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

• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือน้ีไวเพ ืออางอิงในอนาคต

กลองดจิิตอล

คูมือการใชงาน

ThTh



เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวนและ
เก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน ี้ซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหน าจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

ในคูมือเลมน้ี สมารทโฟนและแท็บเล็ตจะเรียกว า “สมารทดีไวซ”

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

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

D ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางอิงไปยังสวนอื่นๆ ในคูมือเลมน้ี

A เพ่ือความปลอดภัยของทาน

กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน” 
(0 x)

D850 Model Name: N1608



i

คูมือกลอง

คูมือตอไปนี้ใชงานไดกับ D850

คูมือการใชงาน D850 (คูมือเลมน้ี)
การใชงานกลองมาสเตอรขั้นพื้นฐานรวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของกลองน้ี

คําแนะนําเมนู (PDF)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับตัวเลือกเมนูและหัวขอ เชน 
วิธีการเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร เคร่ืองพ ิมพหรือโทรทัศน 
โปรดดาวนโหลด คําแนะนําเมนู (pdf) 
ของกลองจากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon

https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/359/D850.html

คูมือออนไลน (HTML)
เน้ือหาของ คูมือการใชงาน และ คําแนะนําเมนู 
สามารถดูไดท่ีท่ีอยูเว็บตอไปน้ี:

https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/th/



ii

ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นี้ไดใหมาพรอมกับกลอง

ผูที่ซ้ือกลองพรอมชุดเลนสควรตรวจสอบวามเีลนสอยูภายในบรรจุภัณฑดวย 
การดหนวยความจํามแียกจําหนายตางหาก กลองที่ซ้ือจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและ
ขอความเปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทานั้นและจะไมรองรบัภาษาอื่นๆ ทางบรษิัทตอง
ขออภัยตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภณัฑ

ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 19)

กลองดิจิตอล D850 (0 1)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี (0 14, 16)
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (ใหมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับเสียบผนัง หรือสายไฟ
อยางใดอยางหนึ่ง โดยประเภทและรูปรางอาจแตกต างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย; 
0 14)
ตัวล็อคสาย HDMI/USB (0 298)
สาย USB UC-E22
สายคลองกลอง AN-DC18 (0 14)
คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี)

SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ
(สําหรับกลอง D-SLR)
ใบรับประกัน

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

นอกจากนี้ทานยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตน้ีเพ ื่อดูขอมูลลาสุดเก่ียวกับซอฟตแวรของ Nikon รวมถึง
ความตองการของระบบได
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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 AC ท่ีไมไดถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ
ผลิตภัณฑน้ี เมือ่ใชแบตเตอรี่ เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร AC ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการใชงาน
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
เพื่อจดุประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมือเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในค ูมอื
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
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือ
การแสดงสด
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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

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะอปุกรณเสริมย่ีหอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon รวมกับกลองดิจิตอล Nikon ของทาน
ท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภัย การใชอุปกรณเสริมท่ีไมใชของ NIKON อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไข
การรับประกันของ NIKON ส้ินสุดลง
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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



xx

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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1

บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและการแสดงผลตางๆ ของกลอง 
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางองิขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

1

2

3

5

6

7

4

10

11

12

4

13

14

15

9

1617

8

1 ปุม T...................................... 88, 91
2 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร... 113
3 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ..................... 113
4 ชองรอยสายคลองกลอง ........................... 14
5 ปุม U .............................................. 156
6 ปุม I ............................................ 126
7 ปุม Y ................................................. 124
8 ไมโครโฟนสเตอริโอ .................................. 65
9 ปุมบันทึกภาพยนตร ................................. 59

10 สวิทชเปดปดการทํางาน ........................... 21
11 ปุมกดชัตเตอร.......................................... 32
12 ปุม E .......................................... 139, 209
13 ปุม S /Q .............................. 119, 271
14 แผงควบคุม ............................................... 5
15 ปุมปรับแกสายตา ...................................... 9
16 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 112
17 ชองเสียบอุปกรณเสริม 

(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) .... 187, 295



2

ตัวกลอง (ตอ)

2

1 3

20
13 12 11

9
10

4

5

6

7

8

14

19

18

17

16

15

1 ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย..........................116
2 กานเชื่อมตอระบบวัดแสง
3 ปุม BKT ................................................142
4 ฝาครอบขั้วตอซิงคแฟลช .........................188
5 ฝาครอบขั้วตอรีโมต 10-pin
6 ฝาปดชองตอสายสัญญาณเสียง 
7 ฝาปดชองตอสาย USB
8 ฝาปดชองตอสาย HDMI
9 ปุมโหมด AF.........................41, 42, 98, 100

10 ตัวเลือกโหมดโฟกัส.....................41, 94, 111
11 ปุมถอดเลนส ............................................20

12 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
............................................................. 19

13 กระจก .......................................... 118, 315
14 ขั้วตอซิงคแฟลช ..................................... 188
15 ขั้วตอรีโมต 10-pin ................................. 295
16 ชองเสียบหูฟง.................................... 67, 72
17 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก........... 295
18 ชองตอสาย USB ................................... 295
19 ชองตอสาย HDMI ................................. 295
20 ฝาปดตัวกลอง ................................. 19, 295

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเช ื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให
การถายโอนขอมูลติดขัด
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1

3

2

5

4

7

6

9
10

8

1 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
2 ปุม Pv ............................ 44, 127, 268, 270
3 ปุม Fn1 ........................................ 268, 270
4 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ............ 16
5 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.................... 16, 18
6 เมาทเลนส....................................... 19, 112

7 ขั้ว CPU
8 ฝาปดขั้วตอสําหรับอุปกรณเสริมชุด
แหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ
MB-D18 .............................................. 299

9 ชองตอขาตั้งกลอง
10 ฝาปดชองตออุปกรณจายไฟ

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึกไว
ในอปุกรณแมเหล็ก
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ตัวกลอง (ตอ)

3
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5
6
7
8
9

10

11 2324

19

16

2
1
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20
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22

17

18

1312

1 ชองมองภาพ ..................................7, 9, 116
2 กานชัตเตอรฝาปดชองมองภาพ ...............116
3 ปุม O /Q .............................36, 245, 271
4 ปุม K............................................35, 223
5 ปุม G........................................24, 248
6 ปุม L/Z/Q .....................25, 175, 240
7 ปุม X..............................................40, 238
8 ปุม W/M ....................192, 194, 223, 238
9 ปุม J.............................................25, 224

10 ปุม Fn2 .................................242, 268, 270
11 จอภาพแบบปรับเอียงได

....................................10, 12, 37, 59, 223
12 กระจกชองมองภาพ ............................9, 116
13 ลําโพง .................................................3, 76

14 ปุมเลือกคําสั่งยอย . 106, 108, 137, 268, 270
15 ปุม AF-ON ..................... 99, 109, 261, 268
16 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
17 ปุมเลือกคําสั่ง.................... 25, 34, 268, 269
18 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ............................. 105
19 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

....................................................... 16, 18
20 ปุม R ............................. 55, 72, 198, 203
21 ปุมเลือกไลฟวิว.................................. 37, 59
22 ปุม a ............................. 37, 59, 169, 270
23 ปุม i ............................... 45, 65, 208, 228
24 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา ...... 32
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แผงควบคุม
แผงควบคุมจะแสดงการตั้งคากลองตางๆ เมือ่เปดกลอง รายการที่แสดงตอไปนีจ้ะปรากฏ
ในครั้งแรกเมือ่เปดกลอง ทานสามารถคนหาขอม ูลการตั้งคาอ่ืนๆ ไดในสวนทีเ่กี่ยวของของ
คูมือนี้

1 3 5

15

2 4

14

12

13

11 10 9 8

6
7

1 โหมดการถายภาพ ................................. 126
2 ชองเมนูถายภาพ ................................... 250
3 ความไวชัตเตอร ............................. 129, 131
4 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 30
5 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 130, 131
6 สัญลักษณการด XQD........................ 16, 93
7 สัญลักษณการด SD........................... 16, 93
8 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 31, 362

9 โหมดพื้นท่ี AF ....................................... 100
10 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ................................. 98
11 ไวตบาลานซ .......................................... 156
12 ขนาดภาพ (ภาพ JPEG และ TIFF) ........... 91
13 คุณภาพของภาพ ..................................... 88
14 สัญลักษณแสดง B (“ยังไมไดตั้งเวลา”)
15 ระบบวัดแสง.......................................... 124

A สัญลักษณแสดง B (“ยังไมไดตั้งเวลา”)
นาฬิกาในกลองจะไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งจะชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไว หรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตอและอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสร ิม 
(0 295) การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากสัญลักษณ B 
กะพริบในแผงควบคุม แสดงวานาฬกิาถูกรีเซ็ตและว ันท่ีและเวลาที่บันทึกกับภาพใหมจะไมถูกตอง 
ตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง โดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วันที่และเวลา 
ในเมนูตั้งคา (0 271)
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A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปยัง D 
จะเปดการใชงานไฟแบ็คไลทสําหรับปุมและ
แผงควบคุม ทําใหสามารถใชกลองในท่ีมืดได
งายขึ้น เม่ือปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน 
ไฟแบ็คไลทจะยังสองสวางเปนเวลาสองสาม
วินาทีขณะท่ีฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางาน 
หรือจนกระทั่งล่ันชัตเตอร หรือหมุนสวิทช
เปดปดการทํางานไปยัง D อีกคร้ัง

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และ
เวลาในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในท่ีอ ุณหภูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

สวิทชเปดปดการทํางาน
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การแสดงผลของชองมองภาพ

24 27

3 42

1

87 9 10 1513 14 1611 20

22 23 2625

1912 17

21

5

6

18

1 สัญลักษณแสดง Roll 1, 2

2 กรอบพ้ืนท่ี AF ........................................... 9
3 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือก เปด 
ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d9, 
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ)....... 265

4 จุดโฟกัส.................................. 94, 105, 261
5 สัญลักษณแสดงความสูงต่ํา 1, 3

6 ตรวจพบการกะพริบ ............................... 254
7 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

............................................. 32, 108, 112

8 ระบบวัดแสง.......................................... 124
9 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE) ................. 137

10 สัญลักษณล็อคความไวชัตเตอร ...... 136, 268
11 ความไวชัตเตอร ............................. 129, 131

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ................................. 98
12 สัญลักษณการล็อครูรับแสง ............ 136, 268
13 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 130, 131

รูรับแสง (จํานวนสต็อป).......................... 130
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1 สามารถแสดงไดโดยการกดปุมท่ีไดกําหนด ระนาบกลองในชองมองภาพ ไวโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 268)

2 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดงความสูงต่ํา เม ื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั ง” 
(ภาพถายบุคคล)

3 ทําหนาท่ีเหมือนกับสัญลักษณแสดง roll เม่ือหมุนเปลี่ยนทิศทางกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั้ง” 
(ภาพถายบุคคล)

4 จะปรากฏบนหนาจอเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 187) สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางานจะสวางขึ้นเมื่อชารจแฟลช

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

14 โหมดการถายภาพ ..................................126
15 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ......194
16 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ...............139
17 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......119

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

18 คาความไวแสง (ISO)..............................119
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเอง.................................................165
ปริมาณ Active D-Lighting.....................180
โหมดพื้นท่ี AF ........................................100

19 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
..............................................................31

20 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 4 .......187
21 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .....196

22 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 266
23 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .................... 130
24 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 132

สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 139
25 คําเตือนแบตเตอรี่ใกลหมด ....................... 30
26 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/

แฟลช .................................................. 143
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ ........................................ 148
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 152

27 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 31, 362
จํานวนภาพที่เหลือ กอนท่ีหนวยความจํา
บัฟเฟอรจะเต็ม............................. 115, 362
คาการชดเชยแสง................................... 139
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 194
สัญลักษณแสดงโหมด PC

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไม ใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต ็ม
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ปุมปรับแกสายตา
ยกปุมปรบัแกสายตาแลวหมุนจนการแสดงผลของ
ชองมองภาพ จุดโฟกัส และกรอบพื้นที่ AF อยูในระยะคมชัด 
ขณะหมนุปุมปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับชองมองภาพ 
โปรดระวังอยาใหนิ้วหรอืเล็บเขาตา กดปุมปรบัแกสายตา
กลับเขาที่เมื่อทานปรบัโฟกัสไดตามที่ทานพอใจแลว

A เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา
เลนสปรับแกสายตา (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 295)
สามารถนํามาใชเพื่อปรับแกสายตาของชองมองภาพได กอนจะ
ประกอบเลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา ใหถอด
กระจกชองมองภาพ DK-17F ออกโดยปดชัตเตอรชองมองภาพ
เพื่อปลดล็อคชองมองภาพ (q) จากน้ัน ใชน้ิวโปงและน้ิวอื่น
จับกระจกชองมองภาพเบาๆ แลวหมุน ออกตามที่แสดง
ในภาพ (w)

กรอบพ้ืนท่ี AF

จุดโฟกัส

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส
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การใชจอภาพแบบปรับเอียงได
สามารถปรับมุมและหมนุจอภาพไดตามที่แสดงดานล างนี้

การถายภาพปกติ: ใชงานจอภาพตามปกติ
ในตําแหนงการจัดเก็บ

ถายภาพมุมต่ํา: เอียงจอขึ้นเพื่อถายภาพใน
ไลฟวิวดวยการถือกลองไวต่ํา

ถายภาพมุมสูง: เอียงจอลงเพื่อถายภาพใน
ไลฟวิวดวยการถือกลองไวสูง
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D การใชงานจอภาพ
หมุนจอภาพเบาๆ และหยุดเมื่อทานรูสึกถึงแรงตานทาน อยาใชแรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวัง
เหลาน้ีอาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย หากใชขาตั้งกลอง โปรดใชความระมัดระวังอยาให 
หนาจอสัมผัสกับขาตั้ง

อยายกหรือถือกลองถายรูปท่ีจอภาพ การไมปฏิบ ัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย 
หากไมใชจอภาพสําหรับถายรูป ใหพับกลับไปยังตำแหนงการจัดเก็บ

หามสัมผัสบริเวณทางดานหลังของจอภาพ หรือปลอยใหพ้ืนผิว
ภายในของจอภาพสัมผัสกับของเหลว การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังเหลาน้ีอาจเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑ ทํางานผิดปกติได

โปรดระมัดระวังเปนพิเศษ 
หามสัมผัสบริเวณนี้
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การใชหนาจอสัมผัส
จอภาพที่ไวตอการสัมผัสรองรับการใชงานดังตอไปนี้:

แตะเร็วๆ
ปดนิ้วในระยะสั้นๆ ไปทางซายหรือขวาทัว่จอภาพ

เล่ือน
เลื่อนนิ้วผานจอภาพ

กาง/บีบ
วางสองนิ้วบนจอภาพและกางออกหรอืบีบนิ้วเขาหากัน
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❚❚การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ (0 226) สามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อ:
• ดูภาพอื่น
• ซูมเขาหรอืซูมออก
• ดูภาพขนาดยอ
• ดูภาพยนตร

ในระหวางไลฟวิว ทานสามารถใชหนาจอสัมผัสเพ ื่อถายรูปได (ชัตเตอรสัมผัส; 0 56) หรอื
เพื่อวัดคาสําหรบัการวัดไวตบาลานซเฉพาะจุด (0 169) นอกจากนีย้ังสามารถใช
หนาจอสัมผัสเพื่อพิมพ (0 273) หรือไปยังเมนูตางๆ ได (0 29)

D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสจะตอบสนองตอไฟฟาสถิต และอาจไมตอบสนองเมื่อติดฟลมปองกัน หรือเม่ือใชเล็บ 
หรือใสถุงมือสัมผัส อยาใชแรงมากเกินไปหรือส ัมผัสหนาจอดวยวัตถุท่ีแหลมคม

D การใชหนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสอาจไมตอบสนองตามที่คาดหวังไว หากทานพยายามใชงานขณะเอาฝามือหรือน้ิวอีกน้ิว
วางไวในตําแหนงท่ีสอง กลองอาจไมจดจําทาทางอ ื่นๆ หากสัมผัสเบาเกินไป น้ิวมือเคลื่อนไหวเร็วเกินไป
หรือระยะสั้นเกินไป หรือขาดการสัมผัสกับหนาจอ หรือหากการเคลื่อนไหวของนิ้วสองนิ้วท่ีบีบหรือ
กางออกน้ันไมไดประสานกันอยางถูกตอง

A เปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส 
ทานสามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบ
สัมผัส ในเมนูตั้งคา (0 274)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกทิศทางที่ทานจะปดน้ิวเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ ในการแสดงภาพแบบเต ็มจอ 
โปรดดู B > การควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 274)



14

ข้ันตอนแรก

รอยสายคลองกลอง
รอยสายคลองเขากับชองรอยบนตัวกลองใหแนน

ชารจแบตเตอร่ี
ใสแบตเตอรี่และเสียบเครื่องชารจ (ข้ึนอยูกับประเทศหรอืภมูิภาค เครื่องชารจอาจใหมา
พรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง) แบตเตอรีท่ี่หมดแลวจะใช
เวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที
• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: เสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC 
ของเครื่องชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ (w) 
แลวหมนุอะแดปเตอร 90° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรี่แลวเสียบปล๊ักเครื่องชารจ

กานล็อคอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง

90°
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• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรีแ่ลวเสียบ
ปล๊ักสายไฟ

ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพรบิขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ

D แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ
อานและทําตามคําเตือนและขอควรระวังใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน” (0 x) และ 
“การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง” (0 319)
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ใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรอืถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบวาสวทิชเปดปดอยูใน
ตําแหนง OFF (ปด) ใสแบตเตอรีใ่นทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยใหแบตเตอรีก่ดกานล็อค
แบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรีเ่ขาทีเ่มื่อใสแบตเตอรีล่งไปจนสุด

ถือการดหนวยความจําตามแนวที่แสดงในภาพ แลวสอดเขาไปในชองจนคลิกเขาที่
• การดหนวยความจํา XQD:

• การดหนวยความจํา SD:

กานล็อคแบตเตอรี่
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D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง 
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมต หรือ
ในระหวางท่ีมีการบันทึก ลบขอมูล หรือคัดลอกข อมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอย างรุนแรง
• อยาใชแรงกดการดเขาไปในตัวกลอง การไมปฏิบ ัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหายได
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมตั้งใจ เม่ือสวิทชน้ีอยูในตําแหนง “lock” 
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดและ
จะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได 
(คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนจอภาพถาทานพยายามจะกดช ัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา 
ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “write”

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและชองมองภาพ
จะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่ท่ีชารจแลว
บรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา S 
จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
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❚❚การนําแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก

การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ 
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรทีแ่สดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แลวใชมือดึงแบตเตอรีอ่อก

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปดการทํางานของกลอง จากนั้น 
เปดฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา แลวนำการดออกตามทีไ่ดอธิบายไวดานลาง
• การดหนวยความจํา XQD: 
กดปุมเปดเพื่อดีดการดออกมาสวนหนึ่ง (q) 
จากนั้นจะสามารถดึงการดออกดวยมือได (w)

• การดหนวยความจํา SD: 
กดการดเขาไปเพื่อดีดการดออกมา (q) 
จากนั้นจะสามารถดึงการดออกดวยมือได (w)

การดหนวยความจํา XQD

การดหนวยความจํา SD
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ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมือ่ถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมือนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทัว่ไปคือ AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

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 (0 284), ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)
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การต้ังคาพ้ืนฐาน
ตัวเลือกภาษาในเมนูตั้งคาจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดเมนูครั้งแรก เลือกภาษาและ
ตั้งนาฬิกาในกลอง

1 เปดกลอง

2 เลือก ภาษา (Language) ในเมนูต้ังคา
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูกลอง จากนั้นไฮไลท ภาษา 
(Language) ในเมนตูั้งคาแลวกดปุม 2 สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการใชเมนู โปรดดู “การใชงานเมนูกลอง” 
(0 25)

A การเชื่อมตอกับสมารทดีไวซดวย SnapBridge
ติดตั้งแอพ SnapBridge บนสมารทดีไวซของทานเพื่อดาวนโหลดรูปภาพจากกลอง
หรือควบคุมกลองจากระยะไกล สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู SnapBridge 
คําแนะนําในการเชื่อมตอ (สําหรับกลอง D-SLR) ท่ีใหมา

สวิทชเปดปดการทํางาน

ปุม G
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3 เลือกภาษา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทภาษาที่ตองการ แลวกด J

4 เลือก โซนเวลาและวันท่ี
เลือก โซนเวลาและวันท่ี แลวกดปุม 2

5 กําหนดโซนเวลา
เลือก โซนเวลา แลวกดปุม 2 กด 4 หรือ 2 
เพื่อไฮไลทโซนเวลาทองถิ่น (ชอง UTC แสดงผลตาง
เปนช่ัวโมงระหวางโซนเวลาทีเ่ลือกไวกับเวลาสากล
เชิงพิกัด หรือ UTC) แลวกด J
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6 เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน
เลือก ชดเชยเวลากลางวัน แลวกดปุม 2 คาเริ่มตน
จะปดฟงกช่ันชดเชยเวลากลางวัน ถามกีารใชชดเชย
เวลากลางวันในโซนเวลาทองถิ่น ใหกด 1 เพื่อไฮไลท 
เปด แลวกด J

7 ต้ังวันท่ีและเวลา
เลือก วันท่ีและเวลา แลวกดปุม 2 กด 4 หรือ 2 
เพื่อเลือกรายการ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง
กด J เมื่อตั้งนาฬิกาเปนวันที่และเวลาปจจุบัน 
(โปรดทราบวากลองจะใชนาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง)

8 กําหนดรูปแบบวันท่ี
เลือก รูปแบบวันที่ แลวกดปุม 2 กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลือกลําดับการแสดงป เดือนและวัน แลวกด J

9 ออกไปยังโหมดถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมด
ถายภาพ
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บทเรียน

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถ
เขาถึงไดจากเมนกูลอง หากตองการดูเมนู ใหกดปุม G

เมนูกลอง: ขอมูลเบ้ืองตน

แท็บ
เลือกจากเมนูดังตอไปน้ี:
• D: การแสดงภาพ (0 248)
• C: การถายภาพ (0 250)
• 1: การถายภาพยนตร (0 256)
• A: การตัง้คาแบบกําหนดเอง (0 260)

• B: ตั้งคา (0 271)
• N: รีทัช (0 278)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 280)

สญัลักษณแสดงวิธีใช (0 25)

ปุม G

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
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การใชงานเมนูกลอง

❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ทานสามารถคนหาเมนูตางๆ ผานทางหนาจอสัมผัสหรือใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J

ปุมเลือกคําส่ัง

ปุม J
เลือกรายการที่ไฮไลท

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d แสดงท่ีมุมดานลางซายของหนาจอ ทานสามารถแสดงวิธีใชของตัวเลือกหรือเมนู
ท่ีเลือกไวในปจจุบันไดโดยการกดปุม L (Z/Q) กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนหนาจอ กดปุม L 
(Z/Q) อีกคร้ังเพื่อกลับสูเมนู

ปุม L (Z/Q)

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลือกรายการที่ไฮไลท

เลื่อนเคอรเซอรลง
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนู
ปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไว
ในเมนูทีเ่ลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนทูี่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G

ปุม J
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โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 หรอืการกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะใหผลเชนเดียวกับการกด J 
แตในบางรายการจะสามารถทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง
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❚❚การใชหนาจอสัมผัส
นอกจากนี ้ทานยังสามารถคนหาเมนูตางๆ ไดโดยการใชงานหนาจอสัมผัสดังตอไปนี้

เลื่อน เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนหนาจอ

เลือกเมนู แตะสัญลักษณเมนูเพื่อเลือกเมนู

เลือกตัวเลือก/
ปรับการตั้งคา

แตะรายการเมนูเพื่อแสดงตัวเลือก และ
แตะสัญลักษณ หรือตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยน 
ถาตองการออกโดยไมเปลี่ยนการตั้งคา 
ใหแตะ Z
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ระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
กอนถายภาพ โปรดตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรีแ่ละจํานวนภาพที่สามารถบันทกึไดตาม
ที่อธิบายดานลาง

❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ

การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

สัญลักษณ
คําอธิบายแผงควบคุม ชองมองภาพ

L — แบตเตอรี่เต็ม
K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —
I —

H d
แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอร่ีหรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ) ไมสามารถลั่นชัตเตอรได ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และ
การดหนวยความจําไว สัญลักษณการดหนวยความจำและ
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงขึ้น (ในบางกรณีซึ่งพบได
นอยมาก การดหนวยความจําบางการดจะแสดงขอมูลน้ีเฉพาะ
เม่ือกลองเปดอยู)

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทกึได
กลองมชีองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง 
ชองหนึง่สําหรบัใสการด XQD สวนอีกชองสําหรบัใสการด 
SD เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบ หนาทีข่องแตละ
การดจะถูกกําหนดดวยตัวเลือกที่เลือกไวสําหรบั 
เลือกชองบรรจุการดหลัก และ ฟงกชั่นชองบรรจุ
การดรอง; เมือ่ตั้งคา ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง 
เปนคาเริม่ตนของ ภาพท่ีเกินมา (0 93), การดในชอง
บรรจุการดรองจะถูกใชเมื่อชองบรรจุการดหลกัเต็มแลว
เทานั้น

แผงควบคุมจะแสดงวาไดใสการดใดอยูในปจจุบ ัน 
(ตัวอยางนี้แสดงสัญลักษณทีป่รากฏขึ้นเมือ่ใส การดไวทั้งสอง
ชอง) ถาเกิดขอผิดพลาดขึ้น (เชน การดหนวยความจําเต็ม
หรือการดที่อยูในชอง SD ล็อคอยู) สัญลักษณของการด
ดังกลาวจะกะพรบิ (0 330)

แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถ
บันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000 จะถูกปดเศษ
ลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน ค าระหวาง 4000 
ถึง 4099 จะแสดงเปน 4.0 k)

ชองบรรจุการด SD

ชองบรรจุการด XQD

แผงควบคุม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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การถายแบบ “เล็งแลวถาย”

1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับ
มือจับของกลองดวยมอืขวาและประคองตัวกลองหร ือ
เลนสดวยมือซาย

จับกลองตามภาพทีแ่สดงขณะจัดองคประกอบภาพถาย
บุคคล (แนวตั้ง)

2 จัดองคประกอบภาพ
ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูตรงกลาง
จุดโฟกัส จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยให 
วัตถุหลักอยูตรงกลางจุดโฟกัส

จุดโฟกัส
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3 กดปุมกดชตัเตอรลงครึ่งหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
ภาพ สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 
(I) จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ 
เมื่อกลองโฟกัสภาพไดแลว

4 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ 
และกลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาที อยาดีด
การดหนวยความจําออก หรือถอด 
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟฟา
จนกวาไฟจะดับและการบันทึกเสรจ็สมบูรณ

การแสดงผลของ
ชองมองภาพ

คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
F H
(กะพริบ) กลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีจุดโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ (0 110)

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ชองมองภาพและจอแสดงผลของแผงควบคุมจะดับลงถาไมมีการใชงานกลอง
เปนเวลาประมาณหกวินาทีเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึงเพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง

ระบบวัดแสงเปด ระบบวัดแสงปด
ทานสามารถปรับระยะเวลากอนท่ีการตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงโดยอตัโนมัติ โดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 263)

A ปุมเลือกคําสั่ง
สามารถใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสขณะที่เปดระบบ
วัดแสงได (0 105)

ปุมเลือกคําสั่ง
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การดูภาพถาย

1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจําที่มี
ภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอื่นๆ
ทานสามารถแสดงรูปภาพเพิ่มเติมไดโดยการกด 4 
หรือ 2 หรอืปดนิ้วไปทางซายหรือขวาบนจอแสดงผล 
(0 226)

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 249), ภาพถายจะแสดงใน
จอภาพโดยอตัโนมัติหลังจากถายภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกการดหนวยความจําท่ีจะแสดงภาพ โปรดดู “ปุมควบคุมการเลน” 
(0 224)

ปุม K
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❚❚การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ธิบายไวใน 
“การดูภาพถาย” (0 35) ตําแหนงของภาพปจจุบัน
จะแสดงดวยสัญลักษณที่มุมดานลางซายของหนาจอ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุม O 
(Q) อีกครัง้เพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การแสดงภาพ 
หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกด K

A ลบ
หากตองการลบภาพหลายๆ ภาพหรือเลือกการดหนวยความจําท่ีจะลบภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ (0 246)

ปุม O (Q)
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การถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C 
(การถายภาพไลฟวิว)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
กรณีนีจ้ะไมสามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได

3 จัดตําแหนงจุดโฟกสั
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่อธิบายไวใน “การเลือกโหมดพื้นที่ AF” (0 42)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

จุดโฟกัสจะกะพริบเปนสีเขียวและปุมกดชัตเตอร 
จะใชงานไมไดขณะที่กลองโฟกัส ถากลองโฟกัสภาพได 
จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง 
(โปรดทราบวายังสามารถถายภาพได แมจุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัส
ในจอภาพกอนถายภาพ) ทานสามารถล็อคคาแสงไดโดยการกดปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลาง (0 137); สวนโฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
ใชเลนส AF-S หรือ AF-P หากใชเลนสชนิดอืน่ๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธ
ท่ีตองการ โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลง
ไดขณะท่ีกลองโฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได 
กลองอาจไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสจะมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบเม่ือถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท 
หลอดไอโซเดียม หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

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

• วัตถุเคลื่อนท่ี
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5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปด
การทํางาน

6 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว

A ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
ขณะถายไลฟวิว ทานสามารถกดปุม J เพื่อแสดงตัวอยาง
ผลจากความไวชัตเตอร รูรับแสง และคาความไวแสง (ISO) 
ท่ีมีตอคาแสงได สามารถปรับคาแสงไดคร้ังละ ±5 EV (0 139) 
แมวาคาในชวง –3 ถึง +3 EV เทาน้ันท่ีจะสงผลตอการแสดง
ภาพตัวอยาง โปรดทราบวาภาพตัวอยางอาจแสดงภาพที่ถาย
ออกมาไดไมแมนยํานักหากมีการใชแสงแฟลชชวย, เปดใช 
Active D-Lighting (0 180), HDR (High Dynamic Range); 
0 182) หรือการถายครอม, เลือก A (อตัโนมัติ) ไวสําหรับคาพารามิเตอร คอนทราสต ของ Picture 
Control (0 178) หรือเลือก p เปนความไวชัตเตอร หากวัตถุมีแสงจาหรือทึบ ส ัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพริบเพื่อเตือนใหทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผลตอคาแสงอยางแมนยํา จะเปดใช
ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวไมไดหากเลือก A หรือ % เปนความไวชัตเตอร
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A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X เพื่อขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 16 เทา หน าจอนําทางจะปรากฏในกรอบสีเทา
ท่ีมุมลางขวาของหนาจอ ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมที่มองไมเห็นในหนาจอ หรือ
กด W (M) เพื่อซูมออก

ปุม X หนาจอนําทาง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยูขณะถายไลฟวิว โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 

(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 264)
• การเลือกหนาทีข่องปุมบนัทกึภาพยนตรและแปนหมนุเลอืกคาํสัง่ และหนาที่ของปุมเลอืกคาํสัง่
ตรงกลาง โปรดด ูA > การตัง้คาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุมบนัทึก
ภาพยนตร + y (0 268) และ f2 (ปุมเลอืกคาํสัง่ตรงกลาง, 0 268)

• สําหรับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจของปุม a โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 
(ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว, 0 270)
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หากตองการถายภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ 
ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

การเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปน้ีสามารถเลือกใชไดในโหมดไลฟวิว: 

หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมด AF แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

โฟกัสอัตโนมัติ

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง นอกจากนี้ 
ยังสามารถโฟกัสไดโดยการแตะวัตถุบนหนาจอ ซึ่งในกรณีน้ีกลองจะล็อคโฟกัสจนกวาทาน
จะยกน้ิวออกจากจอแสดงผลเพื่อถายภาพ

AF-F

AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร 
โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง นอกจากนี้ ยังสามารถโฟกัสไดโดยการแตะ
วัตถุบนหนาจอ ซึ่งในกรณีน้ีกลองจะล็อคโฟกัสจนกวาทานจะยกนิ้วออกจากจอแสดงผล
เพื่อถายภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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การเลือกโหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF ตอไปน้ีสามารถเลือกใชในไลฟวิวได:

โหมด คําอธิบาย

!

AF ที่ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคล
โดยอัตโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูส ีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบหลายใบหนา 
กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการเลือกวัตถุอื่น ใหใชปุมเลือกคําสั่ง) 
หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดอีกตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีวัตถุเบือนหนาออกจาก
กลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ หากทานสัมผัสหนาจอ กลองจะโฟกัสบนใบหนาท่ี
ใกลกับน้ิวของทานแลวถายภาพเมื่อทานยกนิ้วออกจากหนาจอ

5

AF พ้ืนที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชถายวัตถุอื่นๆ ท่ีไมใช
ภาพบุคคล ใชปุมเลือกคําสั่งหรือการควบคุมดวยระบบสัมผัสเพื่อเล่ือนจุดโฟกัสไปยังตําแหนง
ตางๆ ของกรอบภาพ หรือกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อวางจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพ

6
AF พ้ืนที่ปกติ: โฟกัสบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ ใชปุมเลือกคําสั่งหรือการควบคุมดวย
ระบบสัมผัสเพื่อเล่ือนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกดปุมเลือกคําสั่ง
ตรงกลางเพื่อวางจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

3 AF แบบจุดเข็ม: จะทํางานเหมือนกับ AF พ้ืนท่ีปกติ ยกเวนแตวาจะใชจุดโฟกัสท่ีขนาดเล็ก
กวาเพื่อเจาะจงโฟกัสบนจุดเปาหมายท่ีเล็กกวา
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หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ AF ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

&

AF ติดตามวัตถ:ุ จัดตําแหนงใหจุดโฟกัสอยูท่ีวัตถุ แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง จุดโฟกัส
จะติดตามวัตถุท่ีเลือกไวขณะที่วัตถุเคลื่อนท ี่ผานกรอบภาพ หากตองการยกเลิกการติดตาม
วัตถุ ใหกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางอกีคร้ัง หร ือ ทานสามารถเริ่มตนติดตามไดโดยการแตะ
แบบวัตถุบนจอภาพ หากตองการหยุดการติดตามและถายภาพ ใหยกน้ิวออกจากหนาจอ 
หากกําลังติดตามอยู การสัมผัสท่ีใดก็ไดบนจอภาพจะทําใหกลองโฟกัสไปท่ีวัตถุปจจุบัน 
และจะถายภาพเมื่อทานยกนิ้วออกจากหนาจอ โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตาม
วัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอื่นบดบัง 
เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป 
มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย

โหมด คําอธิบาย
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หากตองการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 111), ใหหมุน
วงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส 
หากตองการขยายภาพในจอภาพเพื่อการโฟกัสที่แมนยํา 
ใหกดปุม X (0 40)

ทานยังสามารถเปดใชเสนขอบการโฟกัส ซ่ึงจะใช เสนขอบสี
เพื่อแสดงวัตถุที่อยูในโฟกัสไดอีกดวย หากตองการเปดใช
เสนขอบการโฟกัส ใหกดปุม i และเลือกตัวเลือกใดก็ได
ที่ไมใช ปด สําหรับ ระดับการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ 
(0 45)

แมนวลโฟกสั

A การดูตัวอยางโฟกัสขณะถายไลฟวิว
หากตองการเลือกคารูรับแสงสูงสุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการดูตัวอยางโฟกัสขณะถายไลฟวิว ใหกดปุม 
Pv; สัญลักษณแสดงคารูรับแสงสูงสุด (0 54) จะปรากฏ การคืนคารูรับแสงไปเปนคาเดิม ใหกดปุม
อีกคร้ังหรือโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ หากปุมกดชัตเตอรถูกกดลงครึ่งหน่ึงเพื่อถายภาพระหวางการดู
ตัวอยางโฟกัส รูรับแสงจะกลับไปเปนคาเดิมกอนท่ีจะถายภาพ

ปุม X

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i 
ขณะถายภาพไลฟววิ ใชหนาจอสัมผัสหรอืคนหาเมนูโดยใช
ปุมเลือกคําสั่งและปุม J, กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
รายการ, 2 เพื่อดูตัวเลือก และ J เพื่อเลือกตัวเลือกที่
ไฮไลทและกลับไปยังเมนูปุม i กดปุม i อีกครั้งเพื่อออก
ไปยังหนาจอการถายภาพ

การใชปุม i

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับการถายภาพไลฟวิว (0 83)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 180)

มานชัตเตอรชุดแรก
แบบอิเล็กทรอนิกส

เปดใชหรือปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกแบบอเิล็กทรอนิกสสําหรับ
การถายแบบภาพยกกระจกขึ้น (0 265)

ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิว 
(โปรดทราบวาความสวางของจอภาพ
จะสงผลตอไลฟวิวเทาน้ัน และจะไม
สงผลตอภาพถายหรือภาพยนตร 
หรือตอความสวางของจอภาพสําหรับ
เมนูหรือการแสดงภาพ; หากตองการ
ปรับความสวางของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก 
ความสวางของจอภาพ ในเมนูตั้งคา; 0 271)

ปุม i
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WB หนาจอ
ขณะถายภาพ
ดวยไลฟวิว

ในขณะที่ถายภาพไลฟวิว ทานสามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซ (เฉดสี) ของจอภาพ
เปนคาท่ีแตกตางจากคาท่ีใชสําหรับ
ภาพถายได (0 156) การดําเนินการนี้
จะมีผลหากแสงไฟที่อยูในพื้นท่ี
ถายภาพน้ันแตกตางจากที่ใช
เม่ือถายภาพ เน่ืองจากบางครั้งเปนกรณี
ท่ีมีการใชแฟลชหรือไวตบาลานซท่ีตั้งคาเอง การปรับไวตบาลานซหนาจอ
ขณะถายภาพดวยไลฟวิวเพื่อสรางเอ็ฟเฟกตท่ีคลายคลึงกันกับคาท่ีใชสําหรับ
ภาพถายจริงจะทําใหถายภาพที่ใหผลลัพธท่ีตองการไดงายขึ้น 
หากตองการใชไวตบาลานซเดียวกันสําหรับท้ังม ุมมองในจอภาพและ
ในภาพถาย ใหเลือก ไมมี ไวตบาลานซหนาจอจะถูกตั้งคาใหมเม่ือปดกล อง 
แตจะสามารถเลือกคาลาสุดท่ีใชไดโดยการกดปุม a ขณะท่ีกดปุม U 
คางไว

ซูมแสดงภาพ
พรอมกัน 2 พ้ืนที่

ดูกรอบพื้นท่ีท่ีแตกตางกันสองแหงคูกัน 
(0 48) สามารถใชตัวเลือกน้ีได 
ตัวอยางเชน การจัดแนวอาคารกับ
ขอบฟา

การถายภาพไลฟวิว
แบบไมมีเสียง

ปดเสียงท่ีเกิดจากชัตเตอรเม่ือถายภาพ (0 49)

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ระดบัการแสดงโฟกัส
ดวยเสนขอบ

วัตถุท่ีอยูในโฟกัสจะแสดงดวยเสนขอบ
สี รวมถึงระหวางการซูมโฟกัส (0 40) 
เลือกจาก 3 (ความไวสูง), 
2 (มาตรฐาน), 1 (ความไวต่ํา) และ 
ปด; การตั้งคาย่ิงสูง ความลึกท่ีแสดง
ในขณะโฟกัสก็จะย่ิงมากขึ้น สามารถ
เปลี่ยนสีของเสนขอบท่ีเขาโฟกัสไดโดย
การใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 
(สีไฮไลทของเสนขอบที่เขาโฟกัส, 
0 265)

ตัวแปลงภาพ
เนกาทีฟ

สรางคาบวกจากฟลมเนกาทีฟสีหรือขาวดํา (0 52)

ตัวเลือก คําอธิบาย

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนที่
การเลือก ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนท่ี ในการถายภาพ
ไลฟวิว เมนูปุม i จะแยกจอแสดงผลเปนสองชองแยกแสดง
พื้นที่กรอบภาพคูกันดวยอัตราการซูมสูง ตําแหน งของพื้นที่
ขยายแสดงอยูในหนาจอนําทาง

ใชปุม X และ W (M) เพื่อซูมเขาและซูมออก หรือใชปุม 
L (Z/Q) เพื่อเลือกชอง แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อน
พื้นที่ที่เลือกไปทางซายหรือทางขวา การกด 1 หรือ 3 
จะเลื่อนพื้นที่ทัง้สองข้ึนหรือลงพรอมกัน หากตองการโฟกัส
ที่วัตถุตรงกลางของพื้นที่ที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่ง หากตองการออกจากการแสดงภาพพรอมกัน 
2 พื้นที่ ใหกดปุม i

หนาจอนําทาง

พ้ืนท่ีในโฟกัส



49

การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง
หากตองการปดเสียงชัตเตอรขณะถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม i และเลือก เปด (โหมด 1) หรอื 
เปด (โหมด 2) สําหรับ การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง

ตัวเลอืก คําอธิบาย 

เปด (โหมด 1)

ลดการสั่นท่ีเกิดจากชัตเตอรเม่ือถายภาพทิวท ัศนและวัตถุอื่นๆ ท่ีอยูน่ิง ควรใช
ขาตั้งกลอง อัตราการบันทึกภาพสูงสุดสําหรับโหมดลั่นชัตเตอร CH คือประมาณ 
6 ภาพตอวินาที ทานสามารถตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 119) เปนคาไดตั้งแต 
Lo 1 ถึง 25600

เปด (โหมด 2)

สามารถถายภาพที่อัตราท่ีสูงกวาตอนที่เลือก เปด (โหมด 1) ในโหมดลั่นชัตเตอร 
S, Q, E และ MUP กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอร หน่ึงคร้ัง 
ขณะที่ในโหมดถายภาพตอเน่ืองจะถายภาพท่ีประมาณ 15 ภาพตอวินาที (CL และ 
QC) หรือ 30 ภาพตอวินาที (CH) ไดสูงสุด 3 วินาที พ้ืนท่ีภาพจะถูกจํากัดอยูท่ี 
DX (24×16) ขนาดภาพที่ 3600 × 2400 และคุณภาพของภาพที่ JPEG Normal★

ปด ปดใชการถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง
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A การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง
การถายภาพซอน (0 254) และการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนานจะถ ูกปด (0 253) 
และแฟลชจะใชไมได ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง โฟกัสและรูรับแสงจะใชคาคงที่ตามท่ีใชในภาพ
แรกท่ีถายในแตละชุด อาจมองเห็นการกะพริบหรือแถบไดในหนาจอและในภาพที่ถายภายใตแสงไฟ
ฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม (สําหร ับขอมูลเก่ียวกับการลดการกะพริบและแถบ 
โปรดดูตัวเลือก ลดการกะพริบ ในสวนของเมนูการถายภาพยนตร, 0 254) ขณะที่วัตถุท่ีเคลื่อนไหว
อาจจะแสดงผิดเพี้ยน โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอนผาน
กรอบภาพดวยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน 
บริเวณหรือแถบสวางอาจปรากฏขึ้นในฉากจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิดแสงสวางเปนชวงๆ 
หรือเม่ือวัตถุไดรับแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ

ระยะเวลาที่ทานสามารถถายภาพตอจะแสดงแทนที่จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

สามารถเปดใชหรือปดใชการถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียงไดโดยการใชตัวเลือก การถายภาพไลฟวิว
แบบไมมเีสียง ในเมนูถายภาพ (0 255)

A เสียงกลอง
ทานอาจไดยินเสียงกลองโฟกัส เชนเดียวกับเสียงของกลไกรูรับแสงเมื่อทานปรับรูรับแสงในโหมด A หรือ 
M หรือถายภาพในโหมด P หรือ S

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง d11
หากเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d11 (ไลฟวิวในโหมดถายภาพตอเนื่อง, 0 266) 
เม่ือไดเลือก เปด (โหมด 1) ไวสําหรับ การถายภาพไลฟววิแบบไมมเีสียง หนาจอจะมืดลงชั่วขณะ
เม่ือล่ันชัตเตอรแลวจะเปดขึ้นมาอีกคร้ังเพ ื่อแสดงภาพ เม่ือเลือก เปด (โหมด 2) ภาพจะไมแสดงเมื่อ
ถายแลว; แตสัญลักษณ C จะปรากฏบนหนาจอเมื่อถายภาพแลวแทน (สัญลักษณ จะกะพริบ
ระหวางการถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)
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A “เปด (โหมด 2)”
สามารถปรับการตั้งคาแสงตอไปน้ีไดเม่ือเลือก เปด (โหมด 2):

รูรับแสง ความไวชัตเตอร คาความไวแสง (ISO) 3

P, S 1 — — —
A ✔ — —
M ✔ ✔ 2 ✔

1 คาแสงสําหรับโหมด S จะเทียบเทากับโหมด P
2 เลือกความไวตั้งแต 1/30 วินาที ถึง 1/8000 วินาที
3 ในโหมด M จะสามารถตั้งคาความไวแสง (ISO) เปนคาตั้งแต Lo 1 ถึง 25600 ไดดวยตนเอง

หรือใหกลองปรับเองโดยอตัโนมัติ ในโหมดการถายภาพอื่นๆ กลองจะตั้งคาความไวแสง (ISO) 
โดยอัตโนมัติ

สามารถใชการชดเชยแสงเพื่อปรับคาแสงไดสูงถึง ±3 EV ทานสามารถดูตัวอยางคาแสงไดบนจอภาพ 
การกด J จะแสดงสัญลักษณแสดงคาแสง (0 132) เพื่อแสดงความแตกตางระหวางคาแสงที่เลือก
และคาแสงที่วัดไว; หากตองการซอนสัญลักษณแสดง ใหกด J อีกคร้ัง

เปด (โหมด 2) จะใชรวมกับคุณสมบัติบางอยางของกลองไมได เชน โปรแกรมแบบยืดหยุน (0 128), 
การถายครอม (0 142), Active D-Lighting (0 180), HDR (High Dynamic Range; 0 182), 
ควบคุมขอบมืด (0 253), การควบคุมความผิดเพี้ยนอตัโนมัติ (0 253), โหมดหนวงเวลาถาย 
(0 264) และพารามิเตอร ความชัดเจน ของ Picture Control (0 178) หากเลือก RAW ชองหลัก - 
JPEG ชองรอง สําหรับ ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง ในเมนูถายภาพ ภาพ JPEG จะถูกบันทึกไปยัง
การดท้ังสองชอง

A “เปด (โหมด 2)” และขอมูลภาพ
ขอมูลภาพสําหรับภาพที่ถายโดยเลือก เปด (โหมด 2) สําหรับ การถายภาพไลฟววิแบบไมมีเสยีง 
และตั้งไวตบาลานซไวท่ี v (อัตโนมัติ) ไมรวมอุณหภูมิสี (0 234)
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ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ
หากตองการบันทึกคาบวกของสําเนาฟลมเนกาทีฟ ใหกดปุม i และเลือก เนกาทีฟสี หรอื 
เนกาทีฟโทนสีเดียว สําหรบั ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

1 วางตําแหนงเนกาทีฟไวขางหนาพ้ืนหลังสีขาวหร ือสีเทาที่ไมมลีวดลาย
ขอแนะนําใหใช AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED หรือเลนส Micro อ่ืนๆ และ
แหลงกําเนิดแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐอยางใดอยางหนึ่งทีม่ี Ra (ดัชนคีวามถูกตอง
ของสี) สูง เชน กลองไฟ หรือ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ทีใ่หคา CRI สูง

2 ในไลฟวิว ใหกดปุม i และไฮไลท 
ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ แลวกด 2
สีที่ปรากฏในจอแสดงผลจะเปนสีตรงขาม  
โหมดแฟลชจะตั้งคาอัตโนมัติเปน s; 
หากตองการใชแฟลช ใหเลือกโหมดแฟลชอื่น

3 เลือกประเภทฟลม
ไฮไลท เนกาทีฟสี หรือ เนกาทีฟโทนสีเดียว และกด 
J

4 จัดองคประกอบภาพเพื่อบันทึกภาพฟลมเนกาทีฟ
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5 ปรับคาแสง
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการปรบัความสวางและ
กด 1 หรอื 3 เพื่อปรบัคาแสง หากตองการดูวัตถุ
ของทานดวยกําลังขยายที่สูงข้ึน ใหกด X (0 40) 
กด J เพื่อดําเนินการ

6 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพและบันทกึในรปูแบบ JPEG

D ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ
ไมมีตัวเลือกท่ีใชไดสําหรับการลบฝุน, รอยขีดขวน หรือ สีท่ีไมสมํ่าเสมอเน่ืองจากฟลมจาง ภาพจะถูก
บันทึกในรูปแบบ JPEG ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสำหรับคุณภาพของภาพ; ภาพที่ถายโดยไดเลือก
ตัวเลือก JPEG ไวจะถูกบันทึกท่ีการตั้งคาท่ีเลือกไว ขณะท่ีภาพที่ถายโดยเลือก NEF (RAW) หรือ TIFF 
(RGB) ไวจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG Fine★ รายการเมนูและคุณสมบัติบางอยาง รวมถึง
การถายครอมและการเลื่อนโฟกัสจะใชไมได โหมดการถายภาพจะถูกตั้งเปน A และไมสามารถ
เปลี่ยนได
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย

q เวลาที่เหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางานภายใน 30 วินาที
หรือนอยกวา

w

สัญลักษณแสดงสถานะ
ไวตบาลานซหนาจอ
ขณะถายภาพดวยไลฟววิ

เฉดสจีอภาพ (ไวตบาลานซหนาจอขณะถายภาพดวยไลฟววิ) 
สามารถปรับไดโดยใช WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟววิ 
ในเมนูปุม i (0 45)

e
สัญลักษณแสดงคา
รูรับแสงสูงสุด

แสดงเมื่อกดปุม Pv เพื่อเลือกคารูรับแสงสูงสุด (0 44)

r โหมดโฟกัสอัตโนมัติ โหมดโฟกัสอัตโนมัติปจจุบัน (0 41)

t โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน (0 42)

y จุดโฟกัส
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับตัวเลือก
ท่ีเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลังจะเปลี่ยน
เปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือกตัวเลือกอื่น
ท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 0 264—5 
วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนมัต)ิ ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลา
อาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว

tr

y

q

w

e
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากตองการซอนหรอืแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R กราฟฮิสโตแกรมจะแสดง
เฉพาะในตัวอยางคาแสงเทานั้น (0 39) หรอืเมือ่เลือก เปด (โหมด 2) สําหรบั การถายภาพ
ไลฟวิวแบบไมมีเสียง (0 49) จอแสดงผลระนาบกลองและกราฟฮิสโตแกรมจะใชไมไดกับ
ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

ระนาบกลอง (0 272) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ
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แตะหนาจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วข้ึนเพื่อถายภาพ

แตะสัญลักษณที่แสดงในภาพเพื่อเลือกการดําเนนิการ
โดยการแตะที่จอภาพในโหมดถายภาพ เลือกจากตัวเล ือก
ตอไปนี้:

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโฟกัสการถายภาพแบบสัมผ ัส โปรดดู “โฟกัสอัตโนมัติ” (0 41)

การถายภาพระบบสัมผสั (ชัตเตอรสัมผสั)

ตวัเลือก คําอธิบาย 

W (ชัตเตอรสัมผัส/AF: เปด)

แตะหนาจอเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสและโฟกัส (เฉพาะโฟกัส
อัตโนมัติ จะไมสามารถใชชัตเตอรสัมผัสเพ่ือโฟกัสไดเม่ือหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี M เพื่อเลือกแมนวลโฟกัส) กลองจะล็อค
โฟกัสขณะนิ้วของทานอยูบนหนาจอ และชัตเตอรจะลั่น เม่ือทาน
ยกน้ิวออกจากหนาจอ

V (AF แบบสัมผัส: เปด)
เหมือนขางตน เวนแตการยกนิ้วขึ้นจากหนาจอไมไดเปนการ
ล่ันชัตเตอร ถาติดตามวัตถุ (0 42) กําลังทํางานอยู 
ทานสามารถโฟกัสวัตถุปจจุบันไดโดยแตะหนาจอ

X (ชัตเตอรสัมผัส/AF: ปด) ปดใชงานชัตเตอรและ AF สัมผัส



57

D การถายภาพโดยใชตัวเลือกถายภาพแบบสัมผัส
สามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัสและถายภาพได แมเม่ือสัญลักษณ W ปรากฏอยูเพื่อแสดงวาเปดใช
ชัตเตอรสัมผัสอยู ใชปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพในโหมดถายภาพตอเน่ือง (0 113) และในระหวาง
การบันทึกภาพยนตร สามารถใชตัวเลือกถายภาพแบบสัมผัสไดเฉพาะเพื่อถายภาพทีละภาพในโหมด
ถายภาพตอเน่ือง และไมสามารถถายภาพระหวางการบันทึกภาพยนตรได

ไมสามารถใชหนาจอสัมผัสเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสเมื่อล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสอยูในตําแหนง L (ล็อค) 
(0 105) แตยังคงสามารถใชเพื่อเลือกวัตถุเม่ือเลือก AF ท่ีใบหนาสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 42)

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 116) โฟกัสจะล็อคท่ีวัตถุท่ีเลือกเมื่อทานสัมผัสหนาจอ และเวลาตั้งถาย
จะเร่ิมตนเมื่อทานยกนิ้วออกจากหนาจอ ท่ีคาตั้งจากโรงงาน ชัตเตอรจะลั่นประมาณ 10 วินาทีหล ังจาก
เวลาตั้งถายเริ่มตน สามารถเปลี่ยนการหนวงเวลาและจํานวนภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (ตัง้เวลาถาย, 0 264) หากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ จํานวนภาพ มากกวา 1 กลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพหลังจากภาพอื่นโดยอตัโนมัติจนกระท่ังจํานวนภาพที่เลือกไวถูกบันทึก
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D การถายภาพในไลฟวิว
หากตองการปองกันไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอภาพถายหรือคาแสง ใหปดตัวเปดปด
ชองมองภาพ (0 116)

ภาพอาจมีขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางเกิดขึ้นบนจอภาพ แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพ
ท่ีถายออกมาก็ตาม และอาจมีแสงจาหรือแถบเกิดข ึ้นบางจุดโดยมีแสงสวางเปนชวงๆ และมีสัญญาณ
กะพริบ หรือวัตถุเกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากนี้ 
ภาพอาจผิดเพี้ยนในวัตถุท่ีเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางย่ิง หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลือ่นท่ี
ผานกรอบภาพในแนวนอนดวยความเร็วสูง สามารถลดการกะพริบถ่ีและแถบที่ปรากฏบนจอภาพ
เม่ือถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียมไดโดยใช
ตัวเลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 258) แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏบน
ภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหา
ดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลอง
เสียหาย

ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 263) ฟงกชั่น
ตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ

A เสียงเตือนระหวางไลฟวิว
เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากทานปรับรูรับแสงหรือใชปุมเลือกไลฟวิวระหวางถายภาพไลฟวิว
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ภาพยนตร
โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้สําหรับขอมูลการบันท ึกและการดภูาพยนตร

ทานสามารถบันทึกภาพยนตรในไลฟวิวได

1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 (ไลฟวิวของ
ภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
เปนการปรับปรงุการรบัแสง กรณีนี้จะไมสามารถด ูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

การบันทึกภาพยนตร

D สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 71) จะแสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A ไวตบาลานซ
สามารถกําหนดคาไวตบาลานซไดตลอดเวลาโดยการกดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง 
(0 156)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 เลือกโหมดโฟกัส (0 41)

4 เลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 42)

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

A AF แบบจุดเข็ม
AF แบบจุดเข็มจะใชไมไดในโหมดภาพยนตร

A การโฟกัส
สามารถปรับโฟกัสไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงกอนเร่ิมตนการบันทึก หรือทานสามารถ
โฟกัสดวยตนเองตามที่อธิบายใน “แมนวลโฟกัส” (0 44)

ปุม AF-ON
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6 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มตนการบันทึก ส ัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทกึไดจะแสดงใน
จอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยการกดปุมเลือกคําสั่ง
ยอยตรงกลาง (0 137) หรือเปล่ียนไดถึง ±3 EV โดยใช
การชดเชยแสง (0 139); ทั้งนี้ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
จะใชไมได ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กลองจะสามารถ
โฟกัสใหมไดโดยการกดปุม AF-ON หรอืโดยการแตะ
วัตถุของทานในจอภาพ

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลอง โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงท่ีเกิดจากกลองถายรูปหรือเลนส
ขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนคารูรับแสง

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาท่ีเหลือ
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7 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก 
การบันทึกจะเสรจ็สิ้นโดยอัตโนมัติเมือ่ถายภาพยนตรถึง
ความยาวสูงสุด หรือการดหนวยความจําเต็ม 
(โปรดทราบวาการถายภาพอาจสิ้นสุดลงกอนถึง
ความยาวสูงสุด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเร็วในการเขียนของ
การดหนวยความจํา)

8 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว
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A โหมดการถายภาพ
การตั้งคาแสงตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในโหมดภาพยนตร:

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

A ✔ — — 2, 3

M ✔ ✔ ✔ 3, 4

1 คาแสงสําหรับโหมด S จะเทียบเทากับโหมด P
2 สามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดสําหรับคาความไวแสงโดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) > 

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

คาความไวแสง (โหมด M) ขีดจํากัดคาสูงสุดเมื่อเลือก เปด สําหรับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส 
ในเมนูการถายภาพยนตรจะเปน ISO 25600

4 หากเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) 
ในเมนูการถายภาพยนตร ทานสามารถเลือกขีดจํากัดคาสูงสุดของคาความไวแสง (ISO) ไดโดยใช
ตัวเลือก ความไวแสงสูงสุด

ในโหมดการถายภาพ M สามารถปรับคาความไวชัตเตอรไดระหวาง 1/25 วินาที และ 1/8000 วินาที 
(คาความไวชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถใชไดจะแตกตางกันตามอัตราการบันทึกภาพ; 0 69) ในโหมด
การถายภาพโหมดอื่น ความไวชัตเตอรจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ หากในโหมด P หรือ S วัตถุมีแสง
มากเกินไปหรือนอยเกินไป ใหปดการทํางานไลฟววิ แลวเร่ิมไลฟวิวอีกคร้ัง หรือเลือกคาแสง A แลวปรับ
รูรับแสง
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ดัชนี
หากกําหนด ใสเคร่ืองหมายดัชนี ใหกับปุมควบคุมโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง, 
0 270) ทานสามารถกดปุมควบคุมทีเ่ลือกระหวาง
การบันทึกเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรมขณะเลน
และตัดตอ (0 76) ในภาพยนตรแตละไฟล สามารถเพิ่ม
ดัชนไีดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือก
คําสั่งตรงกลาง; 0 268)

• การเลือกหนาท่ีของปุม Fn1, Fn2 และ Pv และปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง; 0 270)

• การเลือกวาจะใชปุมกดชตัเตอรเพื่อเริ่มการถายภาพไลฟวิวหรือเพื่อเริ่มและสิน้สุดการบนัทึกภาพยนตร 
โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 270)

• สําหรับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจของปุม a โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 
(ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว; 0 270)

ดัชนี
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การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม i ในโหมด
ภาพยนตร ใชหนาจอสัมผัสหรือคนหาเมนูโดยใชปุมเลือก
คําสั่งและปุม J, กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการ, กด 
2 เพื่อดูตัวเลือก และกด J เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลทและ
กลับไปยังเมนูปุม i กดปุม i อีกครั้งเพื่อออกไปยังหนาจอ
การถายภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับภาพยนตร (0 68)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม เลือกขนาดและอัตราเฟรม (0 69)

คณุภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 69)

Active D-Lighting
ปรับ Active D-Lighting (0 180) จะใชไมไดเม่ือระดับการแสดงโฟกัส
ดวยเสนขอบแสดงอยูหรือท่ีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลว โมชัน) และ 
3840 × 2160 (0 69)

ความไวของไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความไว
ของไมโครโฟน (0 258) จะมี
ผลตอท้ังไมโครโฟนในตัวกลองและ
ไมโครโฟนภายนอก (0 295)

ลดความไวไมโครโฟน
ลดอตัราขยายของไมโครโฟนและปองกันไมใหเสียงเพี้ยนขณะบันทึก
ภาพยนตรในสภาพแวดลอมท่ีมีเสียงดัง

การตอบสนองความถี่ ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
ภายนอก (0 259)

ปุม i
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ลดเสียงรบกวนจากลม เปดหรือปดใชการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใชวงจร low-cut filter 
ของไมโครโฟนในตัวกลอง (0 259)

ปลายทาง เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีตองการใช
บันทึกภาพยนตรได (0 256)

ความสวางของจอภาพ
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวางของจอภาพ (โปรดทราบวาจะมีผลตอ
ไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผลตอภาพถายหรือภาพยนตรหรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ; 0 45)

ใชปุมเลือกคําสั่ง
เพ่ือปรับรูรับแสงดวย

ไฟฟา

เลือก เปดใช เพื่อเปดใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟา กด 1 เพื่อปรับรูรับแสง
ใหกวางขึ้น กด 3 เพื่อปรับรูรับแสงใหแคบลง

ชดเชยแสงดวยปุมเลือก
คําสั่ง

การเลือก เปดใช จะทําใหสามารถตั้งคาการชดเชยแสงไดโดยการกด 1 
หรือ 3

แสดงไฮไลท

หากเลือก รูปแบบที่ 1 หรือ รูปแบบที่ 2 แสงเงาจะถูกใชเพื่อแสดงไฮไลท 
(พ้ืนท่ีสวางของกรอบภาพ) ทานสามารถเลือกระดับความสวางท่ีจําเปน
ในการเรียกใชการแสดงไฮไลทไดโดยการใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง g2 
(ความสวางของสวนไฮไลท, 0 270) ระดับการแสดงโฟกัสดวยเสน
ขอบ จะถูกปดเมื่อแสดงไฮไลท

ความดังของหูฟง กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความดังของหูฟง

VR แบบอิเล็กทรอนิกส

เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสในโหมด
ภาพยนตร แตจะใชไมไดท่ีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลวโมชัน) และ 
3840 × 2160 (0 69) โปรดทราบวาหากเปดระบบลดภาพสั่นไหวแบบ
อิเล็กทรอนิกสอยู ระดบัการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ จะถูกปด มุมมอง
ภาพจะลดลงและขอบภาพจะถูกตัดออก

ตวัเลือก คําอธิบาย

ไฮไลท

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2
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ระดับการแสดงโฟกัส
ดวยเสนขอบ

เลือกวาจะแสดงวัตถุท่ีอยูในโฟกัส
โดยเสนขอบสีขณะท่ีใชแมนวล
โฟกัสหรือไม

เลือกจาก 3 (ความไวสูง), 
2 (มาตรฐาน), 1 (ความไวต่ํา) และ 
ปด; การตั้งคาย่ิงสูง ความลึกท่ี
แสดงในขณะโฟกัสก็จะย่ิงมากขึ้น 
สามารถเปลี่ยนสีของเสนขอบท่ีเขา
โฟกัสไดโดยการใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d8 (สีไฮไลทของเสน
ขอบที่เขาโฟกัส, 0 265) เสนขอบท่ีเขาโฟกัสจะใชไมไดเม่ือเปดแสดง
ไฮไลทหรือท่ีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลวโมชัน) และ 3840 × 2160 
(0 69) หรือเม่ือเปด Active D-Lighting (0 180) หรือระบบลดภาพ
ส่ันไหวแบบอเิล็กทรอนิกส

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอปุกรณเสริม หรือ ไมโครโฟนไรสาย ME-W1 เพื่อ
บันทึกเสียงสําหรับภาพยนตรได (0 295)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก ควรใช
ความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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พ้ืนที่ภาพ: การเลือกการตัดสวนภาพยนตร
ทานสามารถเลือกพื้นที่ภาพโดยใชตัวเลือก พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูถาย
ภาพยนตร เลือก FX เพื่อถายภาพยนตรในรูปแบบที่เรียกวา “รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส 
FX” และเลือก DX เพื่อถายใน “รปูแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX” ความแตกตางระหวาง
สองรูปแบบนี้แสดงในภาพดานลาง

ขนาดของพื้นที่ที่บันทึกคือประมาณ 35.9 × 20.2 มม. (รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX) 
และ 23.5 × 13.2 มม. (รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX) ภาพยนตรทีถ่ายดวยเลนสรูปแบบ 
DX และเลือก เปด ไวสําหรับ พ้ืนท่ีภาพ > ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 84) ในเมนูการถาย
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในรปูแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX เชนเดียวกับภาพยนตรทั้งหมด 
(โดยไมข้ึนอยูกับเลนสที่ใชหรือตัวเลือกที่เลือกสําหรบั พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ) 
ที่มีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลวโมชัน) การเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอ ิเล็กทรอนิกส
โดยการเลือก เปด สําหรับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส ในเมนูปุม i จะลดขนาดการตัดภาพ 
และเพิ่มทางยาวโฟกัสที่ปรากฏเล็กนอย

FX DX
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ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร
ตัวเลือก ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตรจะใชเพื่อเลือกขนาดเฟรม 
(แบบพิกเซล) และอัตราเฟรม ทานยังสามารถเลือกตัวเลือก คุณภาพภาพยนตร ไดสอง
ตัวเลือก ไดแก สูงและปกติ ตัวเลือกเหลานี้จะกําหนดอัตราบิทสูงสุด ดังที่แสดงไวในตาราง
ตอไปนี้

ตัวเลือก 1

อัตราบิทสูงสุด 
(Mbps) (★ 

คุณภาพสูง/ปกต)ิ 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

A
1920×1080; 30p ×4 
(สโลวโมชัน) 4

36
การบันทึก: 3 นาที
แสดงภาพ: 12 นาที

B
1920×1080; 25p ×4 
(สโลวโมชัน) 4

C
1920×1080; 24p ×5 
(สโลวโมชัน) 4

29
การบันทึก: 3 นาที
แสดงภาพ: 15 นาที

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

2 เม่ือเลือกตัวเลือกน้ี คุณภาพภาพยนตรจะถูกกําหนดคงที่ท่ี “สูง”
3 ภาพยนตรแตละเร่ืองจะถูกบันทึกไดสูงสุด 8 ไฟล  ขนาดสูงสุด 4 GB จํานวนไฟลและความยาวของ

แตละไฟลจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกท่ีเลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพ
ภาพยนตร

4 โปรดดู “ภาพยนตรสโลวโมชัน” (0 70)
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❚❚ภาพยนตรสโลวโมชัน
หากตองการบันทึกภาพยนตรสโลวโมชัน ใหเลือก 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชนั), 
1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน) หรือ 1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชนั) สําหรับ 
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร ภาพยนตรที่บันทึกที่อ ัตราความเรว็คูณ 4 
หรือ 5 จะแสดงทีอั่ตราความเรว็สําหรับเอ็ฟเฟกตสโลวโมชัน; ตัวอยางเชน ภาพยนตรที่ถาย
โดยเลือก 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) จะบันทึกที่อัตราเฟรมประมาณ 120 ภาพ
ตอวนิาที (120p) และเลนภาพที่ประมาณ 30 ภาพตอวินาท ี (30p)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
อัตราเฟรม *

บันทึกที่ เลนภาพยนตรที่
1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) 120p 30p
1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน) 100p 25p
1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชัน) 120p 24p

* อัตราการบันทึกภาพตามจริงคือ 119.88 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 120p, 29.97 เฟรม
ตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 30p และ 23.976 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 24p

D ภาพยนตรสโลวโมชัน
เม่ือเลือกตัวเลือกสโลวโมชัน คุณภาพจะถูกจํากัดอยูท่ี “ปกติ” และพ้ืนท่ีภาพจะถูกจํากัดอยูท ี่ DX 
ไมวาจะใชเลนสชนิดใดหรือเลือกตัวเลือกใดก็ตามสําหรับ พ้ืนที่ภาพ > เลอืกพ้ืนที่ภาพ ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 256) ภาพยนตรท่ีถายโดยเลือก AF ท่ีใบหนา, AF แบบจุดเข็ม หรือ AF 
ติดตามวัตถุไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 42) จะถูกบันทึกโดยใช AF พ้ืนท่ีกวาง
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย

q
สัญลักษณแสดง 
“No movie”

แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

w ลดเสียงรบกวนจากลม จะแสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม (0 259)

e
สัญลักษณแสดง VR 
แบบอิเล็กทรอนิกส

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดระบบลดภาพสั่นไหวแบบอเิล็กทรอนิกส 
(0 259)

r ความดังของหูฟง
ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง 
จะแสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอกับหูฟงของผูผลิตอ ื่นแลว

t การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน (0 259)

y ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน (0 258)

u ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะแสดงเปนสีแดงหากระดับเสียงสูง
เกินไป ทานควรปรับความไวของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

i
สัญลักษณแสดงการ
บันทึก HDMI

จะแสดงขึ้นหากกําลังบันทึกภาพยนตรหลายเรื่องพรอมกันไปยัง
อุปกรณท่ีเชื่อมตอผานทาง HDMI

o
สัญลักษณแสดงลด
ความไวไมโครโฟน

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดใชลดความไวไมโครโฟน (0 259)

!0 เวลาที่เหลือ เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได

!1 ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร (0 69)

!2
สัญลักษณการแสดงผล
ไฮไลท

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดการแสดงผลไฮไลท

!3
สัญลักษณแสดง
“No power aperture”

จะแสดงวาไมสามารถใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได

e

w

u

t

r

y

!0i
q

o

!1

!2

!3
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากตองการซอนหรือแสดงสัญลักษณในจอภาพ ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 272) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 30 วินาทีก อนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
(0 54) ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเร่ิมการบันทึกภาพยนตร 
โปรดทราบวาไลฟวิวจะยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเม ื่อหมดเวลานับถอยหลัง แมจะมีเวลาการบันทึก
ท่ียังเหลืออยู

A การปรับการตั้งคาระหวางการบันทึกภาพยนตร
ไมสามารถปรับความดังของหูฟงขณะที่บันทึกได หากเลือกตัวเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจาก I 
(ปดไมโครโฟน) สามารถเปลี่ยนความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเปนการตั้งคาอื่นๆ ท่ีไมใช I 
ขณะกําลังดําเนินการบันทึก
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การถายภาพในโหมดภาพยนตร
การถายภาพในโหมดภาพยนตร (ไมวาในโหมดไลฟววิหรือระหวางบันทึก
ภาพยนตร) ใหเลือก ถายภาพ สําหรบั การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 
(กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร (0 270) ทานสามารถถายภาพ
ดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 ไดตลอดเวลาโดยการกดปุมกดช ัตเตอรลงจนสุด 
หากกําลังบันทึกภาพยนตรอยู การบันทึกจะสิ้นสุดและคลิปที่บันทึกไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทกึ

ยกเวนในขนาดเฟรม 3840 × 2160 (0 69), รูปถายจะถูกบันทึกในรูปแบบที่เลือกสําหรับ 
คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 88); ภาพที่ถายดวยขนาดภาพ 3840 × 2160 
จะถูกบันทึกที่คุณภาพของภาพ JPEG Fine★ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขนาดภาพ โปรดดู 
“ขนาดภาพ” (0 74) โปรดทราบวาไมสามารถดูตัวอยางคาแสงสําหรบัภาพถายเมื่อหมนุปุม
เลือกไลฟววิไปที่ 1; แนะนําใหใชโหมด P, S หรอื A แตจะสามารถดผูลลัพธที่ถูกตองได
ในโหมด M จากการดูตวัอยางคาแสงโดยการหมนุปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C
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❚❚ขนาดภาพ
ขนาดของภาพที่ถายในโหมดภาพยนตรจะแตกตางกันไปตามพื้นที่ภาพ (0 256) และตัวเลือก
ที่เลือกไวสําหรบั ขนาดภาพ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 91)

พ้ืนที่ภาพ ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล)

FX
ใหญ 8256 × 4640
กลาง 6192 × 3480
เล็ก 4128 × 2320

DX
ใหญ 5408 × 3040
กลาง 4048 × 2272
เล็ก 2704 × 1520

D การบันทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นท่ีสี sRGB การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียม 
หรือกับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอน
ดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ โปรดดูตัวเลือก 
ลดการกะพริบ ในสวนของเมนูการถายภาพยนตร, 0 258) อาจมีการกะพริบถ่ีๆ ปรากฏขึ้นดวย
ในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสว าง
ไดเชนกัน บริเวณหรือแถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและ
แหลงกําเนิดแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจา
ชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมด
ภาพยนตร หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 40) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) หรือมีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

ไมสามารถใชงานแสงแฟลชได

การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนสออกหรือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ีคาใหม
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A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลัน่ชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุมกดชัตเตอร (0 270) สามารถกดปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม
และสายลั่นชัตเตอร (0 295) ลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตนไลฟวิวหรือกดลงจนสุดเพื่อเร่ิมตนและสิ้นสุด
การบันทึกภาพยนตร
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 223) แตะสัญลักษณ a 
ในจอภาพหรือกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเร ิมแสดงภาพ ตําแหนงปจจุบันของทานจะถูก
แสดงดวยแถบแสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

สัญลักษณ a แถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว กด 3 เพื่อหยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อแสดงภาพยนตรตอไปหลังหยุดชั่วคราว หรือ
ระหวางยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/เดินหนา

กดปุม 4 เพื่อยอนกลับ และกดปุม 2 เพื่อไป
ขางหนา ความเร็วจะเพิ่มขึ้นทุกคร้ังท่ีกดปุม 
ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 
16 เทา; กดปุมควบคุมคางไวเพื่อขามไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร 
(เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพ 
สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุดแสดงภาพยนตรชั่วคราว 
ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาทีละหน่ึงกรอบภาพ; กดปุมคางไว
เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

เร่ิมการเลนภาพ
สโลวโมชัน กด 3 ขณะท่ีภาพยนตรหยุดชั่วคราวเพื่อเร่ิมการเลนสโลวโมชัน
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ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลัง 10 วินาที

ขามไปขางหนา/
ขางหลัง

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนาหรือถัดไป หรือ
ขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายหากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง กด X เพ่ือเพ่ิมเสียง, กด W (M) เพื่อลดเสียง
ดูตัวเลือกการ
ตัดตอภาพยนตร กดปุม i หรือ J เพื่อดูตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร (0 78)

ออก กด 1 หรือ K เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ
กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 64) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึ้นมา
ในการแสดงภาพเต็มจอ

ไปที่ คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ที่มีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือก
เปนภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนของภาพยนตร

การสรางสําเนาของภาพยนตรทีม่ีการตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 223)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายไวใน “การดภูาพยนตร” 
(0 76) โดยกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเริ่ม
และเลนตอ และกด 3 เพื่อพักการเลน และกด 4 หรือ 
2 หรือหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรอืยอย
เพื่อคนหาเฟรมที่ตองการ ทานสามารถดูตําแหนงของ
ภาพยนตรโดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร หยุดการเลนไวช่ัวคราวเมื่อถึงเฟรมเปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตัวเลือก คําอธิบาย

9 เลือกจุดเร่ิมตน/
จุดสิ้นสุด

สรางสําเนาที่ตัดสวนท่ีไมตองการออกไป

4 บันทึกเฟรมปจจุบัน บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

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

4 เลือก จุดเร่ิมตน
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท 
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนาเฟรมปจจุบัน
จะถูกลบออกเมือ่ทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (ในการขามไป
ขางหนาหรอืยอนกลับ 10 วินาที ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก ในการขามไปที่ดัชนี หรือเฟรมแรกหร ือเฟรม
สุดทายในกรณีที่ภาพยนตรไมมดีัชน ีใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย)

จุดเร่ิมตน
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6 เลือกจุดส้ินสุด
กด L (Z/Q) เพื่อสลับจากจุดเริ่มตน (w) ไปที่จุด
สิ้นสุดเครื่องมอืการเลือก (x) จากนั้นเลือกเฟรมปด
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมที่อยูหลังเฟรมที่เลือก
จะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนาในขั้นตอนที ่9

7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมทีต่องการปรากฏขึ้น 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 (Z/Q)
จุดสิ้นสุด
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9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม หากตองการแทนที่ไฟลภาพยนตร
ไฟลตนฉบับดวยไฟลใหมที่ตัดตอเรียบรอยแล ว 
ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

D การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กล องจะไมทําการบันทึกสําเนา
ถาการดหนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

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

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 279)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายใน “การดูภาพยนตร” 
(0 76) โดยกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเริ่มและ
เลนตอ และกด 3 เพื่อหยุดช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไว
ช่ัวคราวที่เฟรมที่ทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมปจจุบัน
กดปุม i หรือ J จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมปจจุบัน 
แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG ของเฟรมปจจุบัน 
ภาพจะถูกบันทึกในขนาดที่เลือกไวสําหรบั ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 69)

A บันทึกเฟรมปจจุบัน
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมปจจุบัน จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง 
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 229)
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ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ

เลือกจากพื้นที่ภาพของ FX (36×24) (รปูแบบ FX), DX (24×16) (รูปแบบ DX), 5:4 (30×24), 
1.2× (30×20) และ 1:1 (24×24)

พ้ืนท่ีภาพ

วงกลมภาพรูปแบบ DX 
(24×16)

วงกลมภาพรูปแบบ FX 
(36×24)

รูปแบบ FX

1.2 เทา

5 : 4

รูปแบบ DX

1 : 1
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❚❚ ตัวเลอืกพื้นที่ภาพ
กลองมีพื้นที่ภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้:

❚❚การตัดครอบอัตโนมัติ
หากตองการเลือกตัดสวน DX อัตโนมัติเมื่อติดเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ พ้ืนท่ีภาพ > 
ตัดสวน DX อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 251) พื้นที่ภาพที่เลือกในเมนูถายภาพหรือกับปุม
ควบคุมที่ตัวกลองจะใชเฉพาะเมือ่ไมไดตดิเลนส DX เลือก ปด เพื่อใชพื้นที่ภาพที่เลือกปจจุบัน
กับเลนสทั้งหมด

ตัวเลอืก คําอธิบาย

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

l 1.2× (30×20) การเลือกตัวเลือกน้ีลดมุมมองภาพและเพิ่มทางยาวโฟกัสท่ีปรากฏของ
เลนสคร้ังละ 1.2 เทาโดยประมาณ

a DX (24×16) รูปภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของ
เลนสโดยประมาณในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5

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

m 1:1 (24×24) ภาพจะถูกบันทึกดวยสัดสวนภาพ 1 : 1

D ตัดสวน DX อตัโนมัติ
จะใชปุมควบคุมกลองเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีภาพไมไดเม่ือติดเลนส DX และเปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ 
(0 87)
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❚❚มาสกการแสดงผลในชองมองภาพ
หากเลือก เปด สําหรับ พ้ืนท่ีภาพ > มาสกการแสดงผลในชองมองภาพ ในเมนูถายภาพ 
พื้นทีภ่ายนอกการครอบตัด 1.2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) และ 1:1 (24×24) 
จะแสดงเปนสีเทาในชองมองภาพ

1.2× (30×20) DX (24×16)

5:4 (30×24) 1:1 (24×24)

A เลนส DX
เลนส DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชกับกลองรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกวาเลนสสําหรับกลอง
รูปแบบ 35 มม. เม่ือประกอบเลนส DX เขากับกลอง หากตั้งคาปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ และ
ไดเลือกตัวเลือกอืน่ท่ีไมใช DX (24×16) (รูปแบบ DX) สําหรับ พ้ืนที่ภาพ ขอบภาพจะมืด ซึ่งอาจไม
ปรากฏในชองมองภาพ แตเม่ือแสดงภาพ ทานอาจสังเกตเห็นความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด

A พ้ืนที่ภาพ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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สามารถเลือกพื้นที่ภาพไดโดยใชตัวเลือก พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนูถายภาพหรือ
โดยการกดปุมควบคมุและการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง

❚❚ เมนพูื้นที่ภาพ

1 เลือก พ้ืนท่ีภาพ
ไฮไลท พ้ืนท่ีภาพ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือก เลือกพื้นท่ีภาพ
ไฮไลท เลือกพื้นที่ภาพ แลวกด 2

3 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบที่เลือกไวจะ
ปรากฏในชองมองภาพ

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไว สําหรับพ้ืนท่ีภาพ
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทำงานของกลอง
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 268) เพื่อกําหนด 
เลือกพื้นที่ภาพ ไปยังปุมควบคุม

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกพื้นที่ภาพ
พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่เลือกไว  แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือ
ยอยจนการตัดสวนภาพที่ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 85)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นทีภ่าพในขณะนั้นสามารถ
เรียกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นที่ภาพในแผงควบคุม
หรือการแสดงผลขอมูลการถายภาพ รูปแบบ FX 
จะแสดงเปน “36 - 24”, 1.2 × เปน “30 - 20”, รปูแบบ 
DX เปน “24 - 16”, 5 : 4 เปน “30 - 24” และ 1 : 1 เปน 
“24 - 24”

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การตัดสวนภาพที่เลือกใชไดในโหมดบันทึกภาพยนตร โปรดดู “พ้ืนท่ีภาพ: การเลือกการตัดสวน
ภาพยนตร” (0 68)

• จํานวนภาพที่สามารถจัดเก็บไวไดเม่ือใชการตั้งคาพ้ืนท่ีภาพตางกัน ใหดู 
“ความจุการดหนวยความจํา” (0 362)
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กลองรุน D850 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
อกีภาพหน่ึงเปน JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW) + JPEG 
Normal★/

NEF (RAW) + JPEG 
Normal

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) 
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ

NEF (RAW) + JPEG 
Basic★/NEF (RAW) 

+ JPEG Basic

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) 
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน

JPEG Fine★/
JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 4 
(คุณภาพสูง)

JPEG Normal★/
JPEG Normal

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 8 
(คุณภาพปกติ)

JPEG Basic★/
JPEG Basic

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 16 
(คุณภาพพื้นฐาน)

TIFF (RGB)
TIFF 

(RGB)

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

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพที่สามารถจัดเก ็บไวไดเม่ือใชการตั้งคาคุณภาพและขนาดของภาพที่
ตางกัน โปรดดู “ความจุการดหนวยความจํา” (0 362)



89

สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม T และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

A การบีบอัดภาพ JPEG
ตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีดาว (“★”) จะใชการบีบอัดท่ีใหคุณภาพสูงสุด; ขนาดของไฟลจะแตกตาง
ไปตามฉาก ตัวเลือกท่ีไมมีดาวจะใชการบีบอัดท่ีออกแบบมาเพื่อสรางไฟลท่ีมีขนาดเล็กกวา; ไฟล จะมี
แนวโนมท่ีจะมีขนาดเทากัน โดยไมขึ้นอยูกับฉากท่ีบันทึก

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

A เมนูคุณภาพของภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพไดโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน 
(0 251)
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❚❚การบีบอัดภาพ NEF (RAW)
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF 
(RAW) > การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

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

ตวัเลือก คําอธิบาย

N
บีบอัดแบบไม
สูญเสียคุณภาพ

ภาพ NEF จะถูกบีบอดัดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะลด
ขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

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

ไมบีบอัด ภาพ NEF จะไมมีการบีบอัด

ตวัเลือก คําอธิบาย

q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

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

A ภาพ NEF (RAW)
ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใช Capture NX-D หรือซอฟตแวรอื่น หรือ
ตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 278)
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ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรือ % เล็ก (โปรดทราบวา
ขนาดภาพจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับ พ้ืนท่ีภาพ, 0 83):

ขนาดภาพ

พ้ืนที่ภาพ ตัวเลอืก ขนาด (พิกเซล)

FX (36×24; รูปแบบ FX)
ใหญ 8256 × 5504
กลาง 6192 × 4128
เลก็ 4128 × 2752

1.2× (30×20) 
ใหญ 6880 × 4584
กลาง 5152 × 3432
เลก็ 3440 × 2288

DX (24×16; รูปแบบ DX)
ใหญ 5408 × 3600
กลาง 4048 × 2696
เลก็ 2704 × 1800

5 : 4 (30×24)
ใหญ 6880 × 5504
กลาง 5152 × 4120
เลก็ 3440 × 2752

1 : 1 (24×24)
ใหญ 5504 × 5504
กลาง 4128 × 4128
เลก็ 2752 × 2752
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สามารถตั้งคาขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดยการกดปุม T และหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคมุ การเลือกขนาดของภาพ NEF 
(RAW) ใชตัวเลือก ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย

A เมนูขนาดภาพ
นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดย
การใชตัวเลือก ขนาดภาพ > JPEG/TIFF ในเมนูการถายภาพ 
(0 251) ภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็กและขนาดกลางจะถูก
บันทึกในรูปแบบบีบอดัแบบไมสูญเสียคุณภาพ 12 บิท 
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) 
และ ความลึกบิทสขีอง NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก NEF 
(RAW)
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เมื่อใสการดหนวยความจําในกลองสองใบ ทานสามารถเลือกใหการดใบหนึ่งเปนการดหลักได
โดยใชรายการ เลือกชองบรรจุการดหลัก ในเมนกูารถายภาพ (0 250) เลือก ชองบรรจุ
การด XQD เพื่อกําหนดการดในชองบรรจุการด XQD ใหเปนการ ดหลัก, ชองบรรจุการด SD 
เพื่อเลือกการด SD สามารถเลือกหนาที่ของการดหลักและการดรองไดโดยใชตวัเลือก ฟงกชั่น
ชองบรรจุการดรอง ในเมนูการถายภาพ (0 250) เลือกจาก ภาพท่ีเกินมา (กลองจะใช
การดรองเมือ่ความจําการดหลักเต็มเทานัน้), สํารอง (ภาพแตละภาพจะถูกบันทึกลงใน
การดหลักและการดรองดวย) และ RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง (เหมอืนกับ สํารอง 
แตภาพ NEF/RAW จากภาพที่ถูกถายโดยใชคา NEF/RAW + JPEG จะถกูบันทกึลงใน
การดหลักเทานั้น สวนภาพ JPEG จะถูกบันทึกลงในการดรองเทานัน้)

การใชการดหนวยความจําสองใบ

A “สํารอง” และ “RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายท่ีสามารถบันทึกไดในการดท่ีมีหนวยความจําเหลือนอยท่ีสุด ปุมกด
ชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหน่ึงเต็ม

A การบันทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําในกลองสองใบ จะสามารถเลือกการดท่ีใชบันทึกภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก 
ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 256)
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมือ่จัดองคประกอบภาพผาน
ชองมองภาพ สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (0 94) หรือปรับดวยตนเอง (0 111) 
ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัสสําหรบัการโฟกัสอ ัตโนมัติหรอืแมนวลโฟกัส (0 105) 
หรือใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสและจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 108)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัต ิใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

กลองจะโฟกัสโดยใชจุดโฟกัส 153 จุด ซ่ึงผูใช
สามารถเลือกได 55 จุด ทีแ่สดงโดย r ในภาพ (0 105)

โฟกัสอัตโนมัติ
ตัวเลือกโหมดโฟกัส

จุดโฟกัสท่ีผูใชสามารถเลือกได
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A เซ็นเซอรกากบาท
จุดโฟกัสเซ็นเซอรกากบาทที่ใชงานไดจะแตกตางกันตามเลนสท่ีใช

เลนส
เซ็นเซอรกากบาท (จุดโฟกัส
เซ็นเซอรกากบาทที่ไฮไลท

ดวยสีเทา 2)

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

เซ็นเซอรกากบาท 99 จุด

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

เซ็นเซอรกากบาท 63 จุด

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

• เลนสท่ีไมใช AF-S, เลนสท่ีไมใช AF-P

เซ็นเซอรกากบาท 45 จุด

1 ท่ีการซูมสูงสุด ในกรณีของเลนสซูม
2 จุดโฟกัสอื่นๆ ใชไลนเซ็นเซอร ซึ่งทําหนาท่ีตรวจจับเสนในแนวนอน
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I และจุดโฟกัสที่ใชได
เม่ือติดเทเลคอนเวอรเตอร AF-S หรือ AF-I แลว สามารถใชจุดโฟกัสท่ีแสดงในภาพสําหรับโฟกัส
อัตโนมัติและการวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกส (โปรดทราบวาคาแสงรวมกันสูงสุดท่ีชากวา f/5.6 
จะทําใหกลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีมีความมืดหรือคอนทราสตต่ํา)

เทเลคอนเวอรเตอร
รูรับแสง
ของเลนส
สงูสดุ 1

จุดโฟกัสที่ใชงานได (จุดโฟกัส
เซ็นเซอรกากบาทถูกไฮไลทดวยสเีทา 2)

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

f/2

จุดโฟกัส 153 จุด (เลือกได 55) 
พรอมกับเซ็นเซอรกากบาท 99 จุดTC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2.8

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

f/2.8

จุดโฟกัส 153 จุด (เลือกได 55) 
พรอมกับเซ็นเซอรกากบาท 45 จุดTC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4

TC-17E II f/4

จุดโฟกัส 37 จุด (เลือกได 17) 
พรอมกับเซ็นเซอรกากบาท 25 จุดTC-800-1.25E ED f/5.6
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เทเลคอนเวอรเตอร
รูรับแสง
ของเลนส
สูงสุด 1

จุดโฟกัสที่ใชงานได (จุดโฟกัส
เซ็นเซอรกากบาทถูกไฮไลทดวยสีเทา 2)

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

จุดโฟกัส 15 จุด (เลือกได 9) 
พรอมกับเซ็นเซอรกากบาท 5 จุด

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

1 ท่ีการซูมสูงสุด ในกรณีของเลนสซูม
2 จุดโฟกัสอื่นๆ จะใชไลนเซ็นเซอร ซึ่งทําหนาท ี่ตรวจจับเสน

แนวนอน แตโปรดทราบวาหากมีเฉพาะเซ็นเซอรกากบาท 5 จุด 
เฉพาะที่แสดงดวย ■ เทาน้ันท่ีจะตรวจจับเสนแนวตั้ง

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

สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิไดโดยกดปุมโหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุม

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ตามคาตั้ง
จากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อส ัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 260)

AF-C

AF ตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางต อเน่ืองขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 99) เพื่อคาดเดา
ระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจำเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถ
ล่ันชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 260)

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A ปุม AF-ON
สําหรับการโฟกัสภาพจากกลอง การกดปุม AF-ON 
จะไดผลแบบเดียวกับการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

A โฟกัสตดิตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาถาว ัตถุเคลื่อนเขาหาหรือเคลื่อนออกจาก
กลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง หรือเม่ือกดปุม AF-ON ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตาม
ระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

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

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

• การปองกันไมใหกลองโฟกัสภาพเมื่อกดปุมกดช ัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a8 (เปดใช AF, 0 261)

• การเลือกโหมดโฟกัสท่ีมีขอจํากัดไปยัง AF-S หรือ AF-C โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 
(บังคบัเลือกโหมดโฟกัสอตัโนมัติ, 0 262)

• การใชแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกโหมดโฟกัส โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลกั/รอง (0 269)

• ตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติท่ีใชไดในไลฟวิวหรือขณะบันทึกภาพยนตร โปรดดู “โฟกัสอัตโนมัติ” (0 41)

ปุม AF-ON
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธีเลือกจุดโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนม ัติ
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัส; กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกเทานัน้ ใชกับวัตถุที่อยูนิ่ง
กับที่

• AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส: เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF-C กลองจะโฟกัส
โดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถ ุเคลื่อนออกจากจุดทีเ่ลือกเปนเวลาสั้นๆ 
จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 9 หรือ 25 จุด: เลือกเมื่อมเีวลาจัดองคประกอบภาพ
หรือเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในรปูแบบทีค่าดเดาได (เชน นักวิง่หรอืรถแขงที่
กําลังแขงขัน)

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

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 153 จุด: เลือกเมือ่ถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อย าง
รวดเรว็และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย (เชน นก)
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• การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ: เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF-C กลองจะติดตามวตัถุที่
เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสทีเ่ลือก และเลือกจุดโฟก ัสใหมตามที่จําเปน ใชเพื่อจัดองคประกอบ
ภาพอยางรวดเรว็เมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเรว็จากขางหนึง่ไปอีกขางหนึ่ง (เชน นกักีฬา
เทนนิส) ถาวตัถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัด
องคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสท ี่เลือก

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสที่ผูใชเล ือก 
เพื่อลดความเสี่ยงของกลองในการโฟกัสที่พื้นหลังแทนที่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรบัวัตถุ
ที่ยากในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดี่ยว หากกล องจับภาพใบหนาไดในโหมดโฟกัส AF-S 
กลองจะเนนไปที่วัตถุภาพบุคคล

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมติั: กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมัต ิแลวเลือกจุดโฟกัส หากตรวจพบใบหนา 
กลองจะเนนทีภ่าพบุคคล จุดโฟกัสที่ใชจะถูกไฮไลทเปน
เวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสภาพแลว; ในโหมด AF-C 
จุดโฟกัสหลักจะปรากฏหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ ไปแลว
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โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมด AF และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุม

A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตน้ีุ 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหลัง
หรือครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคุม ชองมองภาพ
จอแสดงผลจุดโฟกัส

ชองมองภาพ

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 9 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 25 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 72 จุด *

AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีโฟกัส 153 จุด *

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
เปนกลุม

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อัตโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูลเพื่อชวย
ในการโฟกัส
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
หากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF 
เม่ือใชเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I กลองจะเลือก AF จ ุดเดียวโดยอัตโนมัติท่ีคารูรับแสงที่ชากวา f/5.6

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• วิธีการปรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะห างของวัตถุ โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค, 0 260) 
• การเลือกวาจะใหกลองตรวจจับและโฟกัสท่ีใบหน าหรือไมเม่ือเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
สําหรับโหมดพื้นท่ี AF โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (ระบบหาใบหนาแบบติดตาม
ระยะโฟกัส 3 มิต,ิ 0 260)

• การเลือกพ้ืนท่ีท่ีติดตามโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ 
สําหรับโหมดพื้นท่ี AF โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a5 (พ้ืนที่สําหรับการติดตามระยะ
โฟกัส 3 มติิ, 0 261)

• การเลือกจุดโฟกัสและ/หรือโหมดพื้นท่ี AF ตางๆ ตามภาพแนวตั้งและแนวนอน โปรดดู A > 
การตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมุนกลอง, 0 261)

• การจํากัดการเลือกโหมดพื้นท่ี AF โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 (จํากัดการเลือกโหมด
พ้ืนที่ AF, 0 261)

• การเลือกวิธีแสดงจุดโฟกัส โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a12 (ตวัเลือกจุดโฟกัส, 
0 262)

• การใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 269)

• ตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติท่ีใชไดในไลฟวิวหรือขณะบันทึกภาพยนตร โปรดดู “การเลือกโหมดพื้นท ี่ AF” 
(0 42)
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การเลือกจุดโฟกัส
กลองจะโฟกัสโดยใชจุดโฟกัส 153 จุด ซ่ึงสามารถเล ือก
ดวยตนเองได 55 จุดที่แสดงในภาพ ทําใหสามารถ
จัดองคประกอบรปูถายกับวัตถุหลักไวในเฟรมได เกือบ
ทุกตําแหนง ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือก
จุดโฟกัส (ใน AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม ทานสามารถ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกกลุมของจุดโฟกัส)

1 หมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี ●
จะทําใหสามารถใชปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกจุดโฟกัสได

2 เลือกจุดโฟกสั
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัส
ในชองมองภาพขณะที่ระบบวดัแสง
เปดอยู จุดโฟกัสกึ่งกลางสามารถเลือก
ไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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สามารถหมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยัง
ตําแหนงล็อค (L) หลังจากเลือกเสรจ็แลว
เพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัสที่เลือกเปลี่ยน
ไปเมือ่กดปุมเลือกคําสั่ง

A ปุมเลือกคําสั่งยอย
ปุมเลือกคําสั่งยอยสามารถใชแทนปุมเลือก
คําสั่งในการเลือกจุดโฟกัส โฟกัสและรูรับแสง
จะถูกล็อคขณะที่กดปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลาง (0 108, 137) ใหใชปุมเลือกคําสั่ง
ยอยตามที่แสดง; การกดดานขางอาจไมไดผล
ตามท่ีตองการ ระวังเล็บหรือน้ิวมือเขาตาขณะ
ใชปุมเลือกคําสั่งยอย

A AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอตัโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัต ิจะถูกเลือกโดยอตัโนมัติ และจะไมสามารถเลือกจ ุด
โฟกัสแบบแมนวลได

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดโดยใช ปุมเลือกคําสั่ง โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a6 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 261) 

• การเลือกจุดโฟกัสและ/หรือโหมดพื้นท่ี AF ตามภาพแนวตั้งและแนวนอน โปรดดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมุนกลอง, 0 261) 

• การตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” โปรดด ู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a11 (จุดโฟกัส
แบบวนรอบ, 0 262) 

• การเลือกเวลาที่จะใหจุดโฟกัสติดสวางขึ้น โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง a12 (ตัวเลือก
จุดโฟกัส, 0 262) 

• การเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งยอย โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนด
การควบคุมเอง) > ปุมเลือกคําสั่งยอย (0 268) และ ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง (0 268) 

• การเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 
(ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 268)
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุที่จะไมอยูที่จุดโฟกัสเมื่อลงมอืถายจริง ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัส
อัตโนมตัิ (0 110) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายไดใหมหลังจาก
การโฟกัสวัตถุอ่ืนที่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิมของทาน การล็อคโฟกัสจะใหผลดีที่สุด
เมื่อเลือกตัวเลือกอ่ืนที่นอกเหนอืจาก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมตัิไวสําหรับโหมดพื้นที่ AF 
(0 100)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก 
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่ม
โฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ

2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-C (0 98): กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่งคางไว (q) จากนั้นกดปุมเลือกคําสั่ง
ยอยตรงกลาง (w) เพื่อล็อคทัง้โฟกัสและคาแสง 
(สัญลักษณ AE-L จะปรากฏในชองมองภาพ) 
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูในขณะกดปุมเลือกคําสั่งย อย
ตรงกลาง แมวาตอมาทานจะปลอยนิว้ออกจาก
ปุมกดชัตเตอรแลวก็ตาม

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติเมือ่สัญลักษณแสดงว าอยูในโฟกัส (I) 
ปรากฏขึ้นและจะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร และยังสามารถ
ล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง (ดูขางตน)

3 การจดัวางองคประกอบภาพใหมแลว
ถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการ
ถายภาพแตละภาพถาทานยังกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S) 
หรือกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางคาง
ไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทีต่ องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาเปาหมาย
ที่ตองการถายเคลื่อนทีไ่ป ใหโฟกัสใหมอีกคร ั้งที่ระยะหางใหม

A การล็อคโฟกัสดวยปุม AF-ON
ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ จะสามารถล็อคโฟกัสไดโดยใชปุม AF-ON แทนปุมกดชัตเตอร 
(0 99) ถาเลือก AF-ON เทานั้น สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a8 (เปดใช AF, 0 261) 
กลองจะไมโฟกัสเมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน ึ่ง; แตกลองจะโฟกัสเม่ือกดปุม AF-ON แทน ซึ่งโฟกัส
จะล็อคและจะยังคงล็อคอยูจนกวาจะกดปุม AF-ON อีกคร้ัง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชปุมกดชัตเตอรเพ ื่อล็อคคาแสง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 
(ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 263)
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A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (●) อาจปรากฏขึ้นและ
กลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอร ไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี 
ใหใชแมนวลโฟกัส (0 111) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 108) 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 ีความสวางอยูใน
โทนเดียว
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แมนวลโฟกัสจะใชไดสําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) 
หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมตัิไมใหผลลัพธที่ตองการ (0 110)
• เลนส AF: ตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัส
ของเลนส (ถามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปที่โหมด M

• เลนสแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง

หากตองการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของ
เลนสจนกวาภาพที่แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้
จะสามารถถายภาพไดตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยู ใน
โฟกัส

แมนวลโฟกัส

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสของ
กลองไปท่ี AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธีการน้ีจะไม
สามารถใชกับเลนส AF-S และ AF-P ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี M

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพ
เพื่อตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัส
หรือไม (สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 55 จุด) หลังจากวาง
ตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งแลวหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น 
โปรดทราบวาเมื่อถายภาพวตัถุตางๆ ที่กลาวไว ใน “การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี” (0 110) 
บางครั้งสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส 
โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพกอนถายภาพ สําหร ับขอมูลเกี่ยวกับการใชการวัดระยะ
แบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสรมิเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I โปรดดู “เทเลคอนเวอรเตอร 
AF-S/AF-I และจุดโฟกัสที่ใชได” (0 96)

A เลนส AF-P
เม่ือใชเลนส AF-P (0 281) 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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โหมดลั่นชัตเตอร

หากตองการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ใหกดปุมปลดล็อคแปน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปนเลือกโหมดล ั่นชัตเตอร
เพื่อใหตัวช้ีตรงกันกับการตั้งคาที่ตองการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ: กลองจะถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

CL

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ขณะกดปุมชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพตาม
อัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (ความเร็วการถาย
ในโหมด CL, 0 114, 264)

CH

การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ขณะท่ีกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพดวย
อัตราการบันทึกภาพที่ระบุไวใน “แหลงพลังงานและอตัราการบันทึกภาพ” (0 114) ใชกับ
วัตถุท่ีเคลื่อนไหว

Q

ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ีขณะ
กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาท่ีกระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวาใน
โหมดถายทีละภาพ นอกจากนี้ เสียงเตือนจะไมดังไมวาจะเลือกการตั้งคาใดก็ตามสําหรับ 
ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปดเสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 274)

QC
กดชัตเตอร QC (ตอเนื่องแบบเงียบ): ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันท ึกภาพ 
3 ภาพตอวินาที เสียงลั่นชัตเตอรจะเบาลง

E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 116)

ตัวชี้
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แหลงพลังงานและอัตราการบันทึกภาพ
ความเรว็ในการถายภาพตอเนื่องสูงสุดจะแตกตางกันไปตามแหลงพลังงาน ตัวเลขดานลาง
เปนคาอัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยสูงสุดที่สามารถใชไดเมื่อใช AF ตอเนื่อง, คาแสงอัตโนมัติ
แบบปรับเองหรือปรบัชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอร ที่ 1/250 วินาทีหรือเร็วกวา, การตั้งคาอื่นๆ 
นอกเหนือจากคาตั้งจากโรงงานของการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 และหนวยความจําคงเหลือ
ในหนวยความจําบัฟเฟอร

อัตราที่ระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ อัตราการบ ันทกึภาพจะลดลงเมื่อใชเลนสบางชนิด, 
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา, รูรบัแสงแคบ (คารูรบัแสงสูง) หรอืคาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3 ถึง 
Hi 2) หรอืเมือ่เปลี่ยนคาความไวแสง (ISO) ผานการควบค ุมความไวแสงอัตโนมตัิ (0 121), 
ตรวจพบการกะพริบเมื่อเลือก เปดใช สําหรบั ลดการกะพริบ > ต้ังคาการลดการกะพริบ 
ในเมนูถายภาพ (0 254), เปดระบบลดภาพสั่นไหว (ใชไดกับเลนส VR), แบตเตอรี่ต่ํา, 
แบตเตอรี่ขนาด AA ที่ใสไวในชุดแบตเตอรี ่MB-D18 ต่ําหรอืเย็น หรือติดเลนสแบบไมม ีCPU 
โดยเลอืก วงแหวนปรบัรูรับแสง สาํหรบัการตัง้คาแบบกาํหนดเอง f4 (แปนหมนุเลอืกคาํส่ัง) > 
การต้ังคารูรับแสง (0 269)

MUP
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลองเพียง
เล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได (0 118)

แหลงพลงังาน
อัตราการบนัทึกภาพสูงสุด 

(ภาพตอวินาที)
CH CL

กลองพรอมแบตเตอรี่ EN-EL15a หรือปล๊ักตออะแดปเตอร  
AC รุน EP-5B และอะแดปเตอร AC รุน EH-5c/EH-5b

7 1–6

กลองพรอม MB-D18 (EN-EL15a หรือ AA) 7 1–6
กลองพรอม MB-D18 (EN-EL18c) 9 1–8

โหมด คําอธิบาย
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะบันทึก
ภาพถายลงในการดหนวยความจํา โปรดทราบวา อยางไรก็ตาม อัตราการบันทึกภาพจะลดลง
เม่ือบัฟเฟอรเต็ม (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวใน
หนวยความจําบัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในการ
แสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ในชองมองภาพและ
แผงควบคุมขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง และสามารถ
ดูไดในหนาจอระหวางไลฟวิวจํานวนอาจลดลงในเวลาสั้นๆ 
ทันทีท่ีเปดกลอง

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดง
การเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้น การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึง
สองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะการถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยานํา
การดหนวยความจําออกหรือถอด หรือตัดการเชื่อมต อแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงจะดับลง 
ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จส้ิน
การบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอร่ีหมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกด
ชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกลําดับภาพที่จะแสดงในการถายภาพตอเน่ืองแตละชุดหลังจากการถายภาพ โปรดดู D > 
หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (0 249) 

• การเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด โปรดดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง d2 (ถายตอเนื่องสูงสุด, 0 264)

• จํานวนภาพที่สามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด โปรดดู “ความจุการดหนวยความจํา” 
(0 362)
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ฟงกช่ันตัง้เวลาถายสามารถใชลดอาการกลองส ั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุน
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ E

2 จัดองคประกอบภาพและโฟกัสภาพ
ใน AF ทีละภาพ (0 98) ทานจะถายภาพได
หากสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ

โหมดตั้งเวลาถาย (E)

A  ปดตัวเปดปดชองมองภาพ
เม่ือถายภาพโดยไมแนบตาไวท่ีชองมองภาพ ใหปด
ตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหแสงท่ีลอดผาน
ชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง
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3 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปดตัวตั้ง
เวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะเริม่
กะพรบิ กอนการถายภาพสองวินาที 
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะหยุดกะพรบิ 
ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ให หมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพท ี่จะถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ โปรดดู 
A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 264)

• เสียง “บิ๊บ” ท่ีดังเมื่อใชตั้งเวลาถาย โปรดด ู B > ตัวเลือกเสียงเตือน (0 274)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ
กลองเมื่อยกกระจก การใชโหมดยกกระจกขึ้น ใหกดปุม
ปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ MUP (ยกกระจกขึ้น) หลังจากกดปุม
กดชัดเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาโฟกัสและคาแสงแลว ใหกดปุม
กดชัตเตอรที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจก Z จะแสดงใน
แผงควบคุม กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ 
(ในไลฟวิว ไมจําเปนตองยกกระจกขึ้น ภาพจะถูกถ าย
ครั้งแรกเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด) เสียงเตือนจะดังข้ึน 
ยกเวนเมื่อเลือก ปด สําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/
ปดเสียงเตือน ในเมนูตั้งคา (0 274) กระจกจะปดกลับเขาที่เมือ่ถายภาพเสร็จสิ้น

โหมดยกกระจกขึ้น (MUP)

D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานจะไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพได สวนฟงกชั่นโฟกัส
อัตโนมัติและระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพพรามัว
วิธีการปองกันภาพสั่นไหวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลอง โปรดกดปุมกดชัตเตอรอยางนุมนวล 
ควรใชขาตั้งกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดความพรามัวท่ีเกิดขึ้น 
โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง d6 (มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส, 0 265)
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คาความไวแสง (ISO)

สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางทีม่ี เลือกจากการตั้งคา
ตางๆ ตั้งแต ISO 64 ถึง ISO 25600 โดยแตละคาจะหางกันเทยีบเทากับ 1/3 EV ในกรณีพิเศษ 
ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 64 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 1 EV และ
คาความไวแสงเกิน ISO 25600 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 2 EV คาความไวแสง (ISO) ที่สูงจะตองการ
แสงในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูงหรือรูรบัแสงที่แคบได

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดยกดปุม S (Q) และหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุมและชองมองภาพ

การปรับเอง

A เมนูคาความไวแสง (ISO)
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดยใชตัวเลือก 
ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ (0 252)

ปุม S (Q)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสำหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอรท่ี
เร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายนั้นมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น (จุดพิกเซล
สวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง Hi 0.3 
และ Hi 2

A Hi 0.3–Hi 2
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกวา ISO 25600 (เทียบเทากับ ISO 
32000–102400)

A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 64 (เทียบเทากับ ISO 
50–32) ใชสําหรับรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย ในกรณ ี
ท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 64 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 (ระดับ
การเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 262)

• การแสดงคาความไวแสง ISO ในแผงควบคุม โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 (การแสดง
ความไวแสง (ISO); 0 264)

• การลดสัญญาณรบกวนในรูปภาพท่ีถายท่ีความไวแสง (ISO) สูง โปรดดู C > ลดนอยซที่
ความไวแสงสูง (0 253)

• การลดสัญญาณรบกวนในภาพยนตรท่ีถายท่ีความไวแสง (ISO) สูง โปรดดู 1 > ลดนอยซที่
ความไวแสงสูง (0 258)
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ถาเลือก เปด สําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ 
ในเมนูถายภาพ คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรบัโดยอัตโนมัติถาคาที่ผูใชเลือกนั้นไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถ ูกปรบัตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

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

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

ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ
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3 ปรับการต้ังคา
สามารถเลือกคาสูงสุดสําหรบัคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมตัิไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (คาต่ําสุด
สําหรับคาความไวแสง (ISO) จะตั้งเปน ISO 64 
โดยอัตโนมัติ โปรดทราบวาหากผูใชเลือกคาความไวแสง 
(ISO) ที่สูงกวาคาที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด 
กลองจะใชคาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมดรรู ับแสง P และ A คาความไวแสงจะไดรับ
การปรบัเฉพาะเมือ่ไดรบัแสงไมเพียงพอในการใช ความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ 
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด (1/4000–30 วินาที หรือ อัตโนมัติ; ในโหมด S และ M 
คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรที่ผูใช
เลือก) หากเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือกคาความไวชัตเตอรต่ําสุดตามทางยาวโฟกัส
ของเลนส การเลือกความไวที่เร็วเมื่อถายวัตถทุี่เคลื่อนที่เรว็จะชวยลดความพรามัว กด J 
เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ

หากตองการเลือกคาความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับภาพที่ถายโดยใชชุดแฟลชเสริม
ภายนอก ใหใช ต้ังคาความไวแสงสูงสุดดวย M การเลือก เหมอืนกับไมใชแฟลช 
จะตั้งคาความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับการถายภาพโดยใชแฟลชเปนคาทีเ่ลือกปจจุบัน
สําหรับ ความไวแสงสูงสุด

เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดง 
ISO AUTO เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจากคาที่
ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะกะพริบและคาท ี่
เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในชองมองภาพและแผงควบค ุม
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A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับความไวชัตเตอรอัตโนมัติอยางละเอยีดไดโดยไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2: ตัวอยางเชน 
สามารถใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอัตโนม ัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโตเพื่อลดความเบลอได 
อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมัต ิจะทํางานกับเลนส CPU เทาน้ัน; หากใชเลนสชนิดไม มี CPU 
โดยไมมีขอมูลเลนส ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกจํากัดอยูท่ี 1/30 วินาที ความไวชัตเตอรอาจจะลดลง
ต่ํากวาคาต่ําสุดท่ีเลือกไวหากไมสามารถใชค าแสงที่ดีท่ีสุดท่ีคาความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ 
ความไวแสงสูงสุด

A การเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม S (Q) แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงสัญลักษณ ISO AUTO เม่ือเปดใชการควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ และแสดงสัญลักษณ ISO เม่ือปดการใชงาน

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
เม่ือใชแฟลช กลองจะตั้งความไวชัตเตอรต่ําสุดเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด 
เวนแตวาคาน้ีจะเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 266) 
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 266) ในกรณีดังกลาว 
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้น
โดยอตัโนมัติเมื่อใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ํา 
(ใชไดกับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่เขากันได) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกการอางอิงท่ีใชเพื่อตั้งคารูรับแสงเมื่อใชแฟลชกับการควบคุมความไวแสง
อัตโนมัติ โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัต,ิ 0 267)
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คาแสง

ระบบวัดแสงจะกําหนดการวัดคาแสงของกลอง ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี:้

ระบบวัดแสง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

L

เฉลี่ยทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กล องจะวัดแสงเปน
บริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี, สี, องคประกอบ 
และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 281), จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบ
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

M

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั้งเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากท ี่สุดท่ีกลางภาพ 
(หากใชเลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
b6, บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 263; หากใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือ AF-S Fisheye 
NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED พ้ืนท่ีจะมีขนาดเทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผาน
ศูนยกลาง 12 มม.) เปนระบบวัดแสงท่ีนิยมใชในการถ ายภาพบุคคล; แนะนําใหใชเม่ือใช
ฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

N

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพ้ืนท่ีวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของ
กรอบภาพ) จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูท่ีจุดโฟก ัสปจจุบัน ทําใหสามารถวัดแสงวัตถุท่ี
ไมไดอยูตรงกลางภาพได (หากใชเลนสชนิดไมม ี CPU หรือ AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15mm f/3.5–4.5E ED หรือหากใชงาน AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติ กลองจะวัดแสง
จุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือ
มืดกวาวัตถุมากก็ตาม

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

A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
การระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี 
CPU ในเมนูตั้งคา (0 218) จะชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพส ีเม่ือเลือกเฉลี่ยท้ังภาพ 
และปรับปรุงความแมนยําของการวัดแสงเนนกลางภาพ และเฉพาะจุด กลองจะใชการวัดแสง
เนนกลางภาพหากเลือกการวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีไมมี CPU หรือหากเลือกการวัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพกับเลนสท่ีไมมี CPU ท่ีไมมีขอมูลเลนส จัดมาให โปรดทราบวากลองอาจใชการวัดแสง
เนนกลางภาพเชนกัน หากเลือกการวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีมี CPU บางชนิด (เลนส AI-P NIKKOR 
และเลนส AF ท่ีไมใชชนิด G, E หรือ D; 0 284)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกวาระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพจะใชการตรวจจับใบหนาหรือไม โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง b5 (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, 0 263)

• การปรับคาแสงที่ดีท่ีสุดสําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 
b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 263)

ปุม Y แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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ในการกําหนดใหกลองตั้งคาความไวชัตเตอรและร ูรบัแสงเมื่อมกีารปรบัคาแสง ใหกดปุม 
I แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม
ดานบน

โหมดการถายภาพ

ปุม I แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

โหมด คําอธิบาย

e
โปรแกรมอัตโนมัต ิ(0 128): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับการถายภาพทั่วไปและในกรณีท่ีมีเวลานอยในการปรับตั้งคา
กลอง

f
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 129): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อหยุดหร ือเบลอการเคลื่อนไหว

g
อัตโนมัติปรับรูรับแสง (0 130): เม่ือผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพื่อทําใหพ ื้นหลังเบลอหรือใหท้ังพื้นหนาและพื้นหลังอย ูใน
ระยะโฟกัส

h
ปรับเอง (0 131): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A) หรือ Time (เวลา %) สําหรับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน
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A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 284), ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 218), ใหเลือกโหมดการถายภาพ A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) หรือ M 
(ปรับเอง) ในโหมดอืน่ๆ กลองจะเลือกโหมดการถายภาพ A โดยอัตโนมัติเมื่อประกอบเลนสชนิดไมมี 
CPU (0 284) สัญลักษณแสดงโหมดการถายภาพ (P หรือ S) จะกะพริบบนแผงควบคุมดานบนและ A 
จะปรากฏบนชองมองภาพ

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

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคาน้ีจะเปนการควบคุมวาจะใหชุดแฟลชเสริมท่ีสนับสนุนระบบ Nikon Creative Lighting 
System (CLS; 0 288) ยิงโมเดลลิ่งแฟลชหรือไม เม่ือกดปุม Pv

ปุม Pv
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรรูับแสงโดยอัตโนมัตติามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงทีด่ีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมดการถายภาพ P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและ
คารูรับแสงแบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) 
การผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ 
ท้ังหมดจะใหคาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรมยืดหยุน 
สัญลักษณเคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏในแผงควบคุม 
หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีตั้งมาจาก
โรงงาน ใหหมุนแปนหมุนจนกระทั่งเคร่ืองหมายดอกจันหายไป, 
เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปดใชงานระบบวัดแสง โปรดดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ)” (0 34)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลอืกความไวชัตเตอรขณะที่กลองเลือกรูรับแสง
โดยอัตโนมตัิที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีที่สุด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักขณะทีร่ะบบวัดแสงทํางาน สามารถตั้งคา
ความไวชัตเตอรเปน “p” หรือเปนคาระหวาง 
30 วินาที และ 1/8000 วินาที สามารถล็อคความไวชัตเตอร
ใหอยูตามคาที่เลือกไวได (0 136)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัรูรบัแสง ทานสามารถเลือกร ูรบัแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอรที่ดี
ที่สุดสําหรับการถายภาพอัตโนมตัิ

ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาต่ําส ุดกับคา
สูงสุด ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยขณะที่ระบบวัดแสง
เปดอยู สามารถล็อคคารรูับแสงใหอยูตามคาท ี่เลือกไวได 
(0 136)

A เลนสชนิดไมมี CPU (0 284)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อปรับรูรับแสง ถามีการ
ระบุคารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ ขอมูลเลนสที่
ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 218) ขณะใชเลนสชนิดไมมี 
CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้นในชองมองภาพและ
แผงควบคุมโดยจะปดเศษเปนคาสต็อปจํานวนเต็มท่ีใกลเคียง
ท่ีสุด ถาไมมีการระบุคา หนาจอรูรับแสงจะแสดงเฉพาะ
จํานวนสต็อป (F, โดยคารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเปน 
FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรรูับแสง ขณะที่ระบบ
วัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลกัเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อตั้งคารรูับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรเปน 
“p” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาที ถึง 1/8000 วินาที หรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวได
โดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A หรือ %, 0 133) สามารถ
ตั้งคารรูับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสงูสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพื่อตรวจสอบคาแสง

สามารถล็อคความไวชัตเตอรและคารูรบัแสงใหอย ูตามคาที่เลือกไวได (0 136)

รูรับแสง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอตัราสวนคาแสงก็ตอเม่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพื่อตั้งคารูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
สัญลักษณแสดงคาแสงบนชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงวาภาพมีแสงนอยเกินไปหรือ
มากเกินไปเมื่อใชการตั้งคาในขณะนั้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกำหนดเอง b2 
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 262) ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดง
โดยเพิ่มคร้ังละ 1/3 EV, 1/2 EV หรือ 1 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 สตอ็ป

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไป

ราว 1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไป

เกิน 3 EV
แผงควบคุม

ชองมองภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา 
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (แสดงคากลับดาน, 
0 269)
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เลือกความไวชัตเตอรตอไปน้ีเพื่อเปดรบัแสงเปนเวลานานในการถายภาพการเคลื่อนที่ของ
แสงไฟ ดวงดาว ทวิทัศนยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A): การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร
ลงคางไว โปรดใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไร สาย หรอืสายลั่นชัตเตอร (0 295) ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหภาพพรามวั

• Time (เวลา) (%): เริ่มถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรของกลอง, สายลั่นชัตเตอรที่เปน
อุปกรณเสริม หรือรีโมตคอนโทรลไรสาย ชัตเตอรจะเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครั้งที่สอง

1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นที่มัน่คงและไดระดบั

การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทาน้ัน)

ความไวชัตเตอร: A (เปดรับแสง 35 วินาที)
รูรับแสง: f/25

A การเปดรับแสงเปนเวลานาน
ปดตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหภาพไดรับผลกระทบจากแสงที่เขามาทางชองมองภาพ 
(0 116) Nikon ขอแนะนําใหใชแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแล ว หรืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอรเปดคางไว 
โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา) 
จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรับ ลดนอยซ
เมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 253)
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2 เลือกโหมดการถายภาพ M
กดปุม I แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง M แสดงในแผงควบคุม

3 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่ง
หลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของการเปดชัตเตอรคาง 
(A) หรือเวลา (%) สัญลักษณแสดงคาแสง
จะไมปรากฏขึ้นหากเลือกการเปดชัตเตอรคาง 
(A) หรือเวลา (%)

4 เปดชตัเตอร
การเปดชัตเตอรคาง: หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหรือกดสายลั่น
ชัตเตอรหรือรีโมตคอนโทรลไรสายอุปกรณเสริมลงจนสุด กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนกวา
จะบันทึกภาพเสรจ็สมบูรณ

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

ปุม I แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

การเปดชัตเตอรคาง

เวลา
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5 ปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: ยกนิ้วของทานออกจากปุมกดชัตเตอร

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
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ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรจะมใีหเลือกใชงานในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองและโหมดการ
ถายภาพดวยตนเอง สวนฟงกช่ันล็อครูรับแสงจะเลือกใชไดในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสงและ
โหมดการถายภาพดวยตนเอง ฟงกช่ันล็อคความไวช ัตเตอรและรูรับแสงจะเลือกใชไมไดใน
โหมดการถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติ

1 กําหนดฟงกชั่นล็อคความไวชตัเตอรและรูรับแสงใหกับปุมควบคุมบนกลอง
กําหนด ล็อคความไวชตัเตอรและรูรับแสง ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 268)

2 ล็อคความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ S และ M): 
กดปุมควบคุมที่เลือกไวแลวหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทั่งสัญลักษณ F ปรากฏใน
ชองมองภาพและแผงควบคุม

ในการปลดล็อคความไวชัตเตอร กดปุมที่เลือกไว 
แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทัง่สัญลักษณ 
F หายไปจากสวนแสดงผล

รูรับแสง (โหมดการถายภาพ A และ M): กดปุม
ควบคุมที่เลือกไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ไปจนกระทั่งสัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพ
และแผงควบคุม

ในการปลดล็อครรูับแสง กดปุมควบคุมที่เลือกไว 
แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งสัญลักษณ 
F หายไปจากสวนแสดงผล

การล็อคความไวชตัเตอรและรรูบัแสง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการล็อคความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสงไวตามคาท่ีเลือก โปรดดู A > 
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3 (ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง; 0 268)
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพและ
ระบบวัดแสงเฉพาะจุด (0 124) เพื่อวัดคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหนึ่ง
และวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุมเลือกคําสั่งย อย
ตรงกลางเพื่อล็อคคาแสง (ถาทานกําลังใชโฟกัส
อัตโนมัติ ใหตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 
I ปรากฏในชองมองภาพ)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L 
จะปรากฏในชองมองภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางคางไว 
จัดองคประกอบภาพใหม แลวถายภาพ

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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A ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ในระบบวัดแสดงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในจุดโฟกัสท่ีเลือก (0 124)

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมดการ
ถายภาพ

การตั้งคา

P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 128)
S ความไวชัตเตอร
A รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบ
วัดแสงไดขณะที่ล็อคคาแสงอยู

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชปุมกดชัตเตอรเพ ื่อล็อคคาแสง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 
(ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 263) ถาเลือก เปด (กดลงครึ่งหนึ่ง) คาแสงจะล็อคเม่ือกดปุม
กดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรือ
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรอืเฉพาะจุด (0 124) 
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรบัแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรับแสงมากเกินไป) 
โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวตัถุมดืลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทัง่คา
ที่ตองการแสดงขึ้นในชองมองภาพหรือแผงควบคุม

การชดเชยแสง

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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ที่คาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพรบิ (ยกเวนในโหมดการถายภาพ M) 
และสัญลักษณ E จะปรากฏในชองมองภาพและ
แผงควบคุมหลังจากที่ทานปลอยปุม E สามารถ
ตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณแสดง
คาแสงโดยการกดปุม E

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0.0 กลองจะไมรเีซ็ตการ
ชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง

±0 EV (กดปุม E) –0.3 EV +2.0 EV

A โหมดการถายภาพ M
ในโหมดการถายภาพ M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยท่ีความไวชัตเตอร
และคารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A การใชแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง, การเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลักและ
พ้ืนหลัง การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 266) สามารถใชจํากัดให
การชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเทาน้ัน



141

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพิ่มคาท่ีสามารถเลือกใชได สําหรับการชดเชยแสง โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 262)

• การปรับคาการชดเชยแสงโดยไมกดปุม E โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสง
อยางงาย, 0 263)

• การเปลี่ยนคาแสง, ระดับแฟลช, ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติ โปรดดู 
“การถายครอม” (0 142)
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซให
เล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวค ือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกใน
สถานการณที่ตั้งคาใหถูกตองไดยาก และไมมเีวลาตรวจสอบผลลัพธและปรบัตั้งคาใหกับ
การถายรูปแตละครัง้ หรอืใชเพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับวัตถุเดียวกัน

สามารถปรับการถายครอมไดโดยใชตัวเลือก ต้ังคาการ
ถายครอมอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ ซ่ึงประกอบดวย
ตัวเลือกตอไปนี้:
• การถายครอม AE และแฟลช: กลองจะเปลี่ยนคาแสง
และระดับแฟลชที่แตกตางกันในการถายภาพชุดหนึ่ง 
(0 143) โปรดทราบวาการถายครอมแฟลชจะใชได
เฉพาะในโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมตัิแบบปรบัตามคารูรับแสง 
(qA) ที่รองรับเทานั้น (0 189, 288)

• ถายครอม AE: กลองจะเปลี่ยนคาแสงในการถายภาพชุดหนึ่ง
• การถายครอมแฟลช: กลองจะเปลี่ยนระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง
• ถายครอมไวตบาลานซ: กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ

 โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซแตกตางกัน (0 148)
• ถายครอม ADL: กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 152)

การถายครอม
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❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
การเปลี่ยนคาแสงและ/หรอืระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง:

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการ
ถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ M และ
สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและแฟลช
จะปรากฏบนแผงควบคุม สวน BKT จะปรากฏในชองมองภาพ

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

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

สัญลักษณแสดงการถายครอมคา
แสงและแฟลช

จํานวนภาพ



144

2 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาจะสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2 
และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมทีม่ีระดบัข้ันการเพ ิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงที่เพิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกว า จํานวนภาพสูงสุดคือ 5 หากเลือกคา
ที่สูงกวาในข้ันตอนที่ 1 จํานวนภาพจะถูกตั้งคาเปน 5 โดยอัตโนมัติ

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย

หนาจอแผงควบคุม จํานวนภาพ ลําดับการถายครอม (EV)
0 0
3 0/+0.3/+0.7
3 0/–0.7/–0.3
2 0/+0.3
2 0/–0.3
3 0/–0.3/+0.3
5 0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7

7
0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/

+0.7/+1.0

9
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/
+0.3/+0.7/+1.0/+1.3

การเพิ่มคาแสง
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ

กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพตามโปรแกรม
การถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับภาพที่มีการชดเชยคาแสง 
(0 139)

ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายครอมจะแสดงใน
ชองมองภาพและแผงควบคุม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายภาพ
แตละภาพ

จํานวนภาพ: 3; ขั้นการเพิ่ม/ลด: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ M หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคา
โปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม ทานสามารถยกเลิกใชงานการ
ถายครอมไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม (0 209) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกคืนไดอีกในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพ่ิม โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุม
คาแสง, 0 262)

• การเลือกลําดับในการถายครอม โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 
0 267)

• การเลือกหนาท่ีของปุม BKT โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > 
ปุม BKT + y (0 268)



147

A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และการถายภาพตอเน่ือง
แบบเงียบ กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนท่ีกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพ
ลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือลบภาพบางภาพไปเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดกลอง

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร และรูรับแสง (โปรแกรมอัตโนมัติ), รูรับแสง 
(อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) หรือความไวชัตเตอร (อตัโนมัติปรับรูรับแสง, โหมดปรับคาแสงเอง) หากเลือก 
เปด สําหรับ ตัง้คาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ(0 121) ในโหมด P, S และ 
A กลองจะปรับคาความไวแสง (ISO)โดยอัตโนมัติเพื่อใหไดแสงท่ีเหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของ
กลองเกินขีดจํากัด; สวนในโหมด M กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติเปนอันดับแรกเพื่อให
ไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีดีท่ีสุด จากน้ันจะครอมคาแสงน้ีโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร สามารถใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M), 0 267) เพื่อเปลี่ยนวิธีท่ีกลองจะใช
การถายครอมคาแสงและแฟลชในโหมดปรับคาแสงเอง การถายครอมจะดําเนินการไดโดยปรับระดับ
แฟลชพรอมกับความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง หรือปรับเฉพาะระดับแฟลช
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการ
ถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในแผงควบคุม

ที่การตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ W 
และสัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซจะ
ปรากฏบนแผงควบคุม สวน BKT จะปรากฏในชองมองภาพ

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ

จํานวนภาพ
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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
จะสอดคลองกับปริมาณสีน้ําเงินที่เพิ่มข้ึน คา A ที่สูงข้ึนจะสอดคลองกับปรมิาณ
สีเหลืองอําพันทีเ่พิ่มข้ึน (0 161) โปรแกรมการถายครอมที่มีระดับข้ันการเพิ่มเทากับ 1 
มีดังตอไปนี้

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย

หนาจอแผงควบคุม
จํานวน
ภาพ

ระดับการเพ่ิม
ไวตบาลานซ

ลําดับการถายครอม

0 1 0
3 1 B 0/1 B/2 B
3 1 A 0/2 A/1 A
2 1 B 0/1 B
2 1 A 0/1 A
3 1 A, 1 B 0/1 A/1 B
5 1 A, 1 B 0/2 A/1 A/1 B/2 B

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

3 B

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

1 B/2 B/3 B/4 B

ระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ

กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนาเปนจำนวนตามที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอม โดยแตละสําเนาจะมไีวตบาลานซทีแ่ตกตางกัน การปรับไวตบาลานซจะ
ดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรับไวในการปรบัไวตบาลานซแบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวา
จํานวนภาพที่สามารถบันทกึได n และ
สัญลักษณของการดที่ใชจะกะพริบในแผงควบคุม
สัญลักษณ j จะกะพริบในชองมองภาพ และ
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลองจะถายภาพได
อีกครัง้เมือ่ใสการดหนวยความจําใหมลงไป
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ W หายไปจากจอภาพ กลองจะ
เรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปท ี่เปดใชการถายครอม ทานสามารถยกเลิกใชงาน
การถายครอมไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม (0 209) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกคืนไดอีกในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

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

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนสีเหลืองอําพัน-สีนํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด, 0 161) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-สีมวงแดง

ในโหมดตั้งเวลาถาย เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ัง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบุไวใน
โปรแกรมการถายครอมไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) 
> จํานวนภาพ (0 264)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดถูกบันทึกแล ว
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❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการ
ถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในแผงควบคุม

ที่การตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ d และสัญลักษณแสดงการถายครอม ADL 
จะปรากฏบนแผงควบคุมดานบน สวน BKT จะปรากฏบนชองมองภาพ เลือกภาพสองภาพ 
โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่งจะถายโดยใชคาที่
เลือกไว 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 ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

สัญลักษณแสดงการถายครอม 
ADL

จํานวนภาพ
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2 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting

Active D-Lighting จะปรากฏในแผงควบคุม

ปุม BKT แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

หนาจอแผงควบคมุ ADL

Y อัตโนมัติ

Z สูงมาก

P สูง

Q ปกติ

R ต่ํา
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ

กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพตามโปรแกรม
การถายครอมที่เลือก ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะ
การถายครอมจะแสดงในแผงควบคมุ สวนหนึง่ของสัญลักษณจะหายไปหลังจาก
การถายภาพแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ d หายไปจากจอภาพ กลองจะ
เรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปท ี่เปดใชการถายครอม ทานสามารถยกเลิกใชงาน
การถายครอมไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม (0 209) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกคืนไดอีกในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง และการถายภาพตอเน่ือง
แบบเงียบ กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรม
การถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนท่ีกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพ
ลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือลบภาพบางภาพไปเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะ
เร่ิมถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดกลอง
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ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซจะชวยใหสีของภาพไมไดรบัผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ควรใชการปรบั
ไวตบาลานซอัตโนมัติสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญ หากไมไดผลตามที่ตองการเมือ่ใช
ไวตบาลานซอัตโนมัติ ใหเลือกตัวเลือกจากรายการดานลาง หรอืใชไวตบาลานซที่ตั้งเอง

ตัวเลือกไวตบาลานซ

ตัวเลือก (อณุหภูมิส ี*) คําอธิบาย

v อัตโนมตัิ กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอัตโนมัติเพื่อให
ไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวน
ใหญ เพื่อผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใหใชเลนสชนิด G, E 
หรือ D ถามีการใชแฟลชเสริม ผลลัพธท่ีไดจะ
ไดรับการปรับอยางเหมาะสม สามารถดูอุณหภูมิ
สีไดในการแสดงผลขอมูลภาพถายหลังจากการ
ถายภาพ (0 229)

รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน; 
3500–8000 K)

ปกติ (3500–8000 K)

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน 
(3500–8000 K)

D ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ 
(4500–8000 K)

ไวตบาลานซจะถูกปรับสําหรับการปรับแสง
ธรรมชาติ สรางสีท่ีใกลเคียงท่ีสุดกับสีท่ีสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา

J หลอดไส (3000 K) ใชภายใตแสงไฟแบบหลอดไส
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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

ไอปรอทอุณหภมูิสูง (7200 K)
• แหลงกําเนิดแสงท่ีใหอุณหภูมิสีสูง (เชน 
หลอดไอปรอท)

H แสงอาทิตย (5200 K) ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

N แฟลช (5400 K) ใชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก

G เมฆมาก (6000 K)
ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามี
เมฆมากหรือมืดคร้ึม

M ในรม (8000 K) ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา

K เลือกอุณหภูมิสี (2500–10,000 K) เลือกคาอุณหภูมิสีจากรายการ (0 163)

L ตั้งคาเอง
ใชวัตถุ แหลงกําเนิดแสง หรือภาพถายท่ีมีอยู
เปนแหลงอางองิในการปรับไวตบาลานซ 
(0 165)

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ตัวเลือก (อุณหภมูิส ี*) คําอธิบาย
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยกดปุม U และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่ง
การตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

เมื่อเลือก v (อัตโนมัติ) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) คุณสามารถเลือกตัวเลือกยอยได
โดยการกดปุม U และการหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย



159

A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 252, 
257) ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 161) หรือจัดการไวตบาลานซท่ีตั้งเอง 
(0 165)

Av (“อัตโนมัติ”)
v (อัตโนมัต)ิ จะมีตัวเลือก v0 (รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)), v1 (ปกติ) และ v2 
(รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน) v0 (รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)) จะทําใหสีขาวที่บันทึก
ภายใตแสงหลอดไสปรากฏเปนสีขาว ในขณะที่ v2 (รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน) จะรักษาสี
อบอุนจางๆ ท่ีปกติจะพบไดภายใตแสงไฟแบบหลอดไส

AD (“ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมตัิ”)
D (ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัต)ิ อาจไมใหผลลัพธท่ีทานตองการภายใตแสงประดิษฐ เลือก 
v (อัตโนมัต)ิ หรือตัวเลือกท่ีตรงกับแหลงกําเนิดแสง

A แสงแฟลชสตูดิโอ
v (อัตโนมัต)ิ อาจไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ โปรดใช
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี N (แฟลช) แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคา
ไวตบาลานซ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับไวตบาลานซท่ีแตกตางก ันใน “การถายครอม” คาปจจุบัน ใหดู “การถายครอม” 
(0 142)
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงจะแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคือ
การวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบ ุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําใหว ัตถุรอน
เพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในยาน
ใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน 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 (เดยไลตฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหต:ุ ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]

q w re tyu i o !0 !1
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การตั้งคาอื่นที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) ไวตบาลานซสามารถ “ปรบัแบบละเอียด” 
เพื่อชดเชยสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหร ือเพื่อสรางภาพที่มโีทนสีตามตองการได

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนยูอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2 
อีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกปรบัแบบละเอียด; สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการปรบัละเอียดไวตบาลานซทีต่ั้งเอง 
โปรดดู “การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองแบบละเอยีด”, 
0 174)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด 
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกน
สีเหลืองอําพัน (A)–สีน้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5 
และบนแกนสีเขียว (G)–สีมวงแดง (M) โดยปรับข้ันละ 
0.25 แกนแนวนอน (สีเหลืองอําพัน-สีน้ําเงิน) 
จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะที่แกนแนวตั้ง 
(สีเขียว-สีมวงแดง) จะมผีลคลายกับการใชฟลเตอร
ชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนดใหเพิ่มข้ึน
ทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 
หนวยความหนาแนนแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

พิกัด

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

A การปรับอยางละเอียดในไลฟวิว
หากตองการปรับไวตบาลานซอยางละเอียดขณะที่ถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม U คางไวขณะท่ีใช
ปุมเลือกคําสั่ง กด 4 หรือ 2 สําหรับ สีเหลืองอําพัน–สีนํ้าเงิน และ 1 หรือ 3 สําหรับ สีเขียว–
สีมวงแดง 

ปุม U

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

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีทําตออณุหภูมิสีจะสรางความแตกตางท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีสูง 
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K 
ไดมากกวาท่ี 6000 K มาก คาไมเรดซึ่งคํานวณโดยการนำ 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน 
คือการวัดอุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ันจึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชย
อุณหภูมิสี ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
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ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภมูิสีเมื่อเลือก K (เลือกอุณหภมูิสี) สําหรับ
ไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกน
สีเหลืองอําพัน–สีน้ําเงิน และสีเขียว–สีมวงแดง ตามที่อธิบายตอไปนี้

1 เลือก เลือกอุณหภูมิสี
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมสีิ แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับสีเหลืองอําพัน–สีนํ้าเงิน และสีเขียว–สีมวงแดง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลขในแกนสีเหลืองอําพัน (A)–สีน้ําเงิน (B) หรอืแกนสีเขียว 
(G)–สีมวงแดง (M) แลวกด 1 หรอื 3 เพื่อเปลี่ยน

การเลือกอุณหภูมิสี

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

คาสําหรับแกนสีเหลืองอําพัน (A)-
สีนํ้าเงิน (B)

คาสําหรับแกนสีเขียว (G)-
สีมวงแดง (M)
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยังเมนู
ถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรับแกนสเีขียว 
(G)–สีมวงแดง (M) เครือ่งหมายดอกจัน (“U”) 
จะปรากฏบนแผงควบคุม

❚❚ ปุม U
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมสีิ) จะสามารถใชปุม U เพื่อเลือกอุณหภมูิสีได อยางไรก็ตาม 
จะใชไดสําหรบัแกนสีเหลืองอําพัน (A)–สีน้ําเงิน (B) เทานั้น กดปุม U และหมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการจะปรากฏในแผงควบคุม (ดําเนินการปรับคาเปนไมเรด; 
0 162) หากตองการปอนคาอุณหภมูิสีโดยตรง ใหกดปุม U แลวกด 4 หรือ 2 
เพื่อไฮไลทตัวเลข จากนั้น กด 1 หรอื 3 เพื่อเปล่ียนคา

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย
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ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชเพื่อบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรับการ
ถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรอืเพื่อชดเชยแหลงกำเนิดแสงที่มีแสงสีเขม กลองจะสามารถ
บันทึกคาสําหรบัไวตบาลานซทีต่ั้งคาเองไดถ ึงหกคา ตั้งแต d-1 ถึง d-6 ทั้งนี้ จะสามารถตั้งคา
ไวตบาลานซเองไดสองวิธี:

ต้ังคาเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง

วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและ
สําหรับใหกลองวัดไวตบาลานซ (0 166) ขณะถายภาพไลฟวิว (0 37, 
59) จะสามารถวัดไวตบาลานซในพื้นท่ีท่ีเลือกไวของเฟรมได 
(ไวตบาลานซเฉพาะจุด, 0 169)

คัดลอกจากภาพที่มีอยู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 172)

A ไวตบาลานซที่ตั้งเอง
การเปลี่ยนแปลงเปนไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะถูกนําไปใชกับคาตั้งเมนูถายภาพทั้งหมด (0 250)
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การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงท ี่จะใชถายภาพจริง ในการตัง้คาสตูดิโอ 
สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครั้งละ 1 EV 
โดยอัตโนมัติขณะทีว่ัดไวตบาลานซ; ในโหมดการถ ายภาพ M ใหปรบัคาแสงเพื่อให
สัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 (0 132)

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองไดในระหวางการบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลา หรือขณะที่
กําลังถายภาพ HDR หรือถายภาพซอน
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง (d-1 ถึง 
d-6) ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพรบิ 
D จะกะพรบิข้ึนในชองมองภาพดวยเชนกัน

5 วัดคาไวตบาลานซ
สองสามวินาทกีอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัดองคประกอบภาพ
วัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะ
วัดคาไวตบาลานซ แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 3 
กลองจะไมบันทึกภาพถายไว; ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยําแมไมได
ปรับโฟกัสกลอง

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย



168

6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
สัญลักษณ C จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุม 
ขณะที่สัญลักษณ a จะกะพริบในชองมองภาพ 
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อออกไปยังโหมด
ถายภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรอืสวางเกินไป กลองอาจไม
สามารถวดัคาไวตบาลานซได สัญลักษณ b a 
จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคุมและชองมองภาพ ใหกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยังข้ันตอนที่ 5 
และวดัไวตบาลานซอีกครัง้

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

A คาตั้งเองที่มีการปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 174), 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและชองมองภาพ
หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม

A การเลือกคาที่ตั้งเอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
ถายภาพจะแสดงคาไวตบาลานซท่ีตั้งเอง; ไฮไลท คาท่ีตั้งเอง
แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับคาตั้งเองที่เลือกไว
ในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K 
เทากับคาของ แสงอาทิตย
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซเฉพาะจุด)
ระหวางการถายไลฟวิว (0 37, 59) จะสามารถวดัคาไวตบาลานซในพื้นที่ของเฟรมทีเ่ลือก 
ซ่ึงชวยลดขั้นตอนการจัดเตรยีมวัตถุอางอิงหร ือการเปลี่ยนเลนสในระหวางการถายภาพ
เทเลโฟโตได

1 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในจอภาพ

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง (d-1 ถึง 
d-6) ที่ตองการปรากฏบนจอภาพ

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวาสัญลักษณ 
L ในจอภาพจะเริม่กะพริบ กลองจะแสดงเปาหมาย
ไวตบาลานซเฉพาะจุด (r) ที่จุดโฟกัสที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
ขณะที่ L กะพรบิในหนาจอ ใหใชปุมเลือกคําสั่ง
กําหนดตําแหนง r บนพื้นที่สีขาวหรือสีเทาของวัตถุ 
หากตองการซูมพื้นที่รอบๆ เปาหมายเพื่อจัด
ตําแหนงภาพใหแมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X นอกจากนี้
ทานยังสามารถวัดคาไวตบาลานซไดในทุกตําแหน งของ
เฟรมโดยการแตะวัตถุบนหนาจอ ซ่ึงหมายความวา
ไมจําเปนตองกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางหรอืปุมกดชัตเตอรตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 6

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย
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6 วัดคาไวตบาลานซ
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางหรอืกดปุมกดชัตเตอร ลง
จนสุดเพื่อวัดไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถวดั
ไวตบาลานซไดคือเวลาที่กําหนดไวในการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว 
(0 264)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได 
จะปรากฏขอความขึ้น เลือกเปาหมายไวตบาลานซใหม
และทําซํ้ากระบวนการตั้งแตข้ันตอนที่ 5

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม U เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

สามารถดูคาไวตบาลานซที่ตั้งเองไดโดยการเล ือก 
ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนูการถายภาพ
หรือภาพยนตร ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวดัคา
ไวตบาลานซที่ตั้งเองจะแสดงบนคาตั้งที่บันท ึกไว
ระหวางการถายไลฟวิว

D การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองขณะที่กำลังประมวลคาแสง HDR (0 182) หรือเม่ือเลือก ไมมี 
ไวสําหรับ WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟววิ ในเมนูปุม i (0 45)
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จัดการการต้ังคาเอง

❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาที่ตั้งเอง ใหปฏิบัติตามข้ันตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ จากนั้นไฮไลท 
ต้ังคาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกดปุมเลอืก
คําสั่งตรงกลาง

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
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4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบ
เต็มจอ ใหกดปุม X คางไว

หากตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืนๆ ใหกด W (M) 
และเลือกการดหรือโฟลเดอรทีต่องการ (0 224)

5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรับภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือก 
ถาภาพถายที่ไฮไลทมีคําอธิบาย (0 273) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธบิายของ
คาตั้งเองทีเ่ลือกไว
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A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองแบบละเอียด
สามารถปรับคาตั้งเองที่เลือกไวแบบละเอียดได โดยเลือก 
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีไดอธิบายไวใน 
“การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด” (0 161)

A แกไขคําอธิบาย
หากตองการปอนคําอธิบายท่ีมีรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร 
สําหรับการตั้งคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองในปจจ ุบัน โปรดเลือก 
แกไขคําอธิบาย ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเอง แลวปอน
คําอธิบาย (0 273)

A ปองกัน
หากตองการปองกันไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองในปจจุบัน 
โปรดเลือก ปองกัน ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเอง จากน้ันไฮไลท  
เปด แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไวแลวจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได สวนตัวเลือก ปรับอยางละเอียด และ 
แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได
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การปรบัปรุงภาพ

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

Picture Control

ตัวเลอืก คําอธิบาย

n อัตโนมัติ

กลองจะปรับเฉดสีและโทนสีโดยอตัโนมัติตามคา Picture Control 
มาตรฐาน ลักษณะผิวของวัตถุภาพบุคคลจะดูนุมนวลมากขึ้น และ
วัตถุภาพเชนใบไมกับทองฟาท่ีถายภายนอกอาคารจะมีสีสดมากกวา
ในภาพที่ถายดวยคา Picture Control มาตรฐาน

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล เหมาะสําหรับการใชงาน
ท่ัวไป

R สีธรรมชาติ
ประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อความเปนธรรมชาติของภาพ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับภาพพิมพ เลือกใชเพื่อเนนสีสัน
ดั้งเดิมของภาพถาย

T โทนสีเดยีว ถายภาพโทนสีเดียว

o ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอิ่ม

p ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

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

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการ แลวกด J

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเองจะสรางขึ้นจากการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก 
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 252, 258) สามารถบันทึก Picture 
Control แบบกําหนดเองลงในการดหนวยความจําเพื่อใชร วมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและ
มีซอฟตแวรรองรับ

A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพเมื่อกดปุม R

A เมนูถายภาพ
สามารถเลือก Picture Control ไดโดยใชตัวเลือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร 
(0 252, 257)

ปุม L (Z/Q)
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาเองหรอืแบบกําหนดเองที่มอียูเดิม (0 176) 
เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรอืตามความคดิสรางสรรคของผูใช เลือกชุดการตั้งคา
แบบตางๆ ที่มคีวามสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรับการตั้งคาแตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ
Picture Control (0 175) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรอืหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 
0.25 (0 178; ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไปตาม 
Picture Control ที่เลือก) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกวาปรับ
การตั้งคาทัง้หมดแลว หรอืเลือกรวมการตั้งคาลวงหนาโดยการไฮไลท ปรับอยางเร็ว 
แลวกด 4 หรอื 2 สามารถเรยีกคืนการปรับตั้งที่เปนคาเริม่ตนไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีมีการแกไขจากคาตั้งจากโรงงานจะมี
เคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) กํากับไวในเมนู ตั้งคา 
Picture Control
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❚❚การต้ังคา Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว
ปดเสียงหรือเพิ่มระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไว เองทั้งหมด) ใชไมไดกับ Picture 
Control แบบกําหนดเอง (0 176)

การปร ับเอง 

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัดอัตโนมัติตาม
ประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ 
วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

ความสวาง เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอ ียดท่ีเปนแสงสวางหรือเงา

ความอิม่ตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอตัโนมัติตาม
ประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 179)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 179)

A Picture Control “n อตัโนมัติ”
หากเลือก n อัตโนมัติ สําหรับ ตั้งคา Picture Control 
จะสามารถปรับการตั้งคาไดในชวง A-2 ถึง A+2 การหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะไมมีผลกระทบ

D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับการเพ่ิมความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิม่ตัวของสีอัตโนมัติจะ
แตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D 
เพื่อใหไดภาพที่ดีท่ีสุด
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A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัตแิละปรับเอง
กดปุม X เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) อัตโนมัติและ
ปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และ
ความอิ่มตัวของสี

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา Picture 
Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคาน้ีเปนคา
อางอิงเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดยีว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจะจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
จะมีใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลือก คําอธิบาย

Y สีเหลือง เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน 
สีสมจะทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสต
มากกวาสีสม

O สีสม

R สีแดง

G สีเขียว ชวยปรับสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชไดในภาพถายบุคคล

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

A การควบคุมดวยระบบสัมผัส
การแตะสัญลักษณจะแสดงการควบคุมดวยระบบสัมผัสท่ี
สามารถใชเพื่อปรับการตั้งคา Picture Control ได
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มคีอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถ ายภาพวตัถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด 
ฟงกช่ันนีจ้ะมปีระสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกบัระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 124)

การเก็บรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด

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 (0 278) จะทําให
สวนเงามืดในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ

D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย 
Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาท่ีไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการถายบางวัตถุ Active D-Lighting 
ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 2)
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การใช Active D-Lighting:

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

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

A Active D-Lighting และภาพยนตร
ถาเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย สําหรับ Active D-Lighting ในเมนูถายภาพยนตร และเลือก 
อัตโนมัต ิในเมนูถายภาพ กลองจะถายภาพยนตรท่ีการตั้งคาเทียบเทากับ ปกต ิไมสามารถใช Active 
D-Lighting ท่ีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลวโมชัน) และ 3840 × 2160

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ Active D-Lighting ระดับตางๆ ของชุดการถายภาพ โปรดดู “การถายครอม” 
(0 142)



182

High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุทีม่ีคอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางทีสุ่ดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพท ี่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน 
HDR จะมีประสิทธภิาพสูงสุดเมือ่ใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทัง้ภาพ (0 124; ใชกับระบบวัดแสง
เฉพาะจุดหรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไม มี CPU ความตางของคาแสง อัตโนมัติ 
จะเทียบเทากับ 2 EV โดยประมาณ) จะใชรวมกับคณุสมบัติบางอยางของกลองไมได เชน 
การบันทึก NEF (RAW), แสงแฟลช (0 187), การถายครอม (0 142), การถายภาพซอน, 
การเลื่อนโฟกัส, ถายภาพเหลื่อมเวลาและความไวช ัตเตอรของ A และ %

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

+

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

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 0 เปด 

(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรบั โหมด HDR

• หากตองการถาย HDR หน่ึงภาพ ใหเลือก เปด 
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริม่ถายภาพปกติ
โดยอัตโนมตัิหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดียวเสร็จ

• หากตองการออกจากฟงกชั่นน้ีโดยไมสรางภาพ HDR เพ่ิมเติม ใหเลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) 
สัญลักษณ y จะปรากฏบนแผงควบคมุ
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3 เลือกความแตกตางของคาแสง
ในการเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ 
ใหไฮไลท ความแตกตางของคาแสง แลวกด 2

ตัวเลือกความแตกตางของคาแสงจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J เลือกคาที่สูงข้ึนสําหรับวัตถุที่มี
คอนทราสตสูง ทั้งนี้ โปรดทราบวาการเลือกคาท ี่สูงกวา
ที่ตองใชอาจทําใหภาพที่ถายออกมาไมเปนไปตาม
ตองการ ถาเลือก อัตโนมติั กลองจะปรับคาแสง
โดยอัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ

4 เลือกคาความเนียน
ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหวางภาพ
สองภาพ ใหไฮไลท ความเนียน แลวกด 2

ตัวเลือกความเนียนจะแสดงขึ้น ไฮไลทตัวเลือกแล วกด 
J คาที่สูงข้ึนจะทําใหภาพที่ตอกันเนียนขึ้น อาจ
มองเห็นแสงเงาที่ไมสม่ําเสมอในวัตถุที่ตองการถาย
บางวัตถุ
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลง
จนสุด “l y” จะปรากฏในแผงควบคมุ
ดานบน สวน l u จะปรากฏใน
ชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพมาประกอบกัน; 
กลองจะไมสามารถถายภาพไดจนกวาจะบันทึกภาพ
ดังกลาวเสร็จ กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้ง
ที่กดปุมกดชัตเตอร ไมวาจะเลือกตัวเลือกใด
ไวสําหรับโหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR จะปดการทํางานเมือ่เลือก ปด สําหรับ โหมด 
HDR เทานั้น; ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมตัิ
หลังจากกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ y จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลอง
ถายภาพ HDR เสร็จ

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ี
ขณะถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉากที่ถายภาพ อาจมีเงาเกิดขึ้นรอบๆ วัตถุท ี่มีแสงจา 
หรือมีแสงเปนวงกลมรอบๆ วัตถุท่ีมืด ซึ่งทานสามารถลดการเกิดกรณีดังกลาวไดโดยปรับคาความเนียน
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A ปุม BKT
หากเลือก HDR (High Dynamic Range) สําหรับการตั้งคาแบบ 
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคมุเอง) > ปุม BKT + y 
(0 268) ทานสามารถเลือกโหมด HDR ไดโดยการกดปุม BKT 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก สวนความแตกต างของคาแสง
จะเลือกไดโดยการกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย 
สัญลักษณโหมดและความแตกตางของคาแสงจะปรากฏบนแผง
ควบคุมดานบน: สัญลักษณท่ีแสดงโหมดไดแก a สําหรับ 
ปด, B สําหรับ เปด (ถายภาพเดียว) และ b สําหรับ เปด 
(ถายเปนชุด) ขณะที่สัญลักษณสําหรับความแตกตางของ
คาแสงไดแก 6, 7, 8 และ 9 สําหรับ 1 EV, 2 EV, 3 EV 
และ อัตโนมัต ิตามลําดับ

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิมถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ 
HDR ตอไปตามชวงเวลาหางท่ีเลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลาจะปด
การทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)

A ชองเมนูถายภาพ
สามารถปรับการตั้งคา HDR แยกไดตามชองแตละชอง (0 250) แตการสลับเปนชองอื่นท่ี HDR 
ทํางานอยูระหวางการถายภาพซอน หรือการถายแบบเวนชวงเวลา จะเปนการปดฟงกชั่น HDR ฟงกชั่น 
HDR จะปดการทํางานเชนกันถาทานสลับเปนชองท่ีเลือกตัวเลือก NEF (RAW) ไวเปนคุณภาพของภาพ
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ชุดแฟลชเสรมิภายนอก
หากตองการถายภาพดวยแฟลช ใหตอชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 288) เขากับชองเสียบ
อุปกรณเสริมของกลอง สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการใชชุดแฟลช ใหดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชชุดแฟลชรโีมตหลายชุด ทานสามารถหาไดใน คําแนะนํา
เมน ูซ่ึงมใีนเว็บไซตของ Nikon (0 i)

ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อยึดชุดแฟลชเสรมิภายนอกบนกลองและถายภาพโดยใชแฟลช

1 ประกอบชดุแฟลชเขากับชองเสียบอุปกรณเสริม
โปรดดูรายละเอียดตางๆ จากคูมือที่ใหมากับชุดแฟลช

2 เปดกลองและชุดแฟลช
แฟลชจะเริม่ชารจ; สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (c) จะปรากฏในชองมองภาพ
เมื่อชารจเรยีบรอยแลว

การใชแฟลช
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3 ปรับการต้ังคาแฟลช
เลือกโหมดแฟลช (0 192) และโหมดควบคุมแฟลช (0 190)

4 ปรับความไวชตัเตอรและรูรับแสง

5 ถายภาพ

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเก ิน 250 โวลตใหกับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมจะทําใหการทํางานผิดปกต ิและยังสามารถทําลายวงจรซิงคของกลองหรือ
แฟลชได กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

A ความไวชัตเตอร
เม่ือใชชุดแฟลชเสริมภายนอก จะสามารถตั้งคาความไวชัตเตอรไดดังน้ี:

โหมด ความไวชัตเตอร
P, A กลองจะตั้งคาเองโดยอัตโนมัติ (1/250 วินาที–1/60 วินาที) *

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

* ความไวชัตเตอรอาจถูกตั้งใหต่ําลง 30 วินาที หากเลือกโหมดแฟลชเปนแฟลชสัมพันธท่ีความไว
ชัตเตอรต่ํา แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา หรือแฟลชสัมพันธท่ีความไว
ชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง

A ขั้วตอซิงค
สามารถเสียบสายซิงคไดท่ีขั้วตอซิงค หามใช สายซิงคในการเสียบ
ชุดแฟลชอื่นเมื่อจะถายภาพโดยใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุด
ท่ีสองดวยชุดแฟลชที่ตอไวบนชองเสียบอปุกรณ เสริมของกลอง
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A การควบคุมแฟลช i-TTL
เม่ือตั้งคาชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เปน TTL กลองจะเลือกรูปแบบการควบคุมแฟลชตอไปน้ี
หน่ึงแบบ:
• แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: ชุดแฟลชจะปลอยแสง
พรีแฟลชซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (พรีแฟลชตรวจสอบ) ทันทีกอนท่ีจะปลอยแสงแฟลชหลัก พรีแฟลช
ท่ีสะทอนจากวัตถุในทุกพ้ืนท่ีของกรอบจะถูกเล ือกโดยเซ็นเซอร RGB ความละเอียดประมาณ 180K 
(180,000) พิกเซล และจะถูกวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพเพื่อปรับกําลัง
แฟลชใหสมดุลระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูล
ระยะหางจะถูกนํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณจะเพิ่มขึ้นสําหรับ
เลนสชนิดไมมี CPU โดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุด; 0 218) 
ไมสามารถใชงานไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจดุ

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับกําลังแฟลชเพื่อปรับแสง
ของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพที่เนน
วัตถุหลักในรายละเอยีดของพื้นหลัง หรือเม่ือใช การชดเชยแสง แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
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เมื่อยึดชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลช 
(SB-5000, SB-500, SB-400 หรอื SB-300) ไวบนกลอง 
จะสามารถปรับโหมดควบคุมแฟลช, ระดับแฟลช และ
การตั้งคาแฟลชอ่ืนๆ ไดโดยใชรายการ การควบคุมแฟลช > 
โหมดควบคุมแฟลช ในเมนถูายภาพ (ในกรณีของ 
SB-5000 จะสามารถปรับการตั้งคาเหลานี้ไดเชนกันโดยใช
ปุมควบคุมบนชุดแฟลช) ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกต างกันไปตามแฟลชที่ใช (0 288) ขณะที่
ตัวเลือกที่ปรากฏใน โหมดควบคุมแฟลช จะแตกตางกันไปตามโหมดที่เลือก การตั้งคา
สําหรับชุดแฟลชอ่ืนๆ จะสามารถปรับไดโดยใชปุมควบคุมบนชุดแฟลชเทานั้น
• TTL: โหมด i-TTL ในกรณีของ SB-500, SB-400 และ SB-300 จะสามารถปรับการชดเชย
แสงแฟลชไดโดยใชปุม W (M) (0 194)

• แฟลชภายนอกอัตโนมัติ: ในโหมดนี้ กลองจะปรบักําลังแฟลชโดยอัตโนมัติตามจํานวนของ
แสงที่สะทอนกับวัตถุ และสามารถใชการชดเชยแสงไดเชนกัน แฟลชภายนอกอัตโนมัติรองรับ
โหมด “ปรบัรูรบัแสงอัตโนมัติ” (qA) และโหมด “อัตโนมตัิที่ไมใช TTL” (A); กลองจะเลือก
อัตโนมตัิที่ไมใช TTL โดยอัตโนมตัิหากติดเลนสชนดิไมมี CPU โดยไมไดระบุทางยาวโฟกัส
และคารูรับแสงกวางสุด โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 218) 
โปรดดูรายละเอียดในคูมอืของชุดแฟลช

• ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง: เลือกระยะทางถึงวัตถุ; กําลังแฟลชจะถูกปรับ
อัตโนมตัิ สามารถใชการชดเชยแสงแฟลชไดเชนกัน

การถายภาพโดยเปดแฟลชในตัวกลอง
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• ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• การยิงแฟลชซ้ํา: แฟลชจะยิงซํ้าขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตการถายภาพ
ซอน เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งสูงสุดที่ยิงจากชุดแฟลช (จํานวนครั้ง) 
และจํานวนครัง้ที่ยิงแฟลชตอวินาท ี(ความถี่ วดัเปนหนวยเฮิรต) ตัวเลือกที่ใชไดสําหรบั 
จํานวนครั้ง จะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกไวสาํหรับ กําลังแฟลช และ 
ความถี่; โปรดดูรายละเอียดในเอกสารที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช

A ผนวกการควบคุมแฟลช
การผนวกการควบคุมแฟลชจะทําใหกลองและชุดแฟลชใชการตั้งคารวมกันได หากยึดชุดแฟลชที่รองรับ
การผนวกการควบคุมแฟลชบนกลองแลว การเปล่ียนแปลงที่กระทําตอการตั้งคาแฟลช ไมวาจะกระทํา
ในกลองหรือในชุดแฟลช จะสงผลในอุปกรณของท้ังสองเครื่อง เชนเดียวกับความเปลี่ยนแปลงที่กระทํา
โดยการใชซอฟตแวรเสริม Camera Control Pro 2
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กลองรุนนี้รองรับโหมดแฟลชตอไปนี้:

โหมดแฟลช

โหมดแฟลช คําอธิบาย

แฟลชสัมพันธกับ
มานชัตเตอรชุดแรก

ควรใชโหมดน้ีกับสถานการณท่ัวๆ ไป ในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติและ
โหมดอตัโนมัติปรับรูรับแสง ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติใหอยู
ระหวาง 1/250 และ 1/60 วินาที (1/8000 ถึง 1/60 วินาที เม่ือใช Auto FP High-Speed 
Sync (แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ); 0 266)

การลดตาแดง

หากชุดแฟลชรองรับการลดตาแดง ใหเลือกโหมดนี้เพ ื่อลด “ตาแดง” ท่ีเกิดจาก
แสงแฟลช ไมควรใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหวหรือในสถานการณท่ีตองใชการ
ตอบสนองของชัตเตอรอยางรวดเร็ว หามขยับกลองขณะถายภาพ

การลดตาแดงพรอม
แฟลชสัมพันธท่ี

ความไวชัตเตอรต่ํา

รวมการลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา ใชสําหรับถายภาพ
บุคคลที่มีพ้ืนหลังเปนกลางคืน โหมดนี้จะใชได ในโหมดการถายภาพโปรแกรม
อัตโนมัติและอัตโนมัติปรับรูรับแสง แนะนําใหใช ขาตั้งกลองเพ่ือปองกัน
ความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ัน

แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา

แฟลชจะทํางานรวมกับความไวชัตเตอรท่ีชาเพียง 30 วินาทีเพื่อถายภาพทั้ง
วัตถุและพ้ืนหลังตอนกลางคืนหรือภายใตแสงสลัว โหมดนี้จะใชไดเฉพาะ
ในโหมดการถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติและอัตโนมัต ิปรับรูรับแสงเทาน้ัน 
แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันไมใหเกิดความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ัน

แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง

ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดการถายภาพดวยตนเอง 
แฟลชจะยิงกอนชัตเตอรปดเพียงเล็กนอย ใชเพื่อทําใหเกิดแสงไฟที่ดานหลัง
ของวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี ในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติและอัตโนมัติปรับรูรับแสง 
กลองจะใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองบันทึกภาพทั้งวัตถุและพ้ืนหลัง 
แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันไมใหเกิดความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ัน

ปดแฟลช แฟลชไมทํางาน
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❚❚การเลือกโหมดแฟลช
ในการเลือกโหมดแฟลช ใหกดปุม W (M) 
และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนเลือก
โหมดแฟลชทีต่องการไดในแผงควบคุม:

1 สัญลักษณ Y จะกะพริบหากชุดแฟลชไมรองรับการลดตาแดง
2 การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําจะใชไดในโหมดการถายภาพ P และ A 

ในโหมด S และ M การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ําจะเปลี่ยนเปนการลดตาแดง
3 ใชไดเฉพาะในโหมดการถายภาพ P และ A เทาน้ัน ในโหมด S และ M แฟลชสัมพันธท่ีความไว

ชัตเตอรต่ําจะเปลี่ยนเปนแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก
4 ในโหมดการถายภาพ P และ A โหมดสัมพันธกับแฟลชจะถูกตั้งคาเปนแฟลชสัมพ ันธกับ

มานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ําเม ื่อปลอยปุม W (M)

A ระบบแฟลชสตูดิโอ
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองจะไมสามารถใชรวมกับระบบแฟลชสตูดิโอได เพราะจะทําให
การซิงคแฟลชไมถูกตอง

ปุม W (M) แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลัก

แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดแรก การลดตาแดง 1

การลดตาแดงพรอมแฟลช
สัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา 1, 2

ปดแฟลช แฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดท่ีสอง 4

แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา 3
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปล่ียนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มข้ึนครัง้ละ 
1/3 EV เพื่อเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง สามารถปรบัเพิ่มกําลังแฟลช
เพื่อใหวตัถุหลักสวางขึ้น หรือปรบัลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรอืแสงสะทอน โดยทั่วไป
จะเพิ่มคาบวกเพื่อใหความสวางแกวัตถุหลัก และเพิ่มคาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง

ในการเลือกคาชดเชยแสงแฟลช ใหกดปุม
 W (M) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย
ไปจนกระทั่งคาที่ตองการปรากฏบน
แผงควบคุมดานบน

สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพหลังจากที่ทานปลอยปุม W (M) ทานสามารถยืนยันคาปจจุบันสําหรับการ
ชดเชยแสงแฟลชไดโดยกดปุม W (M)

ทานสามารถเรียกคืนคากําลังแฟลชปกติไดโดยตัง้คาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 กลองจะ
ไมรีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปดกลอง

การชดเชยแสงแฟลช

±0 EV (กดปุม W/M) –0.3 EV +1.0 EV

ปุม W (M) แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอย
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระดับการเพิ่มคาท่ีสามารถเลือกใชได สําหรับการชดเชยแสงแฟลช โปรดดู A > การตั้งคา
แบบกําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 262)

• การเลือกวาจะใชการชดเชยแสงแฟลชนอกเหนือไปจากการชดเชยแสงในกรณีท่ีใชแฟลชหรือไม 
โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 266)

• การปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง โปรดดู “การถายครอม” (0 142)
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คุณสมบัตินีจ้ะใชเพื่อล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหสามารถจัดองคประกอบภาพไดใหม
โดยไมตองเปลี่ยนระดับแฟลชและทําใหกําลังแฟลชเหมาะสมกับวัตถุ แมวัตถุจะไมอยูกึ่งกลาง
กรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรบัโดยอัตโนมัติเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอคา
ความไวแสง (ISO) และคารูรบัแสง ล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดกับชุดแฟลชที่รองรบัระบบ CLS 
เทานั้น (0 288)

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหกบัปุมควบคุมกลอง
กําหนด ล็อคคาแสงแฟลช ใหกับปุมควบคุมโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 
0 268)

2 ประกอบชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
ติดตั้งชุดแฟลชที่รองรบัระบบ CLS (0 288) เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง

3 ต้ังคาชุดแฟลชเปนโหมดที่เหมาะสม
เปดแฟลชแลวตั้งคาโหมดแฟลชเปน TTL, แฟลชนํา qA หรือแฟลชนํา A 
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารที่ใหมากับชุดแฟลช

4 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

การล็อคคาแสงแฟลช
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5 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 
(M) ปรากฏบนชองมองภาพ ใหกดปุมที่เลือกในข้ันตอนที่ 1 แฟลชจะยิงแฟลชนํา
เพื่อตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถ ูกล็อคทีร่ะดับนี้และสัญลักษณ
การล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในชองมองภาพ

6 จัดองคประกอบภาพใหม

7 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากทานต องการถายภาพเพิ่ม จะสามารถทําได
โดยไมตองปลดล็อคคาแสงแฟลช

8 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมควบคุมที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช สัญลักษณล็อคคา
แสงแฟลช (e) ตองไมปรากฏในชองมองภาพอีกตอไป
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กลองสามารถแสดงขอมลูแฟลชสําหรับชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลช 
(SB-5000, SB-500, SB-400 และ SB-300) ที่ยึดเขากับชองเสียบอุปกรณเสรมิของกลอง 
หากตองการดูขอมลูแฟลช ใหกดปุม R ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 203) 
ขอมูลที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามโหมดควบคุมแฟลช

❚❚ TTL

❚❚แฟลชภายนอกอัตโนมัติ

ขอมูลแฟลชสําหรบัชุดแฟลชท่ีติดต้ังบนชองเสียบอปุกรณเสริม

5

7
8
9

6

4

21 3 1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ........ 187
2 สัญลักษณแสดงแสงแฟลชสะทอน 

(จะแสดงหากหัวแฟลชเงยขึ้น)
3 คําเตือนตําแหนงชวงซูมสวนหัว (จะแสดง
หากตําแหนงชวงซูมสวนหัวไมถูกตอง)

4 โหมดควบคุมแฟลช................................ 190
สัญลักษณแสดง FP............................... 266

5 การชดเชยแสงแฟลช (TTL) ............ 190, 194
6 โหมดแฟลช ........................................... 192
7 โหมดควบคุมแฟลช................................ 201
8 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 196
9 การชดเชยแสงแฟลช .............................. 194

1
2

1 โหมดควบคุมแฟลช................................ 190
สัญลักษณแสดง FP............................... 266

2 การชดเชยแสงแฟลช (รูรับแสงอัตโนมัติ)
................................................... 190, 194
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❚❚ควบคมุแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง

❚❚ปรับเอง

❚❚การยิงแฟลชซ้ํา

1

3
2

1 โหมดควบคุมแฟลช ................................ 190
สัญลักษณแสดง FP ............................... 266

2 การชดเชยแสงแฟลช (ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง) ................... 190, 194

3 ระยะทาง............................................... 190

1
2

1 โหมดควบคุมแฟลช ................................ 190
สัญลักษณแสดง FP ............................... 266

2 ระดับแฟลช ........................................... 190

1
2
3

1 โหมดควบคุมแฟลช ................................ 190
2 ระดับแฟลช (กําลังแฟลช)....................... 190
3 จํานวนที่ปลอย (จํานวนครั้ง)................... 190
ความถี่ .................................................. 190
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A ขอมูลแฟลชและการตั้งคากลอง
การแสดงผลขอมูลแฟลชแสดงการตั้งคาของกลองท่ีเลือกไว 
รวมถึงโหมดคาแสง ความไวชัตเตอร รูรับแสง และ
คาความไวแสง (ISO)

A การเปลี่ยนการตั้งคาแฟลช
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาแฟลชไดโดยการกดปุม i ในจอ
แสดงผลขอมูลแฟลช ตัวเลือกท่ีสามารถใชงานไดจะแตกตางกัน
ตามชุดแฟลชและการตั้งคาท่ีเลือกไว ทานสามารถทดสอบ
ยิงแฟลชได
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A โหมดควบคุมแฟลช
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลช
สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ตอเขากับชองเส ียบอุปกรณเสริม
ของกลองดังตอไปน้ี:

สมัพันธกับแฟลช Auto FP (0 266)

i-TTL

ปรับรูรับแสงอัตโนมัต ิ
(qA)

แฟลชอัตโนมัติที่ไมใช TTL 
(A)

ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง (GN)

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา —

การควบคุมการทํางาน
แฟลชแบบไรสาย
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คําแนะนําเมน ูที่มีอยูในเว็บไซตของ Nikon (0 i) จะมขีอมูลเกี่ยวกับ:
• การควบคุมชุดแฟลชรีโมตดวยสัญญาณออพติคอลจาก
ชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ติดต้ังบนชองเสียบอุปกรณเสริม

• การใชชุดแฟลชรีโมตที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ

• การใชชุดแฟลชรีโมตที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุพรอมกบั
ชุดแฟลชที่ติดต้ังบนชองเสียบอุปกรณเสริม

• การใชชุดแฟลชรีโมตที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุและ
ชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณออพติคอลพรอมกัน

การควบคุมแฟลชดวยสัญญาณวิทยุจะใชไดเฉพาะเม ื่อกลอง
เช่ือมตอกับ WR-R10 โดยใชอะแดปเตอร WR-A10 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแฟลชจาก “Nikon Creative Lighting System (CLS)” (0 288)

ชุดแฟลชรีโมต
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

ระหวางการถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถกดปุม R เพื่อดูการแสดงผลขอมูล
ในหนาจอที่ระบุขอมูล เชน ความไวชัตเตอร, คารูรบัแสง, จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
และโหมดพื้นที่ AF

ปุม R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17

16

14

13
15 12

1 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ......... 275
โหมดเครื่องบิน ...................................... 275

2 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ......... 275
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ....... 276

3 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม ........ 222
4 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือเปดรับ
แสงเปนเวลานาน ................................. 253

5 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด........ 253
6 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ......... 253
7 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส .... 265
8 โหมดหนวงเวลาถาย ............................. 264
9 สัญลักษณแสดงการถายแบบ
เวนชวงเวลา ......................................... 255
สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา ............. 259
สัญลักษณ & (“ยังไมไดตั้งเวลา”)
................................................... 206, 271

10 เสียง “บิ๊บ”............................................. 274
11 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่

ของกลอง ............................................... 30
สวนแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D18

........................................................... 276
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ 
MB-D18 .............................................. 299

12 ไวตบาลานซ .......................................... 156
13 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 175
14 พ้ืนท่ีสี ................................................... 253
15 ชองเมนูถายภาพ ................................... 250
16 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ........................ 83
17 สัญลักษณ Active D-Lighting................ 180
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29
30

31

23

24
25

2120 221918

27
28

26

18 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 266
19 สัญลักษณแสดงการล็อคความไวชัตเตอร

........................................................... 136
20 ความไวชัตเตอร ............................. 129, 131
21 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .................... 130
22 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 130, 131

รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ......................... 130
23 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 132

สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 139
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช ........ 143
การถายครอมไวตบาลานซ ............... 148

24 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 273
25 สัญลักษณแสดงขอมูลลิขสิทธิ์ ................ 273
26 สัญลักษณ i ........................................ 208

27 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .... 128
28 โหมดการถายภาพ ................................. 126
29 ตําแหนงเฟรมปจจุบันเมื่อกลองอยูใน

ฟงกชั่นถายครอม ........................ 143, 148
จํานวนการถายครอม ADL ..................... 152
ความแตกตางของคาแสง HDR............... 182
สัญลักษณแสดง HDR (ถายเปนชุด)........ 182
จํานวนภาพ (การถายภาพซอน) .............. 254
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน 
(ถายเปนชุด) ........................................ 254

30 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและ
แฟลช .................................................. 143
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ

........................................................... 148
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 152
สัญลักษณแสดง HDR............................ 182
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 254

31 โหมดลั่นชัตเตอร .................................... 113
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หมายเหต:ุ หนาจอจะแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

32
33

35
34

40414344 42

39

38

36

37

32 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ...............139
คาการชดเชยแสง ...................................139

33 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ......194
คาชดเชยแสงแฟลช ................................194

34 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .....196
35 ระบบวัดแสง ..........................................124
36 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .....................136
37 คาความไวแสง (ISO)..............................119

สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......119
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ ...............................................121

38 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ) ...............................31

39 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 31, 362
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง.................... 218

40 คุณภาพของภาพ ..................................... 88
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ........................ 93
ขนาดภาพ ............................................... 91
สัญลักษณการด XQD........................ 16, 93
สัญลักษณการด SD........................... 16, 93

41 โหมดโฟกัสอตัโนมัติ ................................. 98
42 โหมดพื้นท่ี AF ............................... 100, 103
43 โหมดควบคุมแฟลช................................ 190
44 โหมดแฟลช ........................................... 192
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A การปดจอภาพ
หากตองการลางขอมลูการถายภาพหรือขอมลูแฟลชออกจากจอภาพ ใหกดปุม R หรือกดปุม
กดชตัเตอรลงครึง่หนึ่ง จอภาพจะปดโดยอตัโนมตั ิถาไมมกีารใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วนิาท ี 
สาํหรับขอมลูเกี่ยวกับการเลอืกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยูกอนที่จะปดอตัโนมตั ิโปรดด ูA > 
การตัง้คาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 264)

A สัญลักษณ &
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากสัญลักษณ & 
กะพริบในจอแสดงผลขอมูล แสดงวานาฬิกาถูกรีเซต็ และวันท่ีและเวลาที่บันทึกกับภาพใหมจะไม
ถูกตอง ตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง โดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วันที่และ
เวลา ในเมนูตั้งคา (0 271)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ โปรดดู B > 
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 272)
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สามารถปรับการตั้งคาในการแสดงผลขอมูลการถายภาพได
โดยกดปุมใดปุมหนึง่ตอไปนี้คางไว ขณะที่หม ุนแปนหมุน
เลือกคําสั่ง:
• T (0 88, 91)
• U (0 156; หากตองการปรบัคาไวตบาลานซแบบ
ละเอียด ใหกดปุมนี้คางไวและใชปุมเลือกคําสั่ง)

• I (0 126)
• Y (0 124)
• E (0 139)
• S (0 119)
• W/M (0 192, 194)
• BKT (0 142)
• โหมด AF (0 98, 100)
• ปุมใดก็ไดที่สามารถกําหนดหนาที่ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนด
การควบคุมเอง, 0 268) หรือ f10 (กําหนดปุมของ MB-D18, 0 270) ทําใหปุมนั้น
สามารถใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่งได

การใชแปนหมุนเลือกคําส่ัง

A ไวตบาลานซ
กดปุม U เพื่อปรับการตั้งคาไวตบาลานซในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมด
ไวตบาลานซและหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพ ื่อเลือกตัวเลือก
ยอยสําหรับโหมด v (อัตโนมัติ) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต), 
อุณหภูมิสี (โหมด K, “เลือกอุณหภูมิสี”) หรือคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเอง (โหมดตั้งคาเอง) ในโหมดอื่นๆ นอกเหน ือจากโหมด K 
(“เลือกอุณหภูมิสี”) และตั้งคาเอง ทานสามารถใช ปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อปรับคาไวตบาลานซอยางละเอียดในแกนสีเหลืองอําพัน (A)–สีนํ้าเงิน (B) และสีเขียว (G)–สีมวงแดง 
(M)
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หากตองการเขาใชงานตัวเลือกดานลาง ใหกดปุม i 
ขณะถายภาพดวยชองมองภาพ ใชหนาจอสัมผัสหรอืคนหา
เมนูโดยใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J แลวกด 1 หรือ 3 
เพื่อไฮไลทรายการและกดปุม J เพื่อดูตัวเลือก หากตองการ
กลับไปที่โหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหนึ่ง

ปุม i

ตวัเลือก 0

ชองเมนูถายภาพ 250

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง 260

กําหนดการควบคุมเอง 268

Active D-Lighting 180

เลือกพ้ืนที่ภาพ 86

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 253

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 253

ปุม i
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การตั้งคากลองตอไปนี้สามารถเรียกคืนเปนคา
ตั้งจากโรงงานไดโดยการกดปุม T และ 
E คางไวพรอมกันเปนเวลามากกวาสองวนิาที 
(ปุมเหลานี้จะมีเครือ่งหมายจุดสีเขียวกํากับไว) 
แผงควบคุมจะปดช่ัวครูในระหวางทีก่ารตั้งคา
ถูกรีเซ็ต

การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรยีกคนืคาต้ังจากโรงงาน

ปุม T ปุม E
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❚❚การต้ังคาทีเ่ขาใชไดจากเมนูถายภาพ 1

1 ยกเวนการตั้งคาการถายภาพซอน จะมีเฉพาะการต ั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวโดยใชตัวเลือก ชองเมนู
ถายภาพ ในขณะนั้นเทาน้ันท่ีจะถูกรีเซ็ต (0 250) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอื่นๆ

2 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบันเทาน้ัน
3 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง และกลองจะสรางภาพซอน

จากภาพที่บันทึกไวจนถึงจุดน้ัน โหมดซอนภาพ, จำนวนภาพ และ เก็บภาพทั้งหมด จะไมถูกรีเซ็ต
4 กลองจะไมรีเซ็ตคาความเนียนและความแตกตางของคาแสง

❚❚การต้ังคาทีเ่ขาใชไดจากเมนูถายภาพยนตร

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม ปด

คุณภาพของภาพ JPEG Normal

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF ใหญ

NEF (RAW) ใหญ

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)

การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0

การตั้งคา Picture Control 2 ไมเปลี่ยนแปลง

ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ไมใช

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ เปด

การถายภาพซอน ปด 3

HDR (High Dynamic Range) ปด 4

การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (โหมด M) 100

ไวตบาลานซ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย

Active D-Lighting ปด

VR แบบอเิล็กทรอนิกส ปด
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❚❚การตั้งคาอื่นๆ

1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1EV 

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

3 เฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวในขณะนั้นโดยใชตัวเลือก ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง เทาน้ัน
ท่ีจะถูกรีเซ็ต (0 260) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอ่ืนๆ

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน

จุดโฟกัส 1 กลาง

จุดโฟกัสท่ีตั้งเอง กลาง

โหมดการถายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติ

โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด

ชดเชยแสง ปด

คางปุมล็อค AE ปด

ดูตัวอยางคาแสงท่ีตั้งไว ปด

ล็อคความไวชัตเตอร ปด

ล็อครูรับแสง ปด

โหมดโฟกัสอตัโนมัติ AF-S

โหมดพื้นท่ี AF

ชองมองภาพ AF จุดเดียว

ไลฟวิว AF พ้ืนท่ีปกติ

WB หนาจอขณะถายภาพดวยไลฟวิว ไมมี

ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ไมใช

ชดเชยแสงดวยปุมเลือกคําสั่ง ไมใช

แสดงไฮไลท ปด

ความดังของหูฟง 15

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ

การถายครอม ปด 2

โหมดแฟลช แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก

ชดเชยแสงแฟลช ปด

ล็อคคาแสงแฟลช ปด

โหมดหนวงเวลาถาย ปด 3
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ระหวางการเลื่อนโฟกัส กลองจะปรบัโฟกัสโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง คุณสมบัติ
นี้จะสามารถใชเพื่อถายภาพที่สามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอรในภายหลังและถูกนํามา
รวมกันโดยใชซอฟตแวรการรวมโฟกัสหลายภาพของบริษัทอ่ืน

❚❚การถายภาพแบบเลือ่นโฟกัส

1 เลือก ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส
ไฮไลท ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ในเมนถูายภาพแลวกด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกการเลื่อน
โฟกัส

การถายภาพแบบเล่ือนโฟกัส

D กอนการถายภาพ
ใชเลนส AF-S หรือ AF-P หลังจากการติดตั้งเลนสท่ีเหมาะสม ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF 
และเลือกโหมดลั่นชัตเตอรอื่นท่ีไมใช E เพื่อผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ขอแนะนําใหคุณเลือกโหมดการ
ถายภาพของ A หรือ M เพื่อใหรูรับแสงไมเปลี่ยนแปลงระหวางการถายภาพ ปรับรูรับแสงลงสองหรือ
สามสต็อปจากคาสูงสุด และปดใชงานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติเพื่อไมใหคาความไวแสง 
(ISO) เปลี่ยนไปในขณะที่กําลังถายภาพ หลังจากปรับการตั้งคา ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีได
ในจอภาพ เม่ือปรับการตั้งคาตามที่ทานพอใจแลว ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพ เพื่อปองกัน
ไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพซึ่งสงผลตอการถายภาพและคาแสง

ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลองและปดระบบลดการสั่นไหวของเลนส (VR) ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลอง
กอนเร่ิมถายภาพ เพื่อไมใหการถายภาพถูกขัดจังหวะ ทานจะตองชารจแบตเตอรี่กลองจนเต็ม 
หากไมแนใจ โปรดชารจแบตเตอร่ีกอนใชงาน หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
(มีแยกจําหนายตางหาก)
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2 ปรับการต้ังคาการเล่ือนโฟกัส
ปรับการตั้งคาการเลื่อนโฟกัสตามที่อธิบายดานลาง

• การเลือกจํานวนภาพ:

ขอแนะนําใหถายภาพมากกวาทีคุ่ณคดิวาคุณตองการและลดจํานวนภาพเหลานั้นลง
ขณะการรวมโฟกัสหลายภาพ อาจจําเปนตองใชภาพถายมากกวา 100 ภาพสําหรับ
แมลงหรอืวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ ในขณะที่จําเปนตองใชเพียงไมกี่ภาพในการถายภาพ
ทิวทัศนจากดานหนาไปดานหลังดวยเลนสมุมกว าง

• การเลือกปริมาณระยะโฟกสัท่ีจะเปลี่ยนในการถายแตละครั้ง:

แนะนําใหใชคา 5 หรือนอยกวา เนื่องจากการตั้งคาที่สูงข้ึนจะเพิ่มความเสี่ยงที่บางพื้นที่
อาจไมอยูในโฟกัสเมือ่ถายภาพซอนกัน ลองทําการทดลองดวยการตั้งคาที่แตกตางกัน
กอนการถาย

ไฮไลท ภาพที่ถายไป แลวกด 2 เลือกจํานวนภาพ (สูงสุด 300) แลวกด J

ไฮไลท ระดับการเลื่อนโฟกัสแตละขั้น 
แลวกด 2

กด 4 เพื่อลดระดับการเลื่อนโฟกัสแตละขั้น 
และกด 2 เพื่อเพ่ิมระดับ กด J 

เพื่อดําเนินการ
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• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:

เลือก 00 เพื่อถายภาพที่ประมาณ 5 ภาพตอวินาท ี(โหมดลั่นชัตเตอร S, CL, CH และ 
MUP) หรือ 3 ภาพตอวินาที (โหมดลั่นชัตเตอร Q และ QC) แนะนําใหตั้งคา 00 เมือ่
ถายภาพโดยไมใชแฟลช; เพื่อใหไดคาแสงที่ถูกตองเมื่อใชแฟลช ใหเลือกชวงเวลาทีย่าว
เพียงพอตอการชารจแฟลชดวย

• การเปดหรือปดใชงานการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากนั:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถ ายกอนหนาในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรบัคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมผีลในโหมด M เฉพาะเมื่อ
เปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเทานัน้) ความสว างของวัตถุที่เปลี่ยนไปอยางมาก
ระหวางการถายภาพอาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหน็ไดชัดของคาแสง ซ่ึงในกรณี
เชนนี้ อาจจําเปนที่จะตองลดชวงเวลาหางระหว างภาพใหสั้นลง ขอแนะนําให ปด 
หากแสงและเงื่อนไขอื่นๆ ไมเปลี่ยนแปลงในระหวางการถายภาพ เปด เมื่อถายภาพ
ทิวทัศนและสิ่งที่คลายกันภายใตแสงที่หลากหลาย

ไฮไลท ชวงเวลาหางจากภาพถัดไป
แลวกด 2

เลือกจํานวนของวินาทีระหวางภาพ
แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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• การเปดหรือปดใชงานการถายภาพแบบไมมเีสียง:

เลือก เปด เพื่อปดเสียงชัตเตอรระหวางการถายภาพ

• เลือกตัวเลือกโฟลเดอรเร่ิมตน:

เลือก โฟลเดอรใหม เพื่อสรางโฟลเดอรใหมสําหรับภาพใหมแตละชุด รีเซ็ตหมายเลข
ไฟล เพื่อรเีซ็ตหมายเลขไฟลเปน 0001 ทุกครั้งที่มีการสรางโฟลเดอรใหม

ไฮไลท ถายภาพแบบไมมีเสียง แลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ไฮไลท โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือกและกด 2 เพื่อเลือก
หรือยกเลิกการเลือก กด J เพ่ือดําเนินการ

A ถายระยะใกล
เน่ืองจากความลึกของโฟกัสจะลดลงท่ีระยะโฟกัสส ั้น ขอแนะนําใหทานเลือกระดับขั้นการเลื่อนโฟก ัส
ใหนอยลงและเพิ่มจํานวนภาพที่ถายเมื่อจะถายภาพวัตถุท่ีอยูใกลกับกลอง
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3 เร่ิมตนถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะเริ่มถายภาพ
หลังจากนั้นประมาณ 3 วินาท ีซ่ึงกลองจะถายภาพตาม
ชวงเวลาที่เลือกไว โดยเริม่จากระยะโฟกัสที่เลือกไว
ตอนเริ่มถายภาพและจะดําเนินการตอไปจนถึงคาอนันต
ตามระยะของระดับข้ันการเลื่อนโฟกัสของแตละภาพ 
การถายภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อถายภาพไดถึงจํานวนภาพถายที่เลือกไว หรือเมื่อโฟกัสถึง
ระยะอนันต หากตองการสิ้นสุดการถายภาพกอนจะถายภาพครบตามจํานวน ใหเลือก ปด 
สําหรับ ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ในเมนูถายภาพหรือกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่ 
หรือกดปุม J ระหวางภาพ

A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส สัญลักษณ Q บนแผงควบคุม
จะกะพริบ การแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดงจํานวนภาพ
ท่ีเหลือทันทีกอนท่ีจะถายภาพถัดไป ไมวาจะเลือกตัวเลือกใด
ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 
0 263) ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะ
ถายภาพ

สามารถปรับการตั้งคา, เมนูท่ีใช และภาพที่แสดงไดในขณะที่การถายภาพแบบเลื่อนโฟกัสทํางานอย ู 
จอภาพจะปดโดยอตัโนมัติประมาณสี่วินาทีกอนการถายภาพแตละภาพ โปรดทราบวาการเปลี่ยน
การตั้งคาของกลองขณะที่การถายภาพแบบเลื่อนโฟกัสทํางานอยูจะทําใหการถายภาพหยุดลงได
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D การถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส
หากคุณใชแฟลช โปรดเลือกชวงเวลาหางใหนานกวาเวลาที่จําเปนสําหรับชารจแฟลช หากชวงเวลาหาง
ส้ันเกินไป แฟลชอาจยิงดวยกําลังนอยกวาท่ีตองใชสําหรับการรับแสงเต็มสวน การเลื่อนโฟกัสใช ได
เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส AF-S หรือ AF-P เทาน้ันและไม สามารถใชงานไดเม่ือไมไดตั้งนาฬิกาของกลอง
หรือไมไดใสการดหนวยความจํา โดยจะใชรวมกับคุณสมบัติบางอยางของกลองไมได เชน ไลฟวิว 
(0 37), การบันทึกภาพยนตร (0 59), ภาพยนตรเหลื่อมเวลา, การถายครอม, ตั้งเวลาถ าย 
(0 116), การเปดรับแสงเปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคางหรือเวลา; 0 133), HDR 
(High Dynamic Range), การถายภาพซอนและการถายภาพแบบเวนชวงเวลา โปรดทราบวา 
เน่ืองจากความไวชัตเตอรและเวลาที่ใชในการบนัทึกภาพจากภาพหน่ึงไปยังอีกภาพหนึ่งอาจ
แตกตางกัน จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของช วงเวลาหนึ่งและจุดเร่ิมตนของอกีชวงเวลาหนึ่ง
แตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพไดดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน หากตั้งความไวชัตเตอรเปน 
A หรือ %) คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

A ถายภาพแบบไมมีเสียง
การเลือก เปด สําหรับ ถายภาพแบบไมมีเสียง จะปดใชงานคุณสมบัติบางอยางของกลอง ไดแก:
• คาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 ถึง Hi 2 (0 119)
• การถายภาพดวยแฟลช (0 187)
• โหมดหนวงเวลาถาย (0 264)
• ลดการกะพริบ (0 258)
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สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU ไดในโหมด A และ M โดยการตั้งคารรูับแสงดวยแหวนปรับ
รูรบัแสงของเลนส โดยการระบุขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรบัแสงสูงสุดของเลนส) ผูใช
จะสามารถเขาถึงฟงกช่ันของเลนส CPU ตอไปน้ีได

หากทราบทางยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมตัิกับชุดแฟลชเสรมิภายนอกได
• ทางยาวโฟกัสของเลนสจะระบุไว (มีเครือ่งหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมลู
ภาพถาย

หากทราบคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรบัแสงจะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรบัตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด qA 

(รรูับแสงอัตโนมัติ)
• รูรบัแสงจะระบุ (มเีครื่องหมายดอกจันกํากับ) อยูในการแสดงผลขอมลูภาพถาย

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

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุดและแฟลชลบเงา
เพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรบักลองดิจิตอล SLR

เลนสชนิดไมมี CPU
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การปอนหรอืแกไขขอมูลสําหรับเลนสชนิดไมม ีCPU:

1 เลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU
ไฮไลท ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา แลวกด 
2

2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือก
หมายเลขเลนส

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

4 บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารูรบัแสงที่ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ใชเลนสชนิดไมม ีCPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมควบคุมกลอง
กําหนด เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU ไปยังปุมควบคุมโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 268)

2 ใชปุมควบคุมท่ีเลือกไวเพ่ือเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลกัหรือยอยจนกระทั่งหมายเลขเลนสที่
ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสท่ีถูกตองไมไดระบุไว ใหเลือกคาท่ีใกลเคียงท่ีสุดท่ีมากกวาทางยาวโฟกัสจริงของเลนส

A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับเลนส 
โปรดทราบวาขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซมูเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ความยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูลสําหรับ
เลนสใหแสดงคาใหมของความยาวโฟกัสเลนสและค ารูรับแสงสูงสุดแตละครั้งท่ีปรับคาซูม

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

หมายเลขเลนส
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ชุด GPS รุน GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตอรโีมต 10-pin 
ของกลอง (0 295) ไดโดยใชสายเคเบิลที่ใหมากับ GP-1/GP-1A ทําใหสามารถบันทึกขอมูล
ตําแหนงปจจุบันของกลองเมื่อถายภาพและสามารถดูไดในการแสดงผลขอมลูภาพถาย 
(0 229) ปดกลองกอนเสียบ GP-1/GP-1A; สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดูที่คูมอืของ GP-1/
GP-1A

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

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

ขอมูลบอกตําแหนง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปดใช

เปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย ตัวตั้งเวลาจะหมดอายุอัตโนมัติหากไมมีการ
ดําเนินงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่งตามท่ีระบุในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 263) ซึ่งจะชวยลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ หากเชื่อมตอ
กับชุด GP-1 หรือ GP-1A ชุดอุปกรณจะยังคงทํางานเปนเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไว
หลังจากตัวตั้งเวลาหมดอายุ เพื่อใหกลองมีเวลารับขอมูลบอกตําแหนง การหนวงเวลา
จะเพิ่มขึ้นสูงสุดหน่ึงนาทีหลังจากเปดใชงานระบบวัดแสงหรือเม่ือเปดเคร่ือง
กลองถายรูป

ไมใช ปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย เพื่อไมใหมีการรบกวนการบันทึกขอมูลบอกตําแหนง
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A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:
• o (แสดงคาง): ไดรับขอมูลบอกตําแหนง
• o (กะพริบ): GP-1/GP-1A กําลังคนหาสัญญาณ ภาพที่ถาย
ในขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบจะไมมีขอมูลบอกตำแหนง

• ไมมีสัญลักษณ: ไมไดรับขอมูลบอกตําแหนงใหมจาก GP-1/
GP-1A เปนเวลาอยางนอยสองวินาที ภาพที่ถายเมื่อสัญลักษณ 
o ไมปรากฏจะไมมีขอมูลบอกตําแหนง

A สมารทดไีวซ
สําหรับการดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซแลวฝงขอมูลในภาพที่ถายตอมา ใหสราง
การเชื่อมตอไรสาย เปดใชงานคุณสมบัติขอมูลบอกตําแหนงในแอพ SnapBridge แลวเลือก ใช สําหรับ 
ขอมูลบอกตําแหนง > ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ ในเมนูตั้งคากลอง (0 274)

A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC จะไดรับจากอุปกรณ GPS และไมขึ้นกับนาฬ ิกาในกลอง
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ขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ ใหกดปุม K ภาพถายลาสุด
จะปรากฏบนจอภาพ ทานสามารถแสดงภาพอื่นๆ ได
โดยการปดไปทางซายหรอืขวา หรอืกด 4 หรือ 2;
หากตองการดูขอมลูเพิ่มเติมของภาพปจจุบัน ให กด 1
หรือ 3 (0 229)

การแสดงภาพขนาดยอ
หากตองการดูหลายภาพพรอมกัน ใหกดปุม W (M) 
ขณะที่แสดงภาพเต็มจอ จํานวนภาพที่แสดงบนจอภาพ
จะสามารถเพิ่มจํานวนไดตั้งแต 4 ถึง 9 ถึง 72 ทุกครัง้ที่กดปุม 
W (M) และสามารถลดจํานวนการแสดงผลไดทุกครั้ง
ที่กดปุม X เลื่อนนิ้วไปบนหนาจอสัมผัสเพื่อเลื่อนข้ึนหร ือลง
หรือใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทรูปภาพ

การดูภาพ
W

X

W

X

W

X

การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ

ปุม K

ปุม W (M)
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ปุมควบคุมการเลน

❚❚การใชปุม J รวมกับปุมเลอืกคําสั่ง

1

2
3
4
5
6

1 O (Q): ลบภาพปจจุบัน ......................245
2 G: ดูเมนู .........................................248
3 L (Z/Q): ปองกันภาพปจจุบัน .......240

4 X: ซูมเขา ............................................. 238
5 W (M): ดูหลายภาพ ........................... 223
6 J: ใชรวมกับปุมเลือกคําสั่งตามที่อธิบายไว
ดานลาง

J +
แสดงขอความเลือกชองบรรจุการด/โฟลเดอร ในการเลือกการดและโฟลเดอรของ
ภาพที่กําลังเปดดู ใหไฮไลทชอง แลวกด 2 เพื่อแสดงรายชื่อโฟลเดอร จากน้ัน 
ไฮไลทโฟลเดอร แลวกด J

J + สรางภาพรีทัชจากภาพปจจุบัน (0 278)

J + อัปโหลดภาพผานเครือขายไรสายหรืออีเทอรเน็ต เม่ือติดตั้ง WT-7 เขากับกลอง 
(0 295)

A การดหนวยความจําสองใบ
หากใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดหนวยความจําท่ีจะแสดงภาพไดโดยกดปุม 
W (M) เม่ือภาพขนาดยอปรากฏขึ้น 72 ภาพ
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A หมุนเปนแนวตั้ง
หากตองการแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถ ายบุคคล) 
ในทิศทางแนวตั้ง ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง 
ในเมนูแสดงภาพ (0 249)

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 249) ภาพจะปรากฏในหนาจอ
หลังจากถายภาพโดยอตัโนมัติ (เน่ืองจากกลองอย ูในทิศทางที่ถูกตองแลว ภาพจะไมหมุนเอง
โดยอตัโนมัติในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง การแสดงภาพจะเริ่มขึ้น
เม่ือถายภาพเสร็จ โดยเร่ิมจากภาพแรกในชุดภาพต อเน่ืองปจจุบัน

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ:
• การเลือกระยะเวลาที่จะใหหนาจอเปดอยูแมไม มีการใชงาน โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 264) 
• การเลือกหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือก
คําสั่งตรงกลาง, 0 268) 

• การใชแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อคนหาภาพหรือเมนู โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > เมนูและการแสดงภาพ (0 269)
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การใชหนาจอสัมผัส
ระหวางการแสดงภาพ สามารถใชจอภาพที่ไวตอการส ัมผัสเพื่อ:

ดูภาพอื่น

ปดซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่น

เลื่อนไปยังภาพ
อื่นๆ อยาง
รวดเร็ว

ในมุมมองแบบเต็มจอ ทานสามารถแตะ
ดานลางของหนาจอเพื่อแสดงแถบการ
เลื่อนภาพ จากน้ันเลื่อนน้ิวไปทางซายหรือ
ขวาเพื่อเล่ือนดูภาพอื่นๆ อยางรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ

ซูมเขา (เฉพาะ
ภาพเทานั้น)

ใชการกางและบีบน้ิวเพื่อซูมเขาและออก 
และการเลื่อนน้ิวเพื่อเลื่อนหนาจอ 
(0 238) และทานยังสามารถแตะ
หนาจอสองคร้ังอยางรวดเร็วเพื่อซูมเขา
จากการแสดงภาพเต็มจอหรือยกเลิก
การซูม
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ดูภาพขนาดยอ

หากตองการ “ซูมออก” เพื่อดูภาพขนาด
ยอ (0 223) ใหใชการบีบน้ิวในการ
แสดงภาพแบบเต็มจอ ใชการบีบน้ิวเขา
และการกางนิ้วออกเพื่อเลือกจํานวนภาพ
ท่ีจะแสดงตั้งแต 4, 9 และ 72 ภาพ

ดูภาพยนตร

แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเร่ิมเลน
ภาพยนตร (ภาพยนตรจะแสดงดวย
สัญลักษณ 1) แตะหนาจอเพื่อหยุด
ชั่วคราวหรือเลนตอ หรือแตะ Z เพื่อออก
ไปยังการแสดงภาพเต็มจอ (โปรดทราบวา
สัญลักษณบางอยางในการแสดงผลการ
เลนภาพยนตรจะไมตอบสนองตอการ
ใชงานหนาจอสัมผัส)

คําแนะนํา
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ปุม i
การกดปุม i ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ 
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้ เลือกตัวเลือกโดยใชหนาจอ
สัมผัสหรือปุมเลือกคําสั่งและปุม J
• ใหคะแนน: ใหคะแนนภาพปจจุบัน (0 241)
• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ(ภาพถ าย
เทาน้ัน): เลือกรปูภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ

• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรทีัช (0 278) 
เพื่อสรางภาพรทีัชของรปูภาพปจจุบัน

• ปรับระดับเสียง (เฉพาะภาพยนตร): ปรบัระดับเสียง
การเลนสําหรบัภาพยนตร

• ตัดภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตัดบางสวนที่
ไมตองการออกจากภาพยนตร (0 78) สามารถตัดตอ
ภาพยนตรโดยกดปุม i เมือ่พักการแสดงภาพยนตร

• เลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร: เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ ไฮไลท
ชองบรรจุการด แลวกด 2 เพื่อแสดงรายการโฟลเดอรในการดที่เลือก จากน ั้นไฮไลท
โฟลเดอร แลวกด J เพื่อดูภาพในโฟลเดอรที่ไฮไลท

หากตองการออกจากเมนูปุม i แลวกลับไปยังการแสดงภาพ ใหกดปุม i อีกครัง้

ปุม i
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพทีป่รากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลื่อนดูขอมูลภาพตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, ขอมลูการถายภาพ, 
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมูลภาพรวม จะปรากฏขึ้นถาไดเลือกตัวเลือกที่สัมพันธ
กันสําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 248) ขอมลูตําแหนงจะแสดงเฉพาะเมื่อถูกฝง
อยูในภาพ (0 221)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

* แสดงขึ้นเฉพาะเมื่อเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 248) และภาพที่เลือก
ถูกถายดวยชองมองภาพเทาน้ัน

1 3 4 5

7

1011

13

9 8

2

12

14
15

6

1 สถานะปองกัน........................................240
2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................278
3 เคร่ืองหมายอัปโหลด...............................243
4 จุดโฟกัส * .........................................94, 105
5 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
6 กรอบพ้ืนท่ี AF *...........................................9
7 คุณภาพของภาพ ......................................88

8 ขนาดภาพ ............................................... 91
9 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 83

10 เวลาในการบันทึก ............................ 21, 271
11 วันท่ีบันทึก ...................................... 21, 271
12 ชองบรรจุการดหนวยความจําปจจุบัน

....................................................... 35, 93
13 การใหคะแนน........................................ 241
14 ชื่อโฟลเดอร........................................... 250
15 ชื่อไฟล .................................................. 250
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❚❚ ไฮไลท

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบจะแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับแชนเนลปจจุบัน กดปุม W (M) 
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเล่ือนดูแชนเนลตางๆ 
ดังตอไปน้ี:

1 2

3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร–หมายเลขเฟรม

3 แชนเนลปจจุบัน *

ปุม W (M)

RGB
(แชนเนลทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)



232

❚❚กราฟ RGB ฮสิโตแกรม

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบจะแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับแชนเนลปจจุบัน กดปุม W (M) 
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูแชนเนลตางๆ 
ดังตอไปน้ี:

5

6

7

8

1

3
4

2

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร–หมายเลขเฟรม
3 ไวตบาลานซ...........................................156

อุณหภูมิสี ........................................163
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .....161
ตั้งคาเอง..........................................165

4 แชนเนลปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนล RGB) 
ในกราฟฮิสโตแกรมท้ังหมด 
แกนแนวนอนแสดงถึงความสวางของพิกเซล 
สวนแกนแนวตั้งหมายถึงจํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (แชลเนลสีแดง)
7 กราฟฮิสโตแกรม (แชลเนลสีเขียว)
8 กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนลสีนํ้าเงิน)

ปุม W (M)

RGB
(แชนเนลทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมเขาภาพขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด X 
ใชปุม X และ W (M) เพื่อซูมเขาและซูมออก และเลื่อนภาพ
ดวยปุมเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรมจะอัพเดทเพื่อแสดงเฉพาะ
ขอมูลของภาพในสวนท่ีมองเห็นบนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมใน
โปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงดังตอไปน้ี:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวาง
หลากหลาย การกระจายโทนสีจะ
คอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีเฉดสี
จะเลื่อนไปทางซายมือ

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีเฉดสี
จะเลื่อนไปทางขวามือ

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อน
การกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซาย 
กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําให
ยากท่ีจะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

12
11

6
5
4
3
2
1

7
8
9

10

1 ระบบวัดแสง ..........................................124
ความไวชัตเตอร .............................129, 131
รูรับแสง .........................................130, 131

2 โหมดการถายภาพ ..................................126
คาความไวแสง (ISO) 1 ............................119

3 การชดเชยแสง........................................139
ปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด 2 ...............................263

4 ทางยาวโฟกัส .........................................218
5 ขอมูลเลนส ............................................218

6 โหมดโฟกัส........................................ 41, 94
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ไวตบาลานซ 4 ........................................ 156
8 การปรับไวตบาลานซแบบละเอยีด........... 161
9 พ้ืนท่ีสี ................................................... 253

10 ชื่อกลอง
11 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 83
12 หมายเลขโฟลเดอร–หมายเลขเฟรม

14
13

15
16

13 ประเภทแฟลช 5

14 การควบคุมแฟลชรีโมต 5 ..........................202
15 โหมดแฟลช 5 ..........................................192

16 โหมดควบคุมแฟลช 5 .............................. 190
การชดเชยแสงแฟลช 5 ............................ 194
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17

17 Picture Control 6 ................................... 175

22

23

21
20
19
18

18 การลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ................. 253
การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ............. 253

19 Active D-Lighting................................. 180

20 ความแตกตางของคาแสง HDR............... 182
ความเนียนภาพ HDR............................. 182

21 ควบคุมขอบมืด ...................................... 253
22 ประวัติการรีทัช ...................................... 278
23 คําอธิบายภาพ....................................... 273
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1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏหากไดกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 263) เปนคาอื่น

ท่ีไมใชศูนยสําหรับระบบวัดแสง
3 แสดงขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 รวมอุณหภูมิสีของภาพที่ถายโดยใชไวตบาลานซอัตโนมัติดวย
5 ปรากฏขึ้นเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 187)
6 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือกเมื่อถายภาพ
7 ขอมูลลิขสิทธิ์จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิล์งในภาพ โดยใชตัวเลือก ขอมลู

ลขิสิทธิ์ ในเมนูการตั้งคา

❚❚ขอมลูบอกตําแหนง
ละติจูด, ลองจิจูด และขอมลูตําแหนงอ่ืนๆ จะไดร ับมาจาก GPS หรอืสมารทดีไวซ ซ่ึงจะ
แตกตางกันไป (0 221) ในกรณีของภาพยนตร ขอมลูจะบอกตําแหนงเมื่อเริ่มบันทึก

25
24

24 ชื่อชางภาพ 7...........................................273 25 เจาของลิขสิทธิ์ 7..................................... 273



237

❚❚ขอมลูภาพรวม

1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
2 ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อถายภาพโดยใชชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 187)

1 5

8

9

15 14 13 12 11

17 2429
30

18 19 20 21 22 23

27 26 25

7

32 4
6

10

2816

1 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
2 เคร่ืองหมายอปัโหลด .............................. 243
3 สถานะปองกัน ....................................... 240
4 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 278
5 ชื่อกลอง
6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 273
7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง........ 221
8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 233)

9 คุณภาพของภาพ ..................................... 88
10 ขนาดภาพ ............................................... 91
11 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 83
12 ชื่อไฟล .................................................. 250
13 เวลาในการบันทึก ............................ 21, 271
14 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 250
15 วันท่ีบันทึก ...................................... 21, 271
16 ชองบรรจุการดหนวยความจําปจจุบัน

....................................................... 35, 93

17 การใหคะแนน ........................................ 241
18 ระบบวัดแสง.......................................... 124
19 โหมดการถายภาพ ................................. 126
20 ความไวชัตเตอร ............................. 129, 131
21 รูรับแสง......................................... 130, 131
22 คาความไวแสง (ISO) 1 ........................... 119
23 ทางยาวโฟกัส ........................................ 218
24 Active D-Lighting................................. 180
25 Picture Control..................................... 175
26 พ้ืนท่ีสี ................................................... 253
27 โหมดแฟลช 2 ......................................... 192
28 ไวตบาลานซ .......................................... 156

อุณหภูมิสี ....................................... 163
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 161
ตั้งคาเอง ......................................... 165

29 การชดเชยแสงแฟลช 2 ............................ 194
โหมดสั่งแฟลช 2

30 การชดเชยแสง ....................................... 139
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หากตองการซูมเขาในภาพที่แสดงในการแสดงภาพแบบเต็ม
จอ ใหกดปุม X หรือปุมเลือกคําสั่งตรงกลางหรอืแตะหนาจอ
อยางรวดเรว็สองครั้ง ขณะซูมภาพเขา กลองสามารถทํางาน
ตางๆ ตอไปน้ีได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ คําอธิบาย

ซูมเขาหรือออก/
ดูพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพ

กด X หรือใชการกางนิ้วเพื่อซูมเขา
สูงสุด 32 เทา (ภาพขนาดใหญโดยใช
รูปแบบ FX/36 × 24), 24 เทา (ภาพ
ขนาดกลาง) หรือ 16 เทา (ภาพขนาด
เล็ก) กด W (M) หรือบีบน้ิวเขาบนจอ
เพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเขา ใหใช
ปุมเลือกคําสั่ง หรือเลื่อนน้ิวบนจอ 
เพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ กดปุมเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเล่ือน
ไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนำทางจะปรากฏขึ้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพขณะนั้นจะมีขอบสีเหลือง
กํากับ แถบดานลางหนาจอนําทางแสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวท่ี
สัดสวนภาพ 1 : 1

ตัดภาพ
หากตองการตัดภาพไปยังพ้ืนท่ีปจจุบันบนจอภาพ ใหกด i ใหไฮไลท 
ตัดภาพดวน แลวกด J โปรดทราบวา ตัดภาพดวน จะใชไมไดเม่ือแสดง
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม (0 233)

ปุม X
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เลือกใบหนา

ใบหนาท่ีตรวจจับไดในระหวางการซูม
จะมีขอบสีขาวกํากับในหนาจอนําทาง 
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือคําแนะนํา
บนจอภาพเพื่อดูใบหนาอืน่ๆ

ดูภาพอื่น
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก หรือแตะสัญลักษณ e หรือ f ท่ีดานลาง
ของจอแสดงผลเพื่อดูภาพอืน่ในตําแหนงเดียวกันท ี่อัตราการซูมปจจุบัน 
การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร

เปลี่ยนสถานะปองกัน กด L (Z/Q) เพื่อปองกันหรือนําการปองกันออกจากภาพ (0 240)
กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K เพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

แสดงเมนู กด G เพื่อดูเมนู (0 248)

ไปที่ คําอธิบาย

คําแนะนําบนจอภาพ
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ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ และการแสดงภาพขนาดยอ ปุม L (Z/
Q) สามารถใชปองกันภาพไมใหถูกลบโดยไมไดตั้งใจ ไฟลที่มกีารปองกันจะไมสามารถลบ
ไดดวยปุม O (Q) หรอืตัวเลือก ลบ ในเมนแูสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ปองกันจะถูกลบ
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา (0 271)

การปองกันภาพ:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรอืการซูมแสดงภาพ หรอืไฮไลทภาพในรายการภาพ
ขนาดยอ

2 กดปุม L (Z/Q)
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับ หากตองการลบการ
ปองกันออกจากภาพเพื่อใหสามารถลบภาพได 
ใหแสดงภาพหรอืไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ 
แลวกดปุม L (Z/Q)

การปองกนัไมใหลบภาพ

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

ปุม L (Z/Q)
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ใหคะแนนภาพหรอืทําเครื่องหมายไววาเปนภาพในกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง สามารถดูการ
ใหคะแนนใน ViewNX-i และ Capture NX-D ไดเชนกัน การใหคะแนนจะใชไมไดกับภาพ
ที่ปองกันไว

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกด 2

4 เลือกใหคะแนน
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพเปน
ดาวศูนยถึงหาดวง หรอืเลือก d เพื่อทําเครื่องหมาย
ภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง กด J 
เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ใหคะแนนภาพ

ปุม i
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A ใหคะแนนรูปภาพดวยปุม Fn2
หากเลือก ใหคะแนน สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Fn2 แลว 
จะสามารถใหคะแนนรูปภาพไดโดยกดปุม Fn2 คางไวและกด 4 หรือ 2 (0 268)
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถเลือก
ภาพยนตรสําหรบัอัปโหลดได; ภาพจะถูกอัปโหลดทีข่นาด 2 เมกะพิกเซล

การเลือกภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพถายหรอืไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ 
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรับอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ W; หากตองการไมเลือก ใหแสดง 
หรือไฮไลทภาพ แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม i
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การเลือกภาพหลายภาพ
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ

1 เลือก เลือกภาพ
ในเมนูการแสดงภาพ ใหเลือก เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ จากนัน้ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรอืไมเลือก 
(หากตองการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X) ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 
W กํากับไว

3 กด J
กด J เพื่อดําเนนิการใหเสร็จสมบูรณ

A ไมเลือกทุกภาพ
หากตองการไมเลือกทุกภาพ เลอืกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ ในเมนูแสดงภาพ ใหไฮไลท 
ไมเลือกเลย แลวกด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ; ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อนํา
เคร่ืองหมายอัปโหลดออกจากภาพทุกภาพในการดหนวยความจํา
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หากตองการลบภาพปจจุบัน ใหกดปุม O (Q) หากตองการลบภาพทีเ่ลือกไวหลายภาพ 
ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลวจะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพ
ที่ปองกันหรอืซอนไวจะลบไมได

ในระหวางการเลน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O (Q) อีกครั้ง
หากตองการลบภาพ ใหกดปุม O (Q) หากตองการ
ออกจากเมนโูดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกภาพที่แสดงหลังจากภาพถูกลบ โปรดดู D > หลังจากลบ (0 249)

ปุม O (Q)

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

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

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

2 ไฮไลทภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการ
ดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม 
X คางไว)

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก

R ทั้งหมด
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 248) 
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถเลือกการดท่ีจะลบได
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3 เลือกภาพที่ไฮไลท
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรอื
ยกเลิกการเลือกภาพที่ไฮไลทไว ภาพที่
เลือกไวจะมีสัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้า
ข้ันตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเลือกภาพเพิ่ม 
หากตองการลบภาพ ใหไฮไลทภาพ 
แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

4 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ใหไฮไลท ใช 
แลวกด J
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รายการเมนู
เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงตัวเลือกที่ใชไดในเมนูของกลองถายรูป สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู 
คําแนะนําเมน ูที่มีในเวบ็ไซตของ Nikon (0 i)

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ลบ

ท่ีเลือกไว ลบพรอมกันหลายภาพ (0 246)

ท้ังหมด

โฟลเดอรแสดงภาพ (คาเร่ิมตนคือ ทั้งหมด)

(ชื่อโฟลเดอร) เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ

ท้ังหมด

ปจจุบัน

ซอนภาพ

เลือก/ตั้ง ซอนหรือแสดงรูปภาพ ภาพที่ซอนจะแสดงเฉพาะในเมนู 
“ซอนภาพ” และจะไมสามารถแสดงภาพไดไมเลือกเลย

ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ

ขอมูลภาพถายเบื้องตน เลือกขอมูลท่ีมีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
(0 229)จุดโฟกัส

ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม

ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)

ไฮไลท

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

ขอมูลการถายภาพ

ภาพรวม
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คัดลอกภาพ

เลือกตนทาง คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหน่ึง
ไปยังอกีแผน ตัวเลือกน้ีจะใชไดเฉพาะเมื่อใส 
การดหนวยความจําสองแผนลงในกลอง

เลือกภาพ

เลือกโฟลเดอรปลายทาง

คัดลอกภาพ?

แสดงภาพทันทีที่ถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันที
ท่ีถายภาพเสร็จหรือไม (0 225)ปด

หลังจากลบ (คาเร่ิมตนคือ แสดงภาพถัดไป)

แสดงภาพถัดไป เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงตอจากเดิม

หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (คาเร่ิมตนคือ ภาพสุดทายของชุด)

ภาพแรกของชุด เลือกวาจะใหกลองแสดงภาพแรกหรือภาพสุดทายในการ
ถายภาพตอเน่ืองหลังจากถายภาพตอเน่ืองเปนชุดในโหมด
ตอเน่ือง

ภาพสุดทายของชุด

หมุนภาพอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการบันทึกทิศทางของกลองเม่ือถายภาพ
หรือไมปด

หมุนแนวตั้ง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) 
ใหแสดงบนจอภาพในระหวางการแสดงภาพหรือไม 
(0 225)

ปด

ฉายสไลด

เร่ิม ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน

ประเภทของภาพ

ชวงเวลาระหวางภาพ

เลือกเพ่ือสงไปยังสมารทดีไวซ

เลือกภาพ เลือกรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 244)

ไมเลือกเลย
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

ชองเมนูถายภาพ

A-D เรียกคืนการตั้งคาเมนูถายภาพที่ถูกบันทึกไว กอนหนา
ในชองเมนูถายภาพ เปลี่ยนการตั้งคาท่ีถูกบันทึกไวใน
ชองปจจุบัน

ชองเมนูภาพถายเพ่ิมเติม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาชองเมนูถายภาพควรบันทึกโหมดคาแสง 
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ S และ M) รูรับแสง 
(โหมด A และ M) และโหมดแฟลชหรือไม

ปด

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล

เปลี่ยนชื่อ เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข

เลือกโฟลเดอรจากรายการ

การตั้งช่ือไฟล

การตั้งชื่อไฟล เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพท่ีใชจัดเก็บรูปภาพ คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

เลอืกชองบรรจุการดหลัก (คาเร่ิมตนคือ ชองบรรจุการด XQD)

ชองบรรจุการด XQD เลือกชองท่ีจะใชเปนชองบรรจุการดหลักเมื่อใส
การดหนวยความจําสองใบชองบรรจุการด SD

ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง (คาเร่ิมตนคือ ภาพที่เกินมา)

ภาพที่เกินมา เลือกหนาท่ีของชองบรรจุการดรองเมื่อใส
การดหนวยความจําสองแผน (0 93)สํารอง

RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง
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การควบคุมแฟลช

โหมดควบคุมแฟลช เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่
ติดบนชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองหรือปรับการตั้งคา
สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง (0 190)

ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย

การควบคุมแฟลชรีโมต

ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ

พ้ืนที่ภาพ

เลือกพ้ืนท่ีภาพ เลือกพื้นท่ีภาพ (0 83) และเปดใชหรือปดใชมาสก
การแสดงผลในชองมองภาพ (0 85)ตัดสวน DX อัตโนมัติ

มาสกการแสดงผลในชองมองภาพ

คุณภาพของภาพ (คาเร่ิมตนคือ JPEG Normal)

NEF (RAW) + JPEG Fine★ เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพ
ของภาพ, 0 88) คาบีบอัดสําหรับตัวเลือกท่ีแสดงดวย
ดาว (“★”) จะเนนความสําคัญท่ีคุณภาพ ขณะท่ีคาบีบอัด
สําหรับภาพที่ไมมีดาวจะเนนเพื่อการลดขนาดไฟล 

NEF (RAW) + JPEG Fine

NEF (RAW) + JPEG Normal★

NEF (RAW) + JPEG Normal

NEF (RAW) + JPEG Basic★

NEF (RAW) + JPEG Basic

NEF (RAW)

JPEG Fine★

JPEG Fine

JPEG Normal★

JPEG Normal

JPEG Basic★

JPEG Basic

TIFF (RGB)

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF เลือกขนาดของภาพในหนวยพิกเซล (0 91) 
สามารถใชตัวเลือกท่ีแยกตางหากสําหรับภาพ JPEG/TIFF 
และสําหรับภาพ NEF (RAW)

NEF (RAW)
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การบันทึก NEF (RAW)

การบีบอัดภาพ NEF (RAW) เลือกประเภทการบีบอัดภาพและความลึกบิทสีสําหรับภาพ 
NEF (RAW) (0 90)ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

ตัง้คาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพถาย (0 119, 
121)ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ จับคูไวตบาลานซกับแหลงกําเนิดแสง (0 156)

ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แสงอาทิตย

แฟลช

เมฆมาก

ในรม

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตัง้คา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ เลือกวิธีการประมวลผลรูปภาพใหม เลือกตามประเภท
ของฉากหรือความคิดสรางสรรคของทาน (0 175)มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต

จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบกําหนดเอง

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก
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พ้ืนที่สี (คาเร่ิมตนคือ sRGB)

sRGB เลือกพื้นท่ีสีของภาพถาย

Adobe RGB

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

อัตโนมัติ เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพถายท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 180)สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดสวางหรือฝา) ในภาพที่ถาย
ดวยความไวชัตเตอรต่ําปด

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
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ลดการกะพริบ

ตั้งคาการลดการกะพริบ ตัวเลือกน้ีจะทํางานระหวางการถายภาพผานชองมองภาพ 
เลือก เปดใช สําหรับ ตั้งคาการลดการกะพริบ เพื่อปรับ
การตั้งเวลาถายเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการกะพริบ
ใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือหลอดไอปรอท สัญลักษณ
แสดงการลดการกะพริบ จะควบคุมการแสดงของ
สัญลักษณ FLICKER (การกะพริบถี่) ในชองมองภาพ: 
หากเลือก เปด ไว สัญลักษณจะแสดงหากกลองตรวจพบ
การกะพริบถ่ีเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง และจะ
กะพริบหากกลองตรวจพบการกะพริบถ่ีเม่ือเลือก ไมใช 
ไวสําหรับ ตั้งคาการลดการกะพริบ (หากตองการ
เปดใชการลดการกะพริบ ใหเลือก เปดใช)

สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ

ตัง้คาการถายครอมอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ การถายครอม AE และแฟลช)

การถายครอม AE และแฟลช เลือกการตั้งคาหรือคาท่ีตองการถายครอมเม ื่อใชการ
ถายครอมอัตโนมัติ (0 142)ถายครอม AE

การถายครอมแฟลช

ถายครอมไวตบาลานซ

ถายครอม ADL

การถายภาพซอน

โหมดการถายภาพซอน บันทึกจากภาพถาย NEF (RAW) สองถึงสิบภาพเปนภาพ
ถายภาพเดียว; หากตองการ ภาพถายท่ีมีอยูสามารถเลือก
เปนภาพแรกโดยใช เลือกภาพแรก (NEF) แตโปรดทราบ
วาสามารถเลือกไดเฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญ 
(ขนาด L) เทาน้ัน ทานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมใน 
คําแนะนําเมนู ท่ีสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ 
Nikon (0 i)

จํานวนภาพ

โหมดซอนภาพ

เก็บภาพทั้งหมด

เลือกภาพแรก (NEF)

HDR (High Dynamic Range)

โหมด HDR เก็บรายละเอียดในไฮไลทและเงามืดเมื่อถายภาพในฉาก
ท่ีมีคอนทราสตสูง (0 182)ความแตกตางของคาแสง

ความเนียน
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การถายแบบเวนชวงเวลา

เร่ิม ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตามจํานวน
ภาพที่ระบุ ทานสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมใน คําแนะนําเมนู 
ท่ีสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ Nikon (0 i)

เลือกวัน/เวลาเร่ิม

ชวงเวลาหาง

จํานวนครั้ง × จํานวนช็อต/ชวงเวลา

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน

ถายภาพแบบไมมีเสียง

เนนชวงเวลาหาง

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน

ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

เร่ิม ปรับโฟกัสอัตโนมัติตามภาพชุดตางๆ (0 212)

ภาพที่ถายไป

ระดับการเลื่อนโฟกัสแตละขั้น

ชวงเวลาหางจากภาพถัดไป

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน

ถายภาพแบบไมมีเสียง

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน

การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (โหมด 1) ปดเสียงชัตเตอรระหวางการถายภาพไลฟวิว (0 49)

เปด (โหมด 2)

ปด
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1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร

รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร

ใช เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไป
เปนคาตั้งจากโรงงานไม

การตั้งช่ือไฟล

เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพท่ีใชจัดเก็บภาพยนตร คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

ปลายทาง (คาเร่ิมตนคือ ชองบรรจุการด XQD)

ชองบรรจุการด XQD เลือกชองบรรจุการดท่ีใชบันทึกภาพยนตร

ชองบรรจุการด SD

พ้ืนที่ภาพ

เลือกพื้นท่ีภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 68)

ตัดสวน DX อัตโนมัติ

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

3840×2160; 30p เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล) และ
อัตราเฟรม (0 69)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

1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) 

1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน) 

1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชัน)
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คุณภาพภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ คุณภาพสูง)

คุณภาพสูง เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 69)

ปกติ

ประเภทไฟลภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ MOV)

MOV เลือกประเภทไฟลภาพยนตร

MP4

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

ความไวแสงสูงสุด ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพยนตร

ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ (โหมด M)

คาความไวแสง (โหมด M)

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 156) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกใน
ปจจุบันสําหรับภาพถาย

อัตโนมัติ

ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แสงอาทิตย

เมฆมาก

ในรม

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

ตั้งคา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 175) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกใน
ปจจุบันสําหรับภาพถาย

อัตโนมัติ

มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต
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จัดการ Picture Control

บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบกําหนดเอง

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

โหลด/บันทึก

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง
ภาพยนตรท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 180) เลือก 
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือก
ลาสุดสําหรับรูปภาพ

สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

สูง ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณ
รบกวน) ในภาพยนตรท่ีบันทึกดวยคาความไวแสง (ISO) 
สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดการกะพริบ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ ลดการกะพริบและแถบที่เกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต
หรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่ถายภาพแบบไลฟวิว 
(0 37) และการบันทึกภาพยนตร (0 59)

50 Hz

60 Hz

ความไวของไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ความไวอัตโนมัติ)

ความไวอัตโนมัติ เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก 
(0 295) หรือปรับคาความไวของไมโครโฟนตั้งความไวเอง

ปดไมโครโฟน
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ลดความไวไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช ลดอัตราขยายของไมโครโฟนและปองกันไมใหเสียงเพี้ยน
ขณะบันทึกภาพยนตรในสภาพแวดลอมท่ีมีเสียงดังไมใช

การตอบสนองความถี่ (คาเร่ิมตนคือ ชวงกวาง)

ชวงกวาง เลือกการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟนในตัวกล อง
และไมโครโฟนภายนอก (0 295)ชวงเสียงพูด

ลดเสยีงรบกวนจากลม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดวงจร low-cut filter ของไมโครโฟน
ในตัวกลองเพ่ือลดเสียงรบกวนของลมหรือไมปด

VR แบบอเิล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกเพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสใน
โหมดภาพยนตรปด

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

เร่ิม กลองจะถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อสราง
ภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ ทานสามารถหาขอม ูล
เพิ่มเติมใน คําแนะนําเมนู ท่ีสามารถดาวนโหลดไดจาก
เว็บไซตของ Nikon (0 i)

ชวงเวลาหาง

ระยะเวลาในการถายภาพ

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน

ถายภาพแบบไมมีเสียง

พ้ืนท่ีภาพ

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

เนนชวงเวลาหาง
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A-D เรียกคืนคาตั้งแบบกําหนดเองที่ถูกบันทึกไวกอนหนาใน
ชองเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เปลี่ยนการตั้งคาท่ีถูก
บันทึกไวในชองปจจุบัน

a โฟกัสอัตโนมัติ

a1 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C (คาเร่ิมตนคือ การถาย)

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

โฟกัส + การถาย

การถาย + โฟกัส

โฟกัส

a2 เลอืกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S (คาเร่ิมตนคือ โฟกัส)

การถาย เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
ตัวเลือกน้ีจะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกลองอย ูในโฟกัส 
(เนนโฟกัส) หรือเม่ือกดปุมกดชัตเตอร (เนนการลั่น
ชัตเตอร)

โฟกัส

a3 ตดิตามระยะโฟกัสพรอมล็อค

การตอบสนองของ AF เม่ือมีวัตถุขวาง ควบคุมวิธปีรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหางของ
วัตถุ เม่ือเลือก AF-C สําหรับการถายภาพดวย
ชองมองภาพ

วัตถุเคลื่อนไหว

a4 ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะใหกลองตรวจจับและโฟกัสท่ีใบหนาเมื่อเลือก
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF หร ือไม 
(0 100)

ปด
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a5 พ้ืนที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (คาเร่ิมตนคือ ปกติ)

กวาง เลือกพื้นท่ีท่ีติดตามโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เม่ือเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ สําหรับโหมดพื้นท่ี 
AF (0 100)

ปกติ

a6 จํานวนจุดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ 55 จุด)

55 จุด เลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีใชไดเม่ือเลือกจุดโฟก ัสเองใน
ชองมองภาพ15 จุด

a7 บันทึกตามการหมนุกลอง (คาเร่ิมตนคือ ปด)

จุดโฟกัส เลือกวาตองการใหชองมองภาพจัดเก็บจุดโฟกัสและโหมด
พ้ืนท่ี AF ตามภาพแนวตั้งและแนวนอนแยกกันหรือไมจุดโฟกัสและโหมดพื้นท่ี AF

ปด

a8 เปดใช AF (คาเร่ิมตนคือ ชัตเตอร/AF-ON)

ชัตเตอร/AF-ON เลือกวาจะใหกลองโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอร ลงคร่ึงหน่ึง
หรือไม ถาเลือก AF-ON เทานั้น กลองจะไมโฟกัสเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-ON เทาน้ัน

a9 จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF

AF จุดเดียว เลือกโหมดพื้นท่ี AF ท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุมโหมด AF 
และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยในการถายภาพโดยใช 
ชองมองภาพ (0 100)

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (9 จุด)

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (25 จุด)

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (72 จุด)

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (153 จุด)

ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ
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a10 บังคับเลอืกโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ ไมบังคับ)

AF-S เลือกโหมดโฟกัสอตัโนมัติท่ีมีในการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ (0 98)AF-C

ไมบังคับ

a11 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (คาเร่ิมตนคือ ไมวน)

วนรอบ เลือกวาตองการใหการเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” 
ชองมองภาพจากมุมหน่ึงของจอไปยังอีกมุมหน่ึงหรือไมไมวน

a12 ตวัเลือกจุดโฟกัส

ไฟแสดงจุดโฟกัส ปรับการตั้งคาสําหรับการแสดงจุดโฟกัสในชองมองภาพ

โหมดแมนวลโฟกัส

ไฟชวย AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส

a13 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช ตัวเลือกน้ีใชไดกับเลนสท่ีรองรับ เลือก ไมใช เพื่อปด
โฟกัสโดยใชวงแหวนปรับโฟกัสในโหมดออโตโฟกัสไมใช

b การวดัแสง/คาแสง

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

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาความไวแสง (ISO)

1/2 สต็อป

1 สต็อป

b2 ระดบั EV สําหรับควบคุมคาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกระดับการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับความไวชัตเตอร 
รูรับแสงและการถายครอม1/2 สต็อป

1 สต็อป

b3 ระดบัการชดเชยคาแฟลช/คาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกการเพิ่มคาท่ีจะใชเม่ือปรับคาแสงและการชดเชยแสง
แฟลช1/2 สต็อป

1 สต็อป
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b4 ชดเชยแสงอยางงาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (ออโตรีเซ็ต) เลือกวาจะสามารถปรับการชดเชยแสงโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งไดเพียงอยางเดียว โดยไมตองกดปุม 
E หรือไม

เปด

ปด

b5 วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (คาเร่ิมตนคือ เปดระบบหาใบหนา)

เปดระบบหาใบหนา เลือก เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหา
ใบหนาเมื่อถายภาพบุคคลดวยการวัดแสงเฉลี่ยท ั้งภาพ
ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 124)

ปดระบบหาใบหนา

b6 บริเวณที่เนนกลางภาพ (คาเร่ิมตนคือ φ 12 มม.)

φ 8 มม.–φ 20 มม., เฉลี่ย เลือกขนาดของพืน้ที่ที่ใหน้ําหนักมากที่สดุในการวดัแสง
แบบเนนกลางภาพที่ใชในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ 
หากตอเลนสชนิดที่ไมมี CPU หรือ AF-S Fisheye NIKKOR 
8–15mm f/3.5–4.5E ED ขนาดของพื้นที่จะถูกกําหนดไวที่ 
12 มม.

b7 ชดเชยแสงอยางละเอียด (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช คาแสงปรับละเอยีดสําหรับวิธกีารวัดแสงแตละชน ิด 
คาท่ีสูงกวาจะใหคาแสงที่สวางกวา คาท่ีต่ํากวาจะให
คาแสงที่มืดกวา

ไม

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (กดลงครึ่งหน่ึง) เลือกวาจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรหร ือไม

เปด (โหมดถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)

ปด

c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย (คาเร่ิมตนคือ 6 วินาที)

4 วินาที–30 นาที, ไมจํากัด เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงตอเม่ือไมไดใชงาน
กลอง (0 34)
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c3 ตัง้เวลาถาย

หนวงเวลาถายเม่ือตั้งเวลา เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร 
จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ
ในโหมดตั้งเวลาถาย

จํานวนภาพ

ชวงเวลาหางระหวางภาพ

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ

แสดงภาพ เลือกวาจะใหจอภาพปรากฏอยูนานเทาใด เม่ือไม ไดใชงาน
กลองเมนู

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

ไลฟวิว

d การถายภาพ/แสดงผล

d1 ความเร็วการถายในโหมด CL (คาเร่ิมตนคือ 5 fps)

6 fps–1 fps เลือกความเร็วในการถายตอเน่ืองสําหรับโหมด CL 
โปรดทราบวาอัตราอาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับ
แหลงพลังงาน (0 114)

d2 ถายตอเนื่องสงูสุด (คาเร่ิมตนคือ 200)

1–200 เลือกจํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายภาพ
ตอเน่ืองหน่ึงชุดในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง

d3 การแสดงความไวแสง (ISO) (คาเร่ิมตนคือ แสดงจํานวนภาพที่ถายได)

แสดงความไวแสง (ISO) เลือกวาจะแสดงความไวแสง (ISO) ในแผงควบคุมแทนที่
จํานวนภาพที่เหลือหรือไมแสดงจํานวนภาพที่ถายได

d4 ตวัเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน (คาเร่ิมตนคือ พรอมกัน)

พรอมกัน เลือกวาจะใหชัตเตอรบนกลองระยะไกลและชัตเตอร
บนกลองหลักล่ันพรอมกันหรือไมไมพรอมกัน

d5 โหมดหนวงเวลาถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

3 วินาที–0.2 วินาที, ปด ในสถานการณท่ีการขยับกลองเล็กนอยทําใหภาพเบลอ 
กลองจะหนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนถึงหลังจากที่กระจก
ยกขึ้นไปแลวประมาณ 0.2 ถึง 3 วินาที
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d6 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชหรือไมใชมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมด Q, QC หรือ MUP จะลดภาพสั่นไหวที่เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของชัตเตอร ชัตเตอรแบบกลไกจะถูกใช ในโหมด
ล่ันชัตเตอรอื่น ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว

ไมใช

d7 การเรียงหมายเลขไฟล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวิธีท่ีจะใหกลองกําหนดหมายเลขไฟล

ปด

รีเซ็ต

d8 สีไฮไลทของเสนขอบที่เขาโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ แดง)

แดง เลือกสีไฮไลทสําหรับเสนขอบการโฟกัส สามารถเปดหรือ
ปดการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบและปรับความไวได
โดยการกดปุม i ขณะท่ีถายภาพแบบไลฟวิวและเลือก 
ระดับการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ (0 45, 65)

เหลือง

นํ้าเงิน

ขาว

d9 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะแสดงเสนตารางในชองมองภาพหรือไม

ปด

d10 ไฟหนาจอ LCD (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาตองการใหแผงควบคุมและไฟหนาจอสวางขณะที่
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายดทํางานอยูหรือไม ปด

A มานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกส
แนะนําการใชเลนสชนิด G, E หรือ D ใหเลือก ไมใช หากคุณสังเกตเห็นเสนหรือฝาเมื่อถายภาพดวย
เลนสอืน่ ความไวชัตเตอรเร็วท่ีสุดและความไวแสง (ISO) สูงสุดท่ีใชไดกับมานชัตเตอรชุดแรก
อิเล็กทรอนิกสคือ 1/2000 วินาที และ ISO 25600 ตามลําดับ
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d11 ไลฟวิวในโหมดถายภาพตอเนื่อง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะแสดงภาพแบบเต็มจอขณะที่ถายภาพตอเน่ือง
เปนชุด (โหมดลั่นชัตเตอร CL, CH และ QC) ในไลฟวิว 
(0 37) หรือไม หากเลือก ปด ท้ังหนาจอและไฟแบ็คไลท
ของหนาจอจะปดขณะถายภาพ

ปด

d12 VR แบบออพติคอล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เปดหรือปดใชงานระบบลดภาพสั่นไหวของเลนส AF-P 
ท่ีรองรับซึ่งไมไดมีสวิทชระบบลดภาพสั่นไหวปด

e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/250 วินาที)

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

เลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/60 วินาที)

1/60 วินาที–30 วินาที เลือกชัตเตอรท่ีต่ําสุดท่ีเลือกใชไดเม่ือใช แฟลชในโหมด P 
และ A

e3 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ ทั้งภาพ)

ท้ังภาพ เลือกวิธีท่ีจะใหกลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ฉากหลังเทาน้ัน

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ในการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความไวแฟลชในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดปรับคา
แสงเอง ใหเลือกความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดท่ีเปนไปได (30 วินาทีหรือ %) 
X (สัญลักษณแสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบค ุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติสามารถใชแฟลชท่ีความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได 
ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงภายใตแสงแดดจา 
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือเปดใชงาน
ความสัมพันธความเร็วสูง FP อัตโนมัติ
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e4 ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ ตัวแบบและพ้ืนหลัง)

ตัวแบบและพื้นหลัง เลือกวาจะปรับใหมีการแกไขคาแสงเฉพาะคาความไวแสง 
(ISO) ท้ังตัวแบบและพื้นหลังหรือเฉพาะตัวแบบหลัก
เทาน้ัน

ตัวแบบเทาน้ัน

e5 โมเดลลิ่งแฟลช (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาตองการใหชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ท่ีเปน
ตัวเลือก (0 288) ยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื่อกดปุม Pv ของ
กลองหรือไม

ปด

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

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

แฟลช/รูรับแสง

แฟลชเทาน้ัน

e7 ลําดับการถายครอม (คาเร่ิมตนคือ MTR > อันเดอร > โอเวอร)

MTR > อนัเดอร > โอเวอร เลือกลําดับการถายครอมสําหรับการถายครอมคาแสง 
การถายครอมแฟลช และการถายครอมไวตบาลานซอันเดอร > MTR > โอเวอร
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f การควบคุม

f1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Preview เลือกหนาท่ีท่ีจะกําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง ไมวาจะใช
แบบแยกหรือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่งปุม Preview + y

ปุม Fn1

ปุม Fn1 + y

ปุม Fn2

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่งยอย

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y

ปุม BKT + y

ปุมบันทึกภาพยนตร + y

ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส

f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

โหมดถายภาพ เลือกหนาท่ีของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

โหมดแสดงภาพ

ไลฟวิว

f3 ลอ็คความไวชัตเตอรและรูรับแสง

ล็อคความไวชัตเตอร ล็อคความไวชัตเตอรตามคาท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น
ในโหมด S หรือ M หรือล็อครูรับแสงเปนคาท่ีไดเลือกไว
ในขณะนั้นในโหมด A หรือ M

ล็อครูรับแสง
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f4 แปนหมุนเลือกคําสั่ง

หมุนแบบยอนกลับ เลือกหนาท่ีของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและรอง

สลับหลัก/รอง

การตั้งคารูรับแสง

เมนูและการแสดงภาพ

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย

f5 ปุมเลือกคําสั่ง (คาเร่ิมตนคือ ไมใชงาน)

รีสตารทตั้งเวลาสแตนดบาย เลือกวาจะใชปุมเลือกคําสั่งเปดใชการตั้งเวลาสแตนดบาย
หรือไม (0 34)ไมใชงาน

f6 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช การเลือก ใช จะทําใหเปลี่ยนการปรับจากการกดคางไวท่ี
ปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ซึ่งเปนการปรับแบบปกติ 
เปนการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลังจากที่ปลอยปุมแลว 
การตั้งคาจะส้ินสุดเมื่อกดปุมอกีคร้ัง เม่ือกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง หรือเม่ือหมดเวลาสแตนดบาย

ไม

f7 แสดงคากลับดาน (คาเร่ิมตนคือ )

หากเลือก  (W) สัญลักษณ
แสดงคาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ และ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบท่ี
ดานซายและคาบวกจะแสดงที่ดานขวา เลือก 

 (V) เพื่อแสดงคาบวก
ทางดานซายและคาลบทางดานขวา
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f8 ตวัเลือกสําหรับปุมไลฟวิว (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช สามารถปดการใชงานปุม a เพื่อปองกันไมใหเร่ิมตน
ไลฟวิวโดยไมตั้งใจเปดใช (ตัวตั้งเวลาสแตนดบายทํางานอยู)

ไมใช

f9 ปุม D (คาเร่ิมตนคือ แบ็คไลท LCD (D))

แบ็คไลท LCD (D) เลือกหนาจอแสดงผลที่จะสวางขึ้นเมื่อหมุนสวิทชเปดปด
การทํางานไปที่ DD และจอแสดงขอมูลการถายภาพ

f10 กําหนดปุมของ MB-D18

ปุม Fn เลือกฟงกชั่นท่ีจะใชกับปุมควบคุมของชุดแหลงพลังงาน
แบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 ซึ่งเปนอปุกรณเสริม 
(0 299)

ปุม Fn + y

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่ง

g ภาพยนตร

g1 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Preview เลือกหนาท่ีท่ีจะกําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง ว าจะใช
แยกตางหากหรือใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง เม่ือหมุน
ปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 ในโหมดไลฟวิว โปรดทราบวา
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับ ปุมกดชัตเตอร 
จะไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับการทํางานอ ื่นๆ ได
นอกเหนือจากการบันทึกภาพยนตร

ปุม Preview + y

ปุม Fn1

ปุม Fn1 + y

ปุม Fn2

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y

ปุมกดชัตเตอร

g2 ความสวางของสวนไฮไลท (คาเร่ิมตนคือ 248)

255–180 เลือกความสวางท่ีจําเปนสําหรับการเร่ิมการแสดงไฮไลท
ภาพยนตร เม่ือคาย่ิงต่ําลง ชวงความสวางจะย่ิงเพิ่มขึ้น 
ซึ่งจะแสดงเปนไฮไลท หากเลือก 255 การแสดงไฮไลท
จะแสดงเฉพาะพื้นท่ีท่ีอาจมีแสงสวางมากเกินไป
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B เมนูต้ังคา: การตั้งคากลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา

ชองบรรจุการด XQD ในการเริ่มตนการฟอรแมต ใหเลือกชองบรรจุแผน
การดหนวยความจําและเลือก ใช โปรดทราบวา
การฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ท้ังหมดในการ ด
ท่ีเสียบในชองท่ีเลือกอยางถาวร กอนฟอรแมต 
โปรดแนใจวาไดสํารองขอมูลท่ีตองการไวแลว

ชองบรรจุการด SD

ภาษา (Language)

โปรดดูหนา 345 เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลอง ตั้งนาฬิกากลองใหตรงกับ
นาฬิกาบนสมารทดีไวซ เลือกลําดับการแสดงวันท่ี 
และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน หากเลือก เปด 
สําหรับ ซิงคกับสมารทดีไวซ และเปดใชการซิงโครไนซ
ในแอพ SnapBridge นาฬิกาของกลองจะตั้งตามเวลา
ของสมารทดีไวซ

วันท่ีและเวลา

ซิงคกับสมารทดีไวซ

รูปแบบวันท่ี

ชดเชยเวลากลางวัน

ความสวางของจอภาพ

เมนู/การแสดงภาพ ปรับความสวางของจอเมนู จอแสดงภาพ และจอแสดง
ไลฟวิวไลฟวิว

A การฟอรแมตการดหนวยความจํา
อยาปดกลองหรือถอดแบตเตอรี่หรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

นอกจากตัวเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคาแลว ทานยังสามารถฟอรแมต
การดหนวยความจําโดยใชปุม S (Q) และ O (Q) ดังน้ี: กดปุมท้ังสองพรอมกันจนกระทั่ง
สัญลักษณแสดงการฟอรแมตแสดงขึ้น จากน้ันใหกดปุมอกีคร้ังเพื่อฟอรแมตการด หากมี
การดหนวยความจําสองแผนเมื่อกดปุมคร้ังแรก จะมีสัญลักษณกะพริบแสดงที่การดท่ีจะฟอรแมต
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ
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สมดุลของสีบนจอภาพ

ปรับสมดุลของสีจอภาพ

ระนาบกลอง

ดูระนาบกลองโดยอาศัยขอมูลจากเซ็นเซอรจับการเอียง
ของกลอง

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ ปรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพสําหรับสภาวะการดู
ตางๆปรับเอง

ปรับ AF อยางละเอียด

ปรับ AF ละเอยีด (เปด/ปด) ปรับโฟกัสอยางละเอียดสําหรับเลนสชนิดตางๆ ไม แนะนํา
ใหใชการปรับคา AF อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ 
ซึ่งอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกชั่นดังกลาว
เม่ือจําเปน ใชการปรับละเอียดอัตโนมัติไดในไลฟวิว; ขอมูล
เพิ่มเติมจะอยูใน คําแนะนําเมนู ท่ีสามารถดาวนโหลด
ไดจากเว็บไซตของ Nikon (0 i)

คาท่ีบันทึกไว

คาเร่ิมตน

แสดงคาท่ีบันทึกไว

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU

หมายเลขเลนส บันทึกทางยาวโฟกัสและคารับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมใช
ชนิด CPU ชวยใหใชงานไดกับฟงกชั่นท่ีสํารองไวปกติ
สําหรับเลนส CPU (0 218)

ทางยาวโฟกัส (มม.)

คารูรับแสงสูงสุด

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดทันที ส่ันเซ็นเซอรภาพเพื่อนําฝุนออก (0 312)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด

ยกกระจกขึ้นล็อคไวเพื่อใชลูกยางเปาลมขจัดฝุนละออง
ใหออกไปจากเซ็นเซอรภาพ (0 315) ใชไมได
เม่ือแบตเตอรี่ต่ํา (J หรือต่ํากวา) หรือเม่ือเชื่อมตอ
กลองกับสมารทดีไวซผานทางบลูทูธหรืออุปกรณ อื่นๆ ผาน 
USB
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ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน

เร่ิม ขอมูลอางอิงสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D 
(0 ii)ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม

คําอธิบายภาพ

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

ใสคําอธบิาย

ขอมูลลิขสิทธิ์

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

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

A การปอนขอความ
แปนพิมพจะปรากฏบนหนาจอเมื่อตองปอนขอความ ปอนขอความโดยการแตะตัวอักษรบนหนาจอ
สัมผัส (ในการสลับแปนพิมพเปนตัวอักษรพิมพใหญและตัวอักษรพิมพเล็ก ใหแตะปุมการเลือก
แปนพิมพ) ทานสามารถใชปุมเลือกคําสั่งไฮไลท ตัวอักษรท่ีตองการในสวนแปนพิมพ แลวกดปุมเลือก
คําสั่งตรงกลางเพื่อแทรกตัวอกัษรท่ีไฮไลทไวในตําแหนงของเคอรเซอรในขณะนั้น (โปรดทราบวา
หากปอนตัวอักษรเมื่อชองเต็ม ตัวอักษรตัวสุดท ายในชองจะถูกลบออก) หากตองการลบตัวอักษร
ดานลางเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q) หากตองการยายเคอรเซอรไปยังตําแหนงใหม ให แตะจอแสดงผล
หรือกดคางไวท่ีปุม W (M) แลวกด 4 หรือ 2 ในการจบการปอนขอความแลวกลับสูเมนูกอนหนา 
ใหกด J

พ้ืนท่ีแสดงขอความ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ การเลือกแปนพิมพ
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ตวัเลือกเสียงเตือน

เปด/ปดเสียงเตือน เลือกความดังและโทนเสียงของเสียงเตือน

ความดัง

ความสูงต่ํา

การควบคุมดวยระบบสัมผัส

เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส ปรับการตั้งคาการควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 12)

แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ

HDMI

ความละเอียดของสัญญาณ ปรับการตั้งคาสําหรับเชื่อมตออปุกรณ HDMI

ควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอก

ขั้นสูง

ขอมูลบอกตําแหนง

ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนง (0 221)

ตําแหนง

ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก

ตวัเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)

ไฟ LED ปรับการตั้งคาโหมดไฟ LED และโหมดเชื่อมตอสําหรับ
รีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมโหมดลิงก

กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (คาเร่ิมตนคือ ไมมี)

ดูตัวอยาง เลือกหนาท่ีของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
ซึ่งเปนอุปกรณเสริมล็อคคาแสงแฟลช

ล็อค AE/AF

ล็อค AE เทาน้ัน

ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อล่ันชัตเตอร)

ล็อค AF เทาน้ัน

AF-ON

Mไมใช/เปดใช

+ NEF (RAW)

ไลฟวิว

ไมมี
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โหมดเครื่องบิน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชโหมดเครื่องบินเพื่อปดใชคุณสมบัติไร สายของการด 
Eye-Fi และการเชื่อมตอของบลูทูธ และ Wi-Fi กับ
สมารทดีไวซสามารถปดการเชื่อมตอกับอุปกรณอืน่ท่ีใช
ตัวสงขอมูลแบบไรสายโดยการถอดตัวสงขอมูลแบบไรสาย
ออกจากกลอง

ไมใช

เช่ือมตอกับสมารทดไีวซ

เร่ิม จับคูกลองกับสมารทดีไวซท่ีกําลังใชงานแอพ SnapBridge 
ตามที่อธิบายไวใน SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ 
(สําหรับกลอง D-SLR) ท่ีใหมา

ปองกันดวยรหัสผาน

สงไปยังสมารทดไีวซ (อัตโนมัติ) (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือก เปด เพื่ออปัโหลดรูปภาพไปยังสมารทดีไวซทันที
ท่ีถายปด

Wi-Fi

ตั้งคาเครือขาย ปรับการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย) สําหรับการเชื่อมตอ
ไปยังสมารทดีไวซการตั้งคาปจจุบัน

รีเซ็ตการตั้งคาการเชื่อมตอ

บลูทูธ

การเชื่อมตอเครือขาย ปรับการตั้งคาสําหรับเชื่อมตอบลูทูธกับสมารทดีไวซ 
สามารถเชื่อมตอกลองกับสมารทดีไวซไดสูงสุดถึงหาเคร่ือง 
แตจะสามารถเชื่อมตอไดคร้ังละหนึ่งเคร่ืองเทาน้ัน

อุปกรณท่ีจับคู

สงขณะปด

เครือขาย

เลือกฮารดแวร ปรับการตั้งคา ftp และเครือขายสําหรับอีเทอรเน ็ตและ 
LAN ไรสายโดยใช WT-7 ตัวเลือกน้ีจะใชไดเม่ือติดต ั้ง 
WT-7 แลวเทาน้ัน

ตั้งคาเครือขาย

ตัวเลือก
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สง Eye-Fi (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช อัปโหลดรูปภาพไปยังปลายทางที่เลือกไวลวงหนา 
ตัวเลือกน้ีจะแสดงขึ้นเมื่อใสการด Eye-Fi ท่ีรองรับเทาน้ันไมใช

สญัลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูการเลือกมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

แบตเตอรี่ประเภท MB-D18 (คาเร่ิมตนคือ LR6 (AA อัลคาไลน))

LR6 (AA อัลคาไลน) เพื่อใหม่ันใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามท ี่คาดไว
เม่ือใชชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม กับแบตเตอรี่ขนาด AA ใหจบัคู
ตัวเลือกในเมนูน้ีใหตรงกับประเภทของแบตเตอรี่ท่ีใสในชุด
แบตเตอรี่

HR6 (AA Ni-MH)

FR6 (AA ลิเธียม)

ลําดับแบตเตอร่ี (คาเร่ิมตนคือ ใชแบตเตอร่ี MB-D18 กอน)

ใชแบตเตอรี่ MB-D18 กอน เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอร่ีในชุด
แบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแหลงพลังงานแบตเตอร ี่หลาย
รูปแบบ MB-D18 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงในกลอง

ใชแบตเตอรี่ของกลองกอน

ขอมูลแบตเตอรี่

ดูขอมูลแบตเตอรี่ปจจุบันท่ีใสอยูในกลอง

ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด (คาเร่ิมตนคือ กดชัตเตอรได)

ล็อคชัตเตอร เลือกวาตองการใหล่ันชัตเตอรไดเม่ือไมได ใส
การดหนวยความจําหรือไมกดชัตเตอรได
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บันทึก/โหลดการตั้งคา

บันทึกการตั้งคา บันทึกการตั้งคากลองไปยังการดหนวยความจําหรือ
ดาวนโหลดการตั้งคากลองจากการดหนวยความจํา 
สามารถแบงปนไฟลการตั้งคากับกลอง D850 อื่นๆ ได

โหลดการตั้งคา

รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด

รีเซ็ต รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดนอกจากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ 
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

เลือกปลายทาง

ตดัสวน

ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม

ยอขนาด

เลือกภาพ สรางสําเนาขนาดเล็กของภาพที่เลือกไว

เลือกปลายทาง

เลือกขนาด

D-Lighting

เพิ่มความสวางใหเงา เลือกสําหรับรูปภาพท่ีมืดหรือ
ภาพยอนแสง

แกไขตาแดง

แกไข “ตาแดง” ในรูปภาพที่ถายดวยแฟลช

ปรับภาพตรง

สรางสําเนาปรับภาพตรง ปรับภาพสําเนาใหตรงไดสูงสุด 
5° โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25° โดยประมาณ

ควบคุมความผิดเพ้ียน

อตัโนมัติ สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนท่ีขอบภาพ ใชลด
ภาพผิดเพี้ยนแบบโปงนูนในภาพที่ถายดวยเลนสมุมกวาง 
หรือภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาในภาพที่ถายดวยเลนส
เทเลโฟโต เลือก อัตโนมัต ิเพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยน
โดยอตัโนมัติ

ปรับเอง
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ปรับสัดสวนภาพ

สรางภาพใหมท่ีลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ท่ีถายจากดานลางของวัตถุท่ีสูงมาก

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร

สกายไลท สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรตอไปน้ี:
• สกายไลท: เอฟ็เฟกตสกายไลท
• ฟลเตอรสีอบอุน: เอ็ฟเฟกตฟลเตอรสีอบอุน

ฟลเตอรสีอบอุน

โทนสีเดียว

ขาวดํา คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสนี้ําเงิน 
(โทนขาวและน้ําเงิน)ซีเปย

โทนสีนํ้าเงิน

การซอนภาพ

การซอนภาพจะรวมภาพถาย NEF (RAW) สองภาพที่มีอยู 
เพื่อสรางภาพเดี่ยวหน่ึงภาพที่บันทึกแยกตางหากจากภาพ
เดิม การซอนภาพ จะเลือกไดโดยการกด G และ
เลือกแท็บ N เทาน้ัน

ตัดภาพยนตร

ตัดสวนภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาที่แกไขสําหรับภาพยนตร 
(0 78)

เปรียบเทียบภาพคูกัน

เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม เปรียบเทียบภาพ
คูกัน จะใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้นโดยการกด 2 
แลวกดปุม J คางไว หรือกดปุม i แลวเลือก รีทัช ในการ
แสดงภาพเต็มจอเมื่อภาพที่รีทัชหรือภาพตนฉบับปรากฏ
ขึ้น
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O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

เพ่ิมรายการ

เมนูแสดงภาพ สรางเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 รายการที่เลือกจากเมนู
แสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนูการต ั้งคา
แบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีทัช

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 การทําความสะอาดและ
การเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีข อความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง

เลนสท่ีรองรับ
การตั้งคากลอง

โหมดโฟกัส
โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
t 5

3 มิติ สี

เลนส  CPU
 6

ชนิด G, E หรือ D 7; 
AF-S, AF-P, AF-I

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

PC NIKKOR 19mm
f/4E ED

— ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 — ✔ 8, 9 ✔ 9

PC-E NIKKOR 
ซีรีส 10

— ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 ✔ 9 — ✔ 8, 9 ✔ 9

PC Micro 85mm
f/2.8D 10, 11

— ✔ 9 — ✔ 12 ✔ 9 — ✔ 8, 9 ✔ 9

เทเลคอนเวอรเตอร 
AF-S / AF-I 13

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

AF NIKKOR อื่นๆ 
(ยกเวนเลนสสําหรับ 
F3AF)

✔ 14 ✔ 14 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —

AI-P NIKKOR — ✔ 15 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —
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1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสท้ังหมด
2 เฉล่ียท้ังภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เนนไฮไลท
6 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
7 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
8 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 124)
9 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
10 ฝา เสน และสิ่งรบกวนภาพอื่นๆ (“นอยซ”) อาจปรากฏขึ้นในภาพท่ีถายโดยใชมานชัตเตอรชุดแรก

แบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถปองกันไดโดยการเลือก ไมใช สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d6 
(มานชัตเตอรชุดแรกแบบอเิล็กทรอนิกส, 0 265)

11 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเม่ือเลนสขยับและ/หรือเอยีง 
หรือเม่ือใชรูรับแสงที่ไมใชกวางท่ีสุด

12 เฉพาะโหมดปรับคาแสงเอง

เลนส ชน ิดไม ม ี CPU
 16

เลนส AI-, AI-modified 
NIKKOR หรือ Nikon 
ซีรีส E 17

— ✔ 15 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

Medical-NIKKOR 
120mm f/4

— ✔ — ✔ 21 — — — —

Reflex-NIKKOR — — — ✔ 18 — — ✔ 20 —
PC-NIKKOR — ✔ 9 — ✔ 22 — — ✔ —
เทเลคอนเวอรเตอร
ชนิด AI 23

— ✔ 24 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล 
PB-6 25

— ✔ 24 — ✔ 26 — — ✔ —

วงแหวนสวนตอขยาย
อตัโนมัติ (PK ซีรีส 11A, 
12 หรือ 13; PN-11)

— ✔ 24 — ✔ 18 — — ✔ —

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวดัแสง

เลนส/อปุกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
t 5

3 มิติ สี
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13 สําหรับขอมูลเก่ียวกับจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส โปรดดู 
“เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I และจุดโฟกัสท่ีใชได” (0 96)

14 เม่ือโฟกัสภาพที่ระยะโฟกัสใกลสุด และปรับเลนส  AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, 
AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> หรือ AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญล ักษณแสดงวาอยูใน
โฟกัสจะปรากฏบนหนาจอเมื่อภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูในระยะโฟกัส ปรับระยะโฟกัสเอง
จนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

15 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
16 เลนสบางชนิดจะไมสามารถใชงานได โปรดดู “เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมท่ีไมรองรับ” 

(0 285)
17 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจําก ัดโดยตัวกลอง เม่ือยึด

AI 200–400mm f/4 ED กับกลอง จะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได
18 หากระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมลูเลนสที่ไมมี CPU (0 218) คารูรับแสงจะแสดงใน

ชองมองภาพและแผงควบคุม
19 ใชไดเฉพาะเมื่อระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท ี่กวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU 

(0 218) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไม ไดผลลัพธท่ีตองการ
20 เพื่อเพ่ิมความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนส

ที่ไมมี CPU (0 218)
21 สามารถใชไดในโหมดการถายภาพดวยตนเองที่ความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลช

หน่ึงขั้นหรือมากกวา
22 คาแสงจะถูกกําหนดโดยรูรับแสงของเลนสท่ีตั้งเอง ในโหมดการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง ตั้งคา

รูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และชิฟตเลนส ในการถายภาพ
ดวยตนเอง ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะชิฟตเลนส

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

24 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
25 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
26 ใชคารูรับแสงท่ีตั้งเอง ในโหมดการถายภาพอตัโนมัติปรับรูรับแสง ตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจ ับจุดโฟกัส

กอนจะกําหนดคาแสงและถายภาพ

• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงก ชั่นโฟกัสอัตโนมัติท่ีคาความไวแสงสูง 
ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส เม่ือปรับคารูรับแสงขณะบันทึกภาพยนตรหรือถายภาพไลฟวิว 
อาจมีเสนปรากฏบนภาพเมื่อใชความไวแสงสูง
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A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แตโปรดทราบวาจะไมสามารถใชเลนส 
IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ี
กระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับร ูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D

A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงท่ีอยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 218) เพื่อใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU 
รวมท้ังระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด หนาจอรูรับแสงของกลองจะแสดง
จํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของ
เลนส
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D เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ีไมสามารถใชรวมกับกลองรุน D850:

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

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

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

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

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

300490)

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

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

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

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

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

200111–200310)

A เลนส VR
ไมแนะนําใหใชเลนสในรายการดานลางสําหรับการเปดรูรับแสงนานหรือภาพที่ถายดวยคาความไวแสง 
(ISO) สูง เน่ืองจากการออกแบบของระบบลดภาพสั่นไหว (VR) อาจทําใหเกิดฝาขึ้นในภาพ เราขอ
แนะนําใหปดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อใชเลนส 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
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A การคํานวณมุมมองภาพ
สามารถใชกลองกับเลนส Nikon สําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. (135) หากติดเลนสรูปแบบ 35 มม. 
มุมมองภาพจะเหมือนกันกับภาพที่ใชฟลม 35 มม. (35.9 × 23.9 มม.)

หากตองการ ทานสามารถเลือกตัวเลือก พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ เพื่อเลือกมุมมองภาพที่แตกตาง
จากของมุมมองภาพของเลนสปจจุบัน หากติดเลนสร ูปแบบ 35 มม. ทานสามารถลดมุมมองภาพครั้งละ 
1.5 เทา หรือ 1.2 เทา โดยการเลือก DX (24×16) หรือ 1.2× (30×20) เพื่อถายพื้นท่ีท่ีเล็กกวา หรือ
เปลี่ยน สัดสวนภาพโดยการเลือก 5 : 4 (30×24) หรือ 1 : 1 (24×24) ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายโดยตัวเลือก
พ้ืนท่ีภาพที่แตกตางกันจะแสดงดานลาง

1 เลนส

2 ขนาดภาพ FX (36×24) (35.9 × 
23.9 มม. เทียบเทากับกลองรูปแบบ 
35 มม.)

3 ขนาดภาพ 1.2× (30×20) (29.9 × 
19.9 มม.)

4 ขนาดภาพ DX (24×16) (23.5 × 
15.7 มม. เทียบเทากับกลองรูปแบบ 
DX)

5 แนวทแยงมุมของภาพ

6 มุมมองภาพ (FX (36×24); รูปแบบ 
35 มม.)

7 มุมมองภาพ (1.2× (30×20))

8 มุมมองภาพ (DX (24×16); รูปแบบ 
DX)

9 ขนาดภาพ 5 : 4 (30×24) (29.9 × 
23.9 มม.)

10 ขนาดภาพ 1 : 1 (24×24) (23.9 × 
23.9 มม.)

11 มุมมองภาพ (5 : 4 (30×24))

12 มุมมองภาพ (1 : 1 (24×24))

1

2 3
4

5

6
7
8

1

5
10
9

6
11
12

2
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A การคํานวณมุมมองภาพ (ตอ)
มุมมองภาพ DX (24×16) จะเล็กกวามุมมองภาพของกลองรูปแบบ 35 มม. อยูประมาณ 1.5 เทา 
ในขณะที่มุมมองภาพ 1.2× (30×20) จะเล็กกวาประมาณ 1.2 เทา, มุมมองภาพ 5 : 4 (30×24) 
จะเล็กกวาประมาณ 1.1 เทา และมุมมองภาพ 1 : 1 (24×24) จะเล็กกวาประมาณ 1.3 เทา 
หากตองการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนสในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5 
เม่ือเลือก DX (24×16), คูณดวย 1.2 เม่ือเลือก 1.2× (30×20), คูณดวย 1.1 เม่ือเลือก 5 : 4 (30×24) 
หรือคูณดวย 1.3 เม่ือเลือก 1 : 1 (24×24) (ตัวอยางเชน ทางยาวโฟกัสท่ีใช ของเลนส 50mm ในร ูปแบบ 
35 มม. คือประมาณ 75 มม. เม่ือเลือก DX (24×16), ประมาณ 60 มม. เม่ือเลือก 1.2× (30×20), 
ประมาณ 55 มม. เม่ือเลือก 5 : 4 (30×24) หรือประมาณ 65 มม. เม่ือเลือก 1 : 1 (24×24))
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ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอส่ือสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพ ื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีข้ึน

❚❚ชุดแฟลชทีร่องรับระบบ CLS
สามารถใชคุณลักษณะตอไปนีก้ับชุดแฟลชที่รองร ับระบบ CLS:

Nikon Creative Lighting System (CLS)

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงา
เพ่ือความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับ
กลองดิจิตอล SLR 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

แฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR

✔ 2 ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ — — ✔ ✔

qA
ปรับรูรับแสง
อัตโนมัติ

✔ ✔ 3 — — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL — 4 ✔ 3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนด
ระยะทาง

✔ ✔ ✔ — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5 — — ✔ 5 ✔ 5

RPT การยิงแฟลชซํ้า ✔ ✔ — — — — — — —
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การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สายออพต ิคอล
มาสเตอร 

การควบคุมแฟลชรีโมต ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 ✔ — — —
i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลช
ไรสายอยางรวดเร็ว

✔ — ✔ — — ✔ 6 — — —

qA
ปรับรูรับแสง
อตัโนมัติ

✔ ✔ — — — — — — —

A อตัโนมัติ ไมใช TTL — — 7 — — — — — — —
M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 — — — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า ✔ ✔ — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

[A:B]
การควบคุมแฟลช
ไรสายอยางรวดเร็ว

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

qA/A
ปรับรูรับแสง
อตัโนมัติ/อัตโนมัติ 
ไมใช TTL

✔ 8 ✔ 8 — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —
RPT การยิงแฟลชซํ้า ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบ
ไรสายที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ

✔ 9 — — — — — — — —

การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — — ✔ — — — —
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติ 10

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การล็อคคาแสงแฟลช 11 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF 
หลายจุด

✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 12 — — —

การลดตาแดง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ —
ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —
การควบคุมแฟลชรวม ✔ — — — ✔ — — ✔ ✔

อัพเดทเฟรมแวรแฟลชของกลอง ✔ ✔ 13 ✔ — ✔ — — — ✔

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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1 ไมสามารถใชไดเม่ือวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 เลือกโหมด qA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เม่ือใชเลนส

แบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
4 กลองจะเลือกอัตโนมัติท่ีไมใช TTL เม่ือใชเลนสแบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชต ัวเลือก 

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
5 สามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมแฟลช ของกลองเทาน้ัน
6 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
7 กลองจะใชโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสท่ีไมมี CPU โดยอัตโนมัติไมวาจะเลือกชุดแฟลช

เปนโหมดใด เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมม ีCPU ในเมนูตั้งคา
8 ตัวเลือก qA และ A ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวกับแฟลชหลัก
9 รองรับคุณลักษณะที่เหมือนกับชุดแฟลชรีโมตพรอมกับ AWL แบบออพติคอล
10 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, qA, A, GN และ M เทาน้ัน
11 ใชไดในโหมดควบคุมแฟลช i-TTL หรือเม่ือตั้งแฟลชให สงการตรวจสอบแฟลชนําในโหมดควบคุมแฟลช 
qA หรือ A

12 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทาน้ัน
13 สามารถอัพเดทเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

ตัวส่ังงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองที่รองรบั CLS จะสามารถใช 
SU-800 เปนตัวสั่งงานสําหรบัชุดแฟลช SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, 
SB-600, SB-500 หรอื SB-R200 ไดสูงสุดถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

A ไฟสองนําทิศทางแสงเงา
ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS จะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื่อกดปุม Pv ของกลอง คุณลักษณะนี้สามารถใชกับ
การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อแสดงตัวอยางการใชแสงท้ังหมดที่ไดจากการใชชุดแฟลช
หลายตัว ไฟสองนําทิศทางแสงเงาสามารถปดการทํางานไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e5 
(โมเดลลิ่งแฟลช, 0 267)



291

❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนี้ในโหมดอัตโนมัติที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช SB-80DX,
SB-28DX,

SB-28, SB-26, 
SB-25, SB-24 SB-50DX

SB-30, SB-27 1, 
SB-22S, SB-22, 
SB-20, SB-16B, 

SB-15

SB-23, SB-29 2, 
SB-21B 2,
SB-29S 2โหมดแฟลช

A อัตโนมตัิ ไมใช TTL ✔ — ✔ —
M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — — —

REAR
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอร
ชุดที่สอง 3

✔ ✔ ✔ ✔

1 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A 
(แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช TTL)

2 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro 
NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน

3 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช

A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลช (0 196) สามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกได ในโหมด TTL 
และ (หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา qA และแฟลชนํา A (โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือท่ีใหมา
พรอมกับชุดแฟลช) โปรดทราบวาเมื่อใชการควบคมุการทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อควบคุมชุดแฟลช
รีโมต ทานจะตองตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรืออยางนอยแฟลชรีโมตหน่ึงกลุมใหก ับ 
TTL, qA หรือ A

A ระบบวัดแสง
พ้ืนท่ีวัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใช ชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังน้ี:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 6 มม. ตรงกลางกรอบภาพ

qA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ 
(การควบคุมการทํางานแฟลช

แบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ

qA
พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

A
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D หมายเหตเุก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเน้ือหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ี D850 จะไมรวมอย ูในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR) 
ในคูมือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง 64 ถึง 12800 ท่ีคาความไวแสง
สูงกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธตามท่ีตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา 
ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) กะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพ
ในโหมด i-TTL หรือโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับ
แสงนอยเกินไป (ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เทาน้ัน)

เม่ือใชสายซิงค SC ซีรีส 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําใหไมได
คาแสงท่ีถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ถายภาพทดสอบแลวดู
ผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช อยาใช
แผนปดแบบอื่นๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

ในโหมดการถายภาพ P, รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังท่ี
แสดงไวดานลาง:

คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3.5 4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาค าท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคา
รูรับแสงสูงสุดของเลนส

สัญญาณรบกวนในรูปแบบของเสนอาจปรากฏขึ้นในการถายรูปดวยแฟลชที่ถายดวยชุดแบตเตอรี่ 
SD-9 หรือ SD-8A ท่ีตอเขากับกลองโดยตรง ลดความไวแสง (ISO) หรือเพิ่มระยะทางระหวางกลอง
และชุดแบตเตอรี่



293

A หมายเหตุเก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก (ตอ)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง 
ในขณะที่ SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF 
โดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี:
• SB-5000: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนสออโตโฟกัส 24–135 มม. กับจุดโฟกัสท่ีแสดง
ดานลาง

ทางยาวโฟกัส
24–49 มม. 50–84 มม. 85–135 มม.

• SB-910 และ SB-900: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเมื่อใชเลนสออโตโฟกัส 17–135 มม. กับจุดโฟกัส
ท่ีแสดงดานลาง

ทางยาวโฟกัส
17–19 มม. 20–135 มม.

• SB-800, SB-600 และ SU-800: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนส AF 24–105 มม. 
กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานลาง

ทางยาวโฟกัส
24–34 มม. 35–49 มม. 50–105 มม.
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• SB-700: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนส AF 24–135 มม. ก ับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานลาง

ทางยาวโฟกัส
24–27 มม. 28–135 มม.

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุ
ไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัส และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน

A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
ในโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสง (qA) 
การชดเชยแฟลชที่เลือกดวยชุดแฟลชเสริมหรือตัวเลือก การควบคุมแฟลช ในเมนูถายภาพจะถูกเพิ่ม
เขาไปในการชดเชยแฟลชที่เลือกดวยปุม W (M) และแปนหมุนเลือกคําสั่ง
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อุปกรณเสริมหลายชนิดสามารถใชงานไดกับ D850

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 
(0 14, 347); โปรดทราบวาในการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 จะทำให
ถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)

• เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (0 14, 347)
• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 
• ปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5B, EH-5c และอะแดปเตอร AC EH-5b

ตัวสงขอมูลแบบ
ไรสาย (0 275) ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7

รีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 (ตองมีอะแดปเตอร WR-A10 WR)
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10

อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ขอบยางรองตา DK-19
• เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา DK-17C
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-17M
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DG-2 (ตองมีอะแดปเตอรชองมองภาพ DK-18)
• กระจกชองมองปองกันไอนํ้าเกาะ DK-14/DK-17A
• กระจกชองมองเคลือบฟลูออไรด DK-17F 
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-5/DR-4

สาย HDMI สาย HDMI HC-E1

ฝาครอบชอง
เสียบอปุกรณ
เสริม

ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-3/ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1

ฝาปดตวักลอง ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A
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ซอฟตแวร Camera Control Pro 2

ขั้วตอรีโมต • สายลั่นชัตเตอร MC-22/MC-22A (ความยาว 1 เมตร*)
• สายลั่นชัตเตอร MC-30/MC-30A (ความยาว 80 ซม.*)
• สายลั่นชัตเตอร MC-36/MC-36A (ความยาว 85 ซม.*)
• สายตอ MC-21/MC-21A (ความยาว 3 เมตร*)
• สายตอเชื่อม MC-23/MC-23A (ความยาว 40 ซม.*)
• สายอะแดปเตอร MC-25/MC-25A (ความยาว 20 ซม.*)
• อะแดปเตอร WR-A10 WR
• ชุด GPS รุน GP-1/ชุด GPS รุน GP-1A (0 221) †

• ชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-3
* ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ
† โปรดทราบวาไมมีการผลิตรุน GP-1/GP-1A เพิ่มแลว

ไมโครโฟน 
(0 67)

• ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1
• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1

ฝาปดชองตอ
สายภายนอก ฝาปดชองตอสาย USB UF-4

รายการที่มีอาจจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีโบรชัวรหรือเว ็บไซต
ของเรา
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A การติดและการถอดฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม
เลื่อนฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม (แยกจําหนายตางหาก) 
เขาไปในชองเสียบอุปกรณเสริมตามภาพที่แสดง

หากตองการถอดฝาครอบ โปรดจับกลองใหแนน กดฝาครอบลง
ดวยน้ิวโปงแลวเลื่อนตามทิศทางในภาพที่แสดง

A การติดและการถอดกระจกชองมองภาพที่ใหมา
หลังจากปดตัวเปดปดชองมองภาพและปลดกานล็อค (q) 
ออกแลว ใหจับกระจกชองมองภาพ DK-17F ท่ีใหมาดวยสองนิ้ว
อยางเบามือ แลวหมุนตามภาพที่แสดง (w) หากตองการ
ประกอบใหม ใหหมุนกระจกชองมองภาพไปในทิศทางตรงขาม 
สามารถติดและถอดกระจกชองมองภาพที่เปนอุปกรณ เสริม
ไดดวยวิธีเดียวกัน



298

A ตัวล็อคสาย HDMI/USB
ในการปองกันไมใหการเชื่อมตอหลุดไปโดยไมตั้งใจ ใหติดตัวล็อคกับสาย HDMI หรือกับสาย USB 
ท่ีใหมาดวยตามภาพ (ภาพประกอบจะแสดงสาย USB; โปรดทราบวาตัวล็อคสายอาจไมพอดีกับ
สาย HDMI ของบริษัทอื่น) เก็บจอภาพไวในตําแหนงการจัดเก็บเม่ือใชตัวล็อคสาย

เสียบสาย HDMI ท่ีน่ี เสียบสาย HDMI ท่ีน่ี

เสียบสาย HDMI ท่ีน่ี

สาย USB ใชสาย HDMI และสาย USB 
พรอมกัน



299

MB-D18 จะใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a หรอื EN-EL18c หนึ่งกอน 
หรือแบตเตอรีข่นาด AA แปดกอน (อัลคาไลน, Ni-MH หรือล ิเธียม) และมีคุณสมบัติควบคุม
การถายภาพใน “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) ไดแก การลั่นชัตเตอร, AF-ON และปุม Fn, 
ปุมเลือกคําสั่ง และแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักและยอย

สวนประกอบตางๆ ของ MB-D18

ชุดแบตเตอรี่ MB-D18

2

8

9

11

10

1

3

5
4

12

6
7

15

14

16

17

13

1 ดามจับฝาครอบขั้วตอ ............................ 302
2 ปุม AF-ON ........................................... 301
3 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก ........................ 301
4 ปุมเลือกคําสั่ง........................................ 301
5 ตัวหมุนติดตั้ง ........................................ 302
6 ท่ีจับฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ......... 307
7 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่........................ 304
8 ชองบรรจุแบตเตอรี่ ................................ 304

9 กานล็อคชองบรรจุแบตเตอรี่ ................... 304
10 ขั้วตอไฟฟา/สัญญาณ ............................ 302
11 ฝาปดขั้วตอ ........................................... 302
12 สกรูติดตั้ง .............................................. 302
13 ปุม Fn .................................................. 301
14 ปุมกดชัตเตอร........................................ 301
15 ล็อคควบคุม .......................................... 301
16 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 301
17 ชองตอขาตั้งกลอง
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* เสียบ MS-D12EN อยูใน MB-D18 ขณะจัดสง

18

19

20

21

22

18 ชองใส MS-D12EN
สําหรับแบตเตอรี่ EN-EL15a *.................304

19 ขั้วไฟฟา .................................................304
20 ขั้วไฟฟา

(ชองใสแบตเตอรี่ MS-D12EN)...............304

21 ชองใส MS-D12
สําหรับแบตเตอร่ี AA............................. 304

22 ขั้วไฟฟา
(ชองใสแบตเตอรี่ MS-D12)................... 304

A การใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
สามารถใชอะแดปเตอร AC EH-5c/EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B รวมกับ MB-D18 
เพื่อเปนแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงเมื่อใชกลองเปนเวลานาน (0 307) เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร 
AC EP-5B เขากับชองใสแบตเตอรี่ MS-D12EN และตออะแดปเตอร AC สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู 
คําแนะนําเมนู ท่ีมีในเว็บไซตของ Nikon (0 i)



301

❚❚ ปุมกดชัตเตอร, ปุมเลือกคําสั่ง และแปนหมุนเล ือกคําสัง่
ปุมควบคุมเหลานี้จะทําหนาที่เดียวกันกับ
ปุมควบคุมที่เหมือนกันบนตัวกลอง 
ยกเวน ปุมเลือกคําสั่งของ MB-D18 
จะไมสามารถใชเพื่อเริม่ตนการตั้งเวลา
สแตนดบาย ไมวาจะเลือกตัวเลือกใด
ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 
(ปุมเลือกคําส่ัง, 0 269)

❚❚ ปุม Fn และปุม AF-ON
สามารถเลือกหนาที่ของปุมควบคุม
เหลานี้ไดโดยการใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f10 (กําหนดปุมของ 
MB-D18, 0 270)

❚❚ล็อคควบคุม MB-D18
ล็อคควบคุมจะล็อคปุมควบคุมของ 
MB-D18 เพื่อปองกันการใชงานโดยไม
ตั้งใจ กอนการใชปุมควบคุมเหลานี้
เพื่อถายภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” 
(ภาพถายบุคคล) ใหปลดล็อคตามภาพ
ที่แสดง ล็อคควบคุมไมใชสวิทชเปดปด
การทํางาน ใชสวทิชเปดปดการทํางาน
เพื่อเปดและปดกลอง

ปุมกดชัตเตอร ปุมเลือกคําสั่ง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ปุม Fn ปุม AF-ON

ล็อค ปลดล็อค
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การใชชุดแบตเตอรี่

❚❚การตอชุดแบตเตอรี่
กอนตอชุดแบตเตอรี ่โปรดดูใหแนใจวาปดกลองแลว 
และล็อคควบคุม MB-D18 อยูในตําแหนง L

1 ถอดฝาปดข้ัวตอออกจากชุดแบตเตอรี่

2 ข้ัวตอสําหรับ MB-D18 จะอยูท่ีฐานของกลองซึ่งมีฝาปดปองกันไวอยู ถอดฝาปด
ข้ัวตอ (q) แลวนําไปใสไวท่ีดามจับฝาครอบขั้วตอของ MB-D18 (w)
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3 จัดตําแหนง MB-D18 ใหตรงกับกลอง ใหสกรูติดต้ังของ MB-D18 (w) ตรงกบั
ชองตอขาต้ังกลอง (q) แลวหมุนตัวติดต้ังใหแนนโดยการหมุนตามทิศทาง
ท่ีแสดงดวยลูกศร LOCK (ล็อค)

ไมจําเปนตองถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลองกอนเช่ือมตอ MB-D18 ที่การตัง้คาเริม่ตน 
จะใชแบตเตอรี่ที่ใสไวในกลองเมือ่ MB-D18 หมดเท านั้น ทานสามารถใชตัวเลือก 
ลําดับแบตเตอรี่ ในเมนูตั้งคากลองเพื่อเปล่ียนลําดับการใชแบตเตอรี่

D การตอชุดแบตเตอรี่
โปรดแนใจวาไดนําฝาขั้วตอของกลองใสไวท่ีดามจับฝาครอบขั้วตอและเก็บฝาปดขั้วตอ MB-D18 
ไวในท่ีปลอดภัยเพื่อไมใหสูญหาย ตองมีอะแดปเตอรเบลโล PB-6D และวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ 
PK-13 เม่ือใชตัวจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 กับ MB-D18
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❚❚การถอดชุดแบตเตอรี่
หากตองการถอด MB-D18 โปรดปดกลองและตั้งล็อคควบค ุมของ MB-D18 ไวที่ตําแหนง L 
จากนั้นคลายตัวหมุนติดตั้งโดยการหมนุไปที่ทิศทางตรงขามกับที่แสดงดวยลูกศร LOCK 
(ล็อค) แลวถอด MB-D18 ออก

❚❚การใสแบตเตอรี่
สามารถใช MB-D18 กับแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15a หรือ EN-EL18c 
หนึ่งกอน หรอืแบตเตอรีข่นาด AA แปดกอน กอนการใสแบตเตอรี่ โปรดแนใจวาปดกลองแลว 
และตัวล็อคควบคุม MB-D18 อยูในตําแหนง L

1 ปลดล็อค MB-D18 โดยการหมนุกานล็อคชองบรรจุแบตเตอร่ีไปท่ี A แลวถอด
ชองใสแบตเตอร่ีออก
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2 เตรียมแบตเตอรี่ตามท่ีอธิบายไวตอไปนี้
EN-EL15a: ใหรอยหยักของแบตเตอรีต่รงกับปุมย่ืน
ของชองใสแบตเตอรี่ MS-D12EN ใสแบตเตอรี่โดยให
ลูกศร (E) บนแบตเตอรี่หนัไปทางขั้วไฟฟาของชอง
ใสแบตเตอรี ่(q) กดแบตเตอรีล่งไปเบาๆ แลวเลื่อน
แบตเตอรีไ่ปในทิศทางที่ลูกศรช้ีจนกระทั่งข้ัวไฟฟา
คลิกเขาที่ (w)

EN-EL18c: หากตัวปลดแบตเตอรี่
ของฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 
อยูในตําแหนงที่มองเห็นลูกศร G 
ใหเลื่อนตัวปลดแบตเตอรี่ไปปดลูกศร 
(q) เสียบกานทั้งสองบนแบตเตอรี่
ในชอง BL-5 (w) และตรวจสอบวา
ไดเลื่อนตัวปลดแบตเตอรี่จนมองเห็น
ลูกศร (e)

ตัวปลดแบตเตอรี่
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แบตเตอร่ี AA: ใสแบตเตอรี่ขนาด AA แปดกอนในชอง
ใสแบตเตอรี่ MS-D12 ตามภาพที่แสดง ตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดใสแบตเตอรี่ไวในแนวที่ถูกตอง

3 เสียบชองใสแบตเตอรี่หรือ EN-EL18c ใน MB-D18 และติดกานล็อคฝาปดชอง
บรรจุแบตเตอร่ี โปรดแนใจวาไดเสียบชองใสหร ือแบตเตอรี่แลวกอนจะหมุน
กานล็อค; จะมีการจายพลังงานตอเมื่อไดล็อคฝาปดแนนดีแลว
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4 เปดกลองแลวตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ในแผงควบคุมหรือ
ในชองมองภาพ (0 30) หากเปดกลองไมติด ใหตรวจสอบวาไดใสแบตเตอร่ี
อยางถูกตองหรือไม
ใหจับคูตัวเลือกที่เลือกสําหรับ แบตเตอรี่ประเภท MB-D18 ในเมนตูั้งคาใหตรงกับ
ประเภทของแบตเตอรี่ที่ใสไวในชุดแบตเตอรี่ (0 276) สามารถแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
แบตเตอรีไ่ดโดยการเลือก ขอมูลแบตเตอร่ี ในเมนูตั้งคา (0 276)

A ปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B
เม่ือใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B ใหเสียบเขาไปใน
ชองใสแบตเตอรี่ MS-D12EN โดยใหหันลูกศร (E) บนขั้วตอ
ไปทางขั้วไฟฟา (q) ของชองใสแบตเตอรี่ กดขั้วตอลงไปเบาๆ 
แลวเลื่อนไปในทิศทางที่ลูกศรชี้จนกระท่ังขัว้ไฟฟาคลิกเขาท่ี 
(w) เปดท่ีจับฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B 
แลวรอยสายไฟผานชองท่ีเปด (e)
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❚❚การถอดแบตเตอรี่
โปรดระมัดระวังอยาทําแบตเตอรี่หรอืชองใสแบตเตอรี่หลน

1 ปลดล็อค MB-D18 โดยการหมนุกานล็อคชองบรรจุแบตเตอร่ีไปท่ี A แลวถอด
แบตเตอร่ีหรือชองใสแบตเตอรี่ออก

2 ถอดแบตเตอรี่ออกจากชองใสแบตเตอรี่หรือฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5
EN-EL15a: ขณะที่กดปุม PUSH (กด) ของชองใสแบตเตอรี ่ใหเลื่อนแบตเตอรี่มาทางปุมนี้ 
จะสามารถนําแบตเตอรีอ่อกไดตามภาพ

วิธีถอดปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B จะเหมือนกับวิธถีอด EN-EL15a
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EN-EL18c: เลื่อนตัวปลดแบตเตอรีต่าม
ทิศทางทีก่ํากับดวยลูกศร (G) แลวถอด 
BL-5

แบตเตอร่ี AA: ถอดแบตเตอรีอ่อกตามภาพ โปรดระวังอยาทําแบตเตอรี่หลนตอนที่
ถอดออกจากชองใสแบตเตอรี่
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ขอมูลจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไว
ในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิด
จากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

แหลงพลงังาน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a หรือ EN-EL18c 
หน่ึงกอน, แบตเตอรี่อัลคาไลน (1.5 V) หรือลิเธียม (1.5 V) ขนาด AA 
แปดกอน, แบตเตอรี่ Ni-MH (1.2 V) แบบรีชารจขนาด AA แปดกอน 
หรืออะแดปเตอร AC รุน EH-5c/EH-5b (ตองมีปล๊ักตออะแดปเตอร 
AC รุน EP-5B); รองรับแบตเตอร่ี EN-EL15, EN-EL15b, EN-EL18, 
EN-EL18a และ EN-EL18b ไดเชนกัน แตโปรดทราบวาในบางครั้ง
การชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 อาจจะทําใหถายภาพได ในจํานวนที่
นอยกวา EN-EL15b/EN-EL15a และในการชารจหน่ึงคร้ังของ 
EN-EL18 จะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a (0 365) และแบตเตอร่ี EN-EL18c, 
EN-EL18b, EN-EL18a และ EN-EL18 จะตองใชกับ
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-26a หรือ MH-26 และฝาปดชองบรรจุ
แบตเตอรี่ BL-5 (มีแยกจําหนายตางหากทั้งคู)

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 152 × 51 × 79 มม.
น้ําหนัก (ประมาณ) • 355 กรัม พรอม MS-D12EN และแบตเตอรี่เสริม EN-EL15a

• 450 กรัม พรอม MS-D12 และแบตเตอรี่ขนาด AA แปดกอน 
(หาซื้อไดจากรานคาท่ัวไป)

• 305 กรัม พรอม MS-D12EN และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน 
EP-5B ซึ่งเปนอุปกรณเสริม

• 435 กรัม พรอมแบตเตอรี่เสริม BL-5 และ EN-EL18c
• 280 กรัม พรอม MS-D12EN
• 265 กรัม พรอม MS-D12
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็นโดยปด
ฝาครอบขั้วตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา 
หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูร หรอืในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณทีใ่หกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวิทยุ
• มีอุณหภูมิสงูกวา 50 °C หรอืต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ 
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท
ขอสําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง 
อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และ
ชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
และฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหต ั้งกระปองในแนวตั้ง
เพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ 
เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและคราบ
สกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหน าจอเบาๆ อยาใชแรงกด เน่ืองจาก
อาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนเซ ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนตูั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลอืก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดหรอืปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตัง้คา ทําความสะอาดทันที แลวกด J กลองจะ
ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริม่ทําความสะอาด 1 
จะกะพรบิในแผงควบคุมและทานไมสามารถใชงานกล องได
ขณะที่กําลังทําความสะอาดอยู หามถอดหรอืตัดการเชื่อมตอ
แหลงพลังงานออกจนกวาทําความสะอาดเสรจ็ส้ินและ
เมนูตั้งคาแสดงขึ้น
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❚❚ “ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซน็เซอร ตามที่อธิบายใน 
“ทําความสะอาดทันที” (0 312) ไฮไลท 
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติท ุกคร้ังท่ีเปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะปด
การทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเปดและ
ปดการทํางานของกลอง

ไมตองทําความ
สะอาด

ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอตัโนมัติ
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ใหทําความ
สะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 315) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแต งตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจหยุด
ทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอกีคร้ังหลังจากผานไป
ชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซน็เซอร (0 312) ในเมนูตั้งคา จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามที่
อธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา เซ็นเซอรอาจเสียหายไดงาย เราจึงแนะนําให
เฉพาะตัวแทน Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูดําเนินการทําความสะอาดดวยตนเอง

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรีท่ี่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรือเช่ือมตอกับอะแดปเตอร 
AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะใชไดเฉพาะ
ในเมนูตั้งคาหากระดบัแบตเตอรี่มากกวา J และไมไดเช่ือมตอกลองกับสมารทดีไวซ
ผานบลูทูธหรืออุปกรณอ่ืนๆ ผาน USB

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลอง และไฮไลท ยกกระจก
เพ่ือทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา แลวกด 2
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4 กด J
ขอความจะแสดงในจอภาพและแถวเสนประ
จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ 
เมื่อตองการกลับสูการทํางานปกติโดยไมตรวจสอบ
เซ็นเซอรภาพ ใหปดการทํางานของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจก
จะยกขึ้นและมานชัตเตอรจะเปด
เพื่อใหเหน็เซ็นเซอรภาพ การแสดงผล
บนชองมองภาพจะดับลง และแถว
เสนประบนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ 
ตรวจสอบเซ็นเซอรวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนหรือไม 
ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําขั้นตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละอองที่
ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถขจัด
ออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบรกิารของ Nikon ที่ไดร ับการ
แตงตั้งเทานัน้ หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรอืฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

D ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดง าย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเช ื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะด ังขึ้น และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอกีประมาณสองนาที ใหหยุดการทําความ
สะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเม่ือถอดหร ือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมีสาร
หลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ่งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ ซึ่งอาจ
ปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองกันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปดฝาปด
ตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอืน่ๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง เมาท เลนส 
และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอร ภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามท่ีอธบิายใน “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 312) ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาด
เซ็นเซอรดวยตนเอง (0 315) หรือใหเจาหนาที่ศนูยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตัง้เปนผูทําความ
สะอาด สามารถรีทัชภาพถายทีไ่ดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ตดิอยูบนเซน็เซอรไดโดยใชตวัเลือก
การทําความสะอาดภาพในแอพพลเิคชัน่รูปภาพบางชนดิ

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนํา
ใหทานนํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีจําหนายกลอง หรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการ
แตงตั้งทุกหน่ึงถึงสองป และรับการซอมแซมทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) 
แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนําอุปกรณ
เสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบหรือ
รับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําให ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผ ิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพล ัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน 
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความร อนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลองหรือ
ในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปล่ียนแปลงโดยฉับพลัน

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กท่ีกําเนิดจาก
อุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูล
ในการดหนวยความจํา หรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงสวางจาอาจทำใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุง
ในภาพถายได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเช่ือมต อแหลงพลังงาน: อยาถอดปลั๊กผลิตภัณฑ
หรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกำลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายไฟ
ออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลติภัณฑ
ชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันไมใหการจายไฟถ ูกรบกวนโดยไมตั้งใจ โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

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

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 
ในการลบรอยน้ิวมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณ
เล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

โปรดดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 312) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกด
มานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ 
การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูป หรือฉีกขาดได

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

นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพ ื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลองและ
ล่ันชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก ็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกคร้ัง

หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอ: 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 
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวงัไมให
คริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก
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แบตเตอรี่และเครื่องชารจ: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจร่ัวหร ือระเบิดได ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่และเครื่องชารจ:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเมื่อไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี อุปกรณ
เหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําให 
แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
และใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพื่อนําไปเก็บ ควรเก็บแบตเตอร่ีไวในท ี่
เย็น โดยมีอณุหภูมิแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด)
 ชารจและคายประจุแบตเตอรี่อยางนอยหนึ่งคร้ังทุกๆ หกเดือน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 
ทานตองชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุออกจนหมดกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิภาย
ในสูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดหรือชารจได
เพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิหองต่ํากวา 0 °C 
หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจหากมีอุณหภูมิต่ํากวา
0 °C หรือสูงกวา 60 °C
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• ถาไฟ CHARGE (ชารจ) กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเคร ื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไป
ใหม ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานจําหนายปลีก
หรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเคร่ืองชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชาร จแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชาร จ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอีกคร้ัง

• ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลงหากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิท่ีต่ํากวา
ในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิต่ํากว า 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอรี่ (0 276) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอุณหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอร่ีกอนใหม

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

• อยาลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําใหเคร่ืองชารจ
เสียหายได

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอมและ
ชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอร่ีกอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารองไวในท่ี
อบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน เม่ือเก็บแบตเตอรี่ท่ีเย็นใหอุนขึ้น อาจมีกําลังไฟกลับคืนมา

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมายภายใน
ทองถ่ิน
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ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรือตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง 
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะน้ัน
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดร ับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 9) หากวิธีน้ีไมสามารถแกปญหาได ใหเลือก 
AF ทีละภาพ (AF-S; 0 98), AF จุดเดียว (0 100) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 105) จากน้ันเล็งวัตถุ
ท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ เม่ือกลอง
ปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถ
ปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 295)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 14, 30)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตัว: เลือกการหนวงเวลาที่นานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาสแตนดบาย; 0 263) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ; 0 264)

จอแสดงผลในแผงควบคุมหรือชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนองและ
ความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอุณหภูมิ

ชองมองภาพเปลี่ยนเปนสแีดงเมื่อไฮไลทจุดโฟก ัส: ซึ่งถือเปนเร่ืองปกติของชองมองภาพชนิดน้ีและ
ไมไดเปนความผิดพลาดแตอยางใด
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การถายภาพ
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน: 
• การดหนวยความจําถูกล็อค (เฉพาะการด SD; 0 17), เต็ม หรือไมไดใสการด (0 31)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด ในเมนูตั้งคา (0 276) และยังไมไดใส
การดหนวยความจําลงในกลอง (0 16)

• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E) 
หากสัญลักษณ B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (แปนหมุนเลอืกคําสั่ง) > การตั้งคารูรับแสง เพื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสงเลนส
ในการปรับรูรับแสง (0 269)

• เลือกโหมดการถายภาพ S ดวย A หรือ % ซึ่งเลือกไวสําหรับคาความไวชัตเตอร (0 129, 
133)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 
(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 264)

กลองถายภาพเพียงภาพเดียวเมือ่กดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง: ปด 
HDR (0 182)

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 94)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ: ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 108, 111)

เสียงเตือนไมดัง:
• เลือก ปด สําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปดเสยีงเตอืน ในเมนูตั้งคา (0 274)
• เลือก AF-C สําหรับโหมด AF (0 98)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก 1/250 
วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 266)

โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: กลองอยูในโหมดโฟกัส AF-C: ใชปุมเลือกคําสั่งยอย
ตรงกลางเพื่อล็อคโฟกัส (0 108)
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ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 105)
• เลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติหรือเลือก AF ท่ีใบหนาในไลฟวิวแลว ใหเลือกโหมดอื่นแทน 

(0 42, 100)
• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 223) หรือกําลังใชงานเมนูอยู (0 248)
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 34)

ไมสามารถเลือกโหมด AF: เลือก ไมบังคับ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 (บังคับเลือกโหมด
โฟกัสอัตโนมัต,ิ 0 262)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับ
แสงนาน (0 253)

มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• สามารถลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยการลดคาความไวแสง 

(ISO) ใหต่ําลง
• ใชตัวเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาท่ีเกิดขึ้น
ในภาพที่ถายท่ีความไวชัตเตอรท่ีต่ํากวา 1 วินาที (0 253)

• ฝาและจุดสวางอาจบงชี้วาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอมสูง เปดรับ
แสงนาน หรือสาเหตุท่ีคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป

• ท่ีความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายท่ีถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด 
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึงคาสูงดวยการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถลดจุด
พิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 
ในเมนูถายภาพหรือภาพยนตร (0 253, 258)

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสนได
มากกวาเมื่อเปดรับแสงนาน การถายภาพซอน และภาพถายท่ีถายท่ีอณุหภูมิแวดลอมสูง หรือเปดใชงาน 
Active D-Lighting เลือก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 175) หรือเลือกคาท่ีสูงมากเกิน
สําหรับพารามิเตอร Picture Control (0 178)

ภาพถายและภาพยนตรอาจจะมีคาแสงไมเหมือนกับที่แสดงการดูตัวอยางภาพในหนาจอ
ระหวางไลฟวิว: การเปลี่ยนความสวางของหนาจอระหวางไลฟวิวจะไมมีผลตอภาพที่บันทึกดวยกลอง 
(0 45)
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มีการกะพริบถี่หรือแถบในโหมดภาพยนตร: เลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตรและ
เลือกตัวเลือกท่ีตรงกับ ความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพื้นท่ีน้ัน (0 258)

พ้ืนที่สวางหรือแถบสวางปรากฏในไลฟวิว: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอ ื่นๆ 
ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิว

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 312)

ไลฟวิวสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:
• อุณหภูมิโดยรอบสูง 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน 
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน

หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทำงานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟวิว: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 40) ระหวางไลฟวิว 
ในภาพยนตรจะมีจํานวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และจุดสวาง
ท่ีเปนผลกระทบจากขนาดและอัตราเฟรม (0 69) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือ
จุดสวางอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากเปนผลของอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว 
ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซ: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 166)

ไมสามารถเลือกภาพเปนแหลงตนทางตั้งคาไวตบาลานซได: ภาพดังกลาวไมไดถายดวยกลอง D850 
(0 172)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 88)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 254)
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แสดงภาพ

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 (0 177)

ระบบวัดแสงไมสามารถเปลี่ยนได: การล็อคคาวัดแสงอัตโนมัติยังทํางานอยู (0 138)

การชดเชยแสงใชงานไมได: เลือกโหมดการถายภาพ P, S หรือ A (0 126, 139)

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน (0 253)

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนูการถาย
ภาพยนตร (0 258)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 89)
ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถแสดงภาพ
ไดอยางถูกตอง
กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 248)
ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงใน “แนวกวาง” (ภาพทิวทัศน): 
• ถายภาพขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอตัโนมัติ (0 249)
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 249)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 249)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ
ไมสามารถลบภาพได: ภาพไดรับการปองกัน ยกเลิกการปองกัน (0 240)
ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได
กลองแสดงขอความระบุวาไมมีรูปภาพในโฟลเดอร : เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ 
(0 248)
ไมสามารถพิมพภาพได: ไมสามารถพิมพภาพ NEF (RAW) และ TIFF โดยการเชื่อมตอ USB โดยตรง 
สงรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรแลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 ii) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) 
ในรูปแบบ JPEG โดยใชการประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 278)
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บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

ไมแสดงภาพในอปุกรณวิดโีอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI (มีแยกจําหนาย
ตางหาก) หรือไม
ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ไมสามารถนําขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความ
สะอาดเซ็นเซอรภาพมาใชกับภาพที่ถายหลังจากทำความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ไมสามารถนําขอมูล
อางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพมาใชกับภาพที่ถายกอนทําความ
สะอาดเซ็นเซอรภาพ
คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ใช  Capture NX-D (0 ii)
ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวรการ
โอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถ ายไปยังคอมพิวเตอร

สมารทดีไวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก ไมใช สําหรับ โหมดเครื่องบนิ ในเมนูตั้งคากลองแลว (0 275)
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ บลูทูธ > การเชื่อมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลองแลว
• พยายามปด Wi-Fi ของอปุกรณอัจฉริยะ จากน้ัน เปดขึ้นใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเช่ือมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายและอปุกรณไรสายอื่นๆ: กลองเคร่ืองน้ีสามารถ
เชื่อมตอกับอุปกรณท่ีไดติดตั้งแอพ SnapBridge ไวแลวเทาน้ัน

วันที่การบันทึกภาพไมถูกตอง: นาฬิกาในกลองมีความเที่ยงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกา
ในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาท่ีมีความเท่ียงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจำเปน
ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบว า ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอรี่ จะไมสามารถใชได
เม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและข อความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏใน
ชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

ขอความผิดพลาด

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ

B
(กะพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับ
เปนรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ีรูรับแสง
แคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด; 0 127)

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจไฟจนเต็มไว 
(0 14, 30)

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ (0 14, 30, 
295)

• แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• ไดใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยู
หรือใสแบตเตอรี่ของบริษัทอืน่
ในกลองหรือในชุดแหลงพลังงาน
แบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือชารจแบตเตอร่ี
ถาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจหมด

• อณุหภูมิแบตเตอรี่สูง • ถอดแบตเตอรี่และรอจนแบตเตอรี่เย็น
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F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนสชนิด
ไมมี CPU โดยไมไดระบุคา
รูรับแสงสูงสุด รูรับแสงจะแสดง
เปนจํานวนสต็อปจากคารูรับแสง
สูงสุด

คารูรับแสงจะแสดงขึ้นถามีการระบุคา
รูรับแสงสูงสุด (0 218)

—
F  H
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอตัโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือโฟกัส
ดวยตนเอง (0 32, 111)

(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปดรับ
แสงมากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง (0 119)

• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ซึ่งเปนอุปกรณ
เสริม ในโหมดการถายภาพ:
S เพิ่มความไวชัตเตอร (0 129)
A เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง (คารูรับแสง
สูงขึ้น; 0 130)

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
นอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น (0 119)

• ใชแฟลชเสริม (0 187) ในโหมดการ
ถายภาพ:
S ลดความไวชัตเตอร (0 129)
A เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น (คารูรับแสง
ต่ําลง; 0 130)

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคมุ
ชอง

มองภาพ
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A

(กะพริบ)
เลือก A ในโหมดถายภาพ 
S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือกโหมด
ปรับคาแสงเอง (0 129, 131)

%

(กะพริบ) เลือก % ในโหมดถายภาพ S
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือกโหมด
ปรับคาแสงเอง (0 129, 131)

1

(กะพริบ)
k

(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ

—
c

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา 3 
วินาที หลังจากยิงแฟลช ภาพที่ได
อาจเปดรับแสงนอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถาภาพเปดรับ
แสงนอยเกินไป ใหปรับการตั้งคาแลวลอง
อีกคร้ัง

Y

(กะพริบ)
—

ติดตั้งชุดแฟลชที่ไมรองรับการลด
ตาแดง และตั้งคาโหมดสัมพันธ
กับแฟลชเปนการลดตาแดง

เปลี่ยนโหมดสัมพันธกับแฟลชหรือ
ใชชุดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง 
(0 193, 288)

n

(กะพริบ)
j

(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอกี หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ (0 88, 91)

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพท่ีสําคัญไปยัง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่ๆ (0 245)

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม (0 16)

O

(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ
กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยูหรือเกิดขึ้น
บอยครั้ง โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของ 
Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบ
การดหนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวาใสการด
อยางถูกตอง (0 16)

ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลในการด
หนวยความจําน้ี 
โปรดใสการดใบอืน่

W, 
R

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชการดท่ี Nikon รับรอง (0 360)

• หากยังคงมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
หลังจากนําการดออกและใสเขาไป
ใหมซ้ําๆ แสดงวาการดชํารุด 
โปรดติดตอรานคาหรือศูนยบริการ
ของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• ไมสามารถสรางโฟลเดอร
ใหมได

• ลบไฟลหรือใสการดหนวยความจํา
ใบใหมหลังจากคัดลอกภาพที่สําคัญ
ลงในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่ๆ 
(0 16, 245, 360)

m

W, 
O

(กะพริบ)

กลองควบคุมการด Eye-
Fi ไมได

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของการด 
Eye-Fi เปนรุนปจจุบัน

• คัดลอกไฟลจากการด Eye-Fi ลงใน
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่
แลวฟอรแมตการด หรือใสการด
ใบใหม

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู เลื่อน
ตัวล็อคไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

W, 
X

(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู (ปองกัน
การเขียน) เลื่อนสวิทชปองกันการบันทึกขอมูล

ทับบนการดไปท่ีตําแหนง “เขียน” 
(0 17)ไมสามารถใชได

หากการด Eye-Fi 
ถูกล็อคอยู

W, 
O

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว 
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)
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ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรด
ฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจําหรือ
ใสการดหนวยความจําแผนใหม 
(0 271, 360)

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อุณหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอน
ท่ีจะบันทึกไลฟวิวภาพถายหรือ
ภาพยนตรตอ

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือ
ในโฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจากเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ หรือใสการด
หนวยความจําท่ีมีภาพ (0 16, 248)

ภาพทั้งหมดถูกซอน
อยู

— ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ ไดจนกวา
จะเลือกโฟลเดอรอื่น หรือใช 
ซอนภาพ เพื่อใหแสดงภาพได
อยางนอยหน่ึงภาพ (0 248)

ไมสามารถแสดงไฟล
นี้

—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โดยใชกลองย่ีหออื่น 
หรือไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟลบนกลองได

ไมสามารถเลือกไฟล
นี้

— ไมสามารถรีทัชภาพที่
เลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถรีทัชได

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดยอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถตัดตอได

• ภาพยนตรตองยาวอยางนอย
สองวินาที (0 81)

ตรวจสอบเครื่องพิมพ — ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเครื่องพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก พิมพตอ 
(ถามี) *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง แลวเลือก 
พิมพตอ *

กระดาษติด — กระดาษติดใน
เคร่ืองพิมพ

ดึงกระดาษที่ติดออก แลวเลือก 
พิมพตอ *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาดที่เลือก 
แลวเลือก พิมพตอ *

ตรวจสอบปริมาณ
หมกึ

— หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก พิมพตอ *

หมกึหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก เติมหมึก แลวเลือก พิมพตอ *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหาจอภาพ
แผง

ควบคุม
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D850

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท
ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)
มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon FX

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 45.7 ลาน

เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 35.9 × 23.9 มม.
พิกเซลรวม 46.89 ลาน
ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางองิสําหรับลบฝุน 

(ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ FX (36×24)
8256 × 5504 (ใหญ: 45.4 M)
6192 × 4128 (กลาง: 25.6 M)
4128 × 2752 (เล็ก: 11.4 M)

• พ้ืนที่ภาพ 1.2× (30×20)
6880 × 4584 (ใหญ: 31.5 M)
5152 × 3432 (กลาง: 17.7 M)
3440 × 2288 (เล็ก: 7.9 M)

• พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
5408 × 3600 (ใหญ: 19.5 M)
4048 × 2696 (กลาง: 10.9 M)
2704 × 1800 (เล็ก: 4.9 M)

• พ้ืนที่ภาพ 5 : 4 (30×24)
6880 × 5504 (ใหญ: 37.9 M)
5152 × 4120 (กลาง: 21.2 M)
3440 × 2752 (เล็ก: 9.5 M)
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ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ 1 : 1 (24×24)
5504 × 5504 (ใหญ: 30.3 M)
4128 × 4128 (กลาง: 17.0 M)
2752 × 2752 (เล็ก: 7.6 M)

• ภาพรูปแบบ FX ที่ถายระหวางการบันทึกภาพยนตร
8256 × 4640 (ใหญ)
6192 × 3480 (กลาง)
4128 × 2320 (เล็ก)

• ภาพรูปแบบ DX ที่ถายระหวางการบันทึกภาพยนตร
5408 × 3040 (ใหญ)
4048 × 2272 (กลาง)
2704 × 1520 (เล็ก)

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท (บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 
บีบอัดภาพ หรือไมบีบอัด); มีขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(ภาพขนาดกลางและขนาดเล็กจะถูกบันทึกท่ีความลึกบิทสี 12 บิท 
โดยใชการบีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ)

• TIFF (RGB)
• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ 

Fine (ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic 
(ประมาณ 1 : 16) มีการบีบอัดแบบเนนคุณภาพ

• NEF (RAW) + JPEG: ภาพถายเดียวถูกบันทึกไวในรูปแบบของ 
NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control อัตโนมัติ, มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, 
ทิวทัศน, แฟลต; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; 
พ้ืนท่ีเก็บสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา XQD และ SD (Secure Digital) และ UHS-II 
compliant SDHC และ SDXC

ชองบรรจุแผนการดสองชอง สามารถใชการดใบใดใบหนึ่งเปนการดหลักหรือสำรองขอมูล หรือ
ใชเก็บภาพ NEF (RAW) และภาพ JPEG แยกจากกัน; สามารถ
คัดลอกภาพระหวางการดท้ังสองแผนได

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

การเก็บรักษา
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ชองมองภาพ

ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา

การครอบคลมุการมองเห็น
ภาพ

• FX (36×24): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง
• 1.2× (30×20): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• DX (24×16): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• 5:4 (30×24): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง
• 1:1 (24×24): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.75 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

ระยะหางระหวางสายตากับ
ชองมองภาพ

17 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –3–+1 เมตร–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark VIII พรอมกรอบพ้ืนท่ี 
AF (สามารถแสดงเสนตารางได)

กระจกสะทอนภาพ ยอนกลับเร็ว

การแสดงระยะชัดลึก การกดปุม Pv จะหยุดคารูรับแสงของเลนสอยูท่ีคาท่ีผูใช เลือกไว 
(โหมด A และ M) หรือท่ีกลองกําหนด (โหมด P และ S)

รูรับแสงของเลนส ยอนกลับทันที, ควบคุมดวยระบบอเิล็กทรอนิกส
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เลนส

เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D 
(อาจมีขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส DX (การใช พ้ืนท่ีภาพ 
DX 24 × 16), เลนส AI-P NIKKOR และเลนสชนิดไมมี CPU AI 
(เฉพาะโหมดการถายภาพ A และ M) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ 
F3AF และเลนส non-AI จะไมสามารถนํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนส ท่ีมีคารูรับแสง
สูงสุด f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอน ิกสรองรับ
จุดโฟกัส 15 จุด สําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงสุด f/8 หรือเร็วกวา 
ซึ่งมีใหเลือก 9 จุด)

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส สามารถใชมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสในโหมด
ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ, ล่ันชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ และลั่นชัตเตอร
ยกกระจกขึ้น

ความเร็ว 1/8000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3, 1/2, หรือ 1 EV, การเปดชัตเตอรคาง, 
เวลา, X250

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X= 1/250 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/250 วินาที หรือชากวา; 
รองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ), CL (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา), 
CH (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง), Q (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ), 
QC (ล่ันชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย), 
MUP (ยกกระจกขึ้น)
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ความเร็วในการถายภาพ
ตอเนื่องโดยประมาณ

• ใสแบตเตอรี่ EN-EL18c ในชุดแบตเตอรี่ MB-D18
CL: 1–8 ภาพตอวินาที
CH: 9 ภาพตอวินาที
QC: 3 ภาพตอวินาที

• แหลงจายไฟอืน่ๆ
CL: 1–6 ภาพตอวินาที
CH: 7 ภาพตอวินาที
QC: 3 ภาพตอวินาที

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวง
ตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที

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 อืน่ๆ); 
เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีไดเม่ือผูใช
ระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนัก 75% ตอวงกลม 12 มม. ท่ีกลางกรอบ
ภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนไดตั้งแต 8, 15 หรือ 
20 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพทั้งกรอบภาพ (เลนส
ชนิดไมมี CPU และ AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E 
ED จะใชวงกลมขนาด 12 มม.)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลม 4 มม. (ประมาณ1.5% ของกรอบภาพ) 
โดยมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสท่ีเลือก (ที จุดโฟกัสก่ึงกลางเมื่อใช
เลนสชนิดไมมี CPU หรือ AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3.5–
4.5E ED)

• เนนไฮไลท: ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D

ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4, 
20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: –3–+20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV
• ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท: 0–20 EV

การเช่ือมตอระบบวัดแสง CPU ผนวก AI

การถาย
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โหมดการถายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติและโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); อัตโนมัติปรับ
ชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M)

การชดเชยแสง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดได

ความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 64 – 25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV สามารถตั้งคาใหอยู
ท่ีประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 32) ต่ํากวา ISO 64 
หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา ISO 102400) 
สูงกวา ISO 25600; สามารถใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting เลือกไดจาก อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกต,ิ ต่ํา หรือ ปด

โฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Multi-CAM 20K พรอมการตรวจวัด

ระยะหาง TTL, การปรับละเอียด และจุดโฟกัส 153 จุด (รวมถึง
เซ็นเซอรกากบาท 99 จุดและเซ็นเซอร 15 จุดท่ีรองร ับ f/8) ซึ่งมีใหเลือก 
55 จุด (เซ็นเซอรกากบาท 35 จุด และเซ็นเซอร f/8 จํานวน 9 จุด)

ชวงการตรวจจับ –4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเน่ือง (AF-C); 
โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาจะทํางานโดยอัตโนมัติตาม
การเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส จุดโฟกัส 153 จุด ซึ่งมีใหเลือกได 55 หรือ 15 จุด

โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9, 25, 72 หรือ 153 จุด, 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟก ัสเปนกลุม, 
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ) 
หรือโดยกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

คาแสง
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แฟลช

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเตอร RGB ความละเอยีด
ประมาณ 180K (180,000) พิกเซล สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความ
สมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวดัแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพ เนนกลางภาพและเนนไฮไลท สามารถใชแฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช รองรับแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก, แฟลชสัมพันธท่ีความไว
ชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง, การลดตาแดง, 
การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอร ต่ํา, 
แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, ปด

การชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

สัญลักษณแสดงแฟลชพรอม
ทํางาน

สวางขึ้นเมื่อชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจไฟเต็ม และจะกะพริบ
หลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและ
กานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมแฟลช i-TTL การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
ดวยวิทยุ การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายดวยแสง 
การสรางภาพโมเดล ล็อค FV การสงสัญญาณขอมูลสี, แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ, ไฟชวยหา AF สําหร ับพ้ืนท่ี AF 
หลายจุด, ผนวกการควบคุมแฟลช

ขั้วตอซิงค ขั้วตอซิงค ISO 519 แบบมีเกลียวล็อค

ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (3 แบบ), ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ, หลอดไส, 
ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, แฟลช, เมฆมาก, ในร ม, 
ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัดคาไวตบาลานซเฉพาะจุดได
ในระหวางถายไลฟวิว), เลือกอุณหภูมิสี (2500 K–10,000 K) ท้ังหมด
สามารถปรับแบบละเอียดได

การถายครอม

ประเภทการถายครอม คาแสง, แฟลช, ไวตบาลานซ และ ADL
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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 แบบจุดเข็ม,
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
• 1920×1080 (สโลวโมชัน); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 
อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p 
คือ 59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 ภาพตอวินาทีตามลําดับ; 
สามารถเลือกคุณภาพไดทุกขนาด ยกเวน 3840 × 2160 (เม่ือจํากัด
คุณภาพอยูท่ี ★) และ 1920 × 1080 สโลวโมชัน (เม่ือจํากัดคุณภาพ
อยูท่ี “ปกติ”)

รูปแบบไฟล MOV, MP4

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสยีง Linear PCM, AAC

อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; 
ปรับความไวได
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คาความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

• โหมดการถายภาพ P, S และ A: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ 
(ISO 64 ถึง Hi 2) ดวยการเลือกจํากัดคาสูงสุด

• โหมดการถายภาพ M: การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 64 
ถึง Hi 2) สามารถใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเลือกแบบ
แมนวล (ISO 64 ถึง 25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV) 
ดวยตัวเลือกเพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 
2 EV โดยประมาณ (เทียบเทา ISO 102400) สูงกวา ISO 25600

Active D-Lighting เลือกไดจาก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา 
หรือ ปด

ตัวเลอืกอื่นๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ภาพยนตรเหลื่อมเวลา, ระบบลดภาพสั่นไหว
แบบอิเล็กทรอนิกส

จอภาพ

จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 2359 k (XGA) จอ LCD 
ไวตอการสัมผัสแบบเอยีง TFT ดวยมุมมอง 170° ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ของภาพ 100% และควบคุมความสวางของจอภาพแบบปรับเอง

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพ) พรอมซ ูม
แสดงภาพ, ตัดครอบภาพซูมแสดงภาพ, เลนภาพยนตร, ฉายสไลด
ภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูล
ภาพถาย, แสดงขอมูลบอกตําแหนง, ใหคะแนนภาพและหมุนภาพ
อัตโนมัติ

อินเทอรเฟส

USB SuperSpeed USB (ชองตอสาย USB 3.0 Micro-B); แนะนําใหใช
การเชื่อมตอกับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

ภาพยนตร
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สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.; 
สําหรับสายปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ขั้วตอรีโมต 10-pin สามารถใชไดกับสายลั่นชัตเตอร MC-30A/MC-36A 
และอุปกรณเสริมอื่นๆ

Wi-Fi/Bluetooth

Wi-Fi • มาตรฐาน: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• ความถี่ที่ใช: 2412–2462 MHz (ชอง 1–11)
• กําลังไฟสูงสุด: 1.6 dBm (EIRP)
• ระบบความปลอดภยั: ระบบเปด, WPA2-PSK

Bluetooth • รูปแบบการสื่อสาร: Bluetooth จําเพาะ รุน 4.1
• ความถี่ที่ใช:
บลูทูธ: 2402–2480 MHz
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz

• กําลังไฟสูงสุด (EIRP):
บลูทูธ: –0.4 dBm
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: –0.4 dBm

พิสัย (เสนทางที่ปราศจาก
สิ่งกีดขวาง)

โดยประมาณ 10 ม. 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

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a หน่ึงกอน; สามารถใช 
EN-EL15b/EN-EL15 ไดเชนกัน แตโปรดทราบวาในบางครั้งการ
ชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 อาจจะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่
นอยกวา EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)

อินเทอรเฟส
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวรท่ีได
กลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคู มือฉบับน้ี

ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณเสริมชดุแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 และ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18c ของ Nikon หนึ่งกอน 
(มีแยกจําหนายตางหาก), แบตเตอรี่ลเิธยีมไอออนแบบรีชารจ 
EN-EL15a หนึ่งกอน หรือแบตเตอรี่อลัคาไลนขนาด AA, Ni-MH 
หรือลิเธยีมแปดกอน จะตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-26a หรือ 
MH-26 และฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 (มีแยกจําหนาย
ตางหากทั้งคู) เมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL18c รองรับแบตเตอรี่ 
EN-EL18b, EN-EL18a, EN-EL18, EN-EL15b และ EN-EL15 
ไดเชนกัน แตโปรดทราบวาในการชารจหนึ่งครั้งของ EN-EL18 
จะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a และในบางครั้งการชารจหนึ่งครั้งของ EN-EL15 
อาจจะทําใหถายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL15b/EN-EL15a 
(0 365)

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5c/EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC 
รุน EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตัง้กลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 146 × 124 × 78.5 มม. 

น้ําหนัก ประมาณ 1005 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา XQD 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง ประมาณ 915 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภมูิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)

แหลงพลงังาน
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❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี ่MH-25a

สัญลักษณบนผลิตภัณฑน้ีจะแสดงดังตอไปน้ี:
อุปกรณ Class IIm AC, p DC, q (ผลิตภัณฑจะประกอบดวยฉนวนสองชั้น)

❚❚แบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15a

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอยีดของอปุกรณและซอฟตแวรท่ีไดกลาว
ไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่
อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

กระแสไฟฟาขาเขา 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



348

A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ ์Windows เปนเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/
หรือประเทศอืน่ๆ Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, โลโก Apple , iPhone®, iPad®, และ 
iPod touch® เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/
หรือประเทศอืน่ๆ Android, Google Play และโลโก Google Play เปนเคร่ืองหมายการคาของ Google 
LLC หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงานที่สรางและใชรวมกันโดย Google 
และใชตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons 3.0 
Attribution License) โลโก PictBridge เปนเคร่ืองหมายการคา XQD เปนเคร่ืองหมายการคาของ Sony 
Corporation โลโก SD, SDHC และ SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI, โลโก 
HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

คําทางการคาและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายจดทะเบียนของ 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 มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟลของ
กลองหรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลองแตละ
ย่ีหอสามารถใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.31: กลองรองรับรูปแบบไฟลภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดสําหรับกลองภาพนิ่งดิจิตอล 
(Exif หรือ Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) รุน 2.31 มาตรฐานซึ่งใช
ขอมูลท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปร ุงคุณภาพสีใหดีท่ีสุด เม่ือพิมพภาพออกมาดวย
เคร่ืองพิมพท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานท่ีพัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเคร ื่องพิมพและกลองดิจิตอล เพื่อให
สามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท ี่ใช
ในอปุกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอปุกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและ
เสียงรวมท้ังสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท่ีรองร ับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เชื่อมตออยูเพียง
เสนเดียว

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ในเมนู
ตั้งคา (0 276)
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A ใบรับรอง

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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ในสวนนีจ้ะอธบิายเกี่ยวกับการใชงานเลนสสําหรับลูกคาทีซ่ือ้ชดุเลนส AF-S NIKKOR 24–120mm 
f/4G ED VR โปรดจาํไววาชดุเลนสนีอ้าจจะไมมจีําหนายในบางประเทศหรือบางภมูภิาค

การใชเลนส

❚❚สวนประกอบตางๆ ของเลนส: ชื่อและฟงกชัน่

คูมือใชเลนส AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

16

1 เลนสฮูด ................................................ 357

2 เคร่ืองหมายจัดแนวเลนสฮูด.................... 357

3 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงล็อคเลนสฮูด... 357

4 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เลนสฮูด ............................................... 357

5 วงแหวนปรับระยะซูม

6 สเกลทางยาวโฟกัส

7 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

8 สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส

9 เคร่ืองหมายระยะโฟกัส

10 วงแหวนปรับโฟกัส ................................. 111

11 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส.............................................. 19

12 ยางวงแหวนเมาทเลนส

13 ขั้ว CPU ................................................ 284

14 สวิทชปรับโหมดโฟกัส ............................. 111

15 สวิทชระบบลดภาพสั่นไหว ...................... 355

16 สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว ....... 355
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❚❚ โฟกัส
โหมดโฟกัสที่รองรับจะแสดงในตารางตอไปนี ้(สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับโหมดโฟกัสของกลอง 
โปรดดูคูมอืการใชงานกลอง)

M/A (โฟกัสอัตโนมติัพรอมปรับโฟกัสแมนวล)
ในการโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมตัิพรอมปรบัโฟกัสแมนวล (M/A):

โหมดโฟกัสกลอง
โหมดโฟกัสเลนส

M/A M

AF
โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับ
โฟกัสแมนวล (ปรับเอง)

แมนวลโฟกัสพรอมการวัดระยะแบบ
อเิล็กทรอนิกส

MF แมนวลโฟกัสพรอมการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

1 เล่ือนสวิทชปรับโหมดโฟกสัเลนสไปยังโหมด M/A
2 โฟกัส

หากตองการ จะสามารถใชการโฟกัสอัตโนมัติแทนได โดยการหมุนวงแหวนปรบัโฟกัส
ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หรือหากกลองมปุีม AF-ON ใหกดปุม AF-ON) 
หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมตัิ ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง หรือกดปุม AF-ON อีกครั้ง
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❚❚การซูมและระยะชัดลึก
กอนทําการโฟกัส ใหหมุนวงแหวนปรบัระยะซูมเพื่อปรับทางยาวโฟกัสและ
จัดองคประกอบภาพได หากกลองมกีารดูตัวอยางระยะชัดลึก (ปุมหยุด-ลง) จะสามารถดู
ตัวอยางระยะชัดลึกไดในชองมองภาพ

หมายเหต:ุ เลนสนีม้ีระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon ไมเหมอืนกับ
เลนสชนิดอ่ืน ทางยาวโฟกัสจะลดลงเมือ่ระยะโฟกัสสั้นลง โปรดทราบวาสัญลักษณ
แสดงสถานะระยะโฟกัสมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเท านั้นและอาจไมแสดงระยะวัตถุไดอยาง
แมนยํา และอาจไมแสดงเครื่องหมาย ∞ เมือ่กลองโฟกัสบนวัตถุทีอ่ยูไกล เนื่องจากระยะชัดลึก
หรือปจจัยอ่ืน

❚❚ รูรบัแสง
ใชปุมควบคุมที่ตัวกลองเพื่อปรับรูรบัแสง
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❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกล องเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอด
เลนสฮูดออกเพื่อปองกันขอบมืด (เงาที่เกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชใน
ตัวกลอง)

เมื่อติดเลนสบนกลองรุนตอไปนี้ แฟลชในตัวกล องอาจจะไมสามารถใหความสวางกับวัตถุได
ทั่วถึงในระยะที่ใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมดื

D750 (รูปแบบ FX)/
D610 (รูปแบบ FX)/
D600 (รูปแบบ FX)

24 มม. 2.0 เมตร
28 มม. 1.0 เมตร

50–120 มม. ไมมีขอบมืด

ซีรีส D810 (รูปแบบ FX)/
ซีรีส D800 (รูปแบบ FX)

28 มม. 1.0 เมตร
35–120 มม. ไมมีขอบมืด

D700 (รูปแบบ FX)
24 มม. 3.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีขอบมืด

ซีรีส D300/D200/D100
24 มม. 1.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีขอบมืด

D90/D80/ซีรีส D70/D50
24 มม. 1.5 เมตร

35–120 มม. ไมมีขอบมืด

D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D3300/D3200

24 มม. 1.5 เมตร
28–120 มม. ไมมีขอบมืด
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❚❚ ระบบลดภาพสัน่ไหว (VR)
การใชสวิทช ON/OFF ระบบลดภาพส่ันไหว
• เลือก ON เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหว ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเมือ่กดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบจากการสั่นไหวของกลองเพื่อใหการจัด
องคประกอบภาพและการโฟกัสดีข้ึน

• เลือก OFF เพื่อปดระบบลดภาพสั่นไหว

การใชสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว
• เลือก NORMAL เพื่อเพิ่มการลดภาพสั่นไหวเมื่อถายภาพวัตถุท ี่หยุดนิ่ง
• เลือก ACTIVE เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เมือ่ถายภาพจากยานพาหนะที่เคลื่อนที่และ
ในสถานการณอ่ืนๆ ที่ทําใหกลองเคลื่อนไหว

D5000/D3100/D3000/D60/
ซีรีส D40

24 มม. 2.5 เมตร
35–120 มม. ไมมีขอบมืด

D3400
24 มม. 1.5 เมตร
28 มม. 1.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด
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D การใชระบบลดภาพสั่นไหว: หมายเหตุ
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่งกอนท่ี
จะกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• เลื่อนสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวไปที่ NORMAL เพื่อถายภาพแบบแพนกลอง 
เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของ
การแพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหว
ในแนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบร่ืนเปนไปอยางงายดายยิ่งข ึ้น

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน หากไฟไปเล้ียง
เลนสดับขณะเปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนสอาจมีเส ียงดังกรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนสส่ันไหว 
ซึ่งไมใชการทํางานที่ผิดปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลับเขาไป แลวเปดการ
ทํางานของกลอง

• หากกลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดใชงานขณะที่ชารจแฟลช
• ในกรณีท่ีกลองมีปุม AF-ON ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานเมื่อกดปุม AF-ON
• เลือก OFF เม่ือติดกลองไวกับขาตั้งกลอง ยกเวนแตวาหากสวนหัวของขาตั้งไมม่ันคงหรือเม่ือใชขาต ั้ง
แบบขาเดียว ในกรณีเชนน้ัน ขอแนะนําใหเลือก ON
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❚❚ เลนสฮูด
เลนสฮูดจะปกปองเลนสและบังไมใหมีแสงเล็ดลอดที่อาจทําใหเกิดแสงแฟลรหรือแสงโกสตได

การติดต้ังฮูด

จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงติดเลนสฮูด (●) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) 
จากนั้นหมนุฮูด (w) จนกระทั่งเครือ่งหมาย ● ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป 
อาจเกิดขอบมดืข้ึน ถาติดฮูดไมถูกตอง สามารถถอดและยึดบนเลนสเมือ่ไมใชงาน

❚❚อุปกรณเสริมที่ใหมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-77 ขนาด 77 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-4
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-53
• ถุงใสเลนสแบบยืดหยุน CL-1218

❚❚อุปกรณเสริมที่รองรับ
ฟลเตอรแบบเกลียว 77 มม.
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❚❚ขอมลูจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไว
ในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคู มือฉบับน้ี

ประเภท เลนส AF-S ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 24–120 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/4

โครงสรางเลนส เลนส 17 ชิ้น แบงเปน 13 กลุม (รวมเลนส ED 2 ชิ้น, เลนสแอสเฟอริคัล 
3 ชิ้น และชิ้นเลนสท่ีเคลือบดวยนาโนคริสตัล)

มุมมองภาพ • กลอง Nikon D-SLR รูปแบบ FX: 84° – 20° 20´
• กลอง Nikon D-SLR รูปแบบ DX: 61° – 13° 20´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอสิระ

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติท่ีควบคุมโดยมอเตอรไซเลนทเวฟ และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (voice coil motors - 
VCMs)

สัญลักษณแสดงสถานะระยะ
โฟกัส

0.45 เมตร ถึงระยะอนันต (∞)

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.45 เมตร จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 9 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง f/4–22

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 77 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 84 มม. × 103.5 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 710 กรัม
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D การดูแลรักษาเลนส
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• หากยางวงแหวนเมาทเลนสเสียหาย ใหหยุดการใชงานในทันทีและนําเลนสไปใหศูนยบริการท่ีไดรับ
อนุญาตจาก Nikon ซอมแซม

• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส ในการลบรอยนิ้วมือหรือ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดเอทานอลหรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผาฝาย
สะอาด เน้ือนุม หรือบนกระดาษเช็ดเลนสและเช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจากจุดศูนยกลาง
สูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอนหรือสัมผัสเลนสดวยน้ิวมือ

• หามใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในซอง
• เม่ือใสเลนสฮูด หามหยิบ หรือถือเลนสหรือกล องโดยจับเฉพาะที่ฮูด
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม 
หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสน ิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถ
ซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทำใหชิ้นสวนท่ีทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือ
บิดงอ
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❚❚การดหนวยความจํา XQD
สามารถใชกลองกับการดหนวยความจํา XQD ได แนะนําใหใชการดหนวยความจําที่มีความเร็ว
ในการเขียนขอมูลที่ 45 MB/วินาที (300 เทา) หรอืสูงกว า; การดหนวยความจําที่ความเรว็
ในการเขียนขอมูลต่ําอาจมีปญหาในการบันทกึภาพทําใหเกิดการกระตุก การแสดงภาพ
ไมชัดเจน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชรวมกันหรือการทํางาน กรณุาติดตอผูผลิต

การดหนวยความจําท่ีไดรับการรับรอง
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❚❚การดหนวยความจํา SD
กลองที่รองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC รวมถงึการด 
SDHC และ SDXC ที่ไดรับการรองรับมาตรฐาน UHS-I และ UHS-II 
แนะนําใหใชการดในระดับช้ัน UHS Speed Class 3 หรอืสูงกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร; 
การใชการดที่ชากวาอาจทําใหการบันทึกหยุดชะงักได เมื่อเลือกการดสําหรับการใชในตวัอาน
การด ควรตรวจสอบวาการดใชงานรวมกับอุปกรณนั้นได โปรดติดตอบริษัทผูผลิตสําหรับขอมูล
เกี่ยวกับคุณสมบัติ การทํางาน และขอจํากัดในการใชงาน
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ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวในการด XQD 64 GB Sony 
QD-G64E ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ ขนาดภาพ และพื้นท ี่ภาพแตกตางกัน 
(นับตั้งแตเดือนกันยายน 2017)

❚❚พืน้ทีภ่าพ FX (36×24)*

* รวมภาพที่ถายดวยเลนสท่ีไมใช DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1
ความจุของหนวย
ความจําบัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ,

12 บิท

ใหญ 41.5 MB 763 170
กลาง 30.0 MB 1000 94
เล็ก 21.9 MB 1400 56

NEF (RAW), บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ,

14 บิท
ใหญ 51.6 MB 589 51

NEF (RAW), บีบอัด,
12 บิท

ใหญ 34.2 MB 1000 200

NEF (RAW), บีบอัด,
14 บิท

ใหญ 43.8 MB 865 74

NEF (RAW), ไมบีบอัด, 
12 บิท

ใหญ 70.3 MB 763 55

NEF (RAW), ไมบีบอัด, 
14 บิท

ใหญ 92.0 MB 589 29

TIFF (RGB)
ใหญ 134.6 MB 408 32
กลาง 76.6 MB 718 35
เล็ก 34.9 MB 1500 39

JPEG Fine 3

ใหญ 22.0 MB 1900 200
กลาง 12.6 MB 3200 200
เล็ก 6.6 MB 6700 200

JPEG Normal 3
ใหญ 11.5 MB 3800 200
กลาง 6.8 MB 6400 200
เล็ก 3.4 MB 13,000 200

JPEG Basic 3

ใหญ 4.2 MB 7400 200
กลาง 2.8 MB 12,500 200
เล็ก 1.8 MB 24,500 200



363

❚❚พื้นที่ภาพ DX (24×16)*

* รวมภาพที่ถายดวยเลนส DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ

คณุภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1
ความจุของหนวย
ความจําบัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

12 บิท

ใหญ 19.4 MB 1700 200
กลาง 14.1 MB 2300 200
เล็ก 11.0 MB 3000 200

NEF (RAW), บีบอดัแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ,

14 บิท
ใหญ 23.9 MB 1300 200

NEF (RAW), บีบอัด,
12 บิท

ใหญ 15.9 MB 2300 200

NEF (RAW), บีบอัด,
14 บิท

ใหญ 19.8 MB 1900 200

NEF (RAW), ไมบีบอดั, 
12 บิท

ใหญ 30.8 MB 1700 200

NEF (RAW), ไมบีบอดั, 
14 บิท

ใหญ 40.2 MB 1300 200

TIFF (RGB)
ใหญ 58.4 MB 936 113
กลาง 33.3 MB 1600 200
เล็ก 15.6 MB 3400 200

JPEG Fine 3

ใหญ 10.1 MB 4200 200
กลาง 6.2 MB 6900 200
เล็ก 3.4 MB 12,900 200

JPEG Normal 3
ใหญ 5.3 MB 8200 200
กลาง 3.3 MB 13,500 200
เล็ก 1.8 MB 24,500 200

JPEG Basic 3

ใหญ 2.4 MB 15,900 200
กลาง 1.7 MB 25,100 200
เล็ก 1.0 MB 43,100 200
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1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกต างกันไปตามสถานที่ท่ีบันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 อาจลดลงในบางกรณี เชน 

ท่ีคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว (“★”) หรือเม่ือเปดการควบคุมความผิดเพี้ยน
3 ตัวเลขถือเปนการบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว 

(“★”; การบีบอดัคุณภาพ) เพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG จํานวนภาพและความจุบัฟเฟอรลดลง

A d2—ถายตอเนื่องสูงสดุ (0 264)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง 
1 ถึง 200
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดเมือ่ใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็ม
จะแตกตางกันไปในแตละสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภมูิ ชวงหางเวลาระหวางภาพ และระยะ
เวลาที่กลองแสดงเมนู ในกรณีของแบตเตอรี่ขนาด AA ความจุของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป
ในแตละยี่หอและการเก็บรักษา ทั้งนี้จะไมสามารถใชแบตเตอรี่บางรุนได ตอไปน้ีเปนคา
ตัวอยางสําหรับกลองและอุปกรณเสรมิชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีห่ลายรูปแบบ MB-D18
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1)

- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 1840 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (MB-D18): ประมาณ 1840 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18c หน่ึงกอน 3 (MB-D18): ประมาณ 3300 ภาพ
- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D18): ประมาณ 1740 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลั่นชตัเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 4)
- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 4030 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (MB-D18): ประมาณ 4030 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18c หน่ึงกอน 3 (MB-D18): ประมาณ 7700 ภาพ
- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D18): ประมาณ 2960 ภาพ

• ภาพยนตร 5

- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (กลอง): ประมาณ 70 นาท ี
ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL15a หน่ึงกอน 2 (MB-D18): ประมาณ 70 นาที 
ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL18c หน่ึงกอน 3 (MB-D18): ประมาณ 145 นาที 
ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA แปดกอน (MB-D18): ประมาณ 65 นาที 
ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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1 วัดท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ดังน้ี: วนปรับเลนสจากระยะอนันตไปจนถึงระยะใกลสุด และถายภาพหนึ่งภาพดวยคาตั้งจากโรงงาน
ทุกๆ 30 วินาที ไมใชไลฟวิว

2 สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b หรือ EN-EL15 แทน EN-EL15a ไดเชนก ัน แตโปรดทราบวาใน
บางครั้งการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL15 อาจจะทําใหถ ายภาพไดในจํานวนที่นอยกวา EN-EL15b/
EN-EL15a

3 จะตองใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-26a หรือ MH-26 และฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 
(มีแยกจําหนายตางหากทั้งคู) สามารถใชแบตเตอร ี่ EN-EL18b, EN-EL18a และ EN-EL18 แทน 
EN-EL18c ได แตโปรดทราบวาในการชารจหน่ึงคร้ังของ EN-EL18 จะทําใหถายภาพไดในจํานวน
ท่ีนอยกวา EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a

4 วัดท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR ภายใตเงื่อนไข
การทดสอบดังน้ี: ปดระบบลดภาพสั่นไหว, ตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Normal, ตั้งขนาดภาพเปน 
ใหญ, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที, วนปรับโฟกัสจากระยะอนันตจนถึงระยะใกล สุดสามรอบหลังจาก
กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลา 3 วินาที; จากน้ันถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพ
เปนเวลา 5 วินาทีแลวปดจอภาพ; เร่ิมตนใหมอีกคร้ังหลังจากหมดเวลาสแตนดบาย

5 วัดท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส  AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED 
VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ 
(Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) ภาพยนตรแตละเร่ืองจะประกอบดวยไฟล
หน่ึงไฟลหรือมากกวา สามารถถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 29 นาที 59 วินาที ดวยขนาด 
4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิของกลองเพ่ิมขึ้น

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW) หรอื TIFF (RGB)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi (LAN ไรสาย) และบลูทูธของกลอง
• การใชกลองโดยเชื่อมตอกับอุปกรณเสรมิอ่ืนๆ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
• ซูมเขาและซูมออกดวยเลนส AF-P ซํ้าหลายครัง้

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีาร จ EN-EL15a ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหข้ัวแบตเตอรีส่ะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธภิาพของ
แบตเตอรี่ลดลง

• ใชแบตเตอรีท่ันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรีจ่ะสูญเสียพลังงานไป
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