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โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และ

โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้ ในการอ้างอิงในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานกล้องสามารถดูได้จาก “คู่มือ

การใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” ในแผ่นดีวีดีที่จัดมาให้พร้อมกล้อง
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เรียนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

พานาโซนิคถือโอกาสนี้ขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อกล้องดิจิตอลของพานาโซนิค โปรดอ่านคู่มือการใช้กล้อง

อย่างละเอียดและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต โปรดจำไว้ว่าปุ่มควบคุมการทำงาน และส่วนประกอบ

ต่างๆ รายการเมนู และอื่นๆ ของกล้องดิจิตอลที่ท่านซื้อ อาจแตกต่างกับภาพประกอบที่แสดงในคู่มือ

การใช้งานนี้เล็กน้อย

คำเตือนเรื่องลิขสิทธิ์

 การบันทึกในรูปแบบเทปหรือดิสก์ที่มีข้อมูลบันทึกไว้ หรือสื่อตีพิมพ์ชนิดอื่น หรือการแจกจ่ายสื่อด้วย

 วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคลอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แม้ว่าท่านจะใช้เพื่อ

 การใช้งานส่วนบุคคลแต่การบันทึกลงสื่อบางประเภทอาจถูกจำกัดการใช้งานได้

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน:

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

 อย่าให้กล้องถูกน้ำฝน ความชื้น หยดน้ำ หรือละอองน้ำ

 ใช้อุปกรณ์เสริมที่แนะนำเท่านั้น

 ห้ามถอดฝาครอบออก

 ห้ามซ่อมกล้องด้วยตัวท่านเอง โปรดติดต่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการรับรองเป็นผู้ซ่อมแซมให้กับท่าน

ควรมีเต้าเสียบปลั๊กไฟติดตั้งอยู่ใกล้กับกล้องและควรเข้าถึงได้ง่าย

 ตำแหน่งการแสดงรหัสสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ตำแหน่ง

กล้องดิจิตอล ด้านล่างสุด

ที่ชาร์จแบตเตอรี่ ด้านล่างสุด

สำหรับสิงคโปร์เท่านั้น

สำหรับประเทศไทยเท่านั้น

อุปกรณ์โทรคมนาคมรุ่นนี้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของสำนักงาน กสทช.
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 เกี่ยวกับแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

 อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดหากใส่แบตเตอร่ีผิดวิธี ควรใช้แบตเตอร่ีท่ีรับรองโดยผู้ผลิตเท่าน้ัน

 หากท่านต้องการทิ้งแบตเตอรี่ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นหรือตัวแทนจำหน่าย และ

 ปรึกษาถึงขั้นตอนการทำลายที่ถูกต้อง

 ห้ามให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อนหรืออยู่ใกล้เปลวไฟ

 อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ ในรถยนต์ที่ปิดประตูและหน้าต่าง และถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน

คำเตือน

เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือการเผาไหม้ ห้ามถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ห้ามปล่อยให้มีอุณหภูมิ

สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส หรือเผาแบตเตอรี่

 เกี่ยวกับแท่นชาร์จแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง!

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

 ห้ามติดตั้งหรือวางเครื่องนี้ไว้ในชั้นวางหนังสือ ตู้ที่ติดตั้งแบบ Built-in หรือพื้นที่ขนาดจำกัดอื่นๆ 

 และท่านต้องแน่ใจว่ากล้องวิดีโอนั้นอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

 ท่ีชาร์จแบตเตอร่ีจะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานเมื่อเชื่อมต่อสายไฟหลัก AC

 วงจรปฐมภูมิจะอยู่ท่ี “ใช้งาน” นานเท่าท่ีได้เชื่อมต่อสายไฟไฟยังเต้าเสียบปล๊ักไฟ

 วิธีการเปลี่ยนฟิวส์

ตำแหน่งของฟิวส์จะแตกต่างกันไปตามชนิดของสายไฟหลัก AC (รูป A และ B)

โปรดแน่ใจว่าสายไฟหลัก AC มีลักษณะที่เรียบร้อยดี จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภาพตัวอย่างอาจมีความแตกต่างไปจากสายไฟหลัก AC ที่แท้จริง

1  เปิดฝาครอบฟิวส์โดยใช้ไขควง

2  เปลี่ยนฟิวส์ จากนั้นจึงใส่ฝาครอบฟิวส์กลับเข้าที่

รูป A รูป B

รูป A รูป B ฟิวส์

(5 แอมแปร์)

ฝาครอบฟิวส์

ฟิวส์

(5 แอมแปร์)
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ข้อควรระวังในการใช้งาน

 ห้ามใช้สายเชื่อมต่อ USB จากที่อื่นๆ ยกเว้นสายที่จัดให้ หรือสายเชื่อมต่อ USB ของแท้จากพานาโซนิค 

 (รุ่น DMW-USBC1: อุปกรณ์เสริม) 

 ใช้ “สาย High Speed HDMI micro” ที่มีโลโก้ HDMI

 สายที่ไม่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐานของ HDMI จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้

 “สาย High Speed HDMI micro” (ปลั๊ก Type D-Type A ความยาวไม่เกิน 2 เมตร)

 โปรดเลือกใช้เฉพาะสาย AV ของแท้จากพานาโซนิค (รุ่น DMW-AVC1: อุปกรณ์เสริม) 

 โปรดเลือกใช้เฉพาะรีโมทชัตเตอร์ของแท้จากพานาโซนิค (รุ่น DMW-RSL1: อุปกรณ์เสริม) 

เก็บรักษากล้องให้ห่างจากอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า (อย่างเช่น เตาไมโครเวฟ โทรทัศน์ วิดีโอเกม และอื่นๆ)

 หากใช้กล้องใกล้กับโทรทัศน์ ภาพ และ/หรือ เสียงที่กล้องบันทึกได้อาจถูกรบกวนจากการแผ่คลื่นแม่เหล็ก

 ไฟฟ้าจากโทรทัศน์

 ห้ามใช้กล้องใกล้กับโทรศัพท์มือถือ เพราะอาจทำให้ภาพและเสียงที่ถ่ายออกมาอาจจะไม่ได้คุณภาพ

 ข้อมูลที่บันทึกได้อาจเสียหาย หรือภาพไม่ชัดเจน เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงจากลำโพง หรือ

 มอเตอร์ขนาดใหญ่

 การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากไมโครโปรเซสเซอร์อาจส่งผลต่อกล้องและทำให้ภาพและ/หรือเสียงเพี้ยนไป

 หากกล้องได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าและหยุดทำงาน ให้ปิดกล้อง และถอดแบตเตอรี่ หรือ

 ถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC (รุ่น DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม)

 จากนั้นใส่แบตเตอรี่และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC แล้วเปิดกล้องอีกครั้ง

ห้ามใช้กล้องใกล้กับตัวส่งคลื่นวิทยุหรือสายแรงดันไฟฟ้าสูง

 หากท่านถ่ายภาพใกล้กับตัวส่งคลื่นวิทยุหรือสายแรงดันไฟฟ้าสูง ภาพและเสียงที่ถ่ายออกมาอาจจะไม่ได้

 คุณภาพ
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 ก่อนทำความสะอาดกล้อง ให้ท่านถอดแบตเตอรี่ หรือ DC coupler (รุ่น DMW-DCC8: อุปกรณ์เสริม) 

 หรือถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ

 ห้ามใช้แรงกดบนหน้าจอมากเกินไป

 ห้ามใช้แรงกดบนเลนส์มากเกินไป

 ห้ามฉีดยาฆ่าแมลง หรือสารระเหยใส่กล้อง

 ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับกล้องเป็นเวลานาน

 ห้ามใช้สารละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาทำความสะอาดครัว เป็นต้น 

 ในการทำความสะอาดกล้อง เนื่องจากสารดังกล่าวอาจทำให้ตัวกล้องเสื่อมคุณภาพ และเคลือบผิว

 กล้องภายนอกหลุดออกได้

 ห้ามปล่อยให้กล้องโดนแสงแดดโดยตรง เพราะรังสีจากดวงอาทิตย์อาจเป็นสาเหตุให้กล้องทำงาน

 ผิดปกติ

 ใช้สายไฟหรือสายเชื่อมต่อที่จัดให้เสมอ

 ห้ามต่อความยาวของสายไฟหรือสายเชื่อมต่อ

 ระหว่างการเข้าถึงข้อมูลในการ์ด (การเขียนข้อมูล การอ่านข้อมูล การลบข้อมูล การล้างข้อมูล และ

 อื่นๆ) ห้ามปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี่ การ์ด หรือถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC (รุ่น DMW-AC10G: 

 อุปกรณ์เสริม) นอกจากนี้ ห้ามเขย่ากล้อง กระแทก หรือทำให้มีไฟฟ้าสถิต

 ข้อมูลในหน่วยความจำภายในหรือการ์ดอาจเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก หรือกล้อง

 หรือการ์ดเสียหาย ขอแนะนำให้เก็บข้อมูลสำคัญไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรืออื่นๆ

 ห้ามล้างข้อมูลการ์ดโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้ล้างข้อมูลด้วยกล้องเท่านั้นเพื่อ

 ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

 แบตเตอรี่จะยังไม่ถูกชาร์จพลังงานเมื่อกล้องถูกซื้อมา ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

 แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นชนิดลิเธี่ยม-ไอออนที่สามารถชาร์จไฟได้ หากมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไป 

 ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ของแบตเตอรี่จะสั้นลง

 แบตเตอรี่อาจอุ่นขึ้นหลังจากการใช้งาน ทันทีหลังจากการชาร์จไฟ กล้องจะอุ่นขึ้นขณะใช้งานได้อีกด้วย 

 ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด

 ห้ามให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น คลิปหนีบกระดาษ) มาใกล้กับบริเวณปลั๊กไฟหรือแบตเตอรี่

 เก็บแบตเตอรี่ไว้ ในที่แห้งและเย็น ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่: [อุณหภูมิที่เหมาะสม: 15 
o
C (25 

o
F)/

 ระดับความชื้นที่เหมาะสม: 40%RH ถึง 60%RH]

 ไม่ควรเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลานานทั้งที่แบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็ม กรณีเก็บแบตเตอรี่ไว้นาน ขอแนะนำ

 ให้ท่านนำมาชาร์จอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ ใช้พลังงานแบตเตอรี่จนหมด แล้วถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้อง

 และนำไปเก็บตามเดิม
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การดูแลรักษาตัวกล้อง

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

ห้ามทำให้กล้องเกิดการสั่นอย่างรุนแรง กระแทก หรือกดทับตัวกล้อง

 ส่วนของเลนส์ หน้าจอ LCD หรือกรอบด้านนอกของตัวกล้องอาจได้รับความเสียหาย และอาจส่งผลให้  

 เกิดการทำงานผิดพลาด หรือไม่สามารถบันทึกได้ หากท่าน:

 – ทำกล้องตกหล่น หรือกระแทกเสียหาย

 – กดบริเวณเลนส์ หรือหน้าจอแรงเกินไป

กล้องรุ่นนี้ไม่สามารถกันฝุ่น/น้ำ/ของเหลวได้

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องในบริเวณที่มีฝุ่น ของเหลว ทราย หรืออื่นๆ เป็นจำนวนมาก

 ของเหลว ทราย หรือส่ิงแปลกปลอมต่างๆ อาจเข้าไปในช่องว่างรอบๆ เลนส์ ปุ่มกด หรืออื่นๆ โปรดระมัดระวัง

 เป็นอย่างสูง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาด และอาจทำให้ตัวกล้องเสียหาย

 ถึงขั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้ ในภายหลัง

 – บริเวณที่มีทรายหรือฝุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก

 – บริเวณที่น้ำอาจเข้าไปในตัวกล้องได้ เช่น เมื่อท่านใช้งานกล้องในวันที่ฝนตกหรือบริเวณชายหาด

ห้ามวางมือของท่านภายในเมาท์ยึดเลนส์ที่ตัวกล้องดิจิตอล เนื่องจากชุดเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความ

แม่นยำสูง ซึ่งอาจทำให้การทำงานผิดปกติ หรือเกิดความเสียหายได้

 เกี่ยวกับการเกิดไอน้ำ (เมื่อเลนส์ ช่องมองภาพ หรือจอแสดงผลมีไอน้ำเกาะ)

 ไอน้ำจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบ หรือความชื้น โปรดระมัดระวัง เนื่องจาก

 ไอน้ำอาจก่อให้เกิดรอยเปื้อนและเชื้อราบนเลนส์ ช่องมองภาพและจอแสดงผล รวมถึงความผิดปกติใน

 การทำงานของกล้อง

 หากมีไอน้ำเกาะ ให้ปิดกล้องทิ้งไว้ก่อนประมาณ 2 ชั่วโมง ฝ้าไอน้ำจะหายไปตามธรรมชาติ เมื่ออุณหภูมิ

 ของกล้องใกล้เคียงกับอุณหภูมิโดยรอบ

เกี่ยวกับเฟิร์มแวร์ของเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้

เพื่อการบันทึกภาพได้อย่างลื่นไหล ขอแนะนำให้ท่านทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์

ได้ ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

 หากต้องการดูข้อมูลล่าสุดของเฟิร์มแวร์หรือหากต้องการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ท่านสามารถเข้าไปที่

 เว็บไซต์ต่อไปนี้:

 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

 (เว็บไซต์นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)

 หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ ให้ทำการติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง

 ก่อน จากนั้นเลือก [Version Disp.] ในเมนู [Setup]
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อุปกรณ์มาตรฐาน

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

โปรดตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์ที่จัดให้ทั้งหมดก่อนใช้งานกล้อง

หมายเลขผลิตภัณฑ์ได้รับการยืนยันเมื่อเดือนมีนาคม 2015 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ในภายหลังได้

บอดี้กล้องดิจิตอล

(ในคู่มือนี้จะเรียกว่า บอดี้กล้อง)

เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้
*1

เลนส์ฮูด

ฝาปิดเลนส์
*2

ฝาปิดเลนส์ด้านหลัง
*2

ฝาปิดบอดี้
*3

ชุดแบตเตอรี่

(ในคู่มือนี้อาจเรียกว่า ชุดแบตเตอรี ่

หรือ แบตเตอรี)่

ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

ที่ชาร์จแบตเตอรี่

(ในคู่มือน้ีอาจเรียกว่า ท่ีชาร์จแบตเตอร่ี

หรือ ที่ชาร์จ)

สายไฟหลัก AC

ในซาอุดิอาระเบีย โปรดเลือกใช้งาน 

 เสมอ

สายเชื่อมต่อ USB

แผ่นดีวีดี

 ซอฟต์แวร์:

 ใช้สำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ลง

 เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติ

 การใช้งานขั้นสูง

สายคล้องไหล่

ฝาปิดฮอทชู
*3

*1  ในคู่มือนี้จะเรียกว่า เลนส์

*2  เป็นส่วนที่ติดมากับเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้

  เมื่อตอนที่เพิ่งซื้อกล้องมา

*3  เป็นส่วนที่ติดมากับบอดี้กล้องเมื่อตอนที่เพิ่งซื้อกล้องมา

 ในคู่มือนี้ เรียก SD เมมโมรี่การ์ด SDHC เมมโมรี่การ์ด และ SDXC เมมโมรี่การ์ด ว่า การ์ด

 การ์ดเป็นอุปกรณ์เสริม

 การอธิบายในคู่มือนี้จะอยู่บนพื้นฐานของการใช้งานร่วมกับเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS1442A)

 ชุดคิทกล้องดิจิตอลบางรุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางเขตพื้นที่

 โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการพานาโซนิค หากท่านทำอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกล้องหาย (ท่านสามารถ

 สั่งซื้ออุปกรณ์เหล่านี้แบบแยกได้)
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ไฟแสดงสถานะ (หน้า 17)/

ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi
®

 ไฟจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อเปิดกล้อง และสว่าง

 เป็นสีน้ำเงินเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

แนะนำส่วนประกอบและฟังก์ชั่นของกล้อง

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

 บอดี้กล้อง

เครื่องหมายอ้างอิงระยะโฟกัส

สวิตช์เปิด/ปิดกล้อง (หน้า 17)

ปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว (หน้า 33)

ปุ่ม [ ] (การชดเชยแสง)/ปุ่ม [Fn1] (หน้า 23)

ปุ่มฟังก์ชั่น (Fn11) (หน้า 23)

ปุ่มควบคุมด้านหลัง (หน้า 20)

ปุ่มชัตเตอร์ (หน้า 18)

ปุ่มควบคุมด้านหน้า (หน้า 20)

ไฟสัญญาณการตั้งเวลาถ่ายภาพ/

ลำแสงช่วยโฟกัส

ปุ่มหมุนปรับโหมดการทำงาน (หน้า 19)

 หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานเพื่อเปลี่ยน

 โหมดการบันทึก

แฟลช

ฮอทชู (ฝาครอบฮอทชู)

 เก็บฝาครอบฮอทชูให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกัน

 ไม่ให้เด็กเอาเข้าปาก

ไมโครโฟนสเตอริโอ

 โปรดระวังอย่าให้นิ้วมือปิดลำโพง ไม่เช่นนั้น

 จะทำให้บันทึกเสียงได้ไม่ชัดเจน

ปุ่มปรับไดออปเตอร์ (หน้า 17)

ปุ่มปรับโหมดการถ่าย

ถ่ายทีละภาพ (หน้า 30): 

ถ่ายภาพต่อเนื่อง: 

ถ่ายภาพคุณภาพระดับ 4K (หน้า 31): 

ถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ: 

ตั้งเวลาถ่ายภาพ: 

ถ่ายภาพแบบ Time Lapse/แอนิเมชั่น: 

ช่องต่อ [MIC] (หน้า 65)

 ไมโครโฟนภายนอก (อุปกรณ์เสริม) สามารถ

 บันทึกเสียงด้วยคุณภาพที่สูงกว่าไมโครโฟน

 ในตัวกล้อง

รูร้อยสายคล้องไหล่ (หน้า 12)

ปุ่มปลดล็อคเลนส์ (หน้า 16)

สลักล็อคเลนส์

เมาท์

เซ็นเซอร์

เครื่องหมายแสดงการติดตั้งเลนส์ (หน้า 16)
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การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

หน้าจอสัมผัส (หน้า 21)/จอแสดงผล (หน้า 46)

ปุ่ม [LVF] (หน้า 21)/ปุ่ม [Fn5] (หน้า 23)

ปุ่มเปิดแฟลช

 แฟลชเปิด และสามารถบันทึกภาพโดยใช้แฟลชได้

เซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตา (หน้า 21)

ช่องมองภาพ (หน้า 21)

ยางรองตา

ปุ่ม [Q.MENU] (หน้า 23)/ปุ่ม [Fn2] (หน้า 23)

ปุ่ม [ ] (แสดงภาพ) (หน้า 36)

ลำโพง (หน้า 51)

 โปรดระวังอย่าให้นิ้วมือปิดลำโพง เพราะจะทำให้

 ท่านไม่ได้ยินเสียงที่ชัดเจน

ปุ่ม [DISP.]

 ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่มนี้ รูปแบบการแสดงของ

 หน้าจอจะเปลี่ยนไป

ปุ่ม [AF/AE LOCK]

คันปรับโหมดการโฟกัส (หน้า 29)

ช่องต่อ [REMOTE]

ช่องต่อ [HDMI]

ช่องต่อ [AV OUT/DIGITAL]

ปุ่ม [MENU/SET] (หน้า 19, 22)

ปุ่ม [ ] (ลบ/ยกเลิก) (หน้า 37)/ปุ่ม [Fn4] 

(หน้า 23)

ฝาครอบ DC coupler (หน้า 65)

 เมื่อใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC โปรด

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ ใช้ DC

 coupler ของแท้จากพานาโซนิค

 (รุ่น DMW-DCC8: อุปกรณ์เสริม) และ

 อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC (รุ่น DMW-AC10G: 

 อุปกรณ์เสริม) 

 โปรดเลือกใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC ของแท้

 จากพานาโซนิค (รุ่น DMW-AC10G: 

 อุปกรณ์เสริม) 

 เมื่อใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC ท่านต้อง

 เลือกใช้สายไฟ AC ที่จัดมาให้พร้อมกับ

 อะแดปเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าว

ปุ่มปลดล็อค (หน้า 14)

ฝาปิดช่องใส่การ์ด/แบตเตอรี่ (หน้า 14)

ช่องต่อขาตั้งกล้อง

 อาจไม่สามารถติดตั้งและยึดขาตั้งกล้องได้

 อย่างแน่นหนาโดยใช้น็อตที่ยาวตั้งแต่ 

 5.5 มม. หรือมากกว่าในการยึดเข้ากับกล้อง 

 ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวกล้อง

ปุ่มเคอร์เซอร์ (หน้า 19)

/[  ] (ความไวแสง)

/[  ] (ไวท์บาลานซ์)

/[  ] (โหมดโฟกัสอัตโนมัติ)

/[Fn3] (หน้า 23)
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การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

 เลนส์

1  พื้นผิวเลนส์

2  ตำแหน่ง Tele (ภาพระยะไกล)

3  วงแหวนปรับโฟกัส (หน้า 29)

4  วงแหวนปรับการซูม

5  ตำแหน่ง Wide (ภาพมุมกว้าง)

6  จุดเชื่อมต่อเลนส์

7  เครื่องหมายแสดงการติดตั้งเลนส์ (หน้า 16)

8  สวิตช์ [O.I.S.]

การเตรียมพร้อม

 ปิดกล้องให้เรียบร้อยก่อน

การติดตั้งสายคล้องไหล่

 ขอแนะนำให้ติดตั้งสายคล้องไหล่เมื่อใช้กล้องเพื่อการป้องกันกล้องหล่น

 ทำตามขั้นตอนที่  ถึง  และติดปลายสายอีกด้านของสายคล้องไหล่เข้ากับกล้อง

 ใช้สายคล้องไหล่คล้องพาดไหล่ของท่าน

 – ห้ามคล้องสายรอบๆ คอ

 – ท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้

 ควรวางสายคล้องไหล่ให้พ้นมือเด็ก

 – ไม่เช่นนั้น เด็กอาจเล่นสายคล้องไหล่จนสายพันคอโดยไม่ตั้งใจได้
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การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับกล้องรุ่นนี้ คือแบตเตอรี่ รุ่น DMW-BLC12E

  ใส่แบตเตอรี่โดยสังเกตให้แบตเตอรี่หันไปในทิศทางที่ถูกต้อง

  เชื่อมต่อสายไฟ AC

   ไฟแสดงสถานะ [CHARGE]  จะสว่างขึ้น และเริ่มต้นการชาร์จ

 เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ [CHARGE]

 สว่าง: กำลังชาร์จ

 ดับ:  การชาร์จเสร็จสิ้น

    (ถอดปลั๊กไฟที่ชาร์จแบตเตอรี่ออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ แล้วถอดแบตเตอรี่ออก

    เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์)

 เมื่อไฟแสดงสถานะ [CHARGE] กะพริบ

 – อุณหภูมิแบตเตอรี่สูงหรือต่ำจนเกินไป ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิโดยรอบ

  ระหว่าง 10 ถึง 30 องศาเซลเซียส

 – ขั้วต่อของที่ชาร์จ หรือแบตเตอรี่สกปรก ในกรณีนี้ ให้เช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้ง

 ระยะเวลาในการชาร์จ

ระยะเวลาการชาร์จ ประมาณ 140 นาที

 เป็นระยะเวลาในการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมด

 ระยะเวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานแบตเตอรี่

 สำหรับระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ในอุณหภูมิร้อนหรือเย็นหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งาน

 มาเป็นเวลานานอาจนานกว่าปกติ
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การใส่/การถอดแบตเตอรี่

 ใช้แบตเตอรี่ของแท้ของพานาโซนิคเสมอ (รุ่น DMW-BLC12E)

 หากท่านใช้แบตเตอรี่จากผู้ผลิตรายอื่น เราไม่สามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

 โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับทิศทางของแบตเตอรี่ ให้ท่านใส่แบตเตอรี่ลงในช่องจนสุดจนท่านได้ยินเสียงล็อค 

 จากนั้นจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกล็อคด้วยตัวล็อค 

 หากต้องการนำแบตเตอรี่ออก ให้ดึงตัวล็อค  ไปตามทิศทางของลูกศร

การใส่/การถอดการ์ด (อุปกรณ์เสริม)

 กดการ์ดเข้าไปในช่องให้สุดจนได้ยินเสียง “คลิก” พร้อมกับสังเกตทิศทางของการใส่การ์ดให้ถูกต้อง

 ในการถอดการ์ด ให้กดลงจนมีเสียงคลิก จากนั้นให้ดึงออก

 เกี่ยวกับการ์ดที่สามารถใช้งานได้กับกล้องรุ่นนี้

SD เมมโมรี่การ์ด

(512 MB ถึง 2 GB)

SDHC เมมโมรี่การ์ด

(4 GB ถึง 32 GB)

SDXC เมมโมรี่การ์ด

(48 GB ถึง 128 GB)

 SDHC เมมโมรี่การ์ด และ SDXC เมมโมรี่การ์ด สามารถใช้งานได้

 กับอุปกรณ์ที่รองรับการ์ดประเภทดังกล่าวนี้เท่านั้น

 ควรตรวจสอบก่อนว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ นั้นสามารถ

 รองรับ SDXC เมมโมรี่การ์ดได้ เมื่อใช้ SDXC เมมโมรี่การ์ด

 http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

 กล้องรุ่นนี้สามารถเข้ากันได้กับ SDHC/SDXC เมมโมรี่การ์ด 

 มาตรฐาน UHS-I/UHS-II* UHS ระดับ Speed Class 3

 การทำงานของการ์ดที่ปรากฏทางด้านซ้ายของการ์ดได้รับการยืนยัน

 เฉพาะการ์ดของพานาโซนิค

* UHS-I/UHS-II คือมาตรฐานอินเทอร์เฟสความเร็วสูงสำหรับ SD เมมโมรี่การ์ด

 UHS-II รองรับอัตราการถ่ายโอนตามทฤษฎีที่เร็วกว่ามาตรฐาน UHS-I ประมาณ 3 เท่า
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 เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว/ภาพถ่ายคุณภาพระดับ 4K และการจัดอันดับ speed class

การ์ดที่จำเป็นต้องใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [Rec Format] (หน้า 34) และ [Rec Quality] 

(หน้า 34) ของภาพเคลื่อนไหวในการบันทึกภาพคุณภาพระดับ 4K ท่านต้องใช้การ์ดที่มี speed class ใน

ระดับที่สามารถรองรับการบันทึกภาพถ่ายคุณภาพระดับ 4K ให้ท่านใช้การ์ดที่ตรงตามอัตราความเร็วของ SD 

Speed Class หรือ UHS Speed Class ต่อไปนี้

 SD Speed Class และ UHS Speed Class เป็นมาตรฐานความเร็วที่เกี่ยวกับการเขียนข้อมูล

 การบันทึกภาพอย่างต่อเนื่อง

 ในการตรวจสอบระดับ Class โปรดดูจากด้านที่แสดงฉลาก หรือตำแหน่งอื่นๆ ของการ์ด

Speed class ตัวอย่างฉลาก

Class 4 หรือสูงกว่า

เมื่อบันทึกภาพคุณภาพระดับ 4K 

ทั้งหมด 

 โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์

 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

 (เว็บไซต์นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)

 เก็บการ์ดให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเข้าปาก

การฟอร์แมตการ์ด (การล้างข้อมูล)

ฟอร์แมตการ์ดโดยใช้กล้องนี้ก่อนทำการบันทึกภาพ

ข้อมูลที่ถูกฟอร์แมตไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้บันทึก

ข้อมูลภาพที่สำคัญเก็บไว้แล้วล่วงหน้า

เลือกเมนู (หน้า 22)

 หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น การทำงานจะสมบูรณ์เมื่อท่านเลือก [Yes]
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การติดตั้ง/การถอดเลนส์

 เปลี่ยนเลนส์ในสถานที่ที่ไม่มีสิ่งสกปรก หรือฝุ่นละออง

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

 ห้ามกดปุ่มปลดล็อคเลนส์  เมื่อท่านติดตั้งเลนส์

 การถอดเลนส์

  ใส่ฝาปิดเลนส์

  ขณะกดปุ่มปลดล็อคเลนส์  ให้หมุนเลนส์ตามลูกศรจนหยุด

  แล้วจึงถอดเลนส์ออก

การเปิดแผงหน้าจอ/การปรับแผงหน้าจอ

สำหรับกล้องที่เพิ่งซื้อมา หน้าจอจะหันเข้าหาตัวกล้อง

ให้หันหน้าจอออกดังภาพที่แสดงด้านล่าง

 เปิดหน้าจอ (เปิดได้กว้างสุด 180 องศา)

 สามารถหมุนไปทางด้านหน้าได้สูงสุด 180 องศา

 หมุนหน้าจอเพื่อให้กลับไปที่ตำแหน่งเดิม

 เพียงหมุนหน้าจอ LCD หลังจากที่เปิดออกมากว้างพอ และโปรดระมัดระวังอย่าใช้แรงฝืนมากเกินไป

 เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

 เมื่อไม่ได้ ใช้หน้าจอ ขอแนะนำให้ท่านปิดหน้าจอแบบหันหน้าจอเข้าด้านในเพื่อป้องกันคราบสกปรก

 และรอยขีดข่วน
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การตั้งค่าวันที่/เวลา

 นาฬิกาจะยังไม่ถูกตั้งค่าเมื่อกล้องถูกซื้อมา

  เปิดกล้อง

    เมื่อเปิดกล้อง ไฟแสดงสถานะ  จะสว่างเป็นสีเขียว

  กดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม  เพื่อเลือกภาษา และกดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ (ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที)

  จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อตั้งเวลา

  กดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อยืนยัน

  เมื่อข้อความ [The clock setting has been completed.] ปรากฏขึ้น ให้ท่านกดปุ่ม [MENU/SET]

  เมื่อข้อความ [Please set the home area] ปรากฏขึ้น ให้ท่านกดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม  เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

การปรับไดออปเตอร์

ปรับไดออปเตอร์เพื่อให้เหมาะกับการมองเห็นของท่านเพื่อให้สามารถ

เห็นรายละเอียดที่ปรากฏบนช่องมองภาพได้ชัดเจน
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การใช้งานเบื้องต้น

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

ปุ่มชัตเตอร์ (การถ่ายภาพ)

ปุ่มชัตเตอร์ทำงานเป็น 2 จังหวะ เวลาที่ท่านจะถ่ายภาพ ให้กดที่ปุ่มชัตเตอร์

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

 ค่ารูรับแสง

 ความเร็วชัตเตอร์

 การแสดงการโฟกัส

 ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์จะแสดง

 (จะกะพริบเป็นสีแดงหากไม่สามารถปรับค่าแสงที่ถูกต้องได้ ยกเว้น

 เวลาที่ท่านตั้งค่าเป็นเปิดแฟลช)

 เมื่อวัตถุอยู่ในจุดโฟกัสแล้ว เครื่องหมายการแสดงการโฟกัสจึงจะปรากฏ

 (หากวัตถุยังไม่อยู่ในจุดโฟกัส เครื่องหมายการแสดงนี้จะกะพริบแทน)

กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด (กดลงอีก) และถ่ายภาพ

 เมื่อภาพถูกโฟกัสได้อย่างถูกต้อง ภาพนั้นจะถูกถ่าย เนื่องจาก [Focus/Release Priority] 

 ถูกกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ [FOCUS]

 ระยะการโฟกัสจะแตกต่างกันไปตามเลนส์ที่ใช้งาน

 แม้ ในระหว่างการใช้งานเมนูหรือการแสดงภาพ หากท่านกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ท่านจะสามารถ

 ตั้งค่ากล้องให้พร้อมสำหรับการถ่ายภาพได้ทันที

ปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

กดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เริ่มบันทึกโดยการกดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 ปล่อยปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวทันทีหลังการกดปุ่ม

หยุดการบันทึกโดยการกดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง



(ภาษาไทย) SQT0913    1�

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

ปุ่มปรับโหมดการทำงาน (การเลือกโหมดการบันทึกภาพ)

เลือกโหมดโดยการหมุนปุ่มปรับโหมดการทำงาน

 หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานอย่างช้าๆ เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

โหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ (โหมด Intelligent Auto) (หน้า 24)

วัตถุจะถูกบันทึกโดยใช้การตั้งค่าที่กล้องเลือกโดยอัตโนมัติ

โหมด Intelligent Auto Plus (หน้า 24)

ท่านจะสามารถปรับความสว่างและเฉดสีเมื่ออยู่ในโหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ (โหมด Intelligent Auto)

โหมด Programme AE

บันทึกภาพโดยใช้ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่กำหนดโดยกล้อง

โหมด Aperture-Priority AE

ความเร็วชัตเตอร์จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติตามค่ารูรับแสงที่ท่านกำหนด

โหมด Shutter-Priority AE

ค่ารูรับแสงจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติตามความเร็วชัตเตอร์ที่ท่านกำหนด

โหมด Custom

ใช้โหมดนี้ในการถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้า

โหมด Panorama Shot

โหมดนี้จะทำให้ท่านสามารถถ่ายภาพพาโนรามาได้

โหมด Scene Guide

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมกับฉากที่จะบันทึกภาพ

โหมด Creative Control

เป็นการบันทึกภาพพร้อมกับให้ท่านสามารถตรวจสอบเอฟเฟ็กต์ของภาพ

โหมด Manual Exposure

ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ปรับแบบแมนนวลตามที่ท่านกำหนด

โหมด Creative Video (หน้า 26)

บันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่กำหนดด้วยตนเอง

* ท่านไม่สามารถถ่ายภาพนิ่ง

ปุ่มเคอร์เซอร์/ปุ่ม [MENU/SET]

การกดปุ่มเคอร์เซอร์:

การเลือกรายการหรือการกำหนดค่า หรืออื่นๆ

การกดปุ่ม [MENU/SET]:

การยืนยันการตั้งค่า หรืออื่นๆ

 คู่มือการใช้งานนี้จะแสดงการกดปุ่มเคอร์เซอร์ในตำแหน่งขึ้น ลง ซ้าย

 และขวา โดยใช้สัญลักษณ์ 
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การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

ปุ่มควบคุมด้านหลัง/ปุ่มควบคุมด้านหน้า

การหมุน:

การเลือกรายการหรือการกำหนดค่าที่ต้องทำรายการในระหว่างการตั้งค่าเมนูต่างๆ

 คู่มือการใช้งานนี้จะแสดงการทำงานของปุ่มควบคุมด้านหลัง/ปุ่มควบคุมด้านหน้าในลักษณะดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง: เมื่อหมุนปุ่ม

ควบคุมด้านหน้าไปทาง

ด้านซ้ายหรือขวา

ตัวอย่าง: เมื่อหมุนปุ่ม

ควบคุมด้านหลังไปทาง

ด้านซ้ายหรือขวา

ท่านสามารถตั้งค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และการตั้งค่าอื่นๆ เมื่ออยู่ในโหมด 

ปุ่มหมุนปรับโหมดการทำงาน  ปุ่มควบคุมด้านหน้า  ปุ่มควบคุมด้านหลัง

ฟังก์ชั่น Programme Shift  ฟังก์ชั่น Programme Shift

ค่ารูรับแสง ค่ารูรับแสง

ความเร็วชัตเตอร์ ความเร็วชัตเตอร์

ค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์

 ใน [Dial Set.] จากเมนู [Custom] ท่านสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของปุ่มควบคุมด้านหลัง และปุ่มควบคุม

 ด้านหน้า

การเปลี่ยนรายการที่กำหนดไปยังปุ่มควบคุมด้านหน้า/ด้านหลัง ([Dial Operation Switch]) 

แบบชั่วคราว

ท่านสามารถเปล่ียนรายการท่ีกำหนดไปยังปุ่มควบคุมด้านหน้า/ด้านหลังแบบช่ัวคราว โดยใช้ปุ่มฟังก์ช่ันท่ีมีการกำหนด

การทำงานของเมนู [Dial Operation Switch] 

[Dial Operation Switch] จะถูกกำหนดไปยังฟังก์ชั่น [Fn11] สำหรับกล้องที่เพิ่งซื้อมาใหม่ (หน้า 23)

 ท่านสามารถตั้งค่ารายการที่จะกำหนดแบบชั่วคราวไปยังปุ่มควบคุมด้านหน้า/ด้านหลัง [Dial Operation Switch 

 Setup] จาก [Dial Set.] ที่เมนู [Custom]

   กดปุ่ม [Fn11]

   ท่านจะเห็นคำแนะนำปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรายการที่ถูกกำหนดไปยัง

   ปุ่มควบคุมด้านหน้า/ด้านหลังแบบชั่วคราว

  หมุนปุ่มควบคุมด้านหน้า/ด้านหลังขณะที่คำแนะนำแสดง

   การตั้งค่าของรายการที่กำหนดไปยังปุ่มควบคุมที่ท่านหมุนจะเปลี่ยนไป  ในการเปลี่ยนการตั้งค่าของรายการ

   ที่กำหนดไปยังปุ่มควบคุมปุ่มอื่น ให้ท่านหมุนปุ่มนั้น

  กดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อเลือก

   เมื่อหน้าจอการบันทึกแสดง การตั้งค่าการกำหนดเริ่มแรกสำหรับปุ่มควบคุมเหล่านี้จะกลับสู่สภาพการทำงานเดิม

   รายการที่ถูกกำหนดไปยังปุ่มควบคุมด้านหน้า/ด้านหลังสามารถใช้งานได้เฉพาะเวลาที่คำแนะนำ (ขั้นตอนที่ ) 

   หรือหน้าจอการตั้งค่า (ขั้นตอนที่ ) แสดงขึ้น หากท่านแสดงเมนู หรือปิดกล้องขณะทำการปรับ การตั้งค่า

   กำหนดฟังก์ชั่นแรกเริ่มจะกลับสู่การทำงานเดิมตามปกติ
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การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

ปุ่ม [LVF] (การสับเปลี่ยนระหว่างหน้าจอ/ช่องมองภาพ)

กดปุ่ม [LVF] เพื่อเปลี่ยนการแสดงระหว่างหน้าจอและช่องมองภาพ

 ปุ่ม [LVF]

 เซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตา

กดปุ่ม [LVF]

 หน้าจอ/ช่องมองภาพจะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้:

การเปลี่ยนระหว่างช่องมองภาพ/

หน้าจออัตโนมัติ*
การแสดงช่องมองภาพ* การแสดงหน้าจอ

* หาก [Eye Sensor AF] ในเมนู [Custom] ถูกตั้งค่าเป็น [ON] กล้องจะปรับโฟกัสขณะที่เซ็นเซอร์

 ตรวจจับดวงตาทำงาน

 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนระหว่างช่องมองภาพ/หน้าจออัตโนมัติ

การเปลี่ยนระหว่างช่องมองภาพ/หน้าจออัตโนมัติจะทำให้เซ็นเซอร์ดวงตาสามารถเปลี่ยนไปแสดงช่อง

มองภาพโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดตาหรือวัตถุอื่นใกล้ช่องมองภาพ

หน้าจอสัมผัส (การทำงานระบบสัมผัส)

หน้าจอสัมผัสเป็นชนิด Capacitive ให้ท่านสัมผัสที่หน้าจอโดยใช้นิ้วมือโดยตรง

 สัมผัส

การสัมผัสและปล่อยแผงควบคุมแบบสัมผัส

 เมื่อเลือกคุณสมบัติโดยใช้หน้าจอสัมผัส โปรดแน่ใจว่าท่านได้

 สัมผัสศูนย์กลางของไอคอนที่ต้องการ

 การลาก

เป็นการสัมผัสแล้วลากไปตามหน้าจอโดยไม่ปล่อยมือออจากหน้าจอสัมผัส

ใช้สำหรับการทำงานอย่างเช่น เปลี่ยนไปยังภาพถัดไประหว่างการแสดงภาพ

หรืออื่นๆ

 การกรีดนิ้ว (ขยาย/ย่อ)

เป็นการใช้สองนิ้วสัมผัสที่หน้าจอพร้อมกับกรีดนิ้วแยกออกจากกัน (ขยาย)

หรือกรีดนิ้วเข้าหากัน (ย่อ)
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การตั้งค่ารายการต่างๆ ในเมนู

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

   กดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม  ของปุ่มเคอร์เซอร์เพื่อเลือกรายการเมนู

   จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม  ของปุ่มเคอร์เซอร์เพื่อเลือกการตั้งค่า

   จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

     การตั้งค่าอาจไม่ปรากฏขึ้น หรืออาจแสดงในลักษณะที่

     แตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการของเมนู

 ปิดเมนู

กดปุ่ม [ ] หรือกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

 การเปลี่ยนไปยังเมนูอื่น

ตัวอย่าง: การเปลี่ยนไปยังเมนู [Setup] จากเมนู [Rec]

   กดปุ่ม 

  กดปุ่ม  เพื่อเลือกไอคอนตัวเลือกเมนู เช่น [ ]

   ท่านสามารถเลือกไอคอนเลือกการทำงานของเมนูโดยการหมุนปุ่ม

   ควบคุมด้านหน้า

  กดปุ่ม [MENU/SET]

   เลือกรายการเมนูถัดไป และตั้งค่า
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การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

การเรียกเมนูที่ ใช้งานเป็นประจำแบบทันที

(เมนูลัด)

การใช้เมนูลัดจะทำให้เข้าสู่การตั้งค่าเมนูบางรายการได้ง่ายขึ้น

 คุณสมบัติที่สามารถปรับโดยใช้เมนูลัดจะถูกกำหนดโดยโหมดการทำงาน หรือรูปแบบการแสดงของกล้อง

 ขณะนั้น

   กดปุ่ม [Q.MENU] เพื่อแสดงเมนูลัด

  หมุนปุ่มควบคุมด้านหน้าเพื่อเลือกรายการเมนู

  หมุนปุ่มควบคุมด้านหลังเพื่อเลือกการตั้งค่า

  กดปุ่ม [Q.MENU] เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

การกำหนดฟังก์ชั่นที่ ใช้งานเป็นประจำไว้ที่ปุ่ม (ปุ่มฟังก์ชั่น)

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นการบันทึก หรืออื่นๆ ไปยังปุ่มและไอคอนที่กำหนด

   เลือกเมนู (หน้า 22)

  กดปุ่ม  เพื่อเลือก [Setting in REC mode] หรือ

  [Setting in PLAY mode] จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม  เพื่อเลือกปุ่มฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการกำหนด

  ฟังก์ชั่น จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม  เพื่อเลือกปุ่มฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการกำหนด

  ฟังก์ชั่น จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

   บางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถกำหนดใช้งานได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปุ่มฟังก์ชั่น
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การบันทึกภาพ

การถ่ายภาพโดยใช้การทำงานอัตโนมัติ

(โหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ (Intelligent Auto)

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

ในโหมดนี้ กล้องจะเป็นตัวกำหนดการตั้งค่าที่เหมาะสมกับวัตถุและฉาก จึงขอแนะนำให้ ใช้โหมดนี้เมื่อท่าน

ต้องการใช้การตั้งค่าที่กล้องกำหนดให้ และบันทึกภาพโดยไม่ต้องกังวลกับการตั้งค่า

   ตั้งค่าสวิตช์ปรับโหมดการทำงานไปที่ [ ]

     กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดที่ใช้งานล่าสุดของโหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ

     (Intelligent Auto Mode) หรือโหมด Intelligent Auto Plus

     สำหรับกล้องที่เพิ่งซื้อใหม่ โหมดการทำงานจะถูกกำหนดให้เป็น

     โหมด Intelligent Auto Plus (หน้า 24)

  เล็งหน้าจอให้ตรงแนวกับวัตถุ

     เมื่อกล้องสามารถเลือกการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับซีน ไอคอน

     ของซีนนั้นๆ จะปรากฏขึ้นเป็นสีฟ้าประมาณ 2 วินาที หลังจากนั้น

     จะเปลี่ยนเป็นสีแดงตามปกติ (การตรวจจับฉากอัตโนมัติ)

 การเปลี่ยนระหว่างโหมด Intelligent Auto Plus กับโหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ (Intelligent Auto)

   กดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม 

  กดปุ่ม  เพื่อเลือกแท็บ [ ] หรือ [ ]

  กดปุ่ม  เพื่อเลือก [ ] หรือ [ ] จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

   หากกดปุ่ม [DISP.] คำอธิบายของโหมดที่เลือกจะแสดง

การบันทึกฉากเวลากลางคืน ([iHandheld Night Shot])

เมื่อท่านตั้งค่า [iHandheld Night Shot] เป็น [ON] และกล้องตรวจจับได้ว่าเป็นฉาก [ ] ขณะถ่ายภาพ

ในเวลากลางคืนโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง ภาพของฉากนั้นจะถูกถ่ายแบบต่อเนื่องความเร็วสูง และถูกนำมา

ประมวลผลรวมกันเป็นหนึ่งภาพ

โหมดนี้เป็นประโยชน์หากท่านต้องการถ่ายภาพฉากกลางคืนที่น่าประทับใจด้วยการลดการสั่นของกล้อง และ

สัญญาณรบกวนโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง
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การบันทึกภาพ

การรวมภาพเป็นหนึ่งภาพโดยใช้การไล่น้ำหนักสีให้เด่นชัด ([iHDR])

เมื่อตั้งค่า [iHDR] เป็น [ON] และในฉากที่ท่านต้องการถ่ายภาพมีความต่างระหว่างพื้นหลังกับวัตถุอย่าง

ชัดเจนมากเกินไป กล้องจะถ่ายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยค่าแสงที่แตกต่างกันไป จากนั้นกล้อง

จะรวมภาพเหล่านั้นให้เป็นหนึ่งภาพที่มีน้ำหนักสีที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้น

[iHDR] ทำงานโดยอัตโนมัติตามความจำเป็น เมื่อทำงาน ไอคอน [ ] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคการเบลอฉากหลัง (Defocus Control)

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

ท่านสามารถตั้งค่าความเบลอของพื้นหลังขณะตรวจสอบหน้าจอ

   กดปุ่ม [Fn4] เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า

  ตั้งค่าความเบลอโดยการหมุนปุ่มควบคุมด้านหลัง

   หากท่านกดปุ่ม [MENU/SET] ท่านจะสามารถกลับไปยังหน้าจอ

   การบันทึก

การบันทึกภาพโดยใช้การเปลี่ยนความสว่างหรือโทนสี

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

โหมดนี้จะทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนความสว่างและโทนสีไปยังการตั้งค่าที่ต้องการจากตัวเลือกที่กำหนดไว้

โดยกล้อง

การตั้งค่าความสว่าง

   กดปุ่ม [ ]

  หมุนปุ่มควบคุมด้านหลังเพื่อปรับความสว่าง

   กดปุ่ม [ ] อีกครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าจอการบันทึก

การตั้งค่าสี

   กดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า

  หมุนปุ่มควบคุมด้านหลังเพื่อปรับสี

   การทำงานนี้จะปรับสีของภาพจากเฉดสีแดงไปทางเฉดสีฟ้า

   กดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอการบันทึก
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การบันทึกภาพ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ค่ารูรับแสง/ความเร็วชัตเตอร์ที่

กำหนดด้วยตนเอง (โหมด Creative Video)

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

ท่านสามารถเปลี่ยนค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว

   หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานไปที่ [ ]

  เลือกเมนู (หน้า 22)

  กดปุ่ม  เพื่อเลือก [P] [A] [S] หรือ [M] จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

    การทำงานสำหรับการเปลี่ยนค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์เหมือนกับการทำงานสำหรับการหมุนปุ่มปรับ

    โหมดการทำงานไปที่ตำแหน่ง    หรือ 

  เริ่มการบันทึก

    กดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

    (ไม่สามารถถ่ายภาพนิ่งได้)

  หยุดการบันทึก

    กดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือปุ่มชัตเตอร์เพื่อหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
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การบันทึกภาพ

การตั้งค่าคุณภาพและขนาดของภาพ

การตั้งค่าอัตราส่วนของภาพ

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

การทำงานนี้จะทำให้ท่านสามารถเลือกอัตราส่วนของภาพที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ หรือวิธีการแสดงภาพ

[Aspect Ratio] ของจอโทรทัศน์ขนาด 4:3

[Aspect Ratio] ของกล้องฟิล์ม 35 มม.

[Aspect Ratio] ของจอโทรทัศน์ high-definition เป็นต้น

อัตราส่วนภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส

 ส่วนปลายของภาพที่บันทึกอาจถูกตัดเมื่อทำการพิมพ์ ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนทำการพิมพ์

การตั้งค่าจำนวนของพิกเซล

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

กำหนดจำนวนของพิกเซล

ยิ่งค่าพิกเซลสูง รายละเอียดของภาพยิ่งสูงขึ้น แม้ว่าภาพจะถูกพิมพ์บนกระดาษแผ่นใหญ่

เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [16:9] 

เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [4:3]

เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [1:1]

เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [3:2]

การตั้งค่า ขนาดภาพ 

การตั้งค่า ขนาดภาพ 

การตั้งค่า ขนาดภาพ 

การตั้งค่า ขนาดภาพ 



��    SQT0913 (ภาษาไทย)

การตั้งค่าอัตราการบีบอัดภาพ ([Quality])

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

ตั้งค่าอัตราการบีบอัดซึ่งใช้ ในการจัดเก็บภาพ

การบันทึกภาพ

การตั้งค่า รูปแบบไฟล์ คำอธิบายของการตั้งค่า

ภาพในรูปแบบ JPEG จะเน้นที่คุณภาพเป็นอย่างแรก

ภาพในรูปแบบ JPEG ตามคุณภาพมาตรฐาน

ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเพิ่มปริมาณภาพที่ถ่าย 

โดยไม่ต้องเปลี่ยนความละเอียดพิกเซล

ท่านสามารถบันทึกภาพ RAW และ JPEG ([ ] หรือ [ ]) 

พร้อมกัน
*1

ท่านสามารถบันทึกได้เฉพาะภาพ RAW
*2

[ ] ภาพจะถูกบันทึกด้วยขนาดข้อมูลที่เล็กกว่า [ ] หรือ

[ ]

*1  หากท่านลบไฟล์ RAW จากกล้อง ภาพเดียวกันในรูปแบบ JPEG จะถูกลบไปด้วย

*2  อัตราส่วนภาพแต่ละรายการ จะถูกตั้งค่าไปที่จำนวนพิกเซลสูงสุดที่สามารถบันทึกได้ ([L])

 ท่านสามารถประมวลผลภาพ RAW ใน [RAW Processing] ที่เมนู [Playback] (หน้า 38)

 การประมวลผลและแก้ไขไฟล์ RAW บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ท่านใช้ซอฟต์แวร์ “SILKYPIX Developer 

 Studio” โดย Ichikawa Soft Laboratory บนแผ่นดีวีดี (ที่จัดมาให้พร้อมกล้อง)
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โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อท่านต้องการกำหนดจุดโฟกัส หรือเมื่อระยะห่างระหว่างเลนส์กับวัตถุถูกกำหนดและท่าน

ไม่ต้องการเปิดการทำงานของออโต้โฟกัส

การบันทึกภาพ

การปรับโฟกัสแบบแมนนวล

เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (H-FS1442A/H-FS14140) มีวงแหวน

ปรับโฟกัส

หมุนไปทางด้าน :

โฟกัสบนวัตถุที่อยู่ใกล้

หมุนไปทางด้าน :

โฟกัสบนวัตถุที่อยู่ไกล

   ตั้งค่าคันปรับโหมดการโฟกัสไปที่ [ ]

  กดปุ่ม  ( )

  กดปุ่ม  เพื่อปรับตำแหน่งการโฟกัส จากนั้น

   กดปุ่ม [MENU/SET]

    หน้าจอระบบช่วยเหลือจะแสดงเพื่อขยายพื้นที่ (MF Assist)

    การกดปุ่ม [DISP.] เป็นการคืนตำแหน่งการโฟกัสกลับไปที่ศูนย์กลาง

  ปรับโฟกัส

    การแสดงสำหรับระยะ  (ระยะอนันต์)

    ระบบ MF Assist (หน้าจอขยาย)

    การแสดงของฟังก์ชั่น Peaking

    การแสดงไกด์ของแมนนวลโฟกัส

    ส่วนที่อยู่ในจุดโฟกัสจะถูกเน้นไฮไลท์ (Peaking)

    ท่านสามารถตรวจสอบว่าจะให้จุดของโฟกัสทางด้านใกล้ หรือไกล

    (MF Guide)

   ท่านสามารถใช้การทำงานต่อไปนี้:

  กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

    หน้าจอช่วยเหลือจะถูกปิดการทำงาน หน้าจอการบันทึกจะปรากฏขึ้น

    ท่านสามารถปิดหน้าจอช่วยเหลือโดยการกดปุ่ม [MENU/SET]

การทำงานของปุ่ม การทำงานระบบสัมผัส คำอธิบายการทำงาน

การลาก

การกรีดนิ้วออก/เข้า ขยาย/ย่อพื้นที่การโฟกัสแบบทีละน้อย

ขยาย/ย่อพื้นที่การโฟกัสแบบทีละมากๆ

ย้ายพื้นที่ที่ถูกขยาย

เปลี่ยนหน้าจอที่แสดงแบบขยาย (หน้าต่าง/เต็มหน้าจอ)

คืนพื้นที่การขยายกลับไปที่ศูนย์กลาง
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การบันทึกภาพ

การเลือกโหมดการถ่าย

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

ท่านสามารถเปลี่ยนสิ่งที่กล้องจะทำเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์

การหมุนปุ่มปรับโหมดการถ่าย

(หน้า 31)

เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ ภาพจะถูกบันทึกแค่หนึ่งภาพ

กล้องจะบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่กดชัตเตอร์ค้างไว้

เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะบันทึกภาพคุณภาพระดับ 4K หนึ่งภาพ

แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะบันทึกภาพแต่ละภาพด้วย

ค่าแสงที่แตกต่างกันไปตามช่วงของการชดเชยแสง

เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะบันทึกภาพหลังจากครอบตามเวลาที่ตั้งไว้

ภาพถูกบันทึกด้วยโหมด Time Lapse Shot หรือ Stop Motion 

Animation
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 บันทึกภาพคุณภาพระดับ 4K       เลือกและบันทึกภาพ       ภาพถ่ายเสร็จสมบูรณ์

 ใช้การ์ด UHS Speed Class 3 เพื่อบันทึกภาพคุณภาพระดับ 4K (หน้า 15)

 เมื่อบันทึกภาพคุณภาพระดับ 4K มุมปรับภาพจะแคบลงเล็กน้อย

   หมุนปุ่มปรับโหมดการถ่ายไปที่ [ ]

    การตั้งค่าจะถูกปรับอย่างเหมาะสมสำหรับการบันทึกภาพถ่ายคุณภาพระดับ 4K วิธีการบันทึกภาพ

    จะถูกกำหนดไว้ที่ [ ] ([4K Burst]) เป็นค่ามาตรฐาน

  เลือกเมนู (หน้า 22)

การบันทึกภาพ

การบันทึกภาพคุณภาพระดับ 4K

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพคุณภาพระดับ 4K ท่านสามารถเลือกช่วงจังหวะที่ต้องการจากชุดภาพถ่ายที่

ถ่ายแบบต่อเนื่องที่อัตรา 30 เฟรม/วินาที และบันทึกช่วงเวลานั้น เป็นภาพที่มีความละเอียด 8 ล้านพิกเซล 

(โดยประมาณ)

  กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

ใช้สำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนที่เร็วให้ออกมา

ดีที่สุด (เช่น ภาพกีฬา เครื่องบิน รถไฟ เป็นต้น)

กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องระหว่างที่ท่านกดปุ่ม

ชัตเตอร์ค้างไว้

เสียงชัตเตอร์จะดังขึ้นซ้ำ

 กดค้างไว้

 กล้องทำการบันทึกภาพ

ระยะเวลาการบันทึกภาพอย่างต่อเนื่อง: สูงสุด 29 นาที 59 วินาที*

ใช้สำหรับการถ่ายภาพในช่วงจังหวะที่ไม่สามารถ

คาดเดาได ้(เช่น ภาพพืชพรรณ สัตว์ เด็กๆ)

กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องระหว่างที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์

ค้างไว้ และจะหยุดถ่ายเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง 

ท่านจะได้ยินทั้งเสียงเริ่มและหยุดบันทึกภาพ

 เริ่ม (เสียงแรก)

 หยุด (เสียงที่สอง)

 กล้องทำการบันทึกภาพ

ระยะเวลาการบันทึกภาพอย่างต่อเนื่อง: สูงสุด 29 นาที 59 วินาที*

“S/S” ย่อมาจาก

คำว่า “Start/

Stop”
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การบันทึกภาพ

ใช้สำหรับการบันทึกภาพให้ออกมาได้อย่างที่

ต้องการเมื่อมีโอกาสเหมาะ

(เช่น เมื่อรับจานร่อนได้ หรือเมื่อขว้างบอล)

กล้องจะถ่ายภาพต่อเนื่องประมาณ 1 วินาที

ก่อนและหลังจากช่วงจังหวะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์

เสียงชัตเตอร์จะดังขึ้นครั้งเดียว

 ประมาณ 1 วินาที

 กล้องทำการบันทึกภาพ

 พลังงานแบตเตอรี่จะหมดเร็วขึ้นเมื่อโหมดการถ่ายถูกกำหนดไว้ที่ 4K Photo 

 และ [4K PHOTO] ถูกตั้งค่าเป็น [ ] ([4K Pre-Burst])

ความยาวในการบันทึกภาพ: ประมาณ 2 วินาที

* กล้องจะบันทึกภาพต่อเนื่องโดยไม่ปรากฏการสะดุดแม้ไฟล์ภาพจะมีขนาดเกินจาก 4 GB แต่ว่า

  ไฟล์ภาพที่ได้จะถูกแบ่งและบันทึก/เล่นแบบแยกไฟล์

  กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

    หน้าจอการบันทึกจะปรากฏขึ้น ท่านสามารถใช้การทำงานเดิม

    โดยการกดปุ่ม [ ] ค้างไว้จนกว่าหน้าจอการบันทึกจะแสดง

  กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพ

    หลังจากถ่ายภาพต่อเนื่องคุณภาพระดับ 4K ไฟล์ภาพถ่ายต่อเนื่องระดับ 4K ก็จะถูกบันทึกเก็บไว้

    ไฟล์ภาพถ่ายต่อเนื่องระดับ 4K ก็จะถูกบันทึกเก็บไว้ ในรูปแบบไฟล์ภาพ MP4

    เมื่อเปิดใช้งาน [Auto Review] หน้าจอการเลือกภาพจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการ

    บันทึกภาพต่อ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อแสดงหน้าจอการบันทึก

การเลือกภาพจากไฟล์ที่ถ่ายต่อเนื่องด้วยคุณภาพระดับ 4K และบันทึกภาพเก็บไว้

 ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG

 ภาพจะถูกบันทึกพร้อมกับข้อมูลในการถ่ายภาพ (ข้อมูล Exif) รวมถึงข้อมูลความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง 

 และความไวแสง

การตั้งค่า [Playback Mode] ในเมนู [Playback] ไปยัง [4K PHOTO] จะทำให้ท่านสามารถแสดงภาพ

ได้เฉพาะไฟล์ภาพถ่ายต่อเนื่องระดับ 4K เท่านั้น และภาพที่สร้างจากไฟล์ภาพถ่ายเหล่านี้

 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” 



(ภาษาไทย) SQT0913    ��

การบันทึกภาพ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

กล้องนี้สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีความละเอียดระดับ Full HD ที่เข้ากันได้กับรูปแบบ AVCHD หรือ

ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในรูปแบบ MP4

นอกจากนี้ กล้องสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวคุณภาพระดับ 4K ในรูปแบบ MP4 (หน้า 35)

เสียงจะถูกบันทึกในระบบสเตอริโอ

   เริ่มบันทึกโดยการกดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว

    ระยะเวลาการบันทึกภาพที่ผ่านไปแล้ว

    ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพได้

    สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสำหรับแต่ละโหมดได้

    สัญลักษณ์การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (สีแดง)  จะกะพริบ

    ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว

    หากเวลาผ่านไป 1 นาที โดยไม่มีการใช้งานใดๆ ส่วนของ

    หน้าจอจะหายไป กดปุ่ม [DISP.] หรือสัมผัสหน้าจอเพื่อ

    ทำให้หน้าจอปรากฏขึ้นอีกครั้ง

    ปล่อยปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวทันทีหลังการกดปุ่ม

  หยุดการบันทึกโดยการกดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง

    ท่านสามารถบันทึกภาพนิ่งระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
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การบันทึกภาพ

 เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูง หรือกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง กล้องอาจแสดง [ ] และหยุดบันทึกเพื่อป้องกัน 

 โปรดรอสักครู่จนกว่ากล้องจะเย็นลง

 ขอแนะนำให้ใช้แบตเตอร่ีท่ีชาร์จจนเต็ม หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC (รุ่น DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม) เมื่อบันทึก

 ภาพเคลื่อนไหว

 หากบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC (รุ่น DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม) แล้วกระแสไฟฟ้าถูก

 ตัดขาดอันเนื่องมาจากกะรแสไฟขัดข้อง หรือหากมีการถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC (รุ่น DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม)

 ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ถูกบันทึก

 ระยะเวลาเหล่านี้ประเมินจากอุณหภูมิ 23 
o
C (73.4 

o
F) และความชื้น 50%RH

 โปรดระมัดระวังเนื่องจากเวลานี้เป็นเวลาโดยประมาณ

 ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพได้จริงเป็นเวลาสำหรับการทำงานซ้ำๆ อย่างเช่น การเปิดและปิดกล้อง การเริ่ม/หยุด

 บันทึกภาพ หรืออื่นๆ

 ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ MP4 ที่ได้รับการตั้งค่าขนาดที่เมนู [Rec Quality] ไว้ที่ [FHD] [HD] หรือ [VGA]:

 การบันทึกภาพจะหยุดลงเมื่อระยะเวลาการบันทึกอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิน 29 นาที 59 วินาที หรือขนาดไฟล์

 ใหญ่กว่า 4 GB

 – เนื่องจากขนาดไฟล์จะใหญ่ขึ้นเมื่อบันทึกด้วยขนาด [FHD] ภาพที่บันทึกที่ขนาด [FHD] จะหยุดก่อนครบ 29 นาที 

   59 วินาที

 ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ MP4 ที่ได้รับการตั้งค่าขนาดที่เมนู [Rec Quality] ไว้ที่ [4K]:

 การบันทึกภาพจะหยุดลงเมื่อระยะเวลาการบันทึกอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิน 29 นาที 59 วินาที

 (ท่านยังสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องโดยไม่ปรากฏการสะดุดแม้ไฟล์ภาพจะมีขนาดเกินจาก 4 GB แต่ว่าไฟล์ภาพที่

 ได้จะถูกแบ่ง และบันทึก/เล่นแบบแยกไฟล์)

 การตั้งค่ารูปแบบ ขนาด และอัตราการบันทึก

รูปแบบข้อมูลนี้เหมาะสำหรับการแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ความละเอียดสูงระดับ high-definition

รูปแบบข้อมูลนี้เหมาะสำหรับการแสดงภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ

เมื่อเลือก [AVCHD]

รายการ ขนาด
อัตราเฟรม

ในการบันทึก 
เซ็นเซอร์เอาต์พุต อัตราบิต

50 เฟรม/วินาที

50 เฟรม/วินาที

25 เฟรม/วินาที

24 เฟรม/วินาที

* AVCHD Progressive
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การบันทึกภาพ

เมื่อเลือก [MP4]

รายการ ขนาด
อัตราเฟรม

ในการบันทึก
เซ็นเซอร์เอาต์พุต อัตราบิต

25 เฟรม/วินาที

24 เฟรม/วินาที

50 เฟรม/วินาที

25 เฟรม/วินาที

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ขนาด 4K

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

ท่านสามารถสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวที่มีรายละเอียดชัดขึ้นด้วยคุณภาพระดับ 4K โดยการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวพร้อมกำหนดขนาดเป็น [4K] ใน [Rec Quality]

 เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ขนาด 4K ให้ท่านเลือกใช้การ์ดที่มีอัตราความเร็วในการบันทึกระดับ UHS 

 Speed Class 3 (หน้า 15)

 มุมมองของภาพเคลื่อนไหวที่ขนาด 4K จะแคบกว่าภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในขนาดอื่น

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ขนาด 4K:

 ตั้งค่า [Rec Format] ในเมนู [Motion Picture] เป็น [MP4] (หน้า 34)

 ตั้งค่า [Rec Quality] ในเมนู [Motion Picture] ไปที่ [4K/100M/25p] หรือ [4K/100M/24p]

  (หน้า 34)

 เริ่มบันทึกโดยการกดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 หยุดการบันทึกโดยการกดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง
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การแสดงภาพ

การแสดงภาพ

   กดปุ่ม [ ]

  กดปุ่ม 

   : แสดงภาพที่ผ่านมา

   : แสดงภาพถัดไป

การส่งภาพไปยังบริการเว็บเซอร์วิส

หากท่านกดปุ่ม  เมื่อแสดงภาพทีละภาพ ท่านจะสามารถส่งภาพไปยังบริการเว็บเซอร์วิสได้อย่างง่ายดาย

 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบ ไฟล์ PDF)” 

การแสดงภาพเคลื่อนไหว

กล้องนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแสดงภาพเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ AVCHD และ MP4

 ภาพเคลื่อนไหวจะถูกแสดงพร้อมกับไอคอนภาพเคลื่อนไหว ([ ])

กดปุ่ม  เพื่อแสดงภาพ

 เวลาสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 การทำงานขณะแสดงภาพเคลื่อนไหว

การทำงาน

ของปุ่ม

การทำงาน

ระบบสัมผัส

คำอธิบาย

การทำงาน

เล่น/หยุดชั่วคราว

แสดงภาพย้อนกลับ

แบบเร็ว
*1

แสดงภาพย้อนกลับแบบ

ทีละเฟรม (ขณะหยุด

ภาพชั่วคราว)
*2

ลดระดับเสียง

การทำงาน

ของปุ่ม

การทำงาน

ระบบสัมผัส

คำอธิบาย

การทำงาน

หยุด

แสดงภาพเดินหน้า

แบบเร็ว
*1

แสดงภาพเดินหน้าแบบ

ทีละเฟรม (ขณะหยุด

ภาพชั่วคราว)
*2

เพิ่มระดับเสียง

*1  ความเร็วในการเล่นภาพไปข้างหน้า/ถอยหลังจะเพิ่มขึ้นหากท่านกดปุ่ม  อีกครั้ง

*2  เมื่อภาพเคลื่อนไหวถูกบันทึกโดยใช้ [AVCHD] จะแสดงภาพย้อนหลับแบบทีละเฟรม โดยแต่ละเฟรม

  จะแสดงด้วยระยะเวลาเฟรมละ 0.5 วินาที

 หากท่านกดปุ่ม [MENU/SET] ระหว่างการหยุดแสดงภาพชั่วคราว ท่านสามารถสร้างภาพจากภาพ

 เคลื่อนไหวได้
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การแสดงภาพ

การลบภาพ

เมื่อลบภาพแล้ว จะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้

การลบทีละภาพ

   ในโหมดการแสดงภาพ ให้ท่านเลือกภาพที่จะลบ

   จากนั้นกดปุ่ม [ ]

    สามารถใช้การทำงานเดียวกันนี้ได้ โดยการสัมผัส [  ]

  กดปุ่ม  เพื่อเลือก [Delete Single] จากนั้น

   กดปุ่ม [MENU/SET]

    หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น

    ภาพจะถูกลบโดยการเลือก [Yes]

การลบหลายภาพ (สูงสุด 100*) หรือลบทั้งหมด

* กลุ่มของภาพจะถูกนับเป็นภาพเดียว

 (ภาพทั้งหมดในกลุ่มที่เลือกจะถูกลบ)

   ในโหมดแสดงภาพ ให้ท่านกดปุ่ม [ ]

  กดปุ่ม  เพื่อเลือก [Delete Multi] หรือ [Delete All] จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

    [Delete All]  หน้าจอยืนยันจะปรากฏขึ้น

    ภาพจะถูกลบเมื่อท่านเลือก [Yes]

    ท่านสามารถลบภาพทั้งหมดยกเว้นภาพที่กำหนดเป็นภาพโปรด เมื่อ [All Delete Except Favorite] 

    ถูกเลือกเมื่อมีการกำหนดการใช้งาน [Delete All]

  (เมื่อท่านเลือก [Delete Multi])

   กดปุ่ม  เพื่อเลือกภาพ จากนั้นกดปุ่ม

   [MENU/SET] เพื่อตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำ)

    [ ] ปรากฏขึ้นบนภาพที่เลือก

    หากกดปุ่ม [MENU/SET] อีกครั้ง การตั้งค่าจะถูกยกเลิก

  (เมื่อท่านเลือก [Delete Multi])

   กดปุ่ม  เพื่อเลือก [OK] จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อทำรายการ

    หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น

    ภาพจะถูกลบเมื่อท่านเลือก [Yes]
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ท่านสามารถทำการประมวลผลภาพที่ถ่ายในรูปแบบ RAW ภาพที่ประมวลผลจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG 

ท่านสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของเอ็ฟเฟ็กต์ที่ถูกใช้กับแต่ละภาพขณะประมวลผลภาพ

   เลือกเมนู (หน้า 22)

   

   เลือกภาพ RAW โดยใช้ปุ่ม  จากนั้นจึงกดปุ่ม [MENU/SET]

   กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ

การแสดงภาพ

การใช้เมนู [Playback]

[RAW Processing]

   กดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อเลือก

    วิธีการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรายการ

   กดปุ่ม [MENU/SET]

    การทำงานนี้จะทำให้หน้าจอกลับไปเป็นแบบขั้นตอนที่  หากต้องการตั้งค่ารายการอื่นๆ ให้ทำซ้ำ

    ตามขั้นตอนที่  ถึง 

   เลือก [Begin Processing] โดยใช้ปุ่ม  จากนั้นจึงกดปุ่ม [MENU/SET]

    หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น การทำงานจะสมบูรณ์เมื่อท่านเลือก [Yes]

    ออกจากเมนูหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จ
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การแสดงภาพ

 วิธีการตั้งค่าแต่ละรายการ

เมื่อท่านเลือกรายการ หน้าจอการตั้งค่าจะแสดง

การทำงาน

ของปุ่ม

การทำงาน

ระบบสัมผัส
คำอธิบายการทำงาน

การลาก เลือกการตั้งค่า

แสดงหน้าจอที่จะทำให้ท่านสามารถตั้งค่า

อุณหภูมิสี (เฉพาะเวลาที่ท่านตั้งค่า 

[White Balance] เป็น [ ])

แสดงหน้าจอที่จะทำให้ท่านสามารถปรับ

ไวท์บาลานซ์แบบละเอียด (เฉพาะเวลา

ที่ท่านตั้งค่า [White Balance])

แสดงหน้าจอเปรียบเทียบ

ตั้งค่าระดับที่ปรับและเปลี่ยนท่านให้

กลับไปยังหน้าจอการเลือก

 เมื่อเลือก [Noise Reduction] [i.Resolution] หรือ [Sharpness] หน้าจอการเปรียบเทียบจะไม่สามารถ

 แสดงได้

 หากท่านสัมผัสที่ภาพสองครั้ง ภาพจะถูกขยาย หากท่านสัมผัสภาพสองคตรั้งเมื่อภาพถูกขยายภาพจะถูก

 ย่อเป็นขนาดเดิม

บนหน้าจอเปรียบเทียบ ท่านสามารถใช้การทำงานต่อไปนี้เพื่อทำการปรับ

 การตั้งค่าปัจจุบัน

การทำงาน

ของปุ่ม

การทำงาน

ระบบสัมผัส
คำอธิบายการทำงาน

เลือกการตั้งค่าการลาก

กลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า

ตั้งค่าระดับที่ปรับและเปลี่ยนท่านให้

กลับไปยังหน้าจอการเลือก

 หากท่านสัมผัสภาพที่ศูนย์กลาง ภาพจะถูกขยาย หากท่านสัมผัส [ ] ภาพจะถูกย่อขนาดเป็นขนาดเดิม

การตั้งค่า [Setup]

เมื่อท่านเลือกรายการ หน้าจอเตือนให้ท่านเลือก [Reinstate Adjustments] [Color Space] หรือ [Picture 

Size] จะปรากฏขึ้น

 กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

   หากท่านเลือก [Reinstate Adjustments] หน้าจอแสดงข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น การเลือก

   [Yes] จะเป็นการยืนยันการทำงาน และกลับไปที่หน้าจอการเลือกรายการ

 กดปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]
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สิ่งที่ท่านสามารถใช้งานได้เมื่อใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi
®

 ท่านไม่สามารถใช้กล้องเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กแบบไร้สาย (wireless LAN) แบบสาธารณะได้

การควบคุมโดยใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต (หน้า 40)

 การบันทึกโดยใช้สมาร์ทโฟน (หน้า 42)

 การแสดงภาพในกล้อง (หน้า 42)

 การบันทึกภาพที่เก็บไว้ ในกล้อง (หน้า 43)

 การส่งภาพไปยัง SNS (หน้า 43)

 การเขียนข้อมูลแสดงตำแหน่งบนภาพที่เก็บไว้ ในกล้อง (หน้า 43)

 การรวมภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยใช้ฟังก์ชั่น Snap Movie ตามที่ท่านต้องการบนสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต 

 (หน้า 44)

การแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์

การพิมพ์ภาพแบบไร้สาย

เมื่อส่งภาพไปยังอุปกรณ์ภาพและเสียง

เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

การใช้บริการเว็บเซอร์วิส

ในคู่มือการใช้งานนี้ ทั้งคำว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต จะถูกเรียกว่า “สมาร์ทโฟน” นับจากนี้จนกว่าจะมีการ

ระบุว่าเป็นอุปกรณ์อื่น

 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบ ไฟล์ PDF)”

  เกี่ยวกับปุ่ม [Wi-Fi]

ในคู่มือเล่มนี้ ปุ่มฟังก์ชั่นที่มีการกำหนดฟังก์ชั่น [Wi-Fi] จะถูกเรียกเป็น

ปุ่ม [Wi-Fi] (สำหรับกล้องที่เพิ่งซื้อใหม่ [Wi-Fi] จะถูกกำหนดไปยัง

ปุ่ม [Fn6])

 โปรดดูหน้า 23 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับปุ่มฟังก์ชั่น

ขั้นตอนการกดปุ่ม [Wi-Fi]

 สัมผัส [ ]

 สัมผัส [ ]

การควบคุมโดยใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Image App” สำหรับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

“Image App” เป็นแอพพลิเคชั่นที่จัดหาให้โดยพานาโซนิค

 ระบบปฏิบัติการ

แอพพลิเคชั่นสำหรับระบบ Android
TM

: Android 4.0 หรือสูงกว่า

แอพพลิเคชั่นสำหรับระบบ iOS: iOS 6.0 หรือสูงกว่า (โปรดทราบว่าไม่รองรับการทำงานกับ 

        iPhone 3GS)   
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   เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตเข้ากับเน็ตเวิร์ก

   (Android) เลือก “Google Play
TM

 Store”

   (iOS) เลือก “App Store
SM

”

   ป้อนคำว่า “Panasonic Image App” หรือ “LUMIX” ในช่องป้อนคำค้นหา

   เลือก “Panasonic Image App” และติดตั้ง 

 ใช้เวอร์ชั่นล่าสุด

 ระบบปฏิบัติการที่รองรับได้รับการยืนยันความถูกต้องเมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 โปรดอ่าน [Help] ในเมนู “Image App” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน

 อาจไม่สามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตที่กำลังใช้งาน

 สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ “Image App” โปรดดูเว็บไซต์สนับสนุนด้านล่างนี้

 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

 (เว็บไซต์นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)

 เมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนเครือข่ายโทรศัพท์ อาจมีการคิดค่าบริการการสื่อสารแบบ High packet 

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาการใช้บริการของท่าน

การเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

สำหรับทั้งอุปกรณ์ในระบบ iOS (iPhone/iPod touch/iPad) และ Android

การเชื่อมต่อโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน

ท่านสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังสมาร์ทโฟนของท่านโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน

   เลือกเมนูบนกล้อง (หน้า 22)

    ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับกล้องนี้

    (SSID) จะแสดงขึ้น

     SSID

    ท่านสามารถแสดงข้อมูลโดยการกดปุ่ม [Wi-Fi] บนกล้อง

   เปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi ในเมนูการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน

   เลือก SSID ที่แสดงบนหน้าจอของกล้อง

   บนสมาร์ทโฟน ให้ท่านเปิด “Image App”

    หน้าจอยืนยันการเชื่อมต่อจะแสดงบนหน้าจอของกล้อง

    เลือก [Yes] (เฉพาะเวลาที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก)

เมื่อ [Wi-Fi Password] ถูกกำหนดไว้ที่การตั้งค่ามาตรฐาน [OFF] ผู้ไม่หวังดีอาจดักจับคลื่นวิทยุของ

Wi-Fi และดึงข้อมูลของท่านจากการสื่อสาร ต้ังค่า [Wi-Fi Password] เป็น [ON] เพื่อให้รหัสผ่านทำงาน

 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” 
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สำหรับทั้งอุปกรณ์ในระบบ iOS (iPhone/iPod touch/iPad) และ Android

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

หลังจากใช้งานแล้ว ให้สิ้นสุดการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน

   เลือกเมนูบนกล้อง (หน้า 22)

    ท่านสามารถสิ้นสุดการเชื่อมต่อโดยการกดปุ่ม [Wi-Fi] บนกล้อง

   บนสมาร์ทโฟน ให้ท่านปิด “Image App”

   (หากท่านกำลังใช้อุปกรณ์ iOS)

   บนหน้าจอของ “Image App” ให้ท่านกดปุ่ม home เพื่อปิดแอพพลิเคชั่น

   (หากท่านกำลังใช้อุปกรณ์ Android)

   บนหน้าจอของ “Image App” ให้ท่านกดปุ่ม return สองครั้งเพื่อปิดแอพพลิเคชั่น

การถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต (การบันทึกภาพระยะไกล)

   เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า 41)

   ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

    เลือก [  ]

    บันทึกภาพ

      ภาพที่บันทึกจะถูกเก็บไว้ ในกล้อง

      ไม่สามารถใช้การตั้งค่าบางอย่างได้

การแสดงภาพในกล้อง

   เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า 41)

   ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

    เลือก [  ]

    สัมผัสภาพเพื่อขยาย
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การบันทึกภาพที่เก็บไว้ในกล้อง

   เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า 41)

   ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

    เลือก [  ]

    สัมผัสภาพค้างไว้ แล้วลากวางเพื่อบันทึก

 ฟังก์ชั่นนี้สามารถกำหนดไปที่ด้านบนสุด ด้านล่างสุด ด้านซ้าย หรือด้านขวาตามที่ต้องการ

 ภาพในรูปแบบไฟล์ RAW ภาพเคลื่อนไหวแบบ AVCHD และภาพเคลื่อนไหว MP4 ที่มีการตั้งค่า [Rec

 Quality] เป็น [4K] และไฟล์ภาพถ่าย 4K burst ไม่สามารถบันทึกได้

 ภาพในระบบ 3 มิติ (รูปแบบ MPO) จะถูกบันทึกเป็นภาพในระบบ 2 มิติ (รูปแบบ JPEG)

การส่งภาพในกล้องไปยัง SNS

   เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า 41)

   ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

    เลือก [  ]

    สัมผัสภาพค้างไว้ แล้วลากเพื่อส่งไปยัง SNS หรืออื่นๆ

      ภาพจะถูกส่งไปยังบริการเว็บเซอร์วิส เช่น SNS

 ฟังก์ชั่นนี้สามารถกำหนดไปที่ด้านบนสุด ด้านล่างสุด ด้านซ้าย หรือด้านขวาตามที่ต้องการ

การใส่ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ไปยังภาพในกล้องจากสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

ท่านสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่มาจากสมาร์ทโฟนไปยังกล้อง หลังจากส่งข้อมูล ท่านสามารถเขียน

ข้อมูลลงบนภาพในกล้อง

 เริ่มการบันทึกข้อมูลตำแหน่งสถานที่

 เริ่มการบันทึกภาพ

 เสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูลตำแหน่ง

  สถานที่

 การส่ง และการเขียนข้อมูลตำแหน่ง

  สถานี
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  ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

   เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า 41)

   เลือก [  ]

   เลือก [Geotagging]

   เลือกไอคอน

การส่งและการเขียนข้อมูลตำแหน่งสถานี

 ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอเพื่อควบคุมการทำงานของสมาร์ทโฟน

 ภาพที่มีข้อมูลแสดงตำแหน่งสถานที่จะแสดงพร้อมกับ [ ]

เริ่ม/หยุดการบันทึกข้อมูลตำแหน่งสถานที่

 พลังงานแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนจะหมดเร็วขึ้นขณะที่มีการบันทึกข้อมูลแสดงตำแหน่ง

 หากไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลแสดงตำแหน่ง ขอแนะนำให้ท่านปิดไว้ก่อน

การรวมภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยใช้ฟังก์ชั่น Snap Movie ตามที่ท่านต้องการ

บนสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

ท่านสามารถรวมภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยฟังก์ชั่น [Snap Movie] ของกล้อง โดยใช้สมาร์ทโฟน ท่าน

สามารถเพิ่มเสียงเพลงลงในภาพเคลื่อนไหวที่จะนำมารวม นอกจากนี้ ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่

ถูกนำมารวม หรืออัพโหลดไปยังบริการเว็บเซอร์วิส

   เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า 41)

   ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

    เลือก [  ]

    เลือก [Snap Movie]

      ภาพเคลื่อนไหวแบบ [Snap Movie] ที่มีวันที่ของการบันทึกล่าสุดจะถูกเลือกขึ้นมาแบบสุ่ม 

      จากนั้นจะถูกส่งโดยอัตโนมัติไปยังสมาร์ทโฟน

      เมื่อไม่มีภาพเคลื่อนไหวที่มีวันที่บันทึกภาพล่าสุด หน้าจอที่ทำให้ท่านสามารถเลือกภาพเคลื่อนไหว

      จะปรากฏ เลือกภาพเคลื่อนไหว และส่งภาพ

    แก้ไขภาพเคลื่อนไหว

      โปรดอ่าน [Help] ในเมนู “Image App” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน

 [Snap Movie] ของ “Image App” จะทำงานได้กับสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.3 

 หรือสูงกว่า

 iPhone 4 และ iPod touch (4th generation) ไม่รองรับการใช้งานกับคุณสมบัติ [Snap Movie] ของ 

 “Image App”
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เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมกล้อง

แผ่นดีวีดีที่จัดมาให้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ต่อไปนี้

ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนใช้งาน

 PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)

 SILKYPIX Developer Studio 4.3 SE

 (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1, Mac OS X v10.6 ถึง v10.10)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน SILKYPIX Developer Studio โปรดดู “Help” หรือ

เว็บไซต์ที่ให้การสนับสนุน Ichikawa Soft Laboratory: 

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/

 LoiLoScope เวอร์ชั่นทดลองใช้ 30 วัน ฉบับเต็ม (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/

 Windows 8.1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน LoiLoScope โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของ

LoiLoScope ที่ใช้งานได้สำหรับดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง

URL สำหรับดาวน์โหลดคู่มือ: http://loilo.tv/product/20

  การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จัดให้มาพร้อมกล้อง

   ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์

    สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลอย่างเช่นสภาวะแวดล้อมการทำงาน หรือวิธีการทำงาน โปรดดู 

    “คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” หรือคู่มือการใช้งานสำหรับ

    ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

   ใส่แผ่น DVD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่จัดให้

    หากหน้าจอแสดงภาพแบบอัตโนมัติปรากฏขึ้น ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการเลือกและทำรายการ 

    [Launcher.exe]

    ในระบบปฏิบัติการ Windows 8/Windows 8.1 ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการคลิกที่ข้อความที่

    แสดงหลังจากใส่แผ่น DVD จากนั้นจึงเลือกและทำรายการ [Launcher.exe]

    ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการดับเบิ้ลคลิก [SFMXXXX] ใน [Computer] (XXXX แตกต่างกันไป

    ตามชื่อรุ่น)

   คลิก [Applications] 

   คลิกที่ [Recommended Installation] บนเมนูการติดตั้ง

    ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ

 ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะได้รับการติดตั้ง

 บนระบบปฏิบัติการ Macintosh ท่านสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ SILKYPIX ได้ด้วยตนเอง

 ใส่แผ่น DVD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่จัดให้

 ดับเบิ้ลคลิกบนโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นบนแผ่น DVD

 ดับเบิ้ลคลิกบนโฟลเดอร์ที่แสดงโดยอัตโนมัติ

 ดับเบิ้ลคลิกบนไอคอนในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น

 ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีต่อไปนี้:

 “PHOTOfunSTUDIO” และ “LoiLoScope” ไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Mac
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การแสดงหน้าจอ/ช่องมองภาพ

 ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเมื่อหน้าจอแสดงผลถูกตั้งค่าเป็น [ ] (รูปแบบการแสดงหน้าจอ) ในหน้าจอ

ในขณะบันทึกภาพ

โหมดการบันทึกภาพ (หน้า 19)

การตั้งค่า Custom

Photo Style

โหมดแฟลช

แฟลช

Extra Tele Conversion

(เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

รูปแบบการบันทึก/คุณภาพ

การบันทึก (หน้า 34)

Snap Movie

ขนาดภาพ/อัตราส่วนภาพ 

(หน้า 27)

Extra Tele Conversion

(เมื่อบันทึกภาพนิ่ง)

ขนาดภาพ (โหมด Panorama 

Shot)

การแสดงการปรับเอฟเฟ็กต์

ภาพ (ฟิลเตอร์)

การตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ภาพ 

(ฟิลเตอร์)

การ์ด (แสดงขึ้นระหว่าง

การบันทึกเท่านั้น)

ระยะเวลาการบันทึกที่ผ่านไป
*1

(หน้า 33)

ไฟแสดงการถ่ายภาพนิ่งขณะ

บันทึกภาพเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนระหว่างช่องมองภาพ/

หน้าจออัตโนมัติ (หน้า 21)

ฟังก์ชั่น Peaking

Highlight Shadow

HDR/iHDR (หน้า 25)

Multi exposure

การซูมแบบ Digital Zoom

ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

โหมดภาพ (Photo Priority)

ไฟแสดงสถานะความร้อนสูงเกิน

(หน้า 52, 53)
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คุณภาพ (หน้า 28)

โหมดการโฟกัส

โหมดออโต้โฟกัส

Pull Focus

การจดจำใบหน้า

ล็อคออโต้โฟกัส

การถ่ายภาพต่อเนื่อง

ภาพถ่ายคุณภาพระดับ 4K (หน้า 31)

ถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ

การตั้งเวลาถ่ายภาพ

สัญลักษณ์แสดงสถานะของแบตเตอรี่

ระบบป้องกันภาพส่ันไหวออพติคอล
*2

การเตือนกล้องสั่น

สภาวะการบันทึก (กะพริบสีแดง)/

โฟกัส (สว่างเป็นสีเขียว) (หน้า 18)

โฟกัส (ในสภาวะแสงน้อย)

โฟกัส (Starlight AF)

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ฮิสโตแกรม 

ชื่อ
*3

จำนวนวันที่ผ่านไปนับจากวันที่ออกเดินทาง
*4

อายุ
*3

ตำแหน่ง
*4

การตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบัน/ปลายทางการเดินทาง
*4
:

มาตรวัดแสง

การแสดงระยะการโฟกัส

Step zoom

จุดโฟกัส

เป้าหมายการวัดแสงเฉพาะจุด

การแสดงเครื่องหมายบอก

ตำแหน่งศูนย์กลาง

การตั้งเวลาถ่ายภาพ
*5

การแสดงระดับไมโครโฟน

การจำกัดระดับไมโครโฟน (ปิด)

โหมดปิดเสียง

ไมโครโฟนภายนอก

ล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE Lock)

โหมดการวัดแสง

ฟังก์ชั่น Programme Shift

ค่ารูรับแสง (หน้า 18)

ความเร็วชัตเตอร์ (หน้า 18)

ค่าการชดเชยแสง

ความสว่าง (หน้า 25)

ระบบช่วยการปรับค่าแสงแบบ

แมนนวล

ความไวแสง

การถ่ายภาพคร่อมไวท์บาลานซ์

การปรับไวท์บาลานซ์แบบละเอียด

ไวท์บาลานซ์

สี (หน้า 25)

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
*6

ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพได้
*1, 6
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แท็บควบคุมแบบสัมผัส

การซูมด้วยระบบสัมผัส

การลั่นชัตเตอร์ระบบสัมผัส

การปรับแสงอัตโนมัติระบบสัมผัส

ฟังก์ชั่น Peaking

ปุ่มฟังก์ชั่น (หน้า 23)

สี (หน้า 25)

ฟังก์ชั่นควบคุมการเบลอฉากหลัง (หน้า 25)

ความสว่าง (หน้า 25)

ประเภทของการเบลอฉากหลัง ([Miniature Effect])

สีหนึ่งจุด

ตำแหน่งของแหล่งแสงสว่าง

การปรับเอฟเฟ็กต์ภาพ (ฟิลเตอร์)

เอฟเฟ็กต์ภาพ (ฟิลเตอร์)

ค่ารูรับแสง (หน้า 18)

ความเร็วชัตเตอร์ (หน้า 18)

ความไวแสง

การปรับระดับไมโครโฟน

*1  h: ชั่วโมง, m: นาที, s: วินาที

*2  ใช้งานได้เมื่อมีการติดตั้งเลนส์ที่รองรับฟังก์ชั่นการป้องกันภาพสั่นไหวเท่านั้น

*3  แสดงขึ้นประมาณ 5 วินาที เมื่อเปิดกล้อง หากมีการตั้งค่า [Profile Setup] ไว้

*4  แสดงขึ้นประมาณ 5 วินาที เมื่อเปิดกล้อง หลังจากการตั้งนาฬิกา และหลังจากเปลี่ยนจากโหมดการแสดง

  ภาพ เป็นโหมดการบันทึกภาพ

*5  แสดงขึ้นระหว่างการนับถอยหลัง

*6  ท่านสามารถเปลี่ยนการแสดงข้อมูลบนหน้าจอระหว่างจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ กับระยะเวลาที่

  สามารถบันทึกภาพได้โดยใช้การตั้งค่า [Remaining Disp.] ในเมนู [Custom]
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ในขณะบันทึกภาพ

ข้อมูลการบันทึกภาพที่แสดงบนหน้าจอ

โหมดการบันทึกภาพ (หน้า 19)

ค่ารูรับแสง (หน้า 18)

ความเร็วชัตเตอร์ (หน้า 18)

สัญลักษณ์แสดงสถานะของ

แบตเตอรี่

ความไวแสง

ค่าการชดเชยแสง

ความสว่าง (หน้า 25)

ระบบช่วยการปรับค่าแสงแบบ

แมนนวล

โหมดแฟลช

แฟลช

ถ่ายทีละภาพ (หน้า 30)

การถ่ายภาพต่อเนื่อง

ภาพถ่ายคุณภาพระดับ 4K

(หน้า 31)

ถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ

การตั้งเวลาถ่ายภาพ

โหมดการโฟกัส (หน้า 29)

โหมดออโต้โฟกัส

คุณภาพ (หน้า 28)

ขนาดภาพ/อัตราส่วนภาพ

(หน้า 27)

Wi-Fi (หน้า 40)

การตั้งค่าปุ่มฟังก์ชั่น (หน้า 23)

Photo Style

ไวท์บาลานซ์

การควบคุม Dynamic Range 

อัจฉริยะ

โหมดการวัดแสง

จำนวนของภาพที่บันทึกได้

ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพได้
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รายการเมนู

การแสดงคำอธิบายของรายการเมนู

เมื่อ [Menu Information] ในเมนู [Setup] ได้รับการตั้งค่าเป็น [ON] 

คำอธิบายของรายการเมนู และการตั้งค่าจะแสดงบนหน้าจอเมนู

 คำอธิบายของเมนู

 [Photo Style] [Filter Settings] [AFS/AFF] [Metering Mode] [Highlight Shadow] [i.Dynamic]

 [i.Resolution] [Diffraction Compensation] และ [Digital Zoom] เป็นการทำงานร่วมกันทั้งเมนู [Rec] 

 และเมนู [Motion Picture] การเปลี่ยนการตั้งค่าจากหนึ่งในหลายๆ เมนูเหล่านี้ จะปรากฏแบบเดียวกัน

 ในอีกเมนูด้วยเสมอ

เมนูนี้จะทำให้ท่านสามารถตั้งค่าอัตราส่วนภาพ จำนวนของพิกเซล ภาพถ่ายระดับ 4K และรายละเอียดอื่นๆ 

ของภาพที่ท่านกำลังบันทึก

เมนูนี้จะทำให้ท่านสามารถตั้งค่า [Rec Format] [Rec Quality] และรายละเอียดอื่นๆ สำหรับการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว
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การทำงานอื่นๆ ของตัวเครื่อง เช่น การแสดงหน้าจอและการทำงานของปุ่มกด สามารถตั้งค่าได้ตามการใช้งานของท่าน 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถลงทะเบียนการตั้งค่าที่ปรับเปลี่ยนได้

เมนูนี้จะทำให้ท่านสามารถทำการตั้งค่านาฬิกา เลือกเสียงบี๊บ และการตั้งค่าอื่นๆ ที่ทำให้ง่ายต่อการใช้งานกล้องยิ่งขึ้น

ท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับ  Wi-Fi

* รายการนี้จะทำให้ท่านสามารถตั้งค่าระดับเสียงสำหรับเสียงอิเล็กทรอนิกส์ และเสียงชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

เมนูนี้จะทำให้ท่านสามารถตั้งค่าการป้องกัน การตัดขอบภาพ หรือการตั้งค่าการพิมพ์ หรืออื่นๆ ของภาพที่บันทึก
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การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อันดับแรก ให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ท่านสามารถปรับปรุงได้โดยการเลือก [Reset] บนเมนู [Setup]

 โปรดอ้างอิงกับ “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” ซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดยิ่งขึ้น

เปิดกล้องแต่กล้องไม่ทำงาน

กล้องปิดลงทันทีหลังจากที่ท่านเปิดกล้อง

 พลังงานแบตเตอรี่ใกล้หมด

  ชาร์จแบตเตอรี่

 หากท่านเปิดกล้องทิ้งไว้ จะทำให้พลังงานแบตเตอรี่หมดลง

  ปิดกล้องบ่อยๆ โดยใช้โหมด [Economy] หรืออื่นๆ

พลังงานแบตเตอรี่หมดลงอย่างรวดเร็ว

 โหมดการถ่ายถูกตั้งค่าเป็น 4K Photo และ [4K PHOTO] ถูกตั้งค่าเป็น [ ] ([4K Pre-Burst]) หรือไม่? 

 เมื่อท่านเลือก [ ] ([4K Pre-Burst]) พลังงานแบตเตอรี่จะหมดลงเร็วขึ้น

  เลือก [ ] ([4K Pre-Burst]) เฉพาะเวลาที่ทำการบันทึกภาพ

ไม่สามารถถ่ายภาพได้

ชัตเตอร์ไม่ทำงานทันทีเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์

 เมื่อโหมดการถ่ายถูกตั้งค่าเป็น 4K Photo และ [4K PHOTO] ในเมนู [Rec] ถูกตั้งค่าเป็น [ ] ([4K

 Pre-Burst]) อุณหภูมิกล้องเพิ่มสูงขึ้น ในบางกรณี กล้องอาจแสดง [ ] เปลี่ยนเป็น [ ] ([4K Burst]) 

 และหยุดการบันทึกเพื่อป้องกันตัวกล้อง โปรดรอสักครู่จนกว่ากล้องจะเย็นลง

วัตถุอาจไม่ถูกโฟกัสอย่างถูกต้อง

 วัตถุอยู่นอกระยะโฟกัสของกล้อง

 กล้องสั่นหรือวัตถุขยับเล็กน้อย

 ท่านได้ตั้งค่า [Focus/Release Priority] ในเมนู [Custom] เป็น [RELEASE] หรือไม่?

 ท่านได้ตั้งค่า [Shutter AF] ในเมนู [Custom] เป็น [OFF] หรือไม่?

 ท่านได้ ใช้การล็อคโฟกัสอัตโนมัติ (AF Lock) อย่างถูกต้องหรือไม่?

ภาพที่บันทึกไว้เบลอ

ฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่นไหวออปติคอลไม่ทำงาน

 ความเร็วชัตเตอร์อาจช้าลงและฟังก์ชั่นการป้องกันภาพสั่นไหวออปติคอลทำงานได้ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะ

 เมื่อถ่ายภาพในที่มืด

  ขอแนะนำให้ถือกล้องให้มั่นคงด้วยมือทั้งสองข้างขณะถ่ายภาพ

  ขอแนะนำให้ ใช้ขาตั้งกล้อง และการตั้งเวลาถ่ายภาพ เมื่อถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์ความเร็วต่ำ

 ท่านกำลังใช้เลนส์ที่รองรับฟังก์ชั่นการป้องกันภาพสั่นไหวหรือไม่?

 เมื่อบันทึกภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวด้วยชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุอาจดูผิดเพี้ยนบนภาพ
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ภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED อาจปรากฏหน้าจอกะพริบหรือมีแถบแสงปรากฏ

บนหน้าจอ

 เป็นธรรมชาติของเซ็นเซอร์รับภาพ MOS ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด

 ท่านกำลังถ่ายภาพโดยใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อยู่หรือไม่?

  เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ การลดความเร็วชัตเตอร์อาจเป็นการลด

   เอฟเฟ็กต์ของแถบแสงในแนวนอน

ความสว่างหรือเฉดสีของภาพที่บันทึกดูแตกต่างไปจากฉากที่แท้จริง

 เมื่อบันทึกภาพภายใต้แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟ LED หรืออื่นๆ การเพิ่มความเร็ว

 ชัตเตอร์อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความสว่างและสีสัน ซึ่งเป็นผลมาจากคุณสมบัติของ

 แหล่งแสง และไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติของกล้อง

 เมื่อบันทึกภาพวัตถุในที่ที่มีความสว่างสูงเกิน หรือภายใต้แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟ 

 LED หลอดไฟปรอท หลอดไฟโซเดียม เป็นต้น อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของ

 หน้าจอและสีสัน หรืออาจปรากฏแถบแสงในแนวนอนบนหน้าจอ

กล้องหยุดการถ่ายภาพคุณภาพระดับ 4K ก่อนที่จะถ่ายภาพเสร็จ

 เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูง หรือบันทึกภาพโดยใช้ [ ] ([4K Burst]) หรือ [ ] ([4K Burst(S/S)]) ของ

 ฟังก์ชั่น 4K Photo อย่างต่อเนื่อง กล้องอาจแสดง [ ] และหยุดการบันทึกภาพเพื่อป้องกันตัวกล้อง 

 โปรดรอสักครู่จนกว่ากล้องจะเย็นลง

ไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้

 ท่านจะไม่สามารถบันทึกภาพได้สักครู่หนึ่งหลังจากที่เพิ่งเปิดกล้องเมื่อใช้การ์ดที่มีขนาดความจุสูง

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวหยุดลงกลางคัน

 เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูง หรือกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง กล้องอาจแสดง [ ] และหยุดบันทึก

 เพื่อป้องกัน โปรดรอสักครู่จนกว่ากล้องจะเย็นลง

หน้าจออาจมืดชั่วขณะ หรือเครื่องอาจบันทึกเสียงรบกวน

 หน้าจออาจมืดชั่วคราว หรือตัวเครื่องอาจบันทึกเสียงรบกวน เนื่องจากเกิดไฟฟ้าสถิต หรือคลื่นแม่เหล็ก

 ไฟฟ้าแรงสูง (อาคารส่งสัญญาณ สายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง หรืออื่นๆ) ขึ้นอยู่กับภาวะแวดล้อมเมื่อบันทึก

 ภาพเคลื่อนไหว

บางครั้งท่านอาจประสบปัญหาการโฟกัสโดยใช้ออโต้โฟกัส เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวคุณภาพระดับ 4K

 ปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อกล้องพยายามบันทึกภาพโดยใช้การโฟกัสด้วยความแม่นยำสูง แต่ความเร็ว

 ของออโต้โฟกัสจะลดลง และไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด
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แฟลชไม่ทำงาน

 ปิดแฟลชไว้หรือไม่?

  เปิดแฟลช

 เมื่อชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้งาน แฟลชจะไม่ทำงาน

  ตั้งค่า [Electronic Shutter] เป็น [OFF]

 เมื่อ [Silent Mode] ถูกตั้งค่าเป็น [ON] แฟลชจะไม่ทำงาน

  ตั้งค่า [Silent Mode] เป็น [OFF]

แฟลชทำงาน 2 รอบ

 (ยกเว้นเวลาที่ [Firing Mode] ในเมนู [Flash] ถูกตั้งค่าเป็น [MANUAL]) แฟลชทำงาน 2 รอบ

 ระยะห่างระหว่างการยิงแสงแฟลชครั้งแรกกับครั้งที่สองจะนานขึ้นเมื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นการลดตาแดง 

 วัตถุจึงไม่ควรเคลื่อนไหวจนกว่ากล้องจะยิงแสดงแฟลชครั้งที่สองเสร็จสิ้น

ภาพไม่แสดงขึ้น

ไม่มีภาพบันทึกไว้

 ท่านใส่การ์ดไว้หรือไม่?

 มีภาพบนการ์ดหรือไม่?

 มีโฟลเดอร์หรือรูปภาพที่ถูกประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่?

 หากมีโฟลเดอร์ รูปภาพจะไม่สามารถแสดงผลด้วยกล้องนี้

  ขอแนะนำให้ท่านใช้ซอฟต์แวร์ “PHOTOfunSTUDIO” ในแผ่น DVD (ที่จัดมาให้พร้อมกล้อง) เพื่อ

   เขียนข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยังการ์ด

 ท่านได้ตั้งค่า [Playback Mode] สำหรับการแสดงภาพไว้หรือไม่?

  เปลี่ยนเป็น [Normal Play]

หมายเลขโฟลเดอร์และหมายเลขไฟล์แสดงขึ้นเป็น [ ] และหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีดำ

 ภาพนี้เป็นภาพที่เป็นมาตรฐานหรือไม่ ผ่านการแก้ไขโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ หรือถูกถ่ายโดยกล้อง

 ดิจิตอลที่ผลิตจากบริษัทอื่นหรือไม่?

 ท่านได้ถอดแบตเตอรี่ออกมาทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพหรือไม่ หรือท่านถ่ายภาพโดยใช้แบตเตอรี่ซึ่งมี

 ประจุไฟฟ้าเหลือน้อยหรือไม่?

  หากต้องการลบภาพเหล่านี้ ให้ท่านทำการบันทึกข้อมูลสำรองและฟอร์แมตการ์ด (หน้า 15)

ข้อความ [Thumbnail is displayed] ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

 เป็นภาพที่บันทึกด้วยกล้องอื่นๆ หรือไม่?

 ในกรณีเช่นนี้ ภาพเหล่านี้อาจแสดงขึ้นด้วยคุณภาพที่ลดลง

ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยใช้กล้องรุ่นนี้ไม่สามารถนำมาเล่นบนอุปกรณ์อื่นๆ

 คุณภาพของภาพและเสียงของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอาจลดลงแม้ ในเวลาที่แสดงภาพโดยใช้อุปกรณ์ที่

 รองรับการใช้งาน นอกจากนี้ ข้อมูลการบันทึกอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้อง
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ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Wi-Fi

คลื่นวิทยุอาจถูกตัดขาดสัญญาณ

ไม่ปรากฏ Wireless access point

  คำแนะนำทั่วไปสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 ใช้งานกล้องในระยะการสื่อสารของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

 มีอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ โทรศัพท์แบบไร้สาย เป็นต้น ที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz ทำงานอยู่ใกล้ๆ 

 หรือไม่?

  คลื่นวิทยุอาจถูกรบกวนเมื่อใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้พร้อมกัน ให้ท่านใช้งานกล้องห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้

   ให้มากที่สุด

 เมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ อาจไม่เริ่มต้นหรือการเชื่อมต่อ

 อาจถูกขัดจังหวะ

 (ข้อความอย่างเช่น [Communication error] จะปรากฏ)

 หากท่านวางกล้องไว้บนโต๊ะที่เป็นโลหะ หรือชั้นที่เป็นโลหะ คลื่นวิทยุอาจส่งผลเสียอย่างรุนแรง 

 ในกรณีต่อไปนี้ ท่านอาจไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ ให้ท่านย้ายกล้องออกห่างจากพื้นผิวที่เป็นโลหะ

  เกี่ยวกับ Wireless access point

 โปรดตรวจสอบว่า Wireless access point ที่จะเชื่อมต่ออยู่ในสภาวะที่พร้อมทำงานหรือไม่

 กล้องอาจไม่แสดงขึ้น หรือเชื่อมต่อเข้ากับ Wireless access point ขึ้นอยู่กับสภาวะของคลื่นวิทยุ

  นำกล้องไปใกล้กับ Wireless access point มากขึ้น

  กำจัดสิ่งกีดขวางระหว่างตัวกล้อง และ Wireless access point

  เปลี่ยนทิศทางของกล้อง

  เปลี่ยนตำแหน่งและทิศทางของ Wireless access point

  ใช้การทำงาน [Manual Input]

 อาจไม่สามารถแสดงได้แม้ว่าคลื่นวิทยุจะปรากฏอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Wireless access point

  โปรดตรวจสอบการตั้งค่าของ Wireless access point

  เมื่อ SSID ของเน็ตเวิร์กของ Wireless access point ไม่ได้รับการตั้งค่าให้กระจายสัญญาณ Wireless 

   access point อาจไม่สามารถถูกตรวจจับได้ ป้อน SSID ของเน็ตเวิร์กเพื่อเร่ิมการเชื่อมต่อ หรือเปิดการ

   กระจายสัญญาณของ Wireless access point

 ประเภทของการเชื่อมต่อและวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยอาจแตกต่างกันไปตาม Wireless access Point  

 (โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Wireless access point)

 มี Wireless access point ที่ใช้คลื่นความถี่ 5 GHz/2.4 GHz เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์อื่นๆ 

 โดยใช้ย่านความถี่ 5 GHz หรือไม่?

  ขอแนะนำให้ ใช้ Wireless access point ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ 5 GHz/2.4 GHz พร้อมๆ กันได้ 

   ท่านจะไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกันกับกล้องนี้ หากมีคุณสมบัติที่ไม่เข้ากัน
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ไม่สามารถส่งภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

 เมื่อ firewall ของระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ระบบป้องกัน หรืออื่นๆ ถูกเปิดใช้งานไว้ การเชื่อมต่อกับ

 เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถทำงานได้

เมื่อฉันพยายามสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 8 ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ

ท่านไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

 ระบบปฏิบัติการบางเวอร์ชั่น รวมถึง 8 ใช้แอคเคาท์ 2 ประเภทต่อไปนี้: local account และ Microsoft 

 account

  โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ ใช้ชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่านสำหรับ local account

   หากท่านยังไม่ได้ตังค่า local account ให้ท่านสร้างก่อนหนึ่งแอคเคาท์

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ยอมรับการเชื่อมต่อเมื่อฉันใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องกับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 ชื่อเวิร์คกรุ๊ปเร่ิมต้นถูกกำหนดชื่อไว้เป็น “WORKGROUP” หากท่านเปล่ียนชื่อเวิร์คกรุ๊ป เครื่องคอมพิวเตอร์

 จะไม่สามารถยอมรับการเชื่อมต่อได้ที่การตั้งค่า [Change Workgroup Name] ใน [PC Connection] ของ

 เมนู [Wi-Fi Setup] ให้ท่านเปลี่ยนชื่อเวิร์คกรุ๊ปเป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านจะเชื่อมต่อ

 โปรดยืนยันชื่อที่ใช้ ในการล็อกอินและรหัสผ่านว่าท่านได้พิมพ์ถูกต้องหรือไม่

 เมื่อเวลาในระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows ที่เชื่อมต่อกับกล้อง แตกต่างจากเวลาใน

 ระบบของกล้องค่อนข้างมาก กล้องจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในบางระบบปฏิบัติการได้

  โปรดตรวจสอบการต้ังค่า [Clock Set] และ [World Time] ของกล้องว่าตรงกับเวลา วันท่ี และไทม์โซน

   ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac หรือไม่ เมื่อเวลาของทั้งสองอุปกรณ์แตกต่างกันมาก 

   ให้ท่านทำการตั้งเวลาให้ตรงกันก่อน

การส่งภาพล้มเหลวกลางคัน ไม่สามารถส่งภาพบางภาพได้สำเร็จ

 ท่านจะไม่สามารถส่งภาพได้ เมื่อไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง

 ภาพมีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่?

  ลดขนาดภาพจากการตั้งค่า [Size] จากนั้นจึงส่งภาพ

  ส่งภาพใหม่หลังจากแบ่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ [Video Divide]

 รูปแบบไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวที่สามารถส่งได้จะแตกต่างกันไปตามปลายทาง

 ความจุหรือจำนวนของภาพในบริการเว็บเซอร์วิสนั้นเต็ม

  ล็อกอินไปยัง “LUMIX CLUB” จากนั้นจึงตรวจสอบสถานะของปลายทางบนการตั้งค่าการเชื่อมโยงกับ

   บริการเว็บเซอร์วิส
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ไม่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวบนโทรทัศน์ได้

 ท่านพยายามแสดงภาพเคลื่อนไหวโดยเสียบการ์ดเข้ากับช่องเสียบการ์ดบนโทรทัศน์โดยตรงหรือไม่?

  เชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สาย AV (อุปกรณ์เสริม) หรือด้วยสาย HDMI micro จากนั้น

   จึงเล่นภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง

ระบบ VIERA Link ไม่ทำงาน

 ทำการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องโดยใช้สาย HDMI micro หรือไม่?

 การตั้งค่า [VIERA Link] บนกล้องนี้ถูกกำหนดไว้ที่ [ON] หรือไม่?

  หากช่องการรับสัญญาณไม่สามารถเปลี่ยนได้อัตโนมัติ ให้ท่านใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับโทรทัศน์เพื่อ

   เปลี่ยนเอง

  ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ VIERA Link บนอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อ

  ให้ท่านปิดเครื่องและเปิดอีกครั้ง

  ตั้งค่า [HDAVI Control] เป็น [Off] บนโทรทัศน์ จากนั้นจึงเปิดโดยตั้งค่าเป็น [On]

   (โปรดดูคู่มือแนะนำการใช้งานโทรทัศน์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

มีเสียงดังออกมาจากชุดเลนส์

 เป็นเสียงการเคลื่อนตัวของเลนส์ หรือการทำงานของค่ารูรับแสง เมื่อเปิดหรือปิดเครื่อง และไม่ใช่การทำงาน

 ที่ผิดปกติ

 เสียงที่เกิดขึ้นจากการปรับอัตโนมัติของค่ารูรับแสง ดังขึ้นเมื่อมีความสว่างเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจาก 

 การซูม หรือการขยับกล้อง ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด

กล้องอุ่น

 พื้นผิวของกล้องและด้านตรงข้ามของหน้าจออาจอุ่นขึ้นระหว่างการใช้งาน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ

 ประสิทธิภาพ หรือคุณภาพของกล้อง

นาฬิกาถูกรีเซ็ตการตั้งค่า

 หากท่านไม่ใช้กล้องเป็นเวลานานนาฬิกาอาจรีเซ็ตการตั้งค่าได้

  ข้อความ [Please set the clock] จะปรากฏขึ้น ให้ท่านตั้งค่านาฬิกาใหม่ (หน้า 17)
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ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บอดี้กล้องดิจิตอล (DMC-G7):

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

แหล่งพลังงาน:  DC 8.4 V ( 8.4 V)

การใช้พลังงาน: 2.6 วัตต์ (เมื่อบันทึกภาพโดยใช้การเล็งภาพจากหน้าจอ)

        [เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS1442A)]

        2.7 วัตต์ (เมื่อบันทึกภาพโดยใช้การเล็งภาพจากหน้าจอ)

        [เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS14140)]

        2.0 วัตต์ (เมื่อแสดงภาพโดยใช้การแสดงผ่านหน้าจอ)

        [เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS1442A)]

        2.0 วัตต์ (เมื่อแสดงภาพโดยใช้การแสดงผ่านหน้าจอ)

        [เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS14140)]

จำนวนพิกเซลที่ทำงานในกล้อง 16,000,000 พิกเซล

เซ็นเซอร์รับภาพ เซ็นเซอร์ Live MOS ขนาด 4/3 นิ้ว จำนวนพิกเซลทั้งหมด

16,840,000 พิกเซล ฟิลเตอร์สีปฐมภูมิ

การซูมแบบ Digital Zoom 2x/4x

Extra Tele Conversion เมื่อถ่ายภาพนิ่ง:

สูงสุด 2x (เมื่อขนาดของภาพ คือ [S] (4 M) เลือกใช้อัตราส่วนภาพ 

[4:3])

เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว:

2.4x/3.6x/4.8x

โฟกัส ออโต้โฟกัส/แมนนวลโฟกัส,

การค้นหาใบหน้า/ดวงตา/การติดตามวัตถุ/การโฟกัส 49 จุด/การโฟกัส

หลายจุดแบบกำหนดเอง/การโฟกัส 1 จุด/การโฟกัสแบบ Pinpoint 

(สามารถเลือกพื้นที่การโฟกัสด้วยการสัมผัส)

ประเภทชัตเตอร์ ชัตเตอร์ระนาบโฟกัส
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การถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง

ชัตเตอร์แบบ

กลไก

8 ภาพ/วินาที (ความเร็วสูง, AFS),

6 ภาพ/วินาที (ความเร็วสูง, AFC),

6 ภาพ/วินาที (ความเร็วปานกลาง),

2 ภาพ/วินาที (ความเร็วต่ำ)

ชัตเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์

40 ภาพ/วินาที (ความเร็วสูงพิเศษ),

10 ภาพ/วินาที (ความเร็วปานสูง),

6 ภาพ/วินาที (ความเร็วปานกลาง),

2 ภาพ/วินาที (ความเร็วต่ำ)

ความเร็วในการถ่าย

ต่อเนื่อง

เมื่อมีไฟล์ RAW: 13 ภาพ หรือมากกว่า

เมื่อไม่มีไฟล์ RAW: 100 ภาพ หรือมากกว่า

* เมื่อบันทึกภาพภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนดโดยพานาโซนิค

จำนวนของภาพที่บันทึกได้

ความไวแสง 

(ความไวแสงมาตรฐาน)

AUTO/ /100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600

(สามารถปรับได้ทีละ 1/3 EV step)

* สามารถใช้งานได้ เฉพาะเมื่อท่านตั้งค่า [Extended ISO]

ความสว่างขั้นต่ำ ประมาณ 9 lx (เมื่อใช้โหมด i-Low light, ความเร็วชัตเตอร์ 1/25 วินาที)

[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS1442A)]

ประมาณ 9 lx (เมื่อใช้โหมด i-Low light, ความเร็วชัตเตอร์ 1/25 วินาที)

[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS14140)]

ความเร็วชัตเตอร์ ภาพนิ่ง:

B (มาจากคำว่า Bulb) (สูงสุดประมาณ 120 วินาที), 60 วินาที ถึง 

1/4000 วินาที (ชัตเตอร์แบบกลไก),

1 วินาที ถึง 1/16000 วินาที (ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)

ภาพเคลื่อนไหว:

1/25 วินาที ถึง 1/16000 วินาที

ช่วงการวัดแสง EV 0 ถึง EV 18

ไวท์บาลานซ์ Auto White Balance/Daylight/Cloudy/Shade/Incandescent lights/

Flash/White set1/White set2/White set3/White set4/White Balance 

K set
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ค่าการเปิดรับแสง (AE) Programme AE (P)/Aperture-priority AE (A)/Shutter-priority AE 

(S)/Manual exposure (M)/AUTO

การชดเชยแสง 1/3 EV Step, 5 EV ถึง 5 EV)

โหมดการวัดแสง วัดแสงแบบหลายจุด/แบบเฉลี่ยหนักกลาง/แบบเฉพาะจุด

หน้าจอแสดงผล จอ LCD สี TFT ขนาด 3.0 นิ้ว (อัตราส่วน 3:2) (ความละเอียดประมาณ 

1,040,000 ดอท) (พื้นที่ครอบคลุมการมองเห็น 100%)

หน้าจอสัมผัส

ช่องมองภาพ ช่องมองภาพ OLED Live (อัตราส่วน 4:3) (ประมาณ 2,360,000 ดอท) 

(พื้นที่ครอบคลุมการมองเห็น 100%)

[กำลังขยายประมาณ 1.40x, 0.70x (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.), 

ใช้เลนส์ 50 มม. ที่ระยะอนันต์; -1.0 m-1] (ระดับการปรับแก้สายตา 4 

ถึง 4 diopter)

แฟลชป๊อปอัพในตัว เทียบเท่ากับ GN 9.3 (ISO200 .   m)

[เทียบเท่ากับ GN 6.6 (ISO100 .   m)]

ระยะการทำงานของแฟลช:

ประมาณ 0.5 ม. ถึง 7.5 ม.

[เมื่อติดตั้งเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (H-FS1442A), WIDE, ใช้งาน [ISO 

AUTO]]

ประมาณ 0.8 ม. ถึง 7.5 ม.

[เมื่อติดตั้งเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (H-FS14140), WIDE, ใช้งาน [ISO 

AUTO]]

AUTO, AUTO/Red-Eye Reduction, Forced ON, Forced ON/

Red-Eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-Eye Reduction, 

Forced OFF

ความเร็วในการซิงค์แฟลช เท่ากับ หรือน้อยกว่า 1/160 วินาที

ไมโครโฟน สเตอริโอ

ลำโพง โมโน

สื่อที่ใช้ในการบันทึก SD เมมโมรี่การ์ด/SDHC เมมโมรี่การ์ด*/ SDXC เมมโมรี่การ์ด*

(* UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3)
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ขนาดของภาพ

ภาพนิ่ง เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [4:3]

4592 x 3448 พิกเซล, 3232 x 2424 พิกเซล, 2272 x 1704 พิกเซล

เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [3:2]

4592 x 3064 พิกเซล, 3232 x 2160 พิกเซล, 2272 x 1520 พิกเซล

เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [16:9]

4592 x 2584 พิกเซล, 3840 x 2160 พิกเซล, 1920 x 1080 พิกเซล

เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [1:1]

3424 x 3424 พิกเซล, 2416 x 2416 พิกเซล, 1712 x 1712 พิกเซล

คุณภาพการบันทึกภาพ

ภาพเคลื่อนไหว [AVCHD]

1920x1080 (FHD/50p: 28 Mbps), อัตราเฟรมในการบันทึก 50p/

1920x1080 (FHD/50i: 17 Mbps), อัตราเฟรมในการบันทึก 50i/

1920x1080 (FHD/25p: 24 Mbps), อัตราเฟรมในการบันทึก 50i*/

1920x1080 (FHD/24p: 24 Mbps), อัตราเฟรมในการบันทึก 24p

*เซ็นเซอร์เอาร์พุต คือ 25 เฟรม/วินาที

[MP4]

3840x2160 (4K/25p: 100 Mbps)/

3840x2160 (4K/24p: 100 Mbps)/

1920x1080 (FHD/50p: 28 Mbps)/

1920x1080 (FHD/25p: 20 Mbps)/

1280x720 (HD/25p: 10 Mbps)/

640x480 (VGA/25p: 4 Mbps)

คุณภาพ RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard/MPO+Fine/

MPO+Standard

รูปแบบไฟล์ในการบันทึก

ภาพนิ่ง RAW / JPEG (เป็นไปตามกฎการออกแบบสำหรับระบบไฟล์ของกล้องตาม

มาตรฐาน “Exif 2.3”, DPOF) / MPO

ภาพเคลื่อนไหว AVCHD Progressive/AVCHD/MP4

การเชื่อมต่อ

ดิจิตอล “USB 2.0” (High Speed)

สัญญาณภาพ/เสียงระบบ

อนาล็อก

NTSC/PAL Composite (เปลี่ยนได้โดยใช้เมนู)

Audio line output (Monaural)

การบีบอัดเสียง AVCHD

MP4

Dolby
®
 Digital (2 ch)

AAC (2 ch)
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ช่องต่อ

[REMOTE] ช่องต่อ  2.5 มม.

[AV OUT/DIGITAL] กำหนดไว้เฉพาะ (8 pin)

[HDMI] micro HDMI Type D

[MIC] ช่องต่อ  3.5 มม.

ขนาด ประมาณ 124.9 มม. (W) x 86.2 มม. (H) x 77.4 มม. (D) 

(ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)

น้ำหนัก ประมาณ 410 กรัม

[รวมกับการ์ดและแบตเตอรี่]

ประมาณ 360 กรัม (เฉพาะบอดี้กล้อง)

ประมาณ 520 กรัม

[รวมเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS1442A) การ์ด และแบตเตอรี่]

ประมาณ 675 กรัม

[รวมเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS14140) การ์ด และแบตเตอรี่]

อุณหภูมิในการทำงาน 0 
o
C ถึง 40 

o
C

ความชื้นในการทำงาน 10%RH ถึง 80%

Wireless transmitter

มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (standard wireless LAN protocol)

ช่วงความถี่ที่ใช้งาน 

(ความถี่ศูนย์กลาง)

2412 MHz ถึง 2462 MHz (1ch ถึง 11ch)

วิธีการเข้ารหัส Wi-Fi compliant WPA
TM

/WPA2
TM

Access method โหมด Infrastructure

ที่ชาร์จแบตเตอรี่ (Panasonic DE-A80B):

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

กระแสไฟฟ้าอินพุต: AC  110 V ถึง 240 V, 50/60 Hz, 0.2 A

กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: DC  8.4 V, 0.65 A

ชุดแบตเตอรี่ (ลิเธี่ยมไอออน) (Panasonic DMW-BLC12E):

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

แรงดันไฟฟ้า/ความจุกระแสไฟฟ้า: 7.2 V/1200 mAh
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เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ H-FS1442A

“LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3.5–5.6 II ASPH./MEGA O.I.S.”

ความยาวโฟกัส f=14 มม. ถึง 42 มม.

(เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 28 มม. ถึง 84 มม.) 

ประเภทรูรับแสง ไดอะแฟรม 7 กลีบ/ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม

ช่วงรูรับแสง F3.5 (มุมกว้าง) ถึง F5.6 (ระยะไกล)

ค่ารูรับแสงขั้นต่ำ F22

โครงสร้างเลนส์ 9 ชิ้น ใน 8 กลุ่ม (2 ชิ้นเลนส์ Aspherical)

ระยะในการโฟกัส 0.2 ม. ถึง  (จากเส้นอ้างอิงระยะโฟกัส) 

(ความยาวโฟกัส 14 มม. ถึง 20 มม.),

0.3 ม. ถึง  (จากเส้นอ้างอิงระยะโฟกัส) 

(ความยาวโฟกัส 21 มม. ถึง 42 มม)

อัตราการขยายภาพสูงสุด: 0.17x (เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.34x)

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว

ออปติคอล

ใช้งานได้

สวิตช์ [O.I.S.] ไม่มี

(ทำการตั้งค่า [Stabilizer] ในเมนู [Rec])

เมาท์ “Micro Four Thirds Mount”

มุมรับภาพ 75 องศา (มุมกว้าง) ถึง 29 องศา (ระยะไกล)

เส้่นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์ 46 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด ประมาณ 56 มม.

น้ำหนัก ประมาณ 110 กรัม

ความยาวโดยรวม ประมาณ 49 มม. (จากปลายหน้าสุดของเลนส์ ไปจนถึงส่วนฐานของเลนส์)
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เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ H-FS14140

“LUMIX G VARIO 14–140 mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.”

ค่ารูรับแสงขั้นต่ำ F22

ความยาวโฟกัส f=14 มม. ถึง 140 มม.

(เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 28 มม. ถึง 280 มม.) 

ประเภทรูรับแสง ไดอะแฟรม 7 กลีบ/ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม

ช่วงรูรับแสง F3.5 (มุมกว้าง) ถึง F5.6 (ระยะไกล)

โครงสร้างเลนส์ 14 ชิ้น ใน 12 กลุ่ม (3 ชิ้นเลนส์ Aspherical, 2 ชิ้นเลนส์ ED)

ระยะในการโฟกัส 0.3 ม. ถึง  (จากเส้นอ้างอิงระยะโฟกัส)

(ความยาวโฟกัส 21 มม. ถึง 42 มม.),

0.5 ม. ถึง  (จากเส้นอ้างอิงระยะโฟกัส)

(ความยาวโฟกัส 22 มม. ถึง 140 มม)

อัตราการขยายภาพสูงสุด: 0.25x (เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.5x)

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว

ออปติคอล 

ใช้งานได้

สวิตช์ [O.I.S.] ใช้งานได้ (เปิด/ปิด)

เมาท์ “Micro Four Thirds Mount”

มุมรับภาพ 75 องศา (มุมกว้าง) ถึง 8.8 องศา (ระยะไกล)

เส้่นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์ 58 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด ประมาณ 67 มม.

ความยาวโดยรวม ประมาณ 75 มม. (จากปลายหน้าสุดของเลนส์ ไปจนถึงส่วนฐานของเลนส์)

น้ำหนัก ประมาณ 265 กรัม
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ระบบอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องดิจิตอล

คำอธิบาย รหัสอุปกรณ์

อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC
*1

DC Coupler
*1

ไฟวิดีโอ LED

แฟลช

ไมโครโฟน Shotgun ระบบสเตอริโอ

ไมโครโฟนสเตอริโอ

รีโมทชัตเตอร์

ฝาปิดบอดี้

อะแดปเตอร์ขาตั้งกล้อง
*2

สายเชื่อมต่อ USB

สาย AV

เมาท์อะแดปเตอร์

ชุดแบตเตอรี่

*1  อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC (อุปกรณ์เสริม) สามารถใช้งานได้เฉพาะกับ DC Coupler ของพานาโซนิค 

  (อุปกรณ์เสริม) อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC (อุปกรณ์เสริม) ไม่สามารถใช้งานได้แบบเดี่ยว

*2  ใช้งานอุปกรณ์หากเลนส์ที่ถูกติดตั้งเข้ากับกล้องสัมผัสกับฐานวางของขาตั้งกล้อง

หมายเลขผลิตภัณฑ์ได้รับการยืนยันเมื่อเดือนมีนาคม 2015 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

 อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ ในบางประเทศ

 หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริม และ/หรือหมายเลขรุ่น อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โปรดติดต่อสอบถาม

 ตัวแทนจำหน่าย

 สำหรับอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวกับเลนส์ เช่น เลนส์และฟิลเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดูจากแคตตาล็อก/

 หน้าเว็บเพจ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ
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การอ่านคู่มือการใช้งาน (รูปแบบไฟล์ PDF)

 ท่านสามารถเปิด “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” ได้จากโฟลเดอร์ “Manual” โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานกล้องสามารถดูได้จาก “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ 

PDF)” ในแผ่นดีวีดีที่จัดมาให้พร้อมกล้อง

  สำหรับ Windows:

   เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และใส่แผ่นดีวีดีคู่มือการใช้งาน (ที่จัดให้)

    หากหน้าจอแสดงภาพแบบอัตโนมัติปรากฏขึ้น ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการเลือกและทำรายการ 

    [Launcher.exe]

    ในระบบปฏิบัติการ Windows 8/Windows 8.1 ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการคลิกที่ข้อความที่

    แสดงหลังจากใส่แผ่นดีวีดี จากนั้นจึงเลือกและทำรายการ [Launcher.exe]

    ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการดับเบิ้ลคลิก [SFMXXXX] ใน [Computer] (XXXX แตกต่างกันไป

    ตามชื่อรุ่น)

   คลิกที่ [Operating Instructions]

    รายการของคู่มือการใช้งาน (รูปแบบไฟล์ PDF) จะปรากฏ

   คลิกเลือกภาษาของคู่มือการใช้งานที่ท่านต้องการเปิด

    “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” จะเปิดขึ้นมา

    ท่านสามารถบันทึก “คู่มือการใช้งานขั้นสูง” เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

 ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader ในการเรียกดู หรือพิมพ์ “คู่มือการใช้งานขั้นสูง

 (รูปแบบไฟล์ PDF)”

ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชั่นของ Adobe Reader ที่ท่านสามารถใช้กับระบบปฏิบัติการจาก

เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเมื่อเดือน พฤษภาคม 2015)

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

  สำหรับ Mac

   เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และใส่แผ่นดีวีดีคู่มือการใช้งาน (ที่จัดให้)

   เปิดโฟลเดอร์ “Manual” ในแผ่นดีวีดี

   ดับเบิ้ลคลิกที่ [INDEX.pdf]

    รายการของคู่มือการใช้งาน (รูปแบบไฟล์ PDF) จะปรากฏ

   คลิกเลือกภาษาของคู่มือการใช้งานที่ท่านต้องการเปิด

    “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” จะเปิดขึ้นมา

    ท่านสามารถบันทึก “คู่มือการใช้งานขั้นสูง” เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์
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บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

โทร. 0-2731-8888 โทรสาร: 0-2731-9976 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2729-9000

http://www.panasonic.com/th


