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เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวนและ
เก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

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

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

Aเพ่ือความปลอดภัยของทาน
กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน 
“เพื่อความปลอดภัยของทาน” (0 x–xiii)
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สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน้ีซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

D ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางองิไปยังหนาอืน่ๆ ในคูมือเลมน้ี



ii

ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นี้ไดใหมาพรอมกับกลอง

การดหนวยความจํามีแยกจําหนายตางหาก กลองท่ีซื้อจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและขอความเปน
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทาน้ันและจะไมรองรับภาษาอื่นๆ ทางบริษัทตองขออภัยตอความไมสะดวก
ในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภณัฑ

ขอบยางรองตา DK-23 
(0 70)

ฝาปดตัวกลอง BF-1B 
(0 23, 319)

กลอง D7200 (0 1)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี (0 21, 22)
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับเสียบผนัง หรือสายไฟ
อยางใดอยางหนึ่ง โดยประเภทและรูปรางอาจแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคท่ีจําหนาย 
0 21)
ฝาปดชองมองภาพ DK-5 (0 70)
สาย USB UC-E17
สายคลองกลอง AN-DC1 BK (0 20)

ใบรับประกัน
คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี)

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

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

สําหรับขอมูลลาสุดเก่ียวกับซอฟตแวร Nikon รวมถึงความตองการของระบบ โปรดดูในเว็บไซตท่ีระบุ
ในหนา xix
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เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภณัฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอานขอควรระวัง
เก่ียวกับความปลอดภัยทั้งหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณนี้ เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้
ไวในที่ซึ่งผูที่จะใชผลิตภัณฑนี้ทุกคนสามารถอานได

ผลตางๆ ที่อาจเกิดจากการไมปฏบัิติตามขอควรระวังที่ระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปนี้:

❚❚คําเตือน
Aหามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใน

องคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
เมื่อถายภาพวัตถุยอนแสง เมื่อกลองโฟกัส
แสงแดดขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกล
กับองคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

Aหามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอ่ืนๆ 
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
อยางถาวร

Aการใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพ
เมื่อทานกําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช
ความระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได

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

Aหามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซ
ติดไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟลุกไหม

Aเก็บใหพนมือเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวน
ขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเล็ก
เขาไป ใหรีบปรึกษาแพทยทันที 

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

A
สัญลักษณนี้แสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนทั้งหมด
กอนการใชผลิตภัณฑ Nikon นี้
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Aหามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภัณฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางที่มีความชํานาญเปน
ผูซอมแซมผลิตภัณฑเทานั้น หากผลิตภัณฑ
แตกออกจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ ใหนํา
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC 
จากนั้นนําผลิตภณัฑไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aอยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได

Aอยาสัมผัสกลอง แบตเตอรี่ หรือเครื่องชารจ
เปนเวลานาน ขณะท่ีอุปกรณเปดหรือใชงาน
ชิ้นสวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน 
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึ้นไดบนผิวหนัง

Aหามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ท่ีอุณหภมูิท่ีสูงเกิน 
เชนในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดดโดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได

Aอยาหันแฟลชไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได

Aขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือ
วัตถุอ่ืนอาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจาก
ตัวแบบอยางนอย 1 เมตร ควรใช
ความระมัดระวังอยางยิ่งขณะถายภาพเด็กทารก

Aหลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกคริสตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษ
กระจกบาด รวมท้ังระวังไมใหคริสตัลเหลวจาก
จอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือปาก

Aอยาเคลื่อนยายขาตั้งกลองที่ตอเลนส หรือ
กลองไว
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอ่ืนโดยไมต้ังใจ
ซึง่เปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได
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Aขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่
อาจร่ัวหรือระเบิดได โปรดปฏบัิติตามขอควรระวัง
ตอไปนี้ เมื่อใชงานแบตเตอรี่สําหรับผลิตภัณฑนี้:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับ
อุปกรณนี้

• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่
• ปดสวิทชผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
หากทานกําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊ก
ออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สมัผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสูง

• หามนําแบตเตอรี่จุมน้ําหรือสัมผัสกับน้ํา
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
ก๊ิบหนีบผม

• เมือ่แบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กับผลิตภณัฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเมื่อไมมีไฟ
เหลืออยู

• เมื่อไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น

• หลงัการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน 
แบตเตอรี่อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก 
ใหปดกลองและปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง

• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ของแบตเตอรี่ เชน สีหรือรูปรางผิดเพี้ยน 
ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที

Aขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือการทํางาน
ผิดพลาดเนื่องจากไฟลกุไหมหรือไฟฟาชอ็ต

• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความรอนสูงและ
ทําใหเครื่องชารจเสียหายได

• ควรใชผาแหงเชด็ฝุนทีอ่ยูบนหรืออยูใกลกบั
สวนประกอบของปลัก๊ทีเ่ปนโลหะ การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดไฟลกุไหม
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• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครื่องชารจในระหวาง
เกิดพายุฟาคะนอง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต

• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟ
หรือปลอยใหสายไฟสัมผัสความรอน
หรือเปลวไฟ หากฉนวนหุมสายไฟชํารุด
จนมองเห็นเสนลวดภายใน ใหนําสายไฟไปรับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับ
การแตงต้ัง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือการทํางานผิดพลาดเนื่องจาก
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง 
DC เปน AC การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหผลิตภณัฑเสียหายหรือมีความรอน
สูงเกินหรือไฟลุกไหม

Aใชสายไฟท่ีเหมาะสม
เมื่อเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
สายสัญญาณที่ Nikon จดัเตรียมหรือจําหนาย
ใหเทานั้น เพือ่ใหตรงตามขอกําหนดของผลติภัณฑ

Aใหทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีจากสาย
การบนิและโรงพยาบาล
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ 
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก 
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่
ไดกลาวไวในคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

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

คําบอกกลาว
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร 
กลองดิจติอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• รายการนี้หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
ตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรอืผลิตซ้ํากบัธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พนัธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือ
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทาํสาํเนาหรอืผลิตซ้ํากบัธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล 
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
ที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําส่ิงของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ํากับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน 
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงนิ เชค็ เชค็ของขวัญ เปนตน) 
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสาํเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล 
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจาํตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
การทําสําเนาหรือผลิตซ้ําผลงานสรางสรรคที่มี
ลิขสิทธิ์ เชน หนังสือ ดนตรี ภาพระบายสี ภาพพมิพ
จากไมแกะสลัก แผนที่ ภาพวาด ภาพยนตร และ
ภาพถาย ตองอยูในความควบคุมโดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศและระหวางประเทศ หามนํา
ผลิตภณัฑชิน้นี้ไปใชในการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําใดๆ 
ซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการละเมิดกฎหมาย
ลขิสิทธิ์
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอมูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมลูที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมลูภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงรายการรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน
ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลนั้น ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวา
ไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 127) ใหเปนภาพซึ่งไมใชขอมลูสวนบุคคล กอนการกําจัดกลองถายรูปทิ้ง
หรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอ่ืน ทานควรใชตัวเลือก Wi-Fi > ตั้งคาเครือขาย > รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย
(0 256) และ เครือขาย > ตั้งคาเครือขาย ในเมนูการต้ังคากลองถายรูปเพื่อลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเมนู เครือขาย โปรดดูเอกสารประกอบที่จดัมาใหพรอมกับเครื่องสื่อสารขอมูล
ซึ่งเปนตัวเลือกเสริม ควรระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเสียหายเมื่อทําลายอุปกรณจัดเก็บขอมูล
ดวยวิธทีางกายภาพ
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AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ 
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ 
ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิม่เติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com
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ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
 และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่
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D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon 
ของทาน โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานได
ตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริม
ท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง

A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว) 
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกติ Nikon 
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง 
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวนัออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ 
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล 
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก 
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสที่พฒันาในสหรัฐอเมริกา อยูภายใตการควบคุมของระเบียบวาดวย
การบริหารการสงออกของสหรัฐอเมริกา 
และหามสงออกหรือสงออกตอไปยังประเทศอ่ืนที่สหรัฐอเมริกามกีารประกาศ
หามการขายสินคาระหวางประเทศดวย ประเทศที่มีคําสั่งหามคาขายดวยในขณะนี้มดัีงตอไปนี้ คิวบา อิหราน 
เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ที่ไดรับการแตงต้ังกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลิตภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

ไรสาย
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ขอสังเกตสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC

การรักษาความปลอดภัย
แมวาประโยชนประการหนึ่งของผลิตภณัฑนี้คืออนุญาตใหผูอ่ืนสามารถเชื่อมตอไดโดยไมจํากัดเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลภายในบริเวณที่มีชวงสัญญาณ แตหากไมมีการรักษาความปลอดภัยอาจทําใหสิ่งเหลานี้ขึ้น
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามที่เปนอันตรายอาจเขามาแทรกแซงคลื่นรับสงไรสายเพื่อขโมย ID ผูใช รหัสผาน 
และขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต: 
ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจเขาใชงานในเครือขายและแกไขขอมูลหรือทําการอื่นๆ ที่เปนอันตราย 
โปรดทราบวาเนื่องจากการออกแบบเครือขายไรสาย การคุกคามที่ชํานาญอาจทําใหเขาใชงาน
โดยไมไดรับอนุญาตได แมเมือ่ทําการรักษาความปลอดภัยแลว



xxii



1

บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง 
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

1 ไมโครโฟนสเตอริโอ ................ 163, 192, 273

2 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ................... 8, 66

3 แปนหมุนเลือกโหมด .................................. 6

4 ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด ................ 6

5 ชองรอยสายคลองขอมือ ........................... 20

6 ปุมปลดล็อค
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร .................. 8, 66

7 ชองเสียบอุปกรณเสริม 
(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) .... 311, 319

8 ปุม Z/Q ................................ 106, 289

9 ปุมบันทึกภาพยนตร ............................... 163

10 สวิทชเปดปดการทํางาน ....................... 5, 24

11 ปุมกดชัตเตอร.................................... 34, 35

12 ปุม E ......................................... 109, 194

13 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) ................ 98

14 แผงควบคุม ............................................... 9
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ตัวกลอง (ตอ)

1 แฟลชในตัวกลอง ..............................36, 144

2 กระจก .............................................71, 324

3 กานเชื่อมตอระบบวัดแสง ........................352

4 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
..............................................................23

5 ปุม M/ Y ..........................144, 146, 151

6 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหนา) ......157

7 ปุม D ..............................198, 203, 207

8 ฝาปดชองตอ USB และไมโครโฟนภายนอก
....................................................193, 319

9 ฝาปดชองตอสาย HDMI .........................319

10 ฝาปดขั้วตออุปกรณเสริมและชองตอหูฟง
........................................... 160, 193, 227

11 ปุมถอดเลนส ........................................... 29

12 ปุมโหมด AF...................................... 84, 90

13 ตัวเลือกโหมดโฟกัส............................ 83, 97

14 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก... 193, 319

15 ชองตอสาย USB

16 ชองตอ HDMI........................................ 319

17 ขั้วตออุปกรณเสริม......................... 160, 227

18 ชองเสียบหูฟง........................................ 193

A ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเชื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให
การถายโอนขอมูลติดขัด
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1 ไฟชวยหา AF................................... 34, 277
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย ........................... 69
ไฟชวยลดตาแดง .......................... 145, 147

2 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 285

3 ปุม Pv ........................... 55, 167, 285, 288

4 ปุม Fn ................................... 76, 284, 288

5 N-Mark (เสาอากาศ NFC) ..................... 254

6 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.................... 22, 28

7 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ...... 22, 28

8 ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแบตเตอรี่เสริม 
MB-D15 .............................................. 319

9 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC

10 ขั้ว CPU

11 เมาทเลนส ......................................... 23, 98

12 AF coupling

13 ชองตอขาตั้งกลอง

14 ฝาปดตัวกลอง ..............................ii, 23, 319
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ตัวกลอง (ตอ)

1 ชองมองภาพ ......................................10, 25

2 ขอบยางรองตา .........................................70

3 ปุมปรับแกสายตา .....................................25

4 ปุม A ...........................94, 107, 285, 288

5 ปุม O/Q .............................40, 246, 289

6 ปุม K ...........................................39, 229

7 จอภาพ ......................31, 39, 161, 185, 229

8 ปุม G .......................................16, 266

9 ปุม L/U 
......................17, 112, 115, 119, 121, 245

10 ปุม X/T ...................38, 78, 81, 243

11 ปุม W/S .......100, 104, 194, 231, 232

12 ปุม i ...........................................189, 233

13 ปุม R (ขอมูล)............................... 13, 185

14 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก........................ 285

15 ตัวเลือกคําสั่ง .................................... 15, 17

16 ปุม J (OK) ............................ 15, 17, 284

17 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ............................... 89

18 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
....................................................... 22, 28

19 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา 
..................................................... 35, 220

20 ปุม a .................................... 12, 31, 161

21 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหลัง) ...... 157

22 ตัวเลือกไลฟวิว .......................... 12, 31, 161

23 ลําโพง............................................... 5, 178
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A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D จะเปนการเปดใชงานตั้งเวลา
สแตนดบายและไฟแบ็คไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) ทําใหดูหนาจอในท่ีมืดได 
เม่ือปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน ไฟจะยังสองสวางเปนเวลาสองสามวินาที
ขณะที่ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางานหรือจนล่ันชัตเตอร หรือจนกวา
จะหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D อีกคร้ัง

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึกไวในอุปกรณแมเหล็ก

สวิทชเปดปด
การทํางาน
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แปนหมุนเลือกโหมด
กลองเครื่องนี้มโีหมดสําหรับใชงานตามที่ระบุไวตอไปนี ้ในการเลือกโหมด กดปุมปลดล็อค
แปนหมุนเลือกโหมด แลวหมุนแปน

โหมด e, f, g และ h :
• e— โปรแกรมอัตโนมัติ (0 52)
• f—อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 53)
• g—อัตโนมัตปิรับรูรับแสงเอง (0 54)
• h—ปรับเอง (0 56)

โหมดอัตโนมัต:ิ
• i อัตโนมัติ (0 30)
• j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) (0 30)

โหมดสําเร็จรูป (0 41)

โหมด j และ k (0 62)

โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (0 44)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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A เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 305) ไดเฉพาะในโหมด A และ M เทาน้ัน การเลือกโหมดอื่นขณะ
ใชเลนสชนิดไมมี CPU จะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได
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แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมนุแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปยังการตั้งคาที่ตองการ (0 66)

ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

1 2 3 4 5 6

1 S ถายทีละภาพ .......................................66

2 T การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา ........66

3 U การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง ........66

4 J ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ........................... 66

5 E ตั้งเวลาถาย ................................. 66, 69

6 V ยกกระจก ................................ 66, 71
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แผงควบคุม
แผงควบคุมแสดงการตั้งคากลองถายรูปที่หลากหลายเมื่อเปดกลอง รายการที่แสดงที่นี่จะ
ปรากฏครั้งแรกเมือ่เปดกลอง สามารถดูขอมูลการตั้งคาอ่ืนๆ ไดในสวนที่เกี่ยวของของคูมือนี้

1 2 3

4
58

9

7 6

1 ความไวชัตเตอร ................................. 53, 56

2 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 26

3 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 54, 56

4 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา (ชองท่ี 1)
....................................................... 27, 82

5 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา (ชองท่ี 2)
....................................................... 27, 82

6 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 27

7 คาความไวแสง (ISO) ............................... 99

8 ระบบวัดแสง.......................................... 105

9 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)....... 99
สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

........................................................... 103

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

แผงควบคุม
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ชองมองภาพ

6 75

9

3

1
2

4

11 12 1815 1916 1714 22

2423 25 27 2826 30

8

10

13 2120

29

1 สัญลักษณแสดงโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ........44

2 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว ...............44, 130

3 กรอบพ้ืนท่ี AF ....................................25, 33

4 สัญลักษณแสดง 
“ไมมีการดหนวยความจํา”........................29

5 ตัดครอบ DX 1.3 เทา ..........................73, 74

6 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d7 เปน 
เปด แสดงเสนตารางในชองมองภาพ)
............................................................280

7 จุดโฟกัส.................................... 34, 89, 277

8 สัญลักษณแสดงการตัดครอบ DX 1.3 เทา
....................................................... 73, 74

9 สัญลักษณแสดง Roll (แนวตั้ง) *

10 สัญลักษณแสดง Roll (แนวนอน) *

11 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
................................................. 34, 93, 98

12 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................. 107

13 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 52
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* เม่ือเลือก ระนาบกลองในชองมองภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn, 
0 284) หรือ f3 (กําหนดปุม Preview, 0 285) > กด, จะใชปุมท่ีเลือกเพื่อแสดงสัญลักษณแสดง 
Roll ในชองมองภาพได

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

14 ความไวชัตเตอร ................................. 53, 56

15 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 54, 56
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 54, 308

16 สัญลักษณ HDR.................................... 142

17 สัญลักษณแสดง ADL ............................ 140

18 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/แฟลช
........................................................... 198
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
........................................................... 203
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 207

19 คําเตือนแบตเตอรี่ออนใกลหมด................. 26

20 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 100

21 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
............................................................. 27

22 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
..................................................... 36, 280

23 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 154

24 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 282

25 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 54, 308

26 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 57
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 109

27 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ...... 151

28 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 110

29 สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
........................................................... 103

30 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 27
จํานวนภาพที่เหลือท่ีสามารถบันทึกได 
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ....... 68, 380
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนา ................................... 122

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็ม

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และ
เวลาในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในท่ีอณุหภูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด
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จอภาพ (ไลฟวิว)
การจัดองคประกอบรูปภาพหรือภาพยนตรในจอภาพ 
ใหหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C (ไลฟวิวภาพถาย) 
หรือ 1 (ไลฟวิวของภาพยนตร) แลวกดปุม a

หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี C หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลังจะเปลี่ยน
เปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือกตัวเลือกอื่น
ท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 0 279—5 
วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ ตัวนับเวลา
อาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว การบันทึกภาพยนตรจะจบลงโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว 
โดยไมขึ้นอยูกับจํานวนเวลาที่สามารถบันทึกได

ปุม a
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❚❚การดูและการซอนสญัลักษณ
กดปุม R เพื่อซอนหรือแสดงสัญลักษณในจอภาพ

โหมด C
หากหมุนปุมไลฟววิไปที่ C (ไลฟวิวภาพถาย) การกดปุม R จะหมุนวนไปตามจอแสดงผล
ตอไปนี้

ระนาบกลอง แสดงขอมูล

เสนจัดองคประกอบภาพ ปดขอมูล

ปุม R
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โหมด 1
หากหมุนปุมไลฟวิวไปที่ 1 (ไลฟวิวภาพยนตร) การกดปุม R จะหมุนวนไปตามจอแสดงผล
ตอไปนี้

ระนาบกลอง แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ
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ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชตัวเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2

ตัวเลือกคําส่ัง

1: กดตัวเลือกคําสั่งขึ้น

4: กดตัวเลือกคําสั่งไป
ทางซาย

2: กดตัวเลือกคําสั่งไป
ทางขวา

ปุม J

3: กดตัวเลือกคําสั่งลง
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ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพและการตั้งคา
สามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง เมือ่ตองการดูเมนู 
ใหกดปุม G

เมนูกลอง

แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปน้ี:
• D: การแสดงภาพ (0 266)
• C: การถายภาพ (0 268)
• 1: การถายภาพยนตร (0 273)
• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 276)

• B: ตั้งคา (0 289)
• N: รีทัช (0 294)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 297)

สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 17)

ปุม G

แถบเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
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การใชงานเมนูกลอง

❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนูกลอง

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม 
L (U)

คําอธิบายของตัวเลือกหรือเมนูท่ีเลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนหนาจอ

ปุม L (U)

2: เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

1: เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

3: เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท

4: ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวใน
เมนูที่เลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนทูี่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนูโดยไมเลือก
รายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนทูี่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถ
ทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
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ทําตามขั้นตอนเจ็ดข้ันตอนดานลางเพื่อใหกลองพรอมสําหรับใชงาน

1 รอยสายคลอง
รอยสายคลองตามที่แสดงในภาพ ทําซํ้าแบบเดียวกันกับชองรอยสายที่สอง

ขั้นตอนแรก
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2 ชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรีแ่ละเสียบเครื่องชารจ (ข้ึนอยูกับประเทศหรือภมูิภาค เครื่องชารจอาจจัดมา
ใหพรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง) แบตเตอรีท่ี่
หมดแลวจะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที

• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: ใหเสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC 
ของเครือ่งชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ 
(w) แลวหมนุอะแดปเตอร 90 ° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรี่ แลวเสียบ
ปล๊ักเครื่องชารจ

• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรีแ่ลวเสียบ
ปล๊ักสายไฟ

ไฟ CHARGE จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กานล็อคอะแดปเตอร AC 
แบบเสียบผนัง

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ

90 °
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3 ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรอืถอดแบตเตอรี่หรอืการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบยืนยันวาสวิทช
เปด/ปดอยูในตําแหนง OFF ใสแบตเตอรี่ในทศิทางตามที่แสดงในภาพ โดยใหแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใสแบตเตอรี่
ลงไปจนสุด

หากตองการใชการดหนวยความจําเพียงการดเดียว ใหใสลงในชองที่ 1 (0 27) 
เลื่อนการดหนวยความจําเขาไปจนเกิดเสียงคลิกเขาที่

กานล็อคแบตเตอรี่

A แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา x–xiii และหนา 330–332 ของคูมือฉบับน้ี
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4 ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมือนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทัว่ไปคือ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

หมุนเลนสตามภาพจนเขาท่ี
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5 เปดกลอง
แผงควบคุมจะสวาง หากนี่เปนครัง้แรก
ที่เปดเครื่องกลอง จะมีขอความ
เลือกภาษาแสดงขึ้น

6 เลือกภาษาและต้ังนาฬิกาในกลอง
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J 
เพื่อเลือกภาษาและตั้งนาฬิกาในกลอง 
เมื่อตั้งคานาฬิกาในกลอง ทานจะไดรับ
การเตือนใหเลือกตัวเลือกโซนเวลา 
รูปแบบวันที่ และการใชชดเชยเวลา
กลางวัน กอนตั้งคาเวลาและวันที่ 
โปรดทราบวากลองใชนาฬิกาแบบ 
24 ช่ัวโมง สามารถเปลี่ยนการตั้งคา
ภาษาและวันที่/เวลาไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ภาษา (Language) (0 290) และ 
โซนเวลาและวันท่ี (0 290) ในเมนูตั้งคา

A การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เม่ือเปดหรือปดการทํางานของกลอง เซ็นเซอรภาพของกลองจะสั่นเพื่อขจัดฝุน (0 321)

สวิทชเปดปดการทํางาน

แผงควบคุม

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น
ปุม J: เลือก
รายการที่ไฮไลท
เลือกรายการท่ีไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลื่อนเคอรเซอรลง
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7 ปรับโฟกัสชองมองภาพ
หมุนปุมปรบัแกสายตาจนกระทัง่
กรอบพื้นที่โฟกัสอัตโนมตัิมี
ความคมชัด ขณะหมุนปุม
ปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับ
ชองมองภาพ โปรดระวังอยาใหนิ้ว
หรือเล็บเขาตา

ขณะนี้กลองพรอมสําหรบัใชงานแลว ไปยังหนา 30 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายรูป

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส

กรอบพ้ืนท่ี AF
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❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและชองมองภาพ

แผงควบคุม ชองมองภาพ

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย

L — แบตเตอรี่เต็ม

K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —

I —

H d แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอรี่หรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม

H
(กะพริบ)

d 
(กะพริบ)

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทกึได
กลองมชีองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง: 
ชองที่ 1 และชองที ่2 โดยชองที่ 1 ใชสําหรับใสการดหลัก 
สวนการดในชองที่ 2 จะใชสําหรบัสํารองขอมูลหรอื
ใชสําหรบังานรอง หากเลือก ภาพท่ีเกินมา ซ่ึงเปนคาตั้ง
จากโรงงานใหกับ หนาท่ีของการดในชองที่ 2 (0 82) 
เมื่อใสการดหนวยความจําไวทั้งสองชอง การดในชองที่ 2 
จะถูกใชเฉพาะเมือ่การดในชองที่ 1 เตม็

แผงควบคุมจะแสดงชองที่ใสการดหนวยความจําอยูใน
ปจจุบัน (ตัวอยางทางดานขวาแสดงสัญลักษณทีป่รากฏขึ้น
เมื่อมีการใสการดในแตละชอง) ถาการดหนวยความจําเต็ม
หรือล็อคอยู หรอืเกิดขอผิดพลาดขึ้น สัญลักษณของ
การดดังกลาวจะกะพริบ (0 344)

แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่
สามารถถายไดจากการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000 
จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน 
คาระหวาง 1800 ถึง 1899 จะแสดงเปน 1.8 k) ถาใส
การดหนวยความจําสองการด จอภาพจะแสดงพื้นที่วาง
ที่เหลืออยูในการดในชองที่ 1 

ชองท่ี 1

ชองท่ี 2

แผงควบคุม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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❚❚การนําแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก

การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ 
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรทีแ่สดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่แลวดึงแบตเตอรีอ่อกดวยมือ

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง 
ใหปดการทํางานของกลอง จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา แลวกดการดลงจากนั้นให
ปลอยออก (q) จากนั้นจะสามารถดึงการดออกดวย
มือได (w)

D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอดการด
หนวยความจําออกจากกลอง

• ปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง 
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปล๊ักไฟในระหวางการฟอรแมต หรือใน
ระหวางการบันทึก ลบ หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลนหรือปลอยใหมีการกระแทกอยางรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

16G
B
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❚❚การถอดเลนส
ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว จึงถอดหรือเปลี่ยนเลนส 
ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว พรอมหมนุ
เลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว ใหใส
ฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและ
ชองมองภาพจะแสดง S หากปดกลองโดยมี
แบตเตอรี่ท่ีชารจแลวบรรจุอยูภายในและไมไดใสการด
หนวยความจํา S จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมตั้งใจ เม่ือสวิทชอยูท่ีตําแหนง “ล็อค” 
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําได
และจะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได 
(คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอถาทานพยายาม
จะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “เขียน”

D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 307) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ

16 GB
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การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการถายภาพในโหมด i และ j 
ซ่ึง i และ j เปนโหมด “เล็งแลวถาย” แบบอัตโนมัติ โดยกลองจะ
ควบคุมการตั้งคาสวนใหญตามสภาวะการถายภาพ

1 เปดกลอง
แผงควบคุมจะสวาง

การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)

สวิทชเปดปดการทํางาน



31

2 การกดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดที่ดานบนของกลอง 
ใหหมนุแปนหมุนเลือกโหมด
ไปท่ี i หรือ j

จัดองคประกอบภาพผานทางชองมองภาพหรือ
จอภาพได (ไลฟวิว) การเริม่ตนไลฟวิว ใหหมุนปุม
เลือกไลฟวิวไปที่ C แลวกดปุม a

การจัดองคประกอบภาพ
ในชองมองภาพ

การจัดองคประกอบภาพ
ในจอภาพ (ไลฟวิว)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 เตรียมกลองใหพรอม
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ 
ใหจับมือจับของกลองดวยมอืขวาและประคองตัวกลองหรอืเลนสดวยมือซาย 
วางขอศอกของคุณตรงขางหนาอก

ไลฟวิว: ในการจัดองคประกอบภาพผานจอภาพ ใหจับมอืจับของกลองดวยมือขวา
และประคองเลนสดวยมือซาย

A การจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)
จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานลางขณะจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

การจัดองคประกอบ
ภาพถายในชองมองภาพ

การจัดองคประกอบ
ภาพถายในจอภาพ
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4 จัดองคประกอบภาพ
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: 
จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหลัก
อยูในกรอบพื้นที่ AF

ไลฟวิว: ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะตรวจหาใบหนา
และเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัต ิหากตรวจหาใบหนา
ไมพบ ใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใน
ตัวแบบวัตถุหลัก

A การใชเลนสซูม
ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อซูมวัตถุเขามาใหมีขนาดใหญขึ้น
ในกรอบภาพ หรือซูมออกเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นได
ในภาพถาย (เลือกทางยาวโฟกัสท่ียาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัส
ของเลนสเพื่อซูมเขา เลือกทางยาวโฟกัสท่ีส้ันลงเพ่ือซูมออก)

กรอบพ้ืนท่ี AF

จุดโฟกัส

ซูมเขา ซูมออก

วงแหวนปรับระยะซูม
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5 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส (ไฟชวยหา AF อาจติดสวาง 
ถาวัตถุไดรบัแสงไมเพียงพอ) เมื่อกลองโฟกัสภาพไดแลว 
สัญลักษณแสดงจุดโฟกัสทีใ่ชอยูและอยูในโฟกัส (I) 
จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

ไลฟวิว: จุดโฟกัสกะพรบิเปนสีเขียวขณะที่กลอง
ทําการโฟกัส หากกลองสามารถโฟกัสได จุดโฟกัส
จะปรากฏเปนสีเขียว หรือมิฉะนั้นแลว จุดโฟกัส
จะกะพรบิเปนสีแดง

สัญลักษณ
แสดงวาอยู
ในโฟกัส คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
F H

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอตัโนมัติได ดูหนา 96(กะพริบ)

จุดโฟกัส

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

จุดโฟกัส
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6 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ 
และกลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาท ีอยานําการด
หนวยความจําออก หรอืถอด หรอืตัด
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวา
ไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ

หากตองการหยุดโหมดไลฟววิ ใหกดปุม a

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา

ปุม a
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A แฟลชในตวักลอง
ถาจําเปนตองเพ่ิมแสงสวางเพ่ือการวัดคาแสงที่ถูกตองใน
โหมด i แฟลชในตัวกลองจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุม
กดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถถายภาพได
เม่ือสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลว
เทาน้ัน ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึ้น 
แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู ใหยกน้ิวออกจากปุมกดชัตเตอร
เปนเวลาสั้นๆ แลวลองอีกคร้ัง

ชองมองภาพ ไลฟวิว

เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ 
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพดวยชองมองภาพ)
จอแสดงผลสัญลักษณชองมองภาพ และจอแสดงผลความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
ท่ีแผงควบคุมจะปดลง หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 6 วินาที เพื่อลด
การใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง 
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัติโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 279)

ระบบวัดแสงปด ระบบวัดแสดงเปด

A หนวงเวลาปดจอภาพ (ไลฟวิว)
จอภาพจะปดถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 นาที เลือกระยะเวลากอนปดจอภาพ
โดยอตัโนมัติไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 279) > ไลฟวิว

D ปดชองมองภาพ
ในการปองกันไมใหแสงที่ผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสงและการถายภาพ ใหถอด
ขอบยางรองตาออกแลวปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพท่ีใหมากอนถายภาพ (0 70)
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A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาในจุดโฟกัสท่ีเลือกไวใหเปนการขยายสูงสุดประมาณ 19 เทา หนาจอ
นําทางจะปรากฏในกรอบสีเทาที่มุมลางขวาของหนาจอ ใชตัวเลือกคําสั่งในการเลื่อนเพื่อจัดตําแหนง
จุดโฟกัสใหม หรือกด W (S) เพื่อซูมออก

ปุม X (T) หนาจอนําทาง

A คาแสง
ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ คาแสงที่ไดอาจแตกตางไปจากเมื่อไมไดใชไลฟวิว

D การถายภาพในไลฟวิว
ภาพอาจมีขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางเกิดขึ้นบนจอภาพ แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่
ถายออกมาก็ตาม และอาจมีแสงจาหรือแถบเกิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงสวางเปนชวงๆและมีสัญญาณ
กะพริบ หรือวัตถุเกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากนี้ 
ภาพอาจผิดเพี้ยนในวัตถุท่ีเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางย่ิง หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนท่ี
ผานกรอบภาพในแนวนอนดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ีและแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพ
ภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม สามารถลดอาการดังกลาว
ไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 290) แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏบนภาพถายเมื่อใช
ความไวชัตเตอรบางคา หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอืน่ๆ 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย
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1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจํา
ที่มีภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดย
กด 4 หรือ 2

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง

การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 267) ภาพถายจะแสดง
ในจอภาพโดยอัตโนมัติชั่วขณะหลังจากถายภาพ

A โปรดอาน
ดูหนา 233 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

ปุม K
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การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ธิบายไว
ในหนาที่แลว

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; 
กดปุม O (Q) อีกครัง้เพื่อลบภาพ แลวกลับไป
ที่การแสดงภาพ หากตองการออกจากเมนูโดยไม
ลบภาพ ใหกด K

A ลบ
หากตองการลบภาพที่เลือก (0 248) ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือก (0 249) หรือลบภาพ
ท้ังหมดในตําแหนงท่ีเลือกบนการดหนวยความจํา (0 248) ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ

ปุม K

ปุม O (Q)
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การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือ
สถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมโีหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเรจ็รปูจะปรบัการตั้งคาตางๆ 
ใหเหมาะกับฉากทีต่องการโดยอัตโนมัติ ชวยใหสามารถถายภาพแนวสรางสรรคไดงายดาย
เพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบายในหนา 30–35

ในการดูฉากที่เลือกไวในปจจุบัน ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ SCENE แลวกดปุม R 
หากตองการเลือกฉากอื่น ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนโหมดสําเร็จรปูในระหวางไลฟววิเมื่อปุมเลือกไลฟวิว
อยูที่ตําแหนง 1

แปนหมุน
เลือกโหมด

แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

จอภาพ
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❚❚ โหมดสําเร็จรูปตางๆ
ตวัเลือก คําอธิบาย

k ภาพบุคคล
ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพื่อใหสีผิวท่ีนุมนวลเปนธรรมชาติ ถาวัตถุ
อยูหางจากพื้นหลังหรือเม่ือใชเลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะ
ดูนุมขึ้นเพื่อทําใหภาพมีมิติความลึก

l ทิวทัศน ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนท่ีใหสีสันสดใสในตอนกลางวัน 1, 2

p เด็ก
ใชสําหรับถายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผาและพื้นหลังจะถูกเรงสี 
แตสีผิวยังคงนุมนวลเปนธรรมชาติ

m กีฬา
ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดน่ิงเมื่อถายภาพกีฬาท่ีมี
การเคลื่อนไหวรวดเร็วซึ่งวัตถุหลักจะมีความโดดเดน 1, 2

n ถายระยะใกล
ใชสําหรับถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ 
(สามารถใชเลนสระยะใกลเพื่อโฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก)

o บุคคล
ตอนกลางคืน

ใชเม่ือตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติระหวางวัตถุหลักและ
พ้ืนหลังในการถายภาพบุคคลในสภาพแสงนอย

r ทิวทัศน
ตอนกลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีท่ีผิดธรรมชาติเม่ือถายภาพทิวทัศน
ตอนกลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนนและปายนีออน 1, 2

s ปารตี/้ในหอง
บันทึกสภาพของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสําหรับงานปารตี้
และสภาพแสดงภายในหองอื่นๆ

t ชายหาด/หิมะ จับภาพความสวางของพื้นนํ้า หิมะ หรือพ้ืนทรายที่อยูกลางแดด 1, 2
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1 แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
2 ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

u อาทิตยตก เนนสีสันใหมีบรรยากาศยามพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 1, 2

v ย่ําค่ํา/รุงเชา
เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา
หรือหลังพระอาทิตยตก 1, 2

w สัตวเลี้ยง ใชถายภาพสัตวเลี้ยงท่ีไมชอบอยูเฉย 2

x ภาพถายใต
แสงเทียน

สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน 1

y ดอกไมบาน
ใชสําหรับถายภาพทุงดอกไม หมูตนไมดอกผลิบานและภาพทิวทัศนอื่นๆ 
ท่ีมีดอกไมบาน 1

z สีสนัฤดูใบไมรวง จับภาพใบไมในฤดูใบไมรวงท่ีมีสีเหลืองและสีแดงสดใส 1

0 ภาพอาหาร
ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส สําหรับการถายแบบใชแฟลช ใหกดปุม 
M (Y) เพื่อยกแฟลช (0 146)

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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เอ็ฟเฟกตพิเศษ
สามารถใชเอ็ฟเฟกตพิเศษเมื่อถายภาพและถายภาพยนตร

ในการดูเอ็ฟเฟกตที่เลือกไวในปจจุบัน ใหหมุนแปนหมนุเลือกโหมดไปที่ EFFECTS 
แลวกดปุม R  หากตองการเลือกเอ็ฟเฟกตอ่ืน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนเอ็ฟเฟกตในระหวางไลฟวิวเมื่อปุมเลือกไลฟวิวอยูที่
ตําแหนง 1

❚❚ เอ็ฟเฟกตพเิศษ

แปนหมุน
เลือกโหมด

แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

จอภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

% ไนทวชัิน
ใชในสภาพแวดลอมท่ีมืดเพื่อบันทึกภาพโทนสีเดียวโดยใชคาความไวแสง 
(ISO) สูง (ใชแมนวลโฟกัสไดหากกลองโฟกัสเองไมได) 1

g ภาพรางสี
กลองจะตรวจหาและลงสีเสนขอบเปนเอ็ฟเฟกตภาพรางสี ปรับเอ็ฟเฟกต
ในไลฟวิวได (0 46) โปรดทราบวากลองจะเลนภาพยนตรท่ีบันทึก
ในโหมดนี้เหมือนภาพสไลดท่ีสรางจากชุดภาพนิ่ง
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1 แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
2 ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

สรางภาพถายท่ีปรากฏเปนรูปภาพสามมิติ ไดผลดีท่ีสุดเมื่อใชกับ
การถายภาพจากจุดท่ีมองเห็นไดกวาง ภาพยนตรท่ีเปนภาพวัตถุ
ขนาดจิ๋วจะเลนดวยความเร็วสูง โดยใชการบีบอัดภาพที่ถายดวย
ความละเอียด 1920 × 1080/30p ขนาดความยาวประมาณ 45 นาที
เปนภาพยนตรแบบเงียบท่ีเลนโดยใชเวลาประมาณ 3 นาที 
ปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิวได (0 47) 1, 2

u เลือกสีเดน
ทุกสีนอกเหนือจากสีท่ีเลือกไวจะถูกบันทึกเปนสีขาวดํา ปรับเอ็ฟเฟกต
ในไลฟวิวได (0 49) 1

1 ภาพเงา วัตถุยอนแสงในพื้นหลังท่ีมีแสงจา 1

2 ไฮคีย ใชในการถายฉากท่ีมีความสวางเพ่ือสรางภาพสวางท่ีเติมเต็มไปดวยแสง 1

3 โลวคีย
ใชเม่ือถายภาพในฉากที่มืดเพื่อสรางภาพที่มืดทึม โลวคีย โดยจะเนน
สวนไฮไลท 1

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา

A NEF (RAW)
ไมสามารถใชการบันทึก NEF (RAW) ในโหมด %, g, i และ u ภาพที่ถายเมื่อเลือกตัวเลือก 
NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG ในโหมดเหลาน้ีจะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ภาพ JPEG ท่ีสราง
ขึ้นท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW)+JPEG จะถูกบันทึกท่ีคุณภาพ JPEG ท่ีเลือก ในขณะที่ภาพที่บันทึก
ท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพคุณภาพความละเอียดสูง

A โหมด g และ i
โฟกัสอตัโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึกภาพยนตร อัตราการฉายภาพไลฟวิวจะตกลง พรอมกับ
อัตราเฟรมสําหรับโหมดถายภาพตอเน่ือง การใชโฟกัสอัตโนมัติระหวางไลฟวิวจะทําใหการดูตัวอยาง
ภาพหยุดชะงัก

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟวิว
การตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกตที่เลือกจะถูกปรับในการแสดงผลไลฟวิว แตนําไปใชระหวางไลฟวิว
และการถายภาพโดยใชชองมองภาพและการบันทกึภาพยนตร

❚❚g ภาพรางสี

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 ปรับต้ังตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงในดานขวา กด 1 
หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรือ เสนขอบ 
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนคา สามารถเพิ่ม
ความสดใสใหอ่ิมสีมากขึ้นหรอืลดลงกับภาพที่สี
จืดจางหรือใชโทนสีเดียว พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้น
หรือบางลง การเพิ่มความหนาของเสนจะทําใหสีดูสดมากขึ้น

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ 
การถายภาพดวยชองมองภาพตอ ใหกดปุม a

ปุม a
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❚❚i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 จัดตําแหนงจุดโฟกสั
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อวางตําแหนงจุดโฟกัสในพื้นทีท่ี่
จะอยูในโฟกัส แลวจากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อตรวจสอบโฟกัส หากตองการลบตัวเลือกเอ็ฟเฟกต
ภาพวัตถุขนาดจิ๋วออกจากหนาจอช่ัวคราว แลวขยาย
ขนาดภาพบนหนาจอเพื่อใหไดโฟกัสที่แมนยํา ใหกด 
X (T) กด W (S) เพื่อเรียกคืนหนาจอเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

ปุม a
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4 ปรับต้ังตัวเลือก
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกทิศทางการหมนุพื้นที่ที่จะ
อยูในโฟกัส แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อปรบัความกวาง

5 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ 
การถายภาพโดยใชชองมองภาพตอ ใหกดปุม a
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❚❚u เลือกสเีดน

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกสีเดน

3 เลือกสี
จัดวัตถุใหอยูในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงกึ่งกลางหนาจอ 
แลวกด 1 เพื่อเลือกสีของตัวแบบที่จะใหปรากฏในภาพ 
(กลองอาจตรวจหาสีที่ไมอ่ิมตัวไดยาก ควรเลือกสีที่สด) 
หากตองการซูมเขาที่จุดกึ่งกลางของหนาจอเพื่อจะเลือก
สีไดแมนยําข้ึน กด X (T) กด W (S) 
เพื่อซูมออก

ปุม a

สีท่ีเลือก
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4 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพื่อเพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน 
ซ่ึงจะเพิ่มลงในภาพ เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7 
โปรดทราบวาคาที่สูงข้ึนอาจเปนการเพิ่มเฉดสีจาก
สีอ่ืนๆ 

5 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทกลองสีจาก
ทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบนของ
หนาจอ แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 3 และ 4 
เพื่อเลือกสีอ่ืน ทําซํ้าหากตองการเลือกสี
ที่สาม การยกเลิกการเลือกสีทีไ่ฮไลทไว 
ใหกด O (Q) การลบสีทั้งหมดออก ใหกดคาง O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; 
เลือก ใช

6 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ 
ขณะถายภาพ เฉพาะวตัถุของเฉดสีที่เลือกไวจะถูก
บันทกึเปนภาพสี สวนวัตถุอ่ืนๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา 
การถายภาพโดยใชชองมองภาพตอ ใหกดปุม a

ชวงสี
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โหมด P, S, A และ M
โหมด P, S, A, และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและ
รูรับแสงไดในระดับตางๆ

โหมด คําอธิบาย

P
โปรแกรมอัตโนมัติ (0 52): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับการถายภาพทั่วไปและในกรณีอื่นๆ ท่ีมีเวลานอย
ในการปรับตั้งคากลอง

S อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 53): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว

A
อัตโนมัติปรับรูรับแสง (0 54): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อทําใหพ้ืนหลังเบลอหรือใหท้ังพ้ืนหนาและพื้นหลังอยูใน
ระยะโฟกัส

M ปรับเอง (0 56): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน 
การเปดชัตเตอรคาง (A) หรือ เวลา (%) สําหรับการเปดรับแสงเปนเวลานาน

A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 307) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เลนสท่ีไมมี CPU สามารถใชไดในโหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) และ M (ปรับเอง) เทาน้ัน 
โดยสามารถปรับรูรับแสงไดโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส การเลือกโหมดอื่นจะทําใหไมสามารถ
ล่ันชัตเตอรได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “เลนสท่ีรองรับ” (0 304)
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรรูับแสงโดยอัตโนมัตติามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงทีด่ีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
แบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักขณะที่
ระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) 
หมุนแปนไปทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น 
(คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลดรายละเอียดของพื้นหลัง หรือเพ่ือใช
ความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ “หยุด” การเคลื่อนไหว หมุนแปน
ไปทางซายเพ่ือเลือกรูรับแสงท่ีแคบลง (คารูรับแสงสูง) 
ซึ่งจะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพ่ือใชความไวชัตเตอรต่ําท่ีจะทําให
การเคลื่อนไหวดูพราเลือน ผสมผสานกันของ
คาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ ท้ังหมดจะให
คาแสงท่ีเทากัน ขณะท่ีใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน 
สัญลักษณโปรแกรมแบบยืดหยุน (O หรือ E) จะปรากฏ 
หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ี
ตั้งมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สัญลักษณดังกลาวหายไป เลือกโหมดอืน่ หรือปดการทํางาน
ของกลอง

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ชองมองภาพ

จอภาพ
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S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไวชัตเตอรขณะที่กลองเลือก
รูรับแสงโดยอัตโนมตัิที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีที่สุด

ในการเลือกความไวชัตเตอร 
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงทํางาน 
ความไวชัตเตอรสามารถตัง้คาใหเปน “v” 
หรือเปนคาระหวาง 30 วินาที กับ 1/8000 วินาที

แผงควบคุม จอภาพ

A โปรดอาน
ดูหนา 343 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่ิงท่ีตองทําเมื่อสัญลักษณ “A” หรือ “%” ติดกะพริบ
ขึ้นในหนาจอความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัรูรบัแสง ทานสามารถเลือกรูรบัแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ที่ดีที่สุดสําหรบัการถายภาพอัตโนมัต ิ

ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาต่ําสุด
กับคาสูงสุด ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู

แผงควบคุม จอภาพ

A เลนสชนิดไมมี CPU (0 308)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อปรับรูรับแสง ถามีการระบุ
คารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ ขอมูลเลนสที่ไมมี 
CPU ในเมนูตั้งคา (0 224) ขณะกําลังใชเลนสชนิดไมมี CPU 
คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้นโดยจะปดเศษเปนคาสต็อป
จํานวนเต็มท่ีใกลเคียงท่ีสุด ถาไมมีการระบุคา หนาจอรูรับแสง
จะแสดงเฉพาะจํานวนสต็อป (F โดยคารูรับแสงสูงสุดจะ
แสดงเปน FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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A การแสดงระยะชัดลึก (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว 
เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงท่ีกลองเลือก (โหมด P และ S) 
หรือเปนคาท่ีผูใชเลือก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถแสดง
ระยะชัดลึกในชองมองภาพได

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ; 
0 284)

การตั้งคาน้ีจะเปนการควบคุมวาจะใหแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับระบบ Nikon 
Creative Lighting System (CLS; 0 311) ปลอยแสงแฟลชหรือไมเม่ือกดปุม Pv

ปุม Pv
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ขณะที่ระบบ
วัดแสงเปดอยู ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรทีต่องการ และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อตั้งคารูรับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรเปน 
“v” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาทแีละ 1/8000 วนิาที หรอืสามารถเปดชัตเตอรคางไวได
โดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรบัแสงเปนเวลานาน (A หรอื %, 0 58) สามารถตั้ง
คารูรบัแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อ
ตรวจสอบคาแสง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

รูรับแสง

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอตัราสวนคาแสงก็ตอเม่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสงของ
เลนสเพื่อตั้งคารูรับแสง
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A สัญลักษณแสดงคาแสง
เม่ือเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” สัญลักษณแสดงคาแสงจะ
แสดงวาภาพถายน้ันจะมีคาแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปจากคาท่ีปรับตั้งไวน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวเลือก
ท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดบั EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 278) ปริมาณการ
ไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มคร้ังละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของ
ระบบวัดแสง สัญลักษณแสดงคาแสงและสวนแสดงผลความไวชัตเตอร (โหมด P และ A) และ/หรือ
รูรับแสง (โหมด P และ S) จะกะพริบ

การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 ขั้น

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไป

ราว 1/3 EV
เปดรับแสงมากเกิน 

2 EV
แผงควบคุม
ชองมองภาพ 
(การถายภาพ

โดยใช
ชองมองภาพ)

จอภาพ (ไลฟวิว)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา 
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (แสดงคากลับดาน, 0 286)
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การเปดรบัแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทานัน้)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน
ในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทิวทัศน
ยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• การเปดชัตเตอรคาง (A): การเปดชัตเตอร
คางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคางไว เพื่อไมให
ภาพพรามวั ใหใชขาตั้งกลองหรือใชรโีมตคอนโทรลไรสาย 
(0 160, 319) หรือสายลั่นชัตเตอร (0 319) ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม

• เวลา (%): เริ่มถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรบนกลองหรอืบนรีโมตคอนโทรล 
สายลั่นชัตเตอร หรือรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม ชัตเตอรเปดคางอยูจนกวาจะ
กดปุมเปนครั้งที่สอง

กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 
การปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง 
ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 70) 
โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
หรือฝา) จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรบั 
ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 271)

ระยะเวลาในการเปดรับแสง: 
35 วินาที

รูรับแสง: f/25
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❚❚การเปดชัตเตอรคาง

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชตัเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ 
“การเปดชัตเตอรคาง” (A) 

3 ถายภาพ
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรือบนรโีมตคอนโทรลไรสาย หรือ
สายลั่นชัตเตอรซ่ึงเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด ยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเมือ่ถายภาพ
เรียบรอยแลว

แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม จอภาพ

แปนหมุนเลือกโหมด
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❚❚ เวลา

1 หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักไปทางซายเพื่อเลือก
ความไวชัตเตอรของ “เวลา” (%)

3 เปดชตัเตอร
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรือรโีมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร 
หรือรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด

4 ปดชตัเตอร
ทําข้ันตอนที่ 3 ซํ้า

แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม จอภาพ

แปนหมุนเลือกโหมด
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A รีโมตคอนโทรล ML-L3
หากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ใหเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (รีโมตหนวงเวลา, 
รีโมตตอบสนองเร็ว หรือ รีโมตยกกระจก) โดยใชตัวเลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) 
ในเมนูถายภาพ (0 156) โปรดทราบวาหากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ภาพจะถูกถายในโหมด 
“เวลา” แมวาเมื่อเลือก “การเปดชัตเตอรคาง”/A สําหรับความไวชัตเตอร จะเร่ิมตนถายภาพ
เม่ือกดปุมชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล และจบลงหลังจากนั้น 30 นาที หรือเม่ือกดปุมชัตเตอรอีกคร้ัง
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User Settings: โหมด U1 และ U2
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 บนแปนโหมด

การบันทึก User Settings

1 เลือกโหมด
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดเปนโหมดที่
ตองการ

2 ปรับการต้ังคา
ปรบัโปรแกรมแบบยืดหยุนที่ตองการ (โหมด P), ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M), 
รูรบัแสง (โหมด A และ M), รรูับแสงและชดเชยแสงแฟลช, โหมดแฟลช, จุดโฟกัส, 
ระบบวัดแสง, โฟกัสอัตโนมตัิและโหมดพื้นที่ AF, การถายครอม และการตั้งคาตางๆ 
ในเมนูถายภาพ และการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A User Settings
ไมสามารถบันทึกรายการตอไปน้ีไปยัง U1 หรือ U2

เมนูถายภาพ: 
• รีเซ็ตเมนูถายภาพ
• โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
• พ้ืนท่ีภาพ
• จัดการ Picture Control
• โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
• การถายภาพซอน
• การถายแบบเวนชวงเวลา

เมนูถายภาพยนตร: 
• รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร
• พ้ืนท่ีภาพ
• จัดการ Picture Control
• ถายภาพเหลื่อมเวลา

แปนหมุนเลือกโหมด
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3 เลือก บันทึก User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท บันทึก User 
Settings ในเมนตูั้งคาแลวกด 2

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

5 บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการต้ังคา แลวกด J เพื่อกําหนด
การตั้งคาตางๆ ที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 และ 2 ใหกับ
ตําแหนงแปนหมนุเลือกโหมดที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 4

ปุม G
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การเรียก User Settings
เพียงหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง U1 
เพื่อเรยีกใชการตั้งคาตางๆ ที่กําหนดใหกับ 
บันทึกลง U1 หรือหมุนไปที่ U2 เพื่อเรยีกใช
การตั้งคาที่กําหนดใหกับ บันทึกลง U2

แปนหมุนเลือกโหมด
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การรีเซ็ต User Settings
ถาตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปนคาตั้งจากโรงงาน:

1 เลือก รีเซ็ต User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท รีเซ็ต User 
Settings ในเมนตูั้งคาแลวกด 2

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

3 รีเซ็ต User Settings
ไฮไลท รีเซ็ต แลวกด J

ปุม G
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โหมดลั่นชตัเตอร

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรแลวหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปยัง
การตั้งคาที่ตองการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละครั้งท่ีกดปุมกดชัตเตอร

CL

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพตาม
อัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ถายภาพตอเนื่อง
ความเร็วต่ํา, 0 67, 280) โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช

CH

ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพดวย
อัตราการบันทึกภาพที่ระบุไวในหนา 67 ใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว โปรดทราบวากลองจะ
ถายภาพหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช

Q

ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ี
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวา
ในโหมดถายทีละภาพ นอกจากน้ัน จะไมมีเสียง บิ๊บ ไมวาจะเลือกการตั้งคาสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 280) ไวเชนไร

E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 69)

MUP

ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได (0 71)
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อัตราความเร็วในการถายภาพ
อัตราการบันทึกภาพสําหรับการถายภาพตอเนือ่ง (ความเรว็ต่ําและสูง) จะแตกตางจาก
ตัวเลือกที่เลือกสําหรับพื้นทีภ่าพ (0 73) และ ความลึกบิทสี NEF (RAW) (0 80) 
เมื่อเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW) ตารางดานลางจะแสดงอัตราการบันทึกภาพ
โดยประมาณสําหรบัแบตเตอรี่ EN-EL 15 ที่ชารจไวเต็มแลว, การถายภาพ AF ตอเนือ่ง, 
ปรับเอง หรอือัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาท ีหรือเร็วกวา และการตั้งคา
ตางๆ ที่เหลือตามคาตั้งจากโรงงาน

อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงหากรรูับแสงแคบมาก (คารูรับแสงสูง) หรือความไวชัตเตอรต่ํา 
เมื่อตั้งคาเปดระบบลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส VR) หรือเปดควบคุมความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ (0 102) หรอืเมือ่แบตเตอรีใ่กลหมด เมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือเลือก 
วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําส่ัง) > 
การตั้งคารูรับแสง (0 285) อัตราการบันทกึภาพสูงสุดในไลฟวิวคือ 3.7 ภาพตอวินาที

พ้ืนที่ภาพ คุณภาพของภาพ
ความเร็วในการถายภาพตอเนื่อง

โดยประมาณ
CL CH

DX (24×16)
JPEG/NEF (RAW) 12 บิท 1–6 เฟรมตอวินาที 6 เฟรมตอวินาที
NEF (RAW) 14 บิท 1–5 เฟรมตอวินาที 5 เฟรมตอวินาที

1.3× (18×12)
JPEG/NEF (RAW) 12 บิท

1–6 เฟรมตอวินาที
7 เฟรมตอวินาที

NEF (RAW) 14 บิท 6 เฟรมตอวินาที
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะบันทึก
ภาพถายลงในการดหนวยความจํา อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงใน
สวนแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดขณะกดปุมกดชัตเตอร ภาพประกอบดานลางคือ
การแสดงผลเมื่อบัฟเฟอรยังมีพ้ืนท่ีเหลือประมาณ 42 ภาพ

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะติด
สวางขึ้น การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
การถายภาพและประสิทธภิาพของการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําออก หรือถอด
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงหนวยความจําจะดับลง ถาปดสวิทชกลอง
ขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จส้ินการบันทึกภาพทั้งหมด
ท่ีอยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและ
กลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A ไลฟววิ
ถาใชโหมดถายภาพตอเน่ืองระหวางไลฟวิว ภาพจะปรากฏแทนที่ภาพที่มองผานเลนสขณะกด
ปุมกดชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด 
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 (ถายตอเนื่องสูงสุด, 0 280) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนภาพถายท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดูหนา 380
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ฟงกช่ันตั้งเวลาถายสามารถใชลดอาการกลองสั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 ติดต้ังกลองเขากบัขาตั้งกลอง
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 

2 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอร แลวหมนุ
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ E

3 จัดองคประกอบภาพและโฟกสัภาพ
ไมสามารถใชฟงกช่ันตั้งเวลาหากกลองไมสามารถโฟกัสโดยใช AF 
ทีละภาพ หรอืในสถานการณอ่ืนๆ ที่ไมสามารถลั่นชัตเตอรได

4 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปด
ตัวตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะ
เริ่มกะพริบ กอนการถายภาพสองวินาที 
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะหยุดกะพรบิ 
ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ใหหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

โหมดตั้งเวลาถาย (E)

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมแนบตาเขากับชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออก (q) แลวใสฝาปด
ชองมองภาพที่ใหมาตามที่แสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทางชองมองภาพ
ปรากฏในภาพถายหรือรบกวนคาแสง จับกลองใหม่ันขณะถอดขอบยางรองตาออก

ขอบยางรองตา ฝาปดชองมองภาพ

D การใชแฟลชในตัวกลอง 
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดที่ตองยกแฟลชดวยตนเอง ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช 
แลวรอใหสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) แสดงขึ้น (0 146) การถายภาพจะหยุดชะงัก
หากยกแฟลชขึ้นหลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถายเร่ิมทํางาน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพ
เม่ือยิงแฟลช โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถายท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย; 
0 279)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 279) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการ
ควบคุมเสียงเตือนท่ีจะดังขึ้นเมื่อตั้งเวลาถาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 280)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกลองเมื่อยกกระจก การใชโหมด
ยกกระจกขึ้น ใหกดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ MUP (ยกกระจกขึ้น)

หลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาโฟกัสและคาแสงแลว ใหกดปุมกดชัตเตอร
สวนที่เหลือลงจนสุด ชองมองภาพหรือจอภาพจะปด ในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
กระจกจะยกข้ึน กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ เมือ่ถายภาพเสร็จแลว 
ไลฟวิวจะทํางานตอ หรอื (ในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ) กระจกจะปดลง 
อยางใดอยางหนึ่ง

โหมดยกกระจกขึ้น (MUP)

ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีเม่ือยกกระจกขึ้น
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A ปองกันภาพพรามัว
เพื่อปองกันภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวกลอง ใหคอยๆ กดปุมกดชัตเตอรหรือใช
สายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 319) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 
ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพ่ือถายภาพแบบยกกระจก ใหดูหนา 156 ควรใชขาตั้งกลอง
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ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ

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

พ้ืนท่ีภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

a DX (24×16) ภาพจะถูกบันทึกโดยใชพ้ืนท่ีภาพ 23.5 × 15.6 มม. (รูปแบบ DX)

Z 1.3× (18×12)
ภาพจะถูกบันทึกโดยใชพ้ืนท่ีภาพ 18.8 × 12.5 มม. ทําใหเกิดเทเลโฟโตได
โดยไมตองเปลี่ยนเลนส กลองยังสามารถบันทึกภาพตอวินาทีไดมากขึ้น
ในระหวางการถายภาพตอเน่ือง (0 67)

การแสดงผลของชองมองภาพ

ภาพที่มีพ้ืนท่ีภาพ DX (24×16) รูปภาพที่มีพ้ืนท่ีภาพ 1.3× (18×12)
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A พ้ืนที่ภาพ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวจะปรากฏในการแสดงผล

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ การแสดงผลการถายภาพ

A การแสดงผลของชองมองภาพ
การแสดงผลของชองมองภาพสําหรับการตัดครอบ DX 1.3 เทา
จะแสดงที่ดานขวา ไอคอน s จะปรากฏในชองมองภาพ
เม่ือเลือกตัดครอบ DX 1.3 เทา

A โปรดอาน
ดูหนา 168 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตัดครอบท่ีใชไดเม่ือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 ดูหนา 380 
สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพที่สามารถจัดเก็บไวไดเม่ือใชคาพื้นท่ีภาพตางกัน

ตัดครอบ DX 1.3 เทา
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พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก พ้ืนท่ีภาพ ในเมนูถายภาพ หรือกดปุมควบคุม 
แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง

❚❚ เมนพูื้นที่ภาพ

1 เลือก พ้ืนท่ีภาพ
ไฮไลท พ้ืนท่ีภาพ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึ่ง แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบทีเ่ลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 74)

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับพ้ืนท่ีภาพ (0 81)
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง
ในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ สามารถเลือกพื้นทีภ่าพดวยปุม Fn และแปนหมุน
เลือกคําสั่งไดดวย

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทํางานของกลอง
เลือก เลือกพื้นที่ภาพ เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” ใหกับปุมของกลองใน
เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง สามารถกําหนดการเลือกพื้นทีภ่าพใหกับปุม Fn (การตั้งคา
แบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn, 0 284), ปุม Pv (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3, 
กําหนดปุม Preview, 0 285) หรือปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4, 
กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 285)

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกพื้นท่ีภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่
เลือกไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลักหรือยอยจนการตัดครอบทีต่องการ
ปรากฏบนชองมองภาพ (0 74)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ
ในขณะนั้นสามารถเรยีกดูไดโดยกดปุม
เพื่อแสดงพื้นที่ภาพในแผงควบคุม ชองมองภาพ 
หรือการแสดงผลขอมลูการถายภาพ

ปุม Fn แปนหมุน
เลือกคําสั่ง
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ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ใน
การดหนวยความจําเทาใด ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพิมพออกมาใน
ขนาดที่ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มข้ึนและการดหนวยความจําจะสามารถ
เก็บภาพเปนจํานวนนอยลง (0 380)

คุณภาพของภาพ
เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)

คุณภาพและขนาดภาพ

ตัวเลือก รูปแบบไฟล คําอธิบาย

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

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

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อกีภาพหน่ึงเปน JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW) + 
JPEG Normal

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อกีภาพหน่ึงเปน JPEG คุณภาพปกติ

NEF (RAW) + 
JPEG Basic

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อกีภาพหน่ึงเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน

* เลือก เนนขนาด สําหรับ การบีบอัดภาพ JPEG อัตราการบีบอัดภาพเปนคาประมาณเทาน้ัน 
อัตราจริงอาจแตกตางกันไปตามคาความไวแสง (ISO) และฉากที่บันทึกภาพ
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สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลักไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นหนาจอแสดงผลขอมลูการถายภาพ

ปุม X (T) แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A ภาพ NEF (RAW)
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับขนาดภาพไมมีผลตอขนาดของภาพ NEF (RAW) ทานสามารถสรางภาพ 
JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใช Capture NX-D หรือซอฟตแวรอื่น หรือตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF 
(RAW) ในเมนูรีทัช (0 295)

A NEF+JPEG 
เม่ือดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองท่ีใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว 
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําเดียวกัน 
สําเนาทั้งสองจะถูกลบเมื่อลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยก
ตางหากโดยใชตัวเลือก หนาที่ของการดในชองที่ 2 > RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2 การลบ
สําเนา JPEG จะไมลบภาพ NEF (RAW)
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A + NEF (RAW)
หากกําหนด + NEF (RAW) ไปยังปุม Fn โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn, 0 284) 
> กด และเลือกตัวเลือก JPEG สําหรับคุณภาพของภาพ กลองจะบันทึกสําเนา NEF (RAW) 
กับภาพถัดไปท่ีถายหลังจากกดปุม Fn แลว (การตั้งคาคุณภาพของภาพตนฉบับจะถูกคืนคา
เม่ือคุณเอานิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร) ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อีกคร้ัง

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 268)
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❚❚การบีบอัดภาพ JPEG
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ JPEG ใหไฮไลท การบีบอัดภาพ JPEG 
ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

❚❚ รปูแบบ
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF 
(RAW) > รูปแบบ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

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

ตัวเลอืก คําอธิบาย

O เนนขนาด ภาพจะถูกบีบอัดเพื่อสรางเปนไฟลท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน

P เนนคุณภาพ คุณภาพของภาพดีท่ีสุด ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก

ตัวเลอืก คําอธิบาย

N
บีบอัดแบบไม
สูญเสียคุณภาพ

ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะลด
ขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

O บีบอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได ซึ่งจะลด
ขนาดภาพประมาณ 35–55% และแทบจะไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท 
ซึ่งจะไดไฟลท่ีมีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท 
อยางไรก็ตาม การบันทึกขอมูลสีจะเพ่ิมขึ้นดวย
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ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรือ % เล็ก (โปรดทราบวา
ขนาดภาพจะแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรบั พ้ืนท่ีภาพ, 0 73):

สามารถตั้งคาขนาดภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ

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

DX (24×16)
ใหญ 6000 × 4000 50.8 × 33.9
กลาง 4496 × 3000 38.1 × 25.4
เล็ก 2992 × 2000 25.3 × 16.9

1.3× (18×12)
ใหญ 4800 × 3200 40.6 × 27.1
กลาง 3600 × 2400 30.5 × 20.3
เล็ก 2400 × 1600 20.3 × 13.5

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพในหนวย
พิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเคร่ืองพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว=ประมาณ 2.54 ซม.)

ปุม X (T) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับขนาดภาพโดยใชตัวเลือก ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 269)
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เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง ทานสามารถใชรายการ หนาท่ีของการดใน
ชองที่ 2 ในเมนูถายภาพเพื่อเลือกหนาที่ของการดในชองที่ 2 ได เลือกระหวาง ภาพที่เกินมา 
(จะใชการดในชองที่ 2 เฉพาะเมื่อการดในชองที่ 1 เต็ม), สํารอง (แตละภาพจะไดรบัการบันทึก
สองครั้ง ครั้งแรกลงในการดในชองที่ 1 และอีกครั้งลงในการดในชองที ่2) และ RAW ชองที่ 1 - 
JPEG ชองที่ 2 (เชนเดียวกับ สํารอง เวนแตสําเนา NEF/RAW ของภาพถายที่ไดรับการบันทึก
ในการตั้งคา NEF/RAW + JPEG นั้น จะไดรบัการบันทึกลงในการดในชองที่ 1 เทานัน้ และ
สําเนา JPEG จะบันทึกลงในการดในชองที ่2 เทานัน้)

การใชการดหนวยความจําสองใบ

A “สํารอง” และ “RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายท่ีสามารถบันทึกไดในการดท่ีมีหนวยความจําเหลือนอยท่ีสุด 
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหน่ึงเต็ม

A การบันทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง จะสามารถเลือกการดท่ีใชบันทึกภาพยนตรไดโดยใช
ตัวเลือก ปลายทาง ในเมนูถายภาพยนตร (0 273)
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โฟกัส
สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หรือปรบัดวยตนเอง (0 97) ผูใชยังสามารถ
เลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอัตโนมัติหรือแมนวลโฟกัส (0 89) หรอืใชการล็อคโฟกัส
เพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 93)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที ่AF

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปน้ีขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ:

โฟกัสอัตโนมัติ

โหมด คําอธิบาย 

AF-A
ออโตโฟกัสอัตโนมัติ: กลองจะเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพโดยอัตโนมัติถาวัตถุอยูน่ิง
และเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองถาวัตถุเคลื่อนท่ี

AF-S
ออโตโฟกัสทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 
(I) ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 276)

AF-C

ออโตโฟกัสตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองขณะกดปุม
กดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 85) 
เพื่อคาดเดาระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจําเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน 
จะสามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 276)

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิตอไปนี้ระหวางไลฟวิว:

โหมดโฟกัสอัตโนมตัิสามารถเลือกไดโดยกด
ปุมโหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลักจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้น

โหมด คําอธิบาย 

AF-S ออโตโฟกัสทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-F ออโตโฟกัสตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกด
ปุมกดชัตเตอร โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

แผงควบคุม

ชองมองภาพ จอภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
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A โฟกัสตดิตามวัตถุลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ในโหมด AF-C หรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองไวในโหมด AF-A กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุ
ลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ซึ่งจะชวยใหกลอง
สามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนโฟกัสใน AF ตอเน่ือง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 
(เลือกสิง่ที่สําคัญเมื่อใช AF-C, 0 276) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน AF 
ทีละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิง่ที่สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 276) ดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลอืกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 285) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การใชแปนหมุนคําสั่งรองเพื่อเลือกโหมดโฟกัส
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โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF ควบคุมวธิีที่กลองเลือกจุดโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัต ิมีตัวเลือกตอไปนี้
ใหเลือกใชระหวางการถายภาพโดยใชชองมองภาพ:
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธบิายในหนา 89; กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือก
เทานั้น ใชกับวัตถุที่อยูนิ่งกับที่

• AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส: เลือกจุดโฟกัสตามทีอ่ธิบายในหนา 89 ในโหมดโฟกัส AF-A และ 
AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดที่
เลือกเปนเวลาสั้นๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพหรอื
เมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาได (เชน นกัวิ่งหรือรถแขงที่กําลัง
แขงขัน)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ใน
รูปแบบที่คาดเดาไมได (เชน นกักีฬาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 51 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
อยางรวดเรว็และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย 
(เชน นก)
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• การติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 89 ในโหมดโฟกัส AF-A 
และ AF-C กลองจะติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสที่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหม
ตามที่จําเปน ใชเพื่อจัดองคประกอบภาพอยางรวดเรว็เมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเรว็จาก
ขางหนึ่งไปอีกขางหนึง่ (เชน นักกีฬาเทนนสิ) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสที่เลือก

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมติั: กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมัตแิลวเลือกจุดโฟกัส (ในกรณีที่วัตถุเปนคน 
กลองจะสามารถแยกความแตกตางของวัตถุออกจาก
พื้นหลังไดเพื่อการตรวจหาวัตถุที่ดีข้ึน) จุดโฟกัสที่ใช
จะถูกไฮไลทเปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสแลว; 
ในโหมด AF-C หรือเมื่อเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่อง
ในโหมด AF-A จุดโฟกัสหลักจะยังคงถูกไฮไลทอยูหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ ไปแลว

A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหลัง
หรือครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ
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โหมดพื้นที่ AF ตอไปน้ีสามารถเลือกใชระหวางไลฟวิวได:
• ! AF ท่ีใบหนา: ใชสําหรบัถายภาพบุคคล กลองจะ
ตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคลโดยอัตโนมัติ วัตถุที่
เลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลอง
ตรวจพบหลายใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูใกลที่สุด 
หากทานตองการเลือกวัตถุอ่ืน ใหใชตัวเลือกคําสั่ง) 
หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน 
ในกรณีที่วัตถุเบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

• $ AF พ้ืนท่ีกวาง: ใชสําหรับการถายภาพทวิทัศน
โดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอ่ืนๆ ที่ไมใชภาพบุคคล

• % AF พ้ืนท่ีปกติ: ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบน
ตําแหนงที่เลือกในกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
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• & AF ติดตามวัตถุ: ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนง
จุดโฟกัสที่ดานบนวัตถุของทาน แลวกด J เพื่อเริ่ม
ติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุที่เลือกขณะที่วัตถุเคลื่อนที่
ภายในกรอบภาพ หากตองการหยุดการตดิตาม ใหกด J 
อีกครั้ง โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุได
หากวัตถุนัน้เคลื่อนทีอ่ยางรวดเรว็ หลุดออกนอกกรอบภาพ
หรือมีวัตถุอ่ืนบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรอืเล็กเกินไป 
ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง

A การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล
ใชตัวเลือกคําสั่งเพ่ือเลือกจุดโฟกัสได 
การหมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี L จะปด
การใชงานการเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส



90

โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกด
ปุมโหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอยจนกระทั่งการตั้งคาทีต่องการปรากฏขึ้น

แผงควบคุม ชองมองภาพ จอภาพ

A โหมดพื้นที่ AF (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคมุ ชองมองภาพ

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 21 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 51 จุด *

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูล
เพื่อชวยในการโฟกัส

ปุมโหมด AF แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
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D การใชโฟกัสอัตโนมตัิในไลฟวิว
ใหใชเลนส AF-S หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธท่ีตองการ 
โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะท่ีกลอง
โฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถ
โฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอืน่ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบเม่ือถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียม 
หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกัน
เปนแถวบนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี

A การเลือกจุดโฟกัส

ยกเวนใน AF ติดตามวัตถุ การกด J ระหวางการเลือกจุดโฟกัสจะทําใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง 
ใน AF ติดตามวัตถุ การกด J จะเร่ิมติดตามวัตถุแทน การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลใชไมไดใน AF 
แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ หรือ หากตรวจพบใบหนาเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนาในไลฟวิว
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A โปรดอาน
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกเวลาที่จุดโฟกัสติดสวาง 
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5 (การแสดงจุดโฟกัส) > ไฟแสดงจุดโฟกัส (0 277) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a6 
(จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 277) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกได
โดยใชตัวเลือกคําสั่ง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 277) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการเลือกจุดโฟกัสตามภาพแนวตั้งและแนวนอน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a8 
(บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง, 0 277)
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ/ไลฟวิว: ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > 
สลับหลัก/รอง (0 285) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือก
โหมดพื้นท่ี AF
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุทีจ่ะไมอยูที่จุดโฟกัสในภาพถายสุดทายได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัส
อัตโนมัติ (0 96) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหมหลังจาก
โฟกัสวัตถุอ่ืนที่อยูในระยะหางเทากันกับวตัถุเดิมของทานได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีที่สุด
เมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นทีโ่ฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นที่ 
AF (0 86)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) 
หรือตรวจสอบวาจุดโฟกัสเปนสีเขียว (ไลฟวิว)

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว
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2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C (การถายภาพโดย
ใชชองมองภาพ): เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่ 
(q) ใหกดปุม A AE-L/AF-L (w) เพื่อล็อคโฟกัส 
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูขณะกดปุม A AE-L/AF-L 
แมวาทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง

AF-S (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) และไลฟวิว: 
โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติและยังคงล็อคอยูจนกวาจะเอานิ้วออกจาก
ปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุม A AE-L/AF-L (ดูดานบน)

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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3 จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพถาทานยังกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S และไลฟวิว) หรือกดปุม 
A AE-L/AF-L คางไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกัน
โดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทีต่องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาวัตถุ
เคลื่อนทีไ่ป ใหโฟกัสใหมอีกครั้งที่ระยะหางใหมของวัตถุ

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

A โปรดอาน
การกดปุม A AE-L/AF-L ในขั้นตอนท่ี 2 จะล็อคคารูรับแสงดวย (0 107) การตั้งคาแบบกําหนดเอง 
f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 285) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ีใหกับปุม A AE-L/AF-L
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A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางาน 
ถากลองไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
อาจปรากฏขึ้นและกลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยู
ในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 97) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 93) 
เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน แลวจากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหรือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง 

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง 

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง 

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพขางหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือมีความสวาง
อยูในโทนเดียว 
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สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 96)
• เลนส AF: 
ตั้งคาสวิทชปรบัโหมดโฟกัสของเลนส 
(ถามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัสของ
กลองไปที่โหมด M

• เลนสแมนนวลโฟกัส: ปรบัโฟกัสดวยตนเอง

การโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
จนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพได
ตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

แมนวลโฟกัส

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

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพเพื่อ
ตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัส
หรือไม (สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 51 จุด) หลังจาก
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนสจนกวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
ปรากฏขึ้น โปรดทราบวาเมือ่ถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวในหนา 96 บางครั้งสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นไดแมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสใน
ชองมองภาพกอนถายภาพ สําหรับการใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสรมิ
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I ใหดูหนา 307

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะ
จากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง ระยะหาง
ระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.

A ไลฟววิ
กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาเพื่อใหไดโฟกัสท่ีแมนยําใน
ไลฟวิว (0 38)

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.

ปุม X (T)
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คาความไวแสง (ISO)
สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางทีม่ ีเลือกจากการตั้งคา
ตางๆ ตั้งแต ISO 100 ถึง ISO 25600 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ในโหมดอัตโนมัติ 
โหมดสําเร็จรูป และโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ จะมตีัวเลือก AUTO ซ่ึงกลองจะตั้งคาความไวแสง 
(ISO) โดยอัตโนมัติตามสภาพแสง ใชการตั้งคา Hi BW1 (เทียบเทา ISO 51200) และ Hi BW2 
(เทียบเทา ISO 102400) ไดเชนกัน แตโปรดทราบวารูปภาพที่ถายดวยการตั้งคาใดคาหนึ่งนี้
จะถูกบันทึกในโทนสีเดียวโดยใชตัวเลือกทีเ่ลือกสําหรบั ต้ังคา Picture Control > โทนสีเดียว 
ในเมนูถายภาพ (0 130) คาความไวแสง (ISO) ที่สูงจะตองการแสงในการถายภาพนอย 
ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรทีสู่งหรอืรรูับแสงทีแ่คบได

โหมด ตัวเลือก

P, S, A, M 100–25600; Hi BW1 และ Hi BW2

% อัตโนมัติ

โหมดถายภาพอื่นๆ อัตโนมัติ; 100–25600
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สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดย
กดปุม W (S) และหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทัง่การตั้งคาที่ตองการ
แสดงขึ้น

แผงควบคุม

ชองมองภาพ การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดจากเมนูถายภาพไดเชนกัน เลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) 
ในเมนูถายภาพเพื่อปรับการตั้งคาของภาพถาย (0 271)

A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

ปุม W (S) แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
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❚❚ Hi BW1/Hi BW2
ในโหมด P, S, A และ M สามารถเลือก Hi BW1 และ Hi BW2 
โดยใชตัวเลือก ต้ังคาความไวแสง (ISO) (0 271) > 
คาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ

A ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลอืกคําสั่ง
หากเลือก เปด ใน ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 271) 
จะสามารถเลือก Hi BW1 และ Hi BW2 โดยการกดปุม W (S) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก 
หากเลือก ปด ใน ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง เม่ือเลือก Hi BW1 หรือ Hi BW2 
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะไมมีผล แตยังคงปรับคาความไวแสง (ISO) ไดจากเมนู

A ขอจํากัดเก่ียวกับ Hi BW1 และ Hi BW2
โปรดทราบขอจํากัดตอไปน้ีเม่ือใช Hi BW1 หรือ Hi BW2:
• ไมสามารถเปลี่ยนคุณภาพและขนาดของภาพเมื่อเลือก Hi BW1 หรือ Hi BW2 ภาพที่ถายโดยเลือก 

NEF (RAW) สําหรับคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG คุณภาพสูง หากเลือกตัวเลือก 
NEF (RAW) + JPEG จะบันทึกเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน

• ไมสามารถใชควบคุมคาความไวแสงอัตโนมัติ (0 102), Active D-Lighting (0 139), HDR 
(0 141), การถายภาพซอน (0 211) และการถายภาพเหลื่อมเวลา (0 171)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 
(ระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 278) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับความไวแสง (ISO) 
โดยไมใชปุม W (S) โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 (ปรับความไวแสงอยางงาย; 0 281) 
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลด
สัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 271 และ 275
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ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ 
ในเมนูถายภาพ คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรับโดยอัตโนมัติหากคาที่ผูใชเลือก
ไมสามารถสรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรับตามความเหมาะสม
เมื่อใชแฟลช)

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

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

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)
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3 ปรับการต้ังคา
สามารถเลือกคาสูงสุดสําหรบัคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (โปรดทราบ
วาหากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO) ที่สูงกวาคาที่
เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด กลองจะใชคาที่
เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมด P และ A คาความไวแสง
จะไดรบัการปรับเฉพาะเมื่อไดรับแสงไมเพียงพอในการใชความไวชัตเตอรที่เลือกไว
สําหรับ ความไวชัตเตอรตํ่าสุด (1/4000-30 วินาที หรอื อัตโนมติั; ในโหมด S และ M 
คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรับเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรที่
ผูใชเลือก) ถาเลือก อัตโนมติั กลองจะเลือกความไวชัตเตอรต่ําสุดโดยยึดตาม
ทางยาวโฟกัสของเลนส กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

ISO AUTO จะปรากฏเมื่อเลือก เปด เมื่อคาความไวแสง
เปลี่ยนแปลงไปจากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้
จะกะพริบและคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในแผงควบคุม

A ไลฟวิว
ในไลฟวิว สัญลักษณแสดงการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นในจอภาพ
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A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับการเลือกความไวชัตเตอรอัตโนมัติอยางละเอียดไดโดยการไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2: 
ตัวอยางเชน สามารถใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอตัโนมัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโตเพื่อลด
ความเบลอได อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมัต ิจะทํางานกับเลนส CPU เทาน้ัน หากใชเลนส
ท่ีไมมี CPU โดยไมมีขอมูลเลนส กลองจะใชความไวชัตเตอรคงท่ีท่ี 1/30 วินาที ความไวชัตเตอรอาจจะ
ลดลงกวาคาต่ําสุดท่ีเลือกไวหากไมสามารถใชคาแสงที่ดีท่ีสุดท่ีคาความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกไว
สําหรับ ความไวแสงสูงสุด

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด 
ยกเวนคาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 282) 
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 283) ในกรณีดังกลาว
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพ่ิมขึ้น
โดยอัตโนมัติเม่ือใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา 
(ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกตามที่ไดระบุไวในหนา 311) ซึ่งอาจปองกัน
ไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา

A การเปดใชและการปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม W (S) แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย ISO AUTO จะปรากฏบนหนาจอหากเปดฟงกชั่นควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไว
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คาแสง

เลือกวิธีการตั้งคาแสงของกลองในโหมด P, S, A และ M (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือก
การวัดแสงอัตโนมตัิ)

ระบบวัดแสง (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)

ตัวเลือก คําอธิบาย

a

เฉลีย่ทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสงเปนบริเวณ
กวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ และในกรณี
ท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 307) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบวัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพแบบสี 3 มิติ II; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี II 
ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

Z

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงท้ังเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากท่ีสุดท่ีกลางภาพ (หากใช
เลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีสําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4, บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 278; หากใชเลนสชนิด
ไมมี CPU พ้ืนท่ีจะมีขนาดเทียบเทากับวงกลมท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 8 มม.) เปนระบบ
วัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง 
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

b

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพ้ืนท่ีวงกลมท่ีมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสปจจุบัน ทําใหสามารถ
วัดแสงวัตถุท่ีไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงาน AF แบบ
เลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติอยู กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) เสนผานศูนยกลางของ
วงกลมสําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพเทากับ 3.5 มม. หรือประมาณ 2.5% 
ของกรอบภาพ ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือ
มืดกวาวัตถุมาก
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม Z (Q) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้น

ปุม Z (Q) แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม

A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU 
ในเมนูตั้งคา (0 225) ชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีเม่ือเลือกเฉลี่ยท้ังภาพ จะใชวัดแสง
เนนกลางภาพหากเลือกวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพดวยเลนสท่ีไมมี CPU ท่ีไมมีขอมูลเลนสจัดมาให

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาแสงที่ดีท่ีสุดสําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง b5 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 278)
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด 
และวัดแสงเนนกลางภาพ (0 105) เพื่อวดัคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งและวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุม 
A AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัสและคาแสง (ถาทาน
กําลังใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหตรวจสอบวากลองอยูใน
โฟกัส 0 34)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L 
จะปรากฏในชองมองภาพและจอภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว 
จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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A ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ในการวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในจุดโฟกัสท่ีเลือก (0 105)

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด การตั้งคา
P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 52)
S ความไวชัตเตอร
A รูรับแสง

โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงไดขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
ถาเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 279) 
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนหนาท่ีของ
ปุม A AE-L/AF-L ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 285)
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรือ
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรอืเฉพาะจุด (0 105) 
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป) โดยเพิ่ม
ครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวตัถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุแปน
หมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้น

การชดเชยแสง
(เฉพาะโหมด P, S, A, M, SCENE และ % เทานัน้)

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

±0 EV –0.3 (–1/3) EV +2.0 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพรบิ (โหมด P, S, A, SCENE และ %) 
และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพหลังจากทานปลอยปุม E สามารถ
ตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณ
แสดงคาแสงโดยกดปุม E 

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชย
แสงเปน ±0 ยกเวนในโหมด SCENE และ % กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสง
เมื่อปดการทํางานของกลอง (ในโหมด SCENE และ %, คาการชดเชยแสงจะรเีซ็ตเมือ่เลือก
โหมดอื่นหรือกลองปด)

A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยท่ีความไวชัตเตอรและ
คารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A การชดเชยแสง (ไลฟวิว)
เม่ือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี C การชดเชยแสงสามารถปรับตั้งคาไดระหวาง –5 ถึง +5 EV 
แตทานสามารถดูตัวอยางบนจอภาพไดเฉพาะคาระหวาง –3 ถึง +3

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิมในการชดเชยแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 278) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาการชดเชยแสง
โดยไมกดปุม E ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย, 0 278) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการจํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเมื่อใชแฟลชสําหรับแสงสวางดานหนา ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมือ่ใชแฟลช, 0 283) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติ ใหดูหนา 197



111

ไวตบาลานซ (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)

ไวตบาลานซชวยใหสีของภาพไมไดรบัผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ในโหมดอื่นทีไ่มใช 
P, S, A และ M กลองจะปรับคาไวตบาลานซโดยอัตโนมัต ิแนะนําใหใชการปรับไวตบาลานซ
แบบอัตโนมตัิสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญในโหมด P, S, A และ M แตผูใชสามารถ
เลือกคาอ่ืนๆ เพื่อใหเหมาะกับชนิดของแหลงกําเนิดแสงไดหากจําเปน:

ตัวเลือก อณุหภูมิส ี*

v อตัโนมัติ
3500–8000 Kปกติ

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน

J หลอดไส 3000 K

I ฟลอูอเรสเซนต

หลอดไอโซเดียม 2700 K

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต 3000 K

ไวตฟลูออเรสเซนต 3700 K

คลูไวตฟลูออเรสเซนต 4200 K

เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000 K

เดยไลตฟลอูอเรสเซนต 6500 K

ไอปรอทอุณหภูมิสูง 7200 K

H แสงอาทิตย 5200 K

N แฟลช 5400 K

G เมฆมาก 6000 K

M ในรม 8000 K

K เลอืกอุณหภูมิสี (0 117) 2500–10000 K

L ตัง้คาเอง (0 120) —

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยการกดปุม L (U) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้น

ปุม L (U) แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ (0 269, 274) รายการใด
รายการหนึ่ง ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 114) หรือเพ่ือวัดคาสําหรับ
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองได (0 120) ตัวเลือก อตัโนมัติ ในเมนู ไวตบาลานซ มีตัวเลือก ปกติ และ 
รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน ซึ่งจะรักษาโทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก I 
ฟลูออเรสเซนต จะใชเพื่อเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ รายการในเมนูถายภาพยนตรจะมี
ตัวเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย ซึ่งตั้งคาไวตบาลานซสําหรับภาพยนตรเหมือนกับท่ีใชใน
ภาพถาย

A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใช
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคา
ไวตบาลานซ
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอืน่ๆ อุณหภูมิสีคือ
การวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําใหวัตถุ
รอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะท่ีแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในยาน
ใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงท่ีมีอณุหภูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน 
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาจะปรากฏ
เปนสีเจือนํ้าเงิน

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

q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K

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

e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K

r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K

t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

y H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆคร้ึม): 6000 K

o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอณุหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ
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การตั้งคาอ่ืนทีน่อกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถ “ปรบัแบบละเอียด” ไวตบาลานซ 
เพื่อชดเชยสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหรือเพื่อสรางภาพที่มีโทนสีตามตองการ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
การปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนถูายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตามขั้นตอน
ดานลาง

1 แสดงตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนูยอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2 
อีกครัง้เพื่อแสดงตัวเลือกปรับแบบละเอียด สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการปรับละเอียดไวตบาลานซทีต่ั้งเอง 
ใหดูหนา 129)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียด 
ปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกนสีเหลือง 
(A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5 และบนแกนสีเขียว 
(G)– มวงแดง (M) โดยปรบัข้ันละ 0.25 แกนแนวนอน 
(สีเหลือง-น้ําเงิน) จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะ
ที่แกนแนวตั้ง (สีเขียว-มวงแดง) จะมีผลคลายกับ
การใชฟลเตอรชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูก
กําหนดใหเพิ่มข้ึนทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด 
แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวยความหนาแนนแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

พิกัด
การปรับ
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ

❚❚ ปุม L (U)
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K 
(เลือกอุณหภูมสีิ) และ L (ต้ังคาเอง) 
สามารถใชปุม L (U) เพื่อปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียดบนแกนเหลือง 
(A)–น้ําเงิน (B) (0 114; ในการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียดเมื่อเลือก L 
ใหใชเมนูถายภาพตามที่อธิบายไวในหนา 129) 
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียด โดยปรบัข้ันละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละข้ัน
เทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ) จนกระทั่งไดคาที่ตองการแสดงขึ้น การหมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิ่มปรมิาณสีเหลือง (A) การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ไปทางขวาจะเพิ่มปริมาณสีน้ําเงิน (B)

แผงควบคุม การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

ปุม L (U) แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
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A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
หากปรับคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว เคร่ืองหมายดอกจัน (“E”) จะปรากฏถัดจากการตั้งคา
ไวตบาลานซ โปรดทราบวา สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว ตัวอยางเชน 
การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี B (นํ้าเงิน) เม่ือเลือกการตั้งคาไวตบาลานซเปน “อุน” เชน J (หลอดไส) 
จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงิน

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ การแสดงผลการถายภาพ

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกตางท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีสูง 
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K 
ไดมากกวาท่ี 6000 K คาไมเรด ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน 
คือการวัดอุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ัน จึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอร
ชดเชยอุณหภูมิสี ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตัง้คาการถายครอม
อัตโนมัต,ิ 0 284) กลองจะสรางภาพถายหลายภาพในการกดชัตเตอรแตละคร้ัง ไวตบาลานซ
จะเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาท่ีเลือกอยูปจจุบันสําหรับไวตบาลานซ 
(0 202)
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ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภมูิสีเมื่อเลือก K (เลือกอุณหภมูิสี) สําหรับ
ไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกน
สีเหลือง-น้ําเงิน และเขียว-มวงแดง (0 114) ตามที่อธิบายดานลาง

1 เลือก เลือกอุณหภูมิสี
เลือก ไวตบาลานซ 
ในเมนูถายภาพรายการใดรายการหนึ่ง 
จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมสีิ แลวกด 2

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

การเลือกอุณหภูมิสี

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก N 
(แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) เปนแหลงแสงสวาง สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ใหถายภาพ
ทดสอบเพ่ือพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

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

4 กด J
กด J เพื่อบันทึกคาที่เปลี่ยนและกลับไปที่เมนู
ถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรับแกน
สีเขียว (G)–มวงแดง (M) เครื่องหมายดอกจัน (“E”) 
จะปรากฏถัดจากสัญลักษณ K

คาสําหรับแกน
สีเขียว (G)-มวงแดง (M)
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❚❚ ปุม L (U)
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถ
ใชปุม L (U) เพื่อเลือกอุณหภูมิสี 
แมสําหรับแกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) 
กดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการจะปรากฏ 
(ดําเนินการปรบัคาเปนไมเรด; 0 116) 
การปอนคาอุณหภูมสิีโดยตรง ใหกดปุม L 
(U) แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข 
จากนั้น กด 1 หรอื 3 เพื่อเปล่ียนคา

แผงควบคุม การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

ปุม L (U) แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
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ฟงกช่ันตัง้คาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรบั
การถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงทีม่ีแสงสีเขม 
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่ตั้งคาเองไดถึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6 
ทั้งนีส้ามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธ:ี

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชในการถายภาพจรงิ ในการตั้งคา
สตูดิโอ สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวตัถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครั้งละ 
1 EV โดยอัตโนมัติขณะวัดไวตบาลานซ; ในโหมด M ใหปรบัคาแสงเพื่อใหสัญลักษณ
แสดงคาแสงแสดง ±0 (0 57)

ต้ังคาเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพ
และใหกลองวัดไวตบาลานซ ในไลฟวิว จะสามารถวัดไวตบาลานซ
ในพ้ืนท่ีท่ีเลือกของเฟรมได (การวัดไวตบาลานซแบบจุด, 0 124)

คัดลอกจากภาพที่มอียู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 127)
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2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในจอแสดง
ขอมูลการถายภาพ

3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตัง้เอง 
(d-1 ถึง d-6) ทีต่องการปรากฏบนหนาจอแสดงขอมลูการถายภาพ

ปุม L (U) แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม L (U) แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะไมสามารถวัดคาได ขณะท่ีถายภาพ HDR (0 141) หรือภาพซอน (0 211) 
หรือเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288) 
แลวหมุนตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี 1
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4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ D ในแผงควบคุมและในชองมองภาพ
จะเริ่มกะพริบ

5 วัดคาไวตบาลานซ
สองสามวินาทีกอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ 
ใหจัดองคประกอบภาพวัตถุอางอิงใหเต็ม
ชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด 
กลองจะวดัคาไวตบาลานซ แลวบันทกึคาไวในคาตั้งเองทีเ่ลือกไวในข้ันตอนที่ 3 
กลองจะไมบันทึกภาพถายไว ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยํา 
แมไมไดปรบัโฟกัสกลอง

A คาตั้งเองที่มีการปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 129) 3 หรือ Prt จะกะพริบในแผงควบคุม ชองมองภาพ 
และจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได 
สัญลักษณ C จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคมุ 
ในขณะที่สัญลักษณ a จะกะพริบในชองมองภาพ 
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมด
ถายภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจไม
สามารถวัดคาไวตบาลานซได สัญลักษณ b a 
จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุมและชองมองภาพ 
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อกลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 5 และวัดไวตบาลานซอีกครัง้

D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู 
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 279)

A การเลือกคาที่ตั้งเอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ 
ในเมนูถายภาพรายการใดรายการหนึ่ง จะมีขอความ
ปรากฏขึ้นตามที่แสดงทางดานขวา ไฮไลทคาท่ีตั้งเอง 
แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับคาตั้งเองที่เลือกไว
ในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K 
เทากับคาของ แสงอาทิตย

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ระหวางไลฟวิว วัดคาไวตบาลานซไดโดยตรงจากวัตถุสีขาวหรือสีเทาใดๆ ในกรอบภาพ

1 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในหนาจอ

ปุม L (U) แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

จอภาพ

ปุม a
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตัง้เอง 
(d-1 ถึง d-6) ทีต่องการปรากฏบนหนาจอ

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้า
จนกวาสัญลักษณ L ในหนาจอจะเริม่กะพริบ 
กลองจะแสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r) 
ที่จุดโฟกัสที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
ขณะที่ L กะพรบิในหนาจอ ใหใชตัวเลือก
คําสั่งเพื่อกําหนดตําแหนง r บนพื้นที่สีขาวหรือ
สีเทาของวตัถุ การซูมพ้ืนที่รอบๆ เปาหมายเพื่อ
การจัดตําแหนงภาพที่แมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X 
(T)

ปุม L (U) แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย

จอภาพ

จอภาพ
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6 วัดคาไวตบาลานซ
กด J หรอืกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อวัด
ไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถวัดไวตบาลานซได
คือเวลาที่กําหนดไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 
(หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว (0 279)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
จะปรากฏขอความดังขวามือข้ึน เลือกเปาหมาย
ไวตบาลานซใหมและทําซํ้ากระบวนการตั้งแตข้ันที่ 5

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม L (U) เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

เมื่อเลือก ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ 
ในเมนูการถายภาพอยางใดอยางหนึ่ง กลองจะแสดง
ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวัดคาไวตบาลานซ
ที่ตั้งเองตามคาที่บันทึกไวระหวางไลฟวิว

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซแบบตั้งคาเองไดเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288) และตัวเลือกไลฟวิวจะหมุนไปท่ี 1 ไมสามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองไดเม่ือใชงานคาแสง HDR (0 141)
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การจัดการการต้ังคา

❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏบัิติตามขั้นตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพรายการใด
รายการหนึ่ง จากนัน้ไฮไลท ต้ังคาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกด 
W (S)

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ปุม W (S)
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4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ

5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรับภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือกไว 
ถาภาพถายทีไ่ฮไลทมีคําอธิบาย (0 291) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธิบาย
ของคาตั้งเองที่เลือกไว

A การเลือกภาพตนฉบับ
ในการดูภาพที่ไฮไลทในขั้นตอนท่ี 4 แบบเต็มจอ ใหกดปุม X (T) คางไว

ปุม X (T)
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A การเลือกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
กด 1 เพื่อไฮไลทคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองที่ใชอยู (d-1 ถึง d-6) 
แลวกด 2 เพื่อเลือกคาตั้งเองอืน่ๆ

A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาแบบละเอียด
คาตั้งเองที่เลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดยเลือก 
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีได
อธิบายไวในหนา 114

A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร 
สําหรับการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก 
แกไขคําอธิบาย ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเอง 
แลวปอนความคิดเห็นตามที่อธิบายในหนา 136

A ปองกัน
การปองกันไวตบาลานซท่ีตั้งคาปจจุบัน ใหเลือก ปองกัน 
ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา จากน้ันไฮไลท เปด 
แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไวแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลง
คาได สวนตัวเลือก ปรับอยางละเอียด และ แกไขคําอธิบาย 
จะเลือกใชไมได
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การปรับปรุงภาพ

ในโหมด P, S, A และ M ตัวเลือก Picture Control ของทานจะกําหนดวธิีการประมวลผล
รูปภาพ (ในโหมดอื่น กลองจะเลือก Picture Control อัตโนมัติ)

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรอืประเภทของฉาก

Picture Control (เฉพาะโหมด P, S, A, และ M เทานัน้)

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล แนะนําสําหรับ
สถานการณสวนใหญ

R สีธรรมชาติ
ปรับเปลี่ยนคานอยท่ีสุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับนําไปพิมพ เลือกใชเพื่อใหภาพถาย
มีสีสันสดใส

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว

e ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอิ่ม

f ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอยีดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึง
สวนท่ีเปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผลหรือ
รีทัชอยางมากในภายหลัง

A เมนูถายภาพยนตร
ตัวเลือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพยนตรจะมีตัวเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย 
เชนกัน ซึ่งตั้งคา Picture Control สําหรับภาพยนตรเหมือนกับท่ีใชในภาพถาย
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1 เลือก ต้ังคา Picture Control
ไฮไลท ต้ังคา Picture Control ในเมนูถายภาพ
รายการใดรายการหนึ่ง แลวกด 2

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเอง จะสรางขึ้นดวยการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก 
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ (0 135) สามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 138)

A สัญลักษณแสดง Picture Control
กลองจะแสดง Picture Control ปจจุบันในสวนแสดงผล

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ การแสดงผลการถายภาพ
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรอืแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม 
(0 135) เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุด
การตั้งคาแบบตางๆ ทีม่ีความสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรบัการตั้งคาแตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ 
Picture Control (0 130) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการ
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครัง้ละ 1 
หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดย
เพิ่มครั้งละ 0.25 (0 133) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกระทั่ง
ปรบัการตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือกชุดการตั้งคาที่มี
ให โดยใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือก ปรับอยางเร็ว สามารถเรียกคืนการปรบัตั้งที่เปนคาตัง้
จากโรงงานไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาตั้งจากโรงงาน
จะแสดงดวยเครื่องหมายดอกจัน (“E”)
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❚❚การตั้งคา Picture Control
ตวัเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว

ปดเสียงหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไวเองทั้งหมด) ไมสามารถใชไดกับ 
สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว, แฟลต หรือ Picture Control แบบกําหนดเอง 
(0 135)

การปร ับเอง 
(Picture Control ท ั  งหมด)

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ 
วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

ความสวาง เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอียดท่ีเปนแสงสวางหรือเงา

การปร ับเอง 
 (เฉพาะภาพท ี  ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิ่มตวั
ของสี

ควบคุมความสดใสของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

การปร ับเอง 
(เฉพาะโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 134)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 135)
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D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับการเพ่ิมความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิม่ตัวของสีจะแตกตางกัน
ตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D เพื่อใหได
ภาพที่ดีท่ีสุด

A การสลับระหวางโหมดอตัโนมัติและปรับเอง
กดปุม X (T) เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) 
อัตโนมัติและปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน 
คอนทราสต และความอิ่มตัวของสี

A ตัวเลือก Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control 
แบบกําหนดเองตนฉบับท่ีใชสราง

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา 
Picture Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา 
ใหใชคาน้ีเปนคาอางอิงเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรใหเลือก
ดังตอไปน้ี:

ตัวเลอืก คําอธิบาย
Y สีเหลือง เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน 

สีสมทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง 
สีแดงทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง

G สีเขียว ชวยปรับโทนของสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในการถายภาพบุคคล

โปรดทราบวาผลท่ีไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ทีอ่ยูในกลองแลวบันทึกไวเปน Picture Control 
แบบกําหนดเองได

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

2 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มอียู แลวกด 2 หรือ
กด J เพื่อไปยังข้ันตอนที ่5 เพื่อบันทึกสําเนาของ 
Picture Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม

A โทนภาพ (เฉพาะโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของสี กด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี การควบคุม
ความอิ่มตัวของสีไมสามารถใชการได เม่ือเลือก B&W (ขาวดํา) 
ไว
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4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 133 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แลวเริ่มตนใหมจากคาตั้ง
จากโรงงาน ใหกดปุม O (Q) กด J เมือ่การตั้งคา
เสร็จสมบูรณ

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

6 ต้ังชื่อ Picture Control
หนาจอปอนขอความทีแ่สดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น 
โดยคาเริม่ตน Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูกตั้งช่ือ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัติ) 
ตอทายช่ือของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชช่ือตามคาแรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 7 
ในการยายเคอรเซอรไปยังพื้นที่ช่ือ ใหกดปุม W 
(S) คางไวแลวกด 4 หรือ 2 ในการปอน
ตัวอักษรใหมที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร 
ใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทตัวอักษรที่ตองการในพื้นที่แปนพิมพแลวกด J 
หากตองการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q)

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ 
หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ

พ้ืนท่ีชื่อ
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7 กด X (T)
กด X (T) เพื่อบันทกึการเปลี่ยนแปลง 
และออกจากเมน ูPicture Control ที่บันทึกใหม
จะปรากฏอยูในรายการ Picture Control

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

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control 
เพื่อลบ Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวได
เม่ือไมตองการใชอีกตอไป

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

สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ

ปุม X (T)
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A การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
รายการ โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control 
มีตัวเลือกท่ีปรากฏดานลาง ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพื่อคัดลอก 
Picture Control แบบกําหนดเองไปยังและจาก
การดหนวยความจํา (ตัวเลือกเหลาน้ีใชไดกับการดหนวยความจํา
ในชองท่ี 1 เทาน้ัน และไมสามารถใชไดกับการดหนวยความจํา
ในชองท่ี 2) หลังจากคัดลอกไปยังการดหนวยความจํา สามารถใช 
Picture Control กับกลองอื่นหรือซอฟตแวรท่ีรองรับ
• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยัง
จุดหมายปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) ในการดหนวยความจํา

• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองจากการดหนวยความจําไปยัง 
Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง C-9 ท่ีอยูในกลองพรอมตั้งชื่อตามตองการ

• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองทิ้งจากการดหนวยความจํา
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดทีไ่ฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาต ิใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถายภาพวัตถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด 
ฟงกช่ันนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 105)

การเก็บรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)

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

D “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพื่อปรับชวงความกวาง
ในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 294) จะทําใหสวนเงามืด
ในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ
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การใช Active D-Lighting:

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

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

D Active D-Lighting
ในวัตถุบางชนิด ทานอาจสังเกตพบแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอกัน เงารอบๆ วัตถุท่ีสวาง หรือแสงรอบๆ 
วัตถุท่ีมืด

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัต,ิ 
0 284) กลองจะเปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 207) 
หากตองการ สามารถใชปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือก Active D-Lighting สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn, 0 284)
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มคีอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพที่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน 
HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 105; หากใชกับระบบ
วัดแสงเฉพาะจุดหรอืแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนดิไมมี CPU ระดับความแรงของ 
อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ ปกติ) ฟงกช่ันนี้ไมสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) แสงแฟลช, 
การถายครอม (0 197), การถายภาพซอน (0 211) และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 171) 
จะใชงานไมไดขณะที่ฟงกช่ัน HDR ทํางาน และไมสามารถใชงานความไวชัตเตอร A 
และ % 

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

+

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

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 6 เปด 

(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR

• ในการถายภาพ HDR หน่ึงภาพ เลือก เปด 
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติ
โดยอัตโนมัติหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสรจ็

• ในการออกจากฟงกชัน่น้ีโดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ่ืนเพิ่ม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) 
สัญลักษณ l จะปรากฏบนชองมองภาพ 

3 เลือก ระดับ HDR
การเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ 
(ระดับ HDR) ใหไฮไลท ระดับ HDR แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J หากเลือก 
อัตโนมติั กลองจะปรับระดับ HDR โดยอัตโนมัติ
เพื่อใหเขากับฉาก

ชองมองภาพ
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลง
จนสุด สัญลักษณ l j จะกะพรบิบน
แผงควบคุม สวน l l จะปรากฏบน
ชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพทั้งสองมารวมกัน 
กลองจะไมสามารถถายภาพไดจนกวาจะบันทึกภาพ
ดังกลาวเสร็จ กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครัง้
ที่กดปุมกดชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือกที่เลือกไวสําหรบั
โหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR จะปด
การทํางานเมื่อเลือก ปด สาํหรบั โหมด HDR เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) 
ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ l 
จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสรจ็

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ีขณะ
ถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก เอ็ฟเฟกตท่ีเลือกใชอาจจะไมปรากฏ อาจมีเงาปรากฏ
อยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ี
ตองการถายบางวัตถุ

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิมถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ 
HDR ตอไปตามชวงเวลาที่เลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลาจะ
ปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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การถายภาพดวยแฟลช

สามารถใชแฟลชในตัวกลองเมื่อแสงธรรมชาติไมเพียงพอ หรือแมแตในรมเงาถายและยอนแสง
หรือเพิ่มแสงไฟที่เขาสูรมูานตา

โหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ
ในโหมด i, k, p, n, o, s, w และ g แฟลชในตัวกลองจะเดงข้ึนโดยอัตโนมัติ
และยิงแฟลชตามตองการ

1 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) คางไว หมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการจะ
แสดงขึ้น

การใชแฟลชในตัวกลอง

ปุม M (Y) แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ
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2 ถายภาพ
แฟลชจะเปดขึ้นตามตองการเมือ่กดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและแฟลชจะ
ทํางานเมื่อถายภาพ ถาแฟลชไมเปดข้ึน
โดยอัตโนมตัิหามดึงแฟลชขึ้นเองดวยมอื 
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจ
ทําใหแฟลชชํารดุเสียหายได

❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้:

แฟลชอัตโนมัต:ิ เม่ือแสงไมเพียงพอหรือวัตถุยอนแสง แฟลชจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและทํางานตามตองการ ไมสามารถใชไดในโหมด o

อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล แฟลชจะเปดขึ้นและ
ยิงแฟลชตามตองการ แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพ่ือชวยลด “ตาแดง” 
ไมสามารถใชไดในโหมด o

แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง: เหมือนกับ
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง ยกเวนการใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง 
ใชสําหรับภาพบุคคลที่ถายเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัต:ิ ใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อ
จับภาพแสงพื้นหลังในภาพที่ถายเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

j ปด: แฟลชไมทํางาน
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โหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล
ในโหมด P, S, A, M และ 0 จะตองยกแฟลชดวยตนเอง จะไมยิงแฟลชเองหากไมยกแฟลชขึ้น

1 ยกแฟลชขึ้น
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช โปรดทราบวา
หากแฟลชปดอยูหรือติดชุดแฟลชเสริมภายนอกอยู 
แฟลชในตัวกลองจะไมยกข้ึนเอง ใหดําเนินการใน
ข้ันตอนที่ 2

2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
กดปุม M (Y) คางไว หมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการจะ
แสดงขึ้น

3 ถายภาพ
หากเลือกตัวเลือกอ่ืนทีไ่มใช j กลองจะยิงแฟลชทุกครั้งที่ถายภาพ

ปุม M (Y) แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

ปุม M (Y)
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❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้:

แฟลชลบเงา: แฟลชจะยิงเมื่อถายภาพทุกคร้ัง

การลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล แฟลชจะยิงเมื่อถายภาพทุกคร้ัง แตกอนจะ
ยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด “ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด 0

การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “ลดตาแดง” 
กอนหนา ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติเพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืน
หรือท่ีมีแสงนอย ใชเม่ือทานตองการใสแสงพื้นหลังในการถายภาพบุคคล ไมสามารถ
ใชไดในโหมด S, M และ 0

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” กอนหนา ยกเวน
ความไวชัตเตอรต่ําอตัโนมัติเพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย 
ใชเม่ือทานตองการจับภาพท้ังวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ 
“แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง” ดานลาง ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ
เพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย ใชเม่ือทานตองการจับภาพ
ท้ังวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0 S จะแสดงขึ้น
เม่ือการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง: แฟลชยิงแสงวาบกอนชัตเตอรปด โดยสราง
ลําแสงขึ้นเบื้องหลังแหลงกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนท่ีดังภาพประกอบดานลางทางขวา 
ไมสามารถใชไดในโหมด P, A และ 0

j ปด: แฟลชไมทํางาน ไมสามารถใชไดในโหมด 0 

แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
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A การลดระดบัแฟลชในตวักลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ 
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี

D แฟลชในตัวกลอง
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชมีชวงท่ีต่ําสุด 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโคร
ของเลนสซูมท่ีมีฟงกชั่นมาโคร สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง 
100 ถึง 12800 สําหรับคามากกวา 12800 อาจไมไดภาพตามที่ตองการในบางระยะหรือเม่ือใช
คารูรับแสงบางคา

หากไฟแฟลชสวางในโหมดถายภาพตอเน่ือง (0 66) กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกคร้ังท่ีกดปุม
ชัตเตอร

ชัตเตอรอาจจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหลังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ 
แฟลชสามารถใชงานไดอกีคร้ังหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหน่ึง

A ความไวชัตเตอรที่เลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
ความไวชัตเตอรตอไปน้ีสามารถเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง

โหมด ความไวชัตเตอร
i, p, n, s, w, 0, g, P *, A * 1/250–1/60 วินาที

k 1/250–1/30 วินาที
o 1/250–1 วินาที
S * 1/250–30 วินาที
M * 1/250–30 วินาที, A, %

* ความเร็วท่ีเทากับ 1/8000 วินาที สามารถใชชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติ เม่ือเลือก 1/320 วนิาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 282) หากเลือก 1/320 วินาที (Auto FP) 
ความไวชัตเตอรท่ีเร็วเทากับ 1/320 วินาที สามารถเลือกใชไดกับแฟลชในตัวกลอง
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A โหมดควบคุมแฟลช
กลองรองรับโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปน้ี:
• แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: แฟลชจะปลอยแสง
พรีแฟลชซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (พรีแฟลชตรวจสอบ) ทันทีกอนท่ีจะปลอยแสงแฟลชหลัก พรีแฟลช
จะสะทอนจากวัตถุในทุกพ้ืนท่ีของกรอบที่เลือกโดยเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล 
และทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุล
ระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหาง
จะถูกนํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณสามารถปรับเพ่ิมสําหรับ
เลนสชนิดไมมี CPU ไดโดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุด ดูหนา 224) 
ไมสามารถใชไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับกําลังแฟลช
เพื่อปรับแสงของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชใน
การถายภาพที่เนนวัตถุหลักในรายละเอยีดของพื้นหลัง หรือเม่ือมีการใชการชดเชยแสง แฟลชลบเงา 
i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสง
เฉพาะจุด

A ระบบวัดแสง
เลือกระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพหรือเนนกลางภาพเพื่อเปดใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL 
สําหรับกลองดิจิตอล SLR แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางาน
โดยอตัโนมัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
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A รูรับแสง ความไวแสง และชวงแฟลช 
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง

รูรับแสงที่เทียบเทา ISO ของ ระยะโดยประมาณ
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 เมตร
1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 0.7–8.5
2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 0.6–6.0

2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 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 รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังท่ีแสดงไวดานลาง:

คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
2.8 3.5 4 5 5.6 7.1 8 10

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปน
คารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A โปรดอาน
ดูหนา 153 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการล็อคคาแฟลช (FV) สําหรับวัตถุท่ีวัดคาแสงกอนจัด
องคประกอบภาพใหม

ตัวเลือกเมนูท่ีสัมพันธกับตัวเลือกน้ีมีดังตอไปน้ี
• การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช): เปดหรือปดการใชงานแฟลชสัมพันธ
ความเร็วสูง FP อัตโนมัติ และเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช (0 282)

• การตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช): เลือกความไวชัตเตอรต่ําสุด
ท่ีมีเมื่อใชแฟลช (0 283)

• การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตวักลอง): เลือกโหมดควบคุมแฟลช 
(0 283)
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อปรับคากําลังแสงแฟลชที่ยิงออกไปตั้งแต –3EV ถึง +1EV 
โดยจะเพิ่มข้ึนครัง้ละ 1/3 EV เพื่อปรับความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง 
สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลชเพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น หรือลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการ
หรือแสงสะทอน

กดปุม M (Y) และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยจนกวาคาทีต่องการปรากฏขึ้น 
โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อใหความสวางกับ
วัตถุหลัก เพิ่มคาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง

ชดเชยแสงแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A, M และ SCENE เทานัน้)

แผงควบคุม การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

±0 EV –0.3 (–1/3) EV +1.0 EV

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

ปุม M (Y) แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
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สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏขึ้นหลังจากปลอยปุม M (Y) 
ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแสงแฟลชโดยกดปุม M (Y)

สามารถเรยีกคืนคากําลังแฟลชปกติโดยการตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 ยกเวนในโหมด 
SCENE กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปดกลอง (ในโหมด SCENE กลองจะรีเซ็ต
การชดเชยแสงแฟลชเมื่อเลือกโหมดอื่น หรอืเมือ่ปดกลอง)

A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชยแสงแฟลชที่
เลือกจากกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิมในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 278) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวิธีใชการชดเชยแสง
รวมกับแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 283) 
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง ใหดูหนา 197
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คุณสมบัตินี้จะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหภาพถูกจัดองคประกอบใหมโดย
ไมเปลี่ยนระดับแฟลชและมั่นใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมจะไมไดวางวัตถุไว
ตรงกลางของกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ในคาความไวแสง (ISO) และคารูรบัแสง

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
เลือก ล็อคคาแสงแฟลช เปนตัวเลือก “กด” 
ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn, 
0 284), f3 (กําหนดปุม Preview, 0 285), หรอื f4 
(กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 285)

2 ยกแฟลชขึ้น
ในโหมด P, S, A, M และ 0 สามารถเปดแฟลช
ไดโดยกดปุม M (Y) ในโหมด i, k, p, n, 
o, s, w และ g แฟลชจะเปดเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อตองใชงาน

3 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

การล็อคคาแสงแฟลช

ปุม M (Y)
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4 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากยืนยันวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอม
ทํางาน (M) ปรากฏ ใหกดปุมที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 
แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อค
ในระดับนี้และสัญลักษณการล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในสวนแสดงผล

5 จัดองคประกอบภาพใหม

6 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําได
โดยไมปลดล็อคคาแสงแฟลช

7 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช ยืนยันวาสัญลักษณ
แสดงการล็อคคาแสงแฟลช (e) ไมปรากฎแลว

A การใชล็อคคาแสงแฟลชกับแฟลชในตัวกลอง
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดเฉพาะกับแฟลชในตัวกลอง เม่ือเลือก TTL สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 283) โปรดทราบวาเมื่อเลือก
โหมดสั่งแฟลชสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 ทานจะตองตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับ
แฟลชหลักหรืออยางนอยแฟลชรีโมตหน่ึงกลุมใหกับ TTL หรือ AA
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A ระบบวัดแสง
เม่ือใชล็อคคาแสงแฟลชกับแฟลชในตัวกลอง และไมมีชุดแฟลชเสริมเพิ่มเติม กลองจะวัดแสง
ในพ้ืนท่ีวงกลมขนาด 4 มม. ท่ีตรงกลางกรอบภาพ เม่ือใชแฟลชในตัวกลองกับแฟลชเสริมภายนอก 
(การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย) กลองจะวัดแสงทั่วท้ังกรอบภาพ
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การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล

สามารถใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ (0 319) เพื่อชวยลดการสั่นของกลอง
หรือสําหรบัการถายภาพตัวเอง

1 เลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
ไฮไลท โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2 

2 เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้แลวกด J

3 จัดองคประกอบภาพ
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางกลองบนพื้นที่มัน่คงและไดระดับ 

การใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ

ตัวเลือก คําอธิบาย 

% รีโมตหนวงเวลา ล่ันชัตเตอร 2 วินาทีหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

$ รีโมตตอบสนองเร็ว ล่ันชัตเตอรทันทีเม่ือกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

& รีโมตยกกระจก
กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 หน่ึงคร้ังเพื่อยกกระจกขึ้น 
และกดอกีคร้ังเพื่อล่ันชัตเตอรและถายภาพ ปองกันภาพพรามัว
จากการเคลื่อนไหวของตัวกลองเม่ือยกกระจกขึ้น

7 ปด ไมสามารถลั่นชัตเตอรไดโดยใช ML-L3
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4 ถายภาพ
จากระยะหาง 5 เมตร หรือใกลกวานั้น ใหเล็ง
ตัวสงสัญญาณบน ML-L3 ไปที่ตัวรบัสัญญาณ
อินฟราเรดตัวใดตัวหนึ่งบนกลอง (0 2, 4) แลวกด
ปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 ในโหมดรีโมตหนวงเวลา 
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะสวางเปนเวลาสองวินาที
กอนลั่นชัตเตอร ในโหมดรโีมตตอบสนองเรว็ 
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพรบิหลังจากลั่นชัตเตอรแลว ในโหมดรีโมตยกกระจก 
การกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หนึ่งครั้งจะยกกระจกขึ้น และ 30 วินาทีหลังจากนั้น
หรือหลังจากกดปุมครัง้ที่สองชัตเตอรจะลั่นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบ

A โหมดลั่นชัตเตอร
เม่ือใชงานรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอปุกรณเสริม โหมดลั่นชัตเตอรท่ีเลือกดวยแปนหมุน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอร (0 66) จะไมทํางานตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล 
(ML-L3) ในเมนูการถายภาพ

D กอนการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรลเปนคร้ังแรก ใหถอดแผนฉนวนพลาสติกใสก้ันแบตเตอรี่ออก



158

A การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล (0 146) ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช 
แลวรอใหสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) แสดงขึ้น (0 36) การถายภาพจะถูกขัดจังหวะ
หากยกแฟลชขึ้นขณะที่ใชงานโหมดรีโมตคอนโทรลอยู หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนอง
กับปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 เทาน้ันหลังจากแฟลชชารจไฟแลว ในโหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ 
(0 144) กลองจะเร่ิมชารจแฟลชเมื่อเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล เม่ือชารจแฟลชเรียบรอยแลว 
กลองจะยกขึ้นและยิงแฟลชโดยอัตโนมัติเมื่อตองการ

ในโหมดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร 
ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที ตามดวยไฟ
ชวยลดตาแดงซึ่งจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร

A การโฟกัสในโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะไมปรับโฟกัสอยางตอเน่ืองเม่ือเลือกโฟกัสอตัโนมัติตอเน่ือง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
ทานสามารถโฟกัสโดยกดปุมกดชัตเตอรของกลองลงครึ่งหน่ึงกอนถายภาพ โดยไมขึ้นอยูกับ
โหมดโฟกัสอัตโนมัติท่ีเลือก หากเลือกอัตโนมัติหรือโฟกัสอตัโนมัติทีละภาพ หรือเม่ือกลองอยูในไลฟวิว
ในโหมดรีโมตหนวงเวลาหรือรีโมตตอบสนองเร็ว กลองจะปรับโฟกัสกอนถายภาพโดยอตัโนมัติ 
ถากลองไมสามารถโฟกัสภาพในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ กลองจะกลับไปเตรียมพรอม
โดยไมล่ันชัตเตอร

A โหมดรีโมตยกกระจก
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน
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A การออกจากโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรลโดยอัตโนมัติ หากไมมีการถายภาพกอนเวลาที่เลือกไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 279) หากเลือก ปด 
สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) หากทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 194) หรือรีเซ็ตตัวเลือก
การถายภาพโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 268)

D กําหนดปุมชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288) 
จะไมสามารถใช ML-L3 เม่ือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1

A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง ใหถอด
ขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 70)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่กลองจะยังอยูในโหมดเตรียมพรอมเพ่ือรอรับสัญญาณ
จากรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3); 
0 279) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการควบคุมเสียงเตือนท่ีจะดังขึ้นเมื่อใชรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 280)
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เมื่อใชกลองดวยรโีมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1 และ WR-R10/WR-T10 (0 319) ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม ปุมกดชัตเตอรใน WR-1 และ WR-T10 จะทํางานเหมือนกันกับปุมกดชัตเตอร
ของกลอง สามารถใชถายภาพตอเนื่องระยะไกลและถายภาพแบบตั้งเวลาได

รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสงหรอืตัวรับขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง และใชรวมกันกับ
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 ตัวอ่ืน หรอื WR-R10 หรอื WR-T10 อยางใดอยางหนึ่ง 
ตัวอยางเชน สามารถเชื่อมตอ WR-1 เขากับชองตออุปกรณเสริมสําหรับใชเปนตัวรับ
สัญญาณได ทําใหสามารถเปลี่ยนการตั้งคากลองหรือเพื่อล่ันชัตเตอรระยะไกลจาก 
WR-1 ตัวอ่ืนทีท่ําหนาที่เปนตัวสงขอมูล

รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10
เมื่อเช่ือมตอ WR-R10 (ตัวรับขอมูล) เขากับกลองถายรูป จะสามารถกดชัตเตอรโดยใช 
WR-T10 (ตัวสงขอมลู)

รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
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การบันทึกและการดูภาพยนตร

ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟววิได

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพผานเลนสจะแสดงไปที่
จอภาพของกลองเหมือนกับภาพยนตรที่เกิดข้ึนจริง 
เปนการปรับปรงุสําหรบัการรบัแสง กรณีนี้จะไม
สามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได

การบันทึกภาพยนตร

A การเลือกรูรับแสง (โหมด A และ M)
ในโหมด A และ M เลือกรูรับแสงกอนกดปุม a 
เพื่อเร่ิมตนไลฟวิว

A สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 165) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวโฟกัส 
(กดปุม X/T เพื่อซูมเขาสําหรบัโฟกัสที่แมนยํา
ตามที่อธิบายในหนา 38 สําหรบัขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การโฟกัสระหวางการบันทึกภาพยนตร ใหดูหนา 83) โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร 
จํานวนวัตถุที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหนาจะลดลง

A คาแสง
การตั้งคารูรับแสงท่ีเรียกใชไดแปรเปลี่ยนไปตามโหมดถายภาพ:

ความไว
ชัตเตอร

คาความไวแสง 
(ISO) (0 275)

ชดเชยแสง ระบบวดัแสง

P, S — — ✔ ✔

A — — ✔ ✔

M ✔ ✔ — ✔

SCENE, % — — ✔ —
โหมดถายภาพอื่นๆ — — — —

ในโหมด M ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/8000 วินาที (คาความไว
ชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอัตราเฟรม; 0 166) ใชการวัดแสง
เฉพาะจุดไมได หากภาพมีแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป ใหออก แลวเปดไลฟวิวใหม

A ไวตบาลานซ
ในโหมด P, S, A และ M สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดทุกเวลาโดยกดปุม L (U) แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก (0 111)
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4 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทึก สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทกึไดจะ
แสดงในจอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม 
A AE-L/AF-L (0 107) หรือเปลี่ยนไดถึง ±3 EV 
ปรับข้ันละ 1/3 EV โดยใชการชดเชยแสง (0 109) 
ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ สามารถโฟกัสกลองใหมได
โดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนาตัวกลองขณะบันทึก
ภาพยนตร (0 1) โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงท่ีเกิดจากกลองหรือเลนส
ในขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติหรือระบบลดภาพสั่นไหว

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาท่ีเหลือ
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5 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก 
การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมตัิเมื่อถึงความยาว
สูงสุด หรือเมื่อการดหนวยความจําเต็ม

6 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว

A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบันทึกสูงสุด ดูหนา 166) 
โปรดทราบวาท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุดถาย
ภาพยนตรกอนจะถึงเวลาที่กําหนด (0 379)
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การแสดงผลไลฟวิว: ภาพยนตร

รายการ คําอธิบาย 0

q สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได —

w ความดังของหูฟง
ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอ
กับหูฟงของผูผลิตอืน่แลว

193

e ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน
192, 
273

r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหาก
ระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไวของไมโครโฟนให
สอดคลองกัน

—

t การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน
192, 
274

y ลดเสียงรบกวนจากลม แสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม
192, 
274

u
เวลาที่เหลือ (ไลฟวิว
ของภาพยนตร)

เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได 163

i ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร 166

o
สัญลักษณ
การแสดงผลไฮไลท

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดใชงานการแสดงผลไฮไลท 193

q

w

e

t
y

r

iu

o
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ความยาวสูงสุด
ความยาวสูงสุดจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรบั คุณภาพภาพยนตร และ 
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 273) ตามที่แสดงดานลาง

คุณภาพ
ภาพยนตร

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม * ความยาวสูงสุด อัตราบิทสูงสุด (Mbps)

คุณภาพสูง

v 1920 × 1080; 60 p
10 นาที 42

w 1920 × 1080; 50 p

o 1920 × 1080; 30 p

20 นาที 24

p 1920 × 1080; 25 p

q 1920 × 1080; 24 p

r 1280 × 720; 60 p

s 1280 × 720; 50 p

ปกติ

y 1920 × 1080; 60 p

z 1920 × 1080; 50 p

1 1920 × 1080; 30 p

29 นาที 59 วินาที 12

2 1920 × 1080; 25 p

3 1920 × 1080; 24 p

4 1280 × 720; 60 p

5 1280 × 720; 50 p

* คาท่ีแสดง อตัราเฟรมตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คือ 59.94, 50, 29.97, 25 
และ 23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ

A ขนาดเฟรมและอตัราเฟรม
การตั้งคา 1920×1080; 60 p และ 1920×1080; 50 p ใชไมไดกับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม เม่ือเลือก 
DX (24×16) สําหรับ พ้ืนที่ภาพ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 168) เขาถึงการตั้งคาเหลาน้ีได
โดยการตั้งคา พ้ืนที่ภาพ เปน 1.3× (18×12) การเลือก DX (24×16) สําหรับ พ้ืนที่ภาพ 
เม่ือตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงกําลังทํางาน จะรีเซ็ต ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ไปเปน 1920×1080; 30 p 
(หากเลือก 1920×1080; 60 p) หรือไปเปน 1920×1080; 25 p (หากเลือก 1920×1080; 50 p)
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ดัชนี
ถาเลือก ใสเคร่ืองหมายดัชนี เปนตัวเลือก “กด” 
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดปุม Fn, 
0 288), g2 (กําหนดปุม Preview, 0 288) หรือ g3 
(กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 288) ทานสามารถกดปุม
ที่เลือกขณะบันทึกภาพเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรม
ขณะตัดตอหรือแสดงภาพได (0 178; โปรดทราบวา
ไมสามารถเพิ่มดัชนีในโหมด i) ในภาพยนตรแตละไฟล 
สามารถเพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
ตัวเลือกขนาดเฟรม, อัตราเฟรม, ความไวของไมโครโฟน ชองบรรจุการดหนวยความจํา 
และคาความไวแสง (ISO) สามารถเลือกใชงานไดในเมนูตั้งคาภาพยนตร (0 273) ทานสามารถ
เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดใหกับปุม J, Fn, Pv และ A AE-L/AF-L ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 
(ปุม OK; 0 284), g1 (กําหนดปุม Fn; 0 288), g2 (กําหนดปุม Preview; 0 288) และ g3 
(กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 288) ตามลําดับ (ตัวเลือก 3 ตัวลาสุดจะชวยใหล็อคคาแสงไดโดย
ไมตองกดปุม) การตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร; 0 288) จะควบคุมวา
ปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่นไลฟวิวหรือใชเปดและปดการบันทึกภาพยนตร

ปุม Pv

ดัชนี
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พ้ืนที่ภาพ
การเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ พ้ืนท่ีภาพ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 274) จะลด
มุมมองภาพและเพิ่มทางยาวโฟกัสที่ปรากฏของเลนส โปรดทราบวาภาพยนตรที่บันทึกที่
เฟรมขนาดเดียวกันแตมพีื้นที่ภาพตางกันอาจมีความละเอียดไมเทากัน

DX (24×16) 1.3× (18×12)
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การถายภาพในโหมดภาพยนตร
หากเลือก ถายภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 
(กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288) และเปดใชไลฟวิวโดยการหมนุปุมเลือกไลฟวิว
ไปที่ 1 จะสามารถถายภาพไดทุกเมือ่ โดยการกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด 
หากกําลังบันทึกภาพยนตรอยู การบันทึกจะสิ้นสุดและคลิปที่บันทึกไวถึงจุดนั้น
จะถูกบันทึก กลองจะบันทึกภาพตามการตั้งคาพื้นที่ภาพในขณะนั้นโดยใชการตัดครอบภาพ
ที่สัดสวนภาพ 16 : 9 สามารถกําหนดคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ 
ในเมนูถายภาพ (0 77, 268) โปรดทราบวาไมสามารถดูตัวอยางรูรับแสงสําหรับการถายภาพ
ในขณะที่หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 สําหรับผลลัพธที่แมนยําเมือ่ถายภาพในโหมด M นัน้ 
ใหหมุนปุมเลือกไปที่ C ปรับรรูับแสง จากนั้นหมุนปุมเลือกกลับไปที่ 1 แลวเริ่มตนไลฟวิว 
ตรวจสอบพื้นที่ภาพกอนบันทึก

A ขนาดภาพ
ขนาดที่ใชไดมีดังตอไปน้ี:

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

DX (24×16)
ใหญ 6000 × 3368 50.8 × 28.5
กลาง 4496 × 2528 38.1 × 21.4
เล็ก 2992 × 1680 25.3 × 14.2

1.3× (18×12)
ใหญ 4800 × 2696 40.6 × 22.8
กลาง 3600 × 2024 30.5 × 17.1
เล็ก 2400 × 1344 20.3 × 11.4

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดพิมพเปนน้ิวเทากับขนาดภาพเปนพิกเซลหาร
โดยความละเอียดของเครื่องพิมพเปน จุด ตอ น้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ 2.54 ซม.)
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A HDMI
หากตองการใชไลฟวิวเมื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับ HDMI > 
การควบคมุอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 292)

A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลั่นชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288) 
และหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 จะใชปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอปุกรณเสริม 
(0 160, 319) และสายลั่นชัตเตอร (0 319) เพื่อเร่ิมตนไลฟวิวและเพื่อเร่ิมตนและสิ้นสุดการบันทึก
ภาพยนตรได

D การบันทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นท่ีสี sRGB การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม 
หรือกับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอน
ดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ ดูไดจาก 
ลดการกะพริบ, 0 290) นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน 
บริเวณหรือแถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิด
แสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ 
หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอืน่ๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย

ไมสามารถใชแสงแฟลชได

การบันทึกจะจบลงโดยอัตโนมัติหากหมุนแปนหมุนเลือกโหมด 
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กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ
ที่ขนาดเฟรมและอัตราเฟรมทีไ่ดเลือกไวขณะนัน้ในเมนูถายภาพ (0 273) สําหรบัขอมูล
เกี่ยวกับพื้นที่ภาพที่ใชสําหรับภาพยนตรเหลื่อมเวลา ใหดูหนา 168

1 เลือก ถายภาพเหลื่อมเวลา
ไฮไลท ถายภาพเหล่ือมเวลา ในเมนูถายภาพยนตร 
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาถายภาพเหลื่อมเวลา

การถายภาพเหล่ือมเวลา
(เฉพาะโหมด i, j, P, S, A, M และ SCENE เทานัน้)

A กอนถายภาพ
กอนจะเริ่มการถายภาพเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยคาปจจุบัน (จัดองคประกอบภาพ
ในชองมองภาพเพื่อใหไดตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวท่ีถูกตอง) แลวดูผลภาพที่ไดบนจอภาพ สําหรับ
การใชสีท่ีคงท่ี ใหเลือกการตั้งคาไวตบาลานซอื่นท่ีไมใชอัตโนมัติ (0 111) เม่ือปรับการตั้งคา
ตามท่ีทานพอใจแลว ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพท่ีใหมา 
เพื่อปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 70)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพื่อใหแนใจวากลอง
จะไมหยุดถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม 
หรือใชแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว
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2 การปรับการต้ังคาถายภาพเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลาหาง ระยะเวลาในการถายภาพทัง้หมด และตัวเลือกปรบัคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน
• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:

• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพท้ังหมด:

ไฮไลท ชวงเวลาหาง 
แลวกด 2

เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
ความไวชัตเตอรท่ีใชเปนคาต่ําสุด 

(นาทีและวินาที) แลวกด J

ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ 
แลวกด 2

เลือกเวลาการถายภาพ 
(สูงสุด 7 ชั่วโมง 59 นาที) 

แลวกด J
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• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทไีดอยางราบรืน่ในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรบัคาแสงทกุภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M 
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ)

3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J การถายภาพเหลื่อมเวลา
จะเริม่ข้ึนเมื่อเวลาผานไปประมาณ 3 วินาท ี
กลองจะถายภาพตามชวงเวลาหางที่ไดเลือกไว
สําหรับเวลาการถายภาพที่เลือก เมื่อถายภาพเสรจ็ 
ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกลงใน
การดหนวยความจําที่เลือกไวสําหรับ ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 273)

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก 
แลวกด J
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลากอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหไฮไลท ปด ในเมนู
การถายภาพเหลื่อมเวลา แลวกด J หรอืกด J ระหวางเฟรม หรือทันทหีลังจากที่
บันทกึเฟรมเสร็จ ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลา
สิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถายภาพเหลื่อมเวลาจะสิ้นสุดลง และจะไมมีการบันทึกภาพยนตร
หากถอดแหลงพลังงานออก หรือตัดการเชื่อมตอ หรือนําการดหนวยความจําปลายทางออก

❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามเฟรมปจจุบันหากไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมตัิทีละภาพ (AF-S 
หรือโฟกัสอัตโนมตัิทีละภาพที่เลือกไวสําหรับ AF-A โปรดทราบวากลองจะโฟกัสภาพอีกครัง้
ในการถายภาพแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในเฟรมถัดไป

D การถายภาพเหลื่อมเวลา
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 31, 161), ท่ีความไวชัตเตอร A หรือ 
% (0 58) เม่ือการถายครอม (0 197), High Dynamic Range (HDR, 0 141), การถายภาพซอน 
(0 211) หรือการถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 217) ทํางานอยู โปรดทราบวา เน่ืองจาก
ความไวชัตเตอรและเวลาที่บันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปในแตละภาพ 
ชวงเวลาหางระหวางภาพที่กําลังบันทึกและเวลาเริ่มถายภาพถัดไปอาจตางกันดวย กลองจะไมเร่ิม
ถายภาพหากไมสามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน 
ถาการดหนวยความจําเต็ม ชวงหางเวลาหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย หรือชวงหางเวลา
นานกวาระยะเวลาในการถายภาพ) 

การถายภาพเหลื่อมเวลาอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกลองหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอ
สาย HDMI ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดท่ีการถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง
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A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถประมาณคาได
โดยหารระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงหางเวลา 
แลวปดเศษ สามารถคํานวณความยาวภาพยนตรได
โดยหารจํานวนภาพดวยอัตราเฟรมที่เลือกไวสําหรับ 
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร 
(0 166, 273) ตัวอยางเชน ภาพยนตร 48 เฟรมท่ีบันทึก
ดวยคา 1920×1080; 24 p จะมีความยาวประมาณสองวินาที 
ความยาวภาพยนตรสูงสุดท่ีบันทึกโดยใชการถายภาพ
เหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจําจะสวางและสัญลักษณการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู 
(แสดงเปนชั่วโมงและนาที) จะปรากฏบนสวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรทันทีกอนท่ีแตละเฟรมจะถูกบันทึก 
ในชวงเวลาอืน่ เวลาที่เหลืออยูสามารถตรวจดูไดโดยกดปุม
กดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 279) ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ

ในการดูการตั้งคาการถายภาพเหลื่อมเวลาปจจุบัน 
หรือส้ินสุดการถายภาพแบบเหลื่อมเวลา ใหกดปุม G 
ระหวางภาพ

ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด
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A แสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพ
หลังจากถายแตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย 
ในเมนูแสดงภาพ (0 267) กลองไมสามารถแสดงภาพอืน่ๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ

A การถายภาพดวยแฟลช
การใชแฟลชขณะถายภาพเหลื่อมเวลา ใหเลือกโหมด P, S, A หรือ M แลวกดปุม M (Y) 
เพื่อยกแฟลชกอนการถายภาพจะเริ่มขึ้น

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
ไมสามารถใชได

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาใหเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อการถายภาพเหลื่อมเวลาเสร็จสมบูรณ 
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 280)



177

ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 229) กด J 
เพื่อเริ่มเลนภาพ ตําแหนงปจจุบันของทานจะแสดงโดยแถบแสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

แถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ ใช คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน J
เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวาง
การเลนภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/เดินหนา

ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
ทุกคร้ังท่ีกดปุม 
ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา 
กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของ
ภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h 
ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับ
ดวย i) ถาหยุดการแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว 
ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาคร้ังละหนึ่งเฟรม 
กดคางไวเพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง
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ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนา
หรือขางหลัง 10 วินาที

ขามไปขางหนา/
ขางหลัง

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนา
หรือถัดไป หรือขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทาย
หากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง X (T)/ 
W (S)

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

ตัดสวนภาพยนตร i ดูหนา 179 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ออก K / ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 167) จะมีสัญลักษณ p 
ปรากฏขึ้นมาในการแสดงภาพเต็มจอ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรที่มกีารแกไขหรือบันทกึเฟรมที่เลือก
เปนภาพนิง่ JPEG

การตัดสวนภาพยนตร

การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มกีารตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 229)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 177 กด J 
เพื่อเริ่มและเลนตอจากที่คางไว และกด 3 
เพื่อพักการเลน และกด 4 หรือ 2 หรอืหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรอืรองเพื่อคนหาเฟรม
ที่ตองการ ทานสามารถดูตําแหนงของภาพยนตร
โดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะภาพยนตร 
หยุดการเลนไวช่ัวคราวเมื่อถึงเฟรมเปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตัวเลือก คําอธิบาย

9 เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด สรางสําเนาที่ตัดสวนท่ีไมตองการออกไป

4 บันทึกเฟรมที่เลือก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร



180

3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กดปุม i

ไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด

4 เลือก จุดเร่ิมตน
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท 
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนา
เฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมือ่ทานบันทึกสําเนา
ในข้ันตอนที ่9

ปุม i

จุดเร่ิมตน



181

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (ในการขามไป
ขางหนาหรอืยอนกลับ 10 วินาที ใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักหนึง่ข้ัน ในการขามไปที่ดัชนี หรือ
เฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายในกรณีทีภ่าพยนตรไมมดีัชนี 
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)

6 เลือกจุดส้ินสุด
กด L (U) เพื่อสลับจากเครื่องมอืเลือกจุดเริม่ตน 
(w) ไปยังเครือ่งมือเลือกจุดสิ้นสุด (x) จากนั้นเลือก
เฟรมปดตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมหลังจาก
เฟรมที่เลือกจะถูกลบออกเมือ่คุณบันทึกสําเนา
ในข้ันตอนที่ 9

7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมปดที่ตองการปรากฏขึ้น ใหกด 1

ปุม L (U)

จุดสิ้นสุด
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8 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J 
(การหยุดดูตวัอยางแลวกลับไปยังเมนูตัวเลือกบันทกึ 
ใหกด 1) หากตองการยกเลิกสําเนาปจจุบันและ
เลือกจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดใหมตามที่อธบิายใน
หนากอนหนานี้ ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J 
เพื่อบันทึกสําเนา แลวดําเนินการขั้นตอนที่ 9

9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตร
ไฟลตนฉบับดวยไฟลใหมที่ตัดตอเรยีบรอยแลว 
ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

A การตัดสวนภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนา 
ถาการดหนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การลบฉากสวนที่เปดหรือปดเร่ือง
การลบเฉพาะฉากสวนท่ีเปดเร่ืองออกจากภาพยนตร ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม L 
(U) ในขั้นตอนท่ี 6 การลบเฉพาะฉากสวนที่ปดเร่ือง ใหเลือก จุดสิ้นสดุ ในขั้นตอนที่ 4 เลือกเฟรมปด 
แลวดําเนินการขั้นตอนท่ี 7 โดยไมตองกดปุม L (U) ในขั้นตอนท่ี 6

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 296)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายในหนา 177 
โดยกด J เพื่อเริ่มการเลนและเลนตอ 
และกด 3 เพื่อหยุดช่ัวคราว หยุดภาพยนตร
ไวช่ัวคราวที่เฟรมที่ทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม i จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก 
แลวกด J

3 สรางสําเนาภาพน่ิง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

ปุม i
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4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG 
คุณภาพละเอียด (0 77) ของเฟรมที่เลือก

A บันทึกเฟรมที่เลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได 
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 234)
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

การกดปุม R ระหวางการถายภาพโดยใชชองมองภาพ
จะแสดงขอมลูการถายภาพในจอภาพ ซ่ึงไดแก 
ความไวชัตเตอร คารรูับแสง จํานวนภาพที่เหลือ 
และโหมดพื้นที่ AF

ปุม R (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)

ปุม R

2 3 4 5 61

7
8

9

1 โหมดถายภาพ ........................................... 6

2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 52

3 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 282

4 ความไวชัตเตอร ................................. 53, 56

5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 54, 308

6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 54, 56
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 54, 308

7 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 57
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 109
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม

การถายครอมคาแสงและแฟลช ........ 198
การถายครอมไวตบาลานซ ............... 203

8 สัญลักษณแสดง Active D-Lighting ....... 140

9 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 131
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (ตอ)

11
12
13

141516171819

22
23
24
25

21

20

10

10 ไวตบาลานซ .......................................... 112
สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซแบบ
ละเอียด ............................................... 115

11 สัญลักษณ HDR.................................... 142
ระดับ HDR ........................................... 142
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 214

12 สัญลักษณเสียง “บิ๊บ” ............................ 280

13 อักษร “k” 
(ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจําสําหรับ
การถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)............ 27

14 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 291

15 ขอมูลลิขสิทธิ์......................................... 291

16 สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”.......... 188

17 คุณภาพของภาพ ..................................... 78
หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 ........................ 82

18 ขนาดภาพ ............................................... 81

19 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ................................. 83

20 การกําหนดปุม Pv ................................. 285

21 โหมดลั่นชัตเตอร .................................. 8, 66
ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง............... 67

22 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ........................ 74

23 ระบบวัดแสง.......................................... 105

24 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและ
แฟลช .................................................. 198
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ

........................................................... 203
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 207

25 จํานวนการถายครอม ADL ..................... 208

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกคร้ัง หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วินาที
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (ตอ)

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

30 3129282726 32 33 34

36

3738

40

41
42
43

39

35

26 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ..........252
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ........293

27 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม.........228

28 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือเปดรับแสง
เปนเวลานาน ........................................271

29 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด.........271

30 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........271

31 โหมดหนวงเวลาถาย ...............................280

32 สัญลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา
............................................................217
สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา ..............171
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) .................156

33 จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D15 ....281
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ 
MB-D15...............................................319

34 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ของกลอง..........................................22, 26

35 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 100
คาความไวแสง (ISO)............................. 100
สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) อตัโนมัติ
........................................................... 103

36 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................ 27
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพเหลื่อมเวลา
........................................................... 175

37 การกําหนดปุม Fn ................................ 284

38 การกําหนดปุม AE-L/AF-L ..................... 285

39 สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF ................. 86

40 โหมดแฟลช ................................... 144, 146

41 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 154

42 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 151
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 151

43 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 110
คาการชดเชยแสง................................... 109
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 
(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 279) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสีตัวอกัษรในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d9 (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ, 0 281)

A ไอคอน Y (“ไมไดตั้งนาฬิกา”)
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 319) การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน 
หากสัญลักษณ Y กะพริบในจอแสดงผลขอมูล จะทําใหนาฬิกาตั้งเวลาใหมและวันท่ีและเวลา
ท่ีบันทึกในรูปภาพใหมจะไมถูกตอง ใชตัวเลือก โซนเวลาและวนัที่ > วันที่และเวลา ในเมนูตั้งคา
เพื่อตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 290)
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การเขาถึงการตั้งคาที่ใชบอยอยางรวดเร็ว ใหกดปุม i 
ไฮไลทรายการแลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือก จากนั้นไฮไลท
ตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J เพื่อเลือก การออกจากเมนู
ปุม i แลวกลับไปยังจอแสดงผลการถายภาพ ใหกดปุม i

ปุม i

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

เมนูปุม i เมนูปุม i 
(ปุมเลือกไลฟวิวหมุนไปท่ี C)

เมนูปุม i 
(ปุมเลือกไลฟวิวหมุนไปท่ี 1)

ปุม i
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เมนูปุม i (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
การกดปุม i ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ กลองจะแสดงเมนูดวยตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย

พ้ืนที่ภาพ เลือกจากพ้ืนท่ีภาพ DX (24×16) และ 1.3× (18×12) (0 73)

ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control (0 130)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 139) 

HDR (High Dynamic 
Range)

กลองจะรวมภาพถายสองภาพที่ถายท่ีคาแสงตางกันเพื่อเพ่ิมรายละเอยีด
ในสวนไฮไลทและเงามืด (0 141)

โหมดรีโมตคอนโทรล 
(ML-L3) เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 156)

กําหนดปุม Fn เลือกหนาท่ีของปุม Fn (0 284) ไมวาจะเปนหนาท่ีของปุมเอง (กด) 
หรือเม่ือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง (กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง) 

กําหนดปุม Preview เลือกหนาท่ีของปุม Pv (0 285) ไมวาจะเปนหนาท่ีของปุมเอง (กด) 
หรือเม่ือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง (กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง)

กําหนดปุม 
AE-L/AF-L

เลือกหนาท่ีของปุม A AE-L/ AF-L (0 285) ไมวาจะเปนหนาท่ีของปุมเอง 
(กด) หรือเม่ือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง (กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง) 

ลดนอยซเมื่อ
เปดรับแสงนาน ลดสัญญาณรบกวน (จุดสวางหรือฝา) ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา (0 271)

ลดนอยซที่
ความไวแสงสูง

ลดสัญญาณรบกวน (พิกเซลสวางชองไฟแบบสุม) ท่ีมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น
เน่ืองจากความไวแสง (ISO) เพิ่มขึ้น (0 271) 
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เมนูปุม i (ไลฟวิว)
ตัวเลือกที่ใชไดในเมนูปุม i ไลฟวิวอาจแตกตางกับตําแหนงของปุมเลือกไลฟวิว

หากหมนุปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี C เมนูปุม i จะมีรายการดังที่แสดงไวดานลาง

ตัวเลือก คําอธิบาย

พ้ืนที่ภาพ เลือกจากพื้นท่ีภาพ DX (24×16) และ 1.3× (18×12) (0 73)

คุณภาพของภาพ เลือกคุณภาพของภาพ (0 77)

ขนาดภาพ เลือกขนาดภาพ (0 81)

ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control (0 130)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 139)
โหมดรีโมต

คอนโทรล (ML-L3) เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 156)

ความสวาง
ของจอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิว 
(โปรดทราบวาความสวางของจอภาพ
จะสงผลกระทบตอไลฟวิวเทาน้ัน 
และไมสงผลตอภาพถายหรือภาพยนตร 
หรือความสวางของจอภาพสําหรับเมนู
หรือการแสดงภาพ การปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพโดยไมสงผลตอไลฟวิว 
ใหใชตัวเลือก ความสวางของจอภาพ ในเมนูตั้งคา (0 289))
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หากหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 เมนปุูม i จะมรีายการดังทีแ่สดงไวดานลาง ปรับ 
ความไวของไมโครโฟน, การตอบสนองความถี่, ลดเสียงรบกวนจากลม และ 
แสดงไฮไลท ขณะกําลังดําเนินการบันทึกได

ตัวเลือก คําอธิบาย

พ้ืนที่ภาพ เลือกจากพื้นท่ีภาพ DX (24×16) และ 1.3× (18×12) (0 168)
ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม เลือกขนาดและอัตราเฟรม (0 166)

คุณภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 166)

ความไว
ของไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความไว
ของไมโครโฟน จะมีผลตอท้ังไมโครโฟน
ในตัวกลองและไมโครโฟนสเตอริโอ
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม

การตอบสนอง
ความถี่

ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 274)

ลดเสียงรบกวน
จากลม

เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter 
ของไมโครโฟนในตัวกลอง (0 274)

ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control (0 130) ไมสามารถใชตัวแปร ความชัดเจน 
กับภาพยนตรได

ปลายทาง เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีตองการบันทึก
ภาพยนตรได (0 273)

ความสวาง
ของจอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิว 
(โปรดทราบวาจะมีผลตอไลฟวิวเทาน้ัน
และไมมีผลตอภาพถายหรือภาพยนตร
หรือความสวางของจอภาพสําหรับเมนู
หรือการแสดงภาพ; 0 191)
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แสดงไฮไลท

เลือกวาจะแสดงพื้นท่ีท่ีสวางท่ีสุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียงในจอ
แสดงผลไลฟวิวหรือไม การเขาใช
ตัวเลือกน้ี ใหเลือกโหมด P, S, A หรือ M

ความดงัของหูฟง

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความดัง
ของหูฟง

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพ่ือบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอหรือเพ่ือหลีกเลี่ยง
การบันทึกเสียงรบกวนจากโฟกัส และเสียงอื่นๆ ท่ีเกิดจากเลนส (0 319)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก 
ควรใชความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

ตัวเลือก คําอธิบาย

ไฮไลท
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การตั้งคากลองทีร่ะบุไวดานลางสามารถ
เปลี่ยนเปนคาจากโรงงานไดโดยกด W 
(S) และ E คางไวพรอมกันนานกวา
สองวินาที (ปุมเหลานี้มเีครื่องหมาย
จุดสีเขียวกํากับ) แผงควบคุมปดช่ัวครู
ในขณะที่การตั้งคาถูกรีเซ็ต

❚❚ ตัวเลอืกเมนู

การรเีซ็ตโดยกดสองปุม: การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

คุณภาพของภาพ JPEG Normal 77

ขนาดภาพ ใหญ 81

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > ปกติ 111

การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0 114

การตั้งคา Picture Control 1 ไมเปลี่ยนแปลง 130

HDR (High Dynamic Range) ปด 2 141

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO)

P, S, A, M 100
99

โหมดอื่นๆ อัตโนมัติ

ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง ปด 101

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด 102

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ปด 156

การถายภาพซอน ปด 3 211

การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 4 217

โหมดหนวงเวลาถาย ปด 280

ปุม E

ปุม W (S)
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1 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
2 ยังไมไดรีเซ็ตระดับ HDR
3 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอน

จากภาพที่บันทึกไวจนถึงจุดน้ัน คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
4 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน, 

ชวงเวลาในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมท้ังปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต

❚❚การตั้งคาอื่นๆ
ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

โฟกัสอัตโนมัติ (ชองมองภาพ)

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ

% AF-S
83

โหมดอืน่ๆ AF-A

โหมดพื้นท่ี AF

n, x, 0, 1, 2, 3 AF จุดเดียว

86
m, w

AF 
แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 

51 จุด

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

AF 
แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

โฟกัสอัตโนมัติ (ไลฟวิว)

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S 84

โหมดพื้นท่ี AF

m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M AF พ้ืนท่ีกวาง

88n, 0 AF พ้ืนท่ีปกติ

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

จุดโฟกัส 1 กลาง 89

แสดงไฮไลท ปด 193

ความดังของหูฟง 15 193

ระบบวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ 105

คางปุมล็อค AE ปด 93, 107

การถายครอม ปด 2 197
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ชดเชยแสงแฟลช ปด 151

ชดเชยแสง ปด 109

โหมดแฟลช

i, k, p, n, w, g อัตโนมัติ

145, 
147

s อัตโนมัติ+ลดตาแดง

o
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

0, P, S, A, M แฟลชลบเงา

ล็อคคาแสงแฟลช ปด 153

โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด 52

+ NEF (RAW) ปด 79

1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1 EV 

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

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน 
เลือกสถานการณที่ยากตอการตัง้คาแสง ระดับแฟลช (เฉพาะโหมดควบคุมแฟลชในระบบ 
i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสงที่รองรบั ใหดูหนา 149, 283 และ 313), 
ไวตบาลานซ หรอื Active D-Lighting และไมมเีวลาที่จะตรวจสอบผลที่ไดและปรับ
คาของภาพแตละภาพ หรือแมแตการทดลองคาตางๆ โดยใชวัตถุเดียวกัน

❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
เปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกแฟลชหรือการถายครอมคาแสง
เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั) 
ในเมนูการตัง้คาแบบกําหนดเอง จากนั้น 
ไฮไลทตัวเลือกหนึ่ง แลวกด J เลือก AE และแฟลช 
เพื่อเปลี่ยนทั้งคาแสงและระดับแฟลช เลือก AE เทาน้ัน 
เพื่อเปลี่ยนเฉพาะคาแสง หรือเลือก แฟลชเทาน้ัน 
เพื่อเปลี่ยนเฉพาะระดับแฟลช

การถายครอม (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)

คาแสงปรับ: 0 EV คาแสงปรับ: -1 EV คาแสงปรับ: +1 EV
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2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม

ที่การตั้งคาอ่ืนๆ ที่ไมใชศูนย กลองจะแสดงไอคอน M 
ในแผงควบคมุ D จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ 
ขณะที่หนาจอแสดงผลขอมลูการถายภาพจะแสดง
สัญลักษณการถายภาพครอมและไอคอนทีแ่สดงชนิดของการถายครอม: v 
(การถายครอมคาแสงและแฟลช), w (การถายครอมคาแสงเทานั้น) หรอื x 
(การถายครอมแสงแฟลชเทานั้น)

จํานวนภาพ

สัญลักษณแสดง
การถายครอมคาแสง

และแฟลช

ปุม BKT แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A ไลฟววิ
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ

ชองมองภาพ
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3 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
กดปุม BKT และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2 
และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมที่มรีะดับข้ันการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงทีเ่พิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกวา จํานวนภาพสูงสุดคือ 5 
หากเลือกคาที่สูงกวาในข้ันตอนที่ 2 จํานวนภาพจะถูกตั้งคาเปน 5 โดยอัตโนมตัิ

การเพิ่มคาแสง

ปุม BKT แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
จํานวน
ภาพ

ลําดับการถายครอม (EV)

0 0
3 0/+0.3/+0.7
3 0/–0.7/–0.3
2 0/+0.3
2 0/–0.3
3 0/–0.3/+0.3
5 0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7
7 0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0

9
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/

+1.0/+1.3
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับภาพ
ที่มีการชดเชยคาแสง (ดูที่หนา 109)

สัญลักษณแสดงความคบืหนาการถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกต
การถายครอม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3; ขั้นการเพิ่ม/ลด: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิม ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV 
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 278) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกลําดับในการถายครอม 
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 0 284)



201

❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมทีใ่ชลาสุด
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรเีซ็ต
โดยกดสองปุม (0 194) แมวาในกรณีนี ้โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีก
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เม่ือไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม

A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 66) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง 
ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 198 
ทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร โดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 279) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุม
โดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น 
กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวตบาลานซ ใหดูหนา 111

1 เลือกการถายครอมไวตบาลานซ
เลือก ถายครอมไวตบาลานซ 
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั)

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและคารูรับแสง (โหมด P) หรือเปลี่ยนเฉพาะ
คารูรับแสง (โหมด S) หรือเปลี่ยนเฉพาะความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ 
ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 102) ในโหมด P, S และ A 
กลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอตัโนมัติใหไดแสงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลอง
เกินขีดจํากัด สวนในโหมด M กลองจะใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติเปนอนัดับแรก
เพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีดีท่ีสุด จากน้ันจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร 
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2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม

การตั้งคาอื่นๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M 
และ D ในแผงควบคุมและชองมองภาพ
ตามลําดับ สัญลักษณ y และสัญลักษณ
แสดงการถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงผลขอมลูการถายภาพ

จํานวนภาพ
สัญลักษณแสดง

การถายครอมไวตบาลานซ

ปุม BKT แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A ไลฟวิว
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ

ชองมองภาพ
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3 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
การกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจากคาทีเ่พิ่มข้ันละ 1, 2 หรือ 3 
(เทยีบเทาประมาณ 5, 10 หรอื 15 ไมเรด ตามลําดับ) คา B ระบุปริมาณของสีน้ําเงิน คา A 
ระบุปรมิาณของสีเหลืองอําพัน (0 114)

โปรแกรมการถายครอมทีม่ีระดบัข้ันการเพิ่มเทากับ 1 มีดังตอไปนี้

ระดับการเพ่ิมไวตบาลานซ

ปุม BKT แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
จํานวน
ภาพ

ระดับการเพ่ิม
ไวตบาลานซ

ลําดบัการถายครอม

2 1 B 0 /1 B
2 1 A 0 /1 A
3 1 A, 1 B 0 /1 A /1 B
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนา
เปนจํานวนตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม 
โดยแตละสําเนาจะมีไวตบาลานซที่แตกตางกัน 
การปรบัไวตบาลานซจะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรับไวในการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอม
สูงกวาจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได n 
และสัญลักษณของการดที่ใชจะกะพรบิบนแผง
ควบคุม สัญลักษณ j จะกะพริบบน
ชองมองภาพตามที่แสดงในภาพทางดานขวา 
และปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลองจะถายภาพ
ไดอีกครั้งเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงไป
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม กลองจะเรยีกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุด
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ต
โดยกดสองปุม (0 194) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีก
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เม่ือไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม

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

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนเหลืองอําพัน-นํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด 0 114) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-มวงแดง

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 69) เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ัง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบุ
ไวในโปรแกรมไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 279)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดไดรับการบันทึกแลว
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❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
Active D-Lighting ใหดูหนา 139

1 เลือกถายครอม ADL
เลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
e6 (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ)

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม

การตั้งคาอื่นๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M 
และ D ในแผงควบคุมและชองมองภาพ
ตามลําดับ สัญลักษณ z และสัญลักษณ
แสดงการถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงขอมลู

จํานวนการถายครอม 
ADL จํานวนภาพ

ปุม BKT แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ชองมองภาพ
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เลือกภาพสองภาพ โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยเปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่ง
จะถายโดยใชคาที่เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตั้งคา Active 
D-Lighting เปน ปด, ตํ่า และ ปกติ (สามภาพ), ปด, ตํ่า, ปกติ และ สูง (สี่ภาพ) หรือ 
ปด, ตํ่า, ปกติ, สูง และ สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่ 4

3 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active 
D-Lighting

Active D-Lighting จะปรากฏบนหนาจอ
แสดงผลขอมูลการถายภาพและแผงควบคุม

Active D-Lighting
การแสดงผล

ขอมูลการถายภาพ หนาจอแผงควบคุม

Y อัตโนมัติ

R ต่ํา

Q ปกติ

P สูง

Z สูงมาก

ปุม BKT แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก สัญลักษณแสดงความคืบหนา
การถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกตการถายครอม 
สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A ไลฟวิว
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม กลองจะเรยีกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุด
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ต
โดยกดสองปุม (0 194) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีก
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เม่ือไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 66) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง 
ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 207 
ทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร โดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 279) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุม
โดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอืน่ 
กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง



211

ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพถาย NEF (RAW) สองหรือสามชุดเปนภาพถาย
ภาพเดียว

❚❚การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิวได ออกจากไลฟววิกอนดําเนนิการ 
โปรดทราบวาเมือ่ใชคาตั้งจากโรงงาน การถายภาพจะสิ้นสุดและกลองจะบันทึกภาพซอน
โดยอัตโนมตัิหากไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลา 30 วินาที

1 เลือก การถายภาพซอน
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

การถายภาพซอน (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)

A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
หากหนาจอปดลงในขณะที่แสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 30 วินาที 
จะทําใหการถายภาพสิ้นสุดลงและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ไดบันทึกไวจนถึงจุดน้ัน 
ขยายชวงเวลาที่ใชไดสําหรับบันทึกรูรับแสงถัดไปไดโดยเลือกเวลาที่นานกวาในการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง c2 (ตัง้เวลาสแตนดบาย, 0 279)
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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 
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติ
โดยอัตโนมัติเมื่อทานสรางภาพซอนภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชัน่น้ีโดยไมสรางภาพซอนเพิ่ม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) 
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม
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3 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ และกด 2

กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวม
เปนภาพเดียว แลวกด J

4 เลือกจํานวนเกน
ไฮไลท ปรับแสงอัตโนมัติ และกด 2

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก 
แลวกด J
• เปด: เกนถูกปรบัตามจํานวนภาพถายทีบั่นทึกจริง 

(เกนสําหรบัคาแสงแตละภาพถูกตัง้เปน 1/2 สําหรบั
ภาพถาย 2 ภาพ, 1/3 สําหรบัภาพถาย 3 ภาพ)

• ปด: ไมมีการปรับเกนขณะบันทึกภาพซอน
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนื่อง (0 66) กลองจะบันทึกภาพ
ทั้งหมดในการถายครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) 
กลองจะบันทึกภาพซอนตอในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด 
(ถายภาพเดียว) การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมื่อถายภาพแรกเสร็จ ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะบันทกึภาพอัตโนมัติตามจํานวนที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 3 ที่หนา 
213 ไมวาจะใชตัวเลือกใดที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ต้ังเวลาถาย) > 
จํานวนภาพ (0 279) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดย
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ต้ังเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ 
ในโหมดลั่นชัตเตอรโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทกุครัง้ที่กดปุมกดชัตเตอร 
กลองจะถายภาพตอเนื่องจนกระทั่งทุกภาพไดถูกบันทึกไวแลว (สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับ
การถายภาพซอนหยุดชะงักกอนที่กลองจะบันทึกภาพทั้งหมดไว ดูหนา 215)

ไอคอน n จะกะพริบจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด 
ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) การถายภาพซอนจะ
สิ้นสุดลงเมือ่เลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน
เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) 
การถายภาพซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติเมือ่
การถายภาพซอนเสรจ็สมบูรณ สัญลักษณ n 
จะหายไปจากสวนแสดงผลเมือ่กลองถายภาพซอนเสรจ็
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❚❚การถายภาพซอนหยุดชะงัก
ขณะถายภาพซอน หากตองการหยุดกลางคันกอนที่กลองจะถายภาพครบตามที่กําหนดไว 
ใหเลือก ปด สําหรบัโหมดการถายภาพซอน หากการถายภาพสิ้นสุดลงกอนที่กลองจะ
ถายภาพครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ถูกบันทึกไวถึงจุดนั้น 
ถาเปด ปรับแสงอัตโนมัติ คาเกนจะถูกปรับตามจํานวนภาพถายที่บันทึกจริง 
โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:
• มีการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 194)
• ปดกลอง
• แบตเตอรีห่มด
• ภาพถูกลบ
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D การถายภาพซอน
อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน

ใชไลฟวิวไมไดขณะกําลังถายภาพ การเลือกไลฟวิว จะรีเซ็ตคา โหมดการถายภาพซอน เปน ปด

ขอมูลการถายภาพที่อยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพของรูป (รวมถึงระบบวัดแสง คาแสง 
โหมดการถายภาพ ทางยาวโฟกัส วันท่ีบันทึกและการปรับทิศทางกลอง) สําหรับการถายภาพแรก
ในการถายภาพซอน

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือก
จนกวาจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา) จากน้ัน ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะสิ้นสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอนจะ
หยุดลงโดยอตัโนมัติ)

A การตั้งคาอื่นๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา 
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคาเมนูดังกลาวไมได
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กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา

การถายภาพแบบเวนชวงเวลา

D กอนถายภาพ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรนอกจากการตั้งเวลาถาย (E) และ MUP เม่ือใชชวงเวนเวลา กอนเร่ิมถายภาพ
แบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ เม่ือปรับการตั้งคา
ตามท่ีทานพอใจแลว ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพท่ีใหมา 
เพื่อปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 70)

กอนเลือกเวลาเร่ิมตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและโปรดแนใจวานาฬิกาในกลอง
ถูกตั้งเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 290)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพื่อใหม่ันใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ ควรแนใจวาแบตเตอร่ีถูกชารจจนเต็ม ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอรี่กอนท่ีจะใช 
หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
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2 การปรับการต้ังคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกในการเริม่, ชวงเวลาหาง, จํานวนภาพตอชวงเวลา และตัวเลือกปรับคาแสง
ทุกภาพใหเทากัน
• การเลือกตัวเลือกในการเริ่ม:

การเริ่มถายภาพทันที ใหเลือก ทันที การเริม่ถายภาพในวันที่และเวลาที่เลือก 
ใหเลือก เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:

ไฮไลท ตัวเลอืกในการเริ่ม 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก 
แลวกด J

ไฮไลท ชวงเวลาหาง 
แลวกด 2

เลือกชวงเวลาหาง (ชั่วโมง, นาที และวินาที) 
แลวกด J
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• การเลือกจํานวนภาพตอชวงเวลา:

ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรบัแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอัตรา
ที่เลือกสําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ถายภาพตอเน่ืองความเร็วตํ่า, 0 280)

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรบัคาแสงใหเขากับภาพทีถ่ายกอนหนาในโหมด
อ่ืนทีไ่มใช M (โปรดทราบวาการปรบัคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมผีลในโหมด M 
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ)

ไฮไลท จํานวนครั้งในการถาย × 
จํานวนช็อต/ชวงเวลา แลวกด 2

เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนช็อต
ตอชวงเวลา แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก 
แลวกด J
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3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะถายภาพชุดแรก ณ 
เวลาที่กําหนด หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาทหีากเลือก 
ทันที สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม ในข้ันตอนที ่2 
การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางที่เลือกไว
จนกระทั่งกลองถายภาพทั้งหมด

A ขณะถายภาพ
ในระหวางการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ ทันทีกอนท่ีชวงเวลาการถายภาพ
ถัดไปจะเริ่ม จอแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดงจํานวน
ชวงเวลาที่เหลือ และการแสดงผลคารูรับแสงจะแสดง
จํานวนภาพที่เหลืออยูในชวงเวลาปจจุบัน ในเวลาอื่นๆ 
สามารถดูจํานวนชวงเวลาที่เหลือและจํานวนภาพในแตละ
ชวงเวลาไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
(ทันทีท่ีปุมถูกปลอย ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดง
จนกวาตั้งเวลาสแตนดบายสิ้นสุดลง)

สามารถปรับการตั้งคา ใชเมนู และแสดงภาพไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู 
จอภาพจะปดโดยอตัโนมัติประมาณสี่วินาทีในระหวางแตละชวงเวลา โปรดทราบวาการเปลี่ยน
การตั้งคาของกลองในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูน้ันจะทําใหการถายภาพ
หยุดลงได

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุไวในแตละชวงเวลา

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากลางคัน
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาสามารถหยุดช่ัวคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J 
หรือเลือก หยุดชัว่คราว ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา

❚❚การถายแบบเวนชวงเวลาตอ
การถายภาพตอ:

การเร่ิมทันที

การเร่ิมในเวลาที่กําหนด

❚❚การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนทีจ่ะถายภาพทั้งหมด ใหเลือก ปด 
ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา

ไฮไลท เร่ิมใหม 
แลวกด J

สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม 
ใหไฮไลท 

เลอืกวันเริ่มและเวลาเริ่ม 
แลวกด 2

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม 
แลวกด J

ไฮไลท เร่ิมใหม 
แลวกด J
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❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบัน หากมีกรณีใดกรณีหนึง่ตอไปนี้เกิดข้ึนเปนเวลาแปดวินาที
ข้ึนไปหลังจากกําหนดการเริม่ชวงเวลา: ยังไมไดถายภาพหรือภาพสําหรบัรอบเวลาที่แลว 
การดหนวยความจําเตม็ หรอืกลองไมสามารถโฟกัสในโหมด AF-S หรือเมื่อเลือก AF 
ทีละภาพใน AF-A (โปรดทราบวากลองจะโฟกัสใหมทุกครั้งในแตละภาพ) กลองจะกลับมา
ถายภาพตอในชวงเวลาถัดไป

D พ้ืนที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย 
ถายภาพตอ (0 221) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาเวลาถายภาพตามจํานวนที่เลือกไว หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป 
จํานวนภาพที่ถายอาจนอยกวาจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวย
จํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคางหรือเวลา 0 58) หรือการถายภาพเหลื่อมเวลา 
(0 171) รวมท้ังไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิว (0 31, 161) หรือเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร 
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288) โปรดทราบวาเน่ืองจาก
ความไวชัตเตอร อัตราเฟรม และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพอาจแตกตางจากชวงเวลาหนึ่งไปยัง
อีกชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่งและเร่ิมตนของอีกชวงเวลา
แตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือกความไวชัตเตอรของ 
A หรือ % ไวในโหมดการถายภาพดวยตนเอง, ชวงเวลาเปนศูนย หรือเวลาเริ่มตน
นอยกวาหน่ึงนาที) การแจงเตือนจะปรากฏบนจอภาพ

การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเลือกโหมด E (ตั้งเวลาถาย) หรือ MUP หรือหาก
ปดกลองแลวเปดอีกคร้ัง (เม่ือปดสวิทชกลอง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการดหนวยความจําได
โดยไมทําใหการถายภาพแบบชวงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสงผลตอการตั้งคา
แบบเวนชวงเวลา
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A การถายครอม
การปรับการตั้งคาการถายครอมกอนท่ีจะเร่ิมการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาการถายครอมคาแสง, 
แฟลช หรือ ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน กลองจะถายภาพ
หลายภาพในโปรแกรมการถายครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนู
ชวงเวนเวลา ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ทํางานอยู กลองจะถายภาพครั้งละหน่ึงภาพในแตละชวงเวลาและดําเนินการเพื่อสรางภาพใหม
ตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
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สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU ในโหมด A และ M โดยการตั้งคารรูับแสงดวยแหวน
ปรบัรูรบัแสงของเลนส โดยการระบุขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรรูับแสงสูงสุดของเลนส) 
ผูใชจะสามารถเขาถึงฟงกช่ันของเลนสชนิดมี CPU ตอไปนี้ได

หากทราบความยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมตัิกับชุดแฟลชเสรมิภายนอก
• ทางยาวโฟกัสจะระบุไว (มีเครือ่งหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

หากทราบคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรบัแสงจะปรากฏบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรบัตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด AA 

(รรูับแสงอัตโนมัติ)
• รูรบัแสงจะระบุ (มเีครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

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

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุดและแฟลชลบเงา
เพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรบักลองดิจิตอล SLR

เลนสชนิดไมมี CPU

A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับเลนส 
โปรดทราบวาขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ทางยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูล
สําหรับเลนสใหแสดงคาใหมของทางยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละคร้ังท่ีปรับคาซูม
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กลองสามารถเก็บขอมลูเลนสชนิดไมมี CPU ไดถึงเกาเลนส การปอนหรอืแกไขขอมลูสําหรับ
เลนสชนิดไมมี CPU:

1 เลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU
ไฮไลท ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา 
แลวกด 2

2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2 
เพื่อเลือกหมายเลขเลนส

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

4 บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารรูับแสงทีร่ะบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว

A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว ใหเลือกคามากกวาท่ีใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนสมากท่ีสุด
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ใชเลนสชนิดไมมี CPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
เลือก เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมม ีCPU เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” 
ใหกับควบคุมกลองในเมนกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง สามารถกําหนดการเลือก
หมายเลขเลนสที่ไมมี CPU ใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn, 
0 284), ปุม Pv (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3, กําหนดปุม Preview, 0 285) หรือ
ปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4, กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 285)

2 ใชตัวควบคุมที่เลือกเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนปุมหมุนคําสั่งหลักจนกวาหมายเลขเลนสทีต่องการจะปรากฏ
ในแผงควบคมุ

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

หมายเลขเลนส
ปุม Fn แปนหมุน

เลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
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ชุด GPS GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตออุปกรณเสริม
ของกลอง (0 2) โดยใชสายเคเบิลที่ใหมาพรอมกับ GP-1/GP-1A ทําใหบันทึกขอมูล
ตําแหนงปจจุบันของกลองเมื่อถายภาพได ปดกลองกอนเสียบ GP-1/GP-1A 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คูมอื GP-1/GP-1A

❚❚ ตัวเลอืกเมนูต้ังคา
รายการ ขอมลูบอกตําแหนง ในเมนูตั้งคามีตัวเลือกที่ปรากฏดานลาง
• ต้ังเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะปดระบบวัดคาแสงโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้ง GP-1/GP-1A 
หรือไม

• ตําแหนง: รายการนีจ้ะใชไดเมื่อเช่ือมตอกลองกับ GP-1/GP-1A เทานั้น เมือ่ปรากฏละตจูิด 
ลองจิจูด ความสูงและเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ปจจุบันตามที่รายงานโดย GP-1/GP-1A

• ต้ังนาฬกิาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกาของกลองกับเวลาที่อุปกรณ GPS 
รายงานใหทํางานพรอมกัน

ขอมูลบอกตําแหนง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปดใช

ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานตามระยะเวลาที่ระบุไว
ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 279 เพื่อใหกลอง
ใชเวลาดึงขอมูลตําแหนง การหนวงเวลาจะเพิ่มนานขึ้นไดถึงหน่ึงนาทีหลังจาก
ระบบวัดแสงทํางานหรือเม่ือเปดกลอง) ซึ่งจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ไมใช ระบบวัดแสงจะไมปดการทํางานขณะเชื่อมตอ GP-1/GP-1A กับกลอง
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A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง

A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:
• o (แสดงคาง): กลองถายรูปไดสรางการสื่อสารกับ GP-1/GP-1A แลว ขอมูลภาพถายสําหรับ
ภาพที่ถายในขณะที่สัญลักษณน้ีปรากฏจะมีหนาของขอมูลตําแหนง (0 241) เพิ่มลงไปดวย

• o (กะพริบ): ชุด GP-1/GP-1A กําลังคนหาสัญญาณ การถายภาพในขณะที่สัญลักษณน้ี
กะพริบจะไมมีขอมูลบอกตําแหนง

• ไมมีสัญลักษณ: ไมมีขอมูลบอกตําแหนงใหมท่ีไดรับจาก GP-1/GP-1A เปนเวลาอยางนอย
สองวินาที ถายภาพในขณะที่สัญลักษณ o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลบอกตําแหนง

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ การแสดงผลการถายภาพ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ

การดูภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ดูภาพถายเพิ่มเติม กด 2 เพื่อดูภาพตามลําดับท่ีบันทึก กด 4 
เพื่อดูภาพในลําดับยอนกลับ

ดูขอมูลภาพถาย กด 1 หรือ 3เพื่อดูขอมูลเก่ียวกับภาพถายปจจุบัน 
(0 234)

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ

K / กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ

เลนภาพยนตร J
ถาภาพปจจุบันมีสัญลักษณ 1 กํากับไวเพ่ือแสดงวา
น่ันคือภาพยนตร การกด J จะเร่ิมเลนภาพยนตร 
(0 177)

ปุม K
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A หมุนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ในทิศทางสูง ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง 
ในเมนูแสดงภาพ (0 267)

A แสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 267) ภาพจะปรากฏ
โดยอัตโนมัติในหนาจอหลังจากถายภาพ (เน่ืองจากกลองอยูในทิศทางที่ถูกตองแลว 
ภาพจะไมหมุนเองโดยอตัโนมัติในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง 
กลองจะแสดงภาพทันทีเม่ือถายภาพเสร็จ โดยจะเริ่มจากภาพแรกของชุดภาพปจจุบัน
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การแสดงภาพขนาดยอ
ในการแสดงภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพ 4, 9 หรือ 72 ภาพ ใหกดปุม W (S)

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ไฮไลทภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพสําหรับ
การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ซูมแสดงภาพ 
(0 243), ลบ (0 246) หรือปองกัน (0 245)

ดูภาพที่ไฮไลทไว J กด J เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ K / กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไป
ยังโหมดถายภาพ

W (S)

X (T)

W (S)

X (T)
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การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพทีถ่ายตามวันที่เลือกไว กดปุม W (S) เมือ่แสดงภาพทัง้ 72 ภาพบนหนาจอ

การดําเนินการตางๆ ที่ใชงานไดจะข้ึนอยูกับเคอรเซอรวาอยูที่รายการวนัที่หรือรายการภาพ
ยอสวนขนาดเล็ก:

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปที่ ใช คําอธิบาย

เปลี่ยนไปมาระหวางรายการ
วันท่ีและรายการ

ภาพยอสวนขนาดเล็ก
W (S)/J

กดปุม W (S) หรือ J ในรายการวันท่ี
เพื่อวางเคอรเซอรในรายการภาพขนาดยอ 
กด W (S) อีกคร้ังเพื่อกลับสูรายการวันท่ี

ออกไปยังการแสดงภาพ
ขนาดยอ/ซูมเขาภาพที่ไฮไลท

X (T)

• รายการวันที่: ออกไปยังการแสดงภาพ 
72 เฟรม

• รายการภาพยอสวนขนาดเลก็: กดปุม X 
(T)คางไวเพื่อซูมเขาภาพที่ไฮไลท

ไฮไลทวันท่ี/ไฮไลทภาพ
• รายการวันที่: ไฮไลทวันท่ี
• รายการภาพยอสวนขนาดเลก็: ไฮไลทภาพ

เปลี่ยนเปน
การแสดงภาพเต็มจอ

J รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: 
ดูภาพที่ไฮไลท

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ K / กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

W (S)

X (T)

W (S)

X (T)

รายการภาพยอสวน
ขนาดเล็ก

รายการวันท่ี
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ปุม i.

การกดปุม i ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ 
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
• ชองใสการดและโฟลเดอรแสดงภาพ: 
เลือกโฟลเดอรสําหรบัแสดงภาพ ไฮไลทชองบรรจุ 
แลวกด 2 เพื่อแสดงรายการโฟลเดอรในการดที่เลือก 
จากนั้นไฮไลทโฟลเดอร แลวกด J เพื่อดูภาพใน
โฟลเดอรที่ไฮไลท

• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรีทัช (0 294) 
เพื่อสรางภาพรทีัชของรูปภาพปจจุบัน

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

• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ: เลือกรปูภาพสําหรบัอัปโหลดไปยังสมารทดไีวซ 
(0 263)

การออกจากเมนูปุม i แลวกลับไปยังการแสดงภาพ ใหกดปุม i อีกครั้ง

ปุม i



234

ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลื่อนดูขอมลูภาพถายตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, 
ขอมูลการถายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมูลภาพรวมจะปรากฏขึ้น 
ถาเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกันสําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ เทานัน้ (0 266) 
ขอมูลบอกตําแหนงจะปรากฏขึ้นถาใช GP-1/GP-1A ในการถายภาพนั้น (0 227)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ เทาน้ัน (0 266) แลวภาพที่เลือก
จะถูกถายดวยชองมองภาพ

2 ถาถายภาพโดยใช AF-S หรือเลือกใชโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพเมื่อใช AF-A จอภาพจะแสดงจุดท่ีล็อค
โฟกัสคร้ังแรก ถาถายภาพโดยใช AF-C หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองเม่ือใช AF-A จุดโฟกัสจะ
ปรากฏเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

1 3 4 5 6

7

1011

12
13
14

9 8

2

1 สถานะปองกัน ....................................... 245

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 294

3 อัปโหลดเครื่องหมาย.............................. 263

4 จุดโฟกัส 1, 2.............................................. 89

5 กรอบพ้ืนท่ี AF 1........................................ 33

6 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด

7 คุณภาพของภาพ ..................................... 77

8 ขนาดภาพ ............................................... 81

9 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 73

10 เวลาในการบันทึก ............................ 24, 290

11 วันท่ีบันทึก ...................................... 24, 290

12 ชองบรรจุการดปจจุบัน ............................. 82

13 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 268

14 ชื่อไฟล .................................................. 268
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❚❚ ไฮไลท
1 2

3
1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ........268

3 ชองสัญญาณปจจุบัน *

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

ปุม W (S)

RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)
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❚❚กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

1

2

5
6
7
8

4
3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 268

3 ไวตบาลานซ .......................................... 111
อุณหภูมิสี ....................................... 117
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 114
ตั้งคาเอง......................................... 120

4 ชองสัญญาณปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) 
ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด 
แกนนอนแสดงถึงความสวางของพิกเซล 
สวนแกนตั้งหมายถึงจํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)

7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)

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

ปุม W (S)

RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมขยายภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม 
ใหกด X (T) ใชปุม X (T) และ W (S) 
เพื่อซูมเขาและซูมออก และเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง 
กราฟฮิสโตแกรมจะอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลของภาพ
ในสวนท่ีมองเห็นบนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรม
ในโปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย 
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางซาย

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสง
จะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม 
เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําใหยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

12
11

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1 ระบบวัดแสง.......................................... 105
ความไวชัตเตอร ................................. 53, 56
รูรับแสง............................................. 54, 56

2 โหมดถายภาพ ........................................... 6
คาความไวแสง (ISO) 1 ............................. 99

3 การชดเชยแสง ....................................... 109
ปรับคาแสงท่ีดีท่ีสุด 2 .............................. 278

4 ทางยาวโฟกัส ................................ 224, 310

5 ขอมูลเลนส............................................ 224

6 โหมดโฟกัส........................................ 83, 97
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ประเภทแฟลช................................ 144, 311
โหมดสั่งแฟลช ....................................... 283

8 โหมดแฟลช ................................... 145, 147

9 การควบคุมแฟลช .................. 149, 283, 313
การชดเชยแสงแฟลช .............................. 151

10 ชื่อกลอง

11 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 73

12 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 268

15

14
13

13 ไวตบาลานซ .......................................... 111
อุณหภูมิสี ....................................... 117
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด....... 114
ตั้งคาเอง......................................... 120

14 พ้ืนท่ีสี ................................................... 270

15 Picture Control 4 ................................... 130
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1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไว (ISO) แสงอัตโนมัติ
2 แสดงหากกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b5 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 278) 

เปนคาอื่นท่ีไมใชศูนยสําหรับระบบวัดแสงใดๆ
3 แสดงขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือก
5 หนาท่ีส่ีของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพ 

โดยใชตัวเลือก ขอมูลลิขสิทธิ์ ในเมนูการตั้งคา

20
19
18

21

17
16

16 การลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ..................271
การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ..............271

17 Active D-Lighting .................................139

18 ระดับ HDR ............................................141

19 ควบคุมขอบมืด...................................... 271

20 ประวัติการรีทัช ...................................... 294

21 คําอธิบายภาพ....................................... 291

22
23

22 ชื่อชางภาพ 5...........................................291 23 เจาของลิขสิทธิ์ 5..................................... 291
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❚❚ขอมลูบอกตําแหนง * (0 227)

* ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเริ่มตนบันทึก

4
3
2
1

1 ละติจูด

2 ลองจิจูด

3 ความสูง

4 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
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❚❚ขอมลูภาพรวม

* แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อตัโนมัติ

1 5

8

9
15 141312 11

16

2328
29

1718 19 20 21 22

26 25 24

7

32 4
6

10

27

1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด

2 อัปโหลดเครื่องหมาย...............................263

3 สถานะปองกัน........................................245

4 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................294

5 ชื่อกลอง

6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............291

7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง.........227

8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 238)

9 คุณภาพของภาพ ......................................77

10 ขนาดภาพ................................................81

11 พ้ืนท่ีภาพ .................................................73

12 ชื่อไฟล...................................................268

13 เวลาในการบันทึก .............................24, 290

14 ชื่อโฟลเดอร............................................268

15 วันท่ีบันทึก .......................................24, 290

16 ชองบรรจุการดปจจุบัน ..............................82

17 ระบบวัดแสง.......................................... 105

18 โหมดถายภาพ ........................................... 6

19 ความไวชัตเตอร ................................. 53, 56

20 รูรับแสง............................................. 54, 56

21 คาความไวแสง (ISO) *.............................. 99

22 ทางยาวโฟกัส ................................ 224, 310

23 Active D-Lighting ................................ 139

24 Picture Control .................................... 130

25 พ้ืนท่ีสี ................................................... 270

26 โหมดแฟลช ................................... 145, 147

27 ไวตบาลานซ.......................................... 111
อุณหภูมิสี ....................................... 117
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด....... 114
ตั้งคาเอง......................................... 120

28 การชดเชยแสงแฟลช .............................. 151
โหมดสั่งแฟลช ....................................... 283

29 การชดเชยแสง ....................................... 109
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กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาบนภาพที่แสดง
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ ขณะที่ใชฟงกช่ันซูม 
กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขาหรือ
ซูมออก

X (T)/
W (S)

กด X (T) 
เพื่อซูมเขาสูงสุด 38 เทา 
โดยประมาณ 
(ภาพขนาดใหญโดย
ใชรูปแบบ 24 × 16/DX), 
28 เทา (ภาพขนาดกลาง) 
หรือ 19 เทา (ภาพขนาด
เล็ก) กด W (S) เพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเขา 
ใชตัวเลือกคําสั่งเพ่ือดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ 
กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเล่ือนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพ
อยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏขึ้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพขณะนั้น
จะมีขอบสีเหลืองกํากับ แถบดานลางหนาจอนําทาง
แสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวท่ีสัดสวนภาพ 1 : 1

ดูพ้ืนท่ีสวนอืน่ๆ 
ของภาพ

ปุม X (T)
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เลือกใบหนา

ใบหนาท่ีตรวจจับได
ในระหวางการซูมจะมี
ขอบสีขาวกํากับในหนา
จอนําทาง หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยเพื่อดู
ใบหนาอื่นๆ

ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อดูตําแหนงเดียวกันใน
ภาพอืน่ๆ ดวยอัตราการซูมปจจุบัน การซูมแสดงภาพจะ
ถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ

K / กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ ภาพขนาดยอ และปฏิทิน ใหกดปุม L 
(U) เพื่อปองกันภาพปจจุบันไมใหถูกลบโดยไมตั้งใจ ไฟลที่ไดรบัการปองกันจะถูกทํา
เครื่องหมายดวยสัญลักษณ P และไมสามารถลบไดโดยใชปุม O (Q) หรือตัวเลือก ลบ 
ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรับการปองกันจะถูกลบเมื่อการดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต (0 289) การลบการปองกันจากรปูภาพเพื่อใหสามารถลบรูปภาพไดนั้น 
ใหแสดงหรือไฮไลทแลวกดปุม L (U)

การปองกันไมใหลบภาพ

ปุม L (U)

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวปจจุบันในเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ ใหกดปุม L (U) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ
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ในการลบภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอหรอืภาพที่ไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ 
ใหกดปุม O (Q) ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ, ภาพทั้งหมดที่ถายในวันทีเ่ลือก 
หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอรที่กําลังแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ 
เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพที่ปองกันหรือซอนไวจะไมถูกลบ

การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอ และแบบปฏิทิน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O (Q) อีกคร้ัง
ในการลบภาพ กดปุม O (Q) หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

ปุม O (Q)

ปุม O (Q)
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A การแสดงแบบปฏิทิน
ขณะแสดงภาพแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกโดยการไฮไลทวัน
ในรายการวันท่ีและกดปุม O (Q) 0 232

A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา 
หลังจากลบภาพนี้แลว (0 267)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้ง
ทานอาจตองลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุม W (S) 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกไวจะมี
สัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้าตามที่ตองการ
เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก

n เลือกวนัที่ ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือก (0 249)

R ทั้งหมด

ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไว
ในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 266) 
ถาใสการดหนวยความจําสองใบ 
ทานสามารถเลือกการดท่ีจะลบได

ปุม W (S)



249

2 ลบภาพท่ีเลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J

❚❚ เลือกวันที:่ การลบภาพทีถ่ายในวันทีเ่ลือก

1 เลือกวันท่ี
ไฮไลทวันที่แลวกด 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมด
ที่ถายในวนัที่ไฮไลท วันที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 
M กํากับ ทําซํ้าตามที่ตองการเพื่อเลือกวันเพิ่ม 
หากตองการยกเลิกการเลือกวัน ใหไฮไลทวันดังกลาว 
แลวกด 2

2 ลบภาพท่ีเลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J
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Wi-Fi

สามารถเชื่อมตอกลองผานเครือขายไรสาย Wi-Fi ไปยังสมารทดไีวซที่รองรับ (สมารทโฟน
หรือแท็บเล็ต) ที่ใชงานแอพพลิเคช่ัน Wireless Mobile Utility ที่รองรบัของ Nikon (0 263)

ประโยชนจากการใช Wi-Fi

ดาวนโหลดรูปภาพ

รีโมตคอนโทรล

A การติดตัง้แอพพลิเคช่ัน Wireless Mobile Utility
1 หาแอพพลิเคชั่น

ในสมารทดีไวซ ใหเชื่อมตอไปยังบริการ Google Play, App Store หรือตลาดขายแอพพลิเคชั่นอื่นๆ 
แลวคนหา “Wireless Mobile Utility” สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับ
สมารทดีไวซ

2 ติดตั้งแอพพลิเคชั่น
อานคําอธิบายแอพพลิเคชั่นแลวติดตั้งแอพพลิเคชั่น สามารถดาวนโหลดคูมือ PDF ของ Wireless 
Mobile Utility ไดจาก URL ตอไปน้ี:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/

Android iOS
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กอนเช่ือมตอผาน Wi-Fi (LAN ไรสาย) ติดตั้ง Wireless Mobile Utility ในสมารทดีไวซ Android 
หรือ iOS ที่รองรับของทาน

Android และ iOS: การเชื่อมตอผาน SSID
เปดใชงาน Wi-Fi บนสมารทดีไวซกอนการเชื่อมตอ สําหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารที่ใหมา
พรอมกับสมารทดีไวซ

1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนูตั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท 
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท 
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi 
ทํางาน

2 แสดง SSID ของกลอง
ไฮไลท ต้ังคาเครือขาย แลวกด 2

การเขาถึงกลอง
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ไฮไลท ดู SSID แลวกด 2

3 เลือก SSID ของกลอง
บนสมารทดีไวซ ใหเลือก การต้ังคา > Wi-Fi แลวเลือก SSID ของกลองเพื่อเช่ือมตอผาน 
Wi-Fi

4 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ทีส่มารทดีไวซ

5 เปดใชงานการรักษาความปลอดภัยไรสาย
การเชื่อมตอจะเริม่ตนโดยไมมีการปองกันดวยรหัสผานหรอืคุณสมบัติ
การรักษาความปลอดภัยอ่ืนๆ เปดใชการรักษาความปลอดภัยโดยใช Wireless Mobile 
Utility ทีส่มารทดไีวซ (0 257)

A แสดงผล Wi-Fi
เม่ือเปดใชงาน Wi-Fi แลว สัญลักษณ g จะกะพริบในสวนการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
สัญลักษณจะหยุดกะพริบเม่ือสรางการเชื่อมตอแลว และกลองกําลังแลกเปลี่ยนขอมูลกับสมารทดีไวซ

แผงควบคุม จอภาพ
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D การรักษาความปลอดภยั
แมวาประโยชนประการหน่ึงของอปุกรณท่ีเปดใชระบบไรสายคือ อนุญาตใหผูอื่นสามารถเชื่อมตอได
โดยไมจํากัดเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลภายในบริเวณที่มีชวงสัญญาณ แตหากไมมีการรักษาความปลอดภัย
อาจทําใหเกิดสิ่งเหลาน้ีขึ้น:
• การขโมยขอมูล: บุคคลท่ีสามท่ีเปนอันตรายอาจเขามาแทรกแซงคลื่นรับสงไรสายเพื่อขโมย ID ผูใช 
รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ

• การเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชท่ีไมไดรับอนุญาตอาจเขาใชงานในเครือขาย
และแกไขขอมูลหรือทําการอืน่ๆ ท่ีเปนอันตราย โปรดทราบวาเน่ืองจากการออกแบบเครือขายไรสาย 
การคุกคามที่ชํานาญอาจทําใหเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาตได แมเม่ือทําการรักษาความปลอดภัย
แลว

A ปองกันดวยรหัสผาน
คุณอาจไดรับแจงใหปอนรหัสผานเมื่อเชื่อมตอคร้ังแรกหลังจากที่มีการเปล่ียนการตั้งคารหัสผาน
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Android: การเชื่อมตอผาน NFC
หากสมารทดีไวซรองรับ NFC (การสื่อสารไรสายระยะสั้น) จะสรางการเชื่อมตอ Wi-Fi ไดงาย 
โดยแตะโลโก N (N-Mark) ของกลองกับเสาอากาศ NFC ของสมารทดีไวซ กอนทําการเชื่อมตอ 
ใหเปดใช NFC และ Wi-Fi บนสมารทดีไวซตามที่อธิบายไวในเอกสารทีใ่หมาพรอมกับ
สมารทดีไวซ

1 การสรางการเชือ่มตอ Wi-Fi
ในการถายภาพโดยใชชองมองภาพทีเ่ปดตั้งเวลาสแตนดบายไว ใหแตะโลโก N (N-Mark) 
ของกลองกับเสาอากาศ NFC ของสมารทดีไวซ (สําหรบัตําแหนงของเสาอากาศ NFC 
ใหดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับสมารทดีไวซ) สัมผัสจนกระทั่งกลองแสดงขอความระบุวา
ตรวจพบอุปกรณ NFC แลวและมกีารสรางการเชื่อมตอ Wi-Fi ข้ึน

Wireless Mobile Utility จะเปดใชงานโดยอัตโนมัติ

2 เปดใชงานการรักษาความปลอดภัยไรสาย
การเชื่อมตอจะเริม่ตนโดยไมมีการปองกันดวยรหัสผานหรอืคุณสมบัติ
การรักษาความปลอดภัยอ่ืนๆ เปดใชการรักษาความปลอดภัยโดยใช Wireless Mobile 
Utility ทีส่มารทดไีวซ (0 257)
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D การรักษาความปลอดภยั
แมวาประโยชนประการหน่ึงของอปุกรณท่ีเปดใชระบบไรสายคือ อนุญาตใหผูอื่นสามารถเชื่อมตอได
โดยไมจํากัดเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลภายในบริเวณที่มีชวงสัญญาณ แตหากไมมีการรักษาความปลอดภัย
อาจทําใหเกิดสิ่งเหลาน้ีขึ้น:
• การขโมยขอมูล: บุคคลท่ีสามท่ีเปนอันตรายอาจเขามาแทรกแซงคลื่นรับสงไรสายเพื่อขโมย ID ผูใช 
รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ

• การเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชท่ีไมไดรับอนุญาตอาจเขาใชงานในเครือขาย
และแกไขขอมูลหรือทําการอืน่ๆ ท่ีเปนอันตราย โปรดทราบวาเน่ืองจากการออกแบบเครือขายไรสาย 
การคุกคามที่ชํานาญอาจทําใหเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาตได แมเม่ือทําการรักษาความปลอดภัย
แลว

A NFC
NFC (การสื่อสารไรสายระยะสั้น) คือเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายในระยะสั้นท่ีเปนมาตรฐานสากล

A Wi-Fi
การเชื่อมตอไปยังสมารทดีไวซผานทาง NFC จะเปดตัวเลือก Wi-Fi > การเช่ือมตอเครือขาย 
ในเมนูการตั้งคาของกลองถายรูปโดยอตัโนมัติ

A ไมมีการเช่ือมตอ
หากคุณไมสามารถสรางการเชื่อมตอโดยใช NFC ตามท่ีอธิบายขางตน ใหเชื่อมตอโดยใชวิธีการอืน่ 
(0 251)

A การปดใชงาน NFC
ตัวเลือก NFC ในเมนูตั้งคาใชสําหรับเปดและปด NFC เลือก ไมใช เพื่อปดใชการเชื่อมตอ NFC
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Android: ตัวเลือกการเชื่อมตอ Wi-Fi อื่นๆ
ใช WPS กับสมารทดีไวซที่รองรบัได จะเปดการรักษาความปลอดภัยไรสายโดยอัตโนมตัิ

❚❚ WPS แบบกดปุม
ปรบัการตั้งคาดังตอไปนี้เพื่อเช่ือมตอเมื่อกดปุม:
• กลอง: เลือก Wi-Fi > ต้ังคาเครือขาย > WPS 
แบบกดปุม ในเมนูตั้งคา

• สมารทดีไวซ: เลือก การเชื่อมตอปุม WPS ในเมนู 
การต้ังคา Wi-Fi

❚❚ WPS แบบปอน PIN
การเชื่อมตอกับสมารทดีไวซโดยใช PIN ใหเลือก Wi-Fi > 
ต้ังคาเครือขาย > WPS แบบปอน PIN ในเมนูตั้งคา
ของกลอง แลวปอน PIN ที่แสดงโดยสมารทดีไวซ

การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน
การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานของเครือขาย ใหเลือก Wi-Fi > ต้ังคาเครือขาย > 
รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J 
เพื่อเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานของเครอืขาย

A การหยุดการเชื่อมตอ
สามารถปดใชงาน Wi-Fi โดย:
• การเลือก Wi-Fi > การเช่ือมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูตั้งคากลอง
• การเร่ิมบันทึกภาพยนตร
• การเชื่อมตอชุดสื่อสาร UT-1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
• ปดการทํางานของกลอง
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การรักษาความปลอดภัยไรสาย
ปรับการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยหลังจากสรางการเช่ือมตอ Wi-Fi ในกรณีของ
การเชื่อมตอ WPS (0 256) การรักษาความปลอดภยัจะเปดใชงานโดยอัตโนมัติ 
ไมจําเปนตองปรับการตั้งคาใดๆ

❚❚ Android OS

1 แสดงการต้ังคา Wireless Mobile Utility
บนสมารทดีไวซ เลือกสัญลักษณ c ที่มุมบนขวา
ของจอแสดงผล หรือเปดเมนูการตั้งคาในจอแสดงผล
หนาหลัก Wireless Mobile Utility

2 เลือก Wireless Mobile Adapter settings (การต้ังคา 
Wireless Mobile Adapter)
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3 เลือก Authentication/encryption 
(ระบบความปลอดภัย/การเขารหัส)

4 เลือก WPA2-PSK-AES
เลือก WPA2-PSK-AES แลวเลือก OK (ตกลง)

5 เลือก Password (รหัสผาน)
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6 ปอนรหัสผาน
ปอนรหัสผานแลวเลือก Save (บันทึก) 
รหัสผานอาจมีความยาวอักขระ 8 ถึง 63 ตัว

7 เปดใชงานการรักษาความปลอดภัยไรสาย
เลือก b ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก OK (ตกลง)

A การดูการตัง้คาการรักษาความปลอดภัยไรสาย
การดูรหัสผานปจจุบันและการตั้งคาระบบความปลอดภัย/การเขารหัส ใหเลือก Current settings 
(การตั้งคาปจจุบัน) ในเมนู Wireless Mobile Adapter settings (การตั้งคา Wireless Mobile 
Adapter)
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❚❚ iOS

1 แสดงการตั้งคา Wireless Mobile Utility
บนสมารทดีไวซ เลือกสัญลักษณ c ในจอแสดงผล
หนาหลัก Wireless Mobile Utility

2 เลือก WMA settings (การตั้งคา WMA)

3 เลือก Authentication (ระบบความปลอดภยั)
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4 เลือก WPA2-PSK-AES
เลือก WPA2-PSK-AES

เลือก WMA settings (การต้ังคา WMA) เพื่อกลับไปยัง
เมนูการตั้งคา WMA

หากมีขอความแจงใหปอนรหัสผาน ใหเลือก OK (ตกลง)

5 เลือก Password (รหัสผาน)

6 ปอนรหัสผาน
ปอนรหัสผานแลวเลือก WMA settings (การตั้งคา WMA) 
รหัสผานอาจมีความยาวอักขระ 8 ถึง 63 ตัว
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7 เปดใชงานการรักษาความปลอดภัยไรสาย
เลือก Settings (การตั้งคา) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก OK (ตกลง)

สมารทดีไวซจะใชรหัสผานนี้ในครั้งตอไปเมื่อคุณเชื่อมตอกับกลองถายรปูผานทาง Wi-Fi

D Wi-Fi
อานคําเตือนในหนา xx ถึง xxi กอนใชงานฟงกชั่น Wi-Fi การปดใชงาน Wi-Fi ในการตั้งคา
ในท่ีท่ีมีการหามใชงาน ใหเลือก Wi-Fi > การเช่ือมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูตั้งคากลอง 
โปรดทราบวาการด Eye-Fi ไมสามารถใชขณะเปดใชงาน Wi-Fi ได และฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบาย
จะไมปดขณะที่แอพพลิเคชั่น Wireless Mobile Utility บนสมารทดีไวซเชื่อมตอกับกลอง หากไมมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลเปนเวลาประมาณ 5 นาที ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะปด ฟงกชั่น Wi-Fi 
ของกลองจะใชไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจําไว และไมสามารถใชไดเม่ือตอสาย USB หรือ HDMI 
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานขณะเชื่อมตอ ใหชารจแบตเตอรี่กอนเปดใชงานการเชื่อมตอเครือขาย
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถ
เลือกภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได

การเลือกภาพสําหรับอัปโหลดทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพยอสวนขนาดเล็กในการแสดงภาพขนาดยอ
หรือแบบปฏิทิน

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ 
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรบัอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ & ในการยกเลิกการเลือก ใหแสดงหรือ
ไฮไลทภาพ แลวทําซํ้าข้ันตอนที ่2 และ 3

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม i
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การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลดหลายภาพ
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ

1 เลือก เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนตูั้งคา จากนั้นไฮไลท เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ แลวกด 2

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกด W (S) 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกไวจะมี
สัญลักษณ & กํากับ

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลดผานทาง NFC
หากสรางการเช่ือมตอ NFC (0 254) ระหวางที่เลนภาพ ภาพที่แสดงปจจุบันแบบเต็มจอ
หรือภาพที่ไฮไลทไวในรายการภาพขนาดยอหรือการแสดงแบบปฏิทนิ จะถูกทําเครือ่งหมาย
ใหอัปโหลดโดยอัตโนมตัิ

1 แสดงหรือไฮไลทภาพที่ตองการ
แสดงภาพเต็มจอหรือไฮไลทภาพในรายการภาพยอสวนขนาดเล็กหรือการแสดง
แบบปฏิทิน

2 เชื่อมตอ
แตะโลโก N (N-Mark) ของกลองกับเสาอากาศ NFC ของสมารทดีไวซจนกระทั่งกลอง
แสดงขอความระบุวาตรวจพบอุปกรณ NFC แลว ภาพจะมีสัญลักษณ & กํากับไว
เพื่อแสดงวาถูกเลือกสําหรบัอัปโหลด
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ในการดาวนโหลดภาพที่เลือกไปยังสมารทดีไวซ ใหสรางการเชื่อมตอ Wi-Fi กับกลอง (0 251) 
แลวเลือก View photos (ดูภาพ) ใน Wireless Mobile Utility ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น 
เลือก OK (ตกลง) เพื่อเริ่มดาวนโหลด

Android OS

iOS

การดาวนโหลดภาพที่เลือกไปยังสมารทดีไวซ
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รายการเมนู
เนื้อหาในสวนนี้แสดงตัวเลือกที่ใชไดในเมนูของกลองถายรปู สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู 
คูมือกลอง

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ
ลบ

ท่ีเลือกไว ลบพรอมกันหลายภาพ (0 248)

เลือกวันท่ี

ท้ังหมด

โฟลเดอรแสดงภาพ (คาเร่ิมตนคือ D7200)

D7200 เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ

ท้ังหมด

ปจจุบัน

ซอนภาพ

เลือก/ตั้ง ซอนหรือแสดงรูปภาพ ภาพที่ซอนจะแสดงเฉพาะในเมนู 
“ซอนภาพ” และไมสามารถแสดงภาพไดเลือกวันท่ี

ไมเลือกเลย

ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ

ขอมูลภาพถายเบื้องตน เลือกขอมูลท่ีมีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
(0 234)จุดโฟกัส

ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม

ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)

ไฮไลท

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

ขอมูลการถายภาพ

ภาพรวม
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คัดลอกภาพ

เลือกตนทาง คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหน่ึงไปยัง
อกีแผน ตัวเลือกน้ีจะใชไดเฉพาะเมื่อใส
การดหนวยความจําสองในลงในกลอง

เลือกภาพ

เลือกโฟลเดอรปลายทาง

คัดลอกภาพ?

แสดงภาพทันทีที่ถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันที
ท่ีถายภาพเสร็จหรือไม (0 230)ปด

หลังจากลบ (คาเร่ิมตนคือ แสดงภาพถัดไป)

แสดงภาพถัดไป เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงตอจากเดิม

หมุนแนวตั้ง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ใหแสดงบนจอภาพในระหวางการแสดงภาพ (0 230)ปด

ฉายสไลด

เร่ิม ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน

ประเภทของภาพ

ชวงเวลาระหวางภาพ

คําสั่งพิมพ DPOF

เลือก/ตั้ง เลือกภาพที่จะพิมพดวยบริการพิมพหรือเคร่ืองพิมพ
ท่ีรองรับ DPOF แลวเลือกจํานวนที่จะพิมพไมเลือกเลย
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ
รีเซ็ตเมนูถายภาพ

ใช เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับไปเปน
คาตั้งจากโรงงานไม

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล

เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

เลือกโฟลเดอรจากรายการ

การตั้งช่ือไฟล

การตั้งชื่อไฟล เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพท่ีใชจัดเก็บรูปภาพ คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

หนาที่ของการดในชองที่ 2 (คาเร่ิมตนคือ ภาพที่เกินมา)

ภาพที่เกินมา เลือกหนาท่ีของการดในชองท่ี 2 เม่ือใสการดหนวยความจํา
สองแผนลงในกลอง (0 82)สํารอง

RAW ชองท่ี 1 - JPEG ชองท่ี 2

คณุภาพของภาพ (คาเร่ิมตนคือ JPEG Normal)

NEF (RAW) + JPEG Fine เลือกรูปแบบไฟลและอตัราการบีบอัดภาพ 
(คุณภาพของภาพ, 0 77)NEF (RAW) + JPEG Normal

NEF (RAW) + JPEG Basic

NEF (RAW)

JPEG Fine

JPEG Normal

JPEG Basic
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ขนาดภาพ (คาเร่ิมตนคือ ใหญ)

ใหญ เลือกขนาดของภาพในหนวยพิกเซล (0 81)

กลาง

เล็ก

พ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ DX (24×16))

DX (24×16) เลือกพื้นท่ีภาพ (0 73)

1.3× (18×12)

การบีบอัดภาพ JPEG (คาเร่ิมตนคือ เนนขนาด)

เนนขนาด เลือกรูปแบบการบีบอัดภาพสําหรับภาพ JPEG (0 80)

เนนคุณภาพ

การบันทึก NEF (RAW)

รูปแบบ เลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพและความลึกบิทสี
สําหรับภาพ NEF (RAW) (0 80)ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ จับคูไวตบาลานซกับแหลงกําเนิดแสง (0 111)

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แสงอาทิตย

แฟลช

เมฆมาก

ในรม

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง
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ตัง้คา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ มาตรฐาน)

มาตรฐาน เลือกวิธีการประมวลผลรูปภาพใหม เลือกตามประเภท
ของฉากหรือความคิดสรางสรรคของคุณ (0 130)สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต

จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข สราง Picture Controls แบบควบคุมเอง (0 135)

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก

พ้ืนที่สี (คาเร่ิมตนคือ sRGB)

sRGB เลือกพ้ืนท่ีสีของภาพถาย

Adobe RGB

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด (โหมด P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2 และ 3)
หรือ อัตโนมัติ (โหมดอื่นๆ))

อตัโนมัติ เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการ
สรางภาพถายท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 139)สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

HDR (High Dynamic Range)

โหมด HDR เก็บรายละเอียดในไฮไลทและเงามืดเมื่อถายภาพในฉาก
ท่ีมีคอนทราสตสูง (0 141)ระดับ HDR



271

ควบคมุขอบมืด (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

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

ปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลดความผิดเพี้ยนแบบโปงนูน เม่ือถายรูปดวย
เลนสมุมกวาง และลดภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขา
เม่ือถายภาพดวยเลนสระยะไกล

ปด

ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดสวางหรือฝา) ในภาพที่
ถายดวยความไวชัตเตอรต่ําปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน) ในภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) 
สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพถาย 
(0 99, 102)ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง

ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
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โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (คาเร่ิมตนคือ ปด)

รีโมตหนวงเวลา เลือกวิธีการทํางานของกลองเม่ือใชกับรีโมตคอนโทรล 
ML-L3รีโมตตอบสนองเร็ว

รีโมตยกกระจก

ปด

การถายภาพซอน

โหมดการถายภาพซอน บันทึกภาพถายคาแสง NEF (RAW) สองหรือสามภาพ
เปนภาพถายภาพเดียว (0 211)จํานวนภาพ

ปรับแสงอตัโนมัติ

การถายแบบเวนชวงเวลา

เร่ิม ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตาม
จํานวนภาพที่ระบุ (0 217)ตัวเลือกในการเริ่ม

ชวงเวลาหาง

จํานวนครั้งในการถาย × จํานวนช็อต/
ชวงเวลา

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
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1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร

ใช เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตร
ใหกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงานไม

การตั้งช่ือไฟล

เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพที่ใชจัดเก็บภาพยนตร คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

ปลายทาง (คาเร่ิมตนคือ ชองที่ 1)

ชองท่ี 1 เลือกชองบรรจุการดท่ีใชบันทึกภาพยนตร

ชองท่ี 2

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (คาเร่ิมตนคือ 1920×1080; 30 p)

1920×1080; 60 p เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล) 
และอัตราเฟรม (0 166)1920×1080; 50 p

1920×1080; 30 p

1920×1080; 25 p

1920×1080; 24 p

1280× 720; 60 p

1280× 720; 50 p

คุณภาพภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

คุณภาพสูง เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 166)

ปกติ

ความไวของไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ความไวอัตโนมัติ)

ความไวอตัโนมัติ เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนสเตอริโอ 
ซึ่งเปนอปุกรณเสริม หรือปรับคาความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟน

ตั้งความไวเอง

ปดไมโครโฟน
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การตอบสนองความถี่ (คาเร่ิมตนคือ ชวงกวาง)

ชวงกวาง เลือกการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟนในตัวกลอง
และไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมชวงเสียงพูด

ลดเสียงรบกวนจากลม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดวงจร low-cut filter ของไมโครโฟน
ในตัวกลองเพ่ือลดเสียงรบกวนของลมหรือไมปด

พ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ DX (24×16))

DX (24×16) เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 168)

1.3× (18×12)

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 112) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือก
ท่ีเลือกลาสุดสําหรับรูปภาพ

อตัโนมัติ

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แสงอาทิตย

เมฆมาก

ในรม

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง
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ตั้งคา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 130) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือก
ท่ีเลือกลาสุดสําหรับรูปภาพ

มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต

จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบควบคุมเอง (0 132)

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

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

ปกติ

ต่ํา

ปด

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร

คาความไวแสง (โหมด M) ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพยนตร

ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ (โหมด M)

ความไวแสงสูงสุด

ถายภาพเหลื่อมเวลา

เร่ิม กลองจะถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อ
สรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ (0 171)ชวงเวลาหาง

ระยะเวลาในการถายภาพ

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ใช เลือก ใช เพื่อเรียกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เปนคาตั้งจากโรงงานไม

a โฟกัสอัตโนมัติ

a1 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C (คาเร่ิมตนคือ การถาย)

การถาย เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร 
(เนนการลั่นชัตเตอร) หรือเม่ือกลองอยูในโฟกัสเทาน้ัน 
(เนนโฟกัส)

โฟกัส

a2 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S (คาเร่ิมตนคือ โฟกัส)

การถาย เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกลองอยูในโฟกัส 
(เนนโฟกัส) หรือเม่ือกดปุมกดชัตเตอร 
(เนนการลั่นชัตเตอร)

โฟกัส

a3 ตดิตามระยะโฟกัสพรอมล็อค (คาเร่ิมตนคือ 3 (ปกติ))

5 (นาน) เลือกวิธีการปรับโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองตามการเปลี่ยน
ระยะหางของวัตถุอยางกะทันหัน (AF ตอเน่ืองจะมีผล
เม่ือเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส ระหวางท่ีถายภาพ
โดยใชกลองมองภาพ หรือหากกลองเลือก ตอเน่ือง 
ในโหมด AF-A)

4

3 (ปกติ)

2

1 (ส้ัน)

ปด
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a4 เปดใช AF (คาเร่ิมตนคือ ชัตเตอร/AF-ON)

ชัตเตอร/AF-ON เลือกวากลองจะโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
หรือไม ถาเลือก AF-ON เทานั้น กลองจะไมโฟกัส
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-ON เทาน้ัน

a5 การแสดงจุดโฟกัส

ไฟแสดงจุดโฟกัส เปดหรือปดใชงานไฟแสดงจุดโฟกัสชองมองภาพ

โหมดแมนวลโฟกัส

a6 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (คาเร่ิมตนคือ ไมวน)

วนรอบ เลือกวาตองการใหการเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” 
ชองมองภาพจากมุมหน่ึงของจอไปยังอีกมุมหน่ึงหรือไมไมวน

a7 จํานวนจุดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ 51 จุด)

51 จุด เลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีใชไดเม่ือเลือกจุดโฟกัสเอง
ในชองมองภาพ11 จุด

a8 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช เลือกวาตองการใหชองมองภาพจัดเก็บจุดโฟกัสตามภาพ
แนวตั้งและแนวนอนแยกกันหรือไมไม

a9 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพ่ือชวย
โฟกัสภาพเมื่อมีแสงนอยหรือไมปด
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b การวดัแสง/คาแสง

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

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาความไวแสง (ISO)

1/2 สต็อป

b2 ระดบั EV สําหรับควบคุมคาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกระดับการเพิ่มคาท่ีใชในการปรับคาความไวชัตเตอร 
รูรับแสง คาแสงและการชดเชยแสงแฟลช และ
การถายครอม

1/2 สต็อป

b3 ชดเชยแสงอยางงาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (ออโตรีเซ็ต) ถาเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด จะสามารถปรับ
การชดเชยแสงไดในโหมด P และ S โดยหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย หรือในโหมด A โดยหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก

เปด

ปด

b4 บริเวณที่เนนกลางภาพ (คาเร่ิมตนคือ φ 8 มม.)

φ 6 มม. เลือกขนาดของพื้นท่ีท่ีใหนํ้าหนักมากท่ีสุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพ หากตอเลนสชนิดไมมี CPU ขนาด
ของพื้นท่ีจะถูกกําหนดไวท่ี 8 มม.

φ 8 มม.

φ10 มม.

φ13 มม.

เฉล่ีย

b5 ชดเชยแสงอยางละเอียด (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช คาแสงปรับละเอียดสําหรับวิธีการวัดแสงแตละชนิด 
คาท่ีสูงกวาจะใหคาแสงท่ีสวางกวา คาท่ีต่ํากวา
จะใหคาแสงที่มืดกวา

ไม
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c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกใหคาวัดแสงล็อคหรือไมเม่ือกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึงปด

c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย (คาเร่ิมตนคือ 6 วินาที)

4 วินาที เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมื่อไมไดใชกลอง 
(0 37)6 วินาที

10 วินาที

30 วินาที

1 นาที

5 นาที

10 นาที

30 นาที

ไมจํากัด

c3 ตั้งเวลาถาย

หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร 
จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ
ในโหมดตั้งเวลาถาย

จํานวนภาพ

ชวงเวลาหางระหวางภาพ

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ

แสดงภาพ เลือกวาจะใหจอภาพปรากฏอยูนานเทาใด เม่ือกลองไมมี
การทํางานเมนู

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

ไลฟวิว

c5 ระยะเวลารอคําสัง่จากรีโมต (ML-L3) (คาเร่ิมตนคือ 1 นาที)

1 นาที เลือกระยะเวลาที่ใหกลองรอสัญญาณจากระยะไกล 
กอนท่ีจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 156)5 นาที

10 นาที

15 นาที
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d การถายภาพ/แสดงผล

d1 เสยีงเตือน

ความดัง เลือกความดังและระดับความสูงต่ําของเสียงเตือน

ความสูงต่ํา

d2 ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา (คาเร่ิมตนคือ 3 fps)

6 fps เลือกอัตราความเร็วในการถายภาพสูงสุดในโหมด CL 
(โปรดทราบวาอตัราการบันทึกภาพขั้นสูงในโหมดไลฟวิว
จะไมเกิน 3.7 ภาพตอวินาที เม่ือเลือกคา 4 ภาพตอวินาที 
หรือสูงกวา)

5 fps

4 fps

3 fps

2 fps

1 fps

d3 ถายตอเนื่องสงูสุด (คาเร่ิมตนคือ 100)

1–100 เลือกจํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายภาพ
ตอเน่ืองหน่ึงชุดในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง

d4 โหมดหนวงเวลาถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

3 วินาที ในสถานการณท่ีมีการขยับกลองเล็กนอยจะทําให
ภาพเบลอ เลือก 1 วินาที, 2 วินาที หรือ 3 วินาที 
เพื่อหนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนกระจกยกขึ้นประมาณหนึ่ง, 
สอง หรือสามวินาที

2 วินาที

1 วินาที

ปด

d5 เตอืนใหใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ถาเลือก เปด สัญลักษณแสดงแฟลช (M) จะกะพริบ
ถาจะตองใชแฟลชเพื่อใหไดคารับแสงท่ีดีท่ีสุดปด

d6 การเรียงหมายเลขไฟล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวิธีท่ีกลองกําหนดหมายเลขไฟล

ปด

รีเซ็ต

d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะแสดงเสนตารางในชองมองภาพหรือไม

ปด
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d8 ปรับความไวแสงอยางงาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ถาเลือก เปด ทานสามารถกําหนดคาความไวแสง (ISO) 
ไดในโหมด P และ S โดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย 
หรือในโหมด A โดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ปด

d9 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ เปลี่ยนลักษณะของสวนแสดงผลขอมูล (0 185) 
สําหรับสภาพที่จอภาพอานยาก (เชน เม่ือสวางเกินไป 
หรือมืดเกินไป)

ปรับเอง

d10 ไฟหนาจอ LCD (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาตองการใหแผงควบคุมสวางขณะที่ฟงกชั่น
ตั้งเวลาสแตนบายดทํางานอยูหรือไมปด

d11 แบตเตอรี่ประเภท MB-D15 (คาเร่ิมตนคือ LR6 (AA อัลคาไลน))

LR6 (AA อัลคาไลน) เพื่อใหม่ันใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามที่คาดไว
เม่ือใชชุดแบตเตอรี่ MB-D15 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
กับแบตเตอรี่ AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูน้ีใหตรงกับ
ประเภทของแบตเตอรี่ใสในชุดแบตเตอรี่ ไมจําเปน
ตองปรับตัวเลือกน้ีเม่ือใชแบตเตอรี่ EN-EL15

HR6 (AA Ni-MH)

FR6 (AA ลิเธียม)

d12 ลําดับแบตเตอร่ี (คาเร่ิมตนคือ ใชแบตเตอรี่ MB-D15 กอน)

ใชแบตเตอรี่ MB-D15 กอน เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุด
แบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D15 
ลงในกลอง

ใชแบตเตอรี่ของกลองกอน
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e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/250 วินาที)

1/320 วินาที (Auto FP) เลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช

1/250 วินาที (Auto FP)

1/250 วินาที

1/200 วินาที

1/160 วินาที

1/125 วินาที

1/100 วินาที

1/80 วินาที

1/60 วินาที

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หากตองการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด S หรือ M ใหเลือก
ความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดท่ีเปนไปได (30 วินาทีหรือ %) X (สัญลักษณ
แสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
การเลือกตัวเลือก “Auto FP” ชวยใหใชชุดแฟลชที่รองรับท่ีความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได 
(0 314) แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะถูกเปดใชงานอัตโนมัติท่ีความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วกวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชที่เลือก (1/320 วินาที หรือ 1/250 วินาที ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือก) 
ชวยใหมีรูรับแสงกวางขึ้นเพื่อลดระยะชัดลึกแมในเวลากลางวัน หากความไวชัตเตอรแสดงใน
แผงควบคุมและชองมองภาพแสดงคาเทากับความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด P และ A 
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะยังคงเปดใชงานอยูแมความไวชัตเตอรจริงจะเร็วกวา
เล็กนอย
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e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/60 วินาที)

1/60 วินาที เลือกชัตเตอรท่ีต่ําสุดท่ีใชไดเม่ือใชแฟลชในโหมด P และ A

1/30 วินาที

1/15 วินาที

1/8 วินาที

1/4 วินาที

1/2 วินาที

1 วินาที

2 วินาที

4 วินาที

8 วินาที

15 วินาที

30 วินาที

e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง (คาเร่ิมตนคือ TTL)

TTL เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา

โหมดสั่งแฟลช

e3 แฟลชเสริม (คาเร่ิมตนคือ TTL)

TTL เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก

ปรับเอง

โหมดสั่งแฟลช

e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ ทั้งภาพ)

ท้ังภาพ เลือกวิธีท่ีกลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ฉากหลังเทาน้ัน
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e5 โมเดลลิ่งแฟลช (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการใหชุดแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
ท่ีรองรับ CLS (0 144, 311) ยิงโมเดลลิ่งแฟลชหรือไม 
เม่ือกดปุม Pv ของกลองระหวางท่ีถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ (0 55)

ปด

e6 ตัง้คาการถายครอมอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ AE และแฟลช)

AE และแฟลช เลือกการตั้งคาหรือคาท่ีตองการถายครอมเม่ือใช
การถายครอมอัตโนมัติ (0 197)AE เทาน้ัน

แฟลชเทาน้ัน

ถายครอมไวตบาลานซ

ถายครอม ADL

e7 ลําดับการถายครอม (คาเร่ิมตนคือ MTR > อันเดอร > โอเวอร)

MTR > อันเดอร > โอเวอร เลือกลําดับการถายครอมสําหรับการถายครอมคาแสง 
การถายครอมแฟลช และการถายครอมไวตบาลานซอนัเดอร > MTR > โอเวอร

f การควบคุม

f1 ปุม OK

โหมดถายภาพ เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดไปยังปุม J ในระหวางการถายภาพ
โดยใชชองมองภาพ การเลน และไลฟวิวโหมดแสดงภาพ

ไลฟวิว

f2 กําหนดปุม Fn

กด เลือกหนาท่ีของปุม Fn ไมวาจะเปนหนาท่ีของปุมเอง (กด) 
หรือเม่ือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง 
(กด + แปนหมุนเลือกคําสัง่)

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
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f3 กําหนดปุม Preview

กด เลือกหนาท่ีของปุม Pv ไมวาจะเปนหนาท่ีของปุมเอง (กด) 
หรือเม่ือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง 
(กด + แปนหมนุเลือกคําสั่ง)

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง

f4 กําหนดปุม AE-L/AF-L

กด เลือกหนาท่ีของปุม A AE-L/AF-L ไมวาจะเปนหนาท่ี
ของปุมเอง (กด) หรือเม่ือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง 
(กด + แปนหมนุเลือกคําสั่ง)

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง

f5 แปนหมุนเลือกคําสั่ง

หมุนแบบยอนกลับ เลือกหนาท่ีของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและรอง

สลับหลัก/รอง

การตั้งคารูรับแสง

เมนูและการแสดงภาพ

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย

f6 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช การเลือก ใช ชวยใหสามารถปรับไดตามปกติโดย
การกดปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจากท่ีปลอยปุมแลว การตั้งคา
ส้ินสุดเมื่อกดปุมอกีคร้ัง เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
หรือเม่ือหมดเวลาสแตนดบาย

ไม
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f7 ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด (คาเร่ิมตนคือ กดชัตเตอรได)

ล็อคชัตเตอร เลือกวาตองการใหล่ันชัตเตอรไดเม่ือไมไดใส
การดหนวยความจําหรือไมกดชัตเตอรได

f8 แสดงคากลับดาน (คาเร่ิมตนคือ )

ถาเลือก  (W) สัญลักษณ
แสดงคาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ และ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบ
ท่ีดานซายและคาบวกที่ดานขวา 
เลือก  (V) เพื่อแสดงคาลบ
ทางดานซายและคาบวกทางดานขวา

f9 กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง เลือกหนาท่ีการทํางานที่ใชปุมบันทึกภาพยนตรและ
แปนหมุนเลือกคําสั่งระหวางการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพและไลฟวิว

f10 กําหนดปุม 4 ของ MB-D15 (คาเร่ิมตนคือ ล็อค AE/AF)

ล็อค AE/AF เลือกฟงกชันท่ีกําหนดใหกับปุม A AE-L/AF-L 
บนชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D15ล็อค AE เทาน้ัน

ล็อค AE (คาง)

ล็อค AF เทาน้ัน

AF-ON

ล็อคคาแสงแฟลช

เหมือนกับปุม Fn ของกลอง
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f11 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (คาเร่ิมตนคือ ไมมี)

ดูตัวอยาง เลือกหนาท่ีของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปน
อปุกรณเสริมล็อคคาแสงแฟลช

ล็อค AE/AF

ล็อค AE เทาน้ัน

ล็อค AE (คาง)

ล็อค AF เทาน้ัน

ปดแฟลช

+ NEF (RAW)

ไลฟวิว

เหมือนกับปุม Fn ของกลอง

เหมือนกับปุม Pv ของกลอง

เหมือนกับปุม 4 ของกลอง

ไมมี
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g ภาพยนตร

g1 กําหนดปุม Fn

กด เลือกหนาท่ีใหกับปุม Fn เม่ือเลือก 1 ดวยปุม
เลือกไลฟวิวในไลฟวิว

g2 กําหนดปุม Preview

กด เลือกหนาท่ีใหกับปุม Pv เม่ือเลือก 1 ดวยปุม
เลือกไลฟวิวในไลฟวิว

g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L

กด เลือกหนาท่ีใหกับปุม A AE-L/AF-L เม่ือเลือก 1 
ดวยปุมเลือกไลฟวิวในไลฟวิว

g4 กําหนดปุมชัตเตอร (คาเร่ิมตนคือ ถายภาพ)

ถายภาพ เลือกหนาท่ีปุมกดชัตเตอรเม่ือเลือก 1 ดวยปุม
เลือกไลฟวิว ถาเลือก บันทึกภาพยนตร กดปุมลงคร่ึงหน่ึง
เพื่อเร่ิมไลฟวิว ทานสามารถกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เพื่อโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมดโฟกัสอตัโนมัติ) แลวกดปุม
จากท่ีเหลือลงจนสุดเพื่อเร่ิมหรือส้ินสุดการบันทึก
ภาพยนตร หากตองการหยุดโหมดไลฟวิว ใหกดปุม a

บันทึกภาพยนตร

A g4: กําหนดปุมชัตเตอร > บันทึกภาพยนตร
ในการใชปุมกดชัตเตอรเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากการบันทึกภาพยนตร ใหหมุนปุม
เลือกไลฟวิวไปท่ี C
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B เมนูต้ังคา: การตั้งคากลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจํา

ชองท่ี 1 ในการเริ่มตนการฟอรแมต ใหเลือกชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจําและเลือก ใช โปรดทราบวา
การฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ท้ังหมดในการด
ท่ีเสียบในชองท่ีเลือกอยางถาวร กอนฟอรแมต 
โปรดแนใจวาไดสํารองขอมูลท่ีตองการไวแลว

ชองท่ี 2

บันทึก User Settings

บันทึกลง U1 กําหนดการตั้งคาท่ีใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 
บนแปนโหมด (0 63)บันทึกลง U2

รีเซ็ต User Settings

รีเซ็ต U1 หากตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปน
คาตั้งจากโรงงาน (0 65)รีเซ็ต U2

ความสวางของจอภาพ (คาเร่ิมตนคือ 0)
–5 – +5 ปรับความสวางของจอเมนู จอแสดงภาพ และ

จอแสดงขอมูล

A การฟอรแมตการดหนวยความจํา
อยาปดกลองหรือถอดแบตเตอรี่หรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

นอกจากตัวเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคาแลว ยังสามารถฟอรแมต
การดหนวยความจําโดยใชปุม O (Q) และ Z (Q) ดังน้ี: กดปุมท้ังสองพรอมกันจนกระทั่ง
สัญลักษณแสดงการฟอรแมตแสดงขึ้น จากน้ันใหกดปุมอกีคร้ังเพื่อฟอรแมตการด หากมี
การดหนวยความจําสองแผนเมื่อกดปุมคร้ังแรก จะมีสัญลักษณกะพริบแสดงที่การดท่ีจะฟอรแมต 
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ
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สมดุลของสีบนจอภาพ (คาเร่ิมตนคือ 0)

ปรับสมดุลของสีจอภาพ

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดทันที ส่ันเซ็นเซอรภาพเพื่อนําฝุนออก (0 321)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด

เร่ิม ยกกระจกขึ้นล็อคไวเพื่อใชลูกยางเปาลมขจัดฝุนละออง
ใหออกไปจากเซ็นเซอรภาพ ใชไมไดเม่ือแบตเตอร่ีต่ํา 
(J หรือต่ํากวา)

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน

เร่ิม ขอมูลอางองิสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D 
(0 ii)ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม

ลดการกะพริบ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ ลดการกะพริบถ่ีและแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟ
ฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอทในระหวาง
ไลฟวิว

50 Hz

60 Hz

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลอง เลือกลําดับการแสดงวันท่ี 
และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวันวันท่ีและเวลา

รูปแบบวันท่ี

ชดเชยเวลากลางวัน

ภาษา (Language)

ดูหนา 357 เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

หมุนภาพอัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการบันทึกทิศทางของกลองเม่ือถายภาพ
หรือไมปด
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ขอมูลแบตเตอรี่

ดูขอมูลของแบตเตอรี่ปจจุบันท่ีใสไวในกลองหรือใน
ชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D15

คําอธิบายภาพ

แนบคําอธิบาย เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ 
คําอธิบายสามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 ii)

ใสคําอธบิาย

ขอมูลลิขสิทธิ์

แนบขอมูลลิขสิทธิ์ เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ 
ดูขอมูลลิขสิทธิ์เปนขอมูลเมตาไดใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 ii)

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

บันทึก/โหลดการตั้งคา

บันทึกการตั้งคา บันทึกการตั้งคากลองไปยังการดหนวยความจําหรือ
ดาวนโหลดการตั้งคากลองจากการดหนวยความจํา 
แบงปนไฟลการตั้งคากับกลอง D7200 อืน่ๆ ได

โหลดการตั้งคา

ระนาบกลอง

ดูระนาบกลองดวยจอแสดงการเอียงซายขวาโดยอาศัย
ขอมูลจากเซ็นเซอรจับการเอยีงของกลอง

ขอมูลเลนสที่ไมม ีCPU

หมายเลขเลนส บันทึกทางยาวโฟกัสและคารับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมใช
ชนิด CPU ชวยใหใชงานไดกับฟงกชั่นท่ีสํารองไวปกติ
สําหรับเลนส CPU (0 224)

ทางยาวโฟกัส (มม.)

คารูรับแสงสูงสุด
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ปรับ AF อยางละเอียด

ปรับ AF ละเอยีด (เปด/ปด) ปรับโฟกัสอยางละเอียดสําหรับเลนสชนิดตางๆ ไมแนะนํา
ใหใชการปรับคา AF อยางละเอียดในสถานการณท่ัวไป 
ซึ่งอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกชั่นดังกลาว
เม่ือจําเปน

คาท่ีบันทึกไว

คาเร่ิมตน

แสดงคาท่ีบันทึกไว

HDMI

ความละเอียดของสัญญาณ เลือกความละเอยีดของสัญญาณหรือเปดใชงานกลอง
สําหรับรีโมตคอนโทรลจากอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CECการควบคุมอุปกรณ

ขั้นสูง

ขอมูลบอกตําแหนง

ตั้งเวลาสแตนดบาย ปรับการตั้งคาสําหรับชุดอุปกรณเสริม GPS GP-1 และ 
GP-1Aตําแหนง

ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม

Wi-Fi

การเชื่อมตอเครือขาย ปรับการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย) สําหรับการเชื่อมตอ
ไปยังสมารทดีไวซ Android หรือ iOS หรือเลือกรูปภาพ
เพื่ออัพโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 251)

ตั้งคาเครือขาย

เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ

NFC (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช หากเลือก เปดใช จะสรางการเชื่อมตอไดงาย โดย
แตะโลโก N (N-Mark) ของกลองกับเสาอากาศ NFC 
บนอุปกรณสมารทดีไวซท่ีรองรับ (0 254)

ไมใช
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เครือขาย

เลือกฮารดแวร ปรับการตั้งคา ftp หรือเครือขายสําหรับอีเทอรเน็ตและ 
LAN ไรสาย เม่ือเชื่อมตอกับชุดสื่อสาร UT-1 (0 319) 
ซึ่งเปนอปุกรณเสริมแลว

ตั้งคาเครือขาย

ตัวเลือก

สง Eye-Fi

ชองท่ี 1 อพัโหลดรูปภาพไปยังปลายทางที่เลือกไวลวงหนา 
ตัวเลือกน้ีจะแสดงขึ้นเมื่อใสการด Eye-Fi ท่ีรองรับเทาน้ันชองท่ี 2

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูตัวเลือกของมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

รุนเฟรมแวร

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง
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N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช
D-Lighting

เพิ่มความสวางใหเงา เลือกสําหรับรูปภาพท่ีมืด
หรือภาพยอนแสง

แกไขตาแดง

แกไข “ตาแดง” ในรูปภาพที่ถายดวยแฟลช

ตดัสวน

ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม (0 298)

โทนสีเดียว

ขาวดํา คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน 
(โทนขาวและน้ําเงิน)ซีเปย

โทนสีนํ้าเงิน

เอฟ็เฟกตจากฟลเตอร

สกายไลท สรางเอฟ็เฟกตของฟลเตอรตอไปน้ี:
• สกายไลท: เอ็ฟเฟกตสกายไลท
• ฟลเตอรสอีบอุน: เอ็ฟเฟกตโทนสีอุน
• ประกายแฉก: เพิ่มเอฟ็เฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• นุมนวล: เอ็ฟเฟกตฟลเตอรภาพนุม

ฟลเตอรสีอบอุน

ประกายแฉก

นุมนวล

การซอนภาพ

การซอนภาพจะรวมภาพถาย NEF (RAW) ท่ีมีอยู 
เพื่อสรางภาพเดี่ยวหนึ่งภาพที่บันทึกแยกตางหากจาก
ภาพเดิม (0 299) การซอนภาพ จะเลือกไดโดยการกด 
G และเลือกแท็บ N เทาน้ัน
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โปรเซสภาพ NEF (RAW)

สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) (0 302)

ยอขนาด

เลือกภาพ สรางภาพขนาดเล็กจากภาพที่เลือกไว

เลือกปลายทาง

เลือกขนาด

ตกแตงอยางรวดเร็ว

สรางภาพใหมโดยเพิ่มความอิม่ตัวของสีและคอนทราสต

ปรับภาพตรง

สรางสําเนาปรับภาพตรง ปรับภาพสําเนาใหตรงไดสูงสุด 
5 องศา โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25 องศาโดยประมาณ

ควบคมุความผิดเพ้ียน

อัตโนมัติ สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนท่ีขอบภาพ 
ใชลดภาพผิดเพี้ยนแบบโปงนูนในภาพที่ถายดวยเลนส
มุมกวาง หรือภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาในภาพ
ท่ีถายดวยเลนสเทเลโฟโต เลือก อัตโนมัติ 
เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ

ปรับเอง

เลนสฟชอาย

สรางภาพใหมท่ีดูเหมือนถายดวยเลนสฟชอาย

ภาพลายเสนสี

สรางภาพใหมใหมีแตเสนขอบเพื่อใชเปนโครงภาพสําหรับ
ระบายสี

ภาพรางสี

สรางภาพใหมท่ีเหมือนกับภาพรางท่ีวาดดวยดินสอสีไม
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ปรับสัดสวนภาพ

สรางภาพใหมท่ีลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ท่ีถายจากดานลางของวัตถุท่ีสูงมาก

ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

สรางภาพใหมท่ีแสดงภาพเปนสามมิต ิใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกตําแหนงและทิศทางของพื้นท่ีในโฟกัสได ไดผล
ดีท่ีสุดดวยรูปถายจากจุดท่ีมองเห็นไดกวาง

เลอืกสีเดน

สรางภาพใหมท่ีมีเฉพาะเฉดสีท่ีเลือกไวปรากฏบนภาพ
เทาน้ัน วางเคอรเซอรไวบนวัตถุท่ีมีสีท่ีตองการแลวกดปุม 
A AE-L/AF-L สีท่ีเลือก (สูงสุดสามสี) จะปรากฏ
ในเฟรมที่ดานบนของจอแสดงผล หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทเฟรม แลวกด 1 หรือ 3 
เพื่อเพิ่มหรือลดชวงเฉดสีท่ีเลือกไว

ตดัตอภาพยนตร

เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรท่ีมี
การแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG 
(0 179)

บันทึกเฟรมที่เลือก

เปรียบเทียบภาพคูกัน

เปรียบเทียบภาพท่ีรีทัชแลวกับภาพเดิม เปรียบเทียบ
ภาพคูกัน จะใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้น
โดยการกด i แลวเลือก รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอ
เม่ือภาพที่รีทัชหรือภาพตนฉบับปรากฏขึ้น
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O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

เพ่ิมรายการ

เมนูแสดงภาพ สรางเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 รายการที่เลือกจาก
เมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร 
เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีทัช

เมนูถายภาพ

เมนูถายภาพยนตร

เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูตั้งคา

เมนูรีทัช

ลบรายการ

ลบรายการจากเมนูของฉัน

จัดลําดับ

จัดลําดับในเมนูของฉัน

เลือกแท็บ (คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน)

เมนูของฉัน เลือกเมนูท่ีแสดงในแท็บ “เมนูของฉัน/คาท่ีเพิ่งตั้ง”  เลือก 
คาที่เพ่ิงตั้ง เพื่อแสดงรายการเมนูการตั้งคาท่ีใชลาสุด 
20 รายการ

คาท่ีเพิ่งตั้ง



298

เนื้อหาในสวนนี้เปนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกเมนูรีทัช

ตัดสวน
ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ 
โดยสวนครอบตัดที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวยการครอบตัด
ตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้

ตัวเลือกเมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย
ลดขนาด

การตัดสวนภาพ
W (S) กด W (S) เพื่อลดขนาดการตัดสวนภาพ

เพ่ิมขนาด
การตัดสวนภาพ

X (T) กด W (T) เพื่อเพ่ิมขนาดการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกสัดสวนภาพ

กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ

ใชตัวเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไว
เพื่อยายกรอบตัดสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการ
อยางรวดเร็ว

สรางภาพใหม J บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม

A ตัดสวน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
สําเนาที่สรางขึ้นจากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + 
JPEG มีคุณภาพของภาพ (0 77) แบบ JPEG Fine สําเนา
ท่ีถูกตัดซึ่งถูกสรางจากภาพ JPEG มีคุณภาพของภาพเทียบเทา
ตนฉบับ ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาดการตัดสวนภาพ
และสัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซายของการแสดงผล
การครอบตัดภาพ

A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมท่ีสรางจากการครอบตัดภาพ
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การซอนภาพ
การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) สองภาพทีม่ีอยูมาสรางเปนภาพเดียวที่บันทึก
แยกตางหากจากตนฉบับ ภาพใหมทีไ่ดจากการใชขอมูล RAW ของเซ็นเซอรภาพจากกลอง
จะมคีุณภาพดีกวาภาพที่ซอนกันโดยใชแอพพลิเคช่ันภาพอยางเห็นไดชัด ภาพใหมจะถูกบันทึก
ตามขนาดและคณุภาพของภาพที่ตั้งไวในขณะนั้น กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคาขนาด
และคุณภาพของภาพ (0 77, 81; ตัวเลือกทั้งหมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพใหม 
NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)

1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทชัแลวกด 2 
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ 
ภาพที่ 1 ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงกรอบขอความ
เลือกภาพ ซ่ึงจะมเีฉพาะภาพ NEF (RAW) ที่สราง
จากกลองตัวนี้เทานั้น

2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ 
ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม 
X (T) คางไว กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว
และกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ

+
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3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพท่ี 1 ไฮไลท ภาพท่ี 2 และกด J แลวเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2

4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพท่ี 1 หรือ ภาพท่ี 2 แลวปรับใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุดสําหรบัการซอนภาพโดยกด 1 หรอื 3 
เพื่อเลือกคาเกนตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซํ้าแบบเดียวกัน
กับภาพที่สอง คาตั้งจากโรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5 
เพื่อลดคาเกนลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพื่อเพิ่มคาเกน
สองเทา เอ็ฟเฟกตจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง

5 ดูตัวอยางภาพซอน
การดูตัวอยางองคประกอบภาพตามที่แสดงที่ดานขวา 
ใหกด 4 หรอื 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน 
ดูตัวอยาง จากนั้นกด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลท 
ซอนภาพ แลวกด J (โปรดทราบวาสีและความสวาง
ในภาพตัวอยางอาจแตกตางจากภาพจริง) การบันทึก
ภาพซอนโดยไมแสดงภาพตัวอยาง ใหเลือก บันทึก ในการกลับไปยังข้ันตอนที ่4 
และเลือกภาพใหมหรือปรบัคาเกน กด W (S)

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทกึ
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพที่ไดจะปรากฏ
บนจอภาพแบบเต็มจอ
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D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ท่ีมีพ้ืนท่ีภาพและความลึกบิทสีเหมือนกันเทาน้ัน จึงจะนํามาซอนกันได

ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันท่ีท่ีบันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง, โหมดถายภาพ, 
การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) และคาไวตบาลานซและ Picture Control 
เหมือนกันกับภาพท่ีเลือกไวใน ภาพที่ 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพ่ิมลงในภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ 
แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไมถูกคัดลอกลงไปดวย ภาพซอนท่ีบันทึกในรูปแบบ NEF (RAW) จะใชคาบีบอัด
ท่ีเลือกไวสําหรับ รูปแบบ ในเมนู การบันทึก NEF (RAW) และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม 
ภาพซอน JPEG จะถูกบันทึกโดยใชการบีบอัดแบบเนนขนาด
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โปรเซสภาพ NEF (RAW)
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทชัและกด 
2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพที่มีเฉพาะภาพ NEF 
(RAW) ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว) 
กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการ
ข้ันตอนถัดไป
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3 เลือกการต้ังคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมืดจะใชไมได
ในการถายภาพซอนหรอืภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซ่ึงคาการชดเชยแสงจะกําหนดได
ในชวง –2 ถึง +2 EV

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE และกด J การสรางสําเนา JPEG 
ของภาพที่เลือก (การออกโดยไมตองคัดลอกรปู 
กดปุม G)

ควบคุมขอบมืด (0 271)

คุณภาพของภาพ (0 77)

ขนาดภาพ (0 81)

ไวตบาลานซ (0 111)

ชดเชยแสง (0 109)

ตั้งคา Picture Control (0 130)

D-Lighting (0 294)

พ้ืนท่ีสี (0 270)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 271)
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสรมิที่รองรับ การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนนิการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้น
หรือเมื่อทานมปีญหาในการใชงานกลอง

เลนสท่ีรองรบั
การตั้งคากลอง

โหมดโฟกัส
โหมด

ถายภาพ
ระบบวัดแสง

เลนส/อปุกรณเสริม
AF

M (การวัดระยะแบบ
อเิล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2 M 3

N 43 มิติ สี

เลนส  CPU
 5

AF NIKKOR ชนิด G, E 
หรือ D 6

AF-S, AF-I NIKKOR
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 7

PC-E NIKKOR 
series 8

— ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 — ✔ 7,9

PC Micro 85mm 
f/2.8D 10

— ✔ 9 — ✔ 11 ✔ — ✔ 7,9

เทเลคอนเวอรเตอร 
AF-S / AF-I 12

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 7

AF NIKKOR อื่นๆ 
(ยกเวนเลนสสําหรับ 
F3AF)

✔ 13 ✔ 13 ✔ ✔ — ✔ ✔ 7

AI-P NIKKOR — ✔ 14 ✔ ✔ — ✔ ✔ 7
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1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสท้ังหมด
2 เฉลี่ยท้ังภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
6 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
7 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 105)
8 ลูกบิดเอียงสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเม่ือหมุนเลนส
9 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
10 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเม่ือเลนสเอยีงและ/หรือขยับ 

หรือเม่ือใชรูรับแสงท่ีไมใชกวางท่ีสุด
11 เฉพาะโหมดถายภาพแบบแมนวล

เลนส ชน ิดไม ม ี CPU
 15

เลนส AI-, AI-modified 
NIKKOR หรือ Nikon 
Series E 16

— ✔ 14 — ✔ 17 — ✔ 18 ✔ 19

Medical-NIKKOR 
120mm f/4

— ✔ — ✔ 20 — — —

Reflex-NIKKOR — — — ✔ 17 — — ✔ 19

PC-NIKKOR — ✔ 9 — ✔ 21 — — ✔

เทเลคอนเวอรเตอร
ชนิด AI 22

— ✔ 23 — ✔ 17 — ✔ 18 ✔ 19

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล 
PB-6 24

— ✔ 23 — ✔ 25 — — ✔

วงแหวนสวนตอขยาย
อัตโนมัติ (PK-series 
11A, 12 หรือ 
13; PN-11)

— ✔ 23 — ✔ 17 — — ✔

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมด
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม
AF

M (การวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2 M 3

N 43 มิติ สี
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12 ใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I เทาน้ัน (0 307) สําหรับขอมูลเก่ียวกับจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับ
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัสอัตโนมัติ ดูหนา 307

13 เม่ือโฟกัสภาพท่ีระยะโฟกัสใกลสุดดวยเลนส AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, 
AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> หรือ AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส (I) อาจจะปรากฏบนหนาจอเมื่อภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูในระยะโฟกัส 
ใหปรับระยะโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

14 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
15 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 308)
16 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจํากัดโดยตัวกลอง เม่ือยึด 

AI 200–400mm f/4 ED จะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได
17 ถามีการระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 225) คารูรับแสงจะแสดง

ในชองมองภาพและแผงควบคุม
18 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี 

CPU (0 225) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธท่ีตองการ
19 เพื่อเพิ่มความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุดของเลนสโดยใช 

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 225)
20 สามารถใชไดในโหมด M ท่ีความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้นหรือมากกวา
21 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมด A ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน

ปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และชิฟตเลนส ในโหมด M ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะขยับเลนส

22 จําเปนตองชดเชยแสงเมื่อใชรวมกับ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, 
AI 35–135mm f/3.5–4.5 หรือ AF-S 80–200mm f/2.8D

23 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
24 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
25 ใชคารูรับแสงท่ีตั้งเอง ในโหมด A ใหตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจับชุดโฟกัสกอนกําหนดคาแสง

และถายภาพ

• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• เม่ือใชกับเลนสบางชนิด อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส
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A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แตโปรดทราบวาจะไมสามารถใชเลนส 
IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไว
ท่ีกระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D

A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
หากรูรับแสงแบบผสมเมื่อใชกลองกับเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I น้ันชากวา 
f/5.6 แตเทากับหรือเร็วกวา f/8 จะสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะ
อิเล็กทรอนิกสไดเม่ือมีจุดโฟกัสก่ึงกลางเทาน้ันและกลองจะไมสามารถโฟกัส
บนวัตถุท่ีมืดหรือมีคอนทราสตต่ําได กลองจะใช AF จุดเดียวหากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
หรือ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 86) ไมสามารถใชงาน
โฟกัสอตัโนมัติไดถาใชเทเลคอนเวอรเตอรกับ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED ถาใช 
TC-17E II, TC-20E, TC-20E II, หรือ TC-20E III กับ AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR 
จะใชโฟกัสอัตโนมัติไดในโหมด AF-S เทาน้ัน

A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงท่ีอยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส
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A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 225) เพื่อใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU 
รวมท้ังระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด หนาจอรูรับแสงของกลอง
จะแสดงจํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนส

D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ีไม สามารถใชรวมกับกลองรุน D7200:

• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนส Non-AI
• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 

600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm 

f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 

174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 

174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–

300490)

• เลนสโฟกัสอัตโนมัติสําหรับ F3AF (AF 80mm 
f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอรเตอร 
AF TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 
หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–
906200)

• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 

142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 

200111–200310)

D การลดตาแดง
เลนสท่ีกีดขวางทิศทางการจับวัตถุท่ีตองการถายของไฟชวยลดตาแดงอาจเปนอุปสรรคตอการ
ลดตาแดงได
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A ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เมื่อใชไฟชวยหา ใหใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัส 18–200 มม. 
เลนสบางชนิดอาจกีดขวางไฟชวยหาที่ระยะโฟกัสบางคา ใหถอดเลนสฮูดออกเมื่อใชไฟสองสวาง 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนสท่ีสามารถใชกับไฟชวยหา AF สามารถหาไดใน คําแนะนําเมนู 
ของกลอง ซึ่งมีใหดาวนโหลดจากเว็บไซตตอไปน้ี:
http://nikonimglib.com/manual/

A แฟลชในตวักลอง
แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกลได 
สามารถใชกับเลนส CPU ท่ีมีทางยาวโฟกัส 16–300 มม. ท้ังน้ีในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถ
ใหความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงท่ีบางระยะหรือท่ีทางยาวโฟกัสบางคาเน่ืองจากเกิดเงาของเลนส 
รูปภาพตอไปน้ีแสดงผลของควบคุมขอบมืดท่ีมีสาเหตุมาจากการเกิดเงาของเลนสเม่ือใชงานแฟลช

เงามืด ขอบมืด
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเลนสท่ีสามารถใชกับแฟลชในตัวกลอง 
สามารถหาไดใน คําแนะนําเมนู ของกลอง ซึ่งมีใหดาวนโหลดจากเว็บไซตตอไปน้ี:
http://nikonimglib.com/manual/
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A การคํานวณมุมมองภาพ
ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง 35 มม. คือ 36 × 24 มม. ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง D7200 
เม่ือเลือก DX (24×16) สําหรับ พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ เม่ืออยูในคอนทราสต คือ 23.5 × 15.6 มม. 
หมายความวามุมมองภาพของกลอง 35 มม. คิดเปนประมาณ 1.5 เทาของกลอง D7200 (เม่ือเลือก 
1.3× (18×12) ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายภาพจะลดลง การลดมุมมองภาพครั้งตอไปจะเทากับประมาณ 
1.3 เทา)

เลนส

ขนาดภาพรูปแบบ 35 มม. (36 × 24 มม.)

แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ พ้ืนที่ภาพ
(18.8 × 12.5 มม.)

มุมมองภาพรูปแบบ 35 มม.

มุมมองภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ พ้ืนที่ภาพ

ขนาดภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ พ้ืนที่ภาพ
(23.5 × 15.6 มม.)

มุมมองภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ พ้ืนที่ภาพ



311

กลองรองรับ Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลช
ที่รองรบัระบบ CLS แฟลชในตัวกลองจะไมทํางานเมื่อประกอบชุดแฟลชเสรมิภายนอก

Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมคีุณภาพดีข้ึน

❚❚ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี้:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 และ SB-R200:

ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)

ชุดแฟลช SB-910, 
SB-900

 1

SB-800

SB-700
 1

SB-600

SB-500
 2

SB-400
 3

SB-300
 3

SB-R200
 4คุณลักษณะ

ไกดนัมเบอร 
(ISO 100)5 34 38 28 30 24 21 18 10

1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เม่ือเลือกคาไวตบาลานซเปน v หรือ 
M (แฟลช) กลองจะตรวจหาฟลเตอรโดยอัตโนมัติและปรับไวตบาลานซตามความเหมาะสม

2 ผูใชไฟ LED สามารถตั้งคาไวตบาลานซของกลองถายรูปใหเปน v หรือ M เพื่อใหไดภาพที่ดีท่ีสุด
3 ไมสามารถใชการควบคุมแฟลชไรสาย
4 ควบคุมระยะไกลดวยแฟลชในตัวกลองในโหมดสั่งแฟลช หรือใชชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, 

SB-700 หรือ SB-500 หรือตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
5 เมตร, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ท่ีตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.; 

SB-910, SB-900 และ SB-700 โดยใชการกระจายแสงมาตรฐาน
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• ตัวส่ังงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองที่รองรบั CLS จะสามารถใช 
SU-800 เปนตัวสั่งงานสําหรบัชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, 
SB-500 หรือ SB-R200 ระยะไกลไดสูงสุดถึงสามกลุม ทัง้นี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน 
แฟลชท่ีมีไกดนัมเบอรเทากับ 34 เมตร (ISO 100, 20 °C) ระยะของแฟลชที่คารูรับแสง f/5.6 จะเทากับ 
34÷5.6 หรือประมาณ 6.1 เมตร เม่ือเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) ขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวย
รากท่ีสองของสอง (ประมาณ 1.4)

A อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15
เม่ือประกอบอะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก) บนชองเสียบอุปกรณเสริม
ของกลอง จะสามารถตออุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลชไดทางขั้วตอซิงค
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สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS:

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล 
SLR 1

z z z z — — z z

แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลองดจิิตอล SLR

z 2 z z 2 z — — z z

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z 3 — — — — — — —
A อัตโนมตัิ ไมใช TTL z 3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนด
ระยะทาง

z z — — — — — —

M ปรับเอง z z z z 4 — — z 4 z 4

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z — — — — — — —

การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สาย
มาสเตอร 

รีโมตคอนโทรลแฟลช z z — z 4 z — — —
i-TTL i-TTL z z — z 4 — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

— z — — z 5 — — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z 6 — — — — — — —
A อัตโนมตัิ ไมใช TTL z — — — — — — —
M ปรับเอง z z — z 4 — — — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL z z z z — z — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

z z z z — z — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z 6 — — — — — — —
A อัตโนมตัิ ไมใช TTL z — — — — — — —
M ปรับเอง z z z z — z — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z z z z — — — —
การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช) z z z z — — z z

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — z — — — —
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1 ไมสามารถใชไดเม่ือวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 เลือกโหมด AA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เม่ือใช

เลนสแบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
4 สามารถเลือกไดโดยกลองเทาน้ัน
5 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
6 กลองจะใชโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสท่ีไมมี CPU โดยอตัโนมัติไมวาจะเลือกชุดแฟลช

เปนโหมดใด เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
7 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA, A, GN และ M เทาน้ัน
8 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA และ A เทาน้ัน
9 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทาน้ัน
10 สามารถอัปเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ 7 z z z z z z — —

การล็อคคาแสง 8 z z z z z z z z

ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF หลายจุด z z z — z 9 — — —

การลดตาแดง z z z z — — z —

ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง z z z z z z — —

การเลือกโหมดแฟลชของกลอง — — — z — — z z

อัปเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง z 10 z — z — — — z

A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก 
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลช (0 153) สามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมด TTL และ 
(หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา AA และแฟลชนํา A โปรดทราบวาเมื่อใชการควบคุม
การทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อควบคุมชุดแฟลชรีโมต ทานจะตองตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับ
แฟลชหลักหรืออยางนอยแฟลชรีโมตใหกับ TTL หรือ AA

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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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 อัตโนมัติ ไมใช TTL ✔ — ✔ —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — — —

REAR
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดที่สอง 4

✔ ✔ ✔ ✔

1 เลือกโหมด P, S, A หรือ M ปดแฟลชในตัวกลองแลวใชชุดแฟลชเสริมภายนอกเทาน้ัน
2 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A 

(แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช TTL)
3 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro 

NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน
4 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช

A ระบบวัดแสง
พ้ืนท่ีวัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังน้ี:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 4-มม. ตรงกลางกรอบภาพ

AA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ 
(การควบคุมการทํางานแฟลช

แบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ

AA
พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

A (แฟลชหลัก)
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D หมายเหตเุก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเน้ือหา
สวนของกลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ีไมมี D7200 อยูในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR) 
ในคูมือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

ถาประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมดถายภาพที่ไมใช j, % และ u แฟลชจะทํางานทุกคร้ัง
เม่ือถายภาพแมกระท่ังในโหมดที่ไมสามารถใชแฟลชในตัวกลองได

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง 100 ถึง 12800 ท่ีคาความไวแสง
สูงกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธตามท่ีตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา 
ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) กะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพ
ในโหมด i-TTL หรือ ไมใช TTL อัตโนมัติ แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสง
นอยเกินไป (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ CLS สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญลักษณแสดงคาแสง
และการชารจแฟลชในอปุกรณอื่น ใหดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับแฟลช)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกการควบคุมแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน 
ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช 
อยาใชแผนปดแบบอืน่ๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด
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SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง ในขณะที่ 
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF โดยมีขอจํากัด
ดังตอไปน้ี:
• SB-910 และ SB-900: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 

17–135 มม. กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานขวา
• SB-800, SB-600 และ SU-800: สามารถใชไฟชวยหา 

AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 24–105 มม. 
กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานขวา

• SB-700: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 24–135 มม. 
กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานขวา

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุ
ไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัส และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน

ในโหมด P รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังท่ีแสดงไวดานลาง:

คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

4 4.8 5.6 6.7 8 9.5 11 13
หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปน
คารูรับแสงสูงสุดของเลนส

24–34 มม.

35–49 มม.

50–105 มม.
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A โหมดควบคุมแฟลช
จอขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ประกอบเขากับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองดังตอไปน้ี

สัมพันธกับแฟลช Auto FP (0 282)

i-TTL

ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA)

แฟลชอัตโนมตัิที่ไมใช TTL 
(A)

ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง (GN)

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา —

การควบคุมการทํางาน
แฟลชแบบไรสาย

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเกิน 250 โวลต
ใหกับชองเสียบอุปกรณเสริมจะทําใหการทํางานผิดปกติ แลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลอง
หรือแฟลชได กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการของ 
Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
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ขณะเรยีบเรียงเนือ้หา D7200 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน

• แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 (0 21, 22)
• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-25a (0 21)
• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D15
• ปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b

อุปกรณเสริมชองมองภาพ

• เลนสปรับแกสายตา DK-20C
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-21M
• อุปกรณขยายภาพ DG-2
• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6

รีโมตคอนโทรล/ 
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย/ 
สายลั่นชัตเตอร

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ML-L3 (0 156)
• รีโมตคอนโทลแบบไรสาย WR-T10 และ WR-R10 (0 160)
• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 (0 160)
• สายลั่นชัตเตอร MC-DC2 (0 58)

ชุด GPS • ชุด GPS GP-1/ชุด GPS GP-1A (0 227)

อะแด็ปเตอร LAN
• ชุดสื่อสาร UT-1
• ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5

สาย HDMI สาย HDMI HC-E1

ไมโครโฟน ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 193)

ฝาครอบชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1

ฝาปดตัวกลอง ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A

ซอฟตแวร
• Camera Control Pro 2
• ViewNX-i
• Capture NX-D

รายการที่มีอาจจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีเว็บไซตหรือโบรชัวร
ของเรา
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในทีแ่หงและเย็น
โดยปดฝาครอบข้ัวตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเทเพื่อปองกัน
การเกิดเช้ือรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูร หรือในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวทิยุ
• มีอุณหภูมสิูงกวา 50 °C หรือต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมรีะเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ 
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท 
สําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง 
อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้ง
เพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ 
เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือหรือ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด 
เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย 
ทานสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา 
สามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดทันที 
หรือสามารถทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเมือ่เปดหรือปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตั้งคา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด 
J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริม่ทําความสะอาด 
P กะพริบในแผงควบคุมและทานไมสามารถ
ใชงานกลองไดขณะที่กําลังทําความสะอาดอยู 
หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวาจะ
ทําความสะอาดเสรจ็สิ้นและเมนตูั้งคาแสดงข้ึน
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❚❚ “ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามที่อธิบาย
ในหนา 321 ไฮไลท ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด 
แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตวัเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติทุกครั้งท่ี
เปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะ
ปดการทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเปดหรือปด
การทํางานของกลอง

ไมตองทําความสะอาด ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอตัโนมัติ
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ การทําความสะอาด
เซ็นเซอรรับภาพอาจไมทํางานเมื่อเปดกลองถาแฟลชกําลังชารจอยู

ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 324) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
อาจหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ัง
หลังจากผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก 
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา (0 321) จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอร
ไดดวยตนเองตามทีอ่ธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมีความบอบบางมาก
และชํารดุเสียหายไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารบัการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่
ศูนยบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรอืทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรี่ที่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรอืเช่ือมตอกับอะแดปเตอร 
AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะมีใหใช
เฉพาะในเมนตูั้งคาโดยเครื่องมรีะดับพลังงานแบตเตอรี ่J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลอง และไฮไลท 
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ในเมนตูั้งคา 
แลวกด 2
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4 กด J
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏในจอภาพและ
แถวเสนประจะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ 
เมื่อตองการกลับสูการทํางานปกติโดยไมตรวจสอบ
เซ็นเซอรภาพ ใหปดการทํางานของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้นและ
มานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็นเซ็นเซอรภาพ 
การแสดงผลบนชองมองภาพจะดบัลง และ
แถวเสนประบนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ 
ตรวจสอบเซ็นเซอรวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนหรือไม 
ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถ
ขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศนูยบริการของ Nikon 
ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงาย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอตัโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอร่ีออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุด
การทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเม่ือถอดหรือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมี
สารหลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ่งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ 
ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองกันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปด
ฝาปดตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอืน่ๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง 
เมาทเลนส และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนส
ในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอรภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามท่ีอธิบายในหนา 321 ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรดวยตนเอง (0 324) 
หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถาย
ท่ีไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรไดโดยใชตัวเลือกการทําความสะอาดภาพใน
แอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดรับการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทาน
นํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีทานซื้อกลองหรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง
ทุกหน่ึงถึงสองปและรับบริการตรวจสภาพทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) 
แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนํา
อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบ
หรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัส
กับความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลนั: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน 
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความรอนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปล่ียนแปลง

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหลก็แรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูง
ท่ีกําเนิดจากอุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ 
ทําลายขอมูลในการดหนวยความจําหรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือ
แหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือ
ทําใหมีสีขาวฟุงในภาพถายได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังจายไฟออก: อยาถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑหรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู 
การฝนตัดการจายไฟออกในกรณเีหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายใน
ของผลิตภัณฑชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันการจายไฟชะงักโดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางาน
ท่ีผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอีกคร้ัง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 
ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนส
ปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เชด็ทําความสะอาด

ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 321, 324) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรง
กดมานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรง
ไมวาในกรณีใดๆ การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูปหรือฉีกขาดได

การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร 
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพื่อปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม 
หามเก็บกระเปากลองไวในถุงพลาสติก เน่ืองจากอาจทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้น
จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะอยางสม่ําเสมอ

นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้งเพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลอง
และลั่นชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก็บอกีคร้ัง

เก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกคร้ัง
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หมายเหตเุก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ 
และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกต ิสามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ 
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากจอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมให
คริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก

แบตเตอรี่และเครื่องชารจ: หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่อาจร่ัวหรือระเบิดได 
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา x–xiii ของคูมือฉบับน้ี ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอปุกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี 
อุปกรณเหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอย แมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟ
จากแบตเตอรี่ลงจนทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอกีตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง 
ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลองและใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพ่ือนําไปเก็บ 
ควรเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีเย็น โดยมีอณุหภูมิแวดลอม 15°C ถึง 25°C (ไมควรเก็บแบตเตอรี่
ในท่ีท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหน่ึงคร้ังทุกๆ หกเดือน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 
แบตเตอรี่ท่ีไมมีประจุเหลืออยูตองนํามาชารจกอนใชงาน
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• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอุณหภูมิ
ภายในสูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอร่ีได
หรือชารจไดเพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอรี่ในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5°C–35°C หามใชแบตเตอรี่หากอณุหภูมิหองต่ํากวา 0°C 
หรือสูงกวา 40°C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 0°C ถึง 15°C และระหวาง 45°C ถึง 60°C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจ หากอุณหภูมิต่ํากวา 0°C 
หรือสูงกวา 60°C

• ถาไฟ CHARGE กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวาอุณหภูมิ
แวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไปใหม 
ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานคาท่ีทานซื้อ
หรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอร่ีในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชารจแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ี
ชารจแบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอีกคร้ัง

• ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลดหากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิท่ีต่ํากวา
ในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 5°C สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอรี่ (0 291) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
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• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอณุหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่ EN-EL15 กอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรเสียบผนังท่ีใหมาใชไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับแบตเตอรี่
ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน

• ชารจแบตเตอร่ีกอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดชารจแบตเตอร่ีจนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอรี่สํารอง
ไวในท่ีอบอุนและสลับกันเมื่อจําเปน ในทันทีท่ีไดรับความอุน แบตเตอรี่ท่ีเย็นอาจมีกําลังไฟกลับคืนมา
บางสวน

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธกีารท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในทองถ่ิน
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ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรอืตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง 
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะนั้น
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอ
กับแหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 25) หากวิธน้ีีไมสามารถแกปญหาได 
ใหเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ (AF-S; 0 83), AF จุดเดียว (0 86) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 91) 
จากน้ัน เล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เพื่อโฟกัสภาพ เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัส
ในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 319)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 21, 26)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตวั: เลือกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ; 0 279)

แผงควบคุมและจอแสดงผลชองมองภาพไมตอบสนองและมดืลง: เวลาการตอบสนอง
และความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอณุหภูมิ

มีเสนปรากฏขึ้นรอบๆ จุดโฟกัส หรือหนาจอกลายเปนสีแดงเมื่อไฮไลทจุดโฟกัส: กรณีเหลาน้ี
เปนเร่ืองปกติของชองมองภาพชนิดน้ีและไมไดเปนความผิดพลาดแตอยางใด
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การถายภาพ (ทุกโหมด)
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําถูกล็อค เต็ม หรือไมไดใสการด (0 22, 29)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (ล็อคชัตเตอรเมือ่ไมใสการด; 0 286) 
และยังไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง (0 29)

• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจ (0 36)
• กลองไมไดโฟกัส (0 34)
• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E) 
ถาสัญลักษณ B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตัง้คารูรับแสง เพื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสในการปรับรูรับแสง (0 285)

• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด A หรือ M (0 51)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 
(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 280)

กลองไมถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล:
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล
• เลือกตัวเลือกท่ีไมใช ปด สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (0 156)
• แฟลชกําลังชารจ (0 158)
• เวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 279) 
หมดลง

• แสงจารบกวนการทํางานของรีโมต

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 83)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 93, 97)

โฟกัสไมลอ็คเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: ใชปุม A AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัส เม่ือเลือก AF-C 
สําหรับโหมดโฟกัส หรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีตองการถายท่ีเคลื่อนไหวในโหมด AF-A
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ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 89)
• เลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ หรือตรวจหาใบหนาเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนาในไลฟวิว: ใหเลือก
โหมดอื่นแทน (0 86, 88)

• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 229) หรือกําลังใชงานเมนูอยู (0 266)
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 37)

ไมสามารถเลือกโหมด AF: เลือกแมนวลโฟกัส (0 83, 97)

ไมสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF: เลือกแมนวลโฟกัส (0 83, 97)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: 
หากเปดใชงานแฟลชในตัวเครื่องจะไมสามารถใชงานการถายภาพตอเน่ืองได (0 148)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: ตั้ง คณุภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 77)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจาก
การเปดรับแสงนาน (0 271)

ไฟชวยหา AF ไมตดิ:
• ไฟชวยหา AF จะไมทํางาน ถาเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 83) หรือเมื่อเลือก
โฟกัสอตัโนมัติตอเน่ืองเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A เลือก AF-S ถาเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก 
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF ใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 91)

• กลองอยูในไลฟวิวในขณะนี้
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 (ไฟชวยหา AF ในตวักลอง, 0 277)
• ไฟชวยหา AF ปดทํางานโดยอตัโนมัต ิหลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอใหหลอดไฟ
เย็นลง

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 321)
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มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• ลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยลดคาความไวแสง (ISO) ลง
• ใชตัวเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาท่ีเกิดขึ้น
ในภาพที่ถายท่ีความไวชัตเตอรท่ีต่ํากวา 1 วินาที (0 271)

• ฝาและจุดสวางอาจบงชี้วาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอมสูง 
เปดรับแสงนาน หรือสาเหตุคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป

• ท่ีความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายที่ถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด 
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึง Hi ขาวดํา1 หรือ Hi ขาวดํา2 และเลือกคาสูงดวยการควบคุม
ความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถลดจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ 
ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูภาพถายหรือภาพยนตร (0 271, 275)

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน
ไดมากกวาเมื่อเปดรับแสงนาน การถายภาพซอน และภาพถายท่ีถายท่ีอุณหภูมิแวดลอมสูง 
หรือเปดใชงาน Active D-Lighting เลือก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 130) หรือเลือก
คาท่ีสูงมากเกินสําหรับพารามิเตอร Picture Control (0 133)

• ในโหมด % อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสนไดมากกวา
ในภาพที่ถายในที่มีแสงนอย

มีการกะพริบถี่หรือแถบในไลฟวิว: เลือกตัวเลือกสําหรับ ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC 
ของทองถ่ิน (0 290)

พ้ืนที่สวางหรือแถบสวางปรากฏในไลฟวิว: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ 
ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิว

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 273)
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การถายภาพ (P, S, A, M)

ไลฟวิวสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:
• อุณหภูมิโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทํางานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟววิ: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา 
หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 38) ระหวางไลฟวิว ในภาพยนตร
จะมีจํานวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และจุดสวางท่ีเปนผลกระทบ
จากขนาดและอัตราเฟรม (0 166) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือจุดสวางอาจเกิดขึ้น
เน่ืองจากเปนผลของอณุหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว ใหออกจากไลฟวิว
เม่ือไมไดใชงานกลอง

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางรายการอาจจะไมสามารถใชไดในบางโหมด

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใสเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A หรือ M (0 51)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปท่ี S หลังจากเลือกความไวชัตเตอรเปน A หรือ % ในโหมด M: 
เลือกความไวชัตเตอรใหม (0 53)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก 
1/320 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 282)
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แสดงภาพ

สีดูไมเปนธรรมชาต:ิ
• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 111)
• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 130)

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 123)

ไมสามารถเลือกภาพเปนตนฉบับสําหรับคาไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนา: ภาพดังกลาว
ไมไดถายดวยกลอง D7200 (0 127)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 77)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 211)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ
การปรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงที่
ในภาพชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคาแบบอืน่ (0 133)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวดัแสงได: การล็อคคาวัดแสงอตัโนมัติยังทํางานอยู (0 107)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: กลองอยูในโหมด M ใหเลือกโหมดอื่นแทน

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 271)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 77)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถ
แสดงภาพไดอยางถูกตอง

กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 266)
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กลองแสดงขอความระบุวาไมมีรูปภาพในโฟลเดอร: ใชตัวเลือก โฟลเดอรแสดงภาพ 
ในเมนูแสดงภาพเพื่อเลือกโฟลเดอรท่ีมีรูปภาพ (0 266)

ทิศทางภาพใน “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงในแนว “กวาง” (ภาพทิวทัศน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 267)
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมนุภาพอัตโนมัติ (0 290)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 230)

ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพไดรับการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 245)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 29)

ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 346)

เปลี่ยนแปลงคําสัง่พิมพไมได:
• การดหนวยความจําเต็ม: ลบภาพ (0 40, 246)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 29)

ไมสามารถเลือกภาพถายเพ่ือพิมพได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) สงรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร
แลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 ii) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใช
การประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 302)

ไมแสดงภาพในอปุกรณวิดโีอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI หรือไม

กลองไมตอบสนองตอรีโมตคอนโทรลสําหรับโทรทัศน HDMI-CEC:
• เลือก เปด สําหรับ HDMI > การควบคมุอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 292)
• ปรับการตั้งคา HDMI-CEC สําหรับโทรทัศนตามท่ีอธิบายในเอกสารประกอบที่ใหมากับอปุกรณ

ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร
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Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางอิง
ภาพลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่น
จะไมแสดงเอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ใช Capture NX-D 
(0 ii)

สมารทดไีวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ Wi-Fi > การเช่ือมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลอง (0 251)
• ลองปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซแลวเปดอีกคร้ัง

ไมสามารถเชื่อมตอไปยงัสมารทดีไวซโดยใช (0 254): เลือกวิธีการเชื่อมตออืน่ (0 251)

วันที่การบนัทึกภาพไมถูกตอง: นาฬิกาในกลองมีความเท่ียงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกา
ในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาท่ีมีความเท่ียงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจําเปน

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเมื่อไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบวา ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอรี่ จะไมสามารถ
ใชไดเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏ
ในชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

ขอความผดิพลาด

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชอง

มองภาพ

B
(กะพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับ
เปนรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสง
สูงสุด)

29

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟ
จนเต็มไว

21

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

xviii, 
21, 22, 

319

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• มีการใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือ
ใสแบตเตอรี่ของบริษัทอืน่
ในกลองหรือในชุดแบตเตอรี่ 
MB-D15

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจ
แบตเตอรี่ถาแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนแบบรีชารจหมด

F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนส
ชนิดไมมี CPU โดยไมไดระบุ
รูรับแสงกวางสุด รูรับแสง
จะแสดงเปนจํานวนสต็อปจาก
รูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด

คารูรับแสงจะแสดงขึ้นถามี
การระบุคารูรับแสงสูงสุด

224
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i

(กะพริบ)

• ไมไดใสเลนส • ประกอบเลนสท่ีไมใช IX Nikkor 
ถาประกอบเลนส CPU ไว 
ใหถอดเลนสออกแลวประกอบ
ใหม

23, 304

• ใสเลนสชนิดไมมี CPU • เลือกโหมด A หรือ M 51

—
F H 
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอัตโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือ
โฟกัสดวยตนเอง

96, 97

(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะ
เปดรับแสงมากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 99

• ในโหมดถายภาพ:

P ใชฟลเตอร ND ของผูผลิต
รายอืน่

—

S เพิ่มความไวชัตเตอร 53

A เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง 
(คารูรับแสงสูงขึ้น)

54

% เลือกโหมดถายภาพอื่น 6

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะ
เปดรับแสงนอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 99

• ในโหมดถายภาพ:

P ใชแฟลช 146

S ลดความไวชัตเตอรลง 53

A เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น 
(คารูรับแสงต่ําลง)

54

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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A

(กะพริบ) เลือก A ในโหมด S
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมด M

53, 56

%

(กะพริบ) เลือก % ในโหมด S
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมด M

53, 56

P

(กะพริบ)
k

(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ —

—
M

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา 
3 วินาที หลังจากยิงแฟลช 
ภาพที่ไดอาจเปดรับแสง
นอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถาภาพ
เปดรับแสงนอยเกินไป ใหปรับ
การตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง

229

n

(กะพริบ)
j

(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอีก หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 77, 81

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่น

246

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 22

O

(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ

ล่ันชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยู
หรือเกิดขึ้นบอยครั้ง โปรดปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชอง

มองภาพ
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สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบการด
หนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวา
ใสการดอยางถูกตอง

22

ไมสามารถใชการดนี้
ได การดอาจไดรับ
ความเสียหาย 
โปรดใสการดใบอื่น

W, 
O

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon 
รับรอง

379

• ตรวจสอบวาขั้วสัมผัส
สะอาด ถาการดเสีย 
โปรดติดตอรานคาหรือ
ศูนยบริการ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

• ลบไฟลหรือใสการด
หนวยความจําใบใหม
หลังจากคัดลอกภาพท่ี
สําคัญลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่น

22, 246

g

W, 
O

(กะพริบ)

กลองควบคุมการด 
Eye-Fi ไมได

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของ
การด Eye-Fi เปนรุน
ปจจุบัน

 —

• คัดลอกไฟลจากการด 
Eye-Fi ลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่นแลว
ฟอรแมตการด หรือ
ใสการดใบใหม

22, 293
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การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู เลื่อน
ตัวล็อคไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

W, 
X

(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู (ปองกัน
การเขียน) เลื่อนสวิทชปองกันการ

บันทึกขอมูลทับบนการด
ไปท่ีตําแหนง “เขียน”

29

ไมสามารถใชไดหาก
การด Eye-Fi 
ถูกล็อคอยู

W, 
O

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว 
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)

ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรด
ฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
หรือใสการดหนวยความจํา
แผนใหม

22, 289

นาฬิกาถูกรีเซ็ต — ไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง ตั้งนาฬิกาในกลอง 24, 290

ไมสามารถเปด
ไลฟวิวได โปรด
รอสักครู

— อุณหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายใน
เย็นลงกอนท่ีจะใชไลฟวิว

337

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือใน
โฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจาก
เมนู โฟลเดอรแสดงภาพ 
หรือใสการดหนวยความจํา
ท่ีมีภาพ

22, 266

ภาพทั้งหมด
ถูกซอนอยู

— ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ 
ไดจนกวาจะเลือกโฟลเดอร
อื่น หรือใช ซอนภาพ 
เพื่อใหแสดงภาพได
อยางนอยหน่ึงภาพ

266

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคมุ
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ไมสามารถแสดง
ไฟลนี้

—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โดยใชกลองย่ีหออืน่ 
หรือไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟล
บนกลองได

—

ไมสามารถเลือก
ไฟลนี้

— ไมสามารถรีทัช
ภาพที่เลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณ
อื่นๆ จะไมสามารถรีทัชได

—

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดย
อุปกรณอืน่ๆ 
จะไมสามารถตัดตอได

—

• ภาพยนตรจะตองมี
ความยาวอยางนอย
สองวินาที

182

ไมสามารถเชื่อมตอ 
ตรวจพบอุปกรณ
หลายตัว โปรด
ลองใหมภายหลัง

—
มสีมารทดไีวซหลายเครื่อง
พยายามเชื่อมตอกับ
กลองพรอมกัน

รอสองสามนาทีกอน
ลองใหมอีกคร้ัง

—

เกิดขอผิดพลาด — Wi-Fi ผิดพลาด

เลือก ไมใช สําหรับ Wi-Fi > 
การเช่ือมตอเครือขาย 
จากน้ันเลือก เปดใช 
อีกคร้ัง

256

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมสามารถเชื่อมตอ
เครือขายไดจนกวา
กลองจะเย็นลง

— อุณหภูมิภายในกลองสูง
ปดกลองแลวลองใหม
ภายหลัง โดยรอใหกลอง
เย็นลงกอน

—

ตรวจสอบ
เคร่ืองพิมพ

— ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเคร่ืองพิมพ 
เม่ือตองการดําเนินการตอ 
เลือก พิมพตอ (ถามี)

— *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง
แลวเลือก พิมพตอ

— *

กระดาษติดขัด — กระดาษติดในเครื่องพิมพ
ดึงกระดาษที่ติดออก 
แลวเลือก พิมพตอ

— *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาด
ท่ีเลือก แลวเลือก พิมพตอ

— *

ตรวจสอบ
ปริมาณหมึก

— หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ 
เม่ือตองการดําเนินการตอ 
เลือก พิมพตอ

— *

หมกึหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก
เติมหมึก แลวเลือก 
พิมพตอ

— *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคมุ



348

❚❚กลองดิจิตอล Nikon D7200
ขอมูลจําเพาะ

ประเภท
ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)
มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon DX ทางยาวโฟกัสในรูปแบบ 35 มม. [135] 

เทียบเทากับประมาณ 1.5 เทา ของเลนสท่ีมีมุมมองภาพในรูปแบบ FX

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 24.2 ลาน

เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.6 มม.
พิกเซลรวม 24.72 ลาน
ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางองิสําหรับลบฝุน 

(ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
6000 × 4000 (#) 4496 × 3000 ($) 
2992 × 2000 (%)

• พ้ืนที่ภาพ 1.3× (18×12)
4800 × 3200 (#) 3600 × 2400 ($) 
2400 × 1600 (%)

• รูปถายที่มีพ้ืนที่ภาพ DX (24×16) ที่ถายดวยปุมเลอืกไลฟวิว
หมุนไปที่ 1 ในไลฟวิว
6000 × 3368 (#) 4496 × 2528 ($) 
2992 × 1680 (%)

• รูปถายที่มีพ้ืนที่ภาพ 1.3× (18×12) ที่ถายดวยปุมเลือก
ไลฟวิวหมุนไปที่ 1 ในไลฟวิว
4800 × 2696 (#) 3600 × 2024 ($) 
2400 × 1344 (%)
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รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
หรือบีบอัดภาพ

• JPEG: มาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine 
(ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic (ประมาณ 
1 : 16) การบีบอดั (เนนขนาด); เนนคุณภาพ คือการบีบอดั
ท่ีสามารถใชได

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายเดี่ยวท่ีบันทึกไวท้ังในรูปแบบ NEF 
(RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน, 
แฟลต; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; พ้ืนท่ีเก็บ
สําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง

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

ชองบรรจุการดคู สามารถใชชองท่ี 2 เพื่อจัดเก็บภาพที่เกินมาหรือสําหรับสํารองขอมูล 
หรือใชเก็บสําเนาแยกที่สรางขึ้นโดยใช NEF+JPEG; สามารถ
คัดลอกภาพระหวางการดท้ังสองแผนได

ระบบไฟล DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge

ชองมองภาพ
ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา
การครอบคลุมการ
มองเห็นภาพ

• พ้ืนที่ภาพ DX (24×16): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% 
ในแนวตั้ง

• พ้ืนที่ภาพ 1.3× (18×12): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% 
ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.94 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)
ระยะหางระหวางสายตากับ
ชองมองภาพ

19.5 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –2–+1 เมตร–1

การเก็บรักษา
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โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark II พรอมกรอบพ้ืนท่ี AF 
(สามารถแสดงเสนตารางได)

กระจกสะทอนภาพ Quick return

การแสดงระยะชัดลึก การกดปุม Pv จะหยุดคารูรับแสงของเลนสอยูท่ีคาท่ีผูใชเลือกไว 
(โหมด A และ M) หรือท่ีกลองกําหนด (โหมดอื่นๆ)

รูรับแสงของเลนส Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

เลนส

เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D 
(อาจมีขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส DX, เลนส AI-P 
NIKKOR และเลนสชนิดไมมี CPU AI (เฉพาะโหมด A และ M) เลนส 
IX NIKKOR, เลนสสําหรับ F3AF และเลนส non-AI ไมสามารถ
นํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนสท่ีมีคารูรับแสง
สูงสุด f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
รองรับจุดโฟกัสก่ึงกลาง 1 จุดสําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสง f/8 
หรือเร็วกวา)

ชองมองภาพ
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ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีแนวตั้งท่ีควบคุมดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

ความเร็ว 1/8000–30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV, การเปดชัตเตอรคาง, เวลา, 
X250

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X= 1/250 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/320 วินาที หรือชากวา 
(ระยะแฟลชจะลดลงที่ความเร็วระหวาง 1/250 และ 1/320 วินาที)

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ), CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา), CH 
(การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง), Q (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ), E 
(ตั้งเวลาถาย), MUP (ยกกระจกขึ้น)

ความเร็วในการถายภาพ
ตอเนื่องโดยประมาณ

• ภาพ JPEG และ NEF (RAW) 12 บิทที่บันทึกดวย DX (24×16) 
ที่เลือกไวสําหรับพ้ืนที่ภาพ
CL: 1–6 fps CH: 6 fps

• ภาพ JPEG และ NEF (RAW) 12 บิทที่บันทึกดวย 1.3× 
(18×12) ที่เลือกไวสําหรับพ้ืนที่ภาพ
CL: 1–6 fps CH: 7 fps

• ภาพ NEF (RAW) 14 บิทที่บันทึกดวย DX (24×16) ที่เลือกไว
สําหรับพ้ืนที่ภาพ
CL: 1-5 fps CH: 5 fps

• ภาพ NEF (RAW) 14 บิทที่บันทึกดวย 1.3× (18×12) 
ที่เลือกไวสําหรับพ้ืนที่ภาพ
CL: 1-6 fps CH: 6 fps

หมายเหต ุ: อัตราการบันทึกภาพสูงสุดในไลฟวิวคือ 3.7 ภาพตอวินาที

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวง
ตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที

โหมดรีโมตคอนโทรล 
(ML-L3)

รีโมตหนวงเวลา, รีโมตตอบสนองรวดเร็ว, รีโมตยกกระจก
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คาแสง

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล

วิธีวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ II (เลนสชนิด 
G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี II (เลนส CPU อื่นๆ); 
เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีไดเม่ือผูใช
ระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนักประมาณ 75% ตอวงกลม 8 มม. 
ท่ีกลางกรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนได
ตั้งแต 6, 10 หรือ 13 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพ
ท้ังกรอบภาพ (เลนสชนิดไมมี CPU จะใชวงกลมขนาด 8 มม.)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลมประมาณ 3.5 มม. (ประมาณ 2.5% 
ของกรอบภาพ) โดยมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสท่ีเลือก (ท่ีจุดโฟกัส
ก่ึงกลางเมื่อใชเลนสท่ีไมมี CPU)

ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4, 
20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: 0–20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV

การเช่ือมตอระบบวัดแสง CPU ผนวก AI

โหมด โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ (ปดแฟลช)); 
โหมดสําเร็จรูป (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 สัตวเลี้ยง; 
x ภาพถายใตแสงเทียน; y ดอกไมบาน; z สีสันฤดูใบไมรวง; 
0 ภาพอาหาร); โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (% ไนทวิชัน; g ภาพรางสี; 
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว; u เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย; 
3 โลวคีย); โปรแกรมอัตโนมัติพรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); 
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M); 
U1 (User Settings 1); U2 (User Settings 2)
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ชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A, M, SCENE และ %

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดไดโดยใชปุม A AE-L/AF-L

คาความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 100–25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3 หรือ 1/2 EV ในโหมด P, S, A และ 
M สามารถตั้งคาเทากับประมาณ 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา 
ISO 102400; โทนสีเดียวเทาน้ัน) สูงกวา ISO 25600; มีการควบคุม
คาความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

Active D-Lighting อัตโนมตัิ, สูงมาก, สงู, ปกต,ิ ต่ํา, ปด

โฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II 
พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, การปรับละเอียด, จุดโฟกัส 51 จุด 
(รวมถึงเซ็นเซอรชนิด Cross-type 15 ตัว; คารูรับแสง f/8 รองรับดวย
เซ็นเซอร 1 ตัว) และไฟชวยหา AF (ระยะโดยประมาณ 0.5–3 เมตร )

ชวงการตรวจหา –3 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเน่ือง (AF-C); 
การเลือก AF-S/AF-C อตัโนมัติ (AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ทํางานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 51 จุด หรือ 11 จุด

โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว; AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9, 21 หรือ 51 จุด, 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ) 
หรือโดยกดปุม A AE-L/AF-L

คาแสง
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แฟลช

แฟลชในตัวกลอง i, k, p, n, o, s, w, g: แฟลชอัตโนมัติโดยแฟลช
ยกขึ้นเอง
P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค

ไกดนัมเบอร ประมาณ 12, 12 เม่ือใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB 2016 พิกเซล 
ท่ีใชไดกับแฟลชในตัวกลอง สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสง
เฉลี่ยท้ังภาพหรือเนนกลางภาพ สามารถใชแฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อตัโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธกับ
ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ํา
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง, 
ปด; รองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ

ชดเชยแสงแฟลช -3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV

สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจ
เต็มแลว; กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูล
และกานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

รองรับ Nikon CLS และสามารถใชตัวเลือกโหมดสั่งแฟลชได

ขั้วตอซิงค อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)
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ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (2 แบบ), หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, 

แฟลช, เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัดคา
ไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวางไลฟวิว), เลือกอุณหภูมิสี (2500 K–
10000 K) ท้ังหมดสามารถปรับแบบละเอียดได

การถายครอม
ประเภทการถายครอม คาแสง, แฟลช, ไวตบาลานซ และ ADL

ไลฟวิว
โหมด C (ไลฟวิวภาพถาย), 1 (ไลฟวิวภาพยนตร)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)
• แมนวลโฟกัส (M)

โหมดพื้นที่ AF AF ท่ีใบหนา, AF พ้ืนท่ีกวาง, AF พ้ืนท่ีปกติ, AF ติดตามวัตถุ

โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ 
(กลองเลือกจุดโฟกัสโดยอตัโนมัติเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนา หรือ AF 
ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

วิธีวัดแสง เฉล่ียท้ังภาพหรือเนนกลางภาพ

ขนาดเฟรม (พิกเซล) 
และอัตราการบันทึกภาพ

• 1920 × 1080; 60 p (โปรเกรสซีฟ), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p
• 1280 × 720; 60 p, 50 p
อัตราการบันทึกภาพที่ใชสําหรับ 60 p, 50 p, 30 p, 25 p และ 24 p คือ 
59.94, 50, 29.97, 25, และ 23.976 เฟรมตอวินาทีตามลําดับ; 
ตัวเลือกน้ีจะรองรับคุณภาพของภาพระดับปกติและสูง★

1920 × 1080; ใช 60 p และ 50 p ไดเฉพาะเมื่อเลือก 1.3× (18×12) 
สําหรับ พ้ืนที่ภาพ ในเมนูการถายภาพยนตร
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รูปแบบไฟล MOV

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM

อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; 
ปรับความไวได

ตัวเลอืกอื่นๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ถายภาพเหลื่อมเวลา

จอภาพ

จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 1229 k (VGA; 640 × RGBW ×
480 = 1228800 จุด), จอ TFT ท่ีมีมุมมองการมองเห็นประมาณ 170°, 
ครอบคลุมการมองเห็นภาพประมาณ 100% และมีการปรับ
ความสวาง

แสดงภาพ
แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพหรือแบบปฏิทิน) 

พรอมซูมแสดงภาพ, เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือ
ภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย, 
แสดงขอมูลบอกตําแหนง และหมุนภาพอัตโนมัติ

อินเทอรเฟส

USB Hi-Speed USB; แนะนําใหใชการเชื่อมตอกับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

ขั้วตออุปกรณเสริม • รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย: WR-1, WR-R10 (มีแยกจําหนาย
ตางหาก)

• สายลั่นชัตเตอร: MC-DC2 (มีแยกจําหนายตางหาก)
• ชุด GPS: GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก)

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผาศูนยกลาง 3.5 มม.; 
รองรับการเสียบปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ภาพยนตร
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ไรสาย

มาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

ความถี่ที่ใชงาน 2412–2462 MHz (ชองสัญญาณ 1–11)

ชวง (ระยะทางตาม
แนวสายตา)

ประมาณ 30 เมตร (ถือวาไมมีอินเทอรเฟส ชวงสัญญาณ
อาจแตกตางกันไปตามความแรงสัญญาณและการมีหรือไมมี
ส่ิงกีดขวาง)

อัตราขอมูล 54 เมกาบิทตอวินาที
อัตราขอมูลเชิงตรรกะสูงสุดตามมาตรฐาน IEEE 
อาจแตกตางจากอัตราที่แทจริง

ระบบความปลอดภัย ระบบเปด, WPA2-PSK

การตั้งคาไรสาย รองรับ WPS

รูปแบบเขาใชงาน โครงสรางพื้นฐาน

NFC
การทํางาน NFC Forum Type 3 Tag

ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเดิม), เช็ก, เดนมารก, 
ดัตช, องักฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮินดู, ฮังการี, 
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, 
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน, 
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือ CIPA (Camera and Imaging 
Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

แหลงพลงังาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หน่ึงกอน

ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณเสริมชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D15 
พรอมแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ Nikon EN-EL15 หน่ึงกอน 
หรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน AA, แบตเตอรี่ Ni-MH หรือแบตเตอรี่ลิเธียม
หกกอน

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน 
EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตัง้กลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 135.5 × 106.5 × 76 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 765 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; ประมาณ 675 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภมูิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี ่MH-25a

❚❚แบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15

กระแสไฟขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 25 °C เม่ือไมมี
กําลังไฟเหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา

ความยาวของสายไฟ 
(หากจัดมาให)

ประมาณ 1.5 เมตร

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ความจุกําลังไฟ 7.0 V/1900 mAh
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.
น้ําหนัก ประมาณ 88 กรัม ไมรวมฝาครอบข้ัวตอแบตเตอร่ี
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❚❚ เลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
ประเภท เลนส AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 18–105 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/3.5–5.6

โครงสรางเลนส เลนส 15 ชิ้น จัดแบงเปน 11 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น 
เลนสแอสเฟอริคัล 1 ชิ้น)

มุมมองภาพ 76°–15° 20´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 50, 70, 105)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอสิระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.45 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 98) ท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22
• ทางยาวโฟกัส 105 มม.: f/5.6–38
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของ
การปรับเพ่ิมคาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 67 มม. (P=0.75 มม.)

ขนาด โดยประมาณ เสนผานศูนยกลาง 76 มม. × 89 มม. (ระยะหาง
จากหนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 420 กรัม
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❚❚ เลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
ประเภท เลนส AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 18–140 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/3.5–5.6

โครงสรางเลนส เลนส 17 ชิ้น จัดแบงเปน 12 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น 
เลนสแอสเฟอริคัล 1 ชิ้น)

มุมมองภาพ 76°–11° 30´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 50, 70, 140)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกสัใกลสดุ 0.45 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 98) ท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22
• ทางยาวโฟกัส 140 มม.: f/5.6–38
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของ
การปรับเพ่ิมคาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 67 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 78 มม. × 97 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 490 กรัม
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❚❚ เลนส AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

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

ทางยาวโฟกัส 18–200 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/3.5–5.6

โครงสรางเลนส เลนส 16 ชิ้น จัดแบงเปน 12 กลุม (รวมเลนส ED 2 ชิ้น 
เลนสแอสเฟอริคัล 3 ชิ้น)

มุมมองภาพ 76°–8°

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 50, 70, 135, 200)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอสิระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

สัญลักษณแสดงสถานะ
ระยะโฟกัส

0.5 ม. ถึงระยะอนันต (∞)

ระยะโฟกสัใกลสดุ 0.5 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 98) ท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22
• ทางยาวโฟกัส 200 มม.: f/5.6–36
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการ
ปรับเพ่ิมคาแสงท่ีกลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 72 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 77 มม. × 96.5 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 565 กรัม
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ในสวนนี้จะอธบิายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใชไดกับเลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm 
f/3.5–5.6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR, และ AF-S DX 
NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II เลนสที่ใชในคูมือนี้เพื่อแสดงภาพประกอบ
โดยทั่วไปคือ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR

❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR

เลนส

สเกลทางยาวโฟกัส

เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

สวิทชเปดปดระบบลดภาพสั่นไหว 
(0 367)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส (0 23)

ฝาปดเลนสดานหลัง

ฝาปดหนาเลนส

วงแหวนปรับระยะซูม (0 33)

ขั้ว CPU (0 307)

วงแหวนปรับโฟกัส (0 97)

สวิทชโหมด A-M (0 97)
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❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

สเกลทางยาวโฟกัส

เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

สวิทชเปดปดระบบลดภาพสั่นไหว 
(0 367)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส (0 23)

ฝาปดเลนสดานหลัง

ฝาปดหนาเลนส

วงแหวนปรับระยะซูม (0 33)

ขั้ว CPU (0 307)

วงแหวนปรับโฟกัส (0 97)

สวิทชโหมด A-M (0 97)
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❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II

A สวิทชล็อคซูม
ในการล็อควงแหวนปรับระยะซูม ใหหมุนไปท่ีตําแหนง 18 มม. และเลื่อนสวิทชล็อคซูมไปท่ี LOCK 
น่ีเปนการปองกันเลนสยืดออกเน่ืองจากน้ําหนักของตัวเองในขณะที่พกพากลองเดินทางไปมา

D สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส
โปรดทราบวาสัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัสมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจไมแสดงระยะ
วัตถุไดอยางแมนยํา และอาจไมแสดงเครื่องหมาย ∞ เม่ือกลองโฟกัสบนวัตถุท่ีอยูไกล เน่ืองจาก
ระยะชัดลึกหรือปจจัยอื่น

LOCK
18

เคร่ืองหมายบอก
ทางยาวโฟกัส

เคร่ืองหมายระยะโฟกัส

สวิทชเปดปดระบบลด
ภาพสั่นไหว (0 367)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส (0 23)

ฝาปดเลนสดานหลัง

ฝาปดหนาเลนส

วงแหวนปรับระยะซูม (0 33)

ขั้ว CPU (0 307)

วงแหวนปรับโฟกัส (0 97)

สวิทชปรับโหมดโฟกัส (0 97)

สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว 
(0 368)

สวิทชล็อคซูม

สเกลทางยาวโฟกัส

สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส
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เลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18–140mm 
f/3.5–5.6G ED VR, และ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II สําหรับ
ใชกับกลองดิจิตอลรูปแบบ DX ของ Nikon โดยเฉพาะ

D การดูแลรักษาเลนส
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส ในการลบรอยนิ้วมือและ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดเอทานอลหรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผาฝาย
สะอาดเน้ือนุม หรือบนกระดาษเช็ดเลนส และเช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจากจุดศูนยกลาง
สูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอนหรือสัมผัสเลนสดวยน้ิวมือ

• หามใชตัวทําละลายอนิทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในถุง
• เม่ือใสเลนสฮูด หามหยิบ หรือถือเลนสหรือกลองโดยจับเฉพาะที่ฮูด
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม 
หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถ
ซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทําใหชิ้นสวนท่ีทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือ
บิดงอ
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❚❚ ระบบลดภาพสัน่ไหว (VR)
เลนสที่อธบิายในสวนนี้รองรับระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ซ่ึงลดภาพพรามวัจากการสั่นสะเทือน
ของกลองแมในขณะแพนกลอง ชวยใหใชชัตเตอรสําหรบักลองรูปแบบ DX ทีค่วามเรว็ต่ําลง
ประมาณ 3.5 สต็อป (AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR และ AF-S DX 
NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II) หรือ 4.0 สต็อป (AF-S DX NIKKOR 18–140mm 
f/3.5–5.6G ED VR) ที่ตําแหนงซูมสูงสุด (ตามมาตรฐานของแนวทาง Camera and Imaging 
Products Association [CIPA]; ทั้งนี้ผลที่ไดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูใชและสภาพ
การถายภาพ) ทําใหมีชวงความไวชัตเตอรเพิ่มข้ึน ถายภาพโดยใชมอืถือกลองและไมใชขาตั้ง
ไดในสถานการณที่หลากหลายมากขึ้น

หากตองการใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหเลื่อนสวิทช
ระบบลดภาพสั่นไหวไปที่ ON ระบบลดภาพสั่นไหว
จะทํางานเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซ่ึงจะชวย
ลดผลกระทบจากการสั่นไหวของกลองที่มีตอภาพ
ในชองมองภาพ และทําใหจัดองคประกอบวัตถุและโฟกัส
งายดายขึ้นทัง้ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติและโหมดแมนวลโฟกัส 
เมื่อแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับ
การเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการแพน 
(ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหว
จะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทานั้น) 
จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่น
เปนไปอยางงายดายยิ่งข้ึน

ปดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อยึดกลองไวกับขาตั้งกลองอยางมั่นคง แตใหเปดใชระบบนี้
หากสวนหัวของขาตั้งไมมั่นคงหรอืเมือ่ใชขาตัง้แบบขาเดียว
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D ระบบลดภาพสั่นไหว
อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน

ขณะชารจแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะหยุดทํางาน ขณะท่ีระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน 
ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใชความผิดปกติแตอยางใด รอจนกระทั่ง
ภาพบนชองมองภาพนิ่งกอนท่ีจะถายภาพ

A สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว (เลนส AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G 
ED VR II)

สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวใชเพื่อเลือกโหมดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อเปดลดภาพสั่นไหว
• เลือก NORMAL เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เม่ือถายภาพจากตําแหนงท่ีถูกกําหนดตายตัวไว
และในสถานการณอื่นๆ ท่ีทําใหกลองเคลื่อนไหวเล็กนอย

• เลือก ACTIVE เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เม่ือถายภาพจากยานพาหนะที่เคลื่อนท่ี ขณะกําลังเดิน 
และในสถานการณอื่นๆ ท่ีทําใหกลองเคลื่อนไหว

เลื่อนสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวไปท่ี NORMAL เพื่อถายภาพแบบแพนกลอง เม่ือแพนกลอง 
ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของการแพน (ตัวอยางเชน 
ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทาน้ัน) 
จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่นเปนไปอยางงายดายยิ่งขึ้น
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A การใชแฟลชในตัวกลอง
เม่ือใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกลองเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮูดออก
เพื่อปองกันขอบมืด (เงาท่ีเกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตัวกลอง)

เงามืด ขอบมืด
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR:

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

D5300/D5000/D3100/D3000
18 มม. 2.5 เมตร
24 มม. 1.0 เมตร

D5200/D5100/D3200
18 มม. 3.0 เมตร
24 มม. 1.0 เมตร

D5500/D3300
18 มม. 2.5 เมตร
24 มม. 1.0 เมตร

35–105 มม. ไมมีขอบมืด
D7200/D7100/D7000/D300 series/

D200/D100/D80
ท้ังหมด ไมมีขอบมืด

D90/D70 series
18 มม. 1.5 เมตร

24–105 มม. ไมมีขอบมืด

D50
18 มม. 1.0 เมตร

24–105 มม. ไมมีขอบมืด

D60/D40 series
18 มม. 2.5 เมตร
24 มม. 1.0 เมตร

35–105 มม. ไมมีขอบมืด
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AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR:

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สดุ
ที่ไมเกิดขอบมืด

D7200/D7100/D7000/D300 series/
D200/D100

18 มม. 1.0 เมตร
24–140 มม. ไมมีขอบมืด

D90/D80/D50
18 มม. 2.5 เมตร
24 มม. 1.0 เมตร

35–140 มม. ไมมีขอบมืด

D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/
D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 series/D60/ D40 series

18 มม. 1.0 เมตร
24 มม. 1.0 เมตร

35–140 มม. ไมมีขอบมืด

AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II:

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สดุ
ที่ไมเกิดขอบมืด

D7200/D7100/D7000/D300 series/
D200/D100

18 มม. 1.0 เมตร
24–200 มม. ไมมีขอบมืด

D90/D80
24 มม. 1.0 เมตร
35 มม. 1.0 เมตร

50–200 มม. ไมมีขอบมืด
D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/

D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 series/D60/D50/ D40 series

24 มม. 1.0 เมตร

35–200 มม. ไมมีขอบมืด

เน่ืองจากแฟลชในตัวกลองสําหรับ D100 และ D70 จะครอบคลุมเฉพาะมุมมองภาพของเลนสท่ีมี
ระยะโฟกัส 20 มม. หรือมากกวา จึงเกิดขอบมืดขึ้นท่ีทางยาวโฟกัส 18 มม.
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A อุปกรณเสริมที่จัดมาใหสําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-67 ขนาด 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง
• ถุงใสเลนส CL-1018
• ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-32 
จัดใหเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเคร่ืองหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
ตามท่ีแสดงในภาพ q จากน้ันหมุนฮูด (w) จนกระท่ังเคร่ืองหมาย ● ตรงกับเคร่ืองหมาย
ล็อคเลนสฮูด (— )

เม่ือติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดท่ีแนนเกินไป อาจเกิด
ขอบมืดขึ้น ถาติดฮูดไมถูกตอง

สามารถถอดและยึดบนเลนสเม่ือไมใชงาน

A อุปกรณเสริมสําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• ฟลเตอรแบบเกลียว 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-1 และ LF-4
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A อุปกรณเสริมที่จัดมาใหสําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-67 ขนาด 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

A อุปกรณเสริมอืน่ๆ สําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
• ฟลเตอรแบบเกลียว 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-1 และ LF-4
• ถุงใสเลนส CL-1018
• ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-32 
จัดใหเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเคร่ืองหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
ตามท่ีแสดงในภาพ q จากน้ันหมุนฮูด (w) จนกระท่ังเคร่ืองหมาย ● ตรงกับเคร่ืองหมาย
ล็อคเลนสฮดู (— )

เม่ือติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดท่ีแนนเกินไป อาจเกิด
ขอบมืดขึ้น ถาติดฮูดไมถูกตอง

สามารถถอดและยึดบนเลนสเม่ือไมใชงาน
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A อุปกรณเสริมที่จัดมาใหสําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-72 ขนาด 72 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง
• ถุงใสเลนส CL-1018
• ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-35 
จัดใหเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเคร่ืองหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
ตามท่ีแสดงในภาพ q จากน้ันหมุนฮูด (w) จนกระท่ังเคร่ืองหมาย ● ตรงกับเคร่ืองหมาย
ล็อคเลนสฮูด (— )

เม่ือติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดท่ีแนนเกินไป อาจเกิด
ขอบมืดขึ้น ถาติดฮูดไมถูกตอง

สามารถถอดและยึดบนเลนสเม่ือไมใชงาน

A อุปกรณเสริมสําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• ฟลเตอรแบบเกลียว 72 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-1 และ LF-4

NORMAL ACTIVE
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A หมายเหตุเก่ียวกับเลนสมมุกวางและกวางมาก
โฟกัสอตัโนมัติอาจไมใหผลลัพธตามท่ีตองการในสถานการณท่ีแสดงดานลาง

1 วัตถุในพ้ืนหลังครอบครองพื้นที่ของจุดโฟกัสมากกวาวัตถุหลัก:
หากจุดโฟกัสมีท้ังวัตถุท่ีอยูดานหนาและพื้นหลัง 
กลองอาจโฟกัสท่ีพ้ืนหลังและอาจทําใหวัตถุ
อยูนอกโฟกัส

ตัวอยาง: วัตถุภาพบุคคลที่อยูไกล 
และอยูหางจากพ้ืนหลัง

2 วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
กลองอาจยากที่จะโฟกัสวัตถุตัวแบบท่ีไมมี
คอนทราสตหรือมีขนาดเล็กกวาวัตถุท่ีอยูท่ีพ้ืนหลัง

ตัวอยาง: ทุงดอกไม

ในกรณีเหลาน้ี ใหใชแมนวลโฟกัสหรือใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสวัตถุอืน่ท่ีอยูในระยะเดียวกัน จากน้ัน
จัดองคประกอบภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี “การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี” (0 96)
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A การใช M/A (โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล) กับเลนส AF-S DX NIKKOR 
18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II

ในการโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล (M/A):
1 เลื่อนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนส (0 365) ไปยังโหมด M/A
2 โฟกัส
หากตองการ ทานสามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติโดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสในขณะ
กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงคางไว (หรือในขณะกดปุมท่ีกําหนดเปน AF-ON ในเมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง) หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง (หรือกดปุมอีกคร้ัง)

A การโฟกัสดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR และ AF-S DX 
NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

หากเลือก AF ทีละภาพ (AF-S) ขณะที่โหมดโฟกัสของกลองและสวิทชเลนส A-M ตั้งไวเปน A 
สามารถปรับโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรคางไวคร่ึงหน่ึงหลังจากเสร็จส้ินการใชโฟกัสอัตโนมัติและ
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสดวยตนเอง อยาหมุนวงแหวนปรับโฟกัสกระทั่งโฟกัสอัตโนมัติทํางานเสร็จส้ิน 
หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงอีกคร้ัง
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❚❚มาตรฐานที่รองรบั
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟล
ของกลองหรอื DCF) คือมาตรฐานทีใ่ชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอล
เพื่อใหกลองแตละยี่หอสามารถใชไฟลรวมกันได

• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวาง
ในอุตสาหกรรมที่ทําใหสามารถพิมพภาพจากคําสั่งพิมพที่เก็บอยูในการดหนวยความจําได

• Exif รุน 2.3: กลองรองรับ Exif (Exchangeable Image File Format สําหรับกลองภาพนิ่ง
ดิจิตอล) รุน 2.3 มาตรฐานซึ่งใชขอมูลที่เก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรงุ
คุณภาพสีใหดีที่สุด เมือ่พิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพทีร่องรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางกลองดิจิตอลและอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ
เพื่อใหสามารถพิมพภาพผานเครือ่งพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอร
กอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมเีดีย
ที่ใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรบัผูบรโิภคและอุปกรณ AV ที่สามารถสงผานขอมูล
ภาพและเสียง รวมทั้งสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณที่รองรบั HDMI โดยผานสายสัญญาณ
ที่เช่ือมตออยูเพียงเสนเดียว
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ขอมูลเครื่องหมายการคา
IOS เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Cisco Systems, Inc., 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่ๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ์ 
Windows เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอืน่ๆ PictBridge เปนเคร่ืองหมายการคา โลโก SD, SDHC 
และ SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition 
Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing, 
LLC

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Wi-Fi Alliance 
N-Mark เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท NFC Forum, Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอืน่ๆ ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ี
หรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 
ในเมนูตั้งคา (0 293)

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2015 The HarfBuzz Project 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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A ใบรับรอง
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การดหนวยความจํา SD ตอไปนี้ผานการทดสอบและรับรองใหใชกับกลองตัวนี ้แนะนํา
ใหใชการดที่มีความเร็วในการเขียนระดับ 6 หรือสูงกวาสําหรบัการบันทึกภาพยนตร 
การบันทึกอาจสิ้นสุดลงโดยไมคาดคิด เมื่อใชการดที่มีความเร็วในการเขียนต่ํา

1 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ันรองรับการดขนาด 2 GB
2 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ันรองรับ SDHC กลองรองรับ UHS-1
3 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ันรองรับ 

SDXC กลองรองรับ UHS-1

การดอ่ืนๆ ยังไมไดรับการทดสอบ สําหรบัรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดที่ระบุไวขางตน 
โปรดติดตอผูผลิต

การดหนวยความจําท่ีไดรบัการรับรอง

การด SD การด SDHC 2 การด SDXC 3

SanDisk
2 GB 1 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB, 128 GB, 
256 GB, 512 GB

Toshiba 64 GB

Panasonic —
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 
16 GB, 24 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

Lexar Media 2 GB 1 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB —
Multi-use

—
8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB
Platinum II

Professional
64 GB, 128 GB, 
256 GB

Full-HD Video 4 GB, 8 GB, 16 GB —
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ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดในการดหนวยความจํา 
SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC ขนาด 16 GB ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ 
(0 77), ขนาดภาพ (0 81), และการตั้งคาพื้นที่ภาพ (0 73) แบบตางๆ

❚❚พืน้ทีภ่าพ DX (24×16)

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

12 บิท
— 22.2 MB 379 27

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

14 บิท
— 28.0 MB 294 18

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 20.6 MB 511 35
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 25.4 MB 428 26

JPEG Fine 3

ใหญ 12.7 MB 929 100
กลาง 7.7 MB 1500 100
เล็ก 3.9 MB 2900 100

JPEG Normal 3
ใหญ 6.5 MB 1800 100
กลาง 3.9 MB 3000 100
เล็ก 2.1 MB 5600 100

JPEG Basic 3

ใหญ 2.7 MB 3500 100
กลาง 1.9 MB 5700 100
เล็ก 1.1 MB 10300 100
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❚❚พื้นที่ภาพ 1.3× (18×12)

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงหากเลือก 

เนนคุณภาพ สําหรับ การบีบอัดภาพ JPEG (0 80), ตั้งคาความไวแสง (ISO) เปน 12800 
หรือสูงกวา หรือเปดใชลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนานหรือควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ

3 เปนตัวเลขเมื่อตั้งคา การบีบอัดภาพ JPEG เปน เนนขนาด การเลือก เนนคุณภาพ 
จะเพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG ทําใหจํานวนภาพและความจุของบัฟเฟอรลดลง

คณุภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

12 บิท
— 15.0 MB 575 44

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

14 บิท
— 18.7 MB 449 29

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 13.8 MB 770 67
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 16.9 MB 648 46

JPEG Fine 3

ใหญ 8.6 MB 1300 100
กลาง 5.3 MB 2200 100
เล็ก 2.9 MB 4000 100

JPEG Normal 3
ใหญ 4.3 MB 2600 100
กลาง 2.8 MB 4300 100
เล็ก 1.5 MB 7400 100

JPEG Basic 3

ใหญ 2.0 MB 5100 100
กลาง 1.4 MB 7900 100
เล็ก 0.9 MB 13100 100

A d3—ถายตอเนื่องสูงสุด (0 280)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง 
1 ถึง 100



382

สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็ม
จะแตกตางกันไปในแตละสภาพของแบตเตอรี ่อุณหภมูิ ชวงหางเวลาระหวางภาพ 
และระยะเวลาที่กลองแสดงเมนู ในกรณีแบตเตอรี่ AA ความจุของแบตเตอรี่ยังแตกตางกันไป
ในแตละยี่หอและการเก็บรกัษา ทั้งนี้ไมสามารถใชแบตเตอรี่บางรุนได ตอไปนี้เปนคาตัวอยาง
สําหรับกลองและอุปกรณเสรมิชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีห่ลายรูปแบบ MB-D15
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1)
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 1110 ภาพ
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D15): ประมาณ 1110 ภาพ
แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D15): ประมาณ 630 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 2)
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 4090 ภาพ
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D15): ประมาณ 4090 ภาพ
แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D15): ประมาณ 1510 ภาพ

• ภาพยนตร 3

แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 80 นาท ีตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D15): ประมาณ 80 นาที ตวัอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง
แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D15): ประมาณ 30 นาที ตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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1 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR ภายใตเงื่อนไข
การทดสอบตอไปน้ี: ปรับเลนสวนจากระยะอนันตจนระยะต่ําสุดและถายภาพที่การตั้งคาเร่ิมตนทุกๆ 
30 วินาที แฟลชจะยิงหน่ึงคร้ังเวนหน่ึงคร้ัง ไมไดใชไลฟวิว

2 วัดผลท่ี 20 °C ดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR ภายใตเงื่อนไข
การทดสอบตอไปน้ี: ตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Basic ตั้งขนาดภาพเปน M (กลาง), 
ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลาสามวินาทีและวนปรับโฟกัส
จากระยะอนันตจนถึงระยะใกลสุดสามรอบ จากน้ันถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพ
เปนเวลาหาวินาทีแลวปดจอภาพ หลังจากหมดเวลาแสตนดบาย จะเริ่มตนใหมอีกคร้ัง

3 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm 
f/3.5–5.6G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑ
เก่ียวกับการถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถ
ถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 29 นาที และ 59 วินาที (1080/30p) ดวยขนาด 4 GB 
การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิของกลองเพ่ิมขึ้น

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi ของกลอง (LAN ไรสาย)
• การใชกลองกับอุปกรณเสรมิอ่ืนๆ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีารจ EN-EL15 ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาข้ัวแบตเตอรี่ใหสะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ลดลง

• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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u (อาทิตยตก)..................................................43
v (ยํ่าคํ่า/รุงเชา) ...............................................43
w (สัตวเลี้ยง) ...................................................43
x (ภาพถายใตแสงเทียน) ....................................43
y (ดอกไมบาน) ................................................43
z (สีสันฤดูใบไมรวง) .........................................43
0 (ภาพอาหาร) .................................................43
% (ไนทวิชัน).....................................................44
g (ภาพรางสี) ...........................................44, 46
i (ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว) ...............................45, 47
u (เลือกสีเดน) ...........................................45, 49
1 (ภาพเงา) .....................................................45
2 (ไฮคีย) .........................................................45
3 (โลวคีย) .......................................................45
P (โปรแกรมอัตโนมัติ).........................................52
S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) ...............................53
A (อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง) ...............................54
M (ปรับเอง) .......................................................56
U1/U2 ...............................................................62
S (ถายทีละภาพ) ...............................................66
CL (การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า) .................66
CH (การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง) .................66

Q (ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ) ....................................66
E (ต้ังเวลาถาย) ..........................................66, 69
MUP (ยกกระจกขึ้น) ......................................66, 71
! (AF ที่ใบหนา)...............................................88
$ (AF พื้นที่กวาง) .............................................88
% (AF พื้นที่ปกติ)..............................................88
& (AF ติดตามวัตถุ)........................................89
a (เฉลี่ยทั้งภาพ) ...........................................105
Z (เนนกลางภาพ) .........................................105
b (เฉพาะจุด) ................................................105
AUTO (แฟลชอัตโนมัติ) ....................................145
Y (ลดตาแดง) .......................................145, 147
SLOW (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรตํ่า) ......145, 
147

REAR (แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง) ......147
E (การชดเชยแสง) ..........................................109
Y (ชดเชยแสงแฟลช) ....................................151
O (โปรแกรมแบบยืดหยุน) ..................................52
ปุม a (ไลฟวิว) ..................................12, 31, 161
ปุม i ......................................................189, 233
ปุม R (ขอมูล)..........................................13, 185
ปุม J ......................................................17, 284
ปุม D.................................................................5
L (ต้ังคาเอง) ......................................111, 120
D (การถายครอม).......................................197
I (สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส) ....34, 93, 98
t (หนวยความจําบัฟเฟอร) ................................68
M (สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน)...............36

ตัวเลข

1.3× (18×12) ..................................73, 168, 169
12 บิท ...............................................................80
14 บิท ...............................................................80

A

Active D-Lighting ...........................139, 207, 270
AE เทานั้น (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ)...........197

ดัชนี
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AE และแฟลช (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .....197
AF............................................................... 83–95
AF จดุเดียว..................................................86, 90
AF ตลอดเวลา....................................................84
AF ตอเนื่อง ........................................................83
AF ติดตามวัตถุ ..................................................89
AF ทีละภาพ ................................................83, 84
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส ......................86, 90
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ...................87, 90
AF ใบหนา .........................................................88
AF พืน้ที่กวาง.....................................................88
AF พืน้ที่ปกติ .....................................................88
AF อัตโนมัติ .......................................................83
AF-A .................................................................83
AF-C.........................................................83, 276
AF-F .................................................................84
AF-S ...................................................83, 84, 276

C

Camera Control Pro 2 ....................................319
Capture NX-D .................................................... ii
CLS ................................................................311
Creative Lighting System...............................311

D

DCF................................................................376
D-Lighting ......................................................294
DPOF .....................................................267, 376
DX (24×16)......................................73, 168, 169

E

Exif .................................................................376

G

GPS........................................................227, 241

H

H.264 .............................................................356
HDMI..............................................170, 292, 376
High Dynamic Range (HDR)..................141, 270

I

i-TTL ...............................................................149

J

JPEG ..........................................................77, 80
JPEG Basic ......................................................77
JPEG Fine.........................................................77
JPEG Normal....................................................77

L

L (ใหญ).....................................................81, 169

M

M (กลาง) ...................................................81, 169
MB-D15 ..........................................281, 286, 319

N

NEF (RAW) .........................................77, 80, 302
NFC ........................................................254, 264

P

PictBridge.......................................................376
Picture Control........................................130, 132

R

RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2 
(หนาที่ของการดในชองที่ 2)...............................82

RGB................................................................237

S

S (เล็ก) ......................................................81, 169
SSID ...............................................................251

U

User Settings....................................................62
UT-1................................................................319
UTC ........................................................228, 241

V

ViewNX-i ............................................................. ii
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W

WB (ไวตบาลานซ) ...................................111, 202
Wi-Fi ...............................................................250
Wireless Mobile Utility............................250, 251
WT-5...............................................................319

ก

กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง................................34
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด...................................35
กรอบพืน้ที่ AF......................................10, 25, 235
กระจก ...............................................71, 156, 324
กราฟฮสิโตแกรม ......................................237, 238
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง.............................283
การชารจแบตเตอรี่ .............................................21
การซอนภาพ............................................294, 299
การซูมแสดงภาพ..............................................243
การดหนวยความจํา................22, 27, 82, 379, 380
การดหนวยความจํา SD..........22, 27, 82, 379, 380
การตรวจสอบแฟลชนํา .............................149, 154
การตอบสนองความถี่ ...............................192, 274
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ..................................276
การต้ังชื่อไฟล...........................................268, 273
การต้ังเวลา ................................................69, 217
การตัดสวนภาพยนตร.......................................179
การติดตามระยะโฟกัส ................................85, 276
การถอดเลนสออกจากกลอง................................29
การถายครอม ..........................................197, 284
การถายครอมคาแสง ........................................197
การถายครอมแฟลช..........................................197
การถายแบบเวนชวงเวลา..........................217, 272
การถายภาพซอน .....................................211, 272
การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า .................66, 280
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง .........................66
การบันทึก NEF (RAW)...............................80, 269
การบีบอัดภาพ JPEG .................................80, 269
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .....................114
การปองกันภาพ................................................245
การเปดชัตเตอรคาง ......................................58, 59

การรีเซ็ตโดยกดสองปุม .....................................194
การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน.............................194
การเรียงหมายเลขไฟล ......................................280
การลดตาแดง ...........................................145, 147
การล็อคคาแสง.................................................107
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ ....................................107
การล็อคโฟกัส.....................................................93
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส ............................98
การแสดงแบบปฏิทิน.........................................232
การแสดงผลขอมลูการถายภาพ ...........13, 185, 281
การแสดงภาพขนาดยอ .....................................231
การแสดงภาพเต็มจอ ........................................229
แกไขตาแดง .....................................................294

ข

ขนาด.........................................................81, 169
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ......................166, 192, 273
ขนาดภาพ ..................................81, 169, 269, 310
ขอมลู ......................................................185, 234
ขอมลูการถายภาพ............................................239
ขอมลูการแสดงภาพ..........................................234
ขอมลูบอกตําแหนง ...................................227, 241
ขอมลูภาพถาย .................................................234
ขอมลูภาพรวม..................................................242
ขอมลูเลนสที่ไมมี CPU......................................224
ขั้ว CPU...........................................................307
ขาต้ังกลอง ...........................................................3

ค

ควบคุมขอบมืด.................................................271
ควบคุมความผิดเพี้ยน.......................................295
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........................271
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ .............................102
ความจุการดหนวยความจํา ...............................380
ความดัง ...........................................................178
ความดังของหูฟง ..............................................193
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช .........................282, 351
ความละเอียดสูง ...............................................376
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ............................80
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ความไวของไมโครโฟน ..............................192, 273
ความไวชัตเตอร............................................53, 56
ความไวชัตเตอรของแฟลช.........................148, 283
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด .......................................103
ความไวแสง ...............................................99, 102
ความไวแสงสูงสุด.............................................103
ความสวางของจอภาพ......................191, 192, 289
คัดลอกภาพ .....................................................267
คาความไวแสง (ISO)..........................99, 102, 281
คาต้ังจากโรงงาน ..............................................194
คาที่เพิ่งต้ัง .......................................................297
คารูรับแสง ...........................................52, 54, 307
คารูรับแสงสูงสุด...............................150, 307, 317
คาแสง ..................................................... 105–110
คําอธิบายภาพ .................................................291
คุณภาพของภาพ........................................77, 268
คุณภาพภาพยนตร ...........................166, 192, 273
เครือขาย..........................................................293
เครือขายไรสาย ........................................250, 319
เครื่องหมายระนาบโฟกัส.....................................98
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ัง........363, 364, 365

จ

จอภาพ ................................................12, 39, 229
จัดการ Picture Control ....................135, 270, 275
จํานวนจุดโฟกัส................................................277
จํานวนภาพ......................................................382
จุดโฟกัส ............................33, 34, 86, 89, 98, 277

ฉ

ฉายสไลด.........................................................267
เฉพาะจุด .........................................................105

ช

ชดเชยแสง .......................................109, 278, 283
ชดเชยแสงแฟลช ..............................................151
ชดเชยแสงอยางละเอียด ...................................278
ชวงแฟลช ........................................................150
ชอง .....................................................27, 82, 233

ชองตอ HDMI.......................................................2
ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก ..........................2
ชองมองภาพ ......................... 10, 25, 70, 319, 349
ชองและโฟลเดอรแสดงภาพ...............................233
ชุดแบตเตอรี่ .....................................................319
ชุดสื่อสาร.........................................................319

ซ

ซอนภาพ ..........................................................266
โซนเวลาและวันที่........................................24, 290

ด

ดู SSID ............................................................251

ต

ตกแตงอยางรวดเร็ว ..........................................295
ต้ังคา Picture Control ......................130, 270, 275
ต้ังคาความไวแสง (ISO)............................102, 271
ต้ังคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร .........275
ต้ังคาเอง (ไวตบาลานซ) ............................111, 120
ต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม....................................227
ต้ังเวลาถาย ..........................................66, 69, 279
ต้ังเวลาสแตนดบาย ............................37, 227, 279
ตัดตอภาพยนตร ...............................179, 233, 296
ตัดสวน ....................................................294, 298
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ .........................234, 266
ตัวเลือกโหมดโฟกัส.............................................83
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย ......................................319
ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ ...............................87, 90

ถ

ถายครอม ADL.................................................207
ถายครอมไวตบาลานซ 
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .........................202
ถายครอมอัตโนมัติ....................................197, 284
ถายตอเนื่องสงูสุด.............................................280
ถายทีละภาพ......................................................66
ถายภาพเหลื่อมเวลา .................................171, 275
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ท

ทางยาวโฟกัส...........................................225, 309
ทําความสะอาดเซน็เซอร ...................................321
ทิวทัศน (ต้ังคา Picture Control) .......................130
โทนภาพ ..................................................133, 135
โทนสีเดียว ...............................................130, 294

น

เนนกลางภาพ ..........................................105, 278
เนนขนาด (การบีบอัดภาพ JPEG) .......................80
เนนคุณภาพ (การบีบอัดภาพ JPEG) ...................80
ในรม (ไวตบาลานซ) .........................................111

บ

บันทึก User Settings .........................................62
บันทึก/โหลดการตั้งคา ......................................291
บันทึกจุดโฟกัสตามการหมนุกลอง .....................277
บันทึกเฟรมที่เลือก ....................................179, 183
บีบอัด (รูปแบบ) .................................................80
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ (รูปแบบ)...............80
แบตเตอรี่ ...............................21, 22, 26, 291, 359
แบตเตอรี่นาฬิกา ..............................................188

ป

ปรับ AF อยางละเอียด ......................................292
ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสัง่ ................101
ปรับภาพตรง ....................................................295
ปรับสัดสวนภาพ...............................................296
ปรับเอง .......................................................56, 97
ปลอยปุมเพือ่ใชแปนหมุน..................................285
ปลั๊กตออะแดปเตอร AC....................................319
ปลายทาง ................................................192, 273
ปุม AE-L/AF-L ..........................94, 107, 285, 288
ปุม Fn ...............................................76, 284, 288
ปุม OK (ตกลง) ..........................................17, 284
ปุม Preview...............................55, 167, 285, 288
ปุม Pv .......................................55, 167, 285, 288
ปุมกดชัตเตอร ......................35, 93, 107, 279, 288
ปุมบันทึกภาพยนตร .................................163, 286

ปุมปรับแกสายตา ...............................25, 319, 333
ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร............8, 66
ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด ...........................6
ปุมเลือกไลฟวิว...........................................31, 161
ปุมโหมด AF.................................................84, 90
เปรียบเทียบภาพคูกัน........................................296
เปดใช AF ........................................................277
แปนเลือกโหมดลั่นชตัเตอร ..............................8, 66
แปนหมุนเลือกคําสั่ง .........................................285
แปนหมุนเลือกโหมด .............................................6
โปรแกรมแบบยืดหยุน .........................................52
โปรแกรมอัตโนมัติ...............................................52
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ..........................295, 302

ผ

แผงควบคุม ..........................................................9

ฝ

ฝาปดชองมองภาพ .............................................70
ฝาปดตัวกลอง ..............................................3, 319

พ

พื้นที่ภาพ ...............73, 75, 81, 168, 169, 269, 274
พื้นที่สี ..............................................................270

ฟ

ฟลูออเรสเซนต (ไวตบาลานซ) ...........................111
ฟอรแมตการดหนวยความจํา .............................289
แฟลช ........................36, 144, 145, 151, 153, 311
แฟลช (ไวตบาลานซ) ........................................111
แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR 313
แฟลชเทานั้น (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) .......197
แฟลชในตัวกลอง ........................................36, 144
แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล 
SLR...............................................................149
แฟลชสัมพนัธกับมานชัตเตอรชุดแรก..................147
แฟลชสัมพนัธที่ความไวชัตเตอรตํ่า .............145, 147
แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดที่สอง ....................147
แฟลชเสริมภายนอก ..................................283, 311
แฟลชอัตโนมัติ..................................................145
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แฟลต (ต้ังคา Picture Control)..........................130
โฟกัสชองมองภาพ......................................25, 319
โฟกัสซิ่งสกรีน...................................................350
โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา...................................85
โฟกัสอัตโนมัติ .............................................. 83–95
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล.......................................268
โฟลเดอรแสดงภาพ...........................................266
ไฟชวยหาออโตโฟกัส ................................277, 317
ไฟแบ็คไลท ..........................................................5
ไฟหนาจอ LCD............................................5, 281

ภ

ภาพที่เกินมา (หนาที่ของการดในชองที่ 2) ............82
ภาพบุคคล (ต้ังคา Picture Control)...................130
ภาพยนตร........................................................161
ภาพรางสี.............................................44, 46, 295
ภาพลายเสนสี ..................................................295
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว .................................45, 47, 296
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน...................................290
ภาษา (Language) ..................................290, 357

ม

มาตรฐาน (ต้ังคา Picture Control) ....................130
มุมมองภาพ .....................................................310
เมฆมาก (ไวตบาลานซ) ....................................111
เมนูของฉัน.......................................................297
เมนูต้ังคา .........................................................289
เมนูถายภาพ ....................................................268
เมนูถายภาพยนตร............................................273
เมนูรีทัช ...................................................233, 294
เมนูแสดงภาพ ..................................................266
เมาทเลนส .....................................................3, 98
แมนวลโฟกัส ......................................................97
โมเดลลิ่งแฟลช ...........................................55, 284
ไมโครโฟน........................................................193
ไมโครโฟนภายนอก...........................................193
ไมเรด ..............................................................116

ย

ยกกระจกขึ้น ................................................66, 71
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด............................324
ยอขนาด ..........................................................295

ร

ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง ........................278
ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)....................278
ระนาบกลอง.........................................13, 14, 291
ระบบลดภาพสั่นไหว .........................................367
ระบบวัดแสง...............................................37, 105
ระยะชัดลึก.........................................................55
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