1) กด J เพื่อเลือก
ภาพที่ไฮไลทไวและกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ

3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพที ่1 ไฮไลท ภาพที่ 2 และกด J จากนั้น เลือกภาพที่สองตามที่อธิบาย
ในขั้นตอนที ่2

การซอนภาพ ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

+
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4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพที่ 1 หรือ ภาพที ่2 และปรับใหไดคารูรับแสงที่ดีที่สุด
สําหรับภาพซอนโดยการกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคาเกนตั้งแต 
0.1 ถึง 2.0 ทําซํ้าแบบเดียวกันกับภาพทีส่อง คาเริ่มตนคือ 1.0 
เลือก 0.5 เพือ่ลดคาเกนลดลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพือ่เพิ่มคาเกน
สองเทา เอฟ็เฟกตจะปรากฏในคอลัมน ดูตวัอยาง

5 ดูตัวอยางภาพซอน
กด 4 หรือ 2 เพือ่วางเคอรเซอรในคอลัมน ดตูัวอยาง และ
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลท ซอนภาพ กด J เพื่อดูตัวอยาง
ภาพซอนตามที่ปรากฏที่ดานขวา (การบันทึกภาพซอนโดยไม
แสดงตัวอยาง ใหเลือกบันทึก) ในการกลับไปยังขั้นตอนที่ 4 
และเลือกรูปใหมหรือปรับคาเกน กด W (S)

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะทีตั่วอยางปรากฏเพือ่บันทึกภาพซอน หลังจาก
สรางภาพซอน ภาพผลลัพธจะปรากฏแบบเต็มกรอบบนหนาจอ

D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ท่ีมีพื้นท่ีภาพและความลึกบิทสีเหมือนกันเทาน้ัน จึงจะนํามาซอนกันได

ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันท่ีท่ีบันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง, โหมดถายภาพ, 
การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ Picture Control เหมือนกันกับภาพ
ท่ีเลือกไวใน ภาพท่ี 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพิ่มลงในภาพซอนเม่ือบนัทึกภาพ แตขอมูลลิขสิทธิจ์ะไมถูก
คัดลอกลงไปดวย ภาพซอนท่ีบันทึกในรูปแบบ NEF (RAW) จะใชคาบบีอัดท่ีเลือกไวสําหรับ รูปแบบ ในเมนู 
การบันทึก NEF (RAW) และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม ภาพซอน JPEG จะถูกบันทึกโดยใชการบีบอัด
แบบเนนขนาด
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สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัชและกด 2 
เพือ่แสดงขอความเลือกภาพที่มเีฉพาะภาพ NEF (RAW) 
ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้เทานั้น

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ (หากตองการดูภาพทีไ่ฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม 
X (T) คางไว สวนการดูภาพในตําแหนงอื่น ๆ 
ตามที่อธิบายไวในหนา 178 ใหกด D คางไว แลวกด 1) 
กด J เพื่อเลือกภาพทีไ่ฮไลทไว แลวดําเนนิการขั้นตอนถัดไป

3 เลือกการตั้งคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมืดจะใชไมไดในการ
ถายภาพซอนหรือภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซ่ึงคาการชดเชยแสงจะกําหนดไดในชวง –2 ถึง +2 EV 
เสนตาราง Picture Control จะไมปรากฏบนหนาจอเมื่อปรับคา Picture Control

โปรเซสภาพ NEF (RAW) ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

คุณภาพของภาพ (0 93)
ขนาดภาพ (0 95)
ไวตบาลานซ (0 115)
ชดเชยแสง (0 112)
ต้ังคา Picture Control (0 129)
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (0 218)

พื้นที่สี (0 217)
ควบคุมขอบมืด (0 218)
D-Lighting (0 264)
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4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE และกด J การสรางสําเนา JPEG ของภาพที่เลือก 
(การออกโดยไมตองคัดลอกรูป กดปุม G)

สรางภาพขนาดเล็กจากภาพทีเ่ลือกไว

1 เลือก ยอขนาด
ในการปรับขนาดภาพที่เลือก กด G เพือ่แสดงเมนูและเลือก 
ยอขนาด ในเมนูรีทัช

2 เลือกปลายทาง
ถาใสการดหนวยความจําสองการด ทานสามารถเลือก
ปลายทางสําหรับสําเนาทีถู่กปรับขนาดโดยการไฮไลท 
เลอืกปลายทาง และกด 2 (ถาใสการดเพยีงหนึง่การด 
ดําเนินการขั้นตอน 3)

เมนูที่ปรากฏทางขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลทชองเสียบการดและ
กด J

3 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด และกด 2

ตัวเลือกที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J

ยอขนาด ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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4 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ขอความที่แสดงทางขวาจะปรากฏบนหนาจอ ใหไฮไลทภาพ
โดยใชตัวเลือกคําสั่งและกดปุม W (S) เพื่อเลือกหรือ
ยกเลิกการเลือก (หากตองการดูภาพทีไ่ฮไลทไวแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X (T) คางไว หากตองการดูภาพในตําแหนง
อื่นตามที่อธิบายไวในหนา 178 ใหกด D คางไว แลวกด 1) 
ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ 8 กํากับ กดปุม J 
เมื่อการเลือกเสร็จสิ้น

5 บันทึกภาพที่ยอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช และกด J เพือ่บันทึกภาพที่ปรับ
ขนาดแลว

สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิม่ตัวของสีและคอนทราสตใหกับภาพ D-Lighting 
จะใชเมื่อจําเปนตองเพิ่มความสวางใหกับวัตถุที่มืดหรือยอนแสง

กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกปริมาณการปรับ สามารถดูตัวอยางผลลัพธในการ
แสดงผลการแกไข กด J เพื่อคัดลอกภาพ

A การดูภาพท่ีปรับขนาดแลว 
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมไดเม่ือแสดงภาพที่ไดจากการปรับขนาด

A คุณภาพของภาพ
ภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG มีคุณภาพของภาพ (0 93) แบบ JPEG fine 
สวนภาพที่สรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบบั

ตกแตงอยางรวดเร็ว ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมโดยปรับภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2 เพือ่หมนุภาพตามเข็มนาฬิกา 
โดยเพิ่มไดสูงสุดครั้งละหาองศาจาก 0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนภาพ
ทวนเข็มนาฬกิา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวา
มุมภาพจะถูกตัดออกเพื่อสรางภาพใหมทีป่รับระดับภาพแลว (square copy)) 
กด J เพื่อคัดลอกภาพ หรือกด K เพือ่ออกจากการแสดงภาพโดยไมสรางภาพ
ใหม

สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก อัตโนมัติ เพื่อใหกลอง
แกความผิดเพีย้นโดยอัตโนมัติ แลวจึงปรับความละเอียดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง 
หรือเลือก ปรบัเอง เพื่อลดความผิดเพีย้นเอง (โปรดทราบวา อัตโนมัต ิ
ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายโดยใชคาควบคุมความผิดเพีย้นอัตโนมติั; 
ใหดูหนา 217) กด 2 เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวทีม่ีลักษณะเวาออก กด 4 
เพือ่ลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโคงเขา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวา
การใชคาการควบคุมความผิดเพี้ยนทีม่ากขึ้นจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อคัดลอกภาพ 
หรือกด K เพือ่ออกจากการแสดงภาพโดยไมสรางภาพใหม โปรดทราบวาการควบคุมความผดิเพี้ยน
อาจทําใหมีการครอบตัดภาพมากเกินไปหรือทําใหขอบภาพบิดเบี้ยวในภาพใหมที่สรางจากภาพเดิมที่ถาย
โดยใชเลนส DX ที่มีพืน้ที่ภาพ FX (36 × 24) 1.0 × 

สรางภาพใหมที่ดูเหมือนถายดวยเลนสฟชอาย กด 2 เพื่อเพิ่มแอฟเฟกต 
(ซ่ึงยังเพิม่จํานวนขอบภาพที่จะถูกตัดออกอีกดวย) กด 4 เพื่อลด ทานสามารถ
ดูภาพตัวอยางไดบนหนาจอแกไข กด J เพือ่คัดลอกภาพ หรือกด K 
เพือ่ออกจากการแสดงภาพโดยไมสรางภาพใหม

ปรับภาพตรง ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ควบคุมความผิดเพ้ียน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

A อัตโนมัติ
อตัโนมัติ สําหรับใชกับภาพทีถ่ายดวยเลนสประเภท G, E และ D เทานัน้ (ไมรวมเลนส PC, เลนสฟชอายและเลนสอ่ืนๆ) 
ไมรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับเลนสอ่ืนๆ

เลนสฟชอาย ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมใหมีแตเสนขอบสําหรับใชระบายสี ทานสามารถดูภาพตัวอยาง
ไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อคัดลอกภาพ

สรางภาพใหมที่เหมือนกับภาพรางทีส่เกตดวยดินสอ กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท 
ความสดใส หรือ เสนขอบ แลวกด 4 หรือ 2 เพือ่เปล่ียน สามารถเพิม่ความ
สดใสใหอิม่สีมากขึ้นหรือลดลงกับภาพทีส่ีจืดจางหรือใชโทนสเีดียว พรอมเนนเสน
ขอบใหหนาขึ้นหรือบางลง เสนขอบที่หนาขึ้นจะทําใหสีดูสดขึ้น ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพื่อคัดลอกภาพ หรือกด K 
เพือ่ออกจากการแสดงภาพโดยไมสรางภาพใหม

สรางภาพใหมที่ลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพทีถ่ายจากดานลางของวัตถุที่
สูงมาก ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ปรับสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปรับ
สัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะถูกตัดขอบออกไปมาก) ทานสามารถดู
ตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพือ่คัดลอกภาพ หรือกด K เพือ่ออกจาก
การแสดงภาพโดยไมสรางภาพใหม

ภาพลายเสนสี ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

ภาพรางสี ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปรับสัดสวนภาพ ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางสําเนาที่แสดงภาพเปนภาพสามมิติ ไดผลดีที่สุดเมือ่ใชกับภาพถายจากจุดทีม่องเห็นไดกวาง พื้นทีท่ี่จะ
อยูในโฟกัสของภาพใหมจะมีเสนกรอบสีเหลืองกํากับ

ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปท่ี กด คําอธิบาย
เลือกทิศทาง W (S) กด W (S) เพือ่เลือกแนวพื้นท่ีภาพที่จะใหอยูในโฟกัส

เลือกตําแหนง

ถาพืน้ท่ีภาพใหมอยูในแนวนอน กด 1 หรือ 3 เพื่อวาง
กรอบแสดงพื้นท่ีของภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

ถาพืน้ท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 4 หรือ 2 เพื่อวาง
กรอบแสดงพื้นท่ีของภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

เลือกขนาด

ถาพืน้ท่ีภาพใหมอยูในแนวนอน กด 4 หรือ 2 เพือ่เลือกความสูง

ถาพืน้ท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความกวาง

ดูตัวอยางภาพ X (T) ดูตัวอยางภาพ
ยกเลิก K ออกจากการแสดงภาพเต็มจอโดยไมสรางภาพใหม

สรางภาพใหม J สรางภาพใหม

พื้นท่ีในโฟกัส
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สรางภาพใหมที่มีเฉพาะเฉดสีทีเ่ลือกไวปรากฏบนภาพเทานัน้

1 เลือก เลือกสีเดน
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรีทัช แลวกด 2 เพื่อแสดง
กรอบขอความเลือกภาพ 

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ (หากตองการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X (T) คางไว สวนการดูภาพในตําแหนง
อื่น ๆ ตามที่อธิบายไวในหนา 178 ใหกด D คางไว 
แลวกด 1) กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว 
แลวดําเนินการขั้นตอนถัดไป 

3 เลือกสี
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่วางเคอรเซอรบนวัตถุ แลวกดปุม 
A AE-L/AF-L เพื่อเลือกสีวัตถุที่จะใหปรากฏบนภาพ 
(กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก ควรเลือกสีที่อิม่ตัว) 
ในการซูมภาพเขาเพือ่ใหเลอืกสีไดแมนยํา กด 
X (T) กด W (S) เพื่อซูมออก

4 ไฮไลทชวงสี
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทชวงสีของสี
ที่เลือกไว

เลือกสีเดน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

สีท่ีเลือก

ปุม A AE-L/AF-L

ชวงสี
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5 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพือ่เพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน 
ซ่ึงจะเพิม่ลงในภาพหรือภาพยนตร เลือกคาเฉดสีจาก
ระดับที ่1 ถึง 7 โปรดทราบวาคาทีสู่งขึ้นจะเปนการเพิ่ม
เฉดสีจากสอีื่นๆ สามารถดูตัวอยางภาพทีไ่ดบนหนาจอ
แกไข

6 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิม่ ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลกั
เพือ่ไฮไลทกลองสีจากทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบนของ
หนาจอ แลวทําซํ้าขั้นตอนที ่3 ถึง 5 เพือ่เลือกสีอื่น 
ทําซํ้าหากตองการเลือกสีที่สาม หากตองการยกเลิกสี
ที่ไฮไลทไว กด O (Q) หรือกด O (Q) คางไวเพื่อลบสีทัง้หมด

7 บันทึกภาพใหมที่แกไขแลว
กด J เพื่อคัดลอกภาพ
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เปรียบเทยีบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกนีจ้ะใชไดเมื่อกดปุม J หรือ c (b) เพื่อแสดงเมนรีูทชั
เมื่อแสดงภาพใหมหรือภาพเดิมแบบเต็มจอ

1 เลือกภาพ
ในการแสดงภาพเต็มจอ ใหเลือกภาพรีทชั (มสีัญลักษณ o 
กํากับไว) หรือภาพทีถู่กรีทชั แลวกด J หรือ c (b)

2 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรยีบเทยีบภาพคูกัน และกด J

3 เปรียบเทียบภาพใหมกับภาพเดิม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพทีรี่ทชัจะแสดง
ทางดานขวา โดยมตัีวเลือกที่ใชในการสรางภาพใหมแสดงไว
ที่ดานบนของจอภาพ กด 4 หรือ 2 เพือ่เปล่ียนไปมาระหวาง
ภาพตนฉบับกับภาพรีทัช ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X (T) คางไว หากสําเนาถูกสรางขึ้นจาก
ภาพตนฉบับสองภาพโดยใช การซอนภาพ หรือถาตนฉบับ
ถูกคัดลอกหลายครั้ง กด 1 หรือ 3 เพือ่ดูภาพตนฉบับหรือ
ภาพสําเนาอื่น ๆ หากตองการออกไปที่โหมดแสดงภาพ กดปุม K หรือกด J เพื่อออกไปที่การ
แสดงภาพโดยใชภาพไฮไลทที่เลือกไว

เปรียบเทียบภาพคูกัน

D การเปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏหากสําเนาถูกสรางขึ้นจากรูปถายที่ไดรับการปองกัน (0 188) อยูในการดหนวยความจํา
ท่ีถูกล็อค ถูกลบหรือซอน (0 208) หรืออยูบนการดในชองตางๆ ท่ีไมใชชองท่ีภาพถูกสรางขึ้น

ตัวเลือกท่ีใชสรางภาพใหม

ภาพ
ตนฉบับ

ภาพรีทัช
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O เมนูของฉัน/m คาที่เพ่ิงต้ัง
ในการแสดงเมนูของฉัน กดปุม G และเลือกแท็บ O (เมนูของฉัน)

ตัวเลือก เมนูของฉัน สามารถใชสรางและแกไขรายการทีก่ําหนดคาไวจากตัวเลือกในเมนูแสดงภาพ 
เมนูถายภาพ เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนต้ัูงคา และเมนูรีทัช เพื่อเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว 
(ไดถึง 20 รายการ) หากตองการ ทานสามารถแสดงคาที่เพิ่งต้ังแทนตําแหนงเมนูของฉัน (0 283)

ตัวเลือกสามารถเพิม่ ลบ หรือจัดลําดับใหมไดตามที่อธิบายไวดานลาง

❚❚การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนูของฉัน

1 เลือก เพ่ิมรายการ
ในเมนขูองฉัน (O) ไฮไลท เพิ่มรายการ และกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลทช่ือเมนูที่มีตัวเลือกทีท่านตองการเพิม่และกด 2

3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการและกด J

4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรือ 3 เพือ่ยายรายการใหมขึ้นหรือลงในเมนู
ของฉัน กด J เพือ่เพิ่มรายการใหม

ปุม G



281

U

5 เพ่ิมรายการอื่นๆ
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมี
เครื่องหมายถูกกํากับไว รายการทีม่ีสัญลักษณ V 
กํากับไวจะเลือกใชไมได ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1–4 เพือ่เลือก
รายการเพิม่

❚❚การลบตัวเลือกจากเมนูของฉัน

1 เลือก ลบรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท ลบรายการ และกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการและกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิก รายการ
ที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกํากับไว

3 เลือก เสร็จ
ไฮไลท เสร็จ และกด J ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

4 ลบรายการที่เลือก
กด J เพื่อลบรายการที่เลือก

A การลบรายการในเมนูของฉัน
ในการลบรายการที่ไฮไลทไวในเมนูของฉันในขณะนั้น กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กด O (Q) 
อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกจากเมนูของฉัน
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❚❚การเรียงลําดับตัวเลือกในเมนูของฉัน

1 เลือก จัดลําดับ
ในเมนขูองฉัน (O) ไฮไลท จดัลําดบั และกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการที่ทานตองการยายและกด J

3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลงในเมนู
ของฉันและกด J ทําซํ้าขั้นตอนที่ 2–3 เพือ่วางตําแหนง
รายการที่เพิ่มใหม

4 ออกจากเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนูของฉัน

ปุม G
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คาที่เพ่ิงตั้ง
การแสดงการตั้งคายี่สิบอันดับที่ถูกใชลาสุด เลือก m คาทีเ่พิ่งตัง้ สําหรับ O เมนูของฉัน > เลือกแทบ็

1 เลือก เลือกแท็บ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เลือกแท็บ และกด 2

2 เลือก m คาท่ีเพ่ิงตั้ง
ไฮไลท m คาที่เพิ่งตั้ง และกด J ช่ือของเมนูจะเปลี่ยน
จาก “เมนขูองฉัน” เปน “คาที่เพิ่งต้ัง”

รายการเมนจูะถูกเพิม่เขาไปจากดานบนของเมนูคาที่เพิ่งต้ังเมื่อถูกนํามาใชงาน การดูเมนูของฉันอีกครั้ง 
เลือก O เมนขูองฉนั สําหรับ m คาที่เพิ่งตัง้ > เลอืกแท็บ

A การลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพ่ิงตั้ง
ในการลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพิ่งตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น 
กดปุม O (Q) อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกไว
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนือ้หาในบทนีป้ระกอบไปดวยขอมูลเก่ียวกบัอุปกรณเสริมท่ีรองรับ การทําความสะอาดและการเกบ็รักษากลอง 
รวมถงึการดําเนนิการเม่ือมีขอความผดิพลาดแสดงขึ้นหรือเม่ือทานมปีญหาในการใชงานกลอง

1 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
2 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
3 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดแสงจุดโฟกัสทีเ่ลือกไว (0 109)
4 ระบบควบคุมการวดัคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเมือ่ชิฟตและ/หรือทิลตเลนส หรอืเมือ่ใชรูรบัแสงคาอ่ืนที่ไมใช

รูรบัแสงที่กวางที่สุด
5 ไมสามารถใชรวมกับการชิฟตหรือทิลต
6 เฉพาะโหมดถายภาพแบบแมนวล
7 ใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I เทานัน้ (0 287) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจุดโฟกัสที่ใชไดสําหรบัการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัส

อัตโนมตัิ ดูหนา 287
8 เมือ่โฟกสัภาพทีร่ะยะโฟกสัใกลสุด และปรับเลนส 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 เปนซมูสูงสดุ สัญลกัษณแสดงวาอยูในโฟกัสจะปรากฏบนหนาจอเมือ่ภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูในระยะ
โฟกัส ใหปรับระยะโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

9 โดยคารรูับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวานั้น
10 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 288)

เลนสที่รองรับ
การต้ังคากลอง โหมดโฟกัส โหมดถายภาพ ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส)
M

P
S

A
M

L
M

N3 มิติ สี

เลนส  CPU
 1

AF NIKKOR ชนิด G, E หรือ D 2

AF-S, AF-I NIKKOR
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 3

PC-E NIKKOR series — ✔ 5 ✔ ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5 — ✔ 3,5

PC Micro 85mm f/2.8D 4 — ✔ 5 ✔ — ✔ 6 ✔ — ✔ 3,5

เทเลคอนเวอรเตอร AF-S / AF-I 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 3

AF NIKKOR อ่ืนๆ (ยกเวนเลนสสําหรับ F3AF) ✔ 8 ✔ 8 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ 3

AI-P NIKKOR — ✔ 9 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ 3

เลนส ชน ิดไม ม ี CPU
10

เลนส AI-, AI-modified, NIKKOR หรือ Nikon Series E 11 — ✔ 9 ✔ — ✔ 12 — ✔ 13 ✔ 14

Medical-NIKKOR 120mm f/4 — ✔ ✔ — ✔ 15 — — —
Reflex-NIKKOR — — ✔ — ✔ 12 — — ✔ 14

PC-NIKKOR — ✔ 5 ✔ — ✔ 16 — — ✔
เทเลคอนเวอรเตอรชนิด AI 17 — ✔ 18 ✔ — ✔ 12 — ✔ 13 ✔ 14

ตวัจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 19 — ✔ 18 ✔ — ✔ 20 — — ✔
วงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ (PK-series 11A, 12 หรือ 
13; PN-11)

— ✔ 18 ✔ — ✔ 12 — — ✔
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11 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจํากัดโดยตัวกลอง เมือ่ยึด AI 200–400mm f/4 ED จะไมสามารถ
เปลี่ยนฟลเตอรได

12 ถามีการระบุรรูับแสงกวางสุดโดยใช ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU (0 172) คารรูับแสงจะแสดงในชองมองภาพและแผงควบคุม
13 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางที่สุดของเลนสโดยใช ขอมลูเลนสท่ีไมม ีCPU (0 172) ใชระบบวัดแสง

เฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธที่ตองการ
14 เพื่อเพิ่มความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรบัแสงที่กวางที่สุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสท่ีไมม ีCPU (0 172)
15 สามารถใชไดในโหมดปรับเอง M ที่ความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งข้ันหรอืมากกวา
16 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารรูับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมด A ตั้งคารูรับแสงโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE 

และชิฟตเลนส ในโหมด M ตั้งคารรูับแสงเองโดยใชวงแหวนปรบัรรูับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะชิฟตเลนส
17 จําเปนตองชดเชยแสงเมือ่ใชรวมกับ 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 ดูรายละเอียดในคูมือของเทเลคอนเวอรเตอร
18 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวานั้น
19 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรอื PK-13 อาจตองใช PB-6D ข้ึนกับแนวการตั้งกลอง
20 ใชคารูรบัแสงที่ตั้งเอง ในโหมด A ใหตั้งคารรูับแสงโดยใชตัวจับชุดโฟกัสกอนกําหนดคาแสงและถายภาพ
• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• อาจมีสัญญาณรบกวนในรปูแบบเสนปรากฏขณะใชฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมัติทีค่าความไวแสงสูง ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส
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A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) ท้ังน้ีไมสามารถใชเลนส IX-NIKKOR ได เลนส CPU 
สามารถระบุไดจากขั้วของ CPU โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ีกระบอกเลนส เลนสชนิด G และ 
E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
ตารางดานลางนี้แสดงจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัสอัตโนมัติ เม่ือใชเทเลคอนเวอร
เตอร AF-S/AF-I โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถโฟกัสวัตถุมืดหรือมีคอนทราสตตํ่า หากคารูรับแสงท่ีใชรวมกับ
เลนสท่ีชากวา f/5.6 ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติเม่ือใชเทเลคอนเวอรเตอรกับ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm 
f/2.8G IF-ED

1 ขอมลูโฟกัสสําหรับจุดโฟกัสที่ไมใชจุดกึ่งกลางจะไดจากไลนเซ็นเซอร
2 กลองจะใชออโตโฟกัสจุดเดียวหากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรบัโหมด

พื้นที่ออโตโฟกัส (0 99)
3 ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติ

วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D

ขั้ว CPU

อุปกรณเสริม
รูรับแสงกวางสุดของ

เลนส จุดโฟกัส

TC-14E,
TC-14E II

f/4 หรือเร็วกวา

f/5.6

TC-17E II

f/2.8 หรือเร็วกวา

f/4

f/5.6 —

1

2

3

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

f/2.8 หรือเร็วกวา

f/4

f/5.6 —

TC-800-1.25E 
ED

f/5.6

อุปกรณเสริม
รูรับแสงกวางสุดของ

เลนส จุดโฟกัส

1

3

2
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A คารูรับแสงเลนส
คารูรับแสงที่อยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A เลนสชนิดไมมี CPU ท่ีรองรับ
เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณ ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมดของกลองไปท่ี A หรือ M และตั้งคารูรับแสง
โดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส ในโหมดอื่นๆ ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน สามารถใช ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU 
(0 172) เพื่อใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU รวมท้ังระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี ถาไมมีการให
ขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพแทนระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงที่กวาง
ท่ีสุด หนาจอรูรับแสงของกลองจะแสดงจํานวนสต็อปจากรูรับแสงที่กวางที่สุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจาก
วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

D เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปนี้ไม สามารถใชรวมกับกลองรุน D610:

• เทเลคอนเวอรเตอร TC-16AS AF
• เลนส Non-AI
• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 600mm 

f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, 

OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 174041–

174180)
• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 174031–

174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–

300490)

• เลนสออโตโฟกัสสําหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8, 
AF 200mm f/3.5 ED, AF Teleconverter TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 
หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 142361–

143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 200111–

200310)

A แฟลชในตัวกลอง
สามารถใชแฟลชในตัวกลองกับเลนส CPU ท่ีมีทางยาวโฟกัส 24 มม. (16 มม. ในรูปแบบ DX) ถึง 300 มม. 
ท้ังน้ีในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงท่ีบางระยะหรือท่ีทางยาวโฟกัสบางคา
เน่ืองจากเกิดเงาของเลนส นอกจากนี้เลนสท่ีบังไมใหวัตถุเห็นไฟชวยลดตาแดงอาจรบกวนการทํางานของระบบ
ลดตาแดง ถอดเลนสฮูดออกเพือ่ปองกันเงา แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของ
เลนสซูมระยะใกล แฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางทั่วถึงเม่ือใชรวมกับเลนสตอไปนี้ท่ีระยะ
ใกลกวาระยะที่ระบดุานลาง:

เลนส ตําแหนงชวงซูม ระยะทางท่ีใกลท่ีสุดท่ีไมเกิดวิกเนต

DX

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED 18–24 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
18 มม. 1.0 เมตร

20–24 มม. ไมมีวิกเนต
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เลนส ตําแหนงชวงซูม ระยะทางที่ใกลท่ีสุดท่ีไมเกดิวิกเนต

DX

AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
20 มม. 2.0 เมตร

24–55 มม. 1.0 เมตร

AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED

18 มม. 1.0 เมตร
24–200 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
28 มม. 1.0 เมตร

50–300 มม. ไมมีวิกเนต

FX

AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR 35 มม. 1.5 เมตร

AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
28 มม. 1.5 เมตร
35 มม. ไมมีวิกเนต

AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
24 มม. 1.0 เมตร

28–35 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
28 มม. 1.5 เมตร
35 มม. ไมมีวิกเนต

AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF

24 มม. 1.5 เมตร
28 มม. 1.0 เมตร
35 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 24 มม. 1.0 เมตร

AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
35 มม. 1.5 เมตร

50–70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
24 มม. 1.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR

24 มม. 2.0 เมตร
28 มม. 1.0 เมตร

50–120 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
28 มม. 1.0 เมตร

50–70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR

28 มม. 1.5 เมตร
35 มม. 1.0 เมตร

50–300 มม. ไมมีวิกเนต
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED * 24 มม. 1.5 เมตร

* เมือ่ไมชิฟตหรอืทิลต

เม่ือใชรวมกับ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED แฟลชจะไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดท่ัวถึงในทุกระยะ

สามารถใชแฟลชในตัวกลองรวมกับเลนส AI-S, AI-, AI-modified NIKKOR, Nikon Series E และเลนสชนิดไมมี CPU 
ท่ีมีทางยาวโฟกัส 24–300 มม. ได เลนส AI 50–300mm f/4.5, modified AI 50–300mm f/4.5, AI-S 50–300mm f/4.5 
ED และ AI 50–300mm f/4.5 ED จะตองใชท่ีตําแหนงการซูม 70 มม. ขึ้นไป เม่ือใชเลนส AI-S และ AI 25–50mm f/4 
ED ชวงดังกลาวที่ไมเกิดวิกเนตคือ 2.0 เมตร ท่ีตําแหนงการซูม 25 มม. และ 1.0 เมตร ท่ีตําแหนงการซูม 28 มม. 
วิกเนตจะไมเกิดขึ้นท่ีตําแหนงการซูม 35 มม. ขึน้ไป
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D ไฟชวยหาออโตโฟกสั
ไฟชวยหาออโตโฟกัสไมสามารถใชงานกับเลนสตอไปน้ี:
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED

• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

ท่ีระยะต่ํากวา 0.7 เมตร เลนสตอไปน้ีอาจกีดขวางไฟชวยหาออโตโฟกัสและรบกวนการทํางานของออโตโฟกัส
ในสภาวะแสงนอย:
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm 

f/3.5–5.6G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
• AF Zoom-Nikkor 24–85mm f/2.8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR

• AF Zoom Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6D (IF)
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180mm 

f/4.5–5.6D
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

ท่ีระยะต่ํากวา 1.0 เมตร เลนสตอไปน้ีอาจกีดขวางไฟชวยหาออโตโฟกัสและรบกวนการทํางานของฟงกชั่นโฟกัส
อัตโนมัติในสภาวะแสงนอย:
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED

• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED

ท่ีระยะต่ํากวา 1.5 เมตร เลนสตอไปน้ีอาจกีดขวางไฟชวยหาออโตโฟกัสและรบกวนการทํางานของออโตโฟกัส
ในสภาวะแสงนอย:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED

• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED



291

n

A การคํานวณมุมมองภาพ
กลอง D610 สามารถใชกับเลนส Nikon สําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. (135) ถาเปดใช ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 90) 
และไดติดตั้งเลนสรูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพจะเหมือนกันกับภาพที่ใชฟลม 35 มม. (35.9 × 24.0 มม.) แตถาติดตั้ง
เลนส DX มุมมองภาพจะถูกปรับเปน 23.5 × 15.7 มม. โดยอัตโนมัติ (รูปแบบ DX)

ถาใสเลนสท่ีมีรูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพจะลดลงไดครั้งละ 1.5 เทา โดยปด ตัดสวน DX อตัโนมัติ แลวเลือก DX 
(24 × 16)

มุมมองภาพ DX (24 × 16) จะมีขนาดเล็กกวามุมมองภาพในรูปแบบ 35 มม.ประมาณ 1.5 เทา ในการคํานวณ
ทางยาวโฟกัสของเลนสในรูปแบบ 35 มม. เม่ือเลือก DX (24 × 16) ใหคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5 
(ตัวอยางเชน ทางยาวโฟกัสท่ีใชจริงของเลนส 50 มม. ในรูปแบบ 35 มม. ควรเปน 75 มม. เม่ือเลือก DX (24 × 16))

ขนาดภาพ FX (36 × 24) (35.9 × 24.0 มม.
เทียบเทากับกลอง 35 มม.)

เลนส แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพ DX (24 × 16) (23.5 × 15.7 มม.
เทียบเทากับกลองรูปแบบ DX)

มุมมองภาพ (FX (36 × 24); รูปแบบ 35 มม.)
มุมมองภาพ (DX (24 × 16); รูปแบบ DX)
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ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)
กลองรองรับ Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS 
ชุดแฟลชเสริมภายนอกสามารถประกอบเขากับชองเสียบแฟลชนอกของกลองไดโดยตรงตามทีอ่ธิบาย
ดานลาง ชองเสียบแฟลชนอกจะมกีานล็อคสําหรับชุดแฟลชที่มสีลักล็อค

1 ถอดฝาครอบชองเสียบแฟลชนอก

2 ประกอบชุดแฟลชเขากับชองเสียบแฟลชนอก
โปรดดูรายละเอียดตางๆ จากคูมือที่ใหมากับชุดแฟลช แฟลชในตัวกลอง
จะไมทํางานเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก

A อะแดปเตอรข้ัวตอซิงค AS-15
เม่ือเมาทอะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก) บนชองเสียบแฟลชนอกของกลอง จะสามารถตอ
อุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลชไดทางขั้วตอซิงค

D ใชเฉพาะอปุกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเกิน 250 โวลตใหกับชองเสียบ
แฟลชนอก นอกจากจะทําใหการทํางานผิดปกติแลวยังจะทําลายวงจรไฟฟาซิงคแฟลชของกลองหรือแฟลชได 
กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนนี้ โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง
เพื่อสอบถามขอมูลเพิม่เติม



293

n

Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีขั้นสูงของ Nikon ชวยใหกลองติดตอสื่อสาร
กับชุดแฟลชที่รองรับไดดีขึ้นเพือ่ใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีขึ้น โปรดดูรายละเอียดตางๆ 
จากคูมือที่ใหมากับชุดแฟลช

❚❚ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี:้
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 และ SB-R200:

• ตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมือ่ติดตั้งกับกลองที่รองรับ CLS จะสามารถใช SU-800 
เปนตัวสั่งงานชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 หรือ SB-R200 ระยะไกลไดสูงสุด
ถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

ชุดแฟลช
SB-910 1 SB-900 1 SB-800 SB-700 1 SB-600 SB-400 2 SB-300 2 SB-R200 3คุณลักษณะ

ไกดนัมเบอร 4
ISO 100 34 34 38 28 30 21 18 10
ISO 200 48 48 53 39 42 30 25 14

1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เมือ่เลือกคาไวตบาลานซเปน v หรือ N (แฟลช) กลองจะตรวจหาฟลเตอร
โดยอัตโนมตัิและปรับไวตบาลานซตามความเหมาะสม

2 ไมสามารถควบคุมแฟลชไรสายได
3 ควบคุมระยะไกลดวยแฟลชในตัวกลองในโหมดสั่งแฟลช หรอืใชชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800 หรอื SB-700 หรือตัวสั่งงาน
แฟลชแบบไรสาย SU-800 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

4 เมตร, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ที่ตําแหนงชวงซูมสวนหวั 35 มม.; SB-910, SB-900 และ SB-700 
โดยใชการกระจายแสงมาตรฐาน

A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน หากชุดแฟลชมี
ไกดนัมเบอร 34 เมตร (ISO 100, 20 °C) จะมีชวงคารูรับแสง f/5.6 เทากับ 34÷5.6 หรือประมาณ 6.1 เมตร เม่ือเพิ่ม
คาความไวแสง (ISO) ขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวยรากที่สองของสอง (ประมาณ 1.4)
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สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชทีร่องรับระบบ CLS:

ชดุแฟลช

SB-910
SB-900
SB-800 SB-700 SB-600

SB-400
SB-300

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
แฟลชหลัก/ชุดควบคุม ระยะไกล

โหมดแฟลช/คุณลักษณะ

SB-910
SB-900
SB-800 SB-700 SU-800 1

SB-910
SB-900
SB-800

SB-700
SB-600 SB-R200

i-TTL
แฟลชลบเงาเพื่อความสมดลุแบบ 
i-TTL สําหรับกลองดิจติอล SLR

✔ 2 ✔ 3 ✔ 2 ✔ 3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AA ปรับรูรับแสงอตัโนมัติ ✔ 4 — — — ✔ 5 — ✔ 5 ✔ 5 — —
A อตัโนมัต ิไมใช TTL ✔ 4 — — — ✔ 5 — — ✔ 5 — —

GN ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง ✔ ✔ — — — — — — — —
M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RPT การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — — — ✔ — ✔ ✔ ✔ —
แฟลชสมัพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัต ิ7 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ลอ็คคาแสงแฟลช ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ไฟชวยหาโฟกัสสําหรับพื้นที่ออโตโฟกัสหลายจุด 8 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ — — —
Flash Color Information Communication 
(การสงสญัญาณขอมูลสไีปยังแฟลช)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

REAR แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Y การลดตาแดง ✔ ✔ ✔ ✔ 9 ✔ ✔ — — — —
ซูมอตัโนมัติ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ — — — —

1 ใชไดเฉพาะเมื่อใช SU-800 ควบคุมชุดแฟลชอีกชุดหนึง่ ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว
2 แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรบักลองดิจิตอล SLR จะใชกับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเมื่อเลือกดวยชุดแฟลช
3 แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรบักลองดิจิตอล SLR จะใชกับระบบวัดแสงเฉพาะจุด
4 เลือกดวยชุดแฟลช
5 จะใชการปรบัรูรบัแสงอัตโนมัติ (AA) ไมวาจะเลือกโหมดจากชุดแฟลชไวที่โหมดใดๆ
6 เลือกดวยกลองได
7 เลือก 1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 
0 234)

8 ตองใชเลนส CPU
9 ไมสามารถใชกับ SB-300

A ปรับรูรับแสงอตัโนมัติ/อัตโนมัต ิไมใช TTL
หากไมไดระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกวางสุดไวโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูต้ังคา การเลือก
ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA) เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU จะเปนการเลือกอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) โดยอัตโนมัติ 
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❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนี้ในโหมดอัตโนมัติที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช SB-80DX, SB-28DX, SB-28, 
SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX 1

SB-30, SB-27 2, SB-22S, 
SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15

SB-23, SB-29 3, 
SB-21B 3, SB-29S 3โหมดแฟลช

A อัตโนมตัิ ไมใช TTL ✔ — ✔ —
M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซํ้า ✔ — — —

REAR
แฟลชสมัพันธมาน
ชัตเตอรชุดท่ีสอง 4 ✔ ✔ ✔ ✔

1 เลือกโหมด P, S, A หรือ M ปดแฟลชในตัวกลองแลวใชชุดแฟลชเสริมภายนอกเทานั้น
2 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A (แฟลชอัตโนมัติที่ไมใช TTL)
3 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 
เทานั้น

4 ใชไดเมื่อใชกลองเลือกโหมดแฟลช

A โหมดควบคุมแฟลช
จอขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ประกอบเขากับชองเสียบ
แฟลชนอกของกลองดังตอไปนี้

สัมพันธกับแฟลช Auto FP (0 234)

i-TTL

ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA)

แฟลชอัตโนมัตท่ีิไมใช TTL (A)

ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง (GN)

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
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D หมายเหตุเกี่ยวกบัชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือแฟลชเสริมภายนอก ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเนื้อหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ีไมมี D610 อยูในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR) ในคูมือ SB-80DX, 
SB-28DX และ SB-50DX

ถาประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมดถายภาพที่ไมใช j แฟลชจะทํางานทุกครั้งเม่ือถายภาพแมกระท่ัง
ในโหมดที่ไมสามารถใชแฟลชในตัวกลองได โปรดทราบวาชุดแฟลชเสริมภายนอกไมสามารถใชในไลฟวิวของ
ภาพยนตร (0 57) ในขณะที่ HDR ทํางานอยู (0 139)

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีความไวแสงระหวาง 100 ถึง 6400 ท่ีคาความไวแสงสูงกวา 6400 อาจไมได
ผลลัพธตามที่ตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานกะพริบ
เปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพ แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําใหไมไดคาแสงที่
ถูกตองในโหมด i-TTL ทานควรเลือกการควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐาน ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช อยาใชแผนปด
แบบอ่ืนๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง ในขณะที่ SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหาออโตโฟกัสโดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี:
• SB-910 และ SB-900: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดกับเลนส
ออโตโฟกัส 17–135 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
จะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวา

• SB-800, SB-600 และ SU-800: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชได
กับเลนสออโตโฟกัส 24–105 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัส
อัตโนมัติจะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวา

• SB-700: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส 
24–135 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะใชได
เม่ือมีจุดโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวา

ในโหมด P คารูรับแสงสูงสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสงดังท่ีแสดงไวดานลาง

คารูรับแสงสูงสุดท่ีเทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400

4 5 5.6 7.1 8 10 11
หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคารูรับแสงสูงสุด
ของเลนส

17–19 มม. 20–105 มม. 106–135 มม.

24–34 มม. 35–49 มม. 50–105 มม.

24–135 มม.
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อุปกรณเสริมอื่นๆ
ขณะเรียบเรียงเนื้อหา D610 มีอปุกรณเสริมดังตอไปนี้

แหลง
พลังงาน

• แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 (0 21, 23): สามารถหาซื้อแบตเตอรี่ EN-EL15 
ไดจากรานคาในพื้นท่ีและตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-25 (0 21): สําหรับชารจไฟแบตเตอรี่ EN-EL15
• ชุดแบตเตอร่ีมัลติพาวเวอร MB-D14: MB-D14 มาพรอมกับปุมกดชัตเตอร, ปุมล็อค AE/AF A, 
ตัวเลือกคําสั่ง และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและยอยเพื่อการถายภาพในแนวตั้ง (สูง) ท่ีดีขึ้น 
เม่ือติดตั้ง MB-D14 ใหถอดฝาปดขั้วตอ MB-D14 ของกลอง

• ปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b: สามารถใชอุปกรณเสริมเหลาน้ี
เพื่อจายไฟใหกับกลองไดนานขึ้น (สามารถใชอะแดปเตอร AC EH-5a และ EH-5 ไดเชนกัน) ตองใช 
EP-5B ในการเชื่อมตอกลองกับ EH-5b โปรดดูรายละเอียดท่ีหนา 299 โปรดทราบวาเม่ือใชกลอง
รวมกับ MB-D14 จะตองใส EP-5B ลงใน MB-D14 ไมใชในตัวกลอง อยาใชกลองโดยใสปล๊ักตอ
อะแดปเตอร AC ท้ังในกลองและใน MB-D14 พรอมกัน

ฟลเตอร

• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอ็ฟเฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัสอัตโนมัติหรือการวัดระยะ
แบบอิเล็กทรอนิกส

• ไมสามารถใช D610 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียรได ใหใชฟลเตอรโพลาไรซแบบหมุน
C-PL หรือ C-PL II แทน

• ใชฟลเตอร NC เพื่อปกปองเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเม่ือวัตถุอยูภายใตแสงจา หรือเม่ือมีแหลงกําเนิด
แสงจาอยูในกรอบภาพ

• ขอแนะนําใหใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) 
เกิน 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, 
A2, A12, B2, B8, B12) ดูรายละเอียดในคูมือของฟลเตอร

อปุกรณเสริม
ชองมองภาพ

• เลนสปรับแกสายตา DK-20C: มีเลนสใหเลือกสําหรับคาไดออปเตอร –5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1, 
+2 และ +3 ม.–1 เม่ือปุมปรับแกสายตาของกลองอยูในตําแหนงกลาง (–1 ม.–1) ใชเลนสปรับแก
สายตาเฉพาะเมื่อไมสามารถปรับโฟกัสตามที่ตองการไดเม่ือใชปุมปรับแกสายตาในตัวกลอง 
(–3 ถึง +1 ม.–1) ทดสอบเลนสปรับแกสายตากอนซื้อเพื่อใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสไดตามที่
ตองการ ไมสามารถใชขอบยางรองตากับเลนสปรับแกสายตาได

• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-21M: DK-21M จะขยายภาพที่ชองมองภาพประมาณ 
1.17 เทา (เลนส 50 mm f/1.4 ท่ีระยะอนันต; –1.0 ม.–1) เพื่อใหจัดองคประกอบภาพไดแมนยํายิ่งขึ้น

• อุปกรณขยายภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยูตรงกลางชองมองภาพเพื่อเพิ่ม
ความแมนยําในระหวางการโฟกัส จําเปนตองใชอะแดปเตอรชองมองภาพ (มีแยกจําหนายตางหาก)

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22: ใช DK-22 เม่ือประกอบอุปกรณขยายภาพ DG-2
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6: DR-6 จะประกอบเขากับชองมองภาพเปนมุมฉากทําใหสามารถ
ดูภาพในชองมองภาพตั้งฉากกับเลนสได (ตัวอยางเชน มองลงมาจากดานบนเมื่อวางกลองใน
แนวนอน)

ความสามารถในการใชงานอาจแตกตางกนัไปตามประเทศและภมูภิาค โปรดดเูวบ็ไซตหรือโบรชวัรของเราสาํหรับขอมลูลาสุด
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ซอฟตแวร

• Capture NX 2: โปรแกรมตกแตงภาพฉบบัสมบรูณ ซึ่งเพียบพรอมไปดวยฟงกชั่นตกแตงภาพ
ระดับสูง เชน Selection control point (จุดควบคุมตัวเลือก) และ Auto retouch brush 
(แปรงรีทัชอัตโนมัติ)

• Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกภาพยนตรและ
ภาพถาย แลวบันทึกภาพลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอรโดยตรง

หมายเหตุ: ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด สําหรับขอมูลลาสุดวาดวยระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 
ใหดูไดจากเว็บไซตท่ีระบุไวในหนา xxiii ตามคาตั้งจากโรงงาน Nikon Message Center 2 จะ
ตรวจสอบหารุนอัพเดตของเฟรมแวรและซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใช
คอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเม่ือพบ
ซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัพเดต

ฝาปด
ตวักลอง

ฝาปดตัวกลอง BF-1B/BF-1A: ฝาปดตัวกลองจะปองกันไมใหมีฝุนจับท่ีกระจก หนาจอชองมองภาพ 
และ low-pass filter เม่ือไมไดใสเลนส

รีโมต
คอนโทรล/
รีโมต
คอนโทรล
ไรสาย

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ML-L3: ML-L3 ใชแบตเตอรี่ CR2025 ขนาด 3 V 

กดกานล็อคชองบรรจุแบตเตอรี่ไปทางขวา (q) ใชเล็บสอดเขาไปในชองวางแลวเปดชองบรรจุ
แบตเตอรี่ (w) ตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่ในทิศทางที่ถูกตอง (r)

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10: เมือ่ตดิตัง้รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 ทานจะสามารถ
ควบคมุกลองไดจากระยะไกลโดยใชรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-T10

• รโีมตคอนโทรลไรสาย WR-1: ชดุ WR-1 ใชการทาํงานเปนกลุมสองกลุมหรือมากกวา โดยอปุกรณหนึง่
มฟีงกชัน่ทาํหนาทีเ่ปนตวัสงสญัญาณ และอปุกรณทีเ่หลอืทาํหนาทีเ่ปนตวัรับสญัญาณ ตวัรับสญัญาณ
จะตดิกบัขัว้ตออปุกรณเสริมของกลองหนึง่ตวัหรอืมากกวา ชวยใหสามารถใชตวัสงเพือ่ลัน่ชตัเตอรของ
กลองได

ข้ัวตอ
อปุกรณเสริม

D610 มีชองตออุปกรณเสริมสําหรับ สายล่ันชตัเตอร MC-DC2 
(0 79) และ ชุด GP-1 และ GP-1A GPS (0 175) ซึง่เชือ่มตอโดยให
เคร่ืองหมาย 4 บนสายตอตรงกับเคร่ืองหมาย 2 ถัดจากขั้วตอ
อุปกรณเสริม (ปดฝาปดชองตอของกลองเม่ือไมไดใชงานขั้วตอ)

ไมโครโฟน ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 61)

อะแดปเตอร
ไรสาย 

อะแดปเตอรไรสายแบบพกพา WU-1b: รองรับการสื่อสารสองทางระหวางกลองกับอุปกรณ
อัจฉริยะที่ใช Wireless Mobile Utility



299

n

การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบอุปกรณเสริมปลั๊กตอและอะแดปเตอร AC

1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (q) และปลั๊กตออะแดปเตอร 
AC (w)

2 เสียบปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5B
ใสปลั๊กตอในทิศทางตามทีแ่สดงในภาพโดยใหปลั๊กตอกดกาน
ล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคปลั๊กตอเขาที่
เมื่อใสปลั๊กตอลงไปจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC ใหลอดผานชองปลั๊กตอ
แลวปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

4 เชื่อมตออะแดปเตอร AC
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และเสยีบสายไฟ 
EP-5B เขากบัชองตอ DC (r) สัญลักษณ V จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อกลองไดรับไฟจาก
อะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ
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การดูแลรักษากลอง

การจัดเก็บ
เมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานาน ใหปดฝาครอบปองกันจอภาพ นําแบตเตอรี่ออก และเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหง
และเย็นโดยปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ไว เก็บกลองไวในที่แหงและมอีากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา 
หามเก็บกลองไวกับลูกเหม็นหรือการบูร หรือในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดี หรือมคีวามช้ืนเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
• มีอณุหภูมสิูงกวา 50 °C หรือตํ่ากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทนิเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ

ตวักลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลอง
ตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือ
ออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท ส่ิงสําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ ท่ีหลุดเขาไปภายใน
ตัวกลอง อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และชองมอง
ภาพ

ชิ้นสวนที่ทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก 
ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหต้ังกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบ
รอยน้ิวมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุม
และคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกดเนื่องจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือ
ทํางานผิดปกติ

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอปุกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดรับการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทานนํากลอง
ไปตรวจสภาพท่ีรานคาท่ีทานซ้ือกลองหรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงต้ังทุกหน่ึงถึงสองป และรับบริการ
ตรวจสภาพทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและ
ซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนําอุปกรณเสริมใดๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือแฟลชเสริม
ภายนอก เขารับการตรวจสภาพหรือซอมแซมพรอมกับกลองดวย
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Low-Pass Filter
เซ็นเซอรรับภาพที่ทําหนาทีเ่ปนอปุกรณสรางภาพของกลองจะมี Low-Pass Filter เพือ่ปองกันสีเหลื่อม (moir) 
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนฟลเตอรปรากฏในภาพถาย ทานสามารถทําความสะอาด
ฟลเตอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนต้ัูงคา สามารถทําความสะอาดฟลเตอรได
ตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดทนัท ีหรือสามารถทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดหรือ
ปดกลอง

❚❚“ทําความสะอาดทันที”

1 เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลท ทําความสะอาด
เซ็นเซอร ในเมนต้ัูงคา แลวกด 2

2 เลือก ทําความสะอาดทันที
กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริ่มทําความสะอาด 
ขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 10 วินาที ในชวงเวลา
ดังกลาว สัญลักษณ P จะกะพริบบนแผงควบคุม 
ซ่ึงจะใชงานกลองไมไดในชวงเวลาดังกลาว หามถอดหรือ
ตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟจนกวาจะทําความสะอาด
เสร็จและสัญลักษณ P หายไปจากหนาจอ

A วางฐานกลองลงกบัพ้ืน
การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือวางฐานกลองลงกับพื้น
ดังแสดงทางดานขวา

ปุม G
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❚❚“ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามที่อธิบายใน
ขั้นตอนที่ 2 ในหนาที่แลว ไฮไลท ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด 
แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก และกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เม่ือเปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติทุกครั้งท่ีเปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เม่ือปด

กลองจะทําความสะอาดเซน็เซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะปดการทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เม่ือเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเม่ือเปดหรือปดการทํางานของกลอง

ไมตอง
ทําความสะอาด

ปดการทําความสะอาดเซน็เซอรภาพโดยอัตโนมัติ

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ การทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ
อาจไมทํางานเมื่อเปดกลองถาแฟลชกําลังชารจอยู

การทําความสะอาดจะทําโดยการสั่น low-pass filter ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู 
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ใหทาํความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 303) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจหยุดทํางานชั่วคราว
เพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกครั้งหลังจากผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจาก Low-Pass Filter ไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูต้ังคา (0 301) จะสามารถทําความสะอาดฟลเตอรไดดวยตนเองตามที่อธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม 
โปรดทราบวาฟลเตอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหายไดงาย Nikon แนะนําใหนําฟลเตอรเขารับการ
ทําความสะอาดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon ทีไ่ดรับการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชื่อมตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาด low-pass filter 
ปดการทํางานของกลองและใสแบตเตอรี่ EN-EL15 ที่ชารจจนเต็ม หรือเช่ือมตอปลั๊กตออะแดปเตอร 
AC EP-5B และอะแดปเตอร AC EH-5b ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 
จะมใีหใชในเมนูต้ังคาโดยเครื่องมรีะดับพลังงานแบตเตอรี่ J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลองและกดปุม G เพื่อแสดงเมน ู
ไฮไลท ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ในเมนูต้ังคา 
แลวกด 2

4 กด J
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏในจอภาพและ
แถวเสนประจะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ 
เมื่อตองการกลับสูการทํางานปกติโดยไมตรวจสอบ 
low-pass filter ใหปดการทํางานของกลอง

ปุม G
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5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้นและ
มานชัตเตอรจะเปดเพือ่ใหเห็น low-pass filter 
การแสดงผลบนชองมองภาพจะดับลง และเสนประ
บนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบ Low-Pass Filter
จัดมุมกลองใหแสงตกกระทบบน low-pass filter แลวตรวจดูสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองบนฟลเตอร ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําขั้นตอนที่ 8 
ตอไป

7 ทําความสะอาดฟลเตอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากฟลเตอร อยาใชแปรง
ของลูกยางเปาลมเนื่องจากขนแปรงอาจทําใหฟลเตอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถขจัดออกได
โดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ังเทานัน้ หามสัมผัส
หรือเช็ดฟลเตอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลบัเขาที่
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A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงาย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชตัเตอรจะปด
โดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏบิัติตามขอควรระวังตอไปนี้:
• อยาปดการทํางานของกลองหรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออนกําลังลงขณะกระจกยกขึ้น เสียงบิ๊บจะดังขึ้นและไฟสัญญาณตั้งเวลาจะกะพริบขึ้นเพือ่เตือนวา
มานชัตเตอรจะปดและกระจกจะลดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุดการทําความสะอาดหรือการตรวจสอบ
ในทันที

D ส่ิงแปลกปลอมบน low-pass filter
Nikon ใชความระมัดระวังอยางเต็มท่ีเพื่อปองกันไมใหมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปสัมผัสกับ low-pass filter 
ในระหวางการผลิตหรือการจัดสง อยางไรก็ตาม D610 ไดรับการออกแบบใหใชกับเลนสท่ีถอดเปลี่ยนไดและอาจมี
ส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปในตัวกลองเมื่อถอดหรือเปลี่ยนเลนส ส่ิงแปลกปลอมที่หลุดลอดเขาไปในตัวกลอง
อาจติดอยูบน low-pass filter และอาจปรากฏอยูในภาพถายที่ถายในบางสภาพการณ เพือ่ปองกันกลองขณะไมได
ใสเลนส โปรดแนใจวาไดปดฝาปดตัวกลองท่ีใหมาโดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ท่ีอาจติดอยูกับฝาปด
ตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบน low-pass filter ใหทําความสะอาดฟลเตอรตามท่ีอธิบายไวดานบน 
หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถายที่ไดรับผลจาก
ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูบนฟลเตอรไดโดยใช Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 298) หรือใชตัวเลือกการ
ทําความสะอาดภาพในโปรแกรมภาพของบริษัทอื่น
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การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง
อยาทํากลองตก: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได

เก็บในที่แหง: ผลิตภณัฑน้ีไมสามารถกันนํ้าไดและอาจทํางานผิดปกติไดถาจุมลงในน้ําหรือสัมผัสกับความชื้นสูง 
หากกลไกภายในขึน้สนิมอาจทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเล่ียงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภมิูโดยฉับพลัน เชน การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิท่ีเกิดจากการเขาออกตึกอาคารที่มีเครื่องทําความอบอุนในวันท่ีอากาศหนาว สามารถกอใหเกิดการควบแนน
ของไอน้ําภายในตัวกลอง เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลองหรือในถุงพลาสติก
กอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภมิูซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

เก็บใหพนจากสนามแมเหล็กกําลังสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูงท่ีกําเนิดจากอุปกรณเครื่องมือ เชน เครื่องสง
สัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูลในการดหนวยความจํา หรือมีผลกระทบตอวงจร
ไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาหันหนาเลนสเขาหาดวงอาทิตย: อยาหันหนาเลนสเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ เปนเวลานาน 
แสงจดัจาอาจทําใหเซน็เซอรรับภาพเสื่อมสภาพ หรือทําใหมีสีขาวฟุงในภาพถายได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดปล๊ักไฟหรือนําแบตเตอรี่ออก: อยาถอดปลั๊กไฟหรือนําแบตเตอรี่ออกขณะเปด
กลองหรือขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพถาย การฝนตัดการจายไฟออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือ
ทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลิตภณัฑชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันไมใหการจายไฟถูกรบกวนโดยไมต้ังใจ 
โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหง
เน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทราย
หรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD 
สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอีกครั้ง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองอยางแผวเบา 
เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหต้ังกระปองในแนวตั้งเพือ่ปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือ
หรือคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ 
เช็ดทําความสะอาด

ดู “Low-Pass Filter” (0 301, 303) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาด Low-Pass Filter

หนาสัมผัสเลนส: รักษาหนาสัมผัสเลนสใหสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผสัมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหายไดงาย อยาใชแรงกดมานชัตเตอร 
หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเครื่องเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ การกระทําเหลาน้ี
อาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูป หรอืฉีกขาดได
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การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร AC อยู 
ใหถอดปลั๊กอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อปองกันสารเคมี
รั่วไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บกระเปากลองไวในถุงพลาสติก
เน่ืองจากอาจทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้นจะมีประสิทธภิาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ 
จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะๆ

นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละคร้ัง เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลองและกดชัตเตอร
สองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก็บอีกครั้ง

เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขัว้ตอแบตเตอรี่กอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกครั้ง

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพกิเซลใชงานไดจริงไมตํ่ากวา 99.99% 
โดยจะมีสวนที่หายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซลที่สวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน 
หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ และไมสงผลตอภาพที่บนัทึกดวยกลองเครื่องน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่แสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพเนื่องจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือ
ฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากหนาจอ
แตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง 
หรือเขานัยนตาและปาก

ปดฝาครอบปองกันจอภาพเมื่อเคลื่อนยายกลองเปนระยะทางไกลหรือเม่ือวางไวหางตัว

แบตเตอร่ี: หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่อาจรั่วหรือระเบิดได ปฏิบติัตามขอควรระวังตอไปน้ี
ในการใชงานแบตเตอรี่:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเครื่องกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ อุปกรณเหลาน้ีจะดึง
กําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถใชงาน
ไดอีกตอไป เม่ือไมใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลองและใชจนไฟหมดกอนนําออกและเก็บไว
ในสถานที่ท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบที่ 15 ถึง 25 °C (หลีกเลี่ยงบริเวณที่รอนจัดหรือเย็นจัด) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอย
หน่ึงครั้งทุกหกเดือน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง แบตเตอรี่ท่ีไมมี
ประจุเหลืออยูตองนํามาชารจกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอรี่ขณะที่อุณหภูมิภายในแบตเตอรี่สูง
จะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดหรือชารจไดเพยีงบางสวน รอให
แบตเตอรี่เยน็ตัวลงกอนชารจ
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• การชารจแบตเตอรี่ตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธภิาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานที่อุณหภูมิหอง แสดงวาตองเปลี่ยน
แบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่ EN-EL15 กอนใหม

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่ EN-EL15 กอนสํารองใหพรอมและ
ชารจไฟไวใหเต็ม พื้นท่ีท่ีทานอาศัยอยูอาจทําใหไมสามารถหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดในเวลาอันรวดเร็ว 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่
จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกอาคารในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอรี่สํารองไวในท่ีอบอุน และสลับ
แทนกันเมื่อจําเปน เม่ือเก็บแบตเตอรี่ท่ีเย็นใหอุนขึ้น อาจมีกําลังไฟกลับคืนมา

• แบตเตอรี่ใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมายภายในทองถิ่น



309

n

การตั้งคาที่ใชได
ตารางตอไปนีแ้สดงการตั้งคาที่สามารถปรับไดในแตละโหมด

i j P S, A, M

k, p, 
n, o, 
s, 0

l, m, 
r, t, 
u, v w

x, y, 
z

1, 2, 
3

เมน ูถ ายภาพ

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
การตั้งชื่อไฟล 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
คุณภาพของภาพ 1, 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ขนาดภาพ 1, 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
พื้นท่ีภาพ 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
การบบีอัดภาพ JPEG 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
การบนัทึก NEF (RAW) 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ไวตบาลานซ 1, 2 — — ✔ ✔ — — — — —
ต้ังคา Picture Control 1 — — ✔ ✔ — — — — —
ควบคุมความผิดเพีย้นอัตโนมัติ 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
พื้นท่ีสี 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Active D-Lighting 1 — 3 — 3 ✔2 ✔ 2 — 3 — 3 — 3 — 3 — 

HDR (High Dynamic Range) 1, 2 — — ✔ ✔ — — — — —
ควบคุมขอบมืด 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ต้ังคาความไวแสง (ISO) 1, 2 ✔ 4 ✔ 4 ✔ ✔ ✔ 4 ✔ 4 ✔ 4 ✔ 4 ✔ 4

โหมดรีโมตคอนโทรล 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
การถายภาพซอน 1, 2 — — ✔ ✔ — — — — —
การถายแบบเวนชวงเวลา 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ถายภาพเหลื่อมเวลา 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ต้ังคาภาพยนตร 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

การต ั งค าอ ื นๆ
2

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (ชองมองภาพ) ✔ 5 ✔ 5 ✔ ✔ ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5

โหมดพืน้ท่ีออโตโฟกัส (ชองมองภาพ) ✔ 5 ✔ 5 ✔ ✔ ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5

โหมดออโตโฟกัส (ไลฟวิว/ภาพยนตร) ✔ 5 ✔ 5 ✔ ✔ ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5

โหมดพืน้ทีอ่อโตโฟกัส (ไลฟววิ/ภาพยนตร) ✔ 5 ✔ 5 ✔ ✔ ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5

คางปุมล็อค AE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
โปรแกรมแบบยืดหยุน — — ✔ — — — — — —
ระบบวัดแสง — — ✔ ✔ — — — — —
การชดเชยแสง — — ✔ ✔ — — — — —
การถายครอม — — ✔ ✔ — — — — —
โหมดแฟลช ✔ 5 — ✔ ✔ ✔ 5 — ✔ 5 — —
การชดเชยแสงแฟลช — — ✔ ✔ — — — — —
ล็อคคาแสงแฟลช ✔ — ✔ ✔ ✔ — ✔ — —



310

n

การต ั งค าแบบกำหนดเอง  6

a1: เลือกสิ่งท่ีสําคัญเม่ือใช AF-C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
a2: เลือกสิ่งท่ีสําคัญเม่ือใช AF-S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
a4: ไฟแสดงจุด AF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
a5: จุดโฟกัสแบบวนรอบ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
a6: จํานวนจุดโฟกัส ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
a7: ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔
b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
b3: ชดเชยแสงอยางงาย — — ✔ ✔ — — — — —
b4: บริเวณที่เนนกลางภาพ — — ✔ ✔ — — — — —
b5: ชดเชยแสงอยางละเอียด ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
c1: ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
c2: ต้ังเวลาสแตนดบาย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
c3: ต้ังเวลาถาย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
c4: หนวงเวลาปดจอภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
c5: ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d1: เสียงเตือน ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d2: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d3: การแสดงและปรับความไวแสง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d4: แสดงคําแนะนําบนจอ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d5: ความเร็วการถายในโหมด CL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d6: ถายตอเน่ืองสูงสุด ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d7: การเรียงหมายเลขไฟล ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d8: การแสดงผลขอมูลการถายภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d9: ไฟหนาจอ LCD ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d10: โหมดหนวงเวลาถาย 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d11: เตือนใหใชแฟลช — — ✔ ✔ — — — — —
d12: แบตเตอรี่ประเภท MB-D14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
d13: ลําดับแบตเตอรี่ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

i j P S, A, M

k, p, 
n, o, 
s, 0

l, m, 
r, t, 
u, v w

x, y, 
z

1, 2, 
3
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1 รเีซ็ตดวย รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 214)
2 รเีซ็ตโดยใชคาการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 151)
3 คงที่ที่ อัตโนมติั
4 ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั ใชงานไมได
5 รเีซ็ตเมือ่หมนุแปนหมนุเลือกโหมดไปทีก่ารตั้งคาใหม
6 รีเซ็ตเปน รีเซ็ตการตัง้คาแบบกําหนดเอง (0 221)

การต ั งค าแบบกำหนดเอง  6

e1: ความเร็วสัมพันธกับแฟลช ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช — — ✔ ✔ — — — — —
e3: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/
แฟลชเสริม

— — ✔ ✔ — — — — —

e4: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช — — ✔ ✔ — — — — —
e5: โมเดลล่ิงแฟลช — — ✔ ✔ — — — — —
e6: ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ — — ✔ ✔ — — — — —
e7: ลําดับการถายครอม — — ✔ ✔ — — — — —
f1: ปุม OK (โหมดถายภาพ) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
f2: กําหนดปุม Fn ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
f3: กําหนดปุม Preview ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
f4: กําหนดปุม AE-L/AF-L ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
f5: แปนหมุนเลือกคําสั่ง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
f6: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
f7: ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
f8: แสดงคากลับดาน ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
f9: กําหนดปุม 4 ของ MB-D14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
g1: กําหนดปุม Fn ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
g2: กําหนดปุม Preview ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
g3: กําหนดปุม AE-L/AF-L ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
g4: กําหนดปุมชัตเตอร ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

i j P S, A, M

k, p, 
n, o, 
s, 0

l, m, 
r, t, 
u, v w

x, y, 
z

1, 2, 
3
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คาเร่ิมตน
คาต้ังจากโรงงานสําหรับตัวเลือกตางๆ ในเมนูกลองมีดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเกีย่วกับการรีเซ็ตโดยกดสองปุม 
ใหดูหนา 151

❚❚คาเร่ิมตนของเมนูแสดงภาพ

❚❚คาเร่ิมตนของเมนูถายภาพ 1

1 เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 214)
2 รีเซ็ตเมนูถายภาพ ไมสามารถเลือกไดในขณะที่กําลังถายภาพ
3 เวลาเริ่มรเีซ็ตเปน ทันที, ชวงเวลาหางรีเซ็ตคาเปน 1 นาที จํานวนชวงเวลาหางและจํานวนภาพรีเซ็ตคาเปน 1 และตั้งคา เร่ิม เปน ปด 
การถายภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อทําการรเีซ็ต

4 ชวงหางเวลารีเซ็ตคาเปน 5 วินาท ีเวลาในการบันทึก 25 นาที

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
โฟลเดอรแสดงภาพ ND610 207
แสดงภาพทันทีที่ถาย ปด 212
หลังจากลบ แสดงภาพถัดไป 212
หมุนแนวตั้ง เปด 212

ฉายสไลด

ประเภทของภาพ
ภาพนิ่งและ
ภาพยนตร 213

ชวงเวลาระหวางภาพ 2 วินาที

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
การตั้งช่ือไฟล DSC 216
หนาที่ของการดในชองที่ 2 ภาพที่เกินมา 96
คุณภาพของภาพ JPEG Normal 93
ขนาดภาพ ใหญ 95
พื้นที่ภาพ
ตัดสวน DX อัตโนมัติ เปด 89
เลือกพื้นที่ภาพ FX (36 × 24) 90
การบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด 94
การบันทึก NEF (RAW)

รูปแบบ
บีบอัดแบบไม
สูญเสียคุณภาพ 94

ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) 14 บิท
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > ปกติ 115
การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0 117
เลือกอุณหภูมิสี 5000 K 120
ตั้งคาเอง d-1 121
ตั้งคา Picture Control มาตรฐาน 129
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ปด 217
พื้นที่สี sRGB 217
Active D-Lighting
P, S, A, M, 1, 2, 3 ปด

137
โหมดอื่นๆ อัตโนมัติ

HDR (High Dynamic Range)
โหมด HDR ปด 140
ความแตกตางของคาแสง อัตโนมัติ 140
ความเนียน ปกติ 141
ควบคุมขอบมืด ปกติ 218
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ปด 218
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ปกติ 218
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO)
P, S, A, M 100

105
โหมดอื่นๆ อัตโนมัติ
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด 107
โหมดรีโมตคอนโทรล รีโมตหนวงเวลา 85
การถายภาพซอน 2

โหมดการถายภาพซอน ปด 160
จํานวนภาพ 2 161
ปรับแสงอัตโนมัติ เปด 162
การถายแบบเวนชวงเวลา รีเซ็ต 3 164
ถายภาพเหลื่อมเวลา รีเซ็ต 4 168
ตั้งคาภาพยนตร
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1920 × 1080; 30p

65
คุณภาพภาพยนตร คุณภาพสูง
ไมโครโฟน ความไวอัตโนมัติ
ปลายทาง ชองที่ 1

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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❚❚คาเร่ิมตนของเมนูการต้ังคาแบบกําหนดเอง *

* เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตการต้ังคาแบบกําหนดเอง (0 221)

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
a1 เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C การถาย 221
a2 เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S โฟกัส 221
a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค 3 (ปกติ) 222
a4 ไฟแสดงจุด AF อัตโนมัติ 222
a5 จุดโฟกัสแบบวนรอบ ไมวน 222
a6 จํานวนจุดโฟกัส 39 จุด 223
a7 ไฟชวยหาออโตโฟกสัในตัวกลอง เปด 223

b1
ระดับการเพิ่มคาความไวแสง 
(ISO)

1/3 สต็อป 224

b2 ระดบั EV สาํหรับควบคมุคาแสง 1/3 สต็อป 224
b3 ชดเชยแสงอยางงาย ปด 225
b4 บริเวณที่เนนกลางภาพ φ 12 มม. 226
b5 ชดเชยแสงอยางละเอียด

วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ 0
226วัดแสงเนนกลางภาพ 0

วัดแสงเฉพาะจุด 0
c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร ปด 226
c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย 6 วินาที 227
c3 ตั้งเวลาถาย

หนวงเวลาถายเมื่อต้ังเวลา 10 วินาที
227จํานวนภาพ 1

ชวงเวลาหางระหวางภาพ 0.5 วินาที
c4 หนวงเวลาปดจอภาพ

แสดงภาพ 10 วินาที

228

เมนู 1 นาที
การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

10 วินาที

แสดงภาพทันทีที่ถาย 4 วินาที
ไลฟวิว 10 นาที

c5 ระยะเวลารอคําส่ังจากรีโมต 1 นาที 228
d1 เสียงเตือน

ความดัง ปด
228

ความสูงต่ํา สูง
d2 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ ปด 229

d3 การแสดงและปรบัความไวแสง
แสดงจํานวนภาพ

ที่ถายได
229

d4 แสดงคําแนะนําบนจอ เปด 229
d5 ความเร็วการถายในโหมด CL 3 fps 229
d6 ถายตอเนื่องสูงสุด 100 230
d7 การเรียงหมายเลขไฟล เปด 230

d8 การแสดงผลขอมลูการถายภาพ อัตโนมัติ 231
d9 ไฟหนาจอ LCD ปด 231

d10 โหมดหนวงเวลาถาย ปด 231
d11 เตือนใหใชแฟลช เปด 231

d12 แบตเตอรี่ประเภท MB-D14
LR6 

(AA อัลคาไลน)
232

d13 ลําดับแบตเตอรี่
ใชแบตเตอรี่ 

MB-D14 กอน
233

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช 1/200 วินาที 234
e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช 1/60 วนิาที 235

e3
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/
แฟลชเสริม

TTL 236

e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช ทั้งภาพ 240
e5 โมเดลลิ่งแฟลช เปด 241
e6 ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ AE และแฟลช 241

e7 ลําดับการถายครอม
MTR > อันเดอร > 

โอเวอร
241

f1 ปุม OK (โหมดถายภาพ)
เลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง

241

f2 กําหนดปุม Fn เลือกพื้นที่ภาพ 242
f3 กําหนดปุม Preview ดูตัวอยาง 244
f4 กําหนดปุม AE-L/AF-L ล็อค AE/AF 244
f5 แปนหมุนเลือกคําส่ัง

หมุนแบบยอนกลับ
ชดเชยแสง: U
ความไวชัตเตอร/
รูรับแสง: U

245สลับหลัก/รอง ปด

การตั้งคารูรับแสง
แปนหมุนเลือก
คําส่ังยอย

เมนูและการแสดงภาพ ปด
f6 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน ไม 246
f7 ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด กดชัตเตอรได 246
f8 แสดงคากลับดาน 246
f9 กําหนดปุม 4 ของ MB-D14 ล็อค AE/AF 247

g1 กําหนดปุม Fn ไมมี 247
g2 กําหนดปุม Preview ใสเครื่องหมายดัชนี 248
g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L ล็อค AE/AF 248
g4 กําหนดปุมชัตเตอร ถายภาพ 248

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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❚❚คาเร่ิมตนของเมนูต้ังคา
ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

บันทึก User Settings
บันทึกลง U1 คาตั้งจากโรงงานของ

โหมดถายภาพเปน P
81

บันทึกลง U2
ความสวางของจอภาพ ปรับเอง

250
ปรับเอง 0
ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

301

HDMI
ความละเอียดของสัญญาณ อัตโนมัติ

205
การควบคุมอุปกรณ เปด

ลดการกะพริบ อัตโนมัติ 252
โซนเวลาและวนัที่
ชดเชยเวลากลางวัน ปด 253
หมุนภาพอัตโนมัติ เปด 254
GPS
ตั้งเวลาสแตนดบาย เปดใช

175
ใช GPS ตั้งนาฬิกาในกลอง ใช
สง Eye-Fi เปดใช 260

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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โปรแกรมวัดแสง (โหมด P)
โปรแกรมวัดแสงของโหมด P แสดงในกราฟตอไปนี้

คา EV สูงสุดและต่ําสุดจะแตกตางกนัไปขึ้นอยูกับคาความไวแสง (ISO) กราฟดานบนเปนคาเมือ่ใชคา
ความไวแสง (ISO) เทียบเทากับ ISO 100 เมื่อใชการวัดแสงเฉลีย่ทั้งภาพ คาที่เกินกวา 161/3 EV จะลดลงเหลือ 
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ISO 100; เลนสท่ีมีรูรับแสงกวางสุด f/1.4 และรูรับแสงแคบสุด f/16 
(เชน AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)

ความไวชัตเตอร (วินาที)

ร ูร
 ับแ
สง



316

n

ปญหาและวิธีการแกไข
ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษารานคาหรือ
ตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

แบตเตอรี่/การแสดงผล
กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง หากปดกลอง
ไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออกแลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดป
เตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะนั้นอาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดรับ
ผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมไดโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพหรือใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 33, 297)

ชองมองภาพมืด: ใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็ม (0 21, 35)

หนาจอปดโดยไมมีการเตือน: เลือกเวลาหนวงใหนานขึน้สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย) 
หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) (0 227, 228)

หนาจอแผงควบคมุและชองมองภาพไมตอบสนองและมีแสงริบหร่ี: เวลาการตอบสนองและความสวางของ
หนาจอเหลาน้ีจะแตกตางกันไปขึ้นกับอุณหภมิู

เห็นเสนบางๆ รอบจดุโฟกัสท่ีใชอยู หรือหนาจอเปลี่ยนเปนสีแดงเม่ือไฮไลทจุดโฟกัส: ปรากฏการณน้ี
เปนสิ่งปกติสําหรับชองมองภาพชนิดน้ีและไมใชการทํางานที่ผิดปกติ
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การถายภาพ (ทุกโหมด)
กลองใชเวลาเปดนาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําล็อค เต็ม หรือไมไดใสการด (0 29, 31)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด; 0 246) และยังไมไดใส
การดหนวยความจําลงในกลอง (0 32)

• แฟลชในกลองกําลังชารจ (0 39)
• กลองไมไดโฟกัส (0 38)
• เลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง แตรูรับแสงไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด ถา B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก 

วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําส่ัง) > การตั้งคารูรับแสง 
เพื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสในการปรับรูรับแสง (0 245)

• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด A หรือ M (0 288)

กลองตอบสนองปุมกดชตัเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการต้ังคาแบบกําหนดเอง d10 (โหมดหนวงเวลาถาย; 0 231)

กลองไมถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล:
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล (0 298)
• เลือกโหมดลั่นชัตเตอรดวยรีโมตคอนโทรล (0 85)
• แฟลชกําลังชารจ (0 87)
• หมดเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําส่ังจากรีโมต, 0 228) ใหกดปุม
กดชัตเตอรของกลองลงครึ่งหน่ึง

• แสงจารบกวนการทํางานของรีโมต

ภาพไมอยูในโฟกสั:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 97)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ: ใชแมนวลโฟกัสหรือการล็อคโฟกัส (0 102, 103)

กลองไมล็อคโฟกัสเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: ใชปุม A AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัสเม่ือเลือก AF-C 
ไวสําหรับโหมดโฟกัส หรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีในโหมด AF-A

ไมสามารถเลือกจดุโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 101)
• เลือกตัวเลือกออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติหรือออโตโฟกัสใบหนาสําหรับโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส 
ใหเลือกโหมดอื่นแทน

• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 177) หรือกําลังใชงานเมนูอยู (0 207)
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อปดจอภาพหรือเปดตั้งเวลาสแตนดบาย (0 39)

เลือกโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัสไมได: เลือกแมนวลโฟกัสไว (0 55, 103)

เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเน่ือง กลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว: การถายภาพ
ตอเน่ืองไมสามารถใชงานไดหากแฟลชในตัวกลองทํางาน (0 145)

ไมสามารถเปลี่ยนขนาดภาพได: ต้ัง คุณภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 93)

กลองบันทึกภาพไดชา: ปดการลดนอยซเม่ือเปดรับแสงเปนเวลานาน (0 218)
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มีสัญญาณรบกวน (เสน, ฝา หรือจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน) ปรากฏบนภาพ:
• เลือกคาความไวแสง (ISO) ตํ่าลงหรือใชการลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 105, 218)
• ความไวชัตเตอรตํ่ากวา 1 วินาที: ใชการลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน (0 218)
• ปด Active D-Lighting เพื่อลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน (0 137)

ไฟชวยหาออโตโฟกสัไมติด:
• ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะไมทํางานถาเลือก AF-C สําหรับโหมดออโตโฟกัส (0 97) หรือเมื่อเลือกออโตโฟกัสตอเน่ือง
เม่ือกลองอยูในโหมด AF-A เลือก AF-S ถาเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจากออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ
ไวสําหรับโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส ใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 99, 101)

• กลองอยูในโหมดไลฟวิวหรือกําลังบนัทึกภาพยนตร
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (ไฟชวยหาออโตโฟกสัในตัวกลอง) (0 223)
• ไฟชวยหาออโตโฟกัสปดทํางานโดยอัตโนมัติ หลอดไฟอาจรอนเม่ือใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอใหหลอดไฟเย็นลง

มีรอยปรากฏในภาพถาย: ทําความสะอาดเลนสชิ้นหนาและหลัง ถาปญหายังคงมีอยู ใหทําความสะอาดเซ็นเซอร
รับภาพ (0 301)

เสียงไมถูกบันทึกลงในภาพยนตร: เลือก ปดไมโครโฟน ไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ไมโครโฟน

ความสวางของภาพบนจอภาพแตกตางจากคาแสงของภาพท่ีถายในโหมดไลฟวิว:
• มีการเลือกการวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรือเฉพาะจุด (0 109)
• กลองอยูในโหมด M
• วัตถุสวางหรือมืดเกินไป
• Active D-Lighting ทํางานอยู (0 137)
• ถายภาพแบบเปดรับแสงเปนเวลานาน (0 79)
• มีการใชแฟลช (0 143)

การกะพริบถ่ีหรือแถบปรากฏขึ้นในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือกสําหรับ 
ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพื้นท่ีน้ัน (0 252)

เกิดแถบสวางในระหวางไลฟวิวหรือระหวางบันทึกภาพยนตร: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลชหรือแหลงกําเนิดแสง
ในเวลาสั้นๆ แบบอ่ืนๆ ในระหวางไลฟวิวหรือระหวางการบันทึกภาพยนตร

ไมสามารถเลือกรายการเมนูได: ตัวเลือกบางตัวเลือกอาจไมสามารถใชงานไดในทุกโหมด
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การถายภาพ (P, S, A, M)
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดของกลองไปท่ี A หรือ M (0 288)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปท่ี S หลังจากเลือกความไวชัตเตอร A ในโหมด M: เลือกความไวชัตเตอรใหม 

(0 76)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพนัธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก 1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 
1/200 วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 234)

สีดูไมเปนธรรมชาติ:
• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 115)
• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 129)

ไมสามารถวัดไวตบาลานซได: วัตถุมืดเกินไปหรือสวางเกินไป (0 123)

ไมสามารถเลือกภาพเปนตนฉบับสําหรับคาไวตบาลานซท่ีตัง้เอง: ภาพไมไดถายดวย D610 (0 124)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 93)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 163)

ผลของ Picture Control แตกตางกันในแตละภาพ: เลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับความคมชัด คอนทราสต 
หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงที่ในภาพชุดหนึ่ง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 132)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได: การล็อคคาแสงอัตโนมัติหรือไลฟวิวของภาพยนตรทํางานอยู (0 57, 110)

ไมสามารถใชการชดเชยแสงได: เลือกโหมด P, S หรือ A (0 75, 76, 77)

มีสัญญาณรบกวน (บริเวณท่ีเปนสีแดงหรือส่ิงรบกวนอื่นๆ) เกิดข้ึนเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน: เปดการ
ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงเปนเวลานาน (0 218)
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การแสดงภาพ
กลองไมแสดงภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพของภาพระดับ NEF + JPEG (0 93)

ไมสามารถดภูาพท่ีบันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองยี่หออ่ืนอาจไมสามารถแสดงไดอยางถูกตอง

มีขอความแสดงระบุวาไมมีภาพสําหรับการแสดงภาพ: เลือก ท้ังหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 207)

ทิศทางภาพในแนว “สูง” (แนวตัง้) แสดงในแนว “กวาง” (แนวนอน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 212)
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 254)
• กลองเงยขึน้หรือกมลงขณะถายภาพ (0 254)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 212)

ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพมีการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 188)
• การดหนวยความจําล็อค (0 32)

รีทัชภาพไมได: กลองไมสามารถแกไขภาพนี้ไดเพิ่มเติม (0 262)

เปล่ียนแปลงคําส่ังพิมพไมได:
• การดหนวยความจําเต็ม: ลบภาพ (0 36, 189)
• การดหนวยความจําล็อค (0 32)

เลือกภาพเพื่อพิมพไมได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) ใหสรางสําเนา JPEG โดยใช โปรเซสภาพ NEF (RAW) 
หรือโอนยายไปยังคอมพิวเตอรแลวพมิพโดยใช ViewNX 2 (ใหมา) หรือ Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ภาพไมแสดงบนทีวี:
• เลือกโหมดวิดีโอ (0 65) หรือความละเอียดของสัญญาณ (0 205) ท่ีถูกตอง
• เชื่อมตอสาย HDMI (0 204) ไมถูกตอง 

กลองไมตอบสนองตอรีโมตคอนโทรลสําหรับโทรทัศน HDMI-CEC:
• เลือก เปด สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูต้ังคา (0 205)
• ปรับการตั้งคา HDMI-CEC สําหรับโทรทัศนตามท่ีอธิบายในเอกสารประกอบที่ใหมากับอุปกรณ

ไมสามารถโอนยายภาพถายไปยังคอมพิวเตอร: ระบบปฏิบัติการไมรองรับกลองหรือซอฟตแวรท่ีโอนยายภาพ 
ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายลงในคอมพิวเตอร (0 193)

ภาพไมปรากฏในโปรแกรม Capture NX 2: อัปเดตเปนรุนลาสุด (0 298) 

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX 2 ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพเปลี่ยนตําแหนง
ฝุนละอองบน low-pass filter ขอมูลอางอิงการถายภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพไมสามารถ
ใชไดกับภาพที่ถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางอิงการถายภาพลบฝุนท่ีบนัทึกหลังจากทําความ
สะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายกอนทําความสะอาดเซน็เซอรภาพ (0 252)

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดงเอ็ฟเฟกตของ 
Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ใช ViewNX 2 (ท่ีใหมา) หรือซอฟตแวรเสริมของ Nikon เชน 
Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก)
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เบ็ดเตล็ด
วันที่บันทึกภาพไมถูกตอง: ต้ังนาฬิกาในกลอง (0 27, 253)

ไมสามารถเลือกรายการเมนูได: ตัวเลือกบางตัวเลือกอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบหรือเม่ือไมได
ใสการดหนวยความจํา โปรดทราบวา ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอร่ี จะไมสามารถใชไดเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC EP-5B และอะแดปเตอร AC ชนิด EH-5b ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 255)



322

n

ขอความผิดพลาด
เนือ้หาในสวนนีป้ระกอบดวยสัญลกัษณแสดงและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏในชองมองภาพ 
แผงควบคุม และจอภาพ

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชอง

มองภาพ
B

(กะพริบ)
วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับเปน
รูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด(คารูรับแสงสูงสุด)

26

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟจนเต็ม
ไว

21

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปล่ียนแบตเตอรี่

xxiii, 21, 
23

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• มีการใสแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบ
รีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือใส
แบตเตอรี่ของบริษัทอื่นในกลองหรือ
ในชุดแบตเตอรี่ MB-D14

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจ
แบตเตอรี่ถาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจหมดพลังงาน

F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนสชนิดไมมี 
CPU โดยไมไดระบุคารูรับแสงสูงสุด 
รูรับแสงจะแสดงเปนจํานวนสต็อปจาก
คารูรับแสงสูงสุด

คารูรับแสงจะแสดงขึ้นถามีการระบุคา
รูรับแสงสูงสุด

172

—
2 4 
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัส
อัตโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือโฟกัสดวย
ตนเอง

98, 103

i

(กะพริบ)

• ไมไดใสเลนส • ประกอบเลนสท่ีไมใช IX Nikkor 
ถาประกอบเลนส CPU ไว ใหถอด
เลนสออกแลวประกอบใหม

25, 285

• ใสเลนสชนิดไมมี CPU • เลือกโหมด A หรือ M 288
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(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
มากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีตํ่าลง 105
• ในโหมดถายภาพ:

P ใชฟลเตอรลดแสง (ND) 
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม

297

S เพิม่ความไวชัตเตอร 76
A เลือกรูรับแสงที่แคบลง 

(คารูรับแสงสูงขึ้น)
77

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
นอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 105
• ในโหมดถายภาพ:

P ใชแฟลช 143
S ลดความไวชัตเตอรลง 76
A เลือกรูรับแสงที่กวางขึน้ 

(คารูรับตํ่าลง)
77

A

(กะพริบ)
เลือก A ในโหมด S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมด M

76, 78

%

(กะพริบ)
เลือก % ในโหมด S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมด M

76, 78

P

(กะพริบ)
k

(กะพริบ)
กาํลังโปรเซสภาพ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ —

—
c

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา 3 วินาที 
หลังจากยิงแฟลช ภาพที่ไดอาจเปดรับ
แสงนอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถาภาพเปด
รับแสงนอยเกินไป ใหปรับการตั้งคา
แลวลองอีกครั้ง

177

n

(กะพริบ)
j

(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะบนัทึก
ภาพถายที่การตั้งคาปจจุบันไดอีก 
หรือกลองไมมีหมายเลขไฟลหรือ
โฟลเดอรเหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 93, 95
• ลบภาพถาย 189
• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 29

O

(กะพริบ)
กลองทํางานผิดปกติ

กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยู
และเกิดขึน้บอยครั้ง โปรดปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

—

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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สัญลักษณแสดง
ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ แผงควบคุม

ไมไดใส
การดหนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบ
การดหนวยความจํา

ปดการทํางานของกลองและ
ตรวจสอบวาใสการดอยางถูกตอง

29

ไมสามารถใชการดน้ีได 
การดอาจไดรับความ
เสียหาย โปรดใสการด
ใบอืน่

W, 
O

(กะพริบ)

• การเขาถึง
การดหนวยความจํา
ผิดพลาด

• ใชการดท่ี Nikon รับรอง 334
• ตรวจสอบวาขั้วสัมผัสสะอาด 
ถาการดเสีย โปรดติดตอรานคา
หรือตวัแทนบรกิารของ Nikon ทีไ่ดรับ
การแตงตั้ง

—

• ไมสามารถสรางโฟลเดอร
ใหมได

• ลบไฟลหรอืใสการดหนวยความจาํ
ใบใหมหลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญลงในคอมพวิเตอรหรือ
อุปกรณอ่ืน

29, 189

g

W, 
O

(กะพริบ)

กลองควบคุมการด Eye-Fi 
ไมได

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของการด 
Eye-Fi เปนรุนปจจุบนั

 260

• คัดลอกไฟลจากการด Eye-Fi 
ลงในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอ่ืน
แลวฟอรแมตการด หรือใสการด
ใบใหม

29, 31, 
193

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู เล่ือน
ตัวล็อคไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

W, 
X

(กะพริบ)

การดหนวยความจําล็อคไว 
(ปองกันการบนัทึกขอมูลทับ)

เลื่อนสวิทชปองกันการบันทึกขอมูล
ทับบนการดไปที่ตําแหนง “เขียน”

32
ไมสามารถใชได
หากการด Eye-Fi 
ถูกล็อคอยู

W, 
O

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว 
(ปองกันการบนัทึกขอมูลทับ)

ยังไมไดฟอรแมตการด
นี้ โปรดฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํายังไมได
รับการฟอรแมตใหใชกับ
กลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจําหรือใส
การดหนวยความจําใบใหม

29, 31

นาฬิกาถูกรีเซ็ต — ไมไดต้ังนาฬกิาในกลอง ตั้งนาฬิกาในกลอง 27, 253
อัปเดตเฟรมแวรของ
ชุดแฟลชไมสําเร็จ 
แฟลชไมสามารถใชงาน
ได โปรดติดตอ
ศูนยบริการ Nikon 
ท่ีไดรับอนุญาต

—
เฟรมแวรของชุดแฟลชที่
ติดตั้งบนกลองยังไมได
อัปเดตใหถูกตอง

โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อุณหภมิูภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนจะ
บันทึกภาพยนตรหรือใชไลฟวิวตอ 

64
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ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือ
ในโฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจากเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ หรือใส
การดหนวยความจําท่ีมีภาพ

29, 207

ภาพท้ังหมดถูกซอนอยู —
ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบนัถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ ไดจนกวา
จะเลือกโฟลเดอรอ่ืน หรือใช 
ซอนภาพ เพื่อใหแสดงภาพได
อยางนอยหนึ่งภาพ

208

ไมสามารถแสดงไฟลน้ี —

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โดยใชกลองยี่หออ่ืน หรือไฟล
เสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟลบนกลองได —

ไมสามารถเลือกไฟลน้ี —
ไมสามารถรีทัชภาพที่เลือก
ได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณอ่ืนๆ 
จะไมสามารถรีทัชได

262

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรน้ีได

—
ไมสามารถตัดตอภาพยนตร
ท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดยอปุกรณ
อ่ืนๆ จะไมสามารถตัดตอได

—

• ภาพยนตรจะตองมีความยาว
อยางนอยสองวินาที

71

ตรวจสอบเคร่ืองพิมพ — ขอผิดพลาดของเครื่องพมิพ
ตรวจสอบเครื่องพมิพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก พิมพตอ 
(ถามี)

196 *

ตรวจสอบกระดาษ —
กระดาษในเครื่องพิมพไมตรง
กับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง
แลวเลือก พิมพตอ

196 *

กระดาษติดขัด — กระดาษติดในเครื่องพิมพ
ดึงกระดาษที่ติดออก แลวเลือก 
พิมพตอ

196 *

กระดาษหมด — เครื่องพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาดที่เลือก 
แลวเลือก พิมพตอ

196 *

ตรวจสอบปริมาณหมึก — หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก พิมพตอ

196 *

หมึกหมด — เครื่องพิมพไมมีหมึก เติมหมึก แลวเลือก พิมพตอ 196 *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ

สัญลักษณแสดง
ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ แผงควบคุม
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ขอมลูจําเพาะ
❚❚กลองดิจิตอล Nikon D610
รูปแบบ
รูปแบบ กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)
มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon FX

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 24.3 ลาน

เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ 35.9 × 24.0 มม. เซ็นเซอร CMOS
พิกเซลรวม 24.7 ลาน
ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน (ตองใชซอฟตแวรเสริม Capture NX 2)

การเก็บรักษา
ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ FX (36 × 24)

6016 × 4016 (#) 4512 × 3008 ($) 3008 × 2008 (%)
• พ้ืนที่ภาพ DX (24 × 16)

3936 × 2624 (#) 2944 × 1968 ($) 1968 × 1312 (%)
• ภาพรูปแบบ FX ที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร

6016 × 3376 (#) 4512 × 2528 ($) 3008 × 1688 (%)
• ภาพรูปแบบ DX ที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร

3936 × 2224 (#) 2944 × 1664 ($) 1968 × 1112 (%)
รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ หรือบีบอัด

• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine (ประมาณ 1 : 4), Normal 
(ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic (ประมาณ 1 : 16) (เนนขนาด); และมีการบีบอัดแบบ เนนคุณภาพ

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายภาพเดียวแตบันทึกทั้งในรูปแบบ NEF (RAW) และ JPEG
ระบบ Picture Control มาตรฐาน สีธรรมชาติ สีสด โทนสีเดียว ภาพบุคคล ทิวทัศน; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control 

ที่เลือกได; พื้นที่เก็บสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง
สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital), UHS-I compliant SDHC และ SDXC
ชองบรรจกุารดคู สามารถใชชองที่ 2 เพื่อจัดเก็บภาพท่ีเกินมาหรือสําหรับสํารองขอมูล หรือใชเก็บสําเนาแยกที่สรางขึ้น

โดยใช NEF+JPEG; สามารถคัดลอกภาพระหวางการดทั้งสองแผนได
ระบบไฟล DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), 

Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge

ชองมองภาพ
ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวที่ใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา
การครอบคลุมการมอง
เห็นภาพ

• FX (36 × 24): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง
• DX (24 × 16): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.7 ×  (เลนส 50 mm f/1.4 ที่ระยะอนันต, –1.0 ม.–1)
ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

21 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)
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การปรับแกสายตา –3–+1 ม.–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark VIII พรอมกรอบพืน้ที่ออโตโฟกสั (สามารถแสดงเสนตารางได)
กระจกสะทอนภาพ Quick return
การแสดงระยะชัดลึก การกดปุมแสดงระยะชัดลึกจะลดสต็อปรูรับแสงของเลนสลงเปนคาที่ผูใชเลือก (โหมด A และ M) 

หรือคาที่กลองเลือก (โหมดอื่นๆ)
รูรับแสงของเลนส Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

เลนส
เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมทัง้เลนสชนิด G, E และ D (อาจมีขอจาํกัดในการใชเลนส PC) และเลนส 

DX (การใชพืน้ทีภ่าพ DX 24 × 16 1.5 ×), เลนส AI-P NIKKOR และเลนสชนิดไมม ีCPU AI 
(เฉพาะโหมด A และ M) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ F3AF และเลนส non-AI ไมสามารถนาํมาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนสที่มีคารูรับแสงสูงสุด f/5.6 หรือเร็วกวา 
(การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสรองรับจุดโฟกัส 7 จุดสําหรับเลนสที่มีคารูรับแสงสูงสุด f/8 
และจุดโฟกัสก่ึงกลาง 33 จุดสําหรับเลนสที่มีคารูรับแสงสูงสุด f/6.8 หรือเร็วกวา)

ชัตเตอร
รูปแบบ ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนที่แนวตั้งที่ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ความเร็ว 1/4000 – 30 วนิาที โดยปรับไดข้ันละ 1/3 หรือ 1/2 EV, การเปดชัตเตอรคาง, ตั้งเวลา (ตองใชรีโมต

คอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม), X200
ความเร็วสัมพันธกบัแฟลช X=1/200วนิาที; สัมพันธกับชัตเตอรที่ความเร็ว 1/250 วินาที หรือชากวา (ระยะแฟลชจะลดลงที่

ความเร็วระหวาง1/200 ถึง 1/250วินาที)

การถาย
โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ), CL (ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา), CH (ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง), 

J (การกดชัตเตอรแบบเงียบ), M (ถายภาพตอเนื่องแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย), 
4 (รีโมตคอนโทรล), MUP (ยกกระจก)

ความเร็วในการถายภาพ 1–5 fps (CL), 6 fps (CH) หรือ 3 fps (M)
ตั้งเวลาถาย 2 วนิาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวงตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที
โหมดลั่นชัตเตอรดวย
รีโมต

รีโมตหนวงเวลา, รีโมตตอบสนองรวดเร็ว, รีโมตยกกระจก

คาแสง
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล
วิธีวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ II (เลนสชนิด G, E และ D); ระบบ

วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี II (เลนส CPU อ่ืนๆ); เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี
ไดเมื่อผูใชระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหน้ําหนัก 75% แกวงกลม 12 มม. ที่กลางกรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลม
สามารถเปลี่ยนไดตั้งแต 8, 15 หรือ 20 มม. การใหน้ําหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพทั้งกรอบภาพ 
(เลนสชนิดไมมี CPU จะใชวงกลมขนาด 12 มม. หรือคาเฉลี่ยจากทั้งกรอบภาพ)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลม 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของกรอบภาพ) โดยมีจุดศูนยกลางอยูที่จุด
โฟกัสท่ีเลือก (ที่จุดโฟกัสก่ึงกลางเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU)

ระยะ (ISO 100, เลนส 
f/1.4, 20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: 0 – 20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2– 20 EV

ชองมองภาพ
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การเชื่อมตอระบบ
วัดแสง

CPU ผนวก AI

โหมด อัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ (ปดแฟลช)); สําเร็จรูป (k ภาพบุคคล; l ทิวทัศน; p เด็ก; 
m กีฬา; n ถายระยะใกล; o ภาพบุคคลตอนกลางคืน; r ทิวทัศนตอนกลางคืน; s ปารตี้/
ในหอง; t ชายหาด/หิมะ; u อาทิตยตก; v ยํ่าค่ํา/รุงเชา; w สัตวเล้ียง; x ภาพถายใตแสงเทียน; 
y ดอกไมบาน; z สีฤดูใบไมรวง; 0 อาหาร; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย; 3 โลวคีย); โปรแกรมอัตโนมัติ
พรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง 
(M); U1 (User Settings 1); U2 (User Settings 2)

การชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มข้ันละ 1/3 หรือ 1/2 EV ในโหมด P, S, A และ M
การถายครอมคาแสง 2 – 3 ภาพ ปรับข้ันละ 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 หรือ 3 EV
การถายครอมแฟลช 2 – 3 ภาพ ปรับข้ันละ 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 หรือ 3 EV
การถายครอมไวตบาลานซ 2 – 3 ภาพ ปรับข้ันละ 1, 2 หรือ 3
การถายครอม ADL 2 ภาพโดยใชคาที่เลือกสําหรับหนึ่งภาพ หรือ 3 ภาพโดยใชคาตั้งลวงหนาสําหรับทุกภาพ
การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาที่วัดไดโดยใชปุม A AE-L/AF-L
คาความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนํา
ใหใช)

ISO 100 – 6400 ปรับไดครั้งละ 1/3 หรือ 1/2 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 หรือ 2 EV (เทียบเทา ISO 25600) 
สูงกวา ISO 6400; สามารถใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา, ปด

โฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรออโตโฟกัส Nikon Multi-CAM 4800 พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, 

การปรับละเอียด, จุดโฟกัส 39 จุด (มีเซ็นเซอรชนิด Cross-type 9 ตัว สามารถใชจุดโฟกัส
กึ่งกลาง 33 จุดสําหรับคารูรับแสงท่ีชากวา f/5.6 และเร็วกวา f/8 สวนจุดโฟกัสกึ่งกลาง 7 จุด
สามารถใชไดท่ีคา f/8) และไฟชวยหาออโตโฟกัส (ระยะประมาณ 0.5–3 เมตร)

ชวงการตรวจหา –1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเนื่อง (AF-C); การเลือก AF-S/AF-C อัตโนมัติ 

(AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาทํางานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวตัถุ
• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จดุโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 39 จุด หรือ 11 จุด
โหมดพื้นที่ AF ออโตโฟกัสจุดเดียว; ออโตโฟกัสแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 9, 21 หรือ 39 จุด, การติดตามระยะโฟกัส 

3 มิติ, ออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
การล็อคโฟกัส สามารถลอ็คโฟกสัไดโดยกดปุมกดชตัเตอรลงครึง่หนึง่ (ออโตโฟกสัทลีะภาพ) หรือโดยกดปุม A AE-L/AF-L

แฟลช
แฟลชในกลอง i, k, p, n, o, s, w: แฟลชอัตโนมัติโดยแฟลชยกขึ้นเอง

P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นเองโดยใชปุมปลดล็อค
ไกดนัมเบอร ประมาณ 12, 12 เมื่อใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)
การควบคุมแฟลช TTL: การควบคมุแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พกิเซล ทีใ่ชไดกบัแฟลชในตวักลอง

และ SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 หรือ SB-300; สามารถใชแฟลชลบเงาเพือ่ความ
สมดลุแบบ i-TTL สาํหรบักลองดจิิตอล SLR ไดดวยระบบวดัแสงเฉลีย่ทัง้ภาพและเนนกลางภาพ 
ใชแฟลช i-TTL มาตรฐานสาํหรบักลองดจิิตอล SLR ดวยระบบวดัแสงเฉพาะจดุ

คาแสง
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โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ, 
แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองพรอมความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง, 
ปด; แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ

การชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเปลี่ยนแปลงครั้งละ 1/3 หรือ 1/2 EV
สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจเต็มแลว; กะพริบหลังจากยิงแฟลช
เต็มกําลัง

ชองเสียบแฟลชนอก ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมข้ัวตอซิงคแฟลชและขอมูลและกานล็อค
Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายรองรบัแฟลชในตวักลอง SB-910, SB-900, SB-800 หรือ 
SB-700 เปนแฟลชหลกัและ SB-600 หรือ SB-R200 เปนรีโมต หรือ SU-800 เปนตัวควบคุม; 
สามารถใชแฟลชในตัวกลองใหเปนแฟลชหลกัในโหมดสัง่แฟลชได; แฟลชสมัพนัธท่ีความไวชตัเตอร
สงูอตัโนมัติและไฟสองนําทิศทางแสงเงาทีร่องรับโดยชดุแฟลชทัง้หมดทีร่องรับ CLS ยกเวน SB-400 และ 
SB-300; การสงสญัญาณขอมูลสไีปยงัแฟลชและการลอ็คคาแสงแฟลชทีร่องรับโดยชดุแฟลชทัง้หมดทีร่องรับ 
CLS

ขั้วตอซิงค อะแดปเตอรข้ัวตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (2 แบบ), หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, แฟลช, เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง 

(เก็บไดถึง 4 คา), เลือกอุณหภูมิสี (2500 K–10000 K) ทั้งหมดสามารถปรับละเอียดได

ไลฟวิว
โหมด การถายภาพแบบไลฟวิว (ภาพนิ่ง), ไลฟวิวของภาพยนตร (ภาพยนตร)
เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (M)
โหมดพื้นที่ AF AF ใบหนา, AF พื้นที่กวาง, AF พื้นที่ปกติ, AF ติดตามวัตถุ
โฟกัสอัตโนมัติ ออโตโฟกัสแบบตรวจวดัคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ

เมื่อเลือก AF ใบหนา หรือ AF ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก
ระบบวัดแสง เฉล่ียทั้งภาพ
ขนาดเฟรม (พิกเซล) 
และอัตราการบันทึกภาพ

• 1920 × 1080; 30 p (โปรเกรสซีฟ), 25 p, 24 p
• 1280 × 720; 60 p, 50 p, 30 p, 25 p
อัตราการบันทึกภาพที่ใชสําหรับ 60 p, 50 p, 30 p, 25 p และ 24 p คือ 59.94, 50, 29.97, 25, และ 
23.976 fps ตามลําดับ; ตัวเลือกนี้จะรองรับคุณภาพของภาพระดับปกติและสูง ★

รูปแบบไฟล MOV
การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอข้ันสูง H.264/MPEG-4
รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM
อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองระบบโมโนหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; ปรับความไวได
ตัวเลือกอื่นๆ ใสเครื่องหมายดัชนี, ถายภาพเหลื่อมเวลา

แฟลช
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• เวนแตจะระบไุวเปนอยางอื่น ตวัเลขทั้งหมดเปนคาสาํหรับกลองท่ีใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเตม็โดยใชงานในบริเวณทีมี่อุณหภูมิท่ีกําหนดโดยมาตรฐาน 
CIPA (Camera and Imaging Products Association; สมาคมกลองถายภาพและผลติภัณฑเกีย่วกบัการถายภาพ): 23±3°C

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรอืรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ไดกลาวไวในคูมือฉบับนี้ไดตลอดเวลา
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายทีอ่าจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีอยูในคูมือฉบับนี้

จอภาพ
จอภาพ จอ TFT LCD ขนาด 8 ซม. (3.2 นิ้ว) มีจํานวนจุดประมาณ 921k (VGA) ใชโพลิซิลิกอนอุณหภูมิต่ํา 

มมีมุมองการมองเหน็ประมาณ 170°, ครอบคลมุการมองเหน็ภาพ 100% และระบบควบคมุความสวางของ
จอภาพแบบอัตโนมัติโดยใชเซ็นเซอรวัดแสงสวางของสภาพแวดลอม

แสดงภาพ
แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพหรือแบบปฏิทิน) พรอมซูมแสดงภาพ, 

เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย, 
การแสดงผลขอมูล GPS และหมุนภาพอัตโนมัติ

อินเทอรเฟส
USB Hi-Speed USB
สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ขนาดเล็กประเภท C
ขั้วตออุปกรณเสริม สายลั่นชัตเตอร: MC-DC2 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชุด GPS: GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก)
สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.; รองรับการเสียบปล๊ัก)
สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ภาษาที่รองรับ
ภาษาที่รองรับ อาหรับ, จีน (ตัวยอและดั้งเดิม), เช็ก, เดนมารก, ดัตช, อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, 

ฮินดู, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, นอรเวย, โปแลนด, โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), 
โรมาเนีย, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน, ไทย, ตุรกี, ยูเครน

แหลงพลังงาน
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หนึ่งกอน
ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณเสริมชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D14 พรอมแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออน

แบบรีชารจ Nikon EN-EL15 หนึง่กอน หรือแบตเตอรีอั่ลคาไลนขนาด AA, แบตเตอรี่ NiMH หรือแบตเตอรี่
ลิเธียมหกกอน

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง
ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 นิ้ว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก
ขนาด 
(กวาง × สูง × ลึก)

ประมาณ 141 × 113 × 82 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 850 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; 
ประมาณ 760 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทานั้น)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน
อุณหภูมิ 0 °C – 40 °C
ความชื้น 85% หรือนอยกวา (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมต อง
แจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-25
กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A
กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A
แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 ของ Nikon
ระยะเวลาชารจแบตเตอรี่ ประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที ที่อุณหภูมิแวดลอม 25 °C เมื่อไมมีไฟเหลืออยู
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C – 40 °C

ขนาด 
(กวาง × สูง × ลึก)

ประมาณ 91.5 × 33.5 × 71 มม., ไมรวมสวนที่ย่ืนออกมา

ความยาวของสายไฟ ประมาณ 1.5 เมตร
น้ําหนัก ประมาณ 110 กรัม, ไมรวมสายไฟและอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง

แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15
รูปแบบ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ความจุกําลังไฟ 7.0 V, 1900 mAh
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C – 40 °C

ขนาด 
(กวาง × สูง × ลึก)

ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 88 กรัม เอานซ ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
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ViewNX 2
Windows Mac OS

CPU • ภาพถาย: Intel Celeron, Pentium 4, รุน 
Core ที่มีความเร็ว 1.6 GHz หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Pentium D 
3.0 GHz หรือสูงกวา; แนะนําใหใช 
Intel Core i5 หรือสูงกวาเมื่อชมภาพยนตร
ดวยกรอบภาพขนาด 1280 × 720 หรือ
มากกวาที่อัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอ
วินาทีหรือสูงกวา หรือภาพยนตรกรอบภาพ
ขนาด 1920 × 1080 หรือมากกวา

• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 
หรือสูงกวา

• ภาพถาย: Intel Core หรือรุน Xeon
• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Core Duo 2 GHz 

หรือสูงกวา; แนะนําใหใช Intel Core i5 หรือ
สูงกวาเมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 
1280 × 720หรือมากกวาที่อัตราการ
บันทึกภาพ 30 เฟรมตอวินาทีหรือสูงกวา หรือ
ภาพยนตรกรอบภาพขนาด 1920 × 1080 หรือ
มากกวา

• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 
หรือสูงกวา

OS รุนที่ติดตั้งไวกอนแลวของ Windows 8, 
Windows 7, Windows Vista และ Windows XP; 
โปรดทราบวาไมรองรับ Windows XP รุน 64 บิท

OS X 10.8 หรือ 10.7, Mac OS X 10.6

หนวยความจํา (RAM) • รุน 32 บิท Windows 8, Windows 7 หรือ 
Windows Vista: 1 GB หรือมากกวา 
(แนะนําใหใช 2 GB หรือมากกวา)

• รุน 64 บิท Windows 8, Windows 7 หรือ 
Windows Vista: 2 GB หรือมากกวา 
(แนะนําใหใช 4 GB หรือมากกวา)

• Windows XP: 512 MB หรือมากกวา 
(แนะนําใหใช 2 GB หรือมากกวา)

• OS X 10.8, 10.7: 2 GB หรือมากกวา 
(แนะนําใหใช 4 GB หรือมากกวา)

• Mac OS X 10.6: 1 GB หรือมากกวา 
(แนะนําใหใช 4 GB หรือมากกวา)

พ้ืนที่ฮารดดิสก มีพื้นที่เหลืออยางนอย 1 GB บนดิสกที่ใชบูตระบบ (แนะนําใหมี 3 GB หรือมากกวา)
กราฟก ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซล (XGA) 

หรือมากกวา (แนะนําใหใช 1280 × 1024 
พิกเซลหรือมากกวา)
ส ี: สีแบบ 24 บิท (สีเหมือนจริง) หรือสูงกวา

ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซล (XGA) 
หรือมากกวา (แนะนําใหใช 1280 × 1024 พิกเซล
หรือมากกวา)
ส ี: สี 24 บิท (หลายลานสี) หรือสูงกวา
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❚❚มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File Systems (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟลของกลอง 
หรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอตุสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลองแตละยี่หอ
สามารถใชไฟลรวมกันได 

• DPOF: Digital Print Order Format (รูปแบบคําสั่งพิมพภาพดิจิตอล หรือ DPOF) คือมาตรฐานที่ใชกัน
อยางกวางขวางในอุตสาหกรรมที่ทําใหสามารถพมิพภาพจากคําสั่งพมิพที่เกบ็อยูในการดหนวยความจําได 

• Exif รุน 2.3: กลองเครื่องนี้รองรับรูปแบบไฟลภาพทีเ่ปลี่ยนแปลงไดสําหรับกลองถายภาพนิ่งแบบดิจิตอล 
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras หรือ Exif) รุน 2.3 ซ่ึงเปนมาตรฐานซึ่งจะนํา
ขอมูลที่เก็บรวมกับภาพถายไปใชในการปรับปรุงคุณภาพสีใหเหมาะสมทีสุ่ดเมื่อพมิพภาพดวยเครื่องพิมพ
ที่รองรับ Exif 

• PictBridge: มาตรฐานทีพ่ัฒนารวมกันระหวางอตุสาหกรรมกลองดิจิตอลและอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ 
ทําใหสามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพวิเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเช่ือมตอมลัติมีเดียที่ใชในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ทีส่ามารถสงผานขอมลูภาพและเสียงรวมทั้งสัญญาณ
ควบคุมไปยังอุปกรณที่รองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณทีเ่ช่ือมตอเพียงเสนเดียว

ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
Mac OS และ OS X เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/
หรือในประเทศอื่นๆ Microsoft, Windows และ Windows Vista เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมาย
การคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ PictBridge เปนเครื่องหมาย
การคา โลโก SD, SDHC และ SDXC เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC. HDMI, โลโก HDMI และ 
High-Definition Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของ HDMI 
Licensing LLC. 

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ Nikon 
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย
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การดหนวยความจําที่ไดรับการรับรอง
การดหนวยความจํา SD ตอไปนี้ผานการทดสอบและรับรองใหใชกับกลองเครื่องนี้ แนะนําใหใชการดที่มี
ความเร็วในการเขียนระดับ Class 6 หรือสูงกวา สําหรับการบันทกึภาพยนตร การบันทึกอาจสิ้นสุดลงโดย
ไมคาดคิดเมื่อใชการดที่มีความเร็วในการเขียนต่ํา

1 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรอือุปกรณอ่ืนๆ ที่จะใชกับการดนั้น รองรับการดขนาด 2 GB
2 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรอือุปกรณอ่ืนๆ ที่จะใชกับการดนั้น รองรับ SDHC กลองรองรับ UHS-1
3 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรอือุปกรณอ่ืนๆ ที่จะใชกับการดนั้นรองรับ SDXC กลองรองรับ UHS-1

การดอื่นๆ ยังไมไดรับการทดสอบ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกับการดดานบน โปรดติดตอผูผลิต

การด SD การด SDHC2 การด SDXC3

SanDisk

2 GB 1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Toshiba

Panasonic 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB 48 GB, 64 GB

Lexar Media 4 GB, 8 GB, 16 GB

—
Platinum II

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Professional

Full-HD Video — 4 GB, 8 GB, 16 GB
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ความจกุารดหนวยความจํา
ตารางตอไปนีจ้ะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณทีส่ามารถจัดเก็บไวไดในการดหนวยความจํา SanDisk 
Extreme Pro SDHC UHS-I ขนาด 8 GB ทีก่ารตั้งคาคุณภาพของภาพ (0 93), ขนาดภาพ (0 95), 
และการตั้งคาพื้นที่ภาพ (0 89) แบบตางๆ

❚❚พื้นที่ภาพ FX (36 × 24) *

* รวมภาพที่ถายดวยเลนสที่ไมใช DX เมื่อเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1 ความจุของหนวย
ความจําบัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 12 บิท

— 23.4 MB 190 21

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 14 บิท

— 29.2 MB 147 14

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 20.7 MB 258 26
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 25.4 MB 215 14

JPEG Fine 3

ใหญ 12.4 MB 506 51
กลาง 7.4 MB 853 100
เล็ก 3.8 MB 1600 100

JPEG Normal 3
ใหญ 6.2 MB 1000 90
กลาง 3.7 MB 1600 100
เล็ก 1.9 MB 3200 100

JPEG Basic 3

ใหญ 3.2 MB 1900 100
กลาง 1.9 MB 3200 100
เล็ก 1.0 MB 6300 100
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❚❚พื้นที่ภาพ DX (24 × 16)*

* รวมภาพทีถ่ายดวยเลนส DX เมือ่เลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมติั

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามสถานทีท่ี่บันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรที่ ISO 100 ลดลงหากเลือก เนนคุณภาพ สําหรับ การบีบอัดภาพ 

JPEG (0 94), ตั้งคาความไวแสง (ISO) เปน Hi 0.3 หรอืสูงกวา หรอืเปดใชลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนานหรอืควบคุมความผิดเพี้ยน
อัตโนมัติ

3 เปนตัวเลขเมื่อตั้งคา การบีบอัดภาพ JPEG เปน เนนขนาด การเลือก เนนคุณภาพ จะเพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG 
ทําใหจํานวนภาพและความจุของบัฟเฟอรลดลง

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1 ความจุของหนวย
ความจําบัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 12 บิท

— 10.9 MB 426 55

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 14 บิท

— 13.4 MB 332 34

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 9.7 MB 571 73
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 11.7 MB 480 54

JPEG Fine 3

ใหญ 5.9 MB 1000 100
กลาง 3.7 MB 1700 100
เล็ก 2.2 MB 2900 100

JPEG Normal 3
ใหญ 3.0 MB 2100 100
กลาง 1.9 MB 3300 100
เล็ก 1.1 MB 5700 100

JPEG Basic 3

ใหญ 1.5 MB 4100 100
กลาง 1.0 MB 6300 100
เล็ก 0.6 MB 10000 100

A d6—ถายตอเน่ืองสูงสุด (0 230)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหนึ่งชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง 1 ถึง 100
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อายุการใชงานของแบตเตอรี่
จํานวนภาพทีส่ามารถถายไดเมือ่ใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟเต็มจะขึน้อยูกบัสภาพของแบตเตอรี่ อณุหภมูิ และวธิกีารใชงานกลอง 
ในกรณถีานขนาด AA ความจุของแบตเตอรี่ยงัแตกตางกนัไปในแตละยี่หอและการเก็บรักษา ทั้งนีไ้มสามารถใชถานบางรุนได 
ตอไปนีเ้ปนคาตวัอยางสาํหรับกลองและอปุกรณเสริมชดุแหลงพลงังานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D14
• มาตรฐาน CIPA 1

แบตเตอร่ี EN-EL15 หนึ่งกอน (กลอง): ประมาณ 900 ภาพ
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D14): ประมาณ 900 ภาพ
ถานอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D14): ประมาณ 650 ภาพ

• มาตรฐาน Nikon 2

แบตเตอร่ี EN-EL15 หนึ่งกอน (กลอง): ประมาณ 3500 ภาพ
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D14): ประมาณ 3500 ภาพ
ถานอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D14): ประมาณ 1450 ภาพ

• ภาพยนตร 3

แบตเตอร่ี EN-EL15 หนึ่งกอน (กลอง): ประมาณ 110 นาที ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง
แบตเตอร่ี EN-EL15 หนึ่งกอน (MB-D14): ประมาณ 110 นาที ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง
ถานอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D14): ประมาณ 58 นาที ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

1 วัดที่ 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR ภายใตสภาวะการทดสอบดังนี้: 
วนปรับเลนสจากระยะอนันตไปจนถึงระยะใกลสุด และถายภาพหนึ่งภาพดวยคาตั้งจากโรงงานทุกๆ 30 วินาที 
โดยใชแฟลชหนึ่งภาพเวนหนึ่งภาพ ไมไดใชไลฟวิว

2 วัดที่ 20 °C โดยใชเลนส AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR ภายใตสภาวะการทดสอบดังนี้: ตั้งคา
คุณภาพของภาพเปน JPEG Basic, ตั้งขนาดภาพเปน M (กลาง), ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที, กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งเปนเวลาสามวินาทีและวนปรับโฟกัสจากระยะอนันตจนถึงระยะใกลสุดสามรอบ จากนั้นถายภาพหกภาพ
ตอเนื่องกันและเปดจอภาพเปนเวลาหาวินาทีแลวปดจอภาพ หลังจากตั้งเวลาสแตนดบายหมดเวลา จะเริ่มตนใหมอีกครั้ง

3 วัดผลที่ 23 °C (±3 °C) ดวยกลองที่ใชคาที่ตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5–4.5G ED VR 
ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ (Camera and 
Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 20 นาที (1080/30p และ 
1080/25p) ดวยขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิของกลองเพิ่มข้ึน

การใชงานดังตอไปน้ีจะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงคางไว
• การใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติซ้ําๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรตํ่า
• การใชชุด GP-1/GP-1A GPS
• การใชการด Eye-Fi
• การใชอะแดปเตอรไรสาย WU-1b
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR

เพื่อใหม่ันใจวาทานใชแบตเตอรี่ Nikon แบบรีชารจ EN-EL15 ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหขั้วแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ ขั้วแบตเตอรี่ท่ีสกปรกอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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ดัชนี
สัญลักษณ

i (โหมดอัตโนมัติ)................................. 35, 36
j (โหมดอัตโนมัติ (ปดแฟลช)) ............... 35, 36
h (สําเร็จรูป) ...................................... 40
k (ภาพบุคคล) ............................................ 41
l (ทิวทัศน)................................................. 41
p (เด็ก) ...................................................... 41
m (กีฬา)...................................................... 41
n (ถายระยะใกล) ........................................ 42
o (ภาพบุคคลตอนกลางคืน) ........................ 42
r (ทิวทัศนตอนกลางคืน) ............................. 42
s (ปารต้ี/ในหอง)......................................... 42
t (ชายหาด/หิมะ)........................................ 43
u (อาทิตยตก)............................................. 43
v (ย่ําคํ่า/รุงเชา) .......................................... 43
w (สัตวเลี้ยง) .............................................. 43
x (ภาพถายใตแสงเทียน) ............................... 44
y (ดอกไมบาน) ........................................... 44
z (สีฤดูใบไมรวง)......................................... 44
0 (อาหาร) ................................................... 44
1 (ภาพเงา) ................................................ 45
2 (ไฮคีย) .................................................... 45
3 (โลวคีย) .................................................. 45
P (โปรแกรมอัตโนมัติ).................................... 75
S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) .......................... 76
A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) ............................... 77
M (ปรับเอง) .................................................. 78
U1/U2 .......................................................... 81
S (ถายทีละภาพ) ...................................... 6, 83
CL (การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า) 6, 83, 229
CH (การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง) ........ 6, 83
J (การกดชัตเตอรแบบเงียบ) .................... 6, 83M (ถายภาพ Qc) ................................... 6, 83
E (ต้ังเวลาถาย)................................. 6, 83, 85
4 (รีโมตคอนโทรล) ........................... 6, 83, 85
MUP (ยกกระจก) ................................. 6, 83, 88
! (AF ใบหนา)............................................ 52
$ (AF พืน้ที่กวาง)........................................ 52
% (AF พื้นที่ปกติ) ........................................ 52
& (AF ติดตามวัตถุ) .................................. 52
a (เฉลี่ยทั้งภาพ) ...................................... 109
Z (เนนกลางภาพ) ............................ 109, 226
b (เฉพาะจุด)........................................... 109
AUTO (แฟลชอัตโนมัติ) ....................... 144, 145
Y (ลดตาแดง).................................. 144, 145
SLOW (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรตํ่า). 144, 
145

REAR (แฟลชสัมพนัธมานชตัเตอรชุดที่สอง) 144, 
145
E (การชดเชยแสง)..................................... 112
Y (ชดเชยแสงแฟลช) ............................... 148
U (โปรแกรมแบบยืดหยุน)............................ 75
ปุม a (ไลฟวิว) ..................................... 49, 57
ปุม R (ขอมลู) ........................................ 9, 11

ปุม D ........................................................... 2
m (ไวตบาลานซ) ....................................... 115
L (ต้ังคาเอง)................................. 115, 121
D (การถายครอม) ......................... 153, 178
d (Help (วิธีใช)) ......................................... 18
I (สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส).. 38, 102, 
103
t (หนวยความจําบัฟเฟอร) ..................... 38, 84
N (สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน)......... 39

ตัวเลข

12 บิท .......................................................... 94
14 บิท .......................................................... 94

A

Active D-Lighting .............................. 137, 158
Adobe RGB .............................................. 217
AE เทานั้น (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .... 153, 
241

AE และแฟลช (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ)153, 
241

AF.............................................51–52, 97–102
AF จุดเดียว........................................... 99, 100
AF ติดตามวัตถุ ............................................. 52
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส ............... 99, 100
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ........... 99, 100
AF ใบหนา .................................................... 52
AF พื้นที่กวาง................................................ 52
AF พื้นที่ปกติ ................................................ 52
AF อัตโนมัติ.................................................. 97
AF-A............................................................ 97
AF-C.................................................... 97, 221
AF-F ............................................................ 51
AF-S .............................................. 51, 97, 221

C

Camera Control Pro 2 ............................... 298
Capture NX 2 ...................... 94, 251, 253, 298
CEC........................................................... 205
CLS ........................................................... 293
Creative Lighting System.......................... 293

D

DCF........................................................... 333
D-Lighting ................................................. 264
DPOF ........................................ 199, 202, 333
DX (24 × 16) 1.5 × .............................. 63, 90

E

Exif .................................................... 217, 333

F

FX (36 × 24) 1.0 ×..................................... 90

G

GPS................................................... 175, 183

H

H.264 ........................................................ 329
HDMI..................................... 56, 64, 204, 333
HDMI-CEC ................................................ 205
Hi (ความไวแสง) ......................................... 106
High Dynamic Range (HDR) .................... 139

I

i-TTL.......................................... 143, 146, 237

J

JPEG........................................................... 93
JPEG Basic................................................. 93
JPEG Fine ................................................... 93
JPEG Normal .............................................. 93

L

L (ใหญ) ................................................. 63, 95
Lo (ความไวแสง)......................................... 106

M

M (กลาง) ............................................... 63, 95
MB-D14..................... 232, 233, 247, 255, 297

N

NEF (RAW)............................ 93, 94, 216, 271
Nikon Transfer 2 ............................... 193, 194

P

PictBridge ......................................... 196, 333
Picture Control .................................. 129, 131

R

RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2 
(หนาที่ของการดในชองที่ 2) ......................... 96

RGB .................................................. 180, 217

S

S (เล็ก) .................................................. 63, 95
sRGB ........................................................ 217

U

USB................................................... 194, 196
User settings............................................... 81
UTC............................................. 27, 175, 183

V

ViewNX 2 .......................................... 193, 217

ก

กดชัตเตอรแบบเงียบ ..................................... 83
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง .................... 38, 39
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ....................... 38, 39
กรอบพื้นที่ออโตโฟกัส................................ 8, 33
กระจก............................................ 85, 88, 303
กราฟฮิสโตแกรม ......................... 180, 181, 209
การกดชัตเตอรแบบเงียบ ................................. 6
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง ....................... 236
การควบคุมอุปกรณ (HDMI) ........................ 205
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การชดเชยแสง.............................................112
การชดเชยแสงแฟลช ....................................148
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช ..........................240
การชารจแบตเตอรี่...................................21–22
การซอนภาพ ...............................................269
การซูมแสดงภาพ .........................................187
การตรวจสอบแฟลชนํา.........................146, 149
การต้ังคาที่ใชได...........................................309
การต้ังคาแบบกําหนดเอง .............................219
การต้ังชื่อไฟล ..............................................216
การตัดสวนภาพยนตร ....................................69
การติดตามระยะโฟกัส ...........................97, 222
การติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ...................99, 100
การถอดเลนสออกจากกลอง ...........................26
การถายครอม......................................153, 241
การถายครอม ADL..............................158, 241
การถายครอมคาแสง............................153, 241
การถายครอมแฟลช .............................153, 241
การถายแบบเวนชวงเวลา .............................164
การถายภาพซอน.........................................160
การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า ........6, 83, 229
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง ................6, 83
การถายภาพตอเนื่องเปนชุด .........162, 230, 242
การถายภาพไลฟวิว .......................................49
การบันทึก NEF (RAW) ..................................94
การบันทึกการตั้งคากลอง .............................257
การบีบอัดภาพ JPEG ....................................94
การประกอบเลนส..........................................25
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ................117
การปองกันภาพ...........................................188
การเปดชัตเตอรคาง .................................78, 79
การพิมพ .....................................................196
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