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• โปรดอานคูมือนีใ้หถีถ่วนกอนใชกลอง
• โปรดอาน "เพื่อความปลอดภัยของทาน" สําหรับวิธกีารใช
กลองที่ถกูตอง (หนา xii)

• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือน้ีไวเพ ืออางอิงในอนาคต

กลองดจิิตอล

คูมือการใชงาน
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ใช SnapBridge เพื่อควบคุมกลองในระยะไกลจากสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต (สมารทดีไวซ) ของคุณ 
แลวดาวนโหลดรูปภาพจากกลอง

ดาวนโหลดฟรีวันนี้!
SnapBridge คือแอพที่ไมตองเสียคาใชจายใน Apple App 
Store® บน Google Play™ และจากเว็บไซตตอไปน้ี:

http://snapbridge.nikon.com
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Nikon สําหรับขาว SnapBridge ลาสุด

เชื่อมตอกลองของคุณกับสมารทดีไวซ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อจับคูกลองของคุณก ับสมารทดีไวซ:

1 เปดใชตัวชวยเชื่อมตอบนกลองของคุณ

2 แตะชื่อกลองบนสมารทดีไวซของคุณ

3 กดปุม J ของกลองแลวแตะ Pair (จับคู) 
บนสมารทดีไวซ (การแสดงผลจะแตกตางกนัไป
ตามอุปกรณและระบบปฏิบัติการ)

ดูหนา 28 สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู

รบั SnapBridge ทันที!

ช่ือรุน D7500: N1610
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เพิม่ประสบการณการถายภาพของคุณดวย SnapBridge

เพิม่ประสบการณการถายภาพของคุณโดยการใช SnapBridge เพือ่:

ดาวนโหลดรูปภาพจากกลองของคุณไปยังสมารทดีไวซผานทางการเชื่อมตอ 
“เปดเสมอ” จะทําใหการแบงปนรูปภาพทางออนไลนงายขึ้นและ
ลดความยุงยากไดมาก

อัปโหลดรูปภาพและภาพยอสวนขนาดเล็กไปยังบริการจัดเก็บคลาวด NIKON 
IMAGE SPACE

• ควบคุมกลองจากระยะไกล

• เพิ่มเครดิต (ขอมูลลิขสิทธิ์ ความคิดเห็น ขอความ หรือโลโกใดๆ จํานวน
สองรายการ) ไปยังรูปภาพของคุณไดโดยตรง

• อัปโหลดเวลาและตําแหนงโดยอัตโนมัติจากสมารทด ีไวซของคุณไปยัง
กลองของคุณ

• รับการอพัเดทเฟรมแวรของกลอง

A ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ SnapBridge
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดใชการชวยเหลือออนไลนในแอพ SnapBridge
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เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวนและ
เก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน ี้ซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหน าจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา เมนูและขอความ
โตตอบของกลองและสมารทดีไวซอาจแตกตางจากท ี่แสดงไวในท่ีน่ี

ในคูมือเลมน้ี จะเรียกสมารทโฟนและแท็บเล็ตว า “สมารทดีไวซ”

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

D ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางอิงไปยังสวนอื่นๆ ในคูมือเลมน้ี

A เพ่ือความปลอดภยัของทาน

กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภัย
ของทาน” (0 xii)
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การสนับสนุนผูใชงาน Nikon
หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ 
โปรดติดตอตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวแทน Nikon ในพื้นท่ีของคุณ โปรดเยี่ยมชม 
http://www.nikon-asia.com/support

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

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

ผูที่ซ้ือกลองพรอมชุดเลนสควรตรวจสอบวามเีลนสอยูภายในบรรจุภัณฑดวย 
การดหนวยความจํามแียกจําหนายตางหาก กลองที่ซ้ือจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและ
ขอความเปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทานั้นและจะไมรองรบัภาษาอื่นๆ ทางบรษิัท
ตองขออภัยตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภณัฑ

ขอบยางรองตา DK-28 
(0 90; ตอเขากับกลอง)

ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 24, 287)

กลอง D7500 (0 1)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี (0 19, 21)
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับเสียบผนัง หรือสายไฟ
อยางใดอยางหนึ่ง โดยประเภทและรูปรางอาจแตกต างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย; 
0 19)
ฝาปดชองมองภาพ DK-5 (0 90)
สายคลองกลอง AN-DC3 BK (0 19)
สาย USB UC-E20 

ใบรับประกัน
คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี)

A ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ViewNX-i และ Capture NX-D
ใช ViewNX-i เพื่อปรับความละเอียดรูปภาพหรือเพ่ือคดัลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรสําหรับดูภาพ 
หรือใช Capture NX-D เพ่ือปรับความละเอียดรูปภาพท่ีคัดลอกไปยังคอมพิวเตอรแลว และเพื่อ
แปลงรูปภาพ NEF (RAW) ไปเปนรูปแบบอื่นๆ ดาวนโหลดแอพพลิเคชันเหลาน้ีไดจาก: 
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตน้ีเพื่อดูขอมูลลาสุดเกี่ยวกับซอฟตแวรของ Nikon รวมถึง
ความตองการของระบบ
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เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอาน “เพือ่ความปลอดภัย
ของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลติภัณฑนี้

เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

 อันตราย: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้ซึ่งมีความหมายวา
มคีวามเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 คําเตือน: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําใหเสียชีวิตหรือ
ไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 ขอควรระวงั: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําไดรับบาดเจ็บ
หรือทรัพยสินเสียหาย

 คําเตือน

• หามใชขณะเดินหรือขบัขี่รถยนต
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภณัฑน้ี หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออกเนื่องจาก
การตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอ่ืนๆ ได

• ถาคุณสังเกตเห็นความผดิปกติใดๆ เชน มีกล่ินผ ิดปกติ ความรอน หรือควันออกมาจากผลิตภัณฑ 
ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที
การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปล๊ักหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• อยาใหผวิหนังคุณสัมผสักับผลิตภัณฑน้ีจนนานเกินไปขณะที่เคร่ืองทํางานหรือเสียบสายไฟอยู
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรุนแรงได

• หามใชผลิตภัณฑน้ีใกลประกายไฟหรือกาซ เชน กาซหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
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• หามมองพระอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นผานเลนสหรือกลองโดยตรง
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความพิการทางสายตาได

• อยาหันแฟลชหรือไฟชวยหา AF ไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• เก็บผลิตภณัฑน้ีใหพนมือเด็ก
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวัง
ชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของผลิตภณัฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอรี่เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร ACท่ีไมไดถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ
ผลิตภัณฑน้ี เมือ่ใชแบตเตอรี่ เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร ACท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการใชงาน
กับผลิตภณัฑน้ี หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวางของหนัก
ทับสายไฟ หามสัมผัสกบัเปลวไฟ หรือความรอน

- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเด ินทาง เพ่ือแปลงความตางศักยไฟฟาจากโวลต
หน่ึงไปเปนอีกโวลตหน่ึง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC

การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• หามจับปล๊ักไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหร ือใชอะแดปเตอร AC ขณะท่ีมีพายุฟาคะนอง
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ท่ีมีอุณหภมูิสูงหรือต่ําจดั
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวัง

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ
แสงที่ถูกโฟกัสโดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมือ่ถาย
วัตถุที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม แสงแดดที่รวมโฟกัสเขาไปในกลอง เมื่อดวงอาทิตย อยูใกล
กรอบภาพ อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟได
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• ปดผลิตภัณฑน้ีเมื่อมีการหามใชงาน ปดการใช งานคุณสมบัติไรสายเมื่อมีการหามใชงาน
อุปกรณไรสาย
คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภณัฑอาจสรางความขัดของตออุปกรณบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
หรือศูนยบริการทางการแพทยอ่ืนๆ

• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมีการใชงานผลิตภณัฑน้ีเปนเวลานาน
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

• หามจับชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหวของเลนสหรือชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหวอื่นๆ
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวตัถุ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามทิ้งผลิตภณัฑไวในที่ท่ีมีอุณหภมูิสูงเก ินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตราย (แบตเตอรี่)

• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผดิ
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
- ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง
- หามถอดแยกชิ้นสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ ก๊ิบติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑอ่ืน ในที่ท ี่เครื่องจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง

• อยาพยายามรีชารจแบตเตอรี่ EN-EL15a แบบรีชารจได เมื่อใชเคร่ืองชารจที่ไมไดถูกออกแบบ
มาตรงกับจุดประสงคน้ี
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได

• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอดวงตา
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 คําเตือน (แบตเตอรี่)

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภณัฑ
ใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอ่ืนที่คล ายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอร่ี เชน สีตกหรือรูปราง
ผิดเพ้ียน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่ EN-EL15a แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจในเวลาที่กําหนด
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้ อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตกหรือไฟติดขึ้นได

• กอนการทิ้ง ใหติดเทปที่ขั้วแบตเตอร่ีท้ังสองขาง
หากมีวัตถุโลหะเขามาสมัผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทำใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได ใหรีไซเคิลหรือ
กําจัดแบตเตอรี่ตามระเบียบขอบังคับทองถ่ิน

• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหน ังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณที่สัมผัสออก
ดวยนํ้าสะอาดปริมาณมากโดยทันที
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหผิวหน ังระคายเคือง
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑน ี้
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอ ีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมอืเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

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

คําช้ีแจง
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจติอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• สิ่งท่ีหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พนัธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรอื
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตราประทับที่ออกโดย
รัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําเอกสาร
บางประเภท
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ําใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เชค็ของขวัญ เปนตน)
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษ ัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ ไมสามารถใชภาพถาย
หรือบันทึกของผลงานที่มีลขิสิทธิ์ที่สรางขึน้จาก
กลองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวน
การใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงาน
สวนบุคคลอาจมีขอจํากัดในกรณีที่เปนภาพถาย
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือการแสดง
สด



xviii

การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอม ูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมลูที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ท ั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมลูภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง 
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน 
ภาพทองฟาปลอดโปรง) ใหเต็มอุปกรณเก็บขอมลูนั้น เมื่อลงมือทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ควรกระทํา
ดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินตางๆ ได

กอนการกําจัดทิ้งกลองถายรูปหรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอ่ืน ทานควรใชตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมด 
ในเมนูการต้ังคากลองถายรูปเพื่อลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ
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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

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

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

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

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

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอปัเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานท่ีติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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❚❚บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)
ผลิตภัณฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) ไมจำเปนตองขออนุญาต
จากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึง่ถูกสั่งหามหรือม ีการควบคุมพเิศษ: 
คิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย (รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ที่ไดรับอนุญาตกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลติภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ
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คําช้ีแจงสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
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ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่ที่อยู
ในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมลู: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช 
รหัสผานและขอมลูสวนตัวอ่ืนๆ

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

• เครือขายที่ไมปลอดภัย: การเชื่อมตอไปยังเคร ือขายเปดอาจมีผลทําใหมกีารเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต ใชเฉพาะ
เครือขายที่ปลอดภัย
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2 แปนหมุนเลือกโหมด .................................. 6

3 ชองรอยสายคลองขอมือ ........................... 19

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

5 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร..... 86

6 ชองเสียบอุปกรณเสริม (สําหรับชุดแฟลชเสริม
ภายนอก)............................................. 287

7 ปุมบันทึกภาพยนตร ............................... 179

8 สวิทชเปดปดการทํางาน ....................... 5, 26

9 ปุมกดชัตเตอร.................................... 52, 53

10 ปุม E .......................................... 127, 206

11 ปุม S/Q ............................... 118, 268

12 แผงควบคุม ............................................... 8

13 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 116
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ตัวกลอง (ตอ)

1 แฟลชในตัวกลอง ..............................55, 159

2 ไมโครโฟนสเตอริโอ .........................183, 259

3 ไฟชวยหา AF ...................................52, 261
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย............................89
ไฟชวยลดตาแดง ...........................160, 162

4 กระจก .............................................91, 292

5 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส ..............................................24

6 ปุม M/Y ............................159, 161, 167

7 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด .......................176

8 ปุม D.......................................158, 209

9 ฝาปดชองตอ USB, HDMI และ
ไมโครโฟนภายนอก ...............................287

10 ฝาปดขั้วตออุปกรณเสริมและ
ชองตอหูฟง .................................. 184, 223

11 ปุมถอดเลนส ........................................... 25

12 ปุมโหมด AF.................................. 100, 103

13 ตัวเลือกโหมดโฟกัส........................ 100, 115

14 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก... 184, 287

15 ชองตอสาย USB ................................... 287

16 ชองตอสาย HDMI ................................. 287

17 ขั้วตออุปกรณเสริม......................... 223, 287

18 ชองเสียบหูฟง........................................ 184

A ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเช ื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให
การถายโอนขอมูลติดขัด
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1 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 266

2 ปุม Fn1 ........................................ 266, 267

3 ปุม Fn2 ........................................ 266, 267

4 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.................... 21, 23

5 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ...... 21, 23

6 ฝาปดชองตออุปกรณจายไฟ

7 ชองตอขาตั้งกลอง

8 ขั้ว CPU

9 เมาทเลนส ....................................... 24, 116

10 AF coupling

11 ฝาปดตัวกลอง .............................iv, 24, 287
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ตัวกลอง (ตอ)

1 ปุม O/Q ..............................60, 247, 268

2 ปุม K............................................59, 225

3 การเอียงหนาจอ .........................12, 14, 269

4 ปุม G........................................41, 250

5 ปุม L/U ........................42, 130, 242

6 ปุม X/T ....................57, 97, 99, 240

7 ปุม W/Z..................................123, 225

8 ปุม R ..........................................187, 201

9 ชองมองภาพ ........................................9, 11

10 เซ็นเซอรตรวจจับสายตา............................13

11 ขอบยางรองตา .........................................90

12 ปุมปรับแกสายตา .....................................11

13 ปุม A ..........................111, 125, 266, 267

14 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก........................ 266

15 ลําโพง............................................... 5, 194

16 ปุม a ........................................... 49, 179

17 ปุมเลือกคําสั่ง.................................... 18, 42

18 ปุม J ..................................... 18, 42, 266

19 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ............................. 107

20 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
....................................................... 53, 87

21 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
....................................................... 21, 23

22 ปุม i ................................... 183, 205, 230

23 ตัวเลือกไลฟวิว ................................ 49, 179
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A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D จะเปนการเปดใชงานตั้งเวลา
สแตนดบายและไฟแบ็คไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) ทำใหดูหนาจอในท่ีมืดได 
เม่ือปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน ไฟจะยังสองสวางเปนเวลาสองสามวินาทีขณะท่ี
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางานหรือจนลั่นชตัเตอร หรือจนกวาจะหมุนสวิทช
เปดปดการทํางานไปทาง D อกีคร้ัง

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึกไว
ในอปุกรณแมเหล็ก

สวิทชเปดปด
การทํางาน
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แปนหมุนเลือกโหมด
กลองเครื่องนี้มโีหมดสําหรับใชงานตามที่ระบุไวตอไปนี้ ในการเลือกโหมด กดปุมปลดล็อค
แปนหมุนเลือกโหมด แลวหมุนแปน

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด

1 โหมด P, S, A และ M:
P — โปรแกรมอัตโนมัติ ......................73
S —อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง..............74
A — อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง ............75
M — ปรับเอง ....................................76

2 โหมดอัตโนมัติ:
i อัตโนมัติ ......................................48
j อัตโนมัติ (ปดแฟลช).....................48

3 โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ................................64

4 โหมด U1 และ U2 ....................................83

5 โหมดสําเร็จรูป..........................................61

A เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 285) ไดเฉพาะในโหมด M การเลือกโหมดอื่นขณะใชเลนสชนิดไมมี 
CPU จะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได
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A เสียงเตือนระหวางไลฟวิว
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากคุณหมุนแปนโหมดระหวางไลฟวิว ซึ่งไมใชความผิดพลาดหรือผิดปกติ
แตอยางใด



8

แผงควบคุม
แผงควบคุมแสดงการตั้งคากลองถายรูปที่หลากหลายเมื่อเปดกลอง รายการที่แสดงที่นี่
จะปรากฏครั้งแรกเมือ่เปดกลอง สามารถดูขอมูลการตั้งคาอ่ืนๆ ไดในสวนที่เกี่ยวของของคูมือนี้

1 ความไวชัตเตอร ..................................74, 76

2 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..........................75, 76

3 คาความไวแสง (ISO)..............................118

4 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ..................47

5 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ....46

6 ระบบวัดแสง.......................................... 123

7 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 118
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ .............................................. 121

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และ
การดหนวยความจําไว จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะ
แสดงขึ้น (ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจํา
บางการดจะแสดงขอมูลน้ีเฉพาะเมื่อกลองเปดอยู)

แผงควบคุม
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ชองมองภาพ

1 สัญลักษณแสดงโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ....... 64

2 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว .............. 64, 148

3 กรอบพ้ืนท่ี AF ................................... 11, 51

4 สัญลักษณแสดง “ไมมีการดหนวยความจํา”
............................................................. 21

5 ตัดครอบ DX 1.3× ............................ 93, 94

6 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือก เปด 
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d6, 
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ)....... 264

7 จุดโฟกัส .................................. 52, 107, 260

8 สัญลักษณแสดงการตัดครอบ DX 1.3×
....................................................... 93, 94

9 สัญลักษณแสดงความสูงต่ํา 1, 2

10 ตรวจพบการกะพริบ ............................... 255

11 สัญลักษณแสดงพิกัดระนาบ 1, 3

12 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
............................................. 52, 111, 116

13 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE) ................. 125

14 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 73



10

1 สามารถแสดงไดโดยการกดปุมท่ีไดกําหนด ระนาบกลองในชองมองภาพ โดยใชการตั้งคาแบบกํา
หนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 266)

2 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดง roll เม่ือหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั้ง” 
(ภาพถายบุคคล)

3 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดงความสูงต่ําเม ื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตัง้” 
(ภาพถายบุคคล)

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

15 ความไวชัตเตอร ..................................74, 76

16 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..........................75, 76

17 สัญลักษณแสดง HDR ............................156

18 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/แฟลช
............................................................210
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
............................................................215
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL ........219

19 คําเตือนแบตเตอรี่ใกลหมด ........................46

20 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......118

21 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
..............................................................47

22 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ...55, 271

23 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 169

24 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 265

25 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 77
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 127

26 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 167

27 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 128

28 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ .............................................. 121

29 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 47
จํานวนภาพที่เหลือ กอนท่ีหนวยความจํา
บัฟเฟอรจะเต็ม............................... 87, 347
คาความไวแสง (ISO)............................. 118
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนา ................................... 139

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไม ใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต ็ม

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และเวลา
ในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในท่ีอุณหภ ูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใชความผิดปกติ
แตอยางใด
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ปุมปรับแกสายตา
หมุนปุมปรบัแกสายตาจนกระทัง่กรอบพื้น
ที่ออโตโฟกัสมีความคมชัด ขณะหมนุ
ปุมปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับ
ชองมองภาพ โปรดระวังอยาใหนิ้วหรือเล็บ
เขาตา

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส

กรอบพ้ืนท่ี AF
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การใชการเอียงหนาจอ
สามารถปรับมุมหนาจอไดตามทีแ่สดงดานลางนี้

การใชงานตามธรรมดา: ใชงานหนาจอ
ตามปกติในตําแหนงการจัดเก็บ

ถายภาพมุมต่ํา: เอียงจอขึ้นเพื่อถายภาพ
ในไลฟวิวดวยการถือกลองไวต่ํา

ถายภาพมุมสูง: เอียงจอลงเพื่อถายภาพ
ในไลฟวิวดวยการถือกลองไวสูง
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D การใชงานหนาจอ
หมุนหนาจอเบาๆ หยุดเมื่อรูสึกวาเกิดแรงตาน อยาใชแรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลาน้ี
อาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย หากใชขาต ั้งกลอง โปรดใชความระมัดระวังอยาใหหนาจอ
สัมผัสกับขาตั้ง

อยายกหรือถือกลองถายรูปท่ีจอภาพ การไมปฏิบ ัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย 
หากไมใชจอภาพสําหรับถายรูป ใหกลับไปยังตําแหนงท่ีจัดเก็บ

ท่ีจับและพื้นท่ีรอบๆ จอภาพของกลองอาจรอนขึน้ได ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

อยาใหพ้ืนผิวภายในของจอภาพสัมผัสกับของเหลว การไมปฏิบัติ
ตามขอควรระวังน้ีอาจเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑทำงานผิดปกติได

A ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ
เซ็นเซอรตรวจจับสายตาจะปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ หากทานแนบดวงตาไปที่ชองมองภาพ
ขณะที่เวลาสแตนดบายทํางานอยู จอขอมูลการถายภาพจะเปดขึ้นอกีคร้ังเมื่อทานเอาตาออกจาก
ชองมองภาพ หากตองการ ทานสามารถปองกันการแสดงผลขอมูลการถายภาพปดโดยใชตัวเลือก 
ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัต ิ(0 269) ในเมนูตั้งคา อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา แมจะมี
ตัวเลือกท่ีไดเลือกไวแลว การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปดเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย

รอนขึ้นโดยเฉพาะพื้นท่ีน้ี
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การใชหนาจอสัมผัส
จอภาพที่ไวตอการสัมผัสรองรับการใชงานดังตอไปนี้:

แตะเร็วๆ
ปดนิ้วในระยะสั้นๆ ไปทางซายหรือขวาทัว่จอภาพ

เล่ือน
เลื่อนนิ้วผานจอภาพ

ถาง/จีบ
วางสองนิ้วบนจอภาพและถางออกหรอืจีบนิ้วเขาหากัน
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❚❚การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ (0 228) สามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อ:
• ดูภาพอื่น
• ซูมเขาหรอืออก
• ดูภาพขนาดยอ
• ดูภาพยนตร

ในระหวางไลฟวิว ใชหนาจอสัมผัสเพื่อถายรูปได (ชัตเตอรสัมผัส; 0 16) หรือเพื่อวัดคาสําหรับ
การวัดไวตบาลานซแบบจุด (0 143) นอกจากนี้ยังใชหนาจอสัมผัสเพื่อพิมพ (0 270) 
หรือไปยังเมนูตางๆ ได (0 45)

D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสตอบสนองตอไฟฟาสถิต และอาจไมตอบสนองหากมีการปดหนาจอดวยฟลมปองกัน 
หรือเม่ือใชเล็บ หรือถุงมือสัมผัส หามใชแรงมากเกินไป หรือสัมผัสหนาจอดวยวัตถุท่ีแหลมคม

D การใชหนาจอสัมผัส
หนาจออาจไมตอบสนองตามที่คาดหวังไว หากทานพยายามใชงานขณะเอาฝามือหรือน้ิวอีกน้ิววางไว 
ในตําแหนงท่ีสอง อาจไมมีการจดจําสัญลักษณอื่นๆ หากสัมผัสเบาเกินไป น้ิวมือเคลื่อนไหวเร็วเก ินไป
หรือระยะสั้นเกินไป หรือไมไดสัมผัสกับหนาจอ หรือหากการเคลื่อนไหวของนิ้วสองนิ้วท่ีบีบหรือ
เหยียดน้ันไมไดประสานกันอยางถูกตอง

A เปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส 
สามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบสัมผัส 
ในเมนูตั้งคา (0 271)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกทิศทางที่คุณจะปดน้ิวเพื่อดูรูปภาพอืน่ๆ ในการแสดงภาพเต็มเฟรม 
โปรดดู B > การควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 271)
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❚❚การถายภาพแบบสัมผัส (ชัตเตอรสัมผัส)
แตะหนาจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วข้ึนเพื่อถายภาพ

แตะสัญลักษณที่แสดงในภาพเพื่อเลือกการดําเนนิการ
โดยการแตะที่จอภาพในโหมดถายภาพ เลือกจากตัวเล ือก
ตอไปนี้:

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโฟกัสการถายภาพแบบสัมผัส โปรดดู “โฟกัส” (0 100)

ตวัเลือก คําอธิบาย 

8 (ชัตเตอรสัมผัส/AF: เปด)

แตะหนาจอเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสและโฟกัส (เฉพาะโฟกัส
อัตโนมัติ ไมสามารถใชชัตเตอรสัมผัสเพ่ือโฟก ัสไดเม่ือหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี M เพื่อเลือกแมนวลโฟกัส) กลองจะ
ล็อคโฟกัสขณะน้ิวอยูบนหนาจอ หากตองการปลอยชัตเตอร 
ใหยกน้ิวออกจากหนาจอ

! (AF แบบสัมผัส: เปด)
เหมือนขางตน เวนแตการยกนิ้วขึ้นจากหนาจอไมไดเปนการ
ล่ันชัตเตอร หากการติดตามวัตถุกําลังทํางานอยู ทานสามารถ
โฟกัสวัตถุปจจุบันไดโดยแตะหนาจอ

9 (ชัตเตอรสัมผัส/AF: ปด) ปดใชงานชัตเตอรและ AF สัมผัส
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D การถายภาพโดยใชตัวเลือกถายภาพแบบสัมผัส
สามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัสและถายภาพได แมเม่ือสัญลักษณ 8 ปรากฏเพื่อแสดงวาตัวเลือก
แตะถายภาพกําลังทํางานอยู ใชปุมกดชัตเตอรเพ ื่อถายภาพในโหมดถายภาพตอเน่ือง (0 86) และ
ในระหวางการบันทึกภาพยนตร สามารถใชตัวเลือกแตะถายภาพไดเฉพาะเพื่อถายภาพทีละภาพ
ในโหมดถายภาพตอเน่ือง และไมสามารถถายภาพระหวางการบันทึกภาพยนตรได

ไมสามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสเมื่อล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสอยูในตําแหนง L (ล็อค) 
(0 107) แตยังคงสามารถใชเพื่อเลือกวัตถุเม่ือเลือก AF ท่ีใบหนาสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 103)

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 89) โฟกัสจะล็อคท่ีวัตถุท่ีเลือกเมื่อทานสัมผัสหนาจอ และเวลาตั้งถาย
เร่ิมตนเมื่อทานยกนิ้วออกจากหนาจอ ท่ีคาตั้งจากโรงงาน ชัตเตอรจะลั่นประมาณ 10 วินาทีหลังจาก
เวลาตั้งถายเริ่มตน สามารถเปลี่ยนการหนวงเวลาและจํานวนภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (ตัง้เวลาถาย, 0 263) หากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ จํานวนภาพ มากกวา 1 กลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพหลังจากภาพอื่นโดยอตัโนมัติจนกระท่ังจํานวนภาพที่เลือกไวถูกบันทึก
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ปุมเลือกคําสั่ง
ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชปุมเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2

1: กดปุมเลือกคําสั่งขึ้น

4: กดปุมเลือกคําสั่งซาย 2: กดปุมเลือกคําสั่งขวา

ปุม J

3: กดปุมเลือกคําสั่งลง
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ข้ันตอนแรก

รอยสายคลองกลอง
รอยสายคลองเขากับชองรอยบนตัวกลองใหแนน

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

กานล็อคอะแดปเตอร AC 
แบบเสียบผนัง

90 °
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• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่แลวเสียบ
ปล๊ักสายไฟ

ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ
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ใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรือถอดแบตเตอรีห่รือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบยืนยันวาสวิทชเปด/ปด
อยูในตําแหนง OFF (ปด) ใสแบตเตอรี่ในทิศทางตามทีแ่สดงในภาพ โดยใหแบตเตอรีก่ด
กานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวทีด่านหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใสแบตเตอรี่ลงไป
จนสุด

ถือการดหนวยความจําตามแนวที่แสดงในภาพ แลวสอดเขาไปในชองจนคลิกเขาที่

กานล็อคแบตเตอรี่

A แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ
อานและทําตามคําเตือนและขอควรระวงัใน “เพื่อความปลอดภยัของทาน” (0 xii) และ 
“การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง” (0 296)
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D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ใหปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ใหปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง 
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปล๊ักไฟในระหวางการฟอรแมต หรือ
ในระหวางท่ีมีการบันทึก ลบขอมูล หรือคัดลอกข อมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอย างรุนแรง
• อยาใชแรงกดการดเขาไปในตัวกลอง การไมปฏิบ ัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหายได
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและ
ชองมองภาพจะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่
ท่ีชารจแลวบรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา 
S จะแสดงในแผงควบคุม

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหายโดย
ไมตั้งใจ เม่ือสวิทชน้ีอยูในตําแหนง “lock” 
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดและ
จะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได (คําเตือน
จะปรากฏขึ้นบนจอภาพถาทานพยายามจะ
กดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “write”

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ

16 GB
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❚❚การนําแบตเตอรีแ่ละการดหนวยความจําออก
การนําแบตเตอรี่ออก
ในการถอดแบตเตอรี่ ใหปดการทํางานกลอง แลวเปดฝาปด
ชองบรรจุแบตเตอรี่ กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทศิทางของ
ลูกศรที่แสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี ่แลวด ึง
แบตเตอรีอ่อกดวยมือ

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปด
การทํางานของกลอง จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุแผน
การดหนวยความจํา แลวกดการดลงเพื่อใหการดด ีดตัวออก 
(q) จากนั้นจะสามารถดึงการดออกดวยมอืได (w) 16G

B
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ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่มกัใชเปน
ภาพประกอบในคูมือเลมนีค้ือ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

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

D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 280) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)



26

เปดกลอง
เมื่อคุณเปดกลองครั้งแรก คุณจะไดรบัขอความเตือนใหเลือกภาษาโดยใชปุมเลือกคําสั่งและ
ปุม J

ตัวชวยการเชื่อมตอจะแสดงขึ้น เพื่อจับคูกับกลองและ
สมารทดีไวซ ใหดําเนินการใน “การเชื่อมตอโดยใช 
SnapBridge” (0 28)

การดําเนินการที่ไมใช SnapBridge เพื่อจับคูกลองกบั
สมารทดีไวซ ใหกด G และใชปุมเลือกคําสั่ง และปุม J 
เพื่อตั้งคานาฬิกาของกลอง ไมสามารถดําเนนิการอื่นๆ 
ไดจนกวาจะตั้งคานาฬิกา

ปุม G
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q w

เลือกโซนเวลา เลือกรูปแบบวันท่ี

e r

เลือกตัวเลือกชดเชยเวลากลางวัน ตั้งวันท่ีและเวลา (โปรดทราบวา
กลองจะใชนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง)

D การรีสตารทการจับคูสําหรับวันที่ในภายหลัง
หากคุณยังจับคูไมเสร็จในคร้ังแรกที่คุณเปดกลอง คุณสามารถเริ่มจับคูไดทุกเมื่อโดยการเลือก 
เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูตั้งคาของกลอง (0 272)
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การเชื่อมตอโดยใช SnapBridge
ใช SnapBridge เพื่อควบคุมกลองระยะไกลจากสมารทดีไวซและดาวนโหลดรูปภาพจากกลอง 
เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีใชแอพ SnapBridge สําหรับการเชื่อมตอไรสายระหวาง
กลองและสมารทดีไวซของทาน คําแนะนําตอไปนี้จะอางอิงถึงแอพ SnapBridge รุน 2.0; 
สําหรับขอมูลลาสุดของรุนลาสุด โปรดดู SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ (pdf) ที่
สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตตอไปนี้:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
A อินเตอรเฟส
แอพ SnapBridge จะมีเมนู (q) และแท็บสามแท็บ (w–r)

q ปรับการตั้งคาหรือดูการชวยเหลือของแอพหรือป
ระกาศจาก Nikon

w ปรับการตั้งคาการเชื่อมตอกับกลองเปนหลัก

e ดูภาพที่ดาวนโหลดจากกลองหรือลบหรือแชรภาพ

r เขาถึง NIKON IMAGE SPACE โดยใชแอพเฉพาะ 
(จําเปนจะตองติดตั้งแอพและใช Nikon ID)

A ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ SnapBridge
ทานสามารถหาขอมูลโดยละเอียดไดจากวิธีใชออนไลน (เม่ือการจับคูสมบูรณ ทานจะสามารถดูการ
ชวยเหลือออนไลนไดโดยการเลือก Help (การชวยเหลือ) ในเมนูของแอพ SnapBridge)
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
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ทานสามารถใชแอพ SnapBridge เพื่อ:
• ดาวนโหลดภาพทันทีที่ถายหรือเลือกภาพกอนหนานี้สําหรบัดาวนโหลด
• ถายภาพระยะไกล โดยใชปุมควบคุมในแอพ SnapBridge; ภาพจะถูกดาวนโหลดไปยัง
สมารทดีไวซทันทีทีถ่าย

• อัพโหลดขอมูลบอกตําแหนงของสมารทดีไวซไปยังกลอง
• ซิงคนาฬิกาของกลองใหตรงกับเวลาของสมารทดีไวซ
• พิมพภาพ โดยใสความคิดเห็น เวลาที่บันทกึภาพ และขอมูลอ่ืนๆ ในตอนทีถ่ายภาพลงไป
ในภาพ

ประโยชนจากการใช SnapBridge
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ส่ิงท่ีทานตองใช

กลอง สมารทดีไวซ

การดหนวยความจํา

แบตเตอรี่
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กอนที่จะเช่ือมตอ ใหเตรียมสมารทดีไวซของท านใหพรอมโดยการติดตั้งแอพ SnapBridge 
และเปดใช Bluetooth และ Wi-Fi

1 คนหา “snapbridge” บน Apple App Store® (iOS) หรือ 
Google Play™ (Android™) และติดต้ังแอพ SnapBridge

ขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับจะมีอยูในเว็บไซตดาวนโหลด กลองรุนนี้จะใชกับ
แอพ SnapBridge 360/170 ไมได

2 เปด Bluetooth และ Wi-Fi บนสมารทดีไวซ โปรดทราบวาจะตองใชแอพ 
SnapBridge ในการเชือ่มตอกลองเทาน้ัน; อยาพยายามเช ื่อมตอดวยแอพ 
การตั้งคา ในอุปกรณของทาน

การเตรยีมสมารทดีไวซใหพรอม
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กอนที่จะเช่ือมตอ ใหดูใหแนใจวามีพื้นทีเ่หลืออยูในการดหนวยความจําของกลองหรือไม เพื่อ
หลีกเลี่ยงการรบกวนที่ไมไดคาดคิด ทานควรจะตรวจสอบดวยวาแบตเตอรีข่องกลองชารจเต็ม
แลวหรอืไม

สมารทดีไวซระบบ Android ในคูมือนี้จะใชเพื่อจุดประสงคเปนภาพประกอบสําหรับการ
แนะนําการใชงาน

1 กลอง: กดปุม G และเลือกสัญลักษณ B เพ่ือแสดงเมนูต้ังคา

2 กลอง: เลือก เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูต้ังคา จากนั้นใหไฮไลท เร่ิม 
แลวกดปุม J

การจับคูและการเชื่อมตอ

ปุม G
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3 กลอง: กดปุม J เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏขึ้น

4 กลอง: ดูใหแนใจวากลองแสดงขอความตามที่
แสดงทางดานขวาและเตรียมสมารทดีไวซใหพรอม

5 สมารทดีไวซ: เปดแอพ SnapBridge และแตะ Pair 
with camera (จับคูกับกลอง)
หากมีขอความเตือนใหเลือกกลอง ใหแตะช่ือของกลอง
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6 สมารทดีไวซ: แตะชื่อของกลองในหนาตาง “Pair 
with camera (จับคูกบักลอง)”
ผูใชที่จับคูกลองกับอุปกรณ iOS เปนครั้งแรกจะไดรับ
คําแนะนําในการจับคูกอน; หลังจากทีอ่านคําแนะนำ
แลว ใหเลื่อนลงมาดานลางหนาจอแลวแตะ 
Understood (เขาใจแลว) ถาหลังจากนั้นมีขอความ
เตือนใหเลือกอุปกรณเสรมิ ใหแตะช่ือกลองอีกครั้ง 
(อาจจะมคีวามลาชาเล็กนอยกอนที่ช่ือกลองจะปรากฏ
ข้ึน)

7 กลอง/สมารทดีไวซ: ตรวจสอบดูเลขท่ีแสดงอยูบนกลองและสมารทดีไวซวาเปน
ตัวเลขหกหลักเหมอืนกันหรือไม
iOS บางเวอรช่ันอาจไมแสดงตวัเลข; ถาไมมีตัวเลขปรากฏขึ้นเลย ใหดําเนินการใน
ข้ันตอนที่ 8
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8 กลอง/สมารทดีไวซ: กดปุม J บนกลองและแตะ PAIR (จับคู) บนสมารทดีไวซ 
(การแสดงผลจะแตกตางกนัไปตามอุปกรณและระบบปฏบิัติการ)

9 กลอง/สมารทดีไวซ: การจับคูเสร็จสิ้น
• กลอง: กดปุม J เมื่อขอความตามภาพดานขวา
ปรากฏขึ้น

• สมารทดีไวซ: แตะ OK (ตกลง) เมื่อขอความตาม
ภาพดานขวาปรากฏขึ้น
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10กลอง: ทําตามข้ันตอนคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพื่อทําการต้ังคาใหเสร็จสิ้น
• การอนุญาตใหกลองเพิ่มขอมูลบอกตําแหนงใหกบัภาพถาย ใหเลือก ใช เพื่อตอบ
คําถาม “ดาวนโหลดขอมลูบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซ?” จากนั้นใหเปดบรกิารหา
ตําแหนงที่ตั้งบนสมารทดีไวซ และเปด Auto link options (ตัวเลือกเชือ่มตออัตโนมติั) 
> Synchronize location data (ซิงคขอมูลบอกตําแหนง) ในแทบ็  ของแอพ 
SnapBridge

• การซิงคนาฬิกาของกลองใหตรงกับนาฬิกาของสมารทดีไวซ ใหเลือก ใช เพื่อตอบ
คําถาม “ซิงคนาฬิกากับสมารทดีไวซ?” จากนั้นให เปด Auto link options (ตัวเลือก
เชื่อมตออัตโนมัติ) > Synchronize clocks (ซิงคนาฬกิา) ในแท็บ  ของแอพ 
SnapBridge

สมารทดีไวซเช่ือมตอกับกลองแลว ภาพที่ใชกลองถายจะถูกสงไปยังสมารทดีไวซโดย
อัตโนมตัิ
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เนื้อหาในสวนนี้จะชวยในการเชื่อมตอหรอืดาวนโหลดภาพจากกลอง

ขอความเตือน Wi-Fi (เฉพาะ iOS)
โดยปกติแลว SnapBridge จะใช Bluetooth ในการเชื่อมตอระหวางกลองกับสมารทดีไวซ แต
จะเปลี่ยนไปใช Wi-Fi สําหรบัการถายภาพระยะไกลและอ ื่นๆ ที่คลายกัน ใน iOS บางเวอรช่ัน 
SnapBridge จะแจงเตือนใหทานเปลี่ยนระบบดวยตนเอง ซ ึ่งในกรณีนี้ ทานจําเปนจะตองทํา
ตามข้ันตอนตอไปนี้

1 หลังจากท่ีจดชื่อเครือขาย (SSID) และรหัสผานของกลอง
แลว ใหแตะ View options (ดูตัวเลือก) คาเร่ิมตน SSID 
จะเหมือนกับชื่อกลอง

2 ในรายชื่อเครือขาย ใหเลือก SSID ท่ีทานไดจดไวใน
ข้ันตอนที่ 1

คําแนะนําในการเช่ือมตอ
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3 เมื่อเชื่อมตอผาน Wi-Fi เปนครั้งแรก จะมีขอความเตือนให
ปอนรหัสผานของกลอง ปอนรหัสผานท่ีทานไดจดไวใน
ข้ันตอนที่ 1 (โปรดทราบวารหัสผานมีความไวตออักษรให
ญเล็ก) เมื่อการเชื่อมตอถูกสรางข้ึนแลว จะม ี ✔ ปรากฏ
อยูถัดจาก SSID ของกลองตามที่แสดงในภาพดานขวา; 
ยอนกลับไปท่ีแอพ SnapBridge ทานจะไมตองปอนรหัสผานอีกในครั้งตอไปท่ี
เชื่อมตอกบักลอง ทานสามารถเปล่ียน SSID ของ Wi-Fi และรหัสผานของกลองได
โดยใชตัวเลือก Wi-Fi > ต้ังคาเครือขาย ในเมนูต้ังคาของกลอง ขอแนะนําใหทาน
เปล่ียนรหัสผานเปนระยะๆ เพ่ือปองกนัความเปนสวนตัว
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เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงสถานการณที่อาจพบไดในขณะที่ใชแอพ SnapBridge

“ไมสามารถเชื่อมตอ”
หากกลองแสดงขอความที่ระบุวาไมสามารถเชื่อมตอได ใหกดปุม J และกลับไปยังข้ันตอนที่ 
3 (0 33) ของ “การจับคูและการเชื่อมตอ” หากตองการยกเลิกการจับคู ใหกดปุม G

ปญหาในการจับคู
หากทานพบปญหาในการเชื่อมตอกับกลอง ใหลอง:
• ปดแลวเปดแอพ SnapBridge ข้ึนมาใหม ปดแอพ SnapBridge และนําออกจากการ
ทํางานเบื้องหลังดวย แตะสัญลักษณของแอพเพื่อเปดแอพขึ้นมาใหมแลวทําซํ้า “การจับคู
และการเชื่อมตอ” ตั้งแตข้ันตอนที่ 1

• การขอให iOS “ลืม” กลอง (เฉพาะ iOS) หากการจับคูบนอุปกรณ iOS ลมเหลว 
อุปกรณก็อาจจะยังจําช่ือกลองไว ในกรณีนี้ทานจําเปนจะตองขอให iOS “ลืม” กลองตาม
วิธีตอไปนี้

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจับคูและการเช่ือมตอ
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การดาวนโหลดภาพ
หากทานพบปญหาการดาวนโหลดชาหรือปญหาอื่นๆ ในการดาวนโหลดภาพไปยังสมารทดีไวซ 
ใหยกเลิกการจับคูแลวลองจับคูกับอุปกรณใหมอีกครัง้

1 สมารทดีไวซ: ในแอพ 
SnapBridge ใหเปดแท็บ  
แลวแตะ  > Forget camera 
(ลืมกลอง) > D7500 จากนั้นแตะ 
Yes (ใช) เพ่ือยกเลิกการจับคู
เมื่อมีขอความแจงเตือน จากนั้น
ผูใช iOS จําเปนจะตองขอให 
iOS “ลืม” กลองตามวิธีตอไปนี้

2 กลอง: เลือก เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูการต้ังคากลอง ใหไฮไลท เร่ิม แลว
กดปุม J จากนั้นใหทําตามคําแนะนําต้ังแตข้ันตอนที่ 2 (0 32) ของ 
“การจับคูและการเชื่อมตอ” เพ่ือจับคูกลองก ับสมารทดีไวซ
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บทเรยีน

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถ
เขาถึงไดจากเมนูกลอง ในการดูเมนู ใหกดปุม G

เมนูกลอง: ขอมูลเบ้ืองตน

แท็บ
เลือกจากเมนูดังตอไปน้ี:
• D: การแสดงภาพ (0 250)
• C: การถายภาพ (0 252)
• 1: การถายภาพยนตร (0 257)
• A: การตัง้คาแบบกําหนดเอง (0 260)

• B: ตั้งคา (0 268)
• N: รีทัช (0 275)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 278)

สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 42)

ปุม G

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
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การใชงานเมนูกลอง

❚❚ ปุมควบคุมเมนู
คุณสามารถไปตามเมนตูางๆ ผานทางหนาจอสัมผัสหรือใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d แสดงที่มุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธใีชของตัวเลือกหรือเมนู
ท่ีเลือกไวในปจจุบันไดโดยกดปุม L (U) กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนหนาจอ กด L (U) 
อีกคร้ังเพื่อกลับสูเมนู

ปุม L (U)

2: เลือกรายการที่ไฮไลทหรือ
แสดงเมนูยอย

1: เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

3: เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท

4: ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนูตางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไว
ในเมนูที่เลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนูที่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการทีไ่ฮไลท หากตองการออกจากเมนโูดยไมเลือก
รายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถ
ทําการเลือกไดโดยกด J เทานัน้

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง
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❚❚การใชหนาจอสัมผัส
นอกจากนี ้คุณยังสามารถไปตามเมนูตางๆ โดยใชการทํางานของหนาจอสัมผัสตอไปนี้

เลื่อน เลื่อนขึ้นหรือลงเพ่ือเล่ือนหนาจอ

เลือกเมนู แตะสัญลักษณเมนูเพื่อเลือกเมนู

เลือกตัวเลือก/
ปรับการตั้งคา

แตะรายการเมนูเพื่อแสดงตัวเลือก และ
แตะสัญลักษณ หรือตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยน 
ในการออกโดยไมเปลี่ยนการตั้งคา แตะ 6
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❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและชองมองภาพ

ระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได

แผงควบคุม ชองมองภาพ

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย

L — แบตเตอรี่เต็ม

K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —

I —

H d แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอร่ีหรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม

H
(กะพริบ)

d 
(กะพริบ)

ไมสามารถลั่นชัตเตอรได ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทกึได
แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่
สามารถถายไดจากการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เก ิน 1000 
จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงท ี่สุด เชน 
คาระหวาง 2100 ถึง 2199 จะแสดงเปน 2.1 k)

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาสวนนี้จะอธิบายวิธีการถายภาพในโหมด i และ j โหมด i 
และ j เปนโหมด “เล็งแลวถาย” โดยอัตโนมัติ ซ่ึงการต ั้งคาสวนใหญ
ควบคุมโดยกลองที่ตอบสนองตอสภาพการถายภาพ สิ่งเดียวที่แตกตาง
ระหวางสองโหมดนีค้ือกลองจะไมยิงแฟลชในโหมด j

1 เปดการทํางานของกลอง
การแสดงผลขอมูลการถายภาพและ
แผงควบคุมจะสวาง

การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)

สวิทชเปดปดการทํางาน
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2 การกดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ท่ีดานบนของกลอง ใหหมนุ
แปนหมนุเลือกโหมดไปที่ i หรือ 
j

จัดองคประกอบภาพผานทางชองมองภาพหรือจอภาพ
ได (ไลฟวิว) การเริ่มตนไลฟววิ ใหหมุนปุมเล ือกไลฟวิว
ไปที่ C แลวกดปุม a

การจัดองคประกอบภาพ
ในชองมองภาพ

การจัดองคประกอบภาพ
ในจอภาพ (ไลฟวิว)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 เตรียมกลองใหพรอม
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ 
ใหจับมือจับของกลองดวยมอืขวาและประคองตัวกลองหรอืเลนสดวยมือซาย วางขอศอก
ของคณุตรงขางหนาอก

ไลฟวิว: ในการจัดองคประกอบภาพผานจอภาพ ใหจับมอืจับของกลองดวยมือขวาและ
ประคองเลนสดวยมือซาย

A การจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)
จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานลางขณะจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

การจัดองคประกอบภาพถาย
ในชองมองภาพ

การจัดองคประกอบภาพถาย
ในจอภาพ
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4 จัดองคประกอบภาพ
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: จัดองคประกอบ
ภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหลักอยูในกรอบ
พื้นที ่AF

ไลฟวิว: ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะตรวจหาใบหนา
และเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ หากตรวจหาใบหนา
ไมพบ ใหใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัส
ในตัวแบบวัตถุหลัก

A การใชเลนสซูม
ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อซูมวัตถุเขามาใหม ีขนาดใหญขึ้น
ในกรอบภาพ หรือซูมออกเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นได
ในภาพถาย (เลือกทางยาวโฟกัสท่ียาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัส
ของเลนสเพื่อซูมเขา เลือกทางยาวโฟกัสท่ีส้ันลงเพื่อซูมออก)

กรอบพ้ืนท่ี AF

จุดโฟกัส

ซูมเขา ซูมออก

วงแหวนปรับระยะซูม
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5 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส (ไฟชวยหา AF อาจติดสวาง 
ถาวัตถุไดรบัแสงไมเพียงพอ) เมือ่กลองโฟกัสภาพไดแลว 
สัญลักษณแสดงจุดโฟกัสทีใ่ชอยูและอยูในโฟก ัส (I) 
จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

ไลฟวิว: จุดโฟกัสกะพรบิเปนสีเขียวขณะที่กลองทําการ
โฟกัส หากกลองสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะปรากฏ
เปนสีเขียว หรอืมฉิะนั้นแลว จุดโฟกัสจะกะพรบิ
เปนสีแดง

สัญลักษณ
แสดงวา

อยูในโฟกัส คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
F H

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอตัโนมัติได (0 114)(กะพริบ)

จุดโฟกัส

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

จุดโฟกัส
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6 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ และ
กลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาที อยานํา
การดหนวยความจําออก หรือถอด 
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟฟา
จนกวาไฟจะดับและการบันทึก
เสร็จสมบูรณ

หากตองการหยุดโหมดไลฟววิ ใหกดปุม a

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา

ปุม a
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ชองมองภาพและจอแสดงผลของแผงควบคุมจะดับลงถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลา
ประมาณหกวินาทีเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนดบาย
จะหมดลงอัตโนมัติโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตัง้เวลาสแตนดบาย, 
0 263)

ระบบวัดแสงเปด ระบบวัดแสงปด
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A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพิ่มแสงสวางเพ่ือการวัดคาแสงที่ถูกตอง
ในโหมด i แฟลชในตัวกลองจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถถายภาพได
เม่ือสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลว
เทาน้ัน ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึ้น 
แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู ใหยกน้ิวออกจากปุมกดชัตเตอร
เปนเวลาส้ันๆ แลวลองอีกคร้ัง

ชองมองภาพ ไลฟวิว

เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ 
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี
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เคล็ดลับสําหรับไลฟวิว

❚❚การดูและการซอนสัญลกัษณ
การกดปุม R จะหมนุวนไปตามจอแสดงผลตอไปนี้

ระนาบกลอง แสดงขอมูล

เสนจัดองคประกอบภาพ ปดขอมูล
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❚❚ ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X (T) เพื่อขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 17 เทา หน าจอนําทาง
จะปรากฏในกรอบสีเทาที่มุมลางขวาของหนาจอ ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่ของ
เฟรมที่มองไมเห็นในหนาจอ หรอืกด W (Z) เพื่อซูมออก

ปุม X (T) หนาจอนําทาง

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลัง
จะเปลี่ยนเปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือก
ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 
0 263—5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอตัโนม ัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ 
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว

A หนวงเวลาปดจอภาพ (ไลฟวิว)
จอภาพจะปดถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 นาที เลือกระยะเวลากอนปดจอภาพ
โดยอตัโนมัติไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 263) > ไลฟวิว

A คาแสง
ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ คาแสงท่ีไดอาจแตกตางไปจากเมื่อไมไดใชไลฟวิว
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D การถายภาพในไลฟวิว
ในการปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสงและการถายภาพ ใหถอดขอบยาง
รองตาออกแลวปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมากอนถายภาพ (0 90)

ภาพอาจมีขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางเกิดขึ้นบนจอภาพ แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพ
ท่ีถายออกมาก็ตาม และอาจมีแสงจาหรือแถบเกิดข ึ้นบางจุดโดยมีแสงสวางเปนชวงๆ และมีสัญญาณ
กะพริบ หรือวัตถุเกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากนี้ 
ภาพอาจผิดเพี้ยนในวัตถุท่ีเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางย่ิง หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลือ่นท่ี
ผานกรอบภาพในแนวนอนดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ีและแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพ
ภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม สามารถลดอาการดังกลาวได
โดยใชตัวเลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 259) แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏ
บนภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหา
ดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลอง
เสียหาย

การใชไลฟวิวเปนระยะเวลานานอาจทําใหท่ีจับและพื้นที่รอบๆ 
จอภาพของกลองรอนได ซึ่งไมใชความผิดปกติแต อยางใด

รอนขึ้นโดยเฉพาะพื้นท่ีน้ี
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1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ

2 ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงรปูภาพเพิ่มเติมโดยการกด 4 หรือ 2 
หรือปดนิ้วไปทางซายหรือขวาบนจอแสดงผล หาก
ตองการดูขอมลูเพิ่มเติมของภาพถายปจจุบัน ใหกด 
1 และ 3 (0 231)

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง

การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก แสดงภาพทันทีที่ถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 250) ภาพถายจะแสดงในจอภาพ
โดยอตัโนมัติหลังจากถายภาพ

ปุม K
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การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ธิบายไวใน 
“การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน” (0 59)

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุม 
O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การ
แสดงภาพ หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ 
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 
ใหเหมาะกับการถายภาพที่ตองการโดยอัตโนมัต ิชวยใหสามารถถายภาพแนวสรางสรรค
ไดงายดายเพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบายใน 
“การถายภาพแบบ ‘เล็งแลวถาย’ (โหมด i และ j)” (0 48)

ฉากตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ SCENE และหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งฉากที่ตองการปรากฏบนหนาจอ

โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนฉากตางๆ ในระหวางที่บันทึกภาพยนตร

การเลือกโหมดสําเร็จรปู

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

หนาจอ
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❚❚ โหมดสําเร็จรูปตางๆ
ตวัเลือก คําอธิบาย

k ภาพบุคคล
ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพื่อใหสีผิวท่ีนุมนวล เปนธรรมชาติ ถาวัตถุ
อยูหางจากพื้นหลังหรือเม่ือใชเลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะดู
นุมขึ้นทําใหภาพมีมิติความลึก

l ทิวทัศน ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนท่ีใหสีสันสดใสในตอนกลางวัน 1, 2

p เด็ก
ใชสําหรับถายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผาและพื้นหลังจะถูกเรงสี 
แตสีผิวยังคงนุมนวลเปนธรรมชาติ

m กีฬา
ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดน ิ่งเมื่อถายภาพกีฬาท่ีมี
การเคลื่อนไหวรวดเร็วซึ่งวัตถุหลักจะมีความโดดเดน 1, 2

n ถายระยะใกล
ใชสําหรับถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ 
(สามารถใชเลนสระยะใกลเพื่อโฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก)

o บุคคลตอน
กลางคืน

ใชเม่ือตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติระหวางวัตถุหลักและ
พ้ืนหลังในการถายภาพบุคคลในสภาพแสงนอย

r ทิวทัศนตอน
กลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีท่ีผิดธรรมชาติเม่ือถายภาพทิวทัศนตอน
กลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนนและปายนีออน 1, 2

s ปารตี/้ในหอง
จับภาพเอ็ฟเฟกตของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสำหรับงานปารตี้และ
ฉากในหองอื่นๆ

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

u อาทิตยตก เนนสีสันใหมีบรรยากาศยามพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 1, 2

v ย่ําค่ํา/รุงเชา
เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชาหรือหลัง
พระอาทิตยตก 1, 2

w สัตวเลี้ยง ใชถายภาพสัตวเลี้ยงท่ีไมชอบอยูเฉย 2

x ภาพถาย
ใตแสงเทียน

สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน 1

y ดอกไมบาน
ใชสําหรับถายภาพทุงดอกไม ตนไมออกดอกผลิบาน และภาพทิวทัศนอืน่ๆ 
ท่ีมีดอกไมบาน 1

z สีสนัฤดูใบไมรวง จับภาพใบไมในฤดูใบไมรวงท่ีมีสีเหลืองและสีแดงสดใส 1

0 ภาพอาหาร
ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส สําหรับการถายแบบใชแฟลช ใหกดปุม 
M (Y) เพื่อยกแฟลช (0 161)

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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เอ็ฟเฟกตพิเศษ
สามารถใชเอ็ฟเฟกตพิเศษเมื่อถายภาพและถายภาพยนตร

สามารถเลือกเอ็ฟเฟกตตอไปนี้โดยหมนุแปนหมนุเลือกโหมดไปที ่EFFECTS และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งตัวเลือกทีต่องการปรากฏบนหนาจอ

โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนเอ็ฟเฟกตตางๆ ในระหวางที่บันทึกภาพยนตร

❚❚ เอ็ฟเฟกตพเิศษ

การเลือกเอ็ฟเฟกตพิเศษ

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

หนาจอ

ตัวเลือก คําอธิบาย

% ไนทวชัิน
ใชในสภาพแวดลอมท่ีมืดเพื่อบันทึกภาพโทนสีเด ียวโดยใชคาความไวแสง (ISO) 
สูง (ใชแมนวลโฟกัสไดหากกลองโฟกัสเองไมได) 1

f สีจัดจาน ความอิ่มตัวของสีและคอนทราสตโดยรวมเพิ่มขึ้นเพื่อใหภาพมีสีสันสดใส

d สีฉูดฉาด ความอิ่มตัวของสีโดยรวมเพิ่มขึ้นเพื่อใหภาพม ีชีวิตชีวา

e แปลงเปน
ภาพวาด

ทําใหเสนขอบภาพคมชัดและสีชัดเจนสําหรับเอ็ฟเฟกตโปสเตอรท่ีสามารถ
ปรับไดในไลฟวิว (0 66) กลองจะแสดงภาพยนตรท่ีถายในโหมดนี้เหมือน
เปนการฉายสไลดท่ีสรางจากภาพนิ่งหน่ึงชุด

' เอ็ฟเฟกต
กลองของเลน

สรางภาพถายและภาพยนตรท่ีปรากฏเปนภาพที่ถายดวยกลองของเลน 
สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 67)
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1 แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
2 ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

i
ภาพวัตถุ
ขนาดจิ๋ว

สรางภาพถายท่ีปรากฏเปนรูปภาพสามมิติ ไดผลด ีท่ีสุดเมื่อใชกับการถายภาพ
จากจุดท่ีมองเห็นไดกวาง ภาพยนตรท่ีเปนภาพว ัตถุขนาดจิ๋วจะเลนดวย
ความเร็วสูง โดยใชการบีบอดัภาพที่ถายดวยความละเอียด 1920 × 1080/30p 
ขนาดความยาวประมาณ 45 นาทีเปนภาพยนตรแบบเงียบท ี่เลนโดยใช
เวลาประมาณ 3 นาที สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟ วิว (0 68) 1, 2

u เลือกสีเดน
ทุกสีนอกเหนือจากสีท่ีเลือกไวจะถูกบันทึกเปนสีขาวดํา สามารถปรับเอ็ฟเฟกต
ไดในไลฟวิว (0 70) 1

1 ภาพเงา วัตถุยอนแสงในพื้นหลังท่ีมีแสงจา 1

2 ไฮคีย ใชในการถายฉากท่ีมีความสวางเพ่ือสรางภาพท ี่เติมเต็มไปดวยแสง 1

3 โลวคีย
ใชเม่ือถายภาพในฉากที่มืดเพื่อสรางภาพโลวคียท่ีมืดทึม โดยจะเนนสวน
ไฮไลท 1

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา

A NEF (RAW)
ไมสามารถใชการบันทึก NEF (RAW) ในโหมด %, f, d, e, ', (, และ u ภาพที่ถายเมื่อเลือก
ตัวเลือก NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG ในโหมดเหลาน้ีจะถูกบนัทึกเปนภาพ JPEG 
ภาพ JPEG ท่ีสรางขึ้นท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW) + JPEG จะถูกบันทึกท่ีคุณภาพ JPEG ท่ีเลือก 
ในขณะที่ภาพที่บันทึกท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW) จะถ ูกบันทึกเปนภาพคุณภาพความละเอียดสูง

A โหมด e และ i
โฟกัสอตัโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึกภาพยนตร อัตราการฉายภาพไลฟวิวจะตกลง พรอมกับ
อัตราเฟรมสําหรับโหมดถายภาพตอเน่ือง การใชโฟกัสอัตโนมัติระหวางไลฟวิวจะทําใหการดู
ตัวอยางภาพหยุดชะงัก

ตัวเลือก คําอธิบาย



66

ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟวิว
การตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกตที่เลือกสามารถปรบัไดในจอแสดงผลไลฟวิว

❚❚e แปลงเปนภาพวาด

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 ปรับความหนาเสนขอบ
กด J เพื่อแสดงตัวเลือก กด 4 หรอื 2 เพื่อทําให
เสนขอบหนาขึ้นหรือบางลง

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

ปุม a



67

❚❚' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 ปรับต้ังตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือก กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท 
ความสดใส หรอื ขอบมืด แลวกด 4 หรอื 2 
เพื่อเปลี่ยนคา ปรบัความสดใสเพื่อทําใหอ่ิมสมีากขึ้น
หรือลดลง ใชขอบมืดเพื่อควบคุมปริมาณขอบมดื

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ

ปุม a
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❚❚i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อวางตําแหนงจุดโฟกัสในพื้นทีท่ี่จะ
อยูในโฟกัส แลวจากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อตรวจสอบโฟกัส หากตองการลบตัวเลือกเอ็ฟเฟกต
ภาพวัตถุขนาดจ๋ิวออกจากหนาจอช่ัวคราว แลวขยาย
ขนาดภาพบนหนาจอเพื่อใหไดโฟกัสที่แมนยํา ใหกด 
X (T) กด W (Z) เพื่อเรียกคืนหนาจอเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจ ิ๋ว

3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

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

5 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ
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❚❚u เลอืกสีเดน

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกสีเดน

3 เลือกสี
จัดวตัถุใหอยูในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงกึ่งกลางหนาจอ 
แลวกด 1 เพื่อเลือกสีของตัวแบบที่จะใหปรากฏ
ในภาพ (กลองอาจตรวจหาสีทีไ่มอ่ิมตัวไดยาก 
ควรเลือกสีที่สด) หากตองการซูมเขาทีจุ่ดกึ่งกลาง
ของหนาจอเพื่อจะเลือกสีไดแมนยําข้ึน กด X (T) 
กด W (Z) เพื่อซูมออก

ปุม a

สีท่ีเลือก
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4 เลือกชวงสี
กด 1 หรอื 3 เพื่อเพิ่มหรอืลดชวงเฉดสีทีค่ลายกัน 
ซ่ึงจะเพิ่มลงในภาพ เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7 
โปรดทราบวาคาทีสู่งข้ึนอาจจะเปนการเพิ่มเฉดสีจาก
สีอ่ืนๆ

5 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทกลองสีจาก
ทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบนของ
หนาจอ แลวทําซํ้าข้ันตอนที ่3 และ 4 
เพื่อเลือกสีอ่ืน ทําซํ้าหากตองการเลือก
สีทีส่าม การยกเลิกการเลือกสีที่ไฮไลทไว 
ใหกด O (Q) การลบสีทั้งหมดออก ใหกดคาง O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; 
เลือก ใช

6 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ ขณะถายภาพ เฉพาะวัตถุของเฉดสี
ที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนภาพสี สวนวัตถุอ่ืนๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา 

ชวงสี
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โหมด P, S, A และ M
โหมด P, S, A และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและรูรับแสงได
ในระดับตางๆ

การเลือกโหมด

โหมด คําอธิบาย

P
โปรแกรมอัตโนมตัิ (0 73): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับการถายภาพทั่วไปและในกรณีท่ีมีเวลานอยในการ
ปรับตั้งคากลอง

S อัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง (0 74): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อหยุดหร ือเบลอการเคลื่อนไหว

A
อัตโนมตัิปรับรูรับแสง (0 75): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อทําใหพ ื้นหลังเบลอหรือใหท้ังพ้ืนหนาและพื้นหลังอย ูใน
ระยะโฟกัส

M
ปรับเอง (0 76): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A) หรือ Time (เวลา %) สําหรับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน

A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 280) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เลนสท่ีไมมี CPU สามารถใชไดในโหมด M (ปรับเอง) เทาน้ัน โดยสามารถปรับรูรับแสงไดโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงของเลนส การเลือกโหมดอืน่จะทําใหไมสามารถลั่นชัตเตอรได สําหรับขอมูลเพ่ิมเต ิม 
โปรดดู “เลนสท่ีรองรับ” (0 279)
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรูรบัแสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
แบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลกัขณะที่
ระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) 
หมุนแปนไปทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงท่ีกวางข ึ้น 
(คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลดรายละเอียดของพื้นหลัง หรือเพ่ือใช
ความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ “หยุด” การเคลื่อนไหว หมุนแปน
ไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสงที่แคบลง (คารูรับแสงสูง) ซึ่ง
จะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพื่อใชความไวชัตเตอรต่ําท่ีจะทําให
การเคลื่อนไหวดูพราเลือน ผสมผสานกันของคา
ความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ ท้ังหมดจะใหคาแสง
ท่ีเทากัน ขณะท่ีใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลักษณ
โปรแกรมแบบยืดหยุน (O หรือ E) จะปรากฏ หากตองการ
เรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีตั้งมาจากโรงงาน 
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งสัญล ักษณดังกลาว
หายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปดใชงานระบบวัดแสง ใหดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ)” (0 54)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ชองมองภาพ

หนาจอ
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S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัชัตเตอรเอง ทานสามารถเลอืกความไวชัตเตอรขณะทีก่ลองเลือกรูรบัแสง
โดยอัตโนมัติที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีทีสุ่ด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงทํางาน ความไวชัตเตอร
สามารถตั้งคาใหเปน “v” หรอืเปนคาที่อยูระหวาง 
30 วินาที และ 1/8000 วินาที

แผงควบคุม หนาจอ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับส่ิงท่ีตองทําเมื่อสัญล ักษณ “A” (“Bulb [การเปดชัตเตอรคาง]”) หรือ 
“%” (“Time [เวลา]”) ติดกะพริบขึ้นในหนาจอความไวชัตเตอร โปรดดู “ขอความผิดพลาด” (0 309)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอตัโนมตัปิรบัรรูบัแสง ทานสามารถเลือกร ูรบัแสงโดยกลองจะเลอืกความไวชัตเตอร
ทีด่ีทีสุ่ดสาํหรบัการถายภาพอัตโนมตัิ

ในการเลือกคารรูับแสงของเลนสระหวางคาต่ําส ุดกับ
คาสูงสุด ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยขณะท ี่ระบบ
วัดแสงเปดอยู

แผงควบคุม หนาจอ

A เสียงเตือนระหวางไลฟวิว
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากคุณปรับรูรับแสง, ใชต ัวเลือกไลฟวิว หรือหมุนแปนโหมดระหวางไลฟวิว 
ซึ่งไมใชความผิดพลาดหรือผิดปกติแตอยางใด

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ขณะที่ระบบ
วัดแสงเปดอยู ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรทีต่องการ และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อตั้งคารูรับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรเปน 
“v” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาท ีถึง 1/8000 วินาที หรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวได
โดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรบัแสงเปนเวลานาน (A หรอื %, 0 79) สามารถ
ตั้งคารรูับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพื่อตรวจสอบคาแสง

รูรับแสง:

ความไวชัตเตอร:

แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอัตราสวนคาแสงก็ตอเมื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพื่อตั้งคารูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
เม่ือเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” สัญลักษณแสดงคาแสง
จะแสดงวาภาพถายน้ันจะมีคาแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปจากคาท่ีปรับตั้งไวน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง, 0 262) 
ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มคร้ังละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV ถาคาแสง
เกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตัง้คาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 ขั้น

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไป 

1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไป 

2 EV
แผงควบคุม
ชองมองภาพ 
(การถายภาพ

โดยใช
ชองมองภาพ)

จอภาพ (ไลฟวิว)
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A เสียงเตือนระหวางไลฟวิว
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากคุณปรับรูรับแสง, ใชต ัวเลือกไลฟวิว หรือหมุนแปนโหมดระหวางไลฟววิ 
ซึ่งไมใชความผิดพลาดหรือผิดปกติแตอยางใด

A ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
ในโหมด P, S, A และ M คุณสามารถใชไลฟวิวเพื่อแสดงตัวอยาง
วาการเปลี่ยนแปลงความไวชัตเตอร รูรับแสง และคาความไวแสง 
(ISO) จะสงผลกระทบตอคาแสงอยางไร: เพียงกดปุม i 
แลวเลือก เปด สําหรับ ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว (โปรดทราบวา
แมการชดเชยแสงสามารถปรับตั้งคาไดระหวาง –5 และ +5 EV 
แตสามารถดูตัวอยางบนจอภาพไดเฉพาะคาระหวาง –3 และ +3) 
การดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวใชไมไดท่ีความไวชัตเตอร A 
(การเปดชัตเตอรคาง) และ % (เวลา) ในขณะที่การดูตัวอยางอาจไมไดแสดงผลภาพที่ถายออกมา
อยางแมนยําในระหวางการถายครอม ท่ีความไวชตัเตอร v เม่ือใชการดูตัวอยางคาแสง
ท่ีตั้งไวกับ Active D-Lighting (0 153) หรือ HDR (High Dynamic Range; 0 155) เม่ือเลือก 
A (อัตโนมัติ) สําหรับคาพารามิเตอรคอนทราสตของ Picture Control (0 151) หรือเม่ือใชแฟลช
ภายในกลองหรือตอแฟลชเสริมภายนอก หากวัตถุสวางมากหรือมืดมาก คาแสงท่ีแสดงในจอแสดงผล
อาจไมแมนยํา และสัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา สวน
คาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 (แสดงคากลับดาน, 0 267)
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การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทาน้ัน)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปน้ีเพื่อเปดรบัแสงเปนเวลานาน
ในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทวิทัศน
ยามค่ําคืน หรอืดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A): การเปด
ชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคางไว 
เพื่อไมใหภาพพรามัว ใหใชขาตั้งหรือใชรโีมตคอนโทรล
ไรสาย (0 287) หรอืสายลั่นชัตเตอร (0 287) ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม

• Time (เวลา) (%): เริ่มถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอร
บนกลองหรือบนรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร หร ือรีโมตคอนโทรลไรสายซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม ชัตเตอรเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครัง้ที่สอง

กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกล องหรอืวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 
เพื่อปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง ใหถอด
ขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 90) Nikon 
ขอแนะนําใหใชแบตเตอรีท่ี่ชารจไวเต็มแลว หร ืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ เพื่อปองกันไมใหสูญเส ียพลังงานขณะทีชั่ตเตอรเปดคางไว โปรดทราบว า
อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรอืฝา) จากการ
เปดรับแสงเปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรับ ลดนอยซเมื่อ
เปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 255)

ความไวชัตเตอร: A 
(คาแสง 35 วินาที)
รูรับแสง: f/25
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❚❚ Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)

1 หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ 
“Bulb” (การเปดชัตเตอรคาง) (A) 

3 ถายภาพ
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรือบนรีโมตคอนโทรลไรสาย หรอื
สายลั่นชัตเตอรซ่ึงเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด ยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเมื่อถายภาพ
เรียบรอยแลว

แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม หนาจอ

แปนหมุนเลือกโหมด
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❚❚ Time (เวลา)

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชตัเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปทางซายเพื่อเลือก
ความไวชัตเตอรของ “Time” (เวลา) (%)

3 เปดชัตเตอร
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรือรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร 
หรือรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด

4 ปดชัตเตอร
ทําข้ันตอนที่ 3 ซํ้า

แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม หนาจอ

แปนหมุนเลือกโหมด
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A รีโมตคอนโทรล ML-L3
หากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ใหเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (รีโมตหนวงเวลา, 
รีโมตตอบสนองเร็ว หรือ รีโมตยกกระจก) โดยใชตัวเลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนู
ถายภาพ (0 175) โปรดทราบวาหากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ภาพจะถ ูกถายในโหมด “Time” 
แมวาเมื่อเลือก “Bulb”/A สําหรับความไวชัตเตอร จะเร่ิมตนถายภาพเมื่อกดปุมชัตเตอรบน
รีโมตคอนโทรล และจบลงหลังจากนั้น 30 นาที หรือเมื่อกดปุมชัตเตอรอีกคร้ัง
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การตั้งคาผูใช: โหมด U1 และ U2
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 บนแปนโหมด

การบันทึก User Settings

1 เลือกโหมด
หมุนแปนหมนุเลือกโหมดเปนโหมด
ที่ตองการ

2 ปรับการต้ังคา
ปรับโปรแกรมแบบยืดหยุนทีต่องการ (โหมด P), ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M), 
รูรับแสง (โหมด A และ M), รรูับแสงและชดเชยแสงแฟลช, โหมดแฟลช, จุดโฟกัส, ระบบ
วัดแสง, โฟกัสอัตโนมตัิและโหมดพื้นที ่AF, การถายครอม และการตั้งคาตางๆ ในเมนู
ถายภาพ เมนูถายภาพยนตร และเมนกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง

A User Settings
ไมสามารถบันทึกรายการตอไปน้ีไปยัง U1 หรือ U2

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

เมนูถายภาพยนตร: 
• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• จัดการ Picture Control
• ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง:
• a10 (วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF)
• d9 (VR แบบออพติคอล)

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

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

5 บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการต้ังคา แลวกด J เพื่อกําหนดการตั้งคาตางๆ ที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 
และ 2 ใหกับตําแหนงแปนหมุนเลือกโหมดที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 4

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

ปุม G

แปนหมุนเลือกโหมด



85

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
โหมดลั่นชัตเตอรแลวหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรเพื่อให
ตัวช้ีตรงกันกับการตั้งคาที่ตองการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละครั้งท่ีกดปุมกดช ัตเตอร

CL

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
1–7 ภาพตอวินาที * สามารถเลือกอัตราการบันทึกภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
d1 (ความเร็วการถายในโหมด CL, 0 263)

CH
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
8 ภาพตอวินาที * ใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว

Q

ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ี
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวา
ในโหมดถายทีละภาพ นอกจากน้ี เสียงเตือนจะไมด ังไมวาจะเลือกการตั้งคาใดก็ตามสําหรับ 
ตัวเลือกเสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 271)

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

E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 89)

MUP

ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได (0 91)

ตัวชี้
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* อัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยเมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL15a, AF ตอเน่ือง, คาแสงอตัโนมัติแบบปรับเองหรือ
ปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรท่ี 1/250 วินาทีหรือเร็วกวา การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือ (หรือในกรณีของ CL, 
การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือนอกเหนือจากการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1) ในคาเร่ิมตนจากโรงงาน และ
หนวยความจําท่ีเหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร อตัราท่ีระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ อัตรา
การบันทึกภาพอาจลดลงที่คาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 5) หรือท่ีรูรับแสงแคบมาก 
(คารูรับแสงสูง) หรือความไวชัตเตอรต่ํา เม่ือเปดลดภาพสั่นไหว (ใชไดกับเลนส VR) หรือควบคมุ
ความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ (0 120) เม่ือใชเลนสบางชนิด หรือเม่ือแบตเตอร่ีใกล หมด หรือตรวจพบ
การกะพริบเม่ือเปดใชลดการกะพริบในเมนูการถายภาพ (0 255) กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพ
เม่ือยิงแฟลช

A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะ
บันทึกภาพถายลงในการดหนวยความจํา อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดง
ในสวนแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดขณะกดปุมกดชัตเตอร

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้น 
การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
การถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกหรือถอด 
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมี
ขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จส้ินการบันทึกภาพทั้งหมดที่อย ูใน
บัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะ
โอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา
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A ไลฟววิ
ถาใชโหมดถายภาพตอเน่ืองระหวางไลฟวิว ภาพจะปรากฏแทนที่ภาพที่มองผานเลนสขณะกดปุมกด
ชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง d2 (ถายตอเนื่องสูงสุด, 0 263)

• จํานวนภาพที่สามารถถายไดในการถายคร้ังเดียว ใหดู “ความจุการดหนวยความจํา” (0 347)
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ฟงกช่ันตั้งเวลาถายสามารถใชลดอาการกลองส ั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอร แลวหมนุแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอรไปที่ E

2 จัดองคประกอบภาพและโฟกสัภาพ
ไมสามารถใชฟงกช่ันตั้งเวลาหากกลองไมสามารถโฟกัสโดยใช AF 
ทีละภาพ หรอืในสถานการณอ่ืนๆ ที่ไมสามารถลัน่ชัตเตอรได

3 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปดตัว
ตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะ
เริ่มกะพริบ กอนการถายภาพสองวินาที 
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะหยุดกะพรบิ 
ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ให หมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

โหมดตั้งเวลาถาย (E)

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมแนบตาเขากับชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออก (q) แลวใสฝาปด
ชองมองภาพที่ใหมาตามที่แสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทางชองมองภาพปรากฏ
ในภาพถายหรือรบกวนคาแสง จับกลองใหม่ันขณะถอดขอบยางรองตาออก

ขอบยางรองตา ฝาปดชองมองภาพ

D การใชแฟลชในตัวกลอง 
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดที่ตองยกแฟลชดวยตนเอง ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช 
แลวรอใหสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) แสดงขึ้น (0 161) การถายภาพจะหยุดชะงัก
หากยกแฟลชขึ้นหลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถายเร่ิมทํางาน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหน ึ่งภาพ
เม่ือยิงแฟลช โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถายท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย; 
0 263)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพท ี่จะถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ ใหดู 
A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 263)

• เสียง “บิ๊บ” ท่ีดังเมื่อใชตั้งเวลาถาย ใหด ูB > ตัวเลอืกเสียงเตือน (0 271)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกลองเมื่อยกกระจก การใชโหมด
ยกกระจกขึ้น ใหกดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอรไปที่ MUP (ยกกระจกขึ้น)

หลังจากกดปุมกดชัดเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาโฟกัสและ
คาแสงแลว ใหกดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อ
ยกกระจก 4 จะแสดงในแผงควบคุม กดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ (ในไลฟวิว ไมจําเปนตอง
ยกกระจกขึ้น ภาพจะถูกถายครั้งแรกเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุด) เสียงบ๊ิบจะดังข้ึน ยกเวนเมือ่เลือก ปด สําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปด
เสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 271) กระจกจะปดกลับเขาที่เมือ่ถายภาพเสรจ็ส้ิน

โหมดยกกระจกขึ้น (MUP)

ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน
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A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีเม่ือยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพพรามัว
เพื่อปองกันภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวกลอง ใหคอยๆ กดปุมกดชัตเตอรหรือใชร ีโมตคอนโทรล, 
รีโมตคอนโทรลแบบไรสายหรือสายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 287) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอปุกรณเสริมเพ่ือถายภาพแบบยกกระจก ใหดู “การถายภาพดวย
รีโมตคอนโทรล” (0 175) ควรใชขาตั้งกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชมานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกสเพื่อลดความพรามัวท่ีเกิดขึ้น ใหดู 
A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 (มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส, 0 264)
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ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ

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

พ้ืนท่ีภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

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

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

การแสดงผลของชองมองภาพ

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

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ การแสดงผลการถายภาพ

A การแสดงผลของชองมองภาพ
ไอคอน s จะปรากฏในชองมองภาพเมื่อเลือกตัดครอบ DX 
1.3×

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การตัดสวนภาพที่เลือกใชไดในโหมดบันทึกภาพยนตร ใหดู “ตัวอยางภาพยนตร” (0 190)
• จํานวนภาพที่สามารถจดัเก็บไวไดเมือ่ใชการตั้งคาพื้นที่ภาพตางกัน ใหดู “ความจกุารดหนวยความจํา” 

(0 347)

ตัดครอบ DX 1.3×
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พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพ หรอืกดปุมควบคุม 
แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง

❚❚ เมนเูลอืกพื้นที่ภาพ

1 เลือก เลือกพื้นที่ภาพ
ไฮไลท เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือกแลวกด J การตัดสวนภาพที่เลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 94)

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไว สําหรับพ้ืนท่ีภาพ (0 99)
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทำงานของกลอง
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 266) เพื่อกําหนด 
เลือกพื้นที่ภาพ ที่จะควบคมุ

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกพื้นท่ีภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่เลือกไว  แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรอืยอย
จนการตัดสวนภาพที่ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 94)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพในขณะนัน้สามารถ
เรียกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นที่ภาพในแผงควบคุม
หรือการแสดงผลขอมลูการถายภาพ รูปแบบ DX 
จะแสดงเปน “24 - 16” สวนรูปแบบ 1.3× 
จะแสดงเปน “18 - 12”
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กลองรุน D7500 รองรับตัวเลือกคุณภาพของภาพตอไปน ี้:

คุณภาพของภาพ

ตัวเลือก
รูปแบบ
ไฟล

คําอธิบาย

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

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

NEF/
JPEG

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW)+ 
JPEG Normal★/ 

NEF (RAW)+ 
JPEG Normal

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ

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

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน

JPEG Fine★/
JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4 
(คุณภาพสูง)

JPEG Normal★/
JPEG Normal

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8 
(คุณภาพปกติ)

JPEG Basic★/ 
JPEG Basic

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16 
(คุณภาพพื้นฐาน)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพที่สามารถจัดเก ็บไวไดเม่ือใชการตั้งคาขนาดและคุณภาพของภาพ
ท่ีตางกัน ใหดู “ความจุการดหนวยความจํา” (0 347)
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สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทัง่การตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม X (T) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

A การบีบอัดภาพ JPEG
ตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีดาว (“★”) ใชในการเปรียบเทียบเพื่อใหแนใจในคุณภาพส ูงสุด ขนาดไฟล
ท่ีมีฉากแตกตางกัน ตัวเลือกท่ีไมมีดาวใชในการบีบอดัท่ีออกแบบมาสําหรับไฟลขนาดเล็กกวา ไฟลท่ีมี
ขนาดเดียวกันไมวาจะอยูฉากใดก็ตาม

A ภาพ NEF (RAW)
การเลือกตัวเลือก NEF (RAW) จะกําหนดขนาดภาพใหคงท่ีไวท่ี ใหญ ทานสามารถสรางภาพ JPEG 
จากภาพ NEF (RAW) โดยใช Capture NX-D หรือซอฟตแวรอื่น หรือต ัวเลือก โปรเซสภาพ 
NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 275)

A NEF+JPEG 
เม่ือดูภาพถายท่ีถายดวย NEF (RAW) + JPEG ในกลอง กลองจะแสดงภาพเปน JPEG เทาน้ัน เม่ือทาน
ลบภาพที่ถายจากการปรับตั้งคาเหลาน้ี จะเปนการลบทิ้งท้ังภาพ NEF และ JPEG ดวย

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คณุภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 253)
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ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรอื % เล็ก (โปรดทราบวา
ขนาดภาพจะแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกที่ได เลือกไวสําหรบั เลือกพื้นที่ภาพ, 0 93):

สามารถตั้งคาขนาดภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ขนาดภาพ

พ้ืนที่ภาพ ตัวเลอืก ขนาด (พิกเซล)

DX (24×16)
ใหญ 5568 × 3712
กลาง 4176 × 2784
เลก็ 2784 × 1856

1.3× (18×12)
ใหญ 4272 × 2848
กลาง 3200 × 2136
เลก็ 2128 × 1424

ปุม X (T) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับขนาดภาพโดยใชตัวเลือก ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 253)
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โฟกัส
สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมตัิ (0 100) หรือปรับดวยตนเอง (0 115) ผูใชยังสามารถ
เลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอัตโนมตัิหรือแมนวลโฟกัส (0 107) หรือใชการล็อคโฟกัส
เพื่อโฟกัสและจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟก ัสแลว (0 111)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัต ิใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิตอไปนี้ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ:

โฟกัสอัตโนมัติ

โหมด คําอธิบาย 

AF-A
AF อัตโนมัติ: กลองจะเลือกโฟกัสอตัโนมัติทีละภาพโดยอตัโนม ัติถาวัตถุอยูน่ิงและเลือก
โฟกัสอตัโนมัติตอเน่ืองถาวัตถุเคลื่อนท่ี

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ตามคา
ตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเม ื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 260)

AF-C

AF ตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางต อเน่ืองขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 102) เพื่อคาดเดา
ระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจำเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถ
ล่ันชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 260)

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปน้ีระหวางไลฟวิว:

โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้น

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง นอกจากนี้ 
ยังสามารถโฟกัสไดโดยการแตะแบบวัตถุบนหนาจอ ซ ึ่งในกรณีน้ีกลองจะล็อคโฟกัสจนกวา
คุณจะยกนิ้วของคุณออกจากจอแสดงผลเพื่อถายภาพ

AF-F

AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร 
โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง นอกจากน้ี ยังสามารถโฟกัสไดโดยการแตะ
แบบวัตถุบนหนาจอ ซึ่งในกรณีน้ีกลองจะล็อคโฟก ัสจนกวาคุณจะยกนิ้วของคุณออกจาก
จอแสดงผลเพื่อถายภาพ

แผงควบคุม

ชองมองภาพ หนาจอ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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A โฟกัสติดตามวตัถุลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ในโหมด AF-C หรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองไวในโหมด AF-A กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุ
ลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ซึ่งจะชวยใหกลอง
สามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถ ุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การใชเนนโฟกัสใน AF ตอเน่ือง ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช 

AF-C, 0 260)
• การใชเนนการลั่นชัตเตอรใน AF ทีละภาพ ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่
สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 260)

• การใชแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกโหมดโฟกัส ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 266)
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โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF จะควบคุมวิธีทีก่ลองเลือกจุดโฟก ัสสําหรบัโหมดโฟกัสอัตโนมัติ มีตัวเลือกตอไปนี้
ใหเลือกใชระหวางการถายภาพโดยใชชองมองภาพ:
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัส กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกเทานั้น ใชกับวัตถุที่อยูนิ่ง
กับที่

• AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส: เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C กลองจะ
โฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดทีเ่ลือกเปนเวลาสั้นๆ 
จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 9 จุด: เลือกเมือ่มเีวลาจัดองคประกอบภาพหรือเมือ่
ถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนทีใ่นรูปแบบที่คาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขงทีก่ําลังแขงขัน)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุทีก่ําลังเคลื่อนที่
ในรูปแบบที่คาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 51 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุทีก่ําลังเคลื่อนที่
อยางรวดเรว็และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย 
(เชน นก)
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• การติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ: เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C กลองจะ
ติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสที่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหมตามตองการ ใชเพื่อ
จัดองคประกอบภาพอยางรวดเรว็เมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเรว็จากขางหนึง่ไปอีกขางหนึ่ง 
(เชน นักกีฬาเทนนิส) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร
แลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสที่เลือก

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสที่ผูใชเล ือก เพื่อลด
ความเสี่ยงของกลองในการโฟกัสทีพ่ื้นหลังแทนท ี่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรบัวัตถุที่ยาก
ในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดียว หากกลองจับภาพใบหนาไดในโหมด AF ทีละภาพ 
(เลือก AF-S หรอื AF ทีละภาพใน AF-A) กลองจะเนนไปที่วัตถุภาพบุคคล

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ: กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมตัิแลวเลือกจุดโฟกัส (ในกรณทีี่วัตถุเปนคน 
กลองจะสามารถแยกความแตกตางของวัตถุออกจาก
พื้นหลังไดเพื่อการตรวจหาวัตถุที่ดีข้ึน) จุดโฟก ัสที่ใชจะถูก
ไฮไลทเปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสภาพแลว; 
ในโหมด AF-C และ AF-A จุดโฟกัสหลักจะยังคงถูกไฮไลท
อยูหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ ไปแลว
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A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหลัง
หรือครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ
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โหมดพื้นที่ AF ตอไปน้ีสามารถเลือกใชระหวางไลฟวิวได:
• ! AF ท่ีใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะ
ตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคลโดยอัตโนมัติ วัตถ ุที่
เลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกล อง
ตรวจพบหลายใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูใกล ที่สุด 
หากทานตองการเลือกวัตถุอ่ืน ใหใชปุมเลือกคําสั่ง) 
หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน 
ในกรณีที่วัตถุเบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ หากคุณสัมผัสหนาจอ 
กลองจะโฟกัสบนใบหนาที่ใกลกับนิ้วของคุณแลวถายภาพเมื่อคุณยกนิ้วออกจากหนาจอ

• $ AF พ้ืนท่ีกวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศน
โดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอ่ืนๆ ที่ไมใชภาพบุคคล

• % AF พ้ืนท่ีปกติ: ใชสําหรบัระบุโฟกัสอยางแมนยํา
บนตําแหนงที่เลือกในกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
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• & AF ติดตามวัตถุ: ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนง
จุดโฟกัสที่ดานบนวัตถุของทาน แลวกด J เพื่อเริ่ม
ติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุที่เลือกขณะที่วตัถุเคลื่อนที่
ภายในกรอบภาพ หากตองการหยุดการตดิตาม ใหกด J 
อีกครั้ง หรอื คุณสามารถเริ่มตนติดตามโดยการแตะแบบ
วัตถุบนจอภาพ หากตองการหยุดการติดตามและถายภาพ 
ใหยกนิ้วออกจากหนาจอ หากการติดตามอยูระหวางการดําเนินการแลว การสัมผัสที่ใดก็ได
บนจอภาพจะทําใหกลองโฟกัสไปที่วัตถุปจจุบัน และจะถายภาพเมื่อคุณยกนิ้วของคุณ
ออกจากหนาจอ โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุไดหากวัตถุนั้นเคลื่อนที่
อยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรอืมวีัตถุอ่ืนบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรอืความสวาง
ในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มดืเกินไป หรอืกลมกลืน
กับสีหรือความสวางของพื้นหลัง

A การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสได การหมุน
ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี L จะปดการใชงาน
การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้น

แผงควบคุม ชองมองภาพ หนาจอ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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A โหมดพื้นที่ AF (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคุม ชองมองภาพ
จอแสดงผลจุดโฟกัส

ชองมองภาพ

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 9 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 21 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 51 จุด *

ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือก
พ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม

AF แบบเลือก
พ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูลเพื่อชวย
ในการโฟกัส

A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
หากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF 
เม่ือใชเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I กลองจะเลือก AF จ ุดเดียวโดยอัตโนมัติท่ีคารูรับแสงท่ีชากวา f/5.6
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D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
ใชเลนส AF-S หรือ AF-P หากใชเลนสชนิดอืน่ๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธท่ีตองการ 
โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะท่ีกลอง
โฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถ
โฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออนหรือ
แหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบเม่ือถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียม 
หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงตดิกันเปนแถว
บนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี

A การเลือกจุดโฟกัส
ยกเวนใน AF ติดตามวัตถุ การกด J ระหวางการเลือกจุดโฟกัสจะทําใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง ใน AF 
ติดตามวัตถุ การกด J จะเริ่มติดตามวัตถุแทน การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลใชไมไดใน AF แบบ
เลือกพ้ืนท่ีอัตโนมัติ

A โปรดอาน
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ—สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดโดยใช ปุมเลือกคําสั่ง ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

a4 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 260)
• การเลือกจุดโฟกัสตามภาพแนวตั้งและแนวนอน ใหด ูA > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a5 (บันทึก
จุดโฟกัสตามการหมุนกลอง, 0 261)

• การตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหด ูA > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (จุดโฟกัสแบบ
วนรอบ, 0 261)

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ/ไลฟวิว: สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3 (แปนหมุนเลือกคําสัง่) > 
สลับหลัก/รอง (0 266)
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุทีจ่ะไมอยูที่จุดโฟกัสในการถายจรงิได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนม ัติ 
(0 114) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหมหลังจากโฟกัส
วัตถุอ่ืนที่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเด ิมของทานได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีที่สุดเมื่อเลือก
ตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกสัอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นที่ AF 
(0 103)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อ
โฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) หรือตรวจสอบวาจุดโฟกัส
เปนสีเขียว (ไลฟวิว)

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว
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2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C (การถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ): กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งคางไว 
(q) แลวกดปุม A AE-L/AF-L (w) เพื่อล็อคทั้ง
โฟกัสและคาแสง (สัญลักษณ AE-L จะปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยูขณะกดปุม 
A AE-L/AF-L แมวาทานจะยกนิ้วออกจาก
ปุมกดชัตเตอรในภายหลัง

AF-S (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) และไลฟวิว: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติ
และยังคงล็อคอยูจนกวาจะเอานิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุม 
A AE-L/AF-L (ดูดานบน)

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L



113

3 การจัดวางองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพถาทานยังกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งแลวคางไว (AF-S และไลฟวิว) หรือกดปุม 
A AE-L/AF-L คางไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกัน
โดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทีต่ องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาเปาหมาย
ที่ตองการถายเคลื่อนทีไ่ป ใหโฟกัสใหมอีกคร ั้งที่ระยะหางใหม

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชปุมกดชัตเตอรเพ ื่อล็อคคาแสง ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 
(ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 262)
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A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นและ
กลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอร ไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี 
ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 115) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 111) เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน 
จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหร ือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง 

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง 

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง 

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือม ีความสวาง
อยูในโทนเดียว 
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สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 114)
• เลนส AF: ตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัส
ของเลนส (ถามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปที่โหมด M

• เลนสแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง

การโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
จนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพได
ตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

แมนวลโฟกัส

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

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส (การถายภาพโดยใช ชองมองภาพ)
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพเพื่อ
ตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัสหรอืไม 
(สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 51 จุด) หลังจากวางตําแหนง
วัตถุไวในจุดโฟกัสทีเ่ลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
แลวหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบวา
เมื่อถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวใน “การใชโฟกัสอัตโนมัตใิหไดผลดี” (0 114) บางครั้ง
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัส
ในชองมองภาพกอนถายภาพ สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสดวย
อุปกรณเสริมเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I ใหดู “เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I” (0 281)

A เลนส AF-P
เม่ือใชเลนส AF-P (0 279) ในโหมดแมนวลโฟกัส สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟก ัสจะกะพริบใน
ชองมองภาพ (หรือในไลฟวิว จุดโฟกัสจะกะพริบในจอภาพ) เพื่อเตือนวาการหมุนวงแหวนโฟกัสตอไป
ในทิศทางปจจุบันจะไมทําใหวัตถุอยูในโฟกัส

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

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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A ไลฟวิว
กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาเพื่อใหไดโฟกัสท่ีแมนยําในไลฟ วิว 
(0 57)

ปุม X (T)
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คาความไวแสง (ISO)
สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางที่มี

เลือกจากการตั้งคาตางๆ ตั้งแต ISO 100 ถึง ISO 51200 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 
1/3 EV ในกรณีพิเศษ ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 100 ไดตั้งแตประมาณ 
0.3 ถึง 1 EV และคาความไวแสงสูงกวา ISO 51200 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 5 EV ในสถานการณพิเศษ 
โหมดอัตโนมตัิ โหมดสําเร็จรูป และโหมดเอ็ฟเฟกต พิเศษ จะมีตัวเลือก AUTO ซ่ึงกลองจะตั้งคา
ความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติตามสภาพแสง

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดย
กดปุม S (Q) และหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทัง่การตั้งคาที่ตองการ
แสดงขึ้น

ต้ังคาความไวแสง (ISO)

โหมด ตัวเลือก

P, S, A, M Lo 1–Lo 0.3; 100–51200; Hi 0.3–Hi 5

% อัตโนมัติ

โหมดถายภาพอืน่ๆ อัตโนมัติ; Lo 1–Lo 0.3; 100–51200; Hi 0.3–Hi 5

แผงควบคุม ชองมองภาพ

ปุม S (Q) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดจากเมนูถายภาพได เชนกัน เลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) 
ในเมนูถายภาพเพื่อปรับการตั้งคาของภาพถาย (0 253)

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสำหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายน้ันมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น 
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง 
Hi 0.3 และ Hi 5

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

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

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 (ระดับ
การเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 261)

• การลดสัญญาณรบกวนในรูปภาพที่ถายท่ีความไวแสง (ISO) สูง ใหดู C > ลดนอยซที่
ความไวแสงสูง (0 255)

• การลดสัญญาณรบกวนในภาพยนตรท่ีถายท่ีความไวแสง (ISO) สูง ใหดู 1 > ลดนอยซที่
ความไวแสงสูง (0 259)
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ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนู
ถายภาพ คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัโดยอัตโนมัติถาคาที่ผูใชเลือกไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถ ูกปรับตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ต้ังคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ 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 (คาต่ําสุด
สําหรับคาความไวแสง (ISO) จะตั้งเปน ISO 100 
โดยอัตโนมตัิ โปรดทราบวาหากผูใชเลือกคาความไวแสง 
(ISO) ที่สูงกวาคาที่เลือกไวสําหรบั ความไวแสงสูงสุด 
กลองจะใชคาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมด P และ A คาความไวแสงจะไดรับการปรับ
เฉพาะเมื่อไดรับแสงไมเพียงพอในการใชความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ ความไว
ชัตเตอรตํ่าสุด (1/4000–30 วินาที หรือ อัตโนมัติ; สวนในโหมด S และ M คาความไวแสง 
(ISO) จะไดรับการปรบัเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่ส ุดที่ความไวชัตเตอรทีผู่ใชเลือก) หากเลือก 
อัตโนมติั กลองจะเลือกคาความไวชัตเตอรต่ําสุดตามทางยาวโฟกัสของเลนส การเลือก
ความไวที่เรว็เมื่อถายวตัถุที่เคลื่อนที่เรว็จะชวยลดความพรามัว กด J เพื่อออกจากเมนู
เมื่อการตั้งคาเสรจ็สมบูรณ

การเลือกความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับรูปภาพที่ถายโดยใชแฟลชในตัวกลองหรือ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก ใหใช ต้ังคาความไวแสงสูงสุดดวย M การเลือก เหมือนกบั
ไมใชแฟลช จะตั้งคาความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับการถายภาพโดยใชแฟลชเปน
คาที่เลือกลาสุดสําหรบั ความไวแสงสูงสุด

ISO AUTO จะปรากฏเมื่อเลือก เปด เมื่อคาความไวแสง
เปลี่ยนแปลงไปจากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะ
กะพรบิและคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในแผงควบคุม
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A ไลฟววิ
ในไลฟวิว สัญลักษณแสดงการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นในจอภาพ

A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
ปรับละเอียดความไวชัตเตอรอัตโนมัติไดโดยการไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2: ตัวอยางเชน สามารถ
ใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอัตโนมัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโตเพื่อลดความพรามัวได อยางไรก็ตาม 
โปรดทราบวา อัตโนมัติ จะทํางานรวมกับเลนส CPU เทาน้ัน ความไวชัตเตอรอาจจะลดลงกวาคาต่ําสุด
ท่ีเลือกไว หากไมสามารถใชคาแสงท่ีดีท่ีสุดท่ีความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด 
ยกเวนคาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 265) 
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 265) ในกรณีดังกลาว
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพ่ิมขึ้น
โดยอัตโนมัติเม่ือใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ํา 
(ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกที่เขากันได) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือก
ความไวชัตเตอรต่ํา

A การเปดใชและการปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิไดโดยกดปุม S (Q) 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 กล องจะวัดแสงเปน
บริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ 
และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 280) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบ
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

Z

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงท้ังเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากท ี่สุดท่ีกลางภาพ 
(สามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีสําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b5, บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 262) เปนระบบ
วัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล แนะนําใหใช เม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง 
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

b

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพ้ืนท่ีวงกลมท่ีมีจุดศูนยกลางอยู ท่ีจุดโฟกัสปจจุบัน ทําใหสามารถ
วัดแสงวัตถุท่ีไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชงาน AF แบบเลือกพืน้ที่โฟกัสอัตโนมัติอยู  
กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) เสนผานศูนยกลางของวงกลมสําหรับการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพเทากับ 3.5 มม. หรือประมาณ 2.5% ของกรอบภาพ ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสง
ท่ีเหมาะสม แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก

4
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากที่สุดในสวนท่ีไฮไลท ใชเพื่อลดการสูญเสีย
รายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท ตัวอยางเชน เม่ือถายภาพที่มีแสงบนเวที
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม W (Z) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้น

ปุม W (Z) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม

A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหน าจอ

A ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท
อาจใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ หากเลือกการวัดแสงที่เนนไฮไลทกับเลนสท่ีมี CPU บางชนิด (เลนส 
AI-P NIKKOR และเลนส AF ท่ีไมใชชนิด G, E หรือ D; 0 280)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกวาวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพใชการตรวจจับใบหนาหรือไม ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

b4 (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, 0 262)
• การปรับคาแสงที่ดีท่ีสุดสําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

b6 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 262)
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด 
(0 123) และวัดแสงเนนกลางภาพเพื่อวัดคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหนึ่ง
และวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุม A AE-L/AF-L 
เพื่อล็อคคาแสง (ถาทานกําลังใชโฟกัสอัตโนมตัิ 
ใหตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส I 
ปรากฏในชองมองภาพ)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L 
จะปรากฏในชองมองภาพและจอภาพ

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว จัด
องคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ

A ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ในการวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในจุดโฟกัสท่ีเลือก

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด การตั้งคา
P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 73)
S ความไวชัตเตอร
A รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในจอแสดงผลของกลอง

โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชปุมกดชัตเตอรเพ ื่อล็อคคาแสง ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 
(ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 262) ถาเลือก เปด (กดลงครึ่งหนึ่ง) คาแสงจะล็อคเม่ือกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรือ
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรอืเฉพาะจุด (0 123) 
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป) โดย
เพิ่มครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางข้ึนและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้น

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

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

±0 EV
(กดปุม E)

–0.3 (–1/3) EV +2.0 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก



128

ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพรบิ (ยกเวนในโหมด M) และ
สัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพหลังจากคุณปลอยปุม E สามารถตรวจสอบ
คาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณแสดงคาแสงโดย
กดปุม E 

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0 ยกเวนในโหมด SCENE 
และ EFFECTS กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง (ในโหมด SCENE 
และ EFFECTS คาการชดเชยแสงจะรีเซ็ตเมื่อเลือกโหมดอื่นหรอืกลองปด)

A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยท่ีความไวชัตเตอรและ
คารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A การถายภาพดวยแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง, การเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลัก
และพื้นหลัง การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 265) สามารถใชจํากัด
ใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเทาน้ัน



129

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพิ่มชดเชยแสง ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับ
ควบคุมคาแสง, 0 262)

• การปรับคาการชดเชยแสงโดยไมกดปุม E ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสง
อยางงาย, 0 262)

• การเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติ ใหดู 
“การถายครอม” (0 209)
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ไวตบาลานซ (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)

ไวตบาลานซทําใหมั่นใจวาสีของภาพจะไมไดรบัผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง

ในโหมดอื่นที่ไมใช P, S, A และ M กลองจะปรบัคาไวตบาลานซโดยอัตโนมตัิ แนะนําใหใช
การปรบัไวตบาลานซแบบอัตโนมตัิสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญในโหมด P, S, A และ M 
แตผูใชสามารถเลือกคาอ่ืนๆ เพื่อใหเหมาะกับชนิดของแหลงกําเนิดแสงไดหากจําเปน:

ตัวเลือกไวตบาลานซ

ตัวเลือก (อุณหภูมิส ี*) คําอธิบาย

v อัตโนมตัิ กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใหใชเลนสชนิด G, E หรือ D ถามีการ
ใชแฟลช ผลลัพธท่ีไดจะไดรับการปรับอยาง
เหมาะสม

ปกติ (3500–8000 K)

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน 
(3500–8000 K)

J หลอดไส (3000 K) ใชภายใตแสงจากไฟหลอด

I ฟลูออเรสเซนต ใชกับ:

หลอดไอโซเดียม (2700 K) • แสงไฟจากหลอดไอโซเดียม (เชน ในสนามกีฬา)

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต (3000 K) • แสงวอรมไวตฟลูออเรสเซนต

ไวตฟลูออเรสเซนต (3700 K) • แสงไวตฟลูออเรสเซนต

คูลไวตฟลูออเรสเซนต (4200 K) • แสงคูลไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไวตฟลูออเรสเซนต (5000 K) • แสงเดยไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไลตฟลูออเรสเซนต (6500 K) • แสงเดยไลตฟลูออเรสเซนต

ไอปรอทอุณหภูมิสูง (7200 K)
• แหลงกําเนิดแสงท่ีใหอุณหภูมิสีสูง (เชน หลอด
ไอปรอท)
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยการกดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้น

H แสงอาทิตย (5200 K) ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

N แฟลช (5400 K) สําหรับการถายภาพดวยแฟลช

G เมฆมาก (6000 K)
ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมาก
หรือมืดคร้ึม

M ในรม (8000 K) ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา

K เลือกอุณหภูมิสี (2500–10,000 K) เลือกคาอุณหภูมิสีจากรายการ (0 137)

L ตั้งคาเอง
ใชวัตถุ แหลงกําเนิดแสง หรือภาพถายท่ีมีอยูเปน
แหลงอางอิงในการปรับไวตบาลานซ (0 139)

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหน าจอ

ตัวเลือก (อุณหภมูิส ี*) คําอธิบาย
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A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 254, 
258) ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 134) หรือจัดการตั้งคาลวงหนา
ไวตบาลานซ (0 139) ตัวเลือก อัตโนมตัิ ในเมนู ไวตบาลานซ มีตัวเลือก ปกต ิและ รักษาสภาพ
แสงโทนสีอบอุน ซึ่งจะรักษาโทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก I ฟลูออเรสเซนต 
จะใชเพื่อเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ

A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีดีเม ื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใชไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนาหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท ี่ แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคา
ไวตบาลานซ
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอืน่ๆ อุณหภูมิสี
คือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําให
วัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะท่ีแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสี
ในยานใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงท่ีมีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน 
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาน้ีจะมีโทนสี
ออกนํ้าเงิน

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 (แสงอาทิตย): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆมาก): 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 
เพื่อชดเชยสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหร ือเพื่อสรางภาพที่มีโทนสีตามตองการ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
การปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนถูายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตาม
ข้ันตอนดานลาง

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนูยอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2 
อีกครัง้เพื่อแสดงตัวเลือกปรับแบบละเอียด สําหร ับขอมูล
เกี่ยวกับการปรบัละเอียดไวตบาลานซที่ตั้งเอง ใหดู 
“การปรบัละเอียดไวตบาลานซที่ตั้งเอง” 0 147)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด 
ปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกนสีเหลือง (A)–
น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5 และบนแกนสีเขียว (G)– 
มวงแดง (M) โดยปรับข้ันละ 0.25 แกนแนวนอน 
(สีเหลือง-น้ําเงิน) จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะที่
แกนแนวตั้ง (สีเขียว-มวงแดง) จะมีผลคลายกับการใช
ฟลเตอรชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนด
ใหเพิ่มข้ึนทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด 
แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวยความหนาแน นแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

พิกัด

การปรับ
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ

❚❚ ปุม L (U)
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือก
อุณหภูมสีิ) และ L (ต้ังคาเอง) สามารถ
ใชปุม L (U) เพื่อปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียดบนแกนเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) 
(0 134; ในการปรับไวตบาลานซแบบ
ละเอียดเมือ่เลือก L ใหใชเมนูถายภาพ
ตามที่อธิบายไวใน “การปรับละเอียด
ไวตบาลานซที่ตั้งเอง”, 0 147) กดปุม 
L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียด 
โดยปรบัข้ันละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละข้ันเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ) จนกระทั่ง
คาที่ตองการแสดงขึ้น การหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิ่มปริมาณสีเหลือง (A) 
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาจะเพิ มปรมิาณสีน้ําเงิน (B)

แผงควบคุม

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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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

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกต างท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีส ูง 
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K ไดมากกวา
ท่ี 6000 K มาก คาไมเรดซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน คือการวัด
อุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน ี้ ดังน้ันจึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชยอ ุณหภูมิสี 
ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับไวตบาลานซท่ีแตกตางก ันใน “การถายครอม” คาปจจุบัน ใหดู “การถายครอม” 
(0 215)
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ทําตามขั้นตอนตอไปนีเ้พือ่เลอืกอุณหภมูสิเีมือ่เลอืก K (เลือกอณุหภมูสีิ) สําหรบัไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกนสีเหลือง–
น้ําเงิน และเขียว–มวงแดง (0 134) ตามที่อธิบายดานลาง

1 เลือก เลือกอุณหภูมิสี
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมสีิ แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับสีเหลือง–นํ้าเงิน และเขียว–มวงแดง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลขในแกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) หร ือแกนเขียว (G)–
มวงแดง (M) แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเปล่ียน

การเลือกอุณหภูมิสี

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเม ื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก 
N (แฟลช) หรือ I (ฟลอูอเรสเซนต) สําหรับแหลงกําเนิดแสงเหลาน้ี สวนในแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ 
ใหถายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

คาสําหรับแกนสีเหลือง (A)-
นํ้าเงิน (B)

คาสําหรับแกนสีเขียว (G)-
มวงแดง (M)
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกคาที่เปลี่ยนและกลับไปที่เมนูถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรบั
แกนสีเขียว (G)–มวงแดง (M) เครือ่งหมายดอกจัน (“E”) จะปรากฏถัดจากสัญลักษณ K

❚❚ ปุม L (U)
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมสีิ) สามารถใช
ปุม L (U) เพื่อเลือกอุณหภมูิสี 
อยางไรก็ตามจะเลือกไดสําหรบั
แกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) เทานั้น กดปุม 
L (U) และหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการจะปรากฏ 
(ดําเนนิการปรบัคาเปนไมเรด; 0 136) 
การปอนคาอุณหภูมสิีโดยตรง ใหกดปุม 
L (U) แลวกด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลท
ตัวเลข จากนั้น กด 1 หรอื 3 เพื่อเปล่ียนคา

แผงควบคุม

A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการต้ังคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรบัการ
ถายภาพภายใตสภาพแสงผสมหรอืเพื่อชดเชยแหลงกำเนิดแสงที่มีแสงสีเขม กลองสามารถ
บันทึกคาสําหรบัไวตบาลานซทีต่ั้งคาเองไดถ ึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6 ทั้งนี้สามารถตั้งคา
ไวตบาลานซเองไดสองวิธี:

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงท ี่จะใชถายภาพจริง ในการตั้งคาสตูดิโอ 
สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวตัถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครัง้ละ 1 EV 
โดยอัตโนมตัิขณะวัดไวตบาลานซ; ในโหมด M ใหปรับคาแสงเพื่อใหสัญลักษณแสดง
คาแสงแสดง ±0 (0 77)

ต้ังคาเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและ
ใหกลองวัดไวตบาลานซ ระหวางไลฟวิว จะสามารถวัดไวตบาลานซ
ในพื้นท่ีท่ีเลือกของเฟรมได (การวัดไวตบาลานซแบบจุด, 0 143)

คดัลอกจากภาพที่มีอยู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 146)
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2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในจอ
แสดงขอมูลการถายภาพ

3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง 
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลการถายภาพ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (การถ ายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไมสามารถวัดไวตบาลานซแบบตั้งคาเองไดในระหวางการบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลา หรือเม่ือค ุณ
กําลังถายภาพ HDR (0 155) หรือถายภาพซอน (0 256)
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4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ D ในแผงควบคุมและในชองมองภาพ
จะเริม่กะพริบ

5 วัดคาไวตบาลานซ
สองสามวินาทกีอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัด
องคประกอบภาพวัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพแลว
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะวดัคาไวตบาลานซ 
แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 3 กลองจะไมบันทึกภาพถายไว; 
ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยําแม ไมไดปรบัโฟกัสกลอง

A คาตั้งเองที่มกีารปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 147), 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและชองมองภาพ
หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
สัญลักษณ C จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุม 
ในขณะที่สัญลักษณ a จะกะพริบในชองมองภาพ 
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อออกไปยังโหมด
ถายภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรอืสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดไวตบาลานซได สัญลักษณ b a 
จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคุมและชองมองภาพ ใหกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยังข้ันตอนที่ 5 
และวดัไวตบาลานซอีกครัง้

D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู 
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลา
สแตนดบาย, 0 263)

A การเลือกคาที่ตั้งเอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
การถายภาพ จะแสดงตั้งคาลวงหนาไวตบาลานซ ไฮไลทตั้งคา
ลวงหนาแลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับคาตั้งเองที่เลือกไว
ในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K เทากับ
คาของ แสงอาทิตย



143

ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ในระหวางไลฟวิว จะสามารถวัดไวตบาลานซไดจากในพื้นที่ของเฟรมที่เลือก ลดข้ันตอน
การจัดเตรยีมวัตถุอางอิงหรอืการเปลี่ยนเลนสในระหวางการถายภาพเทเลโฟโต

1 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่หนาจอ

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

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

หนาจอ
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง 
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนหนาจอ

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในหนาจอจะเริ่มกะพรบิ กลองจะ
แสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r) ที่จุดโฟกัส
ที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
ขณะที่ L กะพรบิในหนาจอ ใหใชปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อกําหนดตําแหนง r บนพื้นทีส่ีขาวหรอืสีเทาของ
วัตถุ การซูมพื้นที่รอบๆ เปาหมายเพื่อการจัด
ตําแหนงภาพทีแ่มนยํามากขึ้น ใหกดปุม X (T) 
นอกจากนี้คุณยังสามารถวัดไวตบาลานซไดทุกที ่
โดยการแตะวัตถุบนหนาจอ ในกรณีทีไ่มจําเปนตองกด 
J หรอืปุมกดชัตเตอรตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 6

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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6 วัดคาไวตบาลานซ
กด J หรือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อวัด
ไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถวัดไวตบาลานซได
คือเวลาทีก่ําหนดไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 
(หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว (0 263)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได 
จะปรากฏขอความขึ้น เลือกเปาหมายไวตบาลานซใหม
และทําซํ้ากระบวนการตั้งแตข้ันตอนที่ 5

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม L (U) เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

สามารถดูไวตบาลานซที่ตั้งไวลวงหนาโดยการเลือก 
ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนูการถายภาพ
หรือภาพยนตร ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวดั
ไวตบาลานซที่ตั้งคาไวลวงหนาจะแสดงบนคาลวงหนาที่
บันทึกไวระหวางไลฟวิว
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การจัดการการต้ังคา

❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏิบัติตามข้ันตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ จากนั้นไฮไลท 
ต้ังคาเอง แลวกด 2

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

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X (T) คางไว

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (ไลฟวิว)
ไมสามารถตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองไดเม ื่อใชงานคาแสง HDR (0 155)
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5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรบัภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือก 
ถาภาพถายที่ไฮไลทมีคําอธิบาย (0 270) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธบิาย
ของคาตั้งเองที่เลือกไว

A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาแบบละเอ ียด
คาตั้งเองที่เลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดได โดยเลือก 
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีไดอธิบาย
ไวใน “การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด” (0 134)

A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร สําหรับ
การตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาปจจุบัน ใหเลอืก แกไขคําอธิบาย 
ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเอง แลวปอนคําอธบิาย

A ปองกัน
การปองกันไวตบาลานซท่ีตั้งคาลวงหนาปจจ ุบัน ใหเลือก 
ปองกัน ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา จากน ั้นไฮไลท 
เปด แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไวแลวจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาได และไมสามารถใชตัวเลือก 
ปรับอยางละเอียด และ แกไขคําอธิบาย
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การปรับปรุงภาพ

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

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรอืประเภทของฉาก

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

ตัวเลือก คําอธิบาย

n อัตโนมัติ

กลองจะปรับเฉดสีและโทนสีโดยอัตโนมัติตามคา Picture Control 
มาตรฐาน ลักษณะผิวของวัตถุภาพบุคคลจะดูนุมนวลมากขึ้น และ
ภาพใบไมกับทองฟาท่ีถายภายนอกอาคารจะมีสีสดมากกวาในภาพท่ี
ถายดวยคา Picture Control มาตรฐาน

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล เหมาะสําหรับการใชงาน
ท่ัวไป

R สีธรรมชาติ
ประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อความเปนธรรมชาติของภาพ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับภาพพิมพ เลือกใชเพื่อเนนสีสัน
ดั้งเดิมของภาพถาย

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว

e ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอิ่ม

f ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอยีดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึงสวนท่ี
เปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผลหรือรีทัชอีก
ในภายหลัง
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1 เลือก ต้ังคา Picture Control
ไฮไลท ต้ังคา Picture Control ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเองจะสรางขึ้นจากการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก 
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 254, 258) สามารถบันทึก Picture 
Control แบบกําหนดเองลงในการดหนวยความจําเพื่อใชร วมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมี
ซอฟตแวรรองรับ

A สัญลักษณแสดง Picture Control
กลองจะแสดง Picture Control ปจจุบันในสวนแสดงผล

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ การแสดงผลการถายภาพ



150

การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรอืแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม 
(0 149) เพื่อใหเหมาะกับฉากหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุดการตั้งคา
แบบตางๆ ที่มีความสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรบัการตั้งคาแตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ Picture 
Control (0 148) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรือหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 
0.25 (0 151; ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไปตาม 
Picture Control ที่เลือก) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกวาปรับ
การตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือกรวมการตั้งคาลวงหนาโดยการไฮไลท ปรับอยางเร็ว 
แลวกด 4 หรือ 2 สามารถเรยีกคืนการปรบัตั้งที่เปนคาเริม่ตนไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

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

ปรับอยางเร็ว
ปดเสียงหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไว เองทั้งหมด) ไมสามารถใชไดกับ 
Picture Control แบบกําหนดเอง (0 149)

การปร ับเอง

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ 
วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

ความสวาง เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอ ียดท่ีเปนแสงสวางหรือเงา

ความอิ่มตวั
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 152)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 152)

A Picture Control “n อัตโนมตัิ”
หากเลือก n อัตโนมตัิ สําหรับ ตั้งคา Picture Control 
สามารถปรับการตั้งคาไดในชวง A-2 ถึง A+2 การหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยจะไมมีผลกระทบ

D “A” (อัตโนมตัิ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติจะ
แตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D 
เพื่อใหไดภาพที่ดีท่ีสุด
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A การสลับระหวางโหมดอตัโนมัติและปรับเอง
กดปุม X (T) เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) 
อัตโนมัติและปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน 
คอนทราสต และความอิ่มตัวของสี

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา Picture 
Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคาน้ีเปน
คาอางอิงเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรใหเลือก
ดังตอไปน้ี:

ตัวเลอืก คําอธิบาย
Y สีเหลือง เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สีสม

จะทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสต
มากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง

G สีเขียว ชวยปรับสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในภาพถายบุคคล

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของสี กด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี ไมสามารถ
ควบคุมความอิ่มตัวของสีได เม่ือเลือก B&W (ขาวและดํา) ไว
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดทีไ่ฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถ ายภาพวัตถุทีอ่ยูในรมในวันที่แดดจัด ฟงกช ั่นนี้
จะมปีระสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 123)

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

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

A “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพและภาพยนตรจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพื่อปรับชวง
ความกวางในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเล ือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 275) จะทําให
สวนเงามืดในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ
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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 หากเลือก 
Y อัตโนมัติ กลองจะปรับ Active D-Lighting 
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ 
(อยางไรก็ตาม ในโหมด M นั้น Y อัตโนมัติ 
จะเทียบเทากับ Q ปกติ)

D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย 
Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาท่ีไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการถายบางวัตถุ Active D-Lighting 
ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 5)

A Active D-Lighting และภาพยนตร
หากเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย สําหรับ Active D-Lighting ในเมนูการถายภาพยนตร 
และเลือก อัตโนมัติ ในเมนูการถายภาพ กลองจะถายภาพยนตรท่ีการต ั้งคาท่ีเทียบเทากับ ปกติ 
Active D-Lighting ไมสามารถใชกับขนาดเฟรม 3840 × 2160

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ Active D-Lighting ระดับตางๆ ของชดุการถายภาพ ใหดู “การถายครอม” 
(0 219)
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มคีอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพท ี่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน 
HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 123; หากใชกับ
ระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไมมี CPU ระดับความแรงของ 
อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ ปกติ) ฟงกช่ันนี้ไมสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) แสงแฟลช, 
การถายครอม (0 209), การถายภาพซอน (0 256) และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 259) 
จะใชงานไมไดขณะที่ฟงกช่ัน HDR ทํางาน และความไวชัตเตอร A และ % จะเลือก
ใชงานไมได 

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

+

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

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 6 เปด 

(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR

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

• ในการออกจากฟงกชัน่น้ีโดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ ื่นเพิ่ม เลือก ปด

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

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

ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการแลวกด J หากเลือก 
อัตโนมติั กลองจะปรับระดับ HDR โดยอัตโนมัติ
เพื่อใหเขากับฉาก
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลง
จนสุด l j จะปรากฏในแผงควบคุม 
สวน l l จะปรากฏในชองมองภาพเมื่อกลอง
นําภาพมาประกอบกัน กลองจะไมสามารถถายภาพ
จนกวาจะบันทึกภาพดังกลาวเสร็จ กลองจะถายภาพ
เพียงหนึ่งภาพทุกครัง้ทีก่ดปุมกดชัตเตอร โดยไมใช
ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับโหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR จะปด
การทํางานเมื่อเลือก ปด สําหรบั โหมด HDR เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) 
ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ l 
จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสรจ็

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ีขณะ
ถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก เอ็ฟเฟกตท่ีเลือกใชอาจจะไมปรากฏ อาจมีเงาปรากฏ
อยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการ
ถายบางวัตถุ
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A ปุม BKT
ถาเลือก HDR (High Dynamic Range) สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม BKT + y 
(0 266) ทานสามารถเลือกโหมด HDR ไดโดยกดปุม BKT 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและระดับโดยกดปุม BKT 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย โหมดและระดับท่ีแสดง
ในแผงควบคุม: ไอคอนที่แทนโหมดคือ 5 สําหรับ ปด, 
B สําหรับ เปด (ถายภาพเดียว) และ 6 สําหรับ 
เปด (ถายเปนชุด) ในขณะที่ไอคอนท่ีแทนระดับคือ & สําหรับ 
อัตโนมัต,ิ 7 สําหรับ สูงมาก, 8 สําหรับ สูง, 9 สําหรับ 
ปกต ิและ ! สําหรับ ต่ํา

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิมถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ 
HDR ตอไปตามชวงเวลาหางท่ีเลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลา
จะปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)
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การถายภาพดวยแฟลช

สามารถใชแฟลชในตัวกลองเมื่อแสงธรรมชาติไมเพียงพอ หรือแมแตในรมเงาถายและยอนแสง
หรือเพิ่มแสงไฟทีเ่ขาสูรมูานตา

โหมดแฟลชยกขึน้เองอัตโนมัติ
ในโหมด i, k, p, n, o, s, w, f, d, e และ ' แฟลชในตัวกลองจะยกขึ้นและ
ยิงแฟลชโดยอัตโนมตัิเมื่อตองใชงาน

1 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) คางไว หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการ
แสดงขึ้น

การใชแฟลชในตัวกลอง

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหน าจอ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชชุดแฟลชที่เปนอปุกรณเสริม ใหดู คําแนะนําเมนู
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2 ถายภาพ
แฟลชจะเปดข้ึนตามตองการเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและแฟลชจะ
ทํางานเมื่อถายภาพ ถาแฟลชไม
เปดข้ึนโดยอัตโนมัติ หาม ดึงแฟลช
ข้ึนเองดวยมือ การไมปฏิบัตติาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได

❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้:

แฟลชอตัโนมัติ: เม่ือแสงไมเพียงพอหรือวัตถุยอนแสง แฟลชจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและทํางานตามความจําเปน ไมสามารถใชไดใน
โหมด o

อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล แฟลชจะยกขึ้นและ
ยิงแฟลชตามความจําเปน แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด 
“ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด o

แฟลชสมัพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมตัิพร อมระบบลดตาแดง: เหมือนกับ
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง ยกเวนการใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง 
ใชสําหรับภาพบุคคลท่ีถายเวลากลางคืนหรือท่ีม ีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

แฟลชสมัพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมตัิ: ใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพ
แสงพื้นหลังในภาพที่ถายเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

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

1 ยกแฟลชขึ้น
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช โปรดทราบวาหากแฟลช
ปดอยูหรือติดชุดแฟลชเสริมภายนอกอยู แฟลชใน
ตัวกลองจะไมยกข้ึนเอง ใหดําเนนิการในขั้นตอนที่ 2

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

3 ถายภาพ
หากเลือกตัวเลือกอ่ืนที่ไมใช j กลองจะยิงแฟลชทุกครั้งทีถ่ายภาพ

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

ปุม M (Y)
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❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้:

แฟลชลบเงา: แฟลชจะยิงเมื่อถายภาพทุกคร้ัง

การลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะยิงแฟลชทุกๆ ภาพ แตกอนจะ
ยิงแฟลช กลองจะเปดไฟชวยลดตาแดงเพื่อลด “ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด 0

การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอร ต่ํา: เหมือนกับ “การลดตาแดง” 
ท่ีกลาวมาแลว ยกเวนความไวชัตเตอรจะลดลงโดยอตัโนมัติเพื่อจับแสงพื้นหลัง
ในชวงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงนอย ใชเม่ือตองการใสแสงพื้นหลังในการ
ถายภาพบุคคล ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

แฟลชสมัพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” ท่ีกลาวมาแลว ยกเวน
ความไวชัตเตอรจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อจับแสงพื้นหลังในชวงเวลากลางคืนหรือใน
สภาพท่ีมีแสงนอย ใชเม่ือทานตองการจับท้ังภาพวัตถุและพ้ืนหลัง ไมสามารถใชไดใน
โหมด S, M และ 0

แฟลชสมัพันธมานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง” ท่ีจะกลาวตอไป ยกเวนความไวชัตเตอรจะลดลงโดยอัตโนมัติ
เพื่อจับแสงพื้นหลังในชวงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงนอย ใชเม่ือทานตองการจับ
ท้ังภาพวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0; S จะแสดงขึ้น
เม่ือการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

แฟลชสมัพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง: แฟลชยิงแสงวาบกอนชัตเตอรปด โดยสราง
ลําแสงขึ้นเบื้องหลังแหลงกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนท่ีดังภาพประกอบดานลางขวา 
ไมสามารถใชไดในโหมด P, A และ 0

j ปด: แฟลชไมทํางาน ไมสามารถใชไดในโหมด 0 

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
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A การลดระดับแฟลชในตัวกลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ 
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี

D แฟลชในตวักลอง
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชมีชวงท่ีต่ําสดุประมาณ 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโคร
ของเลนสซูมท่ีมีฟงกชั่นมาโคร ใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัส 16 มม. ถึง 300 มม.; บริเวณขอบภาพอาจลดลง
หากใชแฟลชกับเลนสที่มีทางยาวโฟกัสตํ่ากวา 16 มม. สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ี
คาความไวแสง (ISO) ระหวาง 100 ถึง 12800 สําหรับคามากกวา 12800 อาจไมไดภาพตามที่ตองการ
ในบางระยะหรือเม่ือใชคารูรับแสงบางคา

หากไฟแฟลชสวางในโหมดถายภาพตอเน่ือง (0 86) กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกคร้ังท่ีกด
ปุมชัตเตอร

ปุมกดชัตเตอรอาจใชงานไมไดเพียงชั่วครูเพื่อปองกันแฟลชทํางานหลังจากที่ใชถายติดตอกันหลายภาพ 
แฟลชสามารถใชงานไดอีกคร้ังหลังจากหยุดชั่วครู

A ความไวชัตเตอรที่เลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
ความไวชัตเตอรตอไปน้ีสามารถเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง

โหมด ความไวชัตเตอร
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', 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 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 265) หากเลือก 1/320 วนิาที (Auto FP) 
ความไวชัตเตอรท่ีเร็วเทากับ 1/320 วินาที สามารถเลือกใชไดกับแฟลชในตัวกลอง
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ในโหมด P, S, A และ M สามารถเลือกโหมดการ
ควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองโดยใชตัวเลือก 
การควบคุมแฟลช > โหมดควบคุมแฟลช (ในตัว) 
ในเมนูการถายภาพ ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางก ันไป
ตามรายการที่เลือก

โหมดควบคุมแฟลช

ตัวเลือก คําอธิบาย

TTL กลองจะปรับระดับแฟลชโดยอตัโนมัติตามสภาพการถ ายภาพ

ปรับเอง ระดับแฟลชท่ีเลือกโดยใช กําหนดคาแสงแฟลชเอง

การยิงแฟลชซํ้า 

แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตการถายภาพซอน เลือก
ระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งสูงสุดท่ียิงจากชุดแฟลช (จํานวนคร้ัง) และ
จํานวนครั้งท่ียิงแฟลชตอวินาที (ความถี่ วัดเปนหนวยเฮิรต) ตัวเลือกท่ีใชไดสําหรับ 
จํานวนครั้ง จะแตกตางกันไปตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ กําลังแฟลช ซึ่ง
จํานวนครั้งท่ียิงแฟลชจริงอาจนอยกวาท่ีความไวชัตเตอรสูงหรือความถี่ต่ํากวา

A “จํานวนครั้ง”
ตัวเลือกท่ีเลือกใชไดสําหรับ การยิงแฟลชซํ้า > จํานวนครั้ง จะถูกกําหนดโดยกําลังแฟลช

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



165

A การควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก
เม่ือเชื่อมตอชุดแฟลชที่เปนอุปกรณเสริมแลว ตัวเลือก การควบคุมแฟลช > โหมดควบคุมแฟลช 
(ในตัว) ในเมนูถายภาพจะเปลี่ยนเปน โหมดควบคุมแฟลช (ภายนอก)

A โหมดควบคุมแฟลช
ในการควบคุมแฟลช i-TTL กลองจะตั้งคาระดับแฟลชตามการสะทอนแสงจากชุดแฟลชนําท่ีแทบจะ
มองไมเห็น (ตรวจสอบแฟลชนํา) ซึ่งปลอยออกมาจากชดุแฟลชทันทีกอนยิงแฟลชหลัก กลองรองรับ
โหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปน้ี:
• แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: แฟลชนําจะสะทอน
จากวัตถุในทุกพ้ืนท่ีของกรอบที่เลือกโดยเซ็นเซอร RGB แบบ 180K พิกเซล (ประมาณ 180,000 
พิกเซล) และทําการวิเคราะหเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุลระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ 
ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหางจะถูกนํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช 
ไมสามารถใชงานไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจดุ

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับกําลังแฟลชเพื่อปรับแสง
ของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพที่เนน
วัตถุหลักในรายละเอยีดของพื้นหลัง หรือเม่ือมีการใชการชดเชยแสง แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเมือ่มีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
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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

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

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาค าท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปน
คารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การล็อคคาแฟลชสําหรับวัตถุท่ีวัดแสงกอนการจัดองคประกอบภาพ ใหดู “FV Lock (การล็อค
คาแสงแฟลช)” (0 169)

• การเปดใชงานหรือปดใชงานแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติและการเลือกความเร็ว
สัมพันธกับแฟลช ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 265)

• การเลือกความไวชัตเตอรชาสุดท่ีใชไดเม่ือใชแฟลช ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 
(ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 265)
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปลี่ยนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มข้ึนครั้งละ 
1/3 EV เพื่อเปล่ียนความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลช
เพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น หรอืลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรือแสงสะทอน

กดปุม M (Y) และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการปรากฏขึ้น 
โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อใหความสวางกับ
วัตถุหลักเพิ่ม คาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง

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

±0 EV
(กดปุม M (Y))

–0.3 (–1/3) EV +1.0 EV

A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอในขณะที่มีการปรับการชดเชยแสงแฟลช

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏขึ้นหลังจากปลอยปุม M (Y) 
ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแฟลชโดยกดปุม M (Y)

ทานสามารถเรียกคืนคาการยิงแสงแฟลชปกติโดยตั้งคาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 ยกเวน
ในโหมด SCENE กลองจะไมรเีซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมือ่ปดกลอง (ในโหมด SCENE 
กลองจะรเีซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมือ่เลือกโหมดอ ื่น หรือเมื่อปดกลอง)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพ่ิมในการชดเชยแสงแฟลช ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV 
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 262)

• การเลือกวาจะใชการชดเชยแสงแฟลชนอกจากการชดเชยแสงในกรณีท่ีใชแฟลช ใหดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 265)

• การปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง ใหดู “การถายครอม” (0 209)
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คุณสมบัตินี้จะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหจัดองคประกอบภาพไดใหมโดยไมตอง
เปลี่ยนระดับแฟลช และมั่นใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมวัตถุจะไมอยูกึ่งกลาง
กรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรบัโดยอัตโนมัติเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคา
ความไวแสง (ISO) และคารูรับแสง

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
กําหนด ล็อคคาแสงแฟลช ไปยังปุมควบคุมโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 
0 266)

2 เลือกการควบคุมแฟลช TTL
เลือก TTL สําหรบั การควบคุมแฟลช > 
โหมดควบคุมแฟลช (ในตัว) ในเมนูถายภาพ

3 ยกแฟลชขึ้น
ในโหมด P, S, A, M และ 0 สามารถเปดแฟลชไดโดย
กดปุม M (Y) ในโหมด i, k, p, n, o, s, w, 
f, d, e และ ' แฟลชจะเปดเองโดยอัตโนมตัิ
เมื่อตองใชงาน

การล็อคคาแสงแฟลช

ปุม M (Y)
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4 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

5 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากยืนยันวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 
(M) ปรากฏ ใหกดปุมควบคุมที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 
แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อค
ในระดับนี้และสัญลักษณการล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในสวนแสดงผล

6 จัดองคประกอบภาพใหม

7 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําได
โดยไมตองปลดล็อคคาแสงแฟลช

8 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมควบคุมที่เลือกไวในข้ันตอนที ่1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช ยืนยันวาสัญลักษณ
แสดงการล็อคคาแสงแฟลช (e) ไมปรากฏแลว
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A ระบบวัดแสง
เม่ือใชแฟลชในตัวกลองโดยไมมีชุดแฟลชที่เปนอปุกรณเสริม พ้ืนท่ีวัดแสงสําหรับล็อคคาแสงแฟลช
จะจํากัดอยูในวงกลมขนาด 4 มม. ในตรงกลางของกรอบภาพ เม่ือใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลัก
เพื่อควบคุมชุดแฟลชระยะไกล กลองจะวัดแสงทั่วท ั้งกรอบภาพ
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ในโหมด P, S, A และ M คุณสามารถกดปุม R เพื่อดูขอมูลแฟลชในจอแสดงผลขอมูล 
(0 201) เมือ่ยกแฟลชในตัวกลองข้ึน ขอมูลที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามโหมดควบคุมแฟลช

❚❚ TTL

❚❚ ปรับเอง (0 164)

❚❚ การยิงแฟลชซํ้า (0 164)

การดูขอมูลสําหรับแฟลชในตัวกลอง

1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ...........55

2 โหมดควบคุมแฟลช.................................164

3 โหมดแฟลช ............................................162

4 ชดเชยแสงแฟลช ....................................167

1 โหมดควบคุมแฟลช

2 ระดับแฟลช

1 โหมดควบคุมแฟลช

2 ระดับแฟลช

3 จํานวนที่ปลอย (จํานวนครั้ง)
ความถี่
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A ขอมูลแฟลชและการตั้งคากลอง
สวนแสดงผลขอมูลแฟลชจะแสดงการตั้งคาของกลองท่ีเลือก 
ไดแก โหมดถายภาพ ความไวชัตเตอร รูรับแสง และความไวแสง 
(ISO)

A โหมดควบคุมแฟลช
สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลช
ดังตอไปน้ี:

i-TTL

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา
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คุณสามารถ:
• ติดต้ังชุดแฟลชเสริมภายนอกเขากบัชองเสียบอปุกรณเสริม 

(ใหดูคูมือที่จัดมาใหกับชุดแฟลช)

• ควบคมุชดุแฟลชระยะไกลดวยสญัญาณออพตคิอลจากแฟลช
ในตัวกลอง (ใหด ูคําแนะนําเมน)ู

• ควบคุมชดุแฟลชระยะไกลดวยสัญญาณออพติคอลจาก
ชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ติดต้ังบนชองเสียบอุปกรณเสริม 
(ใหดู คําแนะนําเมน)ู

• ติดต้ัง SB-5000 บนชองเสียบอุปกรณเสริมเพ่ือควบคุม
ชุดแฟลชระยะไกลดวยสัญญาณวิทยุท่ีสงผานทาง WR-R10 
โดยใชการต้ังคาท่ีเลือกดวย SB-5000 (ใหดู คําแนะนําเมนู)

• ควบคมุชดุแฟลชระยะไกลดวยสญัญาณออพตคิอลจากแฟลช
ในตัวกลองและดวยสัญญาณวิทยุท่ีสงผานทาง WR-R10 
(ใหดู คําแนะนําเมน)ู

• ควบคุมชดุแฟลชระยะไกลดวยสัญญาณวิทยุท่ีสงผานทาง 
WR-R10 (ใหดู คําแนะนําเมน)ู

ชุดแฟลชเสริมภายนอก
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การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล

สามารถใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 287) เพื่อชวยลดการสั่นของกลอง
หรือสําหรับการถายภาพตัวเอง

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

2 เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J

3 จัดองคประกอบภาพถาย
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 

การใชรโีมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ

ตัวเลือก คําอธิบาย 

% รีโมตหนวงเวลา ล่ันชัตเตอร 2 วินาทีหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

$ รีโมตตอบสนองเร็ว ล่ันชัตเตอรทันทีเม่ือกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

& รีโมตยกกระจก
กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 หน่ึงคร้ังเพื่อยกกระจกขึ้น และกด
อีกคร้ังเพื่อล่ันชัตเตอรและถายภาพ ปองกันภาพพรามัวจาก
การเบลอของตัวกลองเม่ือยกกระจก

7 ปด ไมสามารถลั่นชัตเตอรไดโดยใช ML-L3
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4 ถายภาพ
จากระยะหาง 5 เมตร หรอืใกลกวานั้น ใหเล็ง
ตัวสงสัญญาณบน ML-L3 ไปที่ตัวรบัสัญญาณ
อินฟราเรดบนกลอง แลวกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 
ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะ
ติดสวางเปนเวลาสองวนิาทีกอนลั่นชัตเตอร ในโหมด
รีโมตตอบสนองเร็ว ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพรบิ
หลังจากลั่นชัตเตอรแลว ในโหมดรีโมตยกกระจก การกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หนึ่งครัง้
จะยกกระจกขึ้น และ 30 วินาทหีลังจากนั้นหรือหลังจากกดปุมครั้งทีส่องชัตเตอรจะลั่น
และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพรบิ

A โหมดลั่นชัตเตอร
รูปภาพที่ถายดวยรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอปุกรณเสริม จะถายในโหมดเฟรมเดียวขั้นสูง 
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวดวยแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรก็ตาม

D กอนการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรลเปนคร้ังแรก ใหถอดแผนฉนวนพลาสติกใสก้ันแบตเตอรี่ออก
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A การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล (0 161) ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช 
แลวรอใหสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) แสดงขึ้น (0 55) การถายภาพจะถูกขัดจังหวะหาก
ยกแฟลชขึ้นขณะที่ใชงานโหมดรีโมตคอนโทรลอยู หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนองกับ
ปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หลังจากแฟลชชารจไฟแลวเทาน้ัน ในโหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ 
(0 159) กลองจะเร่ิมชารจแฟลชเมื่อเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล เม่ือชารจแฟลชเรียบรอยแลว กลองจะ
ยกขึ้นและยิงแฟลชโดยอัตโนมัติเมื่อตองการ

ในโหมดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร  
ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะต ิดสวางเปนเวลาสองวินาที ตามดวยไฟชวยลด
ตาแดงซึ่งจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนล ั่นชัตเตอร

A การโฟกัสในโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะไมปรับโฟกัสอยางตอเน่ืองเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ือง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
ทานสามารถโฟกัสโดยกดปุมกดชัตเตอรของกลองลงครึ่งหน่ึงกอนถายภาพ โดยไมขึ้นอยูกับโหมดโฟกัส
อัตโนมัติท่ีเลือก หากเลือกอัตโนมัติหรือโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ หรือเม่ือกลองอยูในไลฟวิวในโหมด
รีโมตหนวงเวลาหรือรีโมตตอบสนองเร็ว กลองจะปร ับโฟกัสกอนถายภาพโดยอัตโนมัติ ถากลอง
ไมสามารถโฟกัสภาพในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ กลองจะกลับไปเตรียมพรอมโดยไมล่ัน
ชัตเตอร

A โหมดรีโมตยกกระจก
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน
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A การออกจากโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรลโดยอัตโนมัติ หากไมมีการถายภาพกอนเวลาที่เลือกไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 263) หากเลือก ปด สําหรับ 
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) หากทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 206) หรือรีเซ็ตตัวเลือก
การถายภาพโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 252)

D กําหนดปุมชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุมกดชัตเตอร จะไมสามารถใช ML-L3 เม่ือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1

A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง ใหถอดขอบยาง
รองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพท่ีใหมา (0 90)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระยะเวลาที่กลองจะยังอยูในโหมดเตรียมพรอมเพ่ือรอรับสัญญาณจากรีโมตคอนโทรล ใหดู 
A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสัง่จากรีโมต (ML-L3); 0 263)

• เสียง “บิ๊บ” ท่ีดังเมื่อใชรีโมตคอนโทรล โปรดด ู B > ตัวเลือกเสียงเตือน (0 271)
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การบันทึกและการดูภาพยนตร

ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟววิได

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 (ไลฟวิวของ
ภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
เปนการปรับปรงุการรบัแสง กรณีนี้จะไมสามารถด ูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

การบันทึกภาพยนตร

A สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 185) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A ไวตบาลานซ
ในโหมด P, S, A และ M สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดทุกเวลาโดยกดปุม L (U) แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก (0 130)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส ในการซูมเขาสําหรบั
โฟกัสที่แมนยําตามที่อธิบายใน “ดูตัวอยางซูมไลฟวิว” 
(0 57) ใหกดปุม X (T) โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร จํานวนวตัถุ
ที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ทีใ่บหนาจะลดลง

A คาแสง
การตั้งคาแสงตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในโหมดภาพยนตร:

รูรับแสง ความไวชัตเตอร คาความไวแสง (ISO)
P, S 1 — — — 2, 3

A ✔ — — 2, 3

M ✔ ✔ ✔ 3, 4

โหมดถายภาพ
อื่นๆ

— — —

1 คาแสงสําหรับโหมด S จะเทียบเทากับโหมด P
2 สามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดสําหรับคาความไวแสงโดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง 

(ISO) > ความไวแสงสูงสุด ในเมนูการถายภาพยนตร (0 257)
3 ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด หรือสําหรับ 

คาความไวแสง (โหมด M) ขีดจํากัดคาสูงสุดเมื่อเลือก เปด สําหรับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส 
ในเมนูการถายภาพยนตรจะเปน ISO 51200

4 หากเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ 
(โหมด M) ในเมนูการถายภาพยนตร สามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดของความไวแสง (ISO) 
โดยใชตัวเลือก ความไวแสงสูงสุด

ในโหมด M ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/8000 วินาที (คาความไว
ชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอัตราเฟรม; 0 188) ในโหมดอื่นๆ ความไว
ชัตเตอรจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ หากวัตถุมีแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปในโหมดอื่นๆ 
นอกเหนือจากโหมด A หรือ M ใหปดการทํางานไลฟวิว แลวเร่ิมไลฟวิวอีกคร ั้ง หรือเลือกโหมด A 
แลวปรับรูรับแสง
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4 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทึก สัญล ักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทกึไดจะแสดงใน
จอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม A AE-L/
AF-L (0 125) หรือเปล่ียนไดถึง ±3 EV ปรับข้ันละ 
1/3 EV โดยใชการชดเชยแสง (0 127); ทัง้นี้จะ
ไมสามารถใชระบบวดัแสงเฉพาะจุดได ในโหมดโฟกัส
อัตโนมัติ กลองจะสามารถโฟกัสใหมไดโดยการกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งหรือโดยการแตะวตัถ ุใน
จอภาพ

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลอง โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงท่ีเกิดจากกลองถายรูปหรือเลนส
ขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนคารูรับแสง

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาท่ีเหลือ
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5 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก 
การบันทึกจะจบลงโดยอัตโนมตัิเมื่อถายภาพยนตร ถึง
ความยาวสูงสุด หรือเมือ่การดหนวยความจําเต็ม 
(โปรดทราบวาการถายภาพยนตรอาจสิ้นสุดลงกอนถ ึง
ความยาวนี้ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเรว็ในการเข ียนของ
การดหนวยความจํา)

6 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• เลือกวิธีท่ีกลองโฟกัสภาพในโหมดภาพยนตร โปรดดู “โฟกัสอัตโนมัติ” (0 100)
• การโฟกัสโดยใชวงแหวนปรับโฟกัส โปรดดู “แมนวลโฟกัส” (0 115)
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การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i ในโหมด
ภาพยนตร ใชหนาจอสัมผัสหรือไปยังเมนูโดยใชปุม
เลือกคําสั่ง และปุม J การใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลท
รายการ การกด 2 เพื่อดูรายการ และการกด J เพื่อเลือก
ตัวเลือกที่ไฮไลทและยอนกลับไปยังเมนูปุม i กดปุม i 
อีกครั้งเพื่อออกไปยังจอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับภาพยนตร (0 190)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม เลือกขนาดและอัตราเฟรม (0 188)

คณุภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 188)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 153) ใชไมไดกับขนาดเฟรม 3840 × 2160 
(0 188)

ความไวของไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความไว
ของไมโครโฟน จะมีผลตอท้ัง
ไมโครโฟนในตัวกลองและ
ไมโครโฟนภายนอก (0 287)

การตอบสนองความถี่ ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
ภายนอก

ลดเสียงรบกวนจากลม เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter ของ
ไมโครโฟนในตัวกลอง

ปุม i
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ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control ท่ีใชสําหรับภาพยนตร (0 148)

ความสวางของจอภาพ
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวางของจอภาพ (โปรดทราบวาจะมีผล
ตอไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผลตอภาพถายหรือภาพยนตรหรือความสวาง
ของจอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ; 0 269)

ใชปุมเลือกคําสั่งเพ่ือ
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา

เลือก เปดใช เพื่อเปดใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟา กด 1 เพื่อปรับรูรับแสง
ใหกวางขึ้น กด 3 เพื่อปรับรูรับแสงใหแคบลง

แสดงไฮไลท

เลือกวาจะแสดงพื้นท่ีท่ีสวางท่ีสุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียง
ในจอแสดงผลหรือไม

ความดังของหูฟง กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความดังของหูฟง

VR แบบอิเล็กทรอนิกส

เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสในโหมด
ภาพยนตร ใชไมไดกับขนาดเฟรม 3840 × 2160 (0 188) โปรดทราบวา
หากเลือกระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส DX สําหรับ เลือก
พ้ืนที่ภาพ มุมมองภาพจะถูกลดและขอบภาพจะถูกตัดออก

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือ ไมโครโฟนไรสาย ME-W1 เพื่อ
บันทึกเสียงสําหรับภาพยนตรได (0 287)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก ควรใช
ความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

ตวัเลือก คําอธิบาย

ไฮไลท
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การแสดงผลไลฟวิว: ภาพยนตร

รายการ คําอธิบาย

q สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

w ความดังของหูฟง
ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง จะแสดงขึ้นเม ื่อเชื่อมตอกับหูฟง
ของผูผลิตอื่น (0 184)

e ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน (0 183)

r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหากระดับเสียง
สูงเกินไป ทานควรปรับความไวของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

t เวลาที่เหลือ เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได

y ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร (0 188)

u
สัญลักษณการแสดงผล
ไฮไลท

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดการแสดงผลไฮไลท (0 184)

i
สัญลักษณแสดง 
“No power aperture”

จะแสดงวาฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาใชไมได (0 184)

o
สัญลักษณแสดง VR 
แบบอิเล็กทรอนิกส

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส 
(0 184)

!0 ลดเสียงรบกวนจากลม จะแสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม (0 183)

!1 การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน (0 183)
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D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลังจะ
เปลี่ยนเปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือก
ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 
0 263—5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนม ัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ 
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว การบันทึกภาพยนตรจะจบลงโดยอตัโนมัติเมื่อ
หมดเวลาที่ตั้งไว โดยไมขึ้นอยูกับจํานวนเวลาที่สามารถบันทึกได

A การปรับการตั้งคาระหวางการบันทึกภาพยนตร
ไมสามารถปรับความดังของหูฟงขณะที่บันทึกได หากเลือกตัวเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจาก I (ปด
ไมโครโฟน) สามารถเปลี่ยนความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเปนการตั้งคาอืน่ๆ ท่ีไมใช I ขณะกําลัง
ดําเนินการบันทึก
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การดูและการซอนสัญลักษณ
หากตองการซอนหรอืแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R

ระนาบกลอง แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ
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ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, คุณภาพภาพยนตร
ตัวเลือก ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตรจะใชเพื่อเลือกขนาดเฟรม
ภาพยนตร (แบบพิกเซล) และอัตราเฟรม คุณยังสามารถเลือกตัวเลือก คุณภาพภาพยนตร 
สองตัวเลือก: คุณภาพสูงและปกติ ตัวเลือกเหลานี้จะกําหนดอัตราบิทดวยดังทีแ่สดงไว
ในตารางตอไปนี้

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

r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2

144

29 นาที 59 วินาที 3

s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2

t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2

y/y 1920 × 1080; 60p
48/24

z/z 1920 × 1080; 50p

1/1 1920 × 1080; 30p

24/12

2/2 1920 × 1080; 25p

3/3 1920 × 1080; 24p

4/4 1280 × 720; 60p

5/5 1280 × 720; 50p

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

2 เม่ือเลือกตัวเลือกน้ี k จะแสดงขึ้นในจอภาพและคุณภาพของภาพยนตรจะถูกกำหนดคงที่ท่ี “สูง”
3 ภาพยนตรแตละไฟลจะบันทึกไดมากถึง 8 ไฟลโดยแตละไฟลมีขนาดไมเกิน 4 GB จํานวนของไฟล

และความยาวของแตละไฟลจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ ขนาดเฟรม/
อตัราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร
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ดัชนี
หากกําหนด ใสเคร่ืองหมายดัชนี ไปยังการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 267) 
ทานสามารถกดปุมควบคุมที่เลือกระหวางที่บันทึกเพื่อเพิ่ม
ดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรมขณะเลนและตัดตอ (0 195; 
โปรดทราบวาไมสามารถเพิ่มดัชนีในโหมด i ได) ใน
ภาพยนตรแตละไฟล สามารถเพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• ขนาดเฟรม, อตัราเฟรม, ความไวของไมโครโฟน และความไวแสง (ISO) โปรดดู “เมนูถายภาพยนตร: 
ตัวเลือกถายภาพยนตร” (0 257)

• การเลือกหนาท่ีการทํางานที่ใชปุม J โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุม OK; 0 266)
• การเลือกหนาท่ีการทํางานของปุม Fn1, Fn2 และ A AE-L/AF-L โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง; 0 267)

• การเลือกวาจะใชปุมกดชัตเตอรเพื่อเปดฟงก ชั่นไลฟวิวหรือเพ่ือเปดและปดการบันทึกภาพยนตร 
โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 267)

ดัชนี
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ตัวอยางภาพยนตร
ทานสามารถถายภาพยนตรดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 และบ ันทึกโดยใชการตัดครอบภาพที่
แตกตางจากขนาดเฟรมและตัวเลือกที่เลือกสําหรบั เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูการถายภาพ 
(0 188, 257)

ตอไปนี้คือขนาดตัวอยางภาพยนตร:
• ที่ขนาดเฟรม 3840 × 2160 ตัวอยางภาพยนตรจะอยูที่ประมาณ 16.2 × 9.1 มม. ไมวาจะ
เลือกตัวเลือกใดสําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ ทางยาวโฟกัสที่ปรากฏจะยาวกวาทางยาวสําหรบั
รูปแบบ DX ประมาณ 1.5 เทา

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

• เมื่อเลือก 1.3× สําหรบั เลือกพื้นที่ภาพ และขนาดเฟรม 1920 × 1080 หรือ 1280 × 720 
ตัวอยางภาพยนตรจะอยูที่ประมาณ 18.0 × 10.1 มม. ทางยาวโฟกัสที่ปรากฏจะยาวกวา
ทางยาวสําหรับรปูแบบ DX ประมาณ 1.3 เทา

1920 × 1080 และ 
1280 × 720 (DX)

1920 × 1080 และ 
1280 × 720 (1.3 เทา)

3840 × 2160



191

การถายภาพในโหมดภาพยนตร
การถายภาพในโหมดภาพยนตร (ไมวาในโหมดไลฟววิหรือระหวางบันทึก
ภาพยนตร) การเลือก ถายภาพ สําหรบั การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนด
การควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 267) ทานสามารถถายภาพดวย
สัดสวนภาพ 16 : 9 ไดตลอดเวลาโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด หากกําลัง
บันทึกภาพยนตรอยู การบันทึกจะสิ้นสุดและคลิปที่บันทกึไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทึก

ยกเวนในขนาดเฟรม 3840 × 2160 (0 188) รูปถายจะถูกบันทึกในรูปแบบที่เลือกสําหรับ 
คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 97); ภาพที่ถายดวยขนาดภาพ 3840 × 2160 จะถูก
บันทึกที่คุณภาพของภาพ JPEG fine★ สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับขนาดภาพ โปรดดู “ขนาดภาพ” 
(0 192) โปรดทราบวาไมสามารถดูตัวอยางคาแสงสําหรบัภาพถายเมื่อหมุนปุมเลือกไลฟวิว
ไปที่ 1; สามารถไดรับผลลัพธทีถู่กตองไดในโหมด M จากการดูตัวอยางคาแสงโดยการหมุน
ปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C
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❚❚ขนาดภาพ
ขนาดรูปภาพที่ถายในโหมดภาพยนตรจะมีขนาดเฟรมภาพยนตรแตกตางกัน (0 188) และ 
ในกรณีที่ถายภาพที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080 และ 1280 × 720 ดวยพื้นทีภ่าพและตัวเลือก
ที่เลือกสําหรบั ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพ (0 99)

ขนาดเฟรม พ้ืนที่ภาพ ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล)
3840 × 2160 — 3840 × 2160

1920 × 1080
1280 × 720

DX
ใหญ 5568 × 3128
กลาง 4176 × 2344
เล็ก 2784 × 1560

1.3×
ใหญ 4272 × 2400
กลาง 3200 × 1800
เล็ก 2128 × 1192

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏทั้งบนจอภาพของกลองและ
บนอุปกรณ HDMI

A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลั่นชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุมกดชัตเตอร (0 267) สามารถกดปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอปุกรณเสริม
และสายลั่นชัตเตอร (0 287) เพื่อเร่ิมตนไลฟวิวหรือกดลงจนสุดเพื่อเร่ิมตนและส้ินสุดการบันทึก
ภาพยนตร



193

D การบันทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นท่ีสี sRGB การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม 
หรือกับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอน
ดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ ดูไดจาก 
ลดการกะพริบ, 0 259) อาจมีกะพริบถ่ีๆ ปรากฏขึ้นดวยในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา 
นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหล ื่อมและจุดสวางไดเชนกัน บริเวณหรือแถบสวางอาจ
ปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิดแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุ
เกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหา
ดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบตัิตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลอง
เสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมดภาพยนตร  หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 57) อาจเกิด
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) หรือมีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

ไมสามารถใชแสงแฟลชได

การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนสออกหรือหมุนแปนหมุนเลือกโหมดหรือปุมเลือก
ไลฟวิวไปท่ีคาใหม 

การใชไลฟวิวเปนระยะเวลานานอาจทําใหท่ีจับและพื้นท่ีรอบๆ 
จอภาพของกลองรอนได ซึ่งไมใชความผิดปกติแต อยางใด

A เสียงเตือนระหวางไลฟวิว
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากคุณปรับรูรับแสง, ใชต ัวเลือกไลฟวิว หรือหมุนแปนโหมดระหวางไลฟวิว 
ซึ่งไมใชความผิดพลาดหรือผิดปกติแตอยางใด

รอนขึ้นโดยเฉพาะพื้นท่ีน้ี
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 225) แตะสัญลักษณ a 
ในจอภาพหรือกด J เพื่อเริม่แสดงภาพ; ตําแหนงปจจุบันของทานจะถ ูกแสดงดวยแถบ
แสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

สัญลักษณ a แถบแสดง
สถานะภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว กด 3 เพื่อหยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน กด J เพื่อแสดงภาพยนตรตอไปหลังหยุดชั่วคราว หรือระหวาง
ยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/เดินหนา

กด 4 เพื่อยอนกลับ และ
กด 2 เพื่อไปขางหนา ความเร็ว
จะเพิ่มขึ้นทุกคร้ังท่ีกดปุม ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา 
ไปเปน 16 เทา กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของ
ภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวา
ของจอภาพ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุดแสดง
ภาพยนตรชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาทีละ
หน่ึงกรอบภาพ; กดปุมคางไวเพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

เร่ิมการเลนภาพสโลวโมชัน กด 3 ขณะท่ีหยุดเลนภาพยนตรชั่วคราวเพื่อเร่ิมการเลนภาพ
สโลวโมชัน
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ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลัง 
10 วินาที

ขามไปขางหนา/ขางหลัง หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนาหรือถัดไป 
หรือขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายหากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง กด X (T) เพื่อเพ่ิมเสียง กด W (Z) เพื่อลดเสียง

ตัดสวนภาพยนตร กดปุม i เพื่อดูตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร (0 196)

ออก กด 1 หรือ K เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 189) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึ้นมา
ในการแสดงภาพเต็มจอ

ไปที่ คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ที่มีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปน
ภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนภาพยนตร

การสรางสําเนาของภาพยนตรทีม่ีการตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 225)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธบิายไวใน “การดูภาพยนตร” 
(0 194) โดยกด J เพื่อเริ่มและเลนตอจากที่คางไว 
และกด 3 เพื่อพักการเลน และกด 4 หรือ 2 หรือ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือยอยเพื่อคนหาเฟรม
ที่ตองการ ทานสามารถดูตําแหนงของภาพยนตร
โดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะภาพยนตร 
หยุดการเลนไวช่ัวคราวเมือ่ถึงเฟรมเปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตวัเลือก คําอธิบาย

9 เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิน้สุด สรางสําเนาที่ตัดสวนท่ีไมตองการออกไป

4 บันทึกเฟรมที่เลอืก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร
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3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กดปุม i จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด 
แลวกด J

4 เลือก จุดเร่ิมตน
ในการสรางสําเนาที่เริม่จากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท 
จุดเร่ิมตน และกด J เฟรมกอนหนาเฟรมปจจุบัน
จะถูกลบออกไปเมื่อคุณบันทึกสําเนาในขั้นตอนที ่9

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (ในการขาม
ไปขางหนาหรือยอนกลับ 10 วินาที ใหหมุนแปนหม ุน
เลือกคําสั่งหลักหนึง่ข้ัน ในการขามไปที่ดัชน ีหรือ
เฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายในกรณีทีภ่าพยนตรไมม ีดัชนี 
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)

จุดเร่ิมตน
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6 เลือกจุดส้ินสุด
กด L (U) เพื่อสลับจากเครื่องมือการเลือก
จุดเริม่ตน (w) ไปที่จุดสิ้นสุด (x) จากนั้นเลือกเฟรมปด
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมที่อยูหลังเฟรมที่เลือก
จะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที ่9

7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมปดที่ตองการปรากฏขึ้น ใหกด 1

8 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J 
(หากตองการหยุดการดูตัวอยางและกลับไปยังเมนู
ตัวเลือกบันทึก ใหกด 1) หากตองการยกเลิกสําเนา
ปจจุบันและเลือกจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดใหมตามที่
อธบิายไปกอนหนานี้ ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J 
เพื่อบันทึกสําเนา แลวดําเนินการขั้นตอนที่ 9

ปุม L (U)

จุดสิ้นสุด
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9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตรไฟล
ตนฉบับดวยไฟลใหมทีต่ัดตอเรยีบรอยแลว ให ไฮไลท 
เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

A การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กล องจะไมทําการบันทึกสําเนาถา
การดหนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การลบฉากสวนที่เปดหรือปดเร่ือง
การยายเฉพาะสวนเปดจากภาพยนตร ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม L (U) 
ในขั้นตอนท่ี 6 การยายเฉพาะสวนปดจากภาพยนตร ใหเลือก จุดสิ้นสุด ในขั้นตอนที่ 4 เลือกเฟรมปด 
และดําเนินการในขั้นตอนท่ี 7 โดยไมตองกดปุม L (U) ในขั้นตอนที่ 6

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 277)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายใน “การดูภาพยนตร” 
(0 194) โดยกด J เพื่อเริ่มการเลนหรือเลนตอ 
และกด 3 เพื่อหยุดช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราว
ที่เฟรมทีท่านตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม i จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก จากนั้น
กด J เพื่อสรางสําเนา JPEG ของเฟรมปจจุบัน 
(0 97)

A บันทึกเฟรมที่เลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง 
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 231)
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

ในระหวางการถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถ
กดปุม R เพื่อดูการแสดงขอมูลในจอภาพที่ระบุขอมูล เช น 
ความไวชัตเตอร คารรูับแสง จํานวนภาพที่เหลือ และ
โหมดพื้นที่ AF

ปุม R (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)

ปุม R

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

2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 73

3 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 265

4 ความไวชัตเตอร ................................. 74, 76

5 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 75, 76

6 โหมดลั่นชัตเตอร ...................................... 86
ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง............... 86

7 สัญลักษณ Active D-Lighting................ 153

8 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 148

9 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ........................ 93

10 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 
1000 ภาพ) ............................................ 47

11 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................ 47
สัญลักษณแสดงการบันทึก
ภาพเหลื่อมเวลา ................................... 259
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12 สัญลักษณแสดงคาแสง.............................77
สวนแสดงผลการชดเชยแสง ....................127
แถบแสดงสถานะการถายครอม

การถายครอมคาแสงและแฟลช .........210
ถายครอมไวตบาลานซ .....................215

13 ไวตบาลานซ...........................................130
สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอยีด .........................................134

14 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............270

15 ขอมูลลิขสิทธิ์..........................................271

16 ขนาดภาพ................................................99

17 คุณภาพของภาพ ..................................... 97

18 โหมดโฟกัสอตัโนมัติ ............................... 100

19 สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF ............... 103

20 ระบบวัดแสง.......................................... 123

21 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง
และแฟลช ............................................ 210
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ ........................................ 215
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 219
สัญลักษณแสดง HDR ........................... 155

22 จํานวนการถายครอม ADL ..................... 219
ระดับ HDR ........................................... 156
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 256

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพหรือขอมูลแฟลชออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกครั้งหรือกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 4 วินาที จอภาพจะ
ปดดวย ถาทานบังเซ็นเซอรตรวจจับสายตาหรือมองผานชองมองภาพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
ระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยูกอนที่จะปดโดยอัตโนมัติ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลา
ปดจอภาพ, 0 263)
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

23 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ........ 273
โหมดเครื่องบิน ...................................... 272

24 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi
................................................... 272, 273
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ....... 273

25 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม ........ 224

26 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือเปดรับแสง
เปนเวลานาน ....................................... 255

27 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด........ 255

28 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ......... 255

29 มานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกส .......... 264

30 โหมดหนวงเวลาถาย ............................. 264

31 สัญลักษณระบบลดภาพสั่นไหว .............. 265

32 สัญลักษณแสดงการถายแบบ
เวนชวงเวลา ......................................... 256
สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา ............. 259
สัญลักษณแสดง “ไมไดตั้งนาฬิกา” .......... 204

33 เสียง “บิ๊บ”............................................. 271

34 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 46

35 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 118
คาความไวแสง (ISO) ............................. 118
สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ .............................................. 120

36 สัญลักษณ i ........................................ 205

37 โหมดแฟลช ................................... 159, 161

38 สัญลักษณแสดงการควบคุมแฟลช .......... 164

39 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 169

40 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ...... 167
คาชดเชยแสงแฟลช................................ 167

41 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 127
คาการชดเชยแสง ................................... 127
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ ใหดู B > การแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ (0 269)

A สัญลักษณ Y (“ไมไดตั้งนาฬิกา”)
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 287) การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หาก
สัญลักษณ Y กะพริบในจอแสดงผลขอมูล จะทําใหนาฬิกาตั้งเวลาใหมและวันท่ีและเวลาที่บันทึก
ในรูปภาพใหมจะไมถูกตอง ใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที ่> วันที่และเวลา ในเมนูตั้งคาเพื่อตั้งคา
นาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 268)
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การเขาถึงตัวเลือกดานลาง ใหกดปุม i ขณะถายภาพดวย
ชองมองภาพและไลฟวิว ใชหนาจอสัมผัสหรอืไปยังเมนู
โดยใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J โดยใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อ
ไฮไลทรายการและกด J เพื่อดูตัวเลือก ถาตองการกลับไป
ที่โหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง

❚❚การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

❚❚การถายภาพไลฟวิว

ปุม i

ตัวเลือก 0

กําหนดการควบคุมเอง 266

เลือกพ้ืนที่ภาพ 93

ตั้งคา Picture Control 148

Active D-Lighting 153

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 255

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 255

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) 175

ตัวเลือก 0

เลือกพ้ืนที่ภาพ 93

คุณภาพของภาพ 97

ขนาดภาพ 99

ตั้งคา Picture Control 148

Active D-Lighting 153

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) 175

มานชัตเตอรชุดแรกแบบอเิล็กทรอนิกส 264

ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว 78

ความสวางของจอภาพ 269

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

❚❚การต้ังคาทีเ่ขาใชไดจากเมนูถายภาพ

การรเีซ็ตโดยกดสองปุม: การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

คุณภาพของภาพ JPEG Normal

ขนาดภาพ ใหญ

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO)

P, S, A, M 100

โหมดอื่นๆ อัตโนมัติ

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > ปกติ

การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0

การตั้งคา Picture Control 1 ไมเปลี่ยนแปลง

HDR (High Dynamic Range) ปด 2

ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ไมใช

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ เปด

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ปด

การถายภาพซอน ปด 3

การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 4

ปุม E

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

จากภาพที่บันทึกไวจนถึงจุดน้ัน คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
4 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง วันท่ีเร่ิมตน เวลา 

ชวงเวลาในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมท้ังปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต

❚❚การตั้งคาทีเ่ขาใชไดจากเมนถูายภาพยนตร

❚❚การตั้งคาอื่นๆ

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (โหมด M) 100
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ปด
ความไวแสงสูงสุด  51200

ไวตบาลานซ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
Active D-Lighting ปด
VR แบบอิเล็กทรอนิกส ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
โฟกัสอัตโนมัติ (ชองมองภาพ)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
% AF-S

โหมดอืน่ๆ AF-A

โหมดพื้นท่ี AF
n, x, 0, 1, 2, 3 AF จุดเดียว

m, w AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 51 จุด

i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, 
f, d, e, ', u, P, S, A, M

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

โฟกัสอัตโนมัติ (ไลฟวิว)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S

โหมดพื้นท่ี AF

m, r, w, %, f, d, e, ', u, 1, 2, 3, P, 
S, A, M

AF พ้ืนท่ีกวาง

n, 0 AF พ้ืนท่ีปกติ

i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z AF ท่ีใบหนา
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จุดโฟกัส 1 กลาง

ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว ปด

ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ไมใช

แสดงไฮไลท ปด

ความดังของหูฟง 15

ระบบวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ

คางปุมล็อค AE ปด

การถายครอม ปด 2

ชดเชยแสงแฟลช ปด

ชดเชยแสง ปด

โหมดแฟลช

i, k, p, n, w, f, d, ' อัตโนมัติ

s อัตโนมัติ+ลดตาแดง

o
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธท่ี

ความไวชัตเตอรต่ํา

0, P, S, A, M แฟลชลบเงา

e ปด

ล็อคคาแสงแฟลช ปด

โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด

โหมดหนวงเวลาถาย ปด

1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1 EV 

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

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกใน
สถานการณทีต่ั้งคาใหถูกตองไดยาก และไมมเีวลาตรวจสอบผลลัพธและปรบัตั้งคาใหกับ
การถายรปูแตละครั้ง หรือใชเพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับวัตถุเดียวกัน

การถายครอมปรบัไดโดยใชตัวเลือก ต้ังคาการถายครอม
อัตโนมัติ ในเมนูการถายภาพ ซ่ึงประกอบดวยตัวเลือก
ตอไปนี้
• การถายครอม AE และแฟลช: กลองเปลี่ยนคาแสงและ
ระดับแฟลชทีแ่ตกตางกันในการถายภาพชุดหนึ่ง 
(0 210) โปรดทราบวาสามารถใชเฉพาะในโหมดควบคุม
แฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมตัิแบบปรับตามคารรูับแสง (qA) (0 165)

• ถายครอม AE: กลองเปลี่ยนคาแสงในการถายภาพชุดหนึ่ง
• การถายครอมแฟลช: กลองเปลี่ยนระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง
• ถายครอมไวตบาลานซ: กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ 
โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซแตกตางกัน (0 215)

• ถายครอม ADL: กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 219)

การถายครอม (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้)
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❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
เปลี่ยนคาแสงและ/หรอืระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม

ที่การตั้งคาอ่ืนๆ ที่ไมใชศูนย กลองจะแสดงสัญลักษณ 
M ในแผงควบคุม D จะปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ ขณะที่หนาจอแสดงผลขอมูล
การถายภาพจะแสดงสัญลักษณการถายครอม
และสัญลักษณที่แสดงชนิดของการถายครอม: 
v (การถายครอมคาแสงและแฟลช), 
w (การถายครอมคาแสงเทานั้น) หรอื x (การถายครอมแสงแฟลชเทานั้น)

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

จํานวนภาพ
สัญลักษณแสดงการ

ถายครอมคาแสงและแฟลช

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

ภาพที่เหลือ/จํานวนภาพ
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2 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
กดปุม BKT และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

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

โปรดทราบวาคาแสงทีเ่พิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกว า จํานวนภาพสูงสุดคือ 5 หากเลือก
คาที่สูงกวาในข้ันตอนที่ 1 จํานวนภาพจะถูกตั้งคาเปน 5 โดยอัตโนมัติ

การเพิ่มคาแสง

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ภาพที่
ถายไป

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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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับ
ภาพที่มกีารชดเชยคาแสง (0 127)

สัญลักษณแสดงความคบืหนาการถายครอมจะแสดงข ึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกตการ
ถายครอม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3; ขั้นการเพิ่ม: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A ไลฟววิ
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพ่ิม ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 
0 262)

• การเลือกลําดับในการถายครอม ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5 (ลําดับการถายครอม, 
0 266)

• การเลือกหนาท่ีของปุม BKT ใหดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กาํหนดการควบคมุเอง) > 
ปุม BKT + y (0 266)
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม และสัญลักษณแสดงการถายครอมใน
แผงควบคุมและชองมองภาพปดลง กลองจะเรยีกคืนค าโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม 
(0 206) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เม่ือไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม

A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 86) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง 

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร และคารูรับแสง (โหมด P) คารูรับแสง (โหมด S) 
หรือความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ(0 120) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสง
โดยอัตโนมัติใหไดแสงท่ีเหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด สวนในโหมด M 
กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเปนอนัดับแรกเพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีด ีท่ีสุด 
จากน้ันจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวช ัตเตอร 
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม

การตั้งคาอื่นๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M และ 
D ในแผงควบคุมและชองมองภาพตามลําดับ 
สัญลักษณ y และสัญลักษณแสดง
การถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงผลขอมลู
การถายภาพ

จํานวนภาพ
สัญลักษณแสดงการ

ถายครอมไวตบาลานซ

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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2 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการปรับคาไวตบาลานซ 
การเพิ่มคาแตละข้ันจะเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ

เลือกจากระดับการเพิ่มคา 1 (5 ไมเรด), 2 (10 ไมเรด) หรอื 3 (15 ไมเรด) คา B ที่สูงข้ึน
จะสอดคลองกับปริมาณสีน้ําเงินทีเ่พิ่มข้ึน คา A ที่สูงข้ึนจะสอดคลองกับปรมิาณ
สีเหลืองอําพันที่เพิ่มข้ึน (0 134) โปรแกรมการถายครอมที่มีระดับข้ันการเพิ่มเทากับ 
1 มดีังตอไปนี้

ระดับการเพ่ิมไวตบาลานซ

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ภาพท่ี
ถายไป

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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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนาเปน
จํานวนตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม โดย
แตละสําเนาจะมไีวตบาลานซที่แตกตางกัน การปร ับ
ไวตบาลานซจะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรบัไวในการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวา
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได n จะกะพริบ
บนแผงควบคุม สัญลักษณ j จะกะพริบบน
ชองมองภาพ และปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลอง
จะถายภาพไดอีกครั้งเมือ่ใสการดหนวยความจำใหม
ลงไป
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม และสัญลักษณแสดงการถายครอมใน
แผงควบคุมและชองมองภาพปดลง กลองจะเรียกคืนค าโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม 
(0 206) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

A ไลฟววิ
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ

A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เม่ือไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม

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

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนเหลืองอําพัน-นํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด, 0 134) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-มวงแดง

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 89) เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ัง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 263)

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

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม

การตั้งคาอื่นๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M และ 
D ในแผงควบคุมและชองมองภาพตามลําดับ 
สัญลักษณ z และสัญลักษณแสดงการ
ถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงขอมลู

จํานวนการถายครอม 
ADL จํานวนภาพ

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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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 ใหดําเนินการตาม
ข้ันตอนที่ 3

2 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting

Active D-Lighting จะปรากฏบนหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพและแผงควบคุม

Active D-Lighting การแสดงผลขอมูลการถายภาพ หนาจอแผงควบคุม

Y อัตโนมัติ

R ต่ํา

Q ปกติ

P สูง

Z สูงมาก

ปุม BKT แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย



221

3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพตาม
โปรแกรมการถายครอมที่เลือก สัญลักษณแสดงความคืบหนา
การถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกตการถายครอม สวนหนึ่ง
ของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A ไลฟวิว
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม และสัญลักษณแสดงการถายครอมใน
แผงควบคุมและชองมองภาพปดลง กลองจะเรียกคืนค าโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม 
(0 206) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เม่ือไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 86) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง 

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพ
ลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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ชุด GPS GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตออุปกรณเสริม
ของกลอง (0 1) โดยใชสายเคเบิลที่ใหมาพรอมกับ GP-1/GP-1A ทําใหบันทึกขอมูลตําแหนง
ปจจุบันของกลองเมือ่ถายภาพได ปดกลองกอนเสียบ GP-1/GP-1A สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่คูมอื GP-1/GP-1A

❚❚ ตัวเลอืกเมนูต้ังคา
รายการ ขอมลูบอกตําแหนง ในเมนูตั้งคามีตัวเลือกตามที่ปรากฏดานลาง
• ตําแหนง: ละติจูด ลองจิจูด ความสูง และเวลาสากลเชิงพิกดั (UTC) ปจจุบัน
• ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก > ต้ังเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะเปดใชหรือไมเปดใช
ตัวตั้งเวลาสแตนดบายเมือ่ตอชุด GPS

• ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก > ต้ังนาฬิกาตามดาวเทยีม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกา
ของกลองกับเวลาทีอุ่ปกรณ GPS รายงานใหทํางานพร อมกัน

ขอมูลบอกตําแหนง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปดใช

เปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย ตัวตั้งเวลาจะหมดอายุอัตโนมัติหากไมมี
การดําเนินงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 263) ซึ่งเปนการลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ หากเชื่อมตอ
กับชุด GP-1 หรือ GP-1A ชุดอุปกรณจะยังคงทํางานเปนเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไว
หลังจากตัวตั้งเวลาหมดอายุ เพื่อใหกลองมีเวลารับขอมูลบอกตําแหนง การหนวงเวลา
จะเพิ่มขึ้นสูงสุดหน่ึงนาทีหลังจากเปดใชงานระบบวัดแสงหรือเม่ือเปดเคร่ือง
กลองถายรูป

ไมใช ปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย เพื่อใหม่ันใจวาไมมีการรบกวนการบันทึกขอมูล
บอกตําแหนง
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A สมารทดไีวซ
การดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซแลวฝงขอมูลในภาพที่ถายตอมา ใหสราง
การเชื่อมตอไรสาย แลวเลือก ใช สําหรับ ขอมูลบอกตําแหนง > ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ 
ในเมนูตั้งคา (0 271)

A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง

A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:
• o (แสดงคาง): ขอมูลบอกตําแหนงท่ีไดรับ
• o (กะพริบ): ชุด GP-1/GP-1A กําลังคนหาสัญญาณ การถายภาพในขณะที่ส ัญลักษณน้ีกะพริบ
จะไมมีขอมูลบอกตําแหนง

• ไมมีสัญลักษณ: ไมมีขอมูลบอกตําแหนงใหมท่ีไดรับจาก GP-1/GP-1A เปนเวลาอยางนอยสองวินาที 
ถายภาพในขณะที่สัญลักษณ o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลบอกตําแหนง
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ ทานสามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยการปดไป
ทางซายหรือขวา หรือกด 4 หรอื 2 หากตองการ
ดูขอมูลเพิ่มเติมของภาพปจจุบัน กด 1 หรือ 3 (0 231)

การแสดงภาพขนาดยอ
ในการดูหลายภาพพรอมกัน กดปุม W (Z) ขณะที่
ภาพแสดงเต็มหนาจอ จํานวนภาพทีแ่สดงบนจอภาพ
สามารถเพิ่มจํานวนไดตั้งแต 4 ถึง 9 ถึง 72 ทุกครั้งที่กดปุม 
W (Z) และสามารถลดจํานวนการแสดงผลไดทุกครั้ง
ที่กดปุม X เลื่อนนิ้วไปบนหนาจอสัมผัสเพื่อเลื่อนข้ึนหร ือลง
หรือใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทรูปภาพ

การดูภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ แสดงภาพแบบปฏิทิน

W (Z)

X (T)

W (Z)

X (T)

ปุม K

ปุม W (Z)
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การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพทีถ่ายตามวันที่เลือกไว กดปุม W (Z) 
เมื่อแสดงภาพทั้ง 72 ภาพบนหนาจอ

ใชหนาจอสัมผัสหรอืปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทวันที่
ในรายการวันที่ ภาพที่ถายไวในวันที่เลือกไวจะปรากฏ
ในรายการภาพขนาดยอ การกด J หรือ W (Z) 
จะวางเคอรเซอรในรายการภาพขนาดยอ ที่ซ่ึงทานสามารถ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกภาพสําหรบัการแสดงภาพ
แบบเต็มจอ (0 240), การปองกัน (0 242) หรอื
การลบ (0 247) หรือกดคางปุม X (T) เพื่อดูภาพ
ที่ไฮไลทในปจจุบันแบบเต็มจอ กดปุม W (Z) เพื่อ
กลับสูรายการวันที่ ในการออกไปยังการแสดงภาพแบบ 
72 ภาพ ใหกดปุม X (T) เมื่อเคอรเซอรอยูในรายการวันที่

ปุม W (Z)

รายการวันท่ี

รายการภาพขนาดยอ
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A หมุนเปนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ในแนวตั้ง ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง 
ในเมนูแสดงภาพ (0 251)

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 250) ภาพจะปรากฏโดยอัตโนมัติ
ในหนาจอหลังจากถายภาพ (เน่ืองจากกลองอยูในทิศทางที่ถูกตองอยูแลว ภาพจะไมหมุนเองโดย
อัตโนมัติในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง การแสดงภาพจะเริ่มขึ้น
เม่ือถายภาพเสร็จ โดยเร่ิมจากภาพแรกในชุดภาพต อเน่ืองปจจุบัน



228

การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ สามารถใชจอภาพที่ไวตอการส ัมผัสเพื่อ:

ดูภาพอื่น

ปดซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่น

เลื่อนไปยัง
ภาพอื่นๆ 
อยางรวดเร็ว

ในโหมดมุมมองแบบเต็มจอ คุณสามารถ
แตะดานลางของจอแสดงผลเพื่อแสดงแถบ
การเลื่อนภาพ จากน้ันเลื่อนน้ิวไปทางซาย
หรือขวาเพื่อเล่ือนดูภาพอืน่ๆ อยางรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ

ซูมเขา (เฉพาะ
ภาพเทานั้น)

ใชการถางและจีบน้ิวเพื่อซูมเขาและออก 
และการเลื่อนน้ิวเพื่อเลื่อนหนาจอ 
(0 240) คุณยังสามารถแตะจอแสดงผล
สองครั้งอยางรวดเร็วเพื่อซูมเขา
การแสดงภาพเต็มจอหรือยกเลิกการซูม
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ดูภาพขนาดยอ

เพื่อ “ซูมออก” ไปยังการดูภาพขนาดยอ 
(0 225) ใหใชการจีบน้ิวในการแสดง
ภาพแบบเต็มจอ ใชการบีบน้ิวเขาและ
การเหยียดน้ิวออกเพื่อเลือกจํานวนภาพ
ท่ีจะแสดงตั้งแต 4, 9 และ 72 ภาพ

ดูภาพยนตร

แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเร่ิมเลน
ภาพยนตร (ภาพยนตรจะแสดงดวย
สัญลักษณ 1) แตะหนาจอเพื่อหยุด
ชั่วคราวหรือเลนตอ หรือแตะ 6 เพื่อออก
ไปยังการแสดงภาพเต็มจอ (โปรดทราบวา
สัญลักษณบางอยางในการแสดงผล
การเลนภาพยนตรจะไมตอบสนองตอ
การทํางานหนาจอสัมผัส)

คําแนะนํา
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ปุม i
การกดปุม i ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ 
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้ เลือกตัวเลือกโดยใชหนาจอ
สัมผัสหรือปุมเลือกคําสั่งและปุม J
• ใหคะแนน: ใหคะแนนภาพปจจุบัน (0 243)
• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ (เฉพาะ
รูปถาย): เลือกรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ

• รีทัช (เฉพาะรูปถาย): ใชตัวเลือกในเมนูรีทัช (0 275) 
เพื่อสรางภาพรทีัชของรปูภาพปจจุบัน

• ปรับระดับเสียง (เฉพาะภาพยนตร): ปรบัระดับเสียง
การเลนภาพสําหรับภาพยนตร

• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตัดตอภาพยนตร
โดยใชตัวเลือกในเมนูตัดตอภาพยนตร (0 196) สามารถ
ตัดตอภาพยนตรโดยกดปุม i เมื่อพักการแสดงภาพยนตร

• เลือกโฟลเดอร: เลือกโฟลเดอรสําหรบัแสดงภาพ ไฮไลทโฟลเดอรแล วกดปุม J เพื่อดภูาพ
ในโฟลเดอรที่ไฮไลท

การออกจากเมนูปุม i แลวกลับไปยังการแสดงภาพ ใหกดปุม i อีกครั้ง

ปุม i
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพทีป่รากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลื่อนดูขอมูลภาพ โปรดทราบวา “เฉพาะรปูภาพ”, ขอมูลการถายภาพ, กราฟ RGB 
ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมลูภาพรวม จะปรากฏขึ้นถ ามีการเลือกตัวเลือกทีส่ัมพันธกันสําหรับ 
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 250) ขอมลูตําแหนงจะแสดงเฉพาะเมื่อถูกฝงอยูในภาพ 
(0 223)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

* แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ เทาน้ัน (0 250) แลวภาพที่เลือก
จะถูกถายดวยชองมองภาพ

1 สถานะปองกัน........................................242

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................275

3 เคร่ืองหมายอัปโหลด...............................245

4 จุดโฟกัส * ...............................................107

5 กรอบพ้ืนท่ี AF *.........................................51

6 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด

7 คุณภาพของภาพ ......................................97

8 ขนาดภาพ ............................................... 99

9 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 93

10 เวลาในการบันทึก .................................. 268

11 วันท่ีบันทึก ............................................ 268

12 การใหคะแนน........................................ 243

13 ชื่อโฟลเดอร........................................... 252

14 ชื่อไฟล .................................................. 252
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❚❚ ไฮไลท

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 252

3 ชองสัญญาณปจจุบัน *

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

ปุม W (Z)
RGB

(ชองสัญญาณ
ท้ังหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)
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❚❚กราฟ RGB ฮสิโตแกรม

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ........252

3 ไวตบาลานซ...........................................130
อุณหภูมิสี ........................................137
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .....134
ตั้งคาเอง..........................................139

4 ชองสัญญาณปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) 
ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอนแสดงถึง
ความสวางของพิกเซล สวนแกนตั้งหมายถึง
จํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)

7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)

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

ปุม W (Z)

RGB 
(ชองสัญญาณ
ท้ังหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมขยายภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด 
X (T) ใชปุม X (T) และ W (Z) เพื่อซูมเขา
และซูมออก และเลื่อนภาพดวยปุมเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรม
จะอัพเดทเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลของภาพในสวนท่ีมองเห็น
บนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมใน
โปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย 
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีเฉดสีจะเลื่อนไป
ทางซายมือ

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีเฉดสีจะเลื่อนไป
ทางขวามือ

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อน
การกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสง
ในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําใหยากท่ีจะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

1 ระบบวัดแสง ..........................................123
ความไวชัตเตอร ..................................74, 76
รูรับแสง .............................................75, 76

2 โหมดถายภาพ............................................6
คาความไวแสง (ISO) 1 ............................118

3 การชดเชยแสง........................................127
ปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด 2 ...............................262

4 ทางยาวโฟกัส .........................................284

5 ขอมูลเลนส ............................................279

6 โหมดโฟกัส.....................................100, 115
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ไวตบาลานซ.......................................... 130
อุณหภูมิสี ....................................... 137
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 134
ตั้งคาเอง......................................... 139

8 พ้ืนท่ีสี ................................................... 254

9 ชื่อกลอง

10 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 93

11 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 252

12 ประเภทแฟลช
13 รีโมตคอนโทรลแฟลช
14 โหมดแฟลช ............................................159

15 การควบคุมแฟลช .................................. 164
ชดเชยแสงแฟลช.................................... 167
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16 Picture Control 4 ................................... 148

17 การลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ................. 255
การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ............. 255

18 Active D-Lighting................................. 153

19 ระดับ HDR ........................................... 155

20 ควบคุมขอบมืด ...................................... 255

21 ประวัติการรีทัช ...................................... 275

22 คําอธิบายภาพ....................................... 270
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1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏขึ้นถามีการกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6 (ชดเชยแสงอยางละเอยีด, 0 262) 

สําหรับระบบวัดแสงเปนคาอืน่ท่ีไมใชศูนย
3 แสดงขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือก
5 หนาท่ีหาของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพ 

โดยใชตัวเลือก ขอมูลลิขสิทธิ์ ในเมนูการตั้งคา

❚❚ขอมลูบอกตําแหนง
ละติจูด, ลองจิจูด และขอมลูตําแหนงอ่ืนๆ จะไดร ับมาจาก GPS หรอืสมารทดีไวซ ซ่ึงจะ
แตกตางกันไป (0 223) ในกรณีของภาพยนตร ขอมลูจะบอกตําแหนงเมื่อเริ่มบันทึก

23 ชื่อชางภาพ 5...........................................271 24 เจาของลิขสิทธิ์ 5..................................... 271
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❚❚ขอมลูภาพรวม

* แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด

2 เคร่ืองหมายอปัโหลด .............................. 245

3 สถานะปองกัน ....................................... 242

4 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 275

5 ชื่อกลอง

6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 270

7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง........ 223

8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 235)

9 คุณภาพของภาพ ..................................... 97

10 ขนาดภาพ ............................................... 99

11 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 93

12 ชื่อไฟล .................................................. 252

13 เวลาในการบันทึก .................................. 268

14 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 252

15 วันท่ีบันทึก ............................................ 268

16 การใหคะแนน ........................................ 243

17 ระบบวัดแสง.......................................... 123

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

19 ความไวชัตเตอร ................................. 74, 76

20 รูรับแสง............................................. 75, 76

21 คาความไวแสง (ISO) *............................ 118

22 ทางยาวโฟกัส ........................................ 284

23 Active D-Lighting................................. 153

24 Picture Control..................................... 148

25 พ้ืนท่ีสี ................................................... 254

26 โหมดแฟลช ................................... 160, 162

27 ไวตบาลานซ .......................................... 130
อุณหภูมิสี ....................................... 137
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 134
ตั้งคาเอง ......................................... 139

28 ชดเชยแสงแฟลช .................................... 167
โหมดสั่งแฟลช

29 การชดเชยแสง ....................................... 127
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การซูมเขาในภาพที่แสดงในการแสดงภาพเต็มจอ ใหกดปุม 
X (T) หรือแตะจอแสดงผลสองครั้งอยางรวดเรว็ 
ขณะซูมภาพเขา กลองสามารถทํางานตางๆ ตอไปน้ีได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ คําอธิบาย

ซูมเขาหรือออก/
ดูพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพ

กดปุม X (T) หรือใช
การถางน้ิวเพื่อซูมเขาสูงสุด 34 เทา 
โดยประมาณ (ภาพขนาดใหญ
โดยใชรูปแบบ 24 × 16/DX), 
26 เทา (ภาพขนาดกลาง) หรือ 
17 เทา (ภาพขนาดเล็ก) กด 
W (Z) หรือบีบน้ิวเขาบนจอ
เพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเขา ใชปุมเลือกคําสั่ง หรือเลื่อนน้ิวบนจอ 
เพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ กดปุมเลือกคําสั่งคางไว
เพื่อเล่ือนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทาง
จะปรากฏขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็น
บนจอภาพขณะนั้นจะมีขอบสีเหลืองกํากับ แถบดานลางหนาจอนําทาง
แสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวท่ีสัดสวนภาพ 1 : 1

ปุม X (T)
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ตัดภาพ
การตัดภาพไปยังพ้ืนท่ีปจจุบันบนจอภาพ ใหกด i ไฮไลท ตัดภาพดวน 
แลวกด J โปรดทราบวา ตัดภาพดวน จะใชไมไดเม่ือแสดงกราฟ RGB 
ฮิสโตแกรม (0 235)

เลือกใบหนา

ใบหนาท่ีตรวจจับไดในระหวาง
การซูมจะมีขอบสีขาวกํากับใน
หนาจอนําทาง หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยหรือคําแนะนํา
บนจอภาพเพื่อดูใบหนาอืน่ๆ

ดูภาพอื่น
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก หรือแตะสัญลักษณ x หรือ y 
ท่ีดานลางของจอแสดงผลเพื่อดูภาพอื่นในตําแหน งเดียวกันท่ีอัตรา
การซูมปจจุบัน การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร

เปลี่ยนสถานะปองกัน กด L (U) เพื่อปองกันหรือนําการปองกันออกจากภาพ (0 242)

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K เพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

แสดงเมนู กด G เพื่อดูเมนู (0 250)

ไปที่ คําอธิบาย

คําแนะนําบนจอภาพ
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ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ, การซูมภาพ, ภาพขนาดยอ และปฏิทิน ทานสามารถใชปุม 
L (U) เพื่อปองกันการลบภาพโดยไมไดตั้งใจ ไฟลที่มีการปองกันจะไมสามารถลบได
ดวยปุม O (Q) หรอืตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ปองกันจะถูกลบ
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา (0 268)

การปองกันภาพ:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรอืการซูมแสดงภาพ หรอืไฮไลทภาพในรายการภาพ
ขนาดยอ

2 กดปุม L (U)
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับ ในการยกเลิก
การปองกันออกจากภาพเพื่อใหสามารถลบภาพได 
ใหแสดงภาพหรอืไฮไลทภาพดังกลาวในรายการภาพ
ขนาดยอ แลวกดปุม L (U)

การปองกนัไมใหลบภาพ

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวปจจุบันในเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ ใหกดปุม L (U) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาทีขณะ
แสดงภาพ

ปุม L (U)
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ใหคะแนนภาพหรอืทําเครื่องหมายไววาเปนภาพในกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง สามารถดู
การใหคะแนนใน ViewNX-i และ Capture NX-D ไดเชนกัน การใหคะแนนจะใชไมไดกับภาพ
ที่ปองกันไว

ใหคะแนนภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงหรือไฮไลทภาพ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกด J

4 เลือกใหคะแนน
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพ
เปนดาวศูนยถึงหาดวง หรอืเลือก ) เพื่อทําเครือ่งหมาย
ภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง กด J เพื่อ
ดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

ใหคะแนนภาพ

ปุม i



244

ใหคะแนนพรอมกันหลายภาพ
ใชตัวเลือก ใหคะแนน ในเมนูแสดงภาพเพื่อใหคะแนนภาพหลายภาพ

1 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน ในเมนูแสดงภาพ แลวกด 2

2 ใหคะแนนภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (การดูภาพที่ไฮไลท
ในปจจุบันแบบเต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว) 
แลวกดปุม W (Z) คางไวขณะที่กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพเปนดาวศูนยถึงห าดวง 
หรือเลือก ) เพื่อทําเครือ่งหมายภาพไวเปนกลุมสําหรบั
ลบทิ้งภายหลัง กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถเลือก
ภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได

การเลือกภาพถายทีละภาพ

1 เลือกภาพถาย
แสดงภาพถายหรอืไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ 
แลวกด J ภาพที่เลือกไวสําหรบัอัปโหลดจะแสดง
โดยสัญลักษณ W; ในการไมเลือกภาพ ใหแสดงหรือ
ไฮไลทภาพและทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม i
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การเลือกหลายภาพพรอมกัน
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ

1 เลือก เลือกภาพ
ในเมนูการแสดงภาพ ใหเลือก เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ จากนัน้ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกด W (Z) เพื่อเลือกหรือไมเลือกภาพ (ในการ
ดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว) ภาพที่เลือกไวจะมี
เครื่องหมาย W กํากับไว

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

A ไมเลือกทุกภาพ
ในการเลือกทุกภาพ ใหเลือก เลือกเพ่ือสงไปยังสมารทดไีวซ ในเมนูการแสดงภาพ ใหไฮไลท 
ไมเลือกเลย แลวกด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ; ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อนํา
เคร่ืองหมายอัปโหลดออกจากทุกภาพในการดหนวยความจํา
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ในการลบภาพปจจุบัน ใหกดปุม O (Q) ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ, ภาพทั้งหมด
ที่ถายในวนัที่เลือก หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอร ที่กําลังแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพทีป่องกันหรอืซอนไว
จะไมถูกลบ

ในระหวางการเลน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

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

การลบภาพ

A การแสดงแบบปฏิทิน
ขณะแสดงภาพแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกโดยการไฮไลทวันใน
รายการวันท่ีและกดปุม O (Q) (0 226)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกภาพที่แสดงหลังจากภาพถูกลบ โปรดดู K > หลงัจากลบ (0 251)

ปุม O (Q)

ปุม O (Q)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตอง
ลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุม W (Z) 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกจะมี
สัญลักษณ O กํากับไว (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบ
เต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว) ทําซํ้าตามที่
ตองการเพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

2 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก (0 248)

n เลือกวนัที่ ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกไว (0 249)

R ทั้งหมด ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 250)

ปุม W (Z)
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❚❚ เลือกวันที:่ การลบภาพทีถ่ายในวันทีเ่ลือก

1 เลือกวันท่ี
ไฮไลทวันที่แลวกด 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันที่ไฮไลท วันที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ M กํากับ 
ทําซํ้าตามที่ตองการเพื่อเลือกวันเพิ่ม หากตองการ
ยกเลิกการเลือกวัน ใหไฮไลทวันดังกลาว แลวกด 2

2 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J
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รายการเมนู
เนื้อหาในสวนนี้แสดงตัวเลือกที่ใชไดในเมนขูองกลองถายรปู สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู 
คําแนะนําเมนู

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ลบ

ท่ีเลือกไว ลบพรอมกันหลายภาพ (0 248)

เลือกวันท่ี

ท้ังหมด

โฟลเดอรแสดงภาพ (คาเร่ิมตนคือ ทั้งหมด)

(ชื่อโฟลเดอร) เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ

ท้ังหมด

ปจจุบัน

ซอนภาพ

เลือก/ตั้ง ซอนหรือแสดงรูปภาพ ภาพที่ซอนจะแสดงเฉพาะในเมนู 
“ซอนภาพ” และไมสามารถแสดงภาพไดเลือกวันท่ี

ไมเลือกเลย

ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ

ขอมูลภาพถายเบื้องตน เลือกขอมูลท่ีมีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
(0 231)จุดโฟกัส

ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม

ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)

ไฮไลท

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

ขอมูลการถายภาพ

ภาพรวม

แสดงภาพทันทีที่ถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาใหภาพปรากฏโดยอตัโนมัติบนจอภาพทันทีท่ี
ถายภาพเสร็จหรือไม (0 227)ปด
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หลังจากลบ (คาเร่ิมตนคือ แสดงภาพถัดไป)

แสดงภาพถัดไป เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงตอจากเดิม

หมุนภาพอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการบันทึกทิศทางของกลองเม่ือถายภาพ
หรือไมปด

หมุนแนวตั้ง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ใหแสดงบนจอภาพในระหวางการแสดงภาพหรือไม 
(0 227)

ปด

ฉายสไลด

เร่ิม ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน

ประเภทของภาพ

ชวงเวลาระหวางภาพ

ใหคะแนน

ใหคะแนนพรอมกันหลายภาพ (0 244)

เลือกเพ่ือสงไปยังสมารทดีไวซ

เลือกภาพ เลือกรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 246)

ไมเลือกเลย
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

รีเซ็ตเมนูถายภาพ

ใช เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับไปเปน
คาตั้งจากโรงงานไม

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล

เปลี่ยนชื่อ เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข

เลือกโฟลเดอรจากรายการ

การตั้งช่ือไฟล

การตั้งชื่อไฟล เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อ
ไฟลรูปภาพที่ใชจัดเก็บรูปภาพ คาเร่ิมตนคํานำหนาชื่อคือ 
“DSC”

การควบคุมแฟลช

โหมดควบคุมแฟลช (ในตัว) เลือกโหมดควบคุมแฟลชหรือปรับการตั้งคาสําหรับ
การถายภาพดวยแฟลชไรสาย (0 164)โหมดควบคุมแฟลช (ภายนอก)

ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย

ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช

ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ

เลอืกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ DX (24×16))

DX (24×16) เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 93)

1.3× (18×12)
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คุณภาพของภาพ (คาเร่ิมตนคือ JPEG Normal)

NEF (RAW) + JPEG Fine★ เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพ
ของภาพ, 0 97) คาบีบอัดสําหรับตัวเลือกท่ีแสดง
ดวยดาว (“★”) จะเนนความสําคัญท่ีคุณภาพ ขณะท่ี
คาบีบอัดสําหรับภาพท่ีไมมีดาวจะเนนเพื่อการลดขนาด
ไฟล

NEF (RAW) + JPEG Fine

NEF (RAW) + JPEG Normal★

NEF (RAW) + JPEG Normal

NEF (RAW) + JPEG Basic★

NEF (RAW) + JPEG Basic

NEF (RAW)

JPEG Fine★

JPEG Fine

JPEG Normal★

JPEG Normal

JPEG Basic★

JPEG Basic

ขนาดภาพ (คาเร่ิมตนคือ ใหญ)

ใหญ เลือกขนาดของภาพในหนวยพิกเซล (0 99)

กลาง

เล็ก

การบันทึก NEF (RAW)

การบีบอดัภาพ NEF (RAW) เลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพและความลึกบิทสี
สําหรับภาพ NEF (RAW)ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพถาย 
(0 118, 120)ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
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ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)
อตัโนมัติ จับคูไวตบาลานซกับแหลงกําเนิดแสง (0 130)
หลอดไส
ฟลูออเรสเซนต
แสงอาทิตย
แฟลช
เมฆมาก
ในรม
เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตัง้คา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)
อตัโนมัติ เลือกวิธีการประมวลผลรูปภาพใหม เลือกตามประเภท

ของฉากหรือความคิดสรางสรรคของคุณ (0 148)มาตรฐาน
สีธรรมชาติ
สีสด
โทนสีเดียว
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
แฟลต

จัดการ Picture Control
บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบควบคุมเอง (0 149)

เปลี่ยนชื่อ
ลบ
โหลด/บันทึก

พ้ืนที่สี (คาเร่ิมตนคือ sRGB)

sRGB เลือกพ้ืนท่ีสีของภาพถาย

Adobe RGB

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)
อตัโนมัติ เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการ

สรางภาพถายท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 153)สูงมาก
สูง
ปกติ

ต่ํา
ปด
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ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดสวางหรือฝา) ในภาพที่ถายดวย
ความไวชัตเตอรต่ําปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

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

ต่ํา

ปด

ควบคมุขอบมืด (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

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

ปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลดความผิดเพี้ยนแบบโปงนูน เม่ือถายรูปดวยเลนส
มุมกวาง และลดภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสระยะไกล

ปด

ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ตัวเลือกน้ีจะทํางานระหวางการถายภาพผานชองมองภาพ 
เลือก เปดใช สําหรับ ตั้งคาการลดการกะพริบ เพื่อปรับ
การตั้งเวลาถายเพื่อลดเอ็ฟเฟกตของการกะพริบใตแสงไฟ
ฟลูออเรสเซนตหรือหลอดไอปรอท รายการ สัญลักษณ
แสดงการลดการกะพริบ จะควบคุมไมวาสัญลักษณ 
FLICKER (การกะพริบถี่) จะแสดงในชองมองภาพ
เม่ือตรวจพบการกะพริบหรือไม

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ



256

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (คาเร่ิมตนคือ ปด)

รีโมตหนวงเวลา เลือกวิธีการทํางานของกลองเม่ือใชกับรีโมตคอนโทรล 
ML-L3รีโมตตอบสนองเร็ว

รีโมตยกกระจก

ปด

ตัง้คาการถายครอมอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ การถายครอม AE และแฟลช)

การถายครอม AE และแฟลช เลือกการตั้งคาหรือคาท่ีตองการถายครอมเม ื่อใช
การถายครอมอัตโนมัติ (0 209)ถายครอม AE

การถายครอมแฟลช

ถายครอมไวตบาลานซ

ถายครอม ADL

การถายภาพซอน

โหมดการถายภาพซอน บันทึกจากภาพถาย NEF (RAW) สองถึงสิบภาพเปน
ภาพถายภาพเดียวจํานวนภาพ

โหมดซอนภาพ

เก็บภาพทั้งหมด

HDR (High Dynamic Range)

โหมด HDR เก็บรายละเอียดในไฮไลทและเงามืดเมื่อถายภาพในฉาก
ท่ีมีคอนทราสตสูง (0 155)ระดับ HDR

การถายแบบเวนชวงเวลา

เร่ิม ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตาม
จํานวนภาพที่ระบุตัวเลือกในการเริ่ม

ชวงเวลาหาง

จํานวนครั้งในการถาย × จํานวนช็อต/
ชวงเวลา

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
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1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร

รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร

ใช เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไป
เปนคาตั้งจากโรงงานไม

การตั้งช่ือไฟล

เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพที่ใชจัดเก็บภาพยนตร คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

เลือกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ DX)

DX เลือกพื้นท่ีภาพ (0 190)

1.3×

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

3840×2160; 30p เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล) และ
อตัราเฟรม (0 188)3840×2160; 25p

3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p

คุณภาพภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ คุณภาพสูง)

คุณภาพสูง เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 188)

ปกติ

ประเภทไฟลภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ MOV)

MOV เลือกประเภทไฟลภาพยนตร

MP4

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

ความไวแสงสูงสุด ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพยนตร

ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ (โหมด M)

คาความไวแสง (โหมด M)
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ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 130) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

อตัโนมัติ
หลอดไส
ฟลูออเรสเซนต
แสงอาทิตย
เมฆมาก
ในรม
เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตัง้คา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 148) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

อตัโนมัติ

มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต

จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบควบคุมเอง (0 149)

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพยนตรท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 153) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด
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ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

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

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดการกะพริบ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ลดการกะพริบถ่ีและแถบเกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต
หรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวและ
การบันทึกภาพยนตร (0 179)

50 Hz

60 Hz

ความไวของไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ความไวอัตโนมัติ)

ความไวอตัโนมัติ เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก 
(0 183) หรือปรับคาความไวของไมโครโฟนตั้งความไวเอง

ปดไมโครโฟน

การตอบสนองความถี่ (คาเร่ิมตนคือ ชวงกวาง)

ชวงกวาง เลือกการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟนในตัวกล อง
และไมโครโฟนภายนอก (0 183)ชวงเสียงพูด

ลดเสยีงรบกวนจากลม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดวงจร low-cut filter ของไมโครโฟน
ในตัวกลองเพ่ือลดเสียงรบกวนของลมหรือไมปด

VR แบบอเิล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดใชงานลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมดภาพยนตรหรือไมปด

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

เร่ิม กลองจะถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อสราง
ภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบชวงเวลาหาง

ระยะเวลาในการถายภาพ

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด

รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ใช เลือก ใช เพื่อเรียกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเองเปน
คาตั้งจากโรงงานไม

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 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกลองอย ูในโฟกัส 
(เนนโฟกัส) หรือเม่ือกดปุมกดชัตเตอร (เนนการ
ล่ันชัตเตอร)

โฟกัส

a3 ตดิตามระยะโฟกัสพรอมล็อค (คาเร่ิมตนคือ 3 (ปกติ))

5 (นาน)–1 (ส้ัน), ปด เลือกวิธีการปรับโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองตามการเปลี่ยน
ระยะหางของวัตถุอยางกะทันหัน (AF ตอเน่ืองจะม ีผล
เม่ือเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส ระหวางท่ีถายภาพ
โดยใชชองมองภาพ หรือหากกลองเลือก ตอเน่ือง 
ในโหมด AF-A)

a4 จํานวนจุดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ 51 จุด)

51 จุด เลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีใชไดเม่ือเลือกจุดโฟก ัสเองใน
ชองมองภาพ11 จุด



261

a5 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง (คาเร่ิมตนคือ ปด)

ใช เลือกวาตองการใหชองมองภาพจัดเก็บจุดโฟกัสตาม
ภาพแนวตั้งและแนวนอนแยกกันหรือไมปด

a6 เปดใช AF (คาเร่ิมตนคือ ชัตเตอร/AF-ON)

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

AF-ON เทาน้ัน

a7 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (คาเร่ิมตนคือ ไมวน)

วนรอบ เลือกวาตองการใหการเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” 
ชองมองภาพจากมุมหน่ึงของจอไปยังอีกมุมหน่ึงหรือไมไมวน

a8 ตัวเลือกจุดโฟกัส

ไฟแสดงจุดโฟกัส ปรับการตั้งคาสําหรับการแสดงจุดโฟกัสในชองมองภาพ

โหมดแมนวลโฟกัส

a9 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพ่ือชวย
โฟกัสภาพเมื่อมีแสงนอยหรือไมปด

a10 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช ตัวเลือกน้ีใชไดกับเลนสท่ีรองรับ เลือก ไมใช เพื่อปดโฟกัส
โดยใชวงแหวนปรับโฟกัสในโหมดออโตโฟกัสไมใช

b การวัดแสง/คาแสง

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

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาความไวแสง (ISO)

1/2 สต็อป
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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) เลือกวาจะสามารถปรับการชดเชยแสงโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งไดเพียงอยางเดียว โดยไมตองกดปุม 
E หรือไม

เปด

ปด

b4 วดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (คาเร่ิมตนคือ เปดระบบหาใบหนา)

เปดระบบหาใบหนา เลือก เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหา
ใบหนาเมื่อถายภาพบุคคลดวยการวัดแสงเฉลี่ยท ั้งภาพ
ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 123)

ปดระบบหาใบหนา

b5 บริเวณที่เนนกลางภาพ (คาเร่ิมตนคือ φ 8 มม.)

φ 6 มม.–φ 13 มม., เฉลี่ย เลือกขนาดของพื้นท่ีท่ีใหนํ้าหนักมากท่ีสุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพที่ใชในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ

b6 ชดเชยแสงอยางละเอียด (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช คาแสงปรับละเอียดสําหรับวิธีการวัดแสงแตละชน ิด 
คาท่ีสูงกวาจะใหคาแสงท่ีสวางกวา คาท่ีต่ํากวาจะให
คาแสงที่มืดกวา

ไม

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ลอ็ค AE เมื่อกดชัตเตอร (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (กดลงครึ่งหน่ึง) เลือกใหคาวัดแสงล็อคหรือไมเม่ือกดปุมกดชัตเตอร

เปด (โหมดถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)

ปด
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c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย (คาเร่ิมตนคือ 6 วินาที)

4 วินาที–30 นาที, ไมจํากัด เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมื่อไมไดใชกลอง 
(0 54)

c3 ตั้งเวลาถาย

หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร 
จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ
ในโหมดตั้งเวลาถาย

จํานวนภาพ

ชวงเวลาหางระหวางภาพ

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ

แสดงภาพ เลือกวาจะใหจอภาพปรากฏอยูนานเทาใด เม่ือกล อง
ไมมีการทํางานเมนู

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

ไลฟวิว

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

1 นาที–15 นาที เลือกระยะเวลาที่ใหกลองรอสัญญาณจากระยะไกล 
กอนท่ีจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 175)

d การถายภาพ/แสดงผล

d1 ความเร็วการถายในโหมด CL (คาเร่ิมตนคือ 3 fps)

7 fps–1 fps เลือกความเร็วในการถายตอเน่ืองสําหรับโหมด 
CL (ถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา)

d2 ถายตอเนื่องสูงสุด (คาเร่ิมตนคือ 100)

1–100 เลือกจํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายภาพ
ตอเน่ืองหน่ึงชุดในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง
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d3 โหมดหนวงเวลาถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

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

d4 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเลก็ทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชหรือปดใชมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกส
ในโหมด MUP ลดภาพสั่นไหวที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของชัตเตอร

ไมใช

d5 การเรียงหมายเลขไฟล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวิธีท่ีกลองกําหนดหมายเลขไฟล

ปด

รีเซ็ต

d6 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะแสดงเสนตารางในชองมองภาพหรือไม

ปด

d7 การแสดงความไวแสง (ISO) (คาเร่ิมตนคือ แสดงจํานวนภาพที่ถายได)

แสดงความไวแสง (ISO) เลือกวาคาความไวแสง (ISO) จะแสดงในชองมองภาพ 
ณ ตําแหนงจํานวนภาพที่เหลือหรือไมแสดงจํานวนภาพที่ถายได

d8 ไฟหนาจอ LCD (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาตองการใหแผงควบคุมสวางขณะที่ฟงกชั่นตั้งเวลา
สแตนดบายทํางานอยูหรือไมปด

A มานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกส
แนะนําการใชเลนสชนิด G, E หรือ D ใหเลือก ไมใช หากคุณสังเกตเห็นเสนหรือฝาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสอื่น ความไวชัตเตอรเร็วท่ีสุดและความไวแสง (ISO) สูงสุดท่ีใชไดกับมานชัตเตอรชุดแรก
อิเล็กทรอนิกสคือ 1/2000 วินาที และ ISO 51200 ตามลําดับ
ไมสามารถใชมานชัตเตอรชุดแรกแบบอเิล็กทรอน ิกสกับรีโมทคอนโทรล ML-L3
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d9 VR แบบออพติคอล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เปดหรือปดการควบคุมภาพสั่นไหว รายการน้ีจะใช ได
กับเลนสท่ีรองรับเทาน้ันปด

e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/250 วินาที)

1/320 วินาที (Auto FP), 1/250 วินาที 
(Auto FP), 1/250 วินาที–1/60 วินาที

เลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/60 วินาที)

1/60 วินาที–30 วินาที เลือกชัตเตอรท่ีต่ําสุดท่ีใชไดเม่ือใชแฟลชในโหมด P และ A

e3 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ ทั้งภาพ)

ท้ังภาพ เลือกวิธีท่ีกลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ฉากหลังเทาน้ัน

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

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมตัิ
การเลือกตัวเลือก “Auto FP” ชวยใหใชชุดแฟลชที่รองรับท่ีความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได  
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติจะถูกเปดใชงานอัตโนมัติท่ีความไวชัตเตอรท่ีเร็วกวา
ความเร็วสัมพันธกับแฟลชที่เลือก (1/320 วินาที หรือ 1/250 วินาที ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือก) ชวยใหมี
รูรับแสงกวางขึ้นเพื่อลดระยะชัดลึกแมในเวลากลางวัน หากความไวชัตเตอรแสดงในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพแสดงคาเทากับความความเร็วสัมพันธ กับแฟลชในโหมด P และ A แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะยังคงเปดใชงานอยูแมความไวชัตเตอรจริงจะเร็วกวาเล็กน อย 
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือเปดใชงาน
ความสัมพันธความเร็วสูง FP อัตโนมัติ
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e4 ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ ตวัแบบและพ้ืนหลงั)

ตัวแบบและพื้นหลัง เลือกวาจะปรับใหมีการแกไขคาแสงเฉพาะคาความไวแสง 
(ISO) ท้ังตัวแบบและพื้นหลังหรือเฉพาะตัวแบบหลัก
เทาน้ัน

ตัวแบบเทาน้ัน

e5 ลําดับการถายครอม (คาเร่ิมตนคือ MTR > อันเดอร > โอเวอร)

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

f การควบคุม

f1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Fn1 เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดไปยังการควบคุมกลอง ไมว าจะใช
แบบแยกเดี่ยวหรือรวมกันกับแปนหมุนเลือกคําสั่งปุม Fn1 + y

ปุม Fn2

ปุม Fn2 + y

ปุม AE-L/AF-L

ปุม AE-L/AF-L + y

ปุม BKT + y

ปุมบันทึกภาพยนตร + y

f2 ปุม OK

โหมดถายภาพ เลือกหนาท่ีของปุม J

โหมดแสดงภาพ

ไลฟวิว

f3 แปนหมนุเลือกคําสั่ง

หมุนแบบยอนกลับ เลือกหนาท่ีของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและรอง

สลับหลัก/รอง

เมนูและการแสดงภาพ

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย
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f4 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช การเลือก ใช ชวยใหสามารถปรับคาท่ีปกติทําไดโดยการ
กดปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งโดยการหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลังจากที่ปลอยปุมแลวแทน การตั้งคาสิ้นสุด
เม่ือกดปุมอีกคร้ัง เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง หรือ
เม่ือหมดเวลาสแตนดบาย

ไม

f5 แสดงคากลับดาน (คาเร่ิมตนคือ )

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

g ภาพยนตร

g1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Fn1 เลือกหนาท่ีท่ีกําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง เม่ือหมุน
ตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 ในไลฟวิว โปรดทราบวาหากเลือก 
บันทึกภาพยนตร สําหรับ ปุมกดชัตเตอร จะไมสามารถ
ใชปุมกดชัตเตอรสําหรับการทํางานอืน่ๆ ไดนอกเหนือจาก
การบันทึกภาพยนตร

ปุม Fn2

ปุม AE-L/AF-L

ปุมกดชัตเตอร
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B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา

ในการเริ่มการฟอรแมต ใหเลือก ใช โปรดทราบวา
การฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ท้ังหมดในการ ด
ถาวร กอนฟอรแมต โปรดแนใจวาไดสํารองขอมูลท่ีตองการ
ไวแลว

บันทึก User Settings

บันทึกลง U1 กําหนดการตั้งคาท่ีใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 
บนแปนโหมด (0 83)บันทึกลง U2

รีเซ็ต User Settings

รีเซ็ต U1 ถาตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปน
คาตั้งจากโรงงาน (0 85)รีเซ็ต U2

ภาษา (Language)

ดูหนา 323 เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา เปลี่ยนโซนเวลา ตั้งนาฬิกากลอง ตั้งนาฬิกากลอง
ใหตรงกับนาฬิกาบนสมารทดีไวซ เลือกลําดับการแสดง
วันท่ี และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน

วันท่ีและเวลา

ซิงคกับสมารทดีไวซ

รูปแบบวันท่ี

ชดเชยเวลากลางวัน

A การฟอรแมตการดหนวยความจํา
อยาปดกลองหรือถอดแบตเตอรี่หรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

นอกจากตัวเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคา จะสามารถฟอรแมต
การดหนวยความจําไดโดยใชปุม O (Q) และ S (Q) : กดท้ังสองปุมพรอมกันจนกระทั่ง
สัญลักษณแสดงการฟอรแมตแสดงขึ้น จากน้ันใหกดท้ังสองปุมอีกคร้ังเพื่อฟอรแมตการด
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ความสวางของจอภาพ

เมนู/การแสดงภาพ ปรับความสวางของจอเมนู จอแสดงภาพ 
และจอแสดงไลฟวิวไลฟวิว

สมดลุของสีบนจอภาพ

ปรับสมดุลของสีจอภาพ

ระนาบกลอง

ดูระนาบกลองโดยอาศัยขอมูลจากเซ็นเซอรจับการเอียง
ของกลอง

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ปรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพสําหรับการดูใน
สภาวะท่ีแตกตางกันปรับเอง

เปดจอขอมูลการถายภาพอตัโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะใหการแสดงผลขอมูลการถายภาพปรากฏ
หลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือไมปด

ปดจอขอมูลการถายภาพอตัโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะใหเซ็นเซอรตรวจจับสายตาปดการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพเมื่อทานแนบดวงตาไปที่ชองมองภาพ
หรือไม

ปด

ปรับ AF อยางละเอียด

ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด) ปรับโฟกัสอยางละเอยีดสําหรับเลนสชนิดตางๆ ไม แนะนํา
ใหใชการปรับคา AF อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ 
ซึ่งอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกชั่นดังกลาว
เม่ือจําเปน ใชการปรับละเอียดอตัโนมัติไดในไลฟวิว; 
ขอมูลเพิ่มเติมจะอยูใน คําแนะนําเมนู ท่ีสามารถ
ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ Nikon (0 iii)

คาท่ีบันทึกไว

คาเร่ิมตน

แสดงคาท่ีบันทึกไว

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดทันที ส่ันเซ็นเซอรภาพเพื่อนําฝุนออก (0 289)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด

ยกกระจกขึ้นล็อคไวเพื่อใชลูกยางเปาลมขจัดฝุนละออง
ใหออกไปจากเซ็นเซอรภาพ (0 292)
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ภาพอางองิสําหรับลบฝุน

เร่ิม ขอมูลอางองิสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D 
(0 iv)ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม

คําอธิบายภาพ

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

ใสคําอธิบาย

A การปอนขอความ
แปนพิมพจะปรากฏบนหนาจอเมื่อตองปอนขอความ ปอนขอความโดยการแตะตัวอักษรบนหนาจอ
สัมผัส (ในการสลับแปนพิมพเปนตัวอกัษรพิมพใหญและตัวอักษรพิมพเล็ก ใหแตะปุมการเลือก
แปนพิมพ) ทานยังสามารถใชปุมเลือกคําสั่งไฮไลทตัวอกัษรท่ีตองการในสวนแปนพิมพ แลวกด J 
เพื่อแทรกตัวอักษรท่ีไฮไลทไวในตําแหนงของเคอรเซอรในขณะนั้น (โปรดทราบวาหากปอนตัวอักษร
เม่ือชองเต็ม ตัวอกัษรตัวสุดทายในชองจะถูกลบออก) ในการลบตัวอักษรดานลางเคอรเซอร กดปุม 
O (Q) ในการยายเคอรเซอรไปยังตําแหนงใหม ใหแตะจอแสดงผลหรือกดคางไวท่ีปุม W (Z) 
แลวกด 4 หรือ 2 ในการปอนขอความใหเสร็จสมบูรณแลวกลับสูเมนูกอนหนา กดปุม X (T)

พ้ืนท่ีแสดงขอความ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ การเลือกแปนพิมพ



271

ขอมูลลิขสิทธิ์

แนบขอมูลลิขสิทธิ์ เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ ดูขอมูล
ลิขสิทธิ์เปนขอมูลเมตาไดใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D (0 iv)

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

ตัวเลือกเสียงเตือน

เปด/ปดเสียงเตือน เลือกความดังและโทนเสียงของเสียงเตือน 

ความดัง

ความสูงต่ํา

การควบคุมดวยระบบสัมผัส

เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส ปรับการตั้งคาการควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 14)

แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ

เตือนใหใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ถาเลือก เปด สัญลักษณแสดงแฟลช (M) จะกะพริบถาจะ
ตองใชแฟลชเพื่อใหไดคารับแสงท่ีดีท่ีสุดปด

HDMI

ความละเอียดของสัญญาณ ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ  HDMI

ขั้นสูง

ขอมูลบอกตําแหนง

ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนง (0 223)

ตําแหนง

ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก

ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)

ไฟ LED ปรับการตั้งคาโหมดไฟ LED และโหมดเชื่อมตอสําหรับ
รีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมโหมดลิงก
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กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (คาเร่ิมตนคือ ไมมี)

ล็อคคาแสงแฟลช เลือกหนาท่ีของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปน
อุปกรณเสริมล็อค AE/AF

ล็อค AE เทาน้ัน

ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อล่ันชัตเตอร)

ล็อค AF เทาน้ัน

AF-ON

โมเดลลิ่งแฟลช

ปดแฟลช

+ NEF (RAW)

ไลฟวิว

เหมือนกับปุม Fn1 ของกลอง

เหมือนกับปุม Fn2 ของกลอง

เหมือนกับปุม 4 ของกลอง

ไมมี

โหมดเครื่องบิน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชโหมดเครื่องบินเพื่อปดใชคุณสมบัติไร สายของการด 
Eye-Fi และบลูทูธ แลวเชื่อมตอ Wi-Fi กับสมารทดีไวซ 
การปดใชงานการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ โดยใช
ตัวสงขอมูลแบบไรสายจะทําไดโดยการถอดตัวรับ
สงสัญญาณออกจากกลองเทาน้ัน

ไมใช

เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ

เร่ิม ในการเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ใหเลือก เร่ิม และทําตาม
คําแนะนําบนจอภาพ ปองกันดวยรหัสผาน จะควบคุมวา
การเชื่อมตอ Bluetooth จะถูกปองกันดวยรหัสผานหรือไม

ปองกันดวยรหัสผาน
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สงไปยังสมารทดไีวซ (อัตโนมัติ) (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือก เปด เพื่ออปัโหลดรูปภาพไปยังสมารทดีไวซ
ทันทีท่ีถายปด

Wi-Fi

ตั้งคาเครือขาย ปรับการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย) สําหรับการเชื่อมตอ
ไปยังสมารทดีไวซการตั้งคาปจจุบัน

รีเซ็ตการตั้งคาการเชื่อมตอ

บลูทูธ

การเชื่อมตอเครือขาย ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth ไปยัง
สมารทดีไวซอุปกรณท่ีจับคู

สงขณะปด

สง Eye-Fi (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช อปัโหลดรูปภาพไปยังปลายทางที่เลือกไวลวงหนา 
ตัวเลือกน้ีจะแสดงขึ้นเมื่อใสการด Eye-Fi ท่ีรองรับเทาน้ันไมใช

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูการเลือกมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

ขอมูลแบตเตอรี่

ดูขอมูลแบตเตอร่ีปจจุบันท่ีใสอยูในกลอง

ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด (คาเร่ิมตนคือ กดชัตเตอรได)

ล็อคชัตเตอร เลือกวาตองการใหกดชัตเตอรไดเม่ือไมไดใส
การดหนวยความจําหรือไมกดชัตเตอรได
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บันทึก/โหลดการตั้งคา

บันทึกการตั้งคา บันทึกการตั้งคากลองไปยังการดหนวยความจําหรือ
ดาวนโหลดการตั้งคากลองจากการดหนวยความจํา 
แบงปนไฟลการตั้งคากับกลอง D7500 อื่นๆ ได

โหลดการตั้งคา

รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด

รีเซ็ต รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดนอกจากตัวเลือกท่ีเลอืกสําหรับ 
ภาษา (Language) และ โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาอยารีเซ็ต

รุนเฟรมแวร

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

D รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด
ขอมูลลิขสิทธิ์และการปอนขอมูลท่ัวไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตเชนกัน ขอแนะนําใหบันทึกการตั้งคาโดยใช
ตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา ในเมนูตั้งคากอนดําเนินการรีเซ็ต
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N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

โปรเซสภาพ NEF (RAW)

เลือกภาพ สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

เลือกวันท่ี

เลือกภาพทั้งหมด

ตัดสวน

ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม

ยอขนาด

เลือกภาพ สรางสําเนาขนาดเล็กของภาพที่เลือกไว

เลือกขนาด

D-Lighting

เพิ่มความสวางใหเงา เลือกสําหรับรูปภาพที่มืดหรือ
ภาพยอนแสง

ตกแตงอยางรวดเร็ว

สรางภาพใหมโดยเพิ่มความอิม่ตัวของสีและคอนทราสต

แกไขตาแดง

แกไข “ตาแดง” ในรูปภาพท่ีถายดวยแฟลช

ปรับภาพตรง

สรางสําเนาปรับภาพตรง ปรับภาพสําเนาใหตรงไดสูงสุด 
5° โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25° โดยประมาณ

ควบคมุความผิดเพ้ียน

อัตโนมัติ สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนท่ีขอบภาพ 
ใชลดภาพผิดเพี้ยนแบบโปงนูนในภาพที่ถายดวยเลนส
มุมกวาง หรือภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาในภาพที่ถายดวย
เลนสเทเลโฟโต เลือก อัตโนมตัิ เพื่อใหกลองแก
ความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ

ปรับเอง
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ปรับสัดสวนภาพ

สรางภาพใหมท่ีลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ท่ีถายจากดานลางของวัตถุท่ีสูงมาก

เลนสฟชอาย

สรางภาพใหมท่ีดูเหมือนถายดวยเลนสฟชอาย

เอฟ็เฟกตจากฟลเตอร

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

ฟลเตอรสีอบอุน

ประกายแฉก

นุมนวล

โทนสีเดียว

ขาวดํา คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน 
(โทนขาวและน้ําเงิน)ซีเปย

โทนสีนํ้าเงิน

การซอนภาพ

การซอนภาพจะรวมภาพถาย NEF (RAW) สองภาพที่มีอยู 
เพื่อสรางภาพเดี่ยวหนึ่งภาพที่บันทึกแยกตางหากจาก
ภาพเดิม การซอนภาพ จะเลือกไดโดยการกด G 
และเลือกแท็บ N เทาน้ัน

ภาพลายเสนสี

สรางภาพใหมใหมีแตเสนขอบเพื่อใชเปนโครงภาพสําหรับ
ระบายสี

แปลงเปนภาพวาด

ทําใหเสนขอบภาพคมชัดและสีชัดเจนสําหรับเอฟ็เฟ ็กต
โปสเตอร

ภาพรางสี

สรางภาพใหมท่ีเหมือนกับภาพรางท่ีวาดดวยดนิสอสีไม
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ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

สรางภาพใหมท่ีแสดงภาพเปนสามมิติ ใชปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกตําแหนงและทิศทางของพื้นท่ีในโฟกัสได ไดผล
ดีท่ีสุดเมื่อใชกับภาพถายจากจุดท่ีมองเห็นไดกวาง

เลือกสีเดน

สรางภาพใหมท่ีมีเฉพาะเฉดสีท่ีเลือกไวปรากฏบนภาพ
เทาน้ัน วางเคอรเซอรไวบนวัตถุท่ีมีสีท่ีตองการแลวกดปุม 
A AE-L/AF-L สีท่ีเลือก (สูงสุดสามสี) จะปรากฏในเฟรม
ท่ีดานบนของจอแสดงผล หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เพื่อไฮไลทเฟรม แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเพ่ิมหรือลด
ชวงเฉดสีท่ีเลือกไว

ระบายสี

สรางสําเนาที่เนนรายละเอียดและสีสําหรับเอฟ็เฟกตแบบ
ภาพระบายสี

ตัดตอภาพยนตร

เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ท่ีมี
การแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG 
(0 196)

บันทึกเฟรมที่เลือก

เปรียบเทียบภาพคูกัน

เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม เปรียบเทียบภาพ
คูกัน จะใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้นโดยการกด i 
แลวเลือก รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอเมื่อภาพที่รีทัช
หรือภาพตนฉบับปรากฏขึ้น
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O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

เพ่ิมรายการ

เมนูแสดงภาพ สรางเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 รายการที่เลือกจาก
เมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีท ัช

เมนูถายภาพ

เมนูถายภาพยนตร

เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูตั้งคา

เมนูรีทัช

ลบรายการ

ลบรายการจากเมนูของฉัน

จัดลําดับ

จัดลําดับในเมนูของฉัน

เลอืกแท็บ (คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน)

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

คาท่ีเพิ่งตั้ง
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนีป้ระกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรบั การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรอืเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง

เลนส CPU ที่รองรับ
Nikon ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (ยกเวนเลนส IX Nikkor) และในเลนสชนิด G, E และ D 
ซ่ึงรองรบัคุณสมบัติของกลองแบบเต็มรูปแบบ

เลนสท่ีรองรับ

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส โหมดถายภาพ ระบบวัดแสง

AF

MF (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1 M
โหมด
อื่นๆ

L 2

M 3

N 4
4 5

เลนส/อุปกรณเสริม
3 
มิติ สี

ประเภท G, E หรือ D 6; AF-S, 
AF-P, AF-I

z z z z z — z z

PC-E NIKKOR ซีรีส 7, 8 — z 9 z z z — z z

PC NIKKOR 19mm f/4E 
ED 8, 10

— z 9 z z z — z z

PC Micro 85mm f/2.8D 11 — z 9 z — z — z z

เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I z 12 z 12 z z z — z z

AF NIKKOR อื่นๆ 
(ยกเวนเลนสสําหรับ F3AF)

z z 13 z z — ✔ z —

AI-P NIKKOR — z 14 z z — ✔ z —

1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสท้ังหมด
2 เฉลี่ยท้ังภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด (วัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว)
5 เนนไฮไลท
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6 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
7 ลูกบิดขยับสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเม่ือหมุนเลนส นอกจากนี้ 

การทํางานรวมกันบางอยางของการยกและการหมุนอาจใชไมไดเน่ืองมาจากเลนสสัมผัสกับตัวกลอง
8 การเอียงและ/หรือขยับเลนสจะสงผลตอคาแสง
9 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
10 การทํางานรวมกันบางอยางของการยกและการหมุนอาจใชไมไดเน่ืองมาจากเลนสสัมผัสกับตัวกลอง
11 จะไดคาแสงท่ีดีท่ีสุดเฉพาะถาเลนสมีคารูร ับแสงกวางสุด และไมเอียงหรือขยับเลนส
12 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
13 เม่ือซูมเลนส 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 จนสุดท่ีระยะโฟกัสใกลสุด สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
อาจปรากฏขึ้นเมื่อภาพบนหนาจอในชองมองภาพไมอยูในโฟกัส กอนการถายภาพ โปรดยืนยันวา
ภาพในชองมองภาพอยูในโฟกัส

14 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน

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 จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ี
กระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับร ูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
หากรูรับแสงแบบผสมเมื่อใชกลองกับเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I น้ันชากวา f/5.6 แตเทากับหรือ
เร็วกวา f/8 จะสามารถใชโฟกัสอตัโนมัติและการวัดระยะอิเล็กทรอนิกสไดเม่ือมีจุดโฟกัสก่ึงกลางเทาน้ัน
และกลองจะไมสามารถโฟกัสบนวัตถุท่ีมืดหรือมีคอนทราสตต่ําได กลองจะใช AF จุดเดียว หากเลือก
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 103) 
ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติไดถาใชเทเลคอนเวอรเตอรกับ 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

D การลดตาแดง
เลนสท่ีกีดขวางทิศทางการจับวัตถุท่ีตองการถ ายของไฟชวยลดตาแดงอาจเปนอุปสรรคตอการ
ลดตาแดงได
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A เลนส VR
ไมแนะนําใหใชเลนสในรายการดานลางสําหรับการเปดรูรับแสงนานหรือภาพที่ถายดวยคาความไวแสง 
(ISO) สูง เน่ืองจากการออกแบบของระบบลดภาพสั่นไหว (VR) อาจทําใหเกิดฝาขึ้นในภาพ 
เราขอแนะนําใหปดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อใชเลนส VR อื่นๆ

• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm 
f/3.5–5.6G IF-ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G 
IF-ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm 
f/4.5–5.6G IF-ED

• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G 

ED VR

• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm 

f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G 

ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G 

ED VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G 

ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G 

ED VR

A ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เม่ือใชไฟชวยหา AF ใหใชเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัส 
18–200 มม. เลนสบางชนิดอาจกีดขวางไฟชวยหาที่ระยะโฟกัสบางคา ใหถอดเลนสฮูดออกเมื่อใช
ไฟสองสวาง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเลนสท่ีสามารถใชกับไฟชวยหา AF สามารถหาไดใน 
คําแนะนําเมนู ซึ่งมีใหดาวนโหลดจากเว็บไซตตอไปน้ี:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
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A แฟลชในตวักลอง
แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกลได 
สามารถใชกับเลนส CPU ท่ีมีทางยาวโฟกัส 16–300 มม. ท้ังน้ีในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถให
ความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงท่ีบางระยะหรือท่ีทางยาวโฟกัสบางคาเน่ืองจากเกิดเงาของเลนส 
รูปภาพตอไปน้ีแสดงผลของควบคุมขอบมืดท่ีมีสาเหตุมาจากการเกิดเงาของเลนสเม่ือใชงานแฟลช 
บริเวณขอบภาพอาจลดลงที่ทางยาวโฟกัสต่ํากวา 16 มม.

เงามืด ขอบมืด
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา สําหรับขอมูลเพ ิ่มเติมเกี่ยวกับเลนสท่ีสามารถใชกับแฟลชในต ัวกลอง 
สามารถหาไดใน คําแนะนําเมนู ของกลอง ซึ่งมีใหดาวนโหลดจากเว็บไซตตอไปน้ี:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
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A การคํานวณมุมมองภาพ
ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง 35 มม. คือ 36 × 24 มม. ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง D7500 
เม่ือเลือก DX (24×16) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ เม่ืออยูในคอนทราสต คือ 23.5 × 
15.7 มม. หมายความวามุมมองภาพของกลอง 35 มม. คิดเปนประมาณ 1.5 เทาของกลอง D7500 
(เม่ือเลือก 1.3× (18×12) ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายภาพจะลดลง การลดมุมมองภาพครั้งตอไปจะเทากับ
ประมาณ 1.3 เทา)

1 เลนส

2 ขนาดภาพรูปแบบ 35 มม. (36 × 24 มม.)

3 ขนาดภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ (23.5 × 15.7 มม.)
4 ขนาดภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ (18.0 × 12.0 มม.)

5 แนวทแยงมุมของภาพ

6 มุมมองภาพรูปแบบ 35 มม.
7 มุมมองภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ

8 มุมมองภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ
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เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
เลนสชนิดไมมี CPU อาจนํามาใชไดเมื่อกลองอยูในโหมด M เทานั้น การเลือกโหมดอื่นจะทําให
ไมสามารถลั่นชัตเตอรได ทานตองปรบัคารรูบัแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรรูับแสงของเลนส
และระบบวัดแสงของกลอง การควบคุมแฟลช i-TTL และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ตองใชเลนส CPU 
ไมสามารถใชงานได เลนสชนดิไมมี CPU บางชนิดไม สามารถใชงานได ดูขอมูลเพิ่มเติมจาก 
“เลนสชนิดไมม ีCPU และอุปกรณเสริมทีไ่มรองรบั” (0 286)

การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดถายภาพ

เลนส/อุปกรณเสริม AF

MF (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) MF M
โหมด
อื่นๆ

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

— z 1 z z 2 —

Medical NIKKOR 120mm f/4 — z z z 2, 3 —
Reflex NIKKOR — — z z 2 —
PC NIKKOR — z 4 z z 2 —
เทเลคอนเวอรเตอรชนิด AI — z 5 z z 2 —
ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 6 — z 1 z z 2 —
วงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ 
(PK-series 11A, 12 หรือ 13; 
PN-11)

— z 1 z z 2 —

1 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
2 สัญลักษณแสดงคาแสงจะใชงานไมได
3 สามารถใชไดท่ีความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้นหรือมากกวา
4 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
5 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
6 ประกอบในทิศทางแนวตั้ง (สามารถใชในแนวนอนไดเม่ือประกอบเขากับกลองแลว)
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D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ีไมสามารถใชรวมกับกลองรุน D7500:

• 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)
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ขณะเรยีบเรียงเนือ้หา D7500 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 
(0 19, 21); โปรดทราบวาในการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 
จะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL15b/EN-EL15a 
(0 349)

• เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (0 19)
• ปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b หรือ EH-5c

อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ขอบยางรองตา DK-28
• ฝาปดชองมองภาพ DK-5
• เลนสปรับแกสายตา DK-20C
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-21M
• อุปกรณขยายภาพ DG-2 (ตองมีอะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22)
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6

รีโมตคอนโทรล/ 
รีโมตคอนโทรลแบบ
ไรสาย/สายลั่นชัตเตอร

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ML-L3 (0 175)
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10/รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย 

WR-T10
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
• สายลั่นชัตเตอร MC-DC2 (0 79)

ชุด GPS
ชุด GPS รุน GP-1/ชุด GPS รุน GP-1A (0 223); โปรดทราบวาไมมี
การผลิตชุด GPS รุน GP-1/GP-1A เพิ่มแลว

สาย USB สาย USB UC-E20

สาย HDMI สาย HDMI HC-E1

ไมโครโฟน
• ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1
• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1

ฝาครอบชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสียบอปุกรณเสริม BS-1

ฝาปดตัวกลอง ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A

ซอฟตแวร Camera Control Pro 2

ความสามารถในการใชงานอาจแตกตางกันไปตามประเทศและภูมิภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีโบรชัวร 
หรือเว็บไซตของเรา
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในทีแ่หงและเย็น
โดยปดฝาครอบข้ัวตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกัน
การเกิดเช้ือรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หร ือการบูร หรือในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวทิยุ
• มีอุณหภูมสิูงกวา 50 °C หรอืต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมรีะเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจาก
ใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน ื้อนุมชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ด
ผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท ขอสําคัญ: ฝุนผงหรือ
ส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย
โดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และ
ชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและ
ฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมให
ของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดน้ํายา
ทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช ็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด เน่ืองจาก
อาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองบนเซ ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตวัเลือก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเมือ่เปดหรอืปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตั้งคา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลว
กด J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริม่
ทําความสะอาด P กะพริบในแผงควบคุมและทาน
ไมสามารถใชงานกลองไดขณะที่กําลังทําความสะอาดอยู 
หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวา
ทําความสะอาดเสรจ็สิ้นและเมนตูั้งคาแสดงข้ึน
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❚❚ “ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามที่อธิบายใน 
“ทําความสะอาดทันที” (0 289) ไฮไลท 
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติท ุกคร้ังท่ี
เปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะปด
การทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเปดและ
ปดการทํางานของกลอง

ไมตองทําความสะอาด ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ การทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพอาจไมทํางานเมื่อเปดกลองถาแฟลชกําลังชารจอยู

ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ให
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 292) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจหยุด
ทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ังหลังจาก
ผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา (0 289) จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามที่
อธบิายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหาย
ไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารับการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ 
Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรอืทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรีท่ี่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรอืเช่ือมตอกับอะแดปเตอร 
AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะใชได
เฉพาะในเมนตูั้งคาเมือ่กลองไมไดเช่ือมตอกับสมารทดีไวซผานทาง Bluetooth และเครื่อง
มีระดับพลังงานแบตเตอรี่ J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลอง และไฮไลท ยกกระจกเพื่อ
ทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา แลวกด 2
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4 กด J
ขอความจะแสดงในจอภาพและแถวเสนประจะปรากฏ
ในแผงควบคุมและชองมองภาพ เมื่อตองการกลับสู
การทํางานปกติโดยไมตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ ใหปด
การทํางานของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้นและ
มานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็นเซ็นเซอรภาพ 
การแสดงผลบนชองมองภาพจะดบัลง และ
แถวเสนประบนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ ตรวจสอบ
เซ็นเซอรวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนหรือไม ถาไม พบวัตถุ
แปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถ
ขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศนูยบริการของ Nikon 
ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดง าย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอตัโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเช ื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอร่ีออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงบิ๊บจะดงัขึ้นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุด
การทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเม่ือถอดหร ือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมี
สารหลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ่งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ 
ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองก ันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปด
ฝาปดตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอืน่ๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง 
เมาทเลนส และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มี
ฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอร ภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามท่ีอธิบายใน “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 289) ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาด
เซ็นเซอรดวยตนเอง (0 292) หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดร ับการแตงตั้ง
เปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถายท่ีไดร ับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรได
โดยใชตัวเลือกการทําความสะอาดภาพในแอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon 
แนะนําใหทานนํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีท านซื้อกลองหรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดร ับ
การแตงตั้งทุกหน่ึงถึงสองปและรับบริการตรวจสภาพทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียม
การบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ 
ควรนําอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับ
การตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย



296

อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําให ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผ ิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพล ัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน 
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความร อนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปล่ียนแปลงโดยฉับพลัน

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหลก็แรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณที ใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กท่ีกําเนิดจาก
อุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูล
ในการดหนวยความจํา หรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงสวางจาอาจทำใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟ ุง
ในภาพถายได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเชื่อมต อแหลงพลังงาน: อยาถอดปลั๊กผลิตภัณฑ
หรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกำลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายไฟออก
ในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลิตภัณฑ
ชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันไมใหการจายไฟถ ูกรบกวนโดยไมตั้งใจ โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกล องตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุ ม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทำงาน
ท่ีผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอีกคร้ัง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 
ในการลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนส
ปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 289, 292) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกด
มานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ 
การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูป หรือฉีกขาดได

มานชัตเตอรอาจปรากฏเปนสีท่ีไมสมํ่าเสมอ ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอภาพและไมไดเกิดจากการทํางาน
ผิดปกติ

การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร 
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพื่อปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บ
กระเปากลองไวในถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําให วัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้นจะมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จงึควรเปลี่ยนใหมเปนระยะๆ

นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพ ื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลองและ
ล่ันชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก ็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกคร้ัง
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หมายเหตเุก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก; มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ และ
ไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ ดวย
ผานุมหรือผาชามัวร หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมให
คริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก

แบตเตอรี่และเครื่องชารจ: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจร่ัวหร ือระเบิดได ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่และเครื่องชารจ:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี อุปกรณ
เหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือป ิดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําให
แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
และใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพื่อนําไปเก็บ ควรเก็บแบตเตอร่ีไวใน
ท่ีเย็น โดยมีอุณหภูมิแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด) 
ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหนึ่งคร้ังทุกๆ หกเดอืน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 
ทานตองชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุออกจนหมดกอนใชงาน
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• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอุณหภูมิภายใน
สูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดหรือชารจได
เพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอรี่ในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิหองต่ํากวา 0 °C 
หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัตติามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจหากมีอุณหภูมิต่ํากวา 
0 °C หรือสูงกวา 60 °C

• ถาไฟ CHARGE (ชารจ) กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเคร ื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับ
เขาไปใหม ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยัง
รานจําหนายปลีกหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดร ับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณซีึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชาร จแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชาร จ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอีกคร้ัง

• ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลดหากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิท่ีต่ํากวา
ในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิต่ํากว า 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอรี่ (0 273) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
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• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอณุหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่กอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรไฟฟา AC เสียบผนังท่ีใหมาใช ไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับ
แบตเตอรี่ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลัก๊ออกเมื่อไมใชงาน

• อยาลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให
เคร่ืองชารจเสียหายได

• ชารจแบตเตอร่ีกอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอรี่สํารองไวใน
ท่ีอบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน เม่ือเก็บแบตเตอร่ีท่ีเย็นใหอุนขึ้น อาจมีกําลังไฟกลับค ืนมา

• 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 แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดร ับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 11) หากวิธน้ีีไมสามารถแกปญหาได 
ใหเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ (AF-S; 0 100), AF จุดเดียว (0 103) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 110) 
จากน้ัน เล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจ ุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อ
โฟกัสภาพ เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ 
ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 287)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 19, 46)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมมีการเตือน: เลือกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c2 (ตัง้เวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ; 0 263)

จอแสดงผลในแผงควบคุมหรือชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนองและ
ความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอุณหภูมิ

ชองมองภาพเปลี่ยนเปนสีแดงเมื่อไฮไลทจุดโฟก ัส: ซึ่งถือเปนเร่ืองปกติของชองมองภาพชนิดน้ี
และไมไดเปนความผิดพลาดแตอยางใด
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การถายภาพ (ทุกโหมด)
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําถูกล็อค เต็ม หรือไมไดใสการด (0 21, 22)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ล็อคชัตเตอรเมือ่ไมใสการด ในเมนูตั้งคา (0 273) และยังไมไดใส
การดหนวยความจําลงในกลอง (0 21)

• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจ (0 55)
• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E)
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด M (0 72)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 
(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 264)

กลองไมถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล:
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล
• เลือกตัวเลือกท่ีไมใช ปด สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (0 175)
• แฟลชกําลังชารจ (0 177)
• เวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 263) 
หมดลง

• แสงจารบกวนการทํางานของรีโมต

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: หาก
แฟลชในตัวกลองทํางาน จะไมสามารถใชงานการถายภาพตอเน่ือง (0 163) หรือ HDR (high dynamic 
range; 0 155)

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 100)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ: ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 111, 115)

เสียงเตือนไมดงั: 
• เลือก ปด ไวสําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปดเสียงเตือน (0 271)
• เลือก AF-C เปนโหมดโฟกัส หรือวัตถุเคลื่อนไหวเมื่อเลือก AF-A (0 100)
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โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: ใชปุม A AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัส เม่ือเลือก AF-C 
สําหรับโหมดโฟกัส หรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีตองการถายท่ีเคลื่อนไหวในโหมด AF-A

ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 107)
• เลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติหรือเลือก AF ท่ีใบหนาในไลฟวิวแลว ใหเลือกโหมดอื่นแทน 

(0 103)
• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 225) หรือกําลังใชงานเมนูอยู (0 250)
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 54)

ไมสามารถเลือกโหมด AF: เลือกแมนวลโฟกัสไว (0 100, 115)

ไมสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF: เลือกแมนวลโฟกัสไว (0 100, 115)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: ตั้ง คณุภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 97)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการ
เปดรับแสงนาน (0 255)

ไฟชวยหา AF ไมตดิ:
• ไฟชวยหา AF จะไมทํางานถาเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอตัโนมัติ (0 100) หรือเม่ือเลือกโฟกัส
อัตโนมัติตอเน่ืองเม่ือกลองอยูในโหมด AF-A เลือก AF-S ถาเลือกตัวเลือกอื่นๆ นอกเหนือจาก 
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ ใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 110)

• กลองอยูในไลฟวิวในขณะนี้
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 (ไฟชวยหา AF ในตวักลอง, 0 261)
• ไฟชวยหาออโตโฟกัสปดทํางานโดยอตัโนมัติ หลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอให
หลอดไฟเย็นลง

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 289)
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มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• ลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยลดคาความไวแสง (ISO) ใหต่ําลง
• ใชตัวเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาท่ีเกิดขึ้น
ในภาพที่ถายท่ีความไวชัตเตอรท่ีต่ํากวา 1 วินาที (0 255)

• ฝาและจุดสวางอาจบงชี้วาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอมสูง 
เปดรับแสงนาน หรือสาเหตุท่ีคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป

• ท่ีความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายท่ีถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด 
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึงคาสูงดวยการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถลด
จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 
ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 255, 259)

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน
ไดมากกวาเมื่อเปดรับแสงนาน การถายภาพซอน และภาพถายท่ีถายที่อุณหภูมิแวดลอมสูง หรือ
เปดใชงาน Active D-Lighting เลือก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 148) หรือเลือก
คาท่ีสูงมากเกินสําหรับพารามิเตอร Picture Control (0 151)

• ในโหมด % อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสนไดมากกวา
ในภาพที่ถายในที่มีแสงนอย

มีการกะพริบถี่หรือแถบในโหมดภาพยนตร: เลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตรและ
เลือกตัวเลือกท่ีตรงกับ ความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพ้ืนท่ีน้ัน (0 259)

พ้ืนที่สวางหรือแถบสวางปรากฏในไลฟวิว: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอ ื่นๆ 
ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิว

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน ไวสําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 259)
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การถายภาพ (P, S, A, M)

ไลฟวิวสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:
• อุณหภูมิโดยรอบสูง 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน 
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทำงานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟวิว: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 57) ระหวางไลฟวิว 
ในภาพยนตรจะมีจํานวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และจุดสวาง
ท่ีเปนผลกระทบจากขนาดและอัตราเฟรม (0 188) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือ
จุดสวางอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากเปนผลของอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว 
ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางรายการอาจจะไมสามารถใชไดในทุกโหมด

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดของกลองไปท่ี M (0 72)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปท่ี S หลังจากเลือกความไวชัตเตอร A หรือ % ในโหมด M: 
เลือกความไวชัตเตอรใหม (0 74)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก 
1/320 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 265)

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 142)

ไมสามารถเลือกภาพเปนตนฉบับสําหรับคาไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนา: ภาพดังกลาว
ไมไดถายดวยกลอง D7500 (0 146)
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แสดงภาพ

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 97)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 256)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: เลือก อัตโนมัติ สําหรับ ตั้งคา Picture 
Control จะเลือก Picture Control ท่ีไดตั้งเปน อัตโนมัต ิหรือเลือก A (อตัโนมัติ) ไวสําหรับการปรับ
ความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต หรือความอิ่มตวัของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงท่ีในภาพชุดหน่ึง 
ใหเลือกการตั้งคาแบบอืน่ (0 151)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวดัแสงได: การล็อคคาวัดแสงอตัโนมัติยังทํางานอยู (0 125)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: กลองอยูในโหมด M เลือกโหมดอื่นแทน

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน (0 255)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 97)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถแสดงภาพ
ไดอยางถูกตอง

กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 250)

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีรูปภาพในโฟลเดอร : เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ 
(0 250)

ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงใน “แนวกวาง” (ภาพทิวทัศน):
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 251)
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 251)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 227)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ

ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพมีการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 242)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 22)
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ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได

ไมสามารถเลือกภาพถายเพ่ือพิมพได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) สงรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร 
แลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 iv) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใช
การประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 275)

ไมแสดงภาพในอปุกรณวิดโีอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI (มีแยกจําหนาย
ตางหาก) หรือไม

ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางอิง
ภาพลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ให ใช Capture NX-D (0 iv)
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Bluetooth และ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

สมารทดไีวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก ไมใช สําหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งคากลองแลว (0 272)
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ บลูทูธ > การเช่ือมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลองแลว
• พยายามปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซ จากน้ัน เปดขึ้นใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเชื่อมตอไปยงัเครื่องพิมพแบบไรสายและอุปกรณไรสายอื่นๆ: กลองเคร่ืองน้ี
สามารถเชื่อมตอไดเฉพาะกับอุปกรณท่ีไดติดต ั้งแอพ SnapBridge ไวแลวเทาน้ัน

วันที่การบนัทึกภาพไมถูกตอง: นาฬิกาในกลองมีความเท่ียงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกา
ในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาท่ีมีความเท่ียงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจำเปน

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบว า ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอรี่ จะไมสามารถใชไดเม่ือ
กลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและข อความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏใน
ชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

ขอความผดิพลาด

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ

B
(กะพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสไมได
ปรับเปนรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด; 
0 72)

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟ
จนเต็มไว (0 19)

H
(กะพริบ)

d
(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
(0 19, 21, 287)

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• ใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ
รีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือ
แบตเตอรี่ย่ีหออื่นในกลอง

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจแบตเตอร่ี
ถาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
หมด

• อุณหภูมิแบตเตอรี่สูง • ถอดแบตเตอรี่และรอจนแบตเตอรี่เย็น

i
(กะพริบ)

• ไมไดใสเลนส • ประกอบเลนส CPU ถาประกอบเลนส 
CPU ไว ใหถอดเลนสออกแลว
ประกอบใหม (0 24, 279)

• ใสเลนสชนิดไมมี CPU • เลือกโหมด M (0 72)

—
F H 
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอัตโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือโฟกัส
ดวยตนเอง (0 114, 115)
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(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
มากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 
(0 118)

• ในโหมดถายภาพ:

P ใชฟลเตอร ND ของผูผลิตรายอื่น

S เพิ่มความไวชัตเตอร (0 74)

A เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง 
(คารูรับแสงสูงขึ้น; 0 75)

% เลือกโหมดถายภาพอื่น (0 6)

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
นอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 
(0 118)

• ในโหมดถายภาพ:

P ใชแฟลช (0 161)

S ลดความไวชัตเตอรลง (0 74)

A เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น 
(คารูรับต่ําลง; 0 75)

A
(กะพริบ) เลือก A ในโหมด S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมด M (0 74, 76)

%
(กะพริบ) เลือก % ในโหมด S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือก
โหมด M (0 74, 76)

P
(กะพริบ)

k
(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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—
M

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา 
3 วินาที หลังจากยิงแฟลช ภาพที่ได
อาจเปดรับแสงนอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถาภาพ
เปดรับแสงนอยเกินไป ใหปรับ
การตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง (0 225)

n
(กะพริบ)

j
(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคาปจจุบัน
ไดอีก หรือกลองไมมีหมายเลขไฟล
หรือโฟลเดอรเหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 
(0 97, 99)

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่สําคัญ
ไปยังคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น 
(0 247)

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 
(0 21)

O
(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ

กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยูหรือ
เกิดขึ้นบอยครั้ง โปรดปรึกษาตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม

ไมไดใส
การดหนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบ
การดหนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวาใสการด
อยางถูกตอง (0 21)

ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลในการด
หนวยความจํานี้ 
โปรดใสการดใบอื่น

W, 
O

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon รับรอง 
(0 346)

• หากยังคงมีขอผิดพลาดอยู หลังจากที 
นําการดออกและใสกลับเขาไปใหม
แลว แสดงวาการดชํารุด โปรดติดตอ
ผูขายหรือตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

• ลบไฟลหรือใสการดหนวยความจํา
ใบใหมหลังจากคัดลอกภาพท่ีสําคัญ
ลงในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น 
(0 21, 247)

g

W, 
O

(กะพริบ)

กลองควบคุมการด 
Eye-Fi ไมได

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของการด 
Eye-Fi เปนรุนปจจุบัน

• คัดลอกไฟลจากการด Eye-Fi ลงใน
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นแลว
ฟอรแมตการด หรือใสการดใบใหม 
(0 21)

การดหนวยความจํา
ถูกลอ็คอยู เลื่อน
ตัวลอ็คไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

W, 
X

(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู (ปองกัน
การบันทึกขอมูลทับ) เลื่อนสวิทชปองกันการบันทึกขอมูล

ทับบนการดไปท่ีตําแหนง “เขียน” 
(0 22)ไมสามารถใชไดหาก

การด Eye-Fi 
ถูกลอ็คอยู

W, 
O

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว 
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)
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ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรด
ฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจําหรือ
ใสการดหนวยความจําแผนใหม 
(0 21, 268)

ยังไมไดตั้งนาฬิกา — ไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 268)

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อณุหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลง
กอนท่ีจะบันทึกไลฟวิวภาพถายหรือ
ภาพยนตรตอ

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือ
ในโฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจากเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ หรือใส
การดหนวยความจําท่ีมีภาพ 
(0 21, 250)

ภาพทั้งหมด
ถูกซอนอยู

— ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ ไดจนกวา
จะเลือกโฟลเดอรอื่น หรือใช 
ซอนภาพ เพื่อใหแสดงภาพได
อยางนอยหนึ่งภาพ (0 250)

ไมสามารถแสดง
ไฟลนี้

—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชอุปกรณอืน่หรือ
โดยใชกลองย่ีหออืน่ 
หรือไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟลบนกลองได

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมสามารถเลือก
ไฟลนี้

— ไมสามารถรีทัช
ภาพที่เลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถรีทัชได

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดยอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถตัดตอได

• ภาพยนตรตองยาวอยางนอย
สองวินาที (0 196)

ตรวจสอบเครื่องพิมพ — เคร่ืองพิมพขัดของ
ตรวจสอบเครื่องพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก ทําตอ (ถามี) *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตองแลวเลือก 
ทําตอ *

กระดาษติดขัด — กระดาษติดในเครื่องพิมพ
ดึงกระดาษที่ติดออก แลวเลือก 
ทําตอ *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาดที่เลือก 
แลวเลือก ทําตอ *

ตรวจสอบ
ปริมาณหมึก

— หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก ทําตอ *

หมึกหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก เติมหมึก แลวเลือก ทําตอ *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D7500

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 20.9 ลาน

เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.7 มม.

พิกเซลรวม 21.51 ลาน

ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน (ตองใช
ซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
5568 × 3712 (ใหญ: 20.7 M) 
4176 × 2784 (กลาง: 11.6 M) 
2784 × 1856 (เล็ก: 5.2 M)

• พ้ืนที่ภาพ 1.3× (18×12)
4272 × 2848 (ใหญ: 12.2 M) 
3200 × 2136 (กลาง: 6.8 M) 
2128 × 1424 (เล็ก: 3.0 M)

• ภาพถายที่มีพ้ืนที่ภาพ DX ซ่ึงถายระหวางการบันทึก
ภาพยนตร
5568 × 3128 (ใหญ) 
4176 × 2344 (กลาง) 
2784 × 1560 (เล็ก)
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ขนาดภาพ (พิกเซล) • ภาพถายที่มีพ้ืนที่ภาพ 1.3× ซ่ึงถายระหวางการบันทึก
ภาพยนตร
4272 × 2400 (ใหญ) 
3200 × 1800 (กลาง) 
2128 × 1192 (เล็ก)

• ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 
3840 × 2160: 3840 × 2160

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
หรือบีบอัดภาพ

• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ 
Fine (ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ 
Basic (ประมาณ 1 : 16) มีการบีบอัดแบบเนนคุณภาพ

• NEF (RAW) + JPEG: ภาพถายเดียวถูกบันทึกไวในรูปแบบของ 
NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control อัตโนมัติ, มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, 
ทิวทัศน, แฟลต; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; 
พ้ืนท่ีเก็บสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง

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

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

ชองมองภาพ

ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา

การครอบคลมุ
การมองเห็นภาพ

• 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)

ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

18.5 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –2 – +1 ม.–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark II พรอมกรอบพ้ืนท่ี AF 
(สามารถแสดงเสนตารางได)

การเก็บรักษา
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กระจกสะทอนภาพ ยอนกลับเร็ว

รูรับแสงของเลนส ยอนกลับทันที, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

เลนส

เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D (อาจมี
ขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส AI-P NIKKOR และเลนส
ชนิดไมมี CPU AI (เฉพาะโหมด M) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ 
F3AF และเลนส non-AI ไมสามารถนํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนส ท่ีมีคารูรับแสง
สูงสุด f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอน ิกสรองรับ
จุดโฟกัสก่ึงกลาง 1 จุดสําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสง f/8 หรือเร็วกวา)

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส สามารถใชมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสในโหมด
ล่ันชัตเตอรยกกระจกขึ้น

ความเร็ว 1/8000–30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV, Bulb (การเปดชัตเตอรคาง), 
Time (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), 
QC (ล่ันชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย), 
MUP (ยกกระจกขึ้น)

ความเร็วในการถายภาพ
ตอเนื่องโดยประมาณ

• CL: 1–7 fps
• CH: 8 fps
หมายเหตุ: อัตราเฟรมจะใชในการถายภาพ AF ตอเน่ือง, ปรับเอง 
หรืออัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที หรือเร็วกวา 
ใหเลือก การถาย สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่
สําคัญเมื่อใช AF-C) และการตั้งคาอืน่ท่ีเปนคาตั้งจากโรงงาน

ชองมองภาพ
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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

คาแสง

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอียดประมาณ 
180K (180,000) พิกเซล

โหมดวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนสชน ิด 
G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี III (เลนส CPU ชนิดอื่นๆ)

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนักประมาณ 75% ตอวงกลม 8 มม. 
ท่ีกลางกรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนได
ตั้งแต 6, 10 หรือ 13 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพ
ท้ังกรอบภาพ 

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 
3.5 มม. (ประมาณ 2.5% ของกรอบภาพ) โดยมีจุดศูนยกลางอยู ท่ี
จุดโฟกัสท่ีเลือก 

• เนนไฮไลท: ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D

ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4, 
20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท: 
0 – 20 EV

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2 – 20 EV

การเช่ือมตอระบบวัดแสง CPU

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; f สีจัดจาน; 
d สีฉูดฉาด; e แปลงเปนภาพวาด; ' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน; 
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว; u เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย; 
3 โลวคีย); โปรแกรมอตัโนมัติพรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); 
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M); 
U1 (การตั้งคาผูใช 1); U2 (การตั้งคาผูใช 2)

การถาย
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การชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A, M, SCENE และโหมด EFFECTS

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดได

ความไวแสง (ISO) (ดัชนี
คาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 100–51200 ปรับไดคร้ังละ 1/3 หรือ 1/2 EV สามารถตั้งคาใหอยู
ประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 50) ต่ํากวา ISO 100 
หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4 หรือ 5 EV (เทียบเทา 
ISO 1640000) สูงกวา ISO 51200; สามารถใชการควบคุม
ความไวแสงอตัโนมัติ

Active D-Lighting เลือกไดจาก อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกต,ิ ต่ํา หรือ ปด

โฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II 
พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, การปรับละเอียด, จุดโฟกัส 51 จุด 
(รวมถึงเซ็นเซอรแบบกากบาท 15 ตัว คารูรับแสง f/8 รองรับดวย
เซ็นเซอร 1 ตัว) และไฟชวยหา AF (ระยะโดยประมาณ 0.5–3 เมตร)

ชวงการตรวจจับ –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 แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟก ัสเปนกลุม, 
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, f, d, e, ': แฟลชอัตโนมัติ
โดยแฟลชยกขึ้นเอง
P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค

ไกดนัมเบอร ประมาณ 12, 12 เม่ือใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอียด
ประมาณ 180K (180,000) พิกเซล ท่ีใชไดกับแฟลชในตัวกลอง 
สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับ
กลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพ
และเนนไฮไลท สามารถใชแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อตัโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพ ันธกับ
ความไวชัตเตอรต่ําอตัโนมัต,ิ แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ํา
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธที่ความไวชตัเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธที่ความไวชตัเตอรต่ํา
พรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธมานชตัเตอรชดุที่สอง
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชตัเตอรชดุที่สอง, ปด; 
รองรับแฟลชสัมพันธที่ความไวชตัเตอรสูงอตัโนมัติ

การชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV

สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจ
เต็มแลว; กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและ
กานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมแฟลช i-TTL, การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
ท่ีควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ, การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
ออพติคอล, ไฟสองนําทิศทางแสงเงา, การล็อคคาแสง, 
การสงสัญญาณขอมูลสี, แฟลชสัมพันธท่ีความไวช ัตเตอรสูงอตัโนมัติ, 
ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF หลายจุด

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
ไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวางถายไลฟวิว), เล ือกอุณหภูมิสี 
(2500 K–10,000 K) ท้ังหมดสามารถปรับแบบละเอยีดได

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 (กลองเลือก
จุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนา หร ือ AF ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

โหมดวัดแสง เฉล่ียท้ังภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท

ขนาดเฟรม (พิกเซล) 
และอัตราการบันทึกภาพ

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (โปรเกรสซีฟ), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
อัตราการบันทึกภาพตามจริง 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p เทากับ 
59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ; 
ใชคุณภาพสูง ★ ไดท่ีขนาดเฟรมทั้งหมด ใชคุณภาพปกติได
ทุกขนาดยกเวน 3840 × 2160

รูปแบบไฟล MOV, MP4

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4
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รูปแบบการบันทึกเสียง ลิเนียร PCM, AAC

อุปกรณบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; 
ปรับความไวได

ความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

• โหมด M: การควบคุมความไว ISO อตัโนมัติ (ISO 100 ถึง Hi 5) 
สามารถใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเล ือกแบบแมนวล 
(ISO 100 ถึง 51200 ปรับไดคร้ังละ 1/3 หรือ 1/2 EV) ดวยตัวเลือก
เพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4 หรือ 5 EV 
โดยประมาณ (เทียบเทา ISO 1640000) สูงกวา ISO 51200

• โหมด P, S และ A: การควบคุมความไว ISO อัตโนมัติ (ISO 100 
ถึง Hi 5) ดวยการเลือกจํากัดคาสูงสุด

• % โหมด (EFFECT): ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 100 ถึง 
Hi 5)

• โหมดอื่นๆ: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 100 ถึง 12800)

Active D-Lighting เลือกไดจาก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา 
หรือ ปด

ตัวเลอืกอื่นๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ภาพยนตรเหลื่อมเวลา, ระบบลดภาพสั่นไหว
แบบอิเล็กทรอนิกส

จอภาพ

จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จอ LCD ไวตอการสัมผัส TFT แบบเอียงได มีจำนวนจุด
ประมาณ 922k (VGA) ท่ีมุมมองการมองเห็น 170° ครอบคลุม
การมองเห็นภาพประมาณ 100% ระบบควบคุมความสวางของ
จอภาพแบบแมนวลและควบคุมเปด/ปดเซ็นเซอรตรวจจ ับสายตา

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพหรือแบบปฏิทิน) 
พรอมซูมแสดงภาพ, ตัดครอบภาพซูมแสดงภาพ, เลนภาพยนตร, 
ฉายสไลดภาพน่ิงและ/หรือภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, 
ขอมูลภาพถาย, แสดงขอมูลบอกตําแหนง, ใหคะแนนภาพและ
หมุนภาพอตัโนมัติ

ภาพยนตร
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อินเทอรเฟส

USB Hi-Speed USB พรอมชองตอสาย Micro-B; แนะนําใหใชการเชื่อมตอ
กับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

ขั้วตออุปกรณเสริม สามารถใชไดกับ MC-DC2 และอุปกรณเสริมอื่น

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.; 
รองรับการเสียบปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ไรสาย/Bluetooth

ไรสาย • มาตรฐาน: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• ความถี่ที่ใช: 2412–2462 MHz (ชอง 1–11)
• กําลังไฟสูงสุด: 8.4 dBm (EIRP)
• ระบบความปลอดภยั: ระบบเปด, WPA2-PSK

บลูทูธ • รูปแบบการสื่อสาร: Bluetooth จําเพาะ รุน 4.1
• ความถี่ที่ใช 
บลูทูธ: 2402–2480 MHz
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz

• กําลังไฟสูงสุด (EIRP)
บลูทูธ: 6.4 dBm
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 6.4 dBm

พิสัย (เสนทางที่ปราศจาก
สิ่งกีดขวาง)

โดยประมาณ 10 เมตร ไมมีการรบกวน; ระดับอาจแตกตางกันดวย
ความแรงของสัญญาณและการมีหรือไมมีอปุสรรค

ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเด ิม), เช็ก, เดนมารก, 
ดัตช, องักฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮ ินดู, ฮังการี, 
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, 
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน, 
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมต องแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

แหลงพลงังาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a หน่ึงกอน; สามารถใช 
EN-EL15b/EN-EL15 ไดเชนกัน แตโปรดทราบวาในบางครั้งการชารจ
หน่ึงคร้ังของ EN-EL15 อาจจะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา 
EN-EL15b/EN-EL15a (0 349)

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b/EH-5c; ตองใชปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน 
EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตัง้กลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 135.5 × 104 × 72.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 720 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; ประมาณ 640 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภมูิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี ่MH-25a

สัญลักษณบนผลิตภัณฑน้ีจะแสดงดังตอไปน้ี:
อุปกรณ Class II m AC, p DC, q (ผลิตภัณฑจะประกอบดวยฉนวนสองชั้น)

❚❚แบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15a

กระแสไฟขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 
ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 25 °C เม่ือไมมี
กําลังไฟเหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา

ความยาวของสายไฟ 
(หากจัดมาให)

ประมาณ 1.5 เมตร

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลังไฟ 7.0 V/1900 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 78 กรัม ไมรวมฝาครอบข้ัวตอแบตเตอร่ี
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A มาตรฐานท่ีรองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟล
ของกลองหรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอตุสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลอง
แตละย่ีหอสามารถใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.31: กลองรองรับรูปแบบไฟลภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดสําหรับกลองภาพนิ่งดิจิตอล 
(Exif หรือ Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) รุน 2.31 มาตรฐาน
ซึ่งนําขอมูลท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสีใหดีท่ีสุด เม่ือพิมพภาพออกมา
ดวยเครื่องพิมพท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานท่ีพัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเคร ื่องพิมพและกลองดิจิตอล เพื่อให
สามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท ี่ใชใน
อุปกรณอเิล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและเสียงรวมท้ัง
สัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เชื่อมตออยูเพียงเสนเดียว

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 
ในเมนูตั้งคา (0 273)

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2017 HarfBuzz Project 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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A ขอมูลเครื่องหมายการคา
IOS เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ์ Windows 
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, 
โลโก Apple, iPhone®, iPad®, และ iPod touch® เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. ท่ีจดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่ๆ Android, Google Play และโลโก Google Play 
เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงานที่
สรางและใชรวมกันโดย Google และใชตามเงื่อนไขที ระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 
(Creative Commons 3.0 Attribution License) โลโก 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 เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

คําทางการคาและโลโก Bluetooth® เปนเคร่ืองหมายจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ
การใชงานใดๆ โดย Nikon Corporation น้ันไดรับการอนุญาตแล ว

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect 
specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the 
developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation 
of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the 
use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
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A ใบรับรอง
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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm 
f/3.5–5.6G ED VR ที่สามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมภิาค สวนประกอบของเลนสมี
ดังตอไปนี้

เลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

* อุปกรณเสริมแยกจําหนาย

1 เลนสฮูด * .............................................. 334

2 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงล็อค
เลนสฮูด ............................................... 334

3 เคร่ืองหมายจัดแนวเลนสฮูด.................... 334

4 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เลนสฮูด ............................................... 334

5 วงแหวนปรับระยะซูม ............................... 51

6 สเกลทางยาวโฟกัส

7 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

8 วงแหวนปรับโฟกัส ................................. 115

9 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส.............................................. 24

10 ยางวงแหวนเมาทเลนส

11 ขั้ว CPU ................................................ 280

12 สวิทชโหมด A-M .................................... 330

13 สวิทชเปด/ปดระบบลดภาพสั่นไหว .......... 332
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❚❚ โฟกัส
โหมดโฟกัสจะถูกกําหนดโดยโหมดโฟกัสกลองและตําแหนงของสวิทชโหมดของเลนส A-M 
ดูคูมือกลองสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโหมดโฟกัสกลอง

* การใชแบบแมนวลจะใชไดเฉพาะเมื่อเลือก AF ทีละภาพ (AF-S) กับกลอง

โฟกัสอัตโนมติั

แมนวลโฟกัส

❚❚การซูมและระยะชัดลึก
กอนทําการโฟกัส ใหหมนุวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อปรับทางยาวโฟกัสและจัดองคประกอบภาพ
ได หากกลองมีการดูตัวอยางระยะชัดลึก (ปุมหย ุด-ลง) จะสามารถดูตัวอยางระยะชัดลึกไดใน
ชองมองภาพ

หมายเหตุ: ทางยาวโฟกัสจะลดลงเมื่อระยะโฟกัสสั้นลง

โหมดโฟกัสกลอง
โหมดโฟกัสเลนส

A M

AF
โฟกัสอัตโนมัติ

พรอมปรับโฟกัสแมนวล * แมนวลโฟกัสพรอมการวัดระยะ
แบบอิเล็กทรอนิกส

MF —

1 ต้ังกลองใหเปน AF (โฟกัสอัตโนมติั)
2 เล่ือนสวิทชโหมด A-M ไปท่ี A
3 โฟกัส

กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ ใน AF ทีละภาพ (AF-S) จะสามารถ
ปรบัโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรคางไวครึ่งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการใชโฟกัสอัตโนมัติ
และหมุนวงแหวนปรับโฟกัสดวยตนเอง อยาหมุนวงแหวนปรบัโฟกัสกระทัง่โฟกัสอัตโนมัติ
ทํางานเสร็จสิ้น หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมตัิ ใหกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง หรือกดปุม AF-ON

1 เล่ือนสวิทชโหมด A-M ของเลนสไปยังโหมด M
2 โฟกัส

การโฟกัสดวยตัวเองโดยใชวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
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❚❚ รูรบัแสง
ใชปุมควบคุมที่ตัวกลองเพื่อปรับรูรบัแสง

การซูมและคารูรับแสงสูงสุด
การเปลี่ยนแปลงระยะซูมจะสามารถเปลี่ยนความกวางสูงสุดของรูรับแสงไดสูงสุด 1 1/3 EV 
อยางไรก็ตาม ในการตั้งคาแสง กลองจะพิจารณาข อเท็จจรงินี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไมจําเปน
ตองแกไขการตั้งคากลองใดๆ ตามการปรับระยะซูม

❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกล องเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอด
เลนสฮูดออกเพื่อปองกันขอบมืด (เงาที่เกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลช
ในตัวกลอง)

เมื่อติดเลนสบนกลองรุนตอไปนี้ แฟลชในตัวกล องอาจจะไมสามารถใหความสวางกับวตัถุ
ไดทัว่ถึงในระยะที่ใกลกวาระยะที่ระบุดานล าง:

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

D7500/D7200/D7100/D7000/ D300 ซีรีส/
D200/D100

18 มม. 1.0 ม.
24–140 มม. ไมมีขอบมืด

D90/D80/D50
18 มม. 2.5 ม.
24 มม. 1.0 ม.

35–140 มม. ไมมีขอบมืด
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/

D3400/D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 ซีรีส/D60/D40 ซีรีส

24 มม. 1.0 ม.

35–140 มม. ไมมีขอบมืด
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❚❚ ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) จะลดภาพพรามัวจากการสั่นสะเทือนของกลอง ชวยให
ความไวชัตเตอรถึง 4 สต็อปต่ํากวาที่เคยมี (วัดท ี่ 140 มม. กับกลอง D300s ตามมาตรฐาน 
CIPA (Camera and Imaging Products Association) ทั้งนีผ้ลทีไ่ดจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ
ชางภาพและสภาพการถายภาพ) ทําใหมชีวงความไวช ัตเตอรเพิ่มข้ึน ถายภาพโดยใช
มือถือกลองและไมใชขาตั้งไดในสถานการณที่หลากหลายมากขึ้น

การใชสวิทชเปด/ปดระบบลดภาพสั่นไหว
• เลือก เปด เพ่ือเปดใชระบบลดภาพส่ันไหว ระบบลดภาพสั่นไหว
จะทํางานเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบ
จากการสั่นไหวของกลองเพื่อใหการจัดองคประกอบภาพและการโฟกัส
ดีข้ึน

• เลือก ปด เพ่ือปดใชระบบลดภาพส่ันไหว
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D การใชระบบลดภาพสัน่ไหว: หมายเหตุ
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง แลวรอใหภาพในชองมองภาพนิ่ง
สมํ่าเสมอกันกอนจะกดปุมกดชัตเตอรท่ีเหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่ง
ของการแพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับ
การสั่นไหวในแนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบร่ืนเปนไป
อยางงายดายยิ่งขึ้น

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน หากไฟ
ไปเล้ียงเลนสดับขณะเปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนส อาจมีเสียงดังกรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนส
ส่ันไหว ซึ่งไมใชการทํางานที่ผิดปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลับเขาไป แลวเปด
การทํางานของกลอง

• หากกลองถายรูปมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดขณะที่แฟลชชารจ
• เลือก OFF เม่ือติดกลองไวกับขาตั้งกลอง ยกเวนแตวาหากสวนหัวของขาตั้งไมม่ันคงหรือเม่ือใชขาต ั้ง
แบบขาเดียว ในกรณีเชนน้ัน ขอแนะนําใหเลือก ON
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❚❚ เลนสฮูด
เลนสฮูดจะปกปองเลนสและบังไมใหมีแสงเล็ดลอดที่อาจทําใหเกิดแสงแฟลรหรอืแสงโกสตได

การติดต้ังฮูด

จัดใหเครื่องหมายแสดงตําแหนงติดเลนสฮูด (●) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
จากนั้นหมุนฮูด (w) จนกระทั่งเครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณ  บนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป 
อาจเกิดขอบมืดข้ึน ถาติดฮูดไมถูกตอง

สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน

❚❚อุปกรณเสรมิทีใ่หมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-67 ขนาด 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚อุปกรณเสรมิทีร่องรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 67 มม.
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-32
• ถุงใสเลนสแบบยืดหยุน CL-1018
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❚❚ขอมลูจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอยีดของอปุกรณและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไว
ในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในค ูมือฉบับน้ี

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 การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอสิระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกสัใกลสดุ 0.45 เมตร จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม

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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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-S DX NIKKOR 18–200mm 
f/3.5–5.6G ED VR II ที่สามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมภิาค สวนประกอบของเลนสมี
ดังตอไปนี้

เลนส AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II

1 เลนสฮูด ................................................ 342

2 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงการติด
เลนสฮูด ............................................... 342

3 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงล็อค
เลนสฮูด ............................................... 342

4 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เลนสฮูด ............................................... 342

5 วงแหวนปรับระยะซูม ............................... 51

6 สเกลทางยาวโฟกัส

7 เคร่ืองหมายแสดงสเกลทางยาวโฟกัส

8 สเกลระยะทาง

9 เสนแสดงตําแหนงระยะทาง

10 วงแหวนปรับโฟกัส ................................. 115

11 ดัชนีขอตอ ............................................... 24

12 ยางวงแหวนเมาทเลนส

13 ขั้ว CPU ................................................ 280

14 สวิทชปรับโหมดโฟกัส ............................. 337

15 สวิทชเปด/ปดระบบลดภาพสั่นไหว .......... 340

16 สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว ...... 340

17 สวิทชล็อคซูม
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❚❚ โฟกัส
โหมดโฟกัสจะถูกกําหนดโดยโหมดโฟกัสกลองและตําแหนงของสวิทชโหมดโฟกัสเลนส 
ดูคูมือกลองสําหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการเลือกโหมดโฟกัสกลอง

M/A (โฟกสัอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล)

การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โปรดดู “หมายเหตุเกี่ยวกับเลนสมมุกวางและกวางมาก” (0 345)

โหมดโฟกัสกลอง
โหมดโฟกัสเลนส

M/A M

AF
โฟกัสอัตโนมัติ

พรอมปรับโฟกัสแมนวล
แมนวลโฟกัสพรอมการวัดระยะ

แบบอิเล็กทรอนิกส
MF แมนวลโฟกัสพรอมการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

1 เล่ือนสวิทชปรับโหมดโฟกัสเลนสไปยังโหมด M/A
2 โฟกัส

หากตองการ จะสามารถใชการโฟกัสอัตโนมัติแทนได โดยการหมนุวงแหวนปรับโฟกัส
ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หรอืหากกลองมีปุม AF-ON ใหกดปุม AF-ON) 
หากตองการปรบัโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง หรือกดปุม AF-ON อีกครั้ง
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❚❚การซูมและระยะชัดลึก
กอนทําการโฟกัส ใหหมนุวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อปรับทางยาวโฟกัสและจัดองคประกอบภาพ
ได หากกลองมีการดูตัวอยางระยะชัดลึก (ปุมหย ุด-ลง) จะสามารถดูตัวอยางระยะชัดลึกไดใน
ชองมองภาพ

หมายเหตุ: เลนสนี้มีระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon ไมเหมือนกับ
เลนสชนดิอ่ืน ทางยาวโฟกัสจะลดลงเมือ่ระยะโฟกัสสั้นลง โปรดทราบวาสัญลักษณแสดง
สถานะระยะโฟกัสมไีวเพื่อใชเปนแนวทางเทานั้นและอาจไมแสดงระยะวัตถุไดอยางแมนยํา 
และอาจไมแสดงเครื่องหมาย ∞ เมือ่กลองโฟกัสบนวัตถุที่อยูไกล เนื่องจากระยะชัดลึกหรือ
ปจจัยอ่ืน

ในการล็อควงแหวนปรับระยะซูม ใหหมุนไปที่ตําแหน ง 18 มม. และเลื่อนสวิทชล็อคซูมไปที่ 
LOCK นี่เปนการปองกันเลนสยืดออกเนื่องจากน้ําหนักของตัวเองในขณะที่พกพากลอง
เดินทางไปมา

❚❚ รรูับแสง
ใชปุมควบคุมที่ตัวกลองเพื่อปรบัรูรบัแสง

การซูมและคารูรับแสงสูงสุด
การเปลี่ยนแปลงระยะซูมจะสามารถเปลี่ยนความกวางสูงสุดของรูรบัแสงไดสูงสุด 1 1/3 EV 
อยางไรก็ตาม ในการตั้งคาแสง กลองจะพิจารณาข อเท็จจริงนีโ้ดยอัตโนมตัิ ดังนัน้จึงไมจําเปน
ตองแกไขการตั้งคากลองใดๆ ตามการปรบัระยะซูม
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❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกล องเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอด
เลนสฮูดออกเพื่อปองกันขอบมืด (เงาที่เกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลช
ในตัวกลอง)

เมื่อติดเลนสบนกลองรุนตอไปนี้ แฟลชในตัวกล องอาจจะไมสามารถใหความสวางกับวตัถุ
ไดทัว่ถึงในระยะที่ใกลกวาระยะที่ระบุดานล าง:

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

D7500/D7200/D7100/D7000/
D300 ซีรีส/D200/D100

18 มม. 1.0 ม.
24–200 มม. ไมมีขอบมืด

D90/D80
24 มม. 1.0 ม.
35 มม. 1.0 ม.

50–200 มม. ไมมีขอบมืด
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/

D3400/D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 ซีรีส/D60/D50/D40 ซีรีส

24 มม. 1.0 ม.

35–200 มม. ไมมีขอบมืด
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❚❚ ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
การใชสวิทชเปด/ปดระบบลดภาพสั่นไหว
• เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหว ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเมือ่กดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบจากการสั่นไหวของกลองเพื่อใหการจัด
องคประกอบภาพและการโฟกัสดีข้ึน

• เลือก ปด เพื่อปดระบบลดภาพสั่นไหว

การใชสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว
• เลือก NORMAL เพื่อเพิ่มการลดภาพสั่นไหวเมือ่ถายภาพวัตถุท ี่หยุดนิ่ง
• เลือก ACTIVE เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เมือ่ถายภาพจากยานพาหนะที่เคลื่อนที่
และในสถานการณอ่ืนๆ ที่ทําใหกลองเคลื่อนไหว
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D การใชระบบลดภาพสัน่ไหว: หมายเหตุ
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง แลวรอใหภาพในชองมองภาพนิ่ง
สมํ่าเสมอกันกอนจะกดปุมกดชัตเตอรท่ีเหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• เลื่อนสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวไปที่ NORMAL เพื่อถายภาพแบบแพนกลอง 
เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของ
การแพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหว
ในแนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่นเปนไปอยางงายดายยิ่งข ึ้น

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน หากไฟ
ไปเล้ียงเลนสดับขณะเปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนส อาจมีเสียงดังกรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนส
ส่ันไหว ซึ่งไมใชการทํางานที่ผิดปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลับเขาไป แลวเปด
การทํางานของกลอง

• หากกลองถายรูปมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดขณะที่แฟลชชารจ
• ในกรณีท่ีกลองมีปุม AF-ON ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานเมื่อกดปุม AF-ON
• เลือก OFF เม่ือติดกลองไวกับขาตั้งกลอง ยกเวนแตวาหากสวนหัวของขาตั้งไมม่ันคงหรือเม่ือใชขาต ั้ง
แบบขาเดียว ในกรณีเชนน้ัน ขอแนะนําใหเลือก ON
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❚❚ เลนสฮูด
เลนสฮูดจะปกปองเลนสและบังไมใหมีแสงเล็ดลอดที่อาจทําใหเกิดแสงแฟลรหรอืแสงโกสตได

การติดต้ังฮูด

จัดใหเครื่องหมายแสดงตําแหนงติดเลนสฮูด (●) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
จากนั้นหมุนฮูด (w) จนกระทั่งเครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณ  บนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป 
อาจเกิดขอบมืดข้ึน ถาติดฮูดไมถูกตอง

สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน

❚❚อุปกรณเสรมิทีใ่หมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-72 ขนาด 72 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-35
• ถุงใสเลนสแบบยืดหยุน CL-1018

❚❚อุปกรณเสรมิทีร่องรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 72 มม.
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❚❚ขอมลูจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอยีดของอปุกรณและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไว
ในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในค ูมือฉบับน้ี

ประเภท เลนสซูม NIKKOR AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท 
ถูกออกแบบมาเพ่ือใชกับกลองดิจิตอล SLR รูปแบบ DX ของ Nikon 
โดยเฉพาะ

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 การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

สัญลักษณแสดงสถานะ
ระยะโฟกัส

0.5 ม. ถึงระยะอนันต

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.5 เมตร จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22
• ทางยาวโฟกัส 200 มม.: f/5.6–36

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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D การดูแลรักษาเลนส
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• หากยางวงแหวนเมาทเลนสเสียหาย ใหหยุดการใชงานในทันทีและนําเลนสไปใหศูนยบริการ
ท่ีไดรับอนุญาตจาก Nikon ซอมแซม

• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส ในการลบรอยนิ้วมือหรือ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดเอทานอลหรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบน
ผาฝายสะอาด เน้ือนุม หรือบนกระดาษเช็ดเลนสและเช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจาก
จุดศูนยกลางสูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอนหรือสัมผัสเลนสดวยน้ิวมือ

• หามใชตัวทําละลายอนิทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในซอง
• เม่ือใสเลนสฮูด หามหยิบ หรือถือเลนสหรือกล องโดยจับเฉพาะที่ฮูด
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม 
หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถ
ซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทำใหชิ้นสวนท่ีทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือ
บิดงอ
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A หมายเหตุเก่ียวกับเลนสมุมกวางและกวางมาก
โฟกัสอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธตามท่ีตองการในสถานการณท่ีแสดงดานลาง

1 วัตถุในพ้ืนหลังครอบครองพื้นที่ของจุดโฟกัสมากกวาวัตถุหลัก:
หากจุดโฟกัสมีท้ังวัตถุท่ีอยูดานหนาและพื้นหลัง 
กลองอาจโฟกัสท่ีพ้ืนหลังและอาจทําใหวัตถุอยู นอก
โฟกัส โดยเฉพาะกับเลนสมุมกวางและกวางมาก

ตัวอยาง: วัตถุภาพบุคคลท่ีอยูไกล 
และอยูหางจากพื้นหลัง

2 วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
กลองอาจโฟกัสวัตถุท่ีมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ 
เปนจํานวนมากไดลําบาก

ตัวอยาง: ทุงดอกไม

ในกรณีเหลาน้ี ใหใชแมนวลโฟกัสหรือใชการล็อคโฟกัสเพ่ือโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน จากน้ัน
จัดองคประกอบภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี “การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี” (0 114)
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กลองที่รองรบัการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC รวมถงึ
การด SDHC และ SDXC ที่รองรบั UHS-I ขอแนะนําใหใชการดในระดับช้ัน 
UHS Speed Class 3 หรอืสูงกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร; การใชการดทีช่ากวาอาจทําให
การบันทึกหยุดชะงักได เมื่อเลือกการดสําหรบัใชในตัวอานการด โปรดแนใจวาสามารถใชกับ
อุปกรณได โปรดติดตอบริษัทผูผลิตสําหรับขอม ูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ การทํางาน และขอจํากัด
ในการใชงาน

การดหนวยความจําท่ีไดรับการรับรอง
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ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดในการดหนวยความจํา 
SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC ขนาด 16 GB ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ 
(0 97), ขนาดภาพ (0 99) และการตั้งคาพื้นที่ภาพ (0 93) แบบตางๆ 
(นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2017)

❚❚พื้นที่ภาพ DX (24×16)

ความจุการดหนวยความจํา

คณุภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

12 บิท
— 20.5 MB 436 74

NEF (RAW), 
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

14 บิท
— 25.5 MB 339 50

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 17.5 MB 587 100
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 21.5 MB 492 73

JPEG Fine 3

ใหญ 10.4 MB 1000 100
กลาง 6.3 MB 1700 100
เล็ก 3.4 MB 3300 100

JPEG Normal 3
ใหญ 5.3 MB 2000 100
กลาง 3.3 MB 3300 100
เล็ก 1.8 MB 6300 100

JPEG Basic 3

ใหญ 2.8 MB 4000 100
กลาง 1.8 MB 6300 100
เล็ก 1.0 MB 11,300 100
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❚❚พืน้ทีภ่าพ 1.3× (18×12)

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกต างกันไปตามสถานที่ท่ีบันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงที่คุณภาพของภาพ

ท่ีมีเคร่ืองหมายดาว (“★”) หรือเม่ือเปดการควบคุมความผิดเพี้ยน
3 ตัวเลขถือเปนการบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว 

(“★”; การบีบอดัคุณภาพ) เพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG จํานวนภาพและความจุบัฟเฟอรลดลง

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอดัแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

12 บิท
— 13.1 MB 713 100

NEF (RAW), 
บีบอดัแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

14 บิท
— 15.6 MB 559 100

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 11.0 MB 949 100
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 13.4 MB 803 100

JPEG Fine 3

ใหญ 6.6 MB 1700 100
กลาง 4.2 MB 2700 100
เล็ก 2.4 MB 4600 100

JPEG Normal 3
ใหญ 3.4 MB 3300 100
กลาง 2.2 MB 5100 100
เล็ก 1.3 MB 8600 100

JPEG Basic 3

ใหญ 1.8 MB 6200 100
กลาง 1.2 MB 9500 100
เล็ก 0.8 MB 14,700 100

A d2—ถายตอเนื่องสูงสดุ (0 263)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง 
1 ถึง 100
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดเมือ่ใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มจะ
แตกตางกันไปในแตละสภาพของแบตเตอรี ่อุณหภมู ิชวงหางเวลาระหวางภาพ และระยะเวลา
ที่กลองแสดงเมนู ตอไปน้ีเปนคาตัวอยางสําหร ับแบตเตอรี่ EN-EL15a (1900 mAh) 1

• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 2): ประมาณ 950 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลั่นชตัเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 3): ประมาณ 3880 ภาพ

• ภาพยนตร 4: ประมาณ 80 นาที ของสวนของภาพยนตรความคมชัดสูง
1 สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b หรือ EN-EL15 แทน EN-EL15a ไดเชนก ัน แตโปรดทราบวาใน

บางคร้ังการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 อาจจะทําใหถ ายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา 
EN-EL15b/EN-EL15a

2 วัดท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR ภายใต สภาวะ
การทดสอบดังน้ี: วนปรับเลนสจากระยะอนันตไปจนถึงระยะใกลสุด และถายภาพหนึ่งภาพดวย
คาตั้งจากโรงงานทุกๆ 30 วินาที โดยใชแฟลชหนึ่งภาพเวนหน่ึงภาพ ไมไดใชไลฟวิว

3 วัดท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR ภายใต 
สภาวะการทดสอบดังน้ี: ตั้งคาคุณภาพของภาพเปน JPEG Normal, ตั้งขนาดภาพเปน L (ใหญ), 
ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที, กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลาสามวินาทีและวนปรับโฟกัสจาก
ระยะอนันตจนถึงระยะใกลสุดสามรอบ จากน้ันถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพเปนเวลา
หาวินาทีแลวปดจอภาพ หลังจากหมดเวลาสแตนดบาย จะเริ่มตนใหมอีกคร้ัง

4 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm 
f/3.5–5.6G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑ
เก่ียวกับการถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) ภาพยนตร
แตละเร่ืองจะประกอบดวยไฟลหน่ึงไฟลหรือมากกวา สามารถถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 
29 นาที 59 วินาที ดวยขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิ
ของกลองเพ่ิมขึ้น

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi (LAN ไรสาย) และ Bluetooth ของกลอง
• การใชกลองกับอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ที่เช่ือมตอ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
• ทําซํ้าการซูมเขาและซูมออกดวยเลนส AF-P

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีาร จ EN-EL15a ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหข้ัวแบตเตอรีส่ะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธภิาพของ
แบตเตอรี่ลดลง

• ใชแบตเตอรีท่ันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรีจ่ะสูญเสียพลังงานไป
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u (อาทิตยตก)..................................................63
v (ยํ่าคํ่า/รุงเชา) ...............................................63
w (สัตวเลี้ยง) ...................................................63
x (ภาพถายใตแสงเทียน) ....................................63
y (ดอกไมบาน) ................................................63
z (สีสันฤดูใบไมรวง) .........................................63
0 (ภาพอาหาร) .................................................63
% (ไนทวิชัน).....................................................64
f (สีจัดจาน).....................................................64
d (สีฉูดฉาด)...................................................64
e (แปลงเปนภาพวาด)................................64, 66
' (เอ็ฟเฟกตกลองของเลน).......................... 64, 67
i (ภาพวัตถุขนาดจิว๋) ............................... 65, 68
u (เลือกสีเดน) ...........................................65, 70
1 (ภาพเงา)......................................................65
2 (ไฮคีย) .........................................................65
3 (โลวคีย) .......................................................65
P (โปรแกรมอัตโนมัติ).........................................73
S (อัตโนมติัปรับชัตเตอรเอง) ...............................74
A (อัตโนมติัปรับรูรับแสงเอง) ...............................75
M (ปรับเอง) .......................................................76
U1/U2. ..............................................................83
S (ถายทีละภาพ)................................................86
CL (การถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า) .................86
CH (การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง) .................86

Q (ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ).....................................86
QC (ลั่นชัตเตอรตอเนื่องแบบเงียบ).......................86
E (ต้ังเวลาถาย) ..........................................86, 89
MUP (ยกกระจกขึ้น) .....................................86, 91
! (AF ที่ใบหนา).............................................106
$ (AF พืน้ที่กวาง) ...........................................106
% (AF พื้นที่ปกติ)............................................106
& (AF ติดตามวัตถุ)......................................107
a (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ) .................................123
Z (วัดแสงเนนกลางภาพ) ...............................123
b (วัดแสงเฉพาะจุด) ......................................123
4 (วัดแสงเนนไฮไลท) ....................................123
AUTO (แฟลชอัตโนมัติ) ....................................160
Y (ลดตาแดง) .......................................160, 162
SLOW (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรตํ่า) ......160, 
162

REAR (แฟลชสัมพนัธมานชตัเตอรชุดที่สอง) ......162
E (การชดเชยแสง) ..........................................127
Y (การชดเชยแสงแฟลช)...............................167
O (โปรแกรมแบบยืดหยุน) ..................................73
ปุม a (ไลฟวิว).........................................49, 179
ปุม i ..............................................183, 205, 230
ปุม R (ขอมลู) ..................................56, 187, 201
ปุม J ......................................................42, 266
สวิทช D .............................................................5
L (ต้ังคาเอง) ......................................131, 139
D (การถายครอม).......................................209
I (สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส) 52, 111, 116
t (หนวยความจําบัฟเฟอร).................................87
M (สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน)...............55
ตัวเลข

1.3× ...............................................................190
1.3× (18 × 12) .................................................93
A

Active D-Lighting............ 153, 183, 219, 254, 258
AF...........................................................100–114
AF จุดเดียว ..............................................103, 109
AF ตอเนื่อง ......................................................100

ดัชนี
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AF ติดตามวัตถุ ................................................107
AF ทีละภาพ ............................................ 100, 101
AF ที่ใบหนา.....................................................106
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส ..................103, 109
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ............... 104, 109
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม.......................104
AF พื้นที่กวาง...................................................106
AF พื้นที่ปกติ ...................................................106
AF อัตโนมัติ.....................................................100
AF-A ...............................................................100
AF-C....................................................... 100, 260
AF-F ...............................................................101
AF-P ...............................................................279
AF-S ....................................... 100, 101, 260, 279
B

ปุม BKT ..........................................................266
Bulb............................................................ 79, 80
C

Camera Control Pro 2 ....................................287
Capture NX-D ................................................... iv
D

DCF................................................................326
D-Lighting ......................................................275
DX (24 × 16) ....................................................93
E

Exif .................................................................326
G

GPS........................................................ 223, 238
H

H.264 .............................................................321
HDMI.............................................. 192, 271, 326
Hi....................................................................119
High Dynamic Range (HDR)..................155, 256
High definition................................................326
I

i-TTL ...............................................................165

J

JPEG ................................................................97
JPEG Basic ......................................................97
JPEG Fine ........................................................97
JPEG Normal....................................................97
L

L (ใหญ).....................................................99, 192
Lo ...................................................................119
M

M (กลาง) ...................................................99, 192
N

NEF (RAW) .......................................................97
P

PictBridge.......................................................326
Picture Control .......................................148, 150
R

RGB................................................................234
S

S (เล็ก) ......................................................99, 192
T

Time (เวลา) .........................................79, 81, 268
U

User settings ....................................................83
UTC ................................................................224
V

ViewNX-i ............................................................ iv
VR แบบออพติคอล ...........................................265
VR แบบอิเล็กทรอนิกส ..............................184, 259
W

WB (ไวตบาลานซ)............................130, 215, 258
WB bracketing (ถายครอมไวตบาลานซ)...209, 215
Wi-Fi ........................................................ xxi, 273
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ก

กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง................................52
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด...................................53
กรอบพื้นที่ AF ........................................ 9, 11, 232
กระจก ............................................... 91, 175, 292
กราฟฮิสโตแกรม.......................................234, 235
กลางแจง (ไวตบาลานซ) ...................................131
การควบคุมดวยระบบสัมผัส ................ 14, 228, 271
การควบคุมแฟลช .............................................252
การชดเชยแสง.................................. 127, 262, 265
การซอนภาพ ....................................................276
การซูมแสดงภาพ..............................................240
การตอบสนองความถี่ ...............................183, 259
การติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ ............. 104, 105, 109
การถอดเลนสออกจากกลอง................................25
การถายครอม...........................................209, 256
การถายครอม AE.....................................209, 210
การถายครอม AE และแฟลช.....................209, 210
การถายครอมคาแสง ........................ 209, 210, 256
การถายครอมแฟลช.......................... 209, 210, 256
การถายแบบเวนชวงเวลา ..................................256
การถายภาพซอน..............................................256
การถายภาพตอเนื่อง ..........................................86
การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ.......................289
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม .....................................206
การดหนวยความจํา...................... 21, 47, 346, 347
การดหนวยความจํา SD..............................47, 347
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ..................................260
การต้ังชื่อไฟล ...........................................252, 257
การตัดครอบภาพ .............................................190
การตัดตอภาพยนตร ......................... 196, 230, 277
การตัดสวนภาพยนตร .......................................196
การบันทึก NEF (RAW).....................................253
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .....................134
การปองกันภาพ................................................242
การปอนขอความ..............................................270
การล็อคคาแสงแฟลช .......................................169
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ....................................125
การล็อคโฟกัส ..................................................111
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส..........................116
การแสดงคาความไวแสง (ISO)..........................264
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ.................201, 269

การแสดงภาพ ............................................59, 225
การแสดงภาพเต็มจอ ........................................225
การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน.....................206, 274
การเรียงหมายเลขไฟล ......................................264
การเอียงหนาจอ..................................................12
กําหนดการควบคุมเอง ..............................266, 267
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR)............................272
แกไขตาแดง .....................................................275
ข

ขนาด.........................................................99, 192
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ..............................188, 257
ขนาดภาพ ..........................................99, 253, 284
ขอมูล.......................................................201, 231
ขอมูลการถายภาพ............................................236
ขอมูลการแสดงภาพ..........................................231
ขอมูลแบตเตอร่ี ................................................273
ขอมูลบอกตําแหนง ...................................223, 238
ขอมูลภาพถาย .................................................231
ขอมูลภาพรวม..................................................239
ขั้ว CPU ...........................................................280
ขาต้ังกลอง ...........................................................3
ค

ควบคุมขอบมืด.................................................255
ควบคุมความผิดเพี้ยน .......................................275
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........................255
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ .....................120, 257
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ M .........................266
ความจุการดหนวยความจํา ...............................347
ความดัง ...........................................................195
ความดังของหูฟง ..............................................184
ความเร็วการถายในโหมด CL ............................263
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช .........................265, 317
ความไวของไมโครโฟน ..............................183, 259
ความไวชัตเตอร ............................................74, 76
ความไวชัตเตอรของแฟลช .........................163, 265
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด .......................................121
ความไวแสง..............................118, 120, 253, 257
ความไวแสงสูงสุด .....................................121, 257
ความสวางของจอภาพ ..............................184, 269
คาความไวแสง (ISO)........ 118, 120, 253, 257, 264
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คาต้ังจากโรงงาน ......................................206, 274
คาที่เพิ่งต้ัง .......................................................278
คารูรับแสง ................................................. 72, 281
คารูรับแสงแคบสุด........................................ 25, 72
คารูรับแสงสูงสุด....................................... 166, 281
คาแสง ..................................................... 123–129
คําแนะนําเมนู ..................................................... iii
คําอธบิายภาพ .................................................270
คุณภาพของภาพ........................................ 97, 253
คุณภาพภาพยนตร ................................... 188, 257
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ัง.......... 24, 329, 336
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ังเมาทเลนส ..........24
จ

จอภาพ .......................................... 12, 14, 59, 225
จัดการ Picture Control ............................ 254, 258
จํานวนจุดโฟกัส................................................260
จํานวนภาพ......................................................349
จุดโฟกัส ...................... 51, 52, 103, 107, 116, 261
ฉ

ฉายสไลด.........................................................251
เฉพาะจุด .........................................................123
ช

ชดเชยเวลากลางวัน..........................................268
ชดเชยแสงแฟลช ..............................................167
ชดเชยแสงอยางละเอียด ...................................262
ชวงแฟลช ........................................................166
ชองตอสาย HDMI ................................................2
ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก .........................2
ชองมองภาพ ............................ 9, 11, 90, 287, 316
ชัตเตอรสัมผัส ....................................................16
ชารจแบตเตอรี่ ...................................................19
เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ....................................272
ใชปุมเลือกคําสั่งเพือ่ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา........184
ซ

ซอนภาพ..........................................................250
เซ็นเซอรตรวจจับสายตา .....................................13
โซนเวลา ..........................................................268
โซนเวลาและวันที่ .............................................268

ด

ดูตัวอยางคาแสงที่ต้ังไว .......................................78
ต

ตกแตงอยางรวดเร็ว ..........................................275
ตรวจสอบแฟลชนํา ...................................165, 170
ต้ังคา Picture Control ......................148, 254, 258
ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ......................209, 256
ต้ังคาความไวแสง (ISO)....................120, 253, 257
ต้ังคาเอง (ไวตบาลานซ) ............................131, 139
ต้ังนาฬกิาตามดาวเทียม....................................223
ต้ังเวลา ..............................................................89
ต้ังเวลาถาย ..........................................86, 89, 263
ต้ังเวลาสแตนดบาย ............................54, 223, 263
ตัดสวน ............................................................275
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR) ................271
ตัวเลือกเสียงเตือน ............................................271
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ .........................231, 250
ตัวเลือกโหมดโฟกัส...........................................100
ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก .........................223
ตําแหนงระนาบโฟกัส ........................................116
เตือนใหใชแฟลช ...............................................271
แตะเร็วๆ ....................................................14, 271
แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ ..........................271
ถ

ถายครอม ADL.........................................209, 219
ถายครอมไวตบาลานซ ..............................209, 215
ถายตอเนื่องสูงสุด.............................................263
ถายทีละภาพ......................................................86
ถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า ...............................86
ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง ...............................86
ท

ทางยาวโฟกัส ...................................................283
ทิวทัศน (ต้ังคา Picture Control)........................148
โทนภาพ ..................................................151, 152
โทนสีเดียว................................................148, 276
น

นาฬิกา ............................................................268
เนนกลางภาพ...........................................123, 262
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เนนไฮไลท........................................................123
ในรม (ไวตบาลานซ) .........................................131
บ

บลูทูธ ........................................................xxi, 273
บันทึก User Settings .........................................83
บันทึก/โหลดการต้ังคา.......................................274
บันทึกจดุโฟกัสตามการหมุนกลอง .....................261
บันทึกเฟรมที่เลือก ....................................196, 200
แบตเตอรี่ ............................... 19, 21, 46, 273, 325
แบตเตอรี่นาฬิกา ..............................................204
แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ ......................19
ป

ประกอบเลนส ....................................................24
ประเภทไฟลภาพยนตร......................................257
ปรับ AF อยางละเอียด ......................................269
ปรับภาพตรง ....................................................275
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ......................................184
ปรับสัดสวนภาพ...............................................276
ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน..................................267
ปลั๊กตออะแดปเตอร..........................................287
ปุม AE-L/AF-L ........................................112, 125
ปุม BKT ..........................................................158
ปุม Fn1 ...................................................266, 267
ปุม Fn2 ...................................................266, 267
ปุม OK ......................................................42, 266
ปุมกดชัตเตอร .................... 53, 111, 125, 262, 267
ปุมกดชัตเตอร AE-L .........................................262
ปุมบันทึกภาพยนตร..................................181, 266
ปุมปรับแกสายตา ............................... 11, 287, 301
ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ...............86
ปุมปลดล็อคแปนหมนุเลือกโหมด...........................6
ปุมโหมด AF ............................................101, 108
ปุมเลือกไลฟวิว...........................................49, 179
ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ ...............13, 269
เปรียบเทียบภาพคูกัน .......................................277
เปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ ....................269
เปดใช AF ........................................................261
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ..................................86
แปนหมุนเลือกคําสั่ง .........................................266
แปนหมุนเลือกโหมด .............................................6

แปลงเปนภาพวาด ......................................64, 276
โปรแกรมแบบยืดหยุน .........................................73
โปรแกรมอัตโนมัติ...............................................73
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ..................................275
ผ

แผงควบคุม ..........................................................8
ฝ

ฝาปดชองมองภาพ .............................................90
ฝาปดตัวกลอง ..............................................3, 287
พ

พื้นที่ภาพ ....................... 93, 95, 99, 183, 252, 257
พื้นที่สี ..............................................................254
ฟ

ฟลูออเรสเซนต (ไวตบาลานซ) ...........................130
ฟอรแมตการดหนวยความจํา .............................268
แฟลช ................................ 55, 159, 160, 167, 169
แฟลช (ไวตบาลานซ) ........................................131
แฟลชในตัวกลอง ........................................55, 159
แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล 
SLR...............................................................165
แฟลชสัมพนัธที่ความไวชัตเตอรตํ่า .............160, 162
แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดที่สอง ....................162
แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดแรก ......................162
แฟลชอัตโนมติั..................................................160
แฟลต (ต้ังคา Picture Control)..........................148
โฟกัสชองมองภาพ ......................................11, 287
โฟกัสซิ่งสกรีน...................................................316
โฟกัสติดตามวัตถุ......................................102, 260
โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา .................................102
โฟกัสอัตโนมัติ ..........................................100–114
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล .......................................252
โฟลเดอรแสดงภาพ ...........................................250
ไฟ LED............................................................271
ไฟชวยหา AF....................................................261
ไฟหนาจอ LCD ............................................5, 264
ไฟหลอด (ไวตบาลานซ) ....................................130
ภ

ภาพขนาดเล็ก ..................................................225



356

ภาพบุคคล (ต้ังคา Picture Control) ..................148
ภาพยนตร........................................................179
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา ......................................259
ภาพรางสี.........................................................276
ภาพลายเสนสี ..................................................276
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว ................................. 65, 68, 277
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน...................................270
ภาษา ...................................................... 268, 323
ม

มาตรฐาน (ต้ังคา Picture Control) ....................148
มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส...............264
มุมมองภาพ .....................................................284
เมฆมาก (ไวตบาลานซ) ....................................131
เมนูของฉัน.......................................................278
เมนูต้ังคา .........................................................268
เมนูถายภาพ ....................................................252
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