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ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นี้ไดใหมาพรอมกับกลอง

การดหนวยความจํามแียกจําหนายตางหาก ผูที่ซ้ือชุดเลนสหรอืชุดเมาทอะแดปเตอร 
ควรตรวจเช็คและยืนยันวาภายในบรรจุภัณฑมเีลนสหรือเมาทอะแดปเตอรอยูอยางครบถวน 
(อาจมีคูมือสําหรบัเลนสหรอือะแดปเตอรมาใหดวย)

รายการชิ้นสวนในบรรจุภณัฑ

ฝาปดตัวกลอง BF-N1

ขอบยางรองตา DK-29 
(ติดมาพรอมกับกลอง, 0 186)

กลอง

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b 
พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (ใหมาพรอมกับ
อะแดปเตอร AC สําหรับเสียบผนังหรือสายไฟ
อยางใดอยางหนึ่งโดยประเภทและรูปรางอาจ
แตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่
จําหนาย)
สายคลอง AN-DC19
ใบรับประกัน

คูมือการใชงาน
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-7P 
(Z 7 เทาน้ัน; อะแดปเตอรปล๊ักจะมีใหเฉพาะ
ประเทศหรือภูมิภาคที่ตองใช; ซึ่งรูปรางอะแดป
เตอรขึ้นอยูกับประเทศที่จําหนาย—0 29)
ตัวล็อคสาย HDMI/USB (0 188)
สาย USB UC-E24
ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1 
(0 187)

ศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon
นอกจาก คูมืออางอิงการใชงาน ทานสามารถเยี่ยมชมศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon 
เพื่อดาวนโหลดคูมือผลิตภัณฑ อัพเดทเฟรมแวร และซอฟตแวร เชน ViewNX-i
https://downloadcenter.nikonimglib.com/



iii

คูมือเลมน้ีใชไดกับท้ัง Z 7 และ Z 6 ภาพประกอบแสดง Z 7

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
สัญลักษณและเคร่ืองหมายตอไปน้ีจะใชเพื่อให ทานสามารถคนหาขอมูลท่ีตองการไดงายขึ้น:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่ปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงเปน ตัวหนา ในคูมือฉบับน้ี ภาพที่
 ปรากฏในจอภาพและชองมองภาพของกลองขณะที่ถายภาพจะเรียกวา “การแสดงผลการถายภาพ” 
สวนใหญแลวภาพประกอบจะมาจากจอภาพของกลอง

ในคูมือฉบับน้ี สมารทโฟนและแท็บเล็ตจะเรียกว า “สมารทดีไวซ”

การต้ังคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

การสนับสนุนผูใชงาน Nikon
หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ โปรดติดตอ
ตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวแทน Nikon ในพื้นท่ีของคุณ โปรดเยี่ยมชม
https://www.nikon-asia.com/support

เกี่ยวกับคูมือฉบับน้ี

D สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชผลิตภัณฑน้ี

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงเกร็ดนารูตางๆ ซึ่งเปนขอมูลเพ่ิมเติมท่ีอาจมีประโยชนตอทาน
ในการใชผลิตภัณฑน้ี

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางองิไปยังสวนอื่นๆ ในคูมือฉบับน้ี

A เพ่ือความปลอดภัยของทาน

กอนการใชงานกลองครั้งแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภยัของทาน” 
(0 xvi)
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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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• หามมองพระอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นผานเลนสโดยตรง
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความพิการทางสายตาได

• อยาหันแฟลชหรือไฟชวยหา AF ไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• เก็บผลิตภณัฑน้ีใหพนมือเด็ก
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวัง
ชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของผลิตภณัฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอรี่ เคร่ืองชารจ 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

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวตัถุ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามทิ้งผลิตภณัฑไวในที่ท่ีมีอุณหภมูิสูงเก ินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

• หามมองไฟชวยหา AF โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผลเสียตอการมองเห็นได

• หามขนยายกลองหรือเลนสท่ีตอขาตั้งกลองหร ืออุปกรณเสริมที่คลายกันไว
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตราย (แบตเตอรี่)

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

• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผสัโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอดวงตา

 คําเตือน (แบตเตอรี่)

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภณัฑ
ใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอ่ืนที่คล ายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอร่ี เชน สีตกหรือรูปราง
ผิดเพ้ียน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่ EN-EL15b แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจในเวลาที่กําหนด
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้ อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตกหรือไฟติดขึ้นได

• เมื่อไมตองการแบตเตอรี่แลว ใหติดเทปที่ขั้วท้ังสองขาง
หากมีวัตถุโลหะเขามาสมัผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทำใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได

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

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมอืเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

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

คําช้ีแจง
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจติอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

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

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตราประทับที่ออกโดย
รัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

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

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ ไมสามารถใชภาพถาย
หรือบันทึกของผลงานที่มีลขิสิทธิ์ที่สรางขึน้จาก
กลองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวน
การใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงาน
สวนบุคคลอาจมีขอจํากัดในกรณีที่เปนภาพถาย
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือ
การแสดงสด
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ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการร ับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่

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

D การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอพัเดทอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: https://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: https://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: https://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานท่ีติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: https://imaging.nikon.com/



1สวนตางๆ ของกลอง

สวนตางๆ ของกลอง
โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับช่ือและฟงกช่ันของปุมควบคุมการทํางานและ
การแสดงผลตางๆ ของกลอง ทานสามารถบุคมารกส วนนี้ไวเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหา
สวนที่เหลือของคูมอืการใชงานนี้

ในสวนนี้จะอธบิายถึงช่ือและตําแหนงของปุมควบคุมและหนาจอแสดงผลของกลอง

ตัวกลอง

สวนประกอบตางๆ ของกลอง

2

1

5

3
10

8

7

6

11

2

9

14 13 12

4

1 แปนหมุนเลือกโหมด ................................ 69
2 ชองรอยสายคลองกลอง ........................... 27
3 ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด .............. 69
4 ไมโครโฟนสเตอริโอ ................................ 118
5 ปุมบันทึกภาพยนตร ................................. 45
6 สวิทชเปดปดการทํางาน ..................... 38, 41
7 ปุมกดชัตเตอร ......................................... 41
8 ปุม E .................................................... 81

9 ปุม S ............................................... 78
10 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) ................ 61
11 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก .......................... 17
12 ลําโพง
13 แผงควบคุม ............................... 5, 149, 169
14 ชองเสียบอุปกรณเสริม (สําหรับชุดแฟลชเสริม

ภายนอก) .................................... 179, 187



2 สวนตางๆ ของกลอง

ตัวกลอง (ตอ)

1 2 3

13

6

4

5

9

8

10

11

7

12

1 เซ็นเซอรภาพ..........................................192
2 ปุมโหมดจอภาพ .................................8, 149
3 ไฟชวยหา AF ...................................43, 140
ไฟชวยลดตาแดง ....................................107
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย............................86

4 ฝาปดชองตออุปกรณเสริมและสาย USB และ 
HDMI

5 ฝาปดชองเสียบหูฟงและไมโครโฟน

6 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส ............................................. 36

7 ชองเสียบหูฟง........................................ 138
8 ไฟสถานะการชารจ .................................. 29
9 ชองตอสาย USB ........................... 184, 188

10 ชองตอสาย HDMI ......................... 184, 188
11 ขั้วตออุปกรณเสริม................................. 184
12 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก........... 184
13 ฝาปดตัวกลอง ................................. 36, 184

D อยาสัมผัสกับเซ็นเซอรภาพ
อยาใชแรงกดเซ็นเซอรภาพ กดดวยเครื่องมือทําความสะอาด 
หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ 
การกระทําเชนน้ีอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนหรือทําใหเซ็นเซอร
เสียหายได สําหรับรายละเอยีดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ใหดูท่ี “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 192)

เซ็นเซอรภาพ



3สวนตางๆ ของกลอง

20 19 1718

13
12
11

14
15
16

1

6

2

4

3

5

87 9 10

1 เซ็นเซอรตรวจจับสายตา............................. 8
2 ชองมองภาพ ................................. 6, 8, 175
3 ขอบยางรองตา ...................................... 186
4 ปุม K ................................................... 49
5 ปุม O ..................................................... 51
6 หนาจอ ....................................... 6, 10, 169
7 ปุมปรับแกสายตา ...................................... 8
8 ปุม DISP ................................................ 15
9 ตัวเลือกภาพถาย/ภาพยนตร ............... 41, 45

10 ปุม AF-ON ............................................. 17

11 ปุมเลือกคําสั่งยอย ............................. 17, 88
12 ปุม i ............................................... 21, 91
13 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา.... 32
14 ไฟแสดงการเขาถึง

การดหนวยความจํา ......................... 33, 85
15 ปุม J .................................... 18, 146, 148
16 ปุมเลือกคําสั่ง .......................................... 18
17 ปุม G ............................................... 18
18 ปุม c (E) ........................................... 83
19 ปุม W (Q)........................................... 20
20 ปุม X ..................................................... 60

D จอภาพ
ระดับมุมของจอภาพสามารถปรับไดตามภาพที่แสดง



4 สวนตางๆ ของกลอง

ตัวกลอง (ตอ)

5

4

2

3

8

10

9

1

6

7

1 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ...........................17
2 ปุม Fn1 .............................................24, 62
3 ปุม Fn2 .............................................24, 53
4 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ .............32
5 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ..........................32

6 เมาทเลนส............................................... 36
7 ปุมถอดเลนส ........................................... 37
8 ขั้ว CPU
9 ชองตอขาตั้งกลอง.................................... 76

10 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ................ 189

D หมายเลขรุนผลติภัณฑ
สามารถดูหมายเลขรุนของผลิตภัณฑน้ีไดโดยการเปดจอภาพ
ออก



5สวนตางๆ ของกลอง

แผงควบคุม
แผงควบคุมจะสวางเมื่อเปดกลอง ตามคาที่ตั้งจากโรงงาน จะแสดงสัญลักษณดังตอไปนี้; 
สามารถดูรายการทั้งหมดของสัญลักษณที่ปรากฏในแผงควบคุมไดที่ “แผงควบคุม” (0 178)

1 2

7

6 5

3

4

1 ความไวชัตเตอร ................................. 70, 71
2 รูรับแสง................................................... 71
3 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 34
4 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ

หนวยความจําสําหรับการถายภาพมากกวา 
1000 ภาพ) ........................................... 34

5 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 34, 234
6 โหมดลั่นชัตเตอร ...................................... 83
7 คาความไวแสง (ISO) ............................... 78



6 สวนตางๆ ของกลอง

จอภาพและชองมองภาพของกลอง
ตามคาทีต่ั้งจากโรงงาน สัญลักษณดังตอไปนี้จะปรากฏ
ในจอภาพและชองมองภาพเมื่ออยูในโหมดถายภาพ; 
สามารถดูรายการทั้งหมดของสัญลักษณ ไดที่ 
“หนาจอกลองและแผงควบคุม” (0 169)

จอภาพ ชองมองภาพ

1

11

32 4 5 6 7 8

15

9

12

14

13

10

23
22

21

1618 171920

24

24 3 45 6

16

7 811 921 22 10

151318 1720 141 19

2

1 โหมดถายภาพ..........................................69
2 จุดโฟกัส.............................................42, 55
3 โหมดลั่นชัตเตอร...............................83, 111
4 โหมดโฟกัส...............................53, 131, 137
5 โหมดพื้นท่ี AF ..........................55, 131, 137
6 Active D-Lighting .................110, 129, 136
7 Picture Control .......................93, 128, 135
8 ไวตบาลานซ.......................62, 98, 127, 134
9 พ้ืนท่ีภาพ ...............................119, 125, 133

10 ขนาดภาพ......................................106, 126
11 คุณภาพของภาพ ............................104, 126
12 สัญลักษณ i ...................................13, 21

13 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 72
สวนแสดงผลการชดเชยแสง...................... 81

14 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 
1000 ภาพ) ........................................... 34

15 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 34, 234
16 คาความไวแสง (ISO)............................... 78
17 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)....... 78

สัญลักษณแสดงคาความไวแสง ISO 
อัตโนมัติ................................................ 80



7สวนตางๆ ของกลอง

รายการเหลานี้จะ ปรากฏในโหมดภาพยนตร

18 รูรับแสง................................................... 71
19 ความไวชัตเตอร ................................. 70, 71
20 ระบบวัดแสง.......................... 108, 130, 137
21 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 34

22 สัญลักษณระบบลดภาพสั่นไหว ...... 112, 131
23 ถายภาพแบบสัมผัส ........................... 10, 58
24 สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”............ 40

จอภาพ ชองมองภาพ

3

1

5

4

2

8
7

9

6

10

1 43

597 28

10

6

1 สัญลักษณแสดงการบันทึก ....................... 45
ปดการบันทึก........................................... 46

2 เวลาท่ีเหลือ ............................................. 45
3 ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม/

คุณภาพของภาพ ................. 116, 133, 134
4 ชื่อไฟล .................................................. 133

5 โหมดลั่นชัตเตอร (การถายภาพนิ่ง)............ 83
6 ติดตามวัตถุ ............................................. 57
7 ระดับเสียง ............................................. 118
8 ความไวของไมโครโฟน ................... 118, 138
9 การตอบสนองความถี่............................. 138

10 กรอบพ้ืนท่ี AF ......................................... 55



8 สวนตางๆ ของกลอง

สวนนี้จะอธิบายวิธีการใชงานปุมควบคุมการทํางานและการแสดงผลตางๆ ของกลอง

ชองมองภาพ
การแนบตาที่ชองมองภาพจะทําใหเซ็นเซอรตรวจจับสายตา
ทํางาน และเปลี่ยนการแสดงผลจากจอภาพไปที่
ชองมองภาพแทน (โปรดทราบวาเซ็นเซอรตรวจจับสายตา
จะตอบสนองตอวัตถุอ่ืนอยางเชนนิ้วมอืไดเชนกัน) สามารถ
ใชชองมองภาพเพื่อดูเมนูตางๆ และแสดงภาพได
หากตองการ

ปุมโหมดจอภาพ
กดปุมโหมดจอภาพเพื่อสลับไปมาระหวางชองมองภาพและ
จอภาพ

ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

D ปุมปรับแกสายตา
หากตองการโฟกัสชองมองภาพ ใหดึงปุมปรับแกสายตาออกมา
แลวหมุน ท้ังน้ีตองระวังอยาใหน้ิวมือหรือเล็บไปโดนตาของทาน 
กดปุมปรับแกสายตากลับเขาท่ีเม่ือทานปรับโฟกัสไดตามที่ทาน
พอใจแลว

A การใชงานเปนเวลานาน
ในกรณีท่ีใชงานชองมองภาพเปนเวลานาน ทานสามารถปรับความสวางและเฉดสีของชองมองภาพได
เพื่อความสะดวกในการมองภาพไดโดยการเลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 
(นําการตั้งคาไปใชกับไลฟวิว)

A โหมดจอภาพ
ทานสามารถจํากัดตัวเลือกท่ีใชไดของโหมดจอภาพโดยใชตัวเลือก จํากัดการเลอืกโหมดจอภาพ 
ในเมนูตั้งคาได

เซ็นเซอรตรวจจับสายตา



9สวนตางๆ ของกลอง

กดปุมโหมดจอภาพเพื่อหมนุไปตามการแสดงผลดังน ี

สลับจออัตโนมัติ: กลองจะสลับการแสดงผลจากจอภาพไปเปนชองมอง
ภาพเมื่อทานแนบตาที่ชองมองภาพและจะสลับจากช องมองภาพไปเปน
จอภาพเมื่อทานถอนตาออก

เฉพาะชองมองภาพ: ใชงานชองมองภาพสําหรับการถายภาพ เมนู 
และการแสดงภาพ; จอภาพจะไมแสดงผลใดๆ

เฉพาะจอภาพ: ใชงานจอภาพสําหรับการถายภาพ เมนู และการแสดงภาพ; 
ชองมองภาพจะไมแสดงผลใดๆ แมวาทานจะแนบตาไว ท่ีชองมองภาพก็ตาม

ชองมองภาพเปนหลัก: กลองน้ีจะมีฟงกชั่นท่ีใชงานไดใกลเคียงกับกลอง
ดิจิตอล SLR ท่ีมีอยูในปจจุบัน เม่ือแนบตาที่ชองมองภาพจะทําใหชองมอง
ภาพเปดทํางานและเมื่อถอนตาออกจะทําใหชองมองภาพปดทํางาน 
ในโหมดถายภาพ หนาจอจะไมแสดงผลใดๆ เม่ืออยูในโหมดภาพยนตร 
การแสดงภาพ หรือเม่ือเมนูแสดงอยู หนาจอจะเปดทํางานเมื่อถอนตาออก
จากชองมองภาพ



10 สวนตางๆ ของกลอง

การควบคุมดวยระบบสัมผัส
สามารถใชจอภาพไวตอการสัมผัสเพื่อปรบัการตั้งคาของ
กลอง โฟกัสและลั่นชัตเตอร แสดงภาพถายและภาพยนตร 
ปอนขอความ และคนหาเมนูตางๆ การควบคุมดวยระบบ
สัมผัสจะใชไมไดขณะที่ใชงานชองมองภาพ

❚❚การโฟกัสและการลัน่ชัตเตอร
แตะที่จอภาพเพื่อโฟกัสบนจุดที่เลือก (สัมผัส AF) ในโหมด
ภาพถาย ชัตเตอรจะลั่นเมือ่ทานยกนิ้วมือออกจากหนาจอ 
(ชัตเตอรสัมผัส)

สามารถปรับการตั้งคาสัมผัส AF ไดโดยการแตะที่
สัญลักษณ W (0 58)



11สวนตางๆ ของกลอง

❚❚การปรับการต้ังคา
แตะการตั้งคาที่ไฮไลทไวในหนาจอแลวเลือกต ัวเลือกที่
ตองการโดยแตะที่สัญลักษณหรอืแถบเลื่อน กดปุม J 
เพื่อเลือกตัวเลือกที่ตองการและกลับไปยังการแสดงผล
การถายภาพหรือ แตะ Z เพื่อออกจากการตั้งคาโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลง

❚❚แสดงภาพ
ปดนิ้วไปทางซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่นๆ ระหวางทีก่ําลัง
แสดงภาพเต็มจอ

ในมุมมองแบบเต็มจอ การแตะที่ดานลางของหนาจอ
จะทําใหแถบการเลื่อนภาพ ปรากฏข้ึนมา เลื่อนนิว้มอื
ไปทางซายหรอืขวาบนแถบเพื่อเลื่อนดภูาพอื่นๆ 
อยางรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ



12 สวนตางๆ ของกลอง

ใชการถางและบีบนิว้เพื่อซูมเขาและซูมออก รวมถึงการ
เลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนหนาจอ และทานยังสามารถแตะหนาจอ
สองครั้งอยางรวดเรว็เพื่อซูมเขาจากการแสดงภาพเต็มจอ
หรือยกเลิกการซูม

หากตองการ “ซูมออก” เพื่อดูภาพขนาดยอ ใหใชการบีบนิ้ว
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ ใชการบีบนิว้เขาและการ
กางนิ้วออกเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะแสดงตั้งแต  4, 9 และ 
72 ภาพ

❚❚การเลนไฟลภาพยนตร
แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเริม่เลนไฟลภาพยนตร 
(ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1) แตะที่หนาจอ
เพื่อหยุดช่ัวคราวหรือตอ หรือแตะที่ Z เพื่อออกจาก
การแสดงภาพแบบเต็มจอ

คําแนะนํา



13สวนตางๆ ของกลอง

❚❚ เมน ูi
แตะที่สัญลักษณ i เพื่อแสดงเมนู i 
ระหวางการถายภาพ (0 21, 91)

แตะที่รายการเพื่อดูตัวเลือก

❚❚การปอนขอความ
เมื่อแปนพิมพแสดงอยู ทานสามารถปอนขอความโดยการ
แตะตัวอักษร (ในการสลับแปนพิมพเปนตัวอักษรพ ิมพใหญ
และพิมพเล็ก ใหแตะปุมการเลือกแปนพิมพ) หรอืยาย
เคอรเซอรโดยการแตะที่พื้นที่แสดงขอความ

พ้ืนท่ีแสดงขอความ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ การเลือก
แปนพิมพ
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❚❚การคนหาเมนู
เลื่อนขึ้นหรอืลงเพื่อเลื่อนหนาจอ

แตะสัญลักษณเมนูเพื่อเลือกเมนู

แตะรายการเมนเูพื่อแสดงตัวเลือก และแตะสัญลักษณ 
หรือตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยน

ถาตองการออกโดยไมเปลี่ยนการตั้งคา ใหแตะ Z

D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสจะตอบสนองตอไฟฟาสถิตและอาจไมตอบสนองเมื่อติดฟลมปองกันของผูผลิตรายอื่น 
เม่ือใชเล็บหรือใสถุงมือสัมผัส หรือเม่ือสัมผัสหลายท่ีพรอมกัน อยาใชแรงมากเกินไปหรือสัมผัสหนาจอ
ดวยวัตถุท่ีแหลมคม

A เปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส
ทานสามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบ
สัมผัส ในเมนูตั้งคา (0 150)
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ปุม DISP
ใชปุม DISP เพื่อดูหรอืซอนสัญลักษณในจอภาพหรอื
ชองมองภาพ

❚❚ โหมดถายภาพ
ในโหมดถายภาพ การกดปุม DISP จะเปลี่ยนการแสดงผลดังตอไปนี้:

1 ไมแสดงผลเมื่อเลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 (นําการตั้งคาไปใชกับไลฟววิ) 
หรือเลือก เปด สําหรับ การซอนภาพขณะถาย ในโหมดการถายภาพซอน

2 ไมแสดงผลในชองมองภาพ
3 แสดงผลเมื่อติดชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300 เขากับชองเสียบ

อุปกรณเสริม หรือใชรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 ส่ังการทํางานชุดแฟลชดวยสัญญาณวิทยุ

แสดงสัญลักษณ การแสดงผลอยางงาย กราฟฮิสโตแกรม 1

ขอมูลแฟลช 2, 3 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ 2 ระนาบกลอง
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❚❚ โหมดภาพยนตร
ในโหมดภาพยนตร การกดปุม DISP จะเปลี่ยนการแสดงผลดังตอไปนี้:

แสดงสัญลักษณ การแสดงผลอยางงาย

ระนาบกลอง กราฟฮิสโตแกรม
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ปุมเลือกคําสั่งยอย
ใชปุมเลือกคําสั่งยอยเปนคันบังคับในการเลือกจุดโฟกัส 
หรือกดตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งยอยเพื่อล็อคโฟกัสและ
คาแสง (0 88, 89)

ปุม AF-ON
ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ ปุม AF-ON สามารถใชเพื่อการ
โฟกัสได

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ใชแปนหมนุเลือกคําสั่งเพื่อปรับความไวชัตเตอรหรือรูรบัแสง
หรือใชรวมกับปุมอ่ืนๆ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค าของกลอง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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ปุม G
กดปุม G เพื่อดูเมนู

❚❚การใชเมนู
ทานสามารถคนหาเมนูตางๆ โดยใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J

9

1
2
3
4
5
6
7
8

1 D: เมนูแสดงภาพ ............................... 123
2 C: เมนูถายภาพ ................................. 125
3 1: เมนูถายภาพยนตร .......................... 133
4 A: เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง .......... 139
5 B: เมนูตั้งคา ......................................... 148
6 N: เมนูรีทัช ......................................... 154
7 O/m: เมนูของฉันหรือคาท่ีเพิ่งตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน) .................... 156
8 d: สัญลักษณแสดงวิธีใช ........................ 20
9 ตัวเลือกเมนู........................................... 123

1: เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

3: เลื่อนเคอรเซอรลง

2: เลือกรายการที่ไฮไลทหรือ
แสดงเมนูยอย

4: ยกเลิกและกลับไปยังเมนู
กอนหนา

J: เลือกรายการที่ไฮไลท
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1 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนปูจจบุนั
กดปุม 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

2 เลือกเมนู
กดปุม 1 หรอื 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

3 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กดปุม 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอร
ไวในเมนูที่เลือก

4 ไฮไลทรายการเมนู
กดปุม 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการ
เมนู (รายการที่แสดงดวยสีเทาคือ
รายการที่ไมสามารถเลือกไดใน
ขณะนั้น)
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5 แสดงตัวเลือก
กดปุม 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนูที่เลือกไว

6 ไฮไลทตัวเลือก
กดปุม 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก 
(ตัวเลือกที่แสดงดวยสีเทาคือตัวเลือก
ที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น)

7 เลือกรายการที่ไฮไลท
กดปุม J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนูโดย
ไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G หากตองการออกจากเมนูและ
กลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร ึ่งหนึ่ง

นอกจากนี้ ทานยังสามารถคนหาเมนูตางๆ ไดโดยใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 14)

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมลางซายของหนาจอ ทานสามารถดูคําอธิบายของตัวเลือกหรือ
เมนูท่ีเลือกไวในปจจุบันไดโดยกดปุม W (Q) กดปุม 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนขอความ หรือกดปุม 
W (Q) อีกคร้ังเพื่อกลับไปยังเมนู
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ปุม i (สัญลักษณ i)
หากตองการเขาถึงการตั้งคาที่ใชบอยอยางรวดเร็ว ใหกดปุม i หรอืแตะสัญลักษณ i 
ในหนาจอ

แตะรายการที่ตองการหรอืรายการที่ไฮไลทแลวกดปุม J 
เพื่อดูตัวเลือก ทานสามารถปรบัการตั้งคาตางๆ ไดโดย
ไฮไลทรายการแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง รายการที่
แสดงในโหมดถายภาพ (0 92) จะแตกตางจากรายการ
ที่แสดงในโหมดภาพยนตร (0 114)

หรือ

A เมนูแสดงภาพ i
การกดปุม i ในระหวางการแสดงภาพจะเปนการเปดเมนู
ท่ีเปลี่ยนตามบริบทการใชงานของตัวเลือกการแสดงภาพ
ท่ีใชงานบอย
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❚❚การปรับแตงเมน ูi
สามารถเลือกรายการที่แสดงอยูในเมนู i ของโหมดถายภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (ปรับแตงเมนู i )

1 เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง ใหไฮไลทการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (ปรับแตงเมนู i ) แลวกดปุม J 
(สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานเมนู โปรดดู 
“ปุม G”, 0 18)

2 เลือกตําแหนง
ไฮไลทตําแหนงในเมนูที่ทานตองการแกไขแลว
กดปุม J

3 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกแลวกดปุม J เพื่อกําหนดไวที่ตําแหนง
ที่เลือกแลวยอนกลับไปที่เมนทูี่แสดงในขั้นตอนที่ 2 
ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3 ตามตองการ

4 ออก
กดปุม G เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
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A ตัวเลือกที่สามารถเพิ่มไปที่เมนู i ได
สามารถเพิ่มตัวเลือกดังตอไปน้ีไปท่ีเมนู i สําหรับโหมดถายภาพได:

• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• คุณภาพของภาพ
• ขนาดภาพ
• ชดเชยแสง
• ตั้งคาความไวแสง (ISO)
• ไวตบาลานซ
• ตั้งคา Picture Control
• พ้ืนท่ีสี
• Active D-Lighting
• ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน
• ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง
• ระบบวัดแสง
• โหมดแฟลช

• ชดเชยแสงแฟลช
• โหมดโฟกัส
• โหมดพื้นท่ี AF
• ระบบลดภาพสั่นไหว
• ถายครอมอัตโนมัติ
• การถายภาพซอน
• HDR (High Dynamic 

Range)
• ถายภาพแบบไมมีเสียง
• โหมดลั่นชัตเตอร
• กําหนดการควบคุมเอง
• โหมดหนวงเวลาถาย

• มานชัตเตอรชุดแรกแบบ
อเิล็กทรอนิกส

• นําการตั้งคาไปใชกับไลฟวิว
• ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนท่ี
• ไฮไลทเสนขอบท่ีเขาโฟกัส
• ความสวางของจอภาพ/
ชองมองภาพ

• การเชื่อมตอบลูทูธ
• การเชื่อมตอ Wi-Fi

สามารถปรับแตงเมนู i ของโหมดภาพยนตรไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (ปรับแตง
เมนู i ); ตัวเลือกจะแตกตางจากตัวเลือกในโหมดถายภาพ
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ปุมฟงกชั่น (Fn1 และ Fn2)
สามารถใชปุม Fn1 และ Fn2 เพื่อเรยีกใชการตั้งคาที่เลือก
ระหวางการถายภาพไดอยางรวดเร็ว สามารถเลือกการตั้งคา
ที่กําหนดใหกับปุมเหลานีไ้ดโดยใชการตั้งค าแบบกําหนดเอง 
f2 (กําหนดการควบคุมเอง) และสามารถปรับแตง
การตั้งคาที่เลือกไวไดทั้งโดยการกดปุมเพียงอยางเดียวหรือ
การกดปุมรวมกับการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ตามคา
ตั้งจากโรงงาน ปุม Fn1 จะใชในการปรับไวตบาลานซ 
และปุม Fn2 จะใชเลือกโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF

❚❚การปรับแตงปุมฟงกชั่น
สามารถเลือกฟงกช่ันทีท่ํางานโดยการกดปุมฟงกช่ันในโหมดถายภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f2 (กําหนดการควบคุมเอง)

1 เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง ใหไฮไลทการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f2 (กําหนดการควบคุมเอง ) 
แลวกดปุม J (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานเมนู 
โปรดดูที่ “ปุม G”, 0 18)

ปุม Fn1

ปุม Fn2
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2 เลือกปุม
ไฮไลทตัวเลือกทีต่องการจากนัน้กดปุม J เลือก 
ปุม Fn1 เพื่อเลือกหนาที่ของปุม Fn1 เลือก ปุม Fn2 
เพื่อเลือกหนาที่ของปุม Fn2

3 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกแลวกดปุม J เพื่อกําหนดใหกับ
ปุมที่เลือกแลวยอนกลับไปทีเ่มนูที่แสดงในข ั้นตอนที่ 2 
ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเลือกหนาทีส่ําหรับ
ปุมที่เหลือ

4 ออก
กดปุม G เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
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A หนาที่ที่สามารถกําหนดใหกับปุมฟงกช่ันได
สามารถเพิ่มหนาท่ีเหลาน้ีใหกับปุมฟงกชั่นในโหมดถายภาพได:

• AF-ON
• ล็อค AF เทาน้ัน
• ล็อค AE (คาง)
• ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อล่ันชัตเตอร)
• ล็อค AE เทาน้ัน
• ล็อค AE/AF
• ล็อคคาแสงแฟลช
• c ไมใช/เปดใช
• ดูตัวอยาง
• วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ
• วัดแสงเนนกลางภาพ
• วัดแสงเฉพาะจุด
• ระบบวัดแสงท่ีเนนไฮไลท
• ถายตอเน่ืองแบบครอม

• เลือกลั่นชัตเตอรพรอมกัน
• + NEF (RAW)
• แสดงเสนตารางสาํหรับจดัภาพ
• เปด/ปดซูม
• เมนูของฉัน
• ไปรายการบนสดุในเมนูของฉนั
• แสดงภาพ
• ปองกัน
• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• คุณภาพของภาพ/ขนาด
• ไวตบาลานซ
• ตั้งคา Picture Control
• Active D-Lighting
• ระบบวัดแสง

• โหมดแฟลช/การชดเชย
• โหมดโฟกัส/โหมดพื้นท่ี AF
• ถายครอมอัตโนมัติ
• การถายภาพซอน
• HDR (High Dynamic 

Range)
• โหมดหนวงเวลาถาย
• ล็อคความไวชัตเตอรและ
รูรับแสง

• ไฮไลทเสนขอบท่ีเขาโฟกัส
• ใหคะแนน
• เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี 

CPU
• ไมมี

สามารถเลือกหนาท่ีของปุมฟงกชั่นในโหมดภาพยนตรไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง g2 
(กําหนดการควบคุมเอง); ซึ่งตัวเลือกท่ีสามารถใชไดจะแตกตางจากตัวเลือกในโหมดถายภาพ
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ข้ันตอนแรก
ทําตามขั้นตอนในบทนี้ใหเสร็จสิ้นกอนทีจ่ะเริ่มถายภาพครั้งแรก

สายคลองกลองจะใหมาพรอมกับกลอง; สายคลองกลองเพิ่มเติมจะมจํีาหนายแยกตางหาก 
รอยสายคลองเขากับชองรอยบนตัวกลองใหแนน

รอยสายคลองกลอง
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สามารถชารจแบตเตอรี่ไดโดยใชเครื่องชารจแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร AC สําหรบัชารจ
แบตเตอรี่ (อะแดปเตอร AC สําหรบัชารจแบตเตอรี่จะมาพรอมกับ Z 7 และสามารถซ้ือแยก
ตางหากไดสําหรบั Z 6)

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรี่ EN-EL15b ที่ใหมาและเสียบเครื่องชารจ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับประเทศหรอืภมูิภาค 
เครื่องชารจอาจใหมาพรอมกับอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนังหรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง
• อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง: เสียบอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนังเขากับชองเสียบ 

AC ของเครื่องชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนังตามที่แสดงในภาพ 
(w) แลวหมุนอะแดปเตอร 90 องศา เพื่อใหอยูในตําแหน ง (e) ใสแบตเตอรี่แลวเสียบปล๊ัก
เครื่องชารจ

• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่แลวเสียบ
ปล๊ักสายไฟ

ชารจแบตเตอรี่

D แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
อานและทําตามคําเตือนและขอควรระวังใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน” (0 xvi) และ 
“การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง” (0 197)

กานล็อคอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง
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ไฟสถานะ CHARGE (การชารจ) จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรีท่ี่หมดแลว
จะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
เมื่อใสแบตเตอรี ่EN-EL15b ลิเธียมไอออนแบบรชีารจเขาไปในกลองแลว จะสามารถชารจ
แบตเตอรีไ่ดโดยเชื่อมตออะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรีท่ี่ใหมา (อะแดปเตอร AC 
จะใชชารจแบตเตอรี ่EN-EL15a และ EN-EL15 ไมได; ใหใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25a 
ที่ใหมาแทน) แบตเตอรี่ที่หมดแลวจะใชเวลาชาร จจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที 
โปรดทราบวาในประเทศหรือภูมภิาคที่ตองการ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่จะมี
อะแดปเตอรปล๊ักติดมาดวย; ซ่ึงรูปรางอะแดปเตอรข้ึนอยูกับประเทศที่จําหนาย

1 ใสแบตเตอรี่ EN-EL15b ในกลอง (0 32)

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ
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2 หลังจากที่ปดกลองเรียบรอยแลว ใหเชื่อมตออะแดปเตอร AC สําหรับชารจ
แบตเตอร่ีกับอะแดปเตอรปล๊ักแลวจึงเสียบปลัก๊เขากบัชองเสียบไปตรงๆ 
โดยไมเอียง และปฏิบัติตามขอควรระวังอีกคร้ังเมื่อจะถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอร่ี

ไฟสถานะ CHARGE (การชารจ) ของกลองจะติดเปนสีเหลืองอําพันในระหวางที่
กําลังชารจ และจะดับลงเมือ่การชารจเสรจ็ส้ินแลว โปรดทราบวา แมกลองจะสามารถ 
ใชงานไดในขณะเชื่อมตอ แตแบตเตอรี่จะไมชาร จและกลองจะไมดึงพลังงาน
จากอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่มาใชขณะท ี่กลองเปดอยู

3 ถอดปลั๊กและถอดอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร ี่หลังจากการชารจ
เสร็จสิ้น

ไฟสถานะ การชารจ

ชองเสียบ

อะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอร่ี
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D ไฟสถานะ CHARGE (การชารจ)
ถาแบตเตอรี่ไมสามารถชารจไดโดยใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี อยางเชน กรณีท่ี
ไมรองรับแบตเตอรี่หรือกรณีท่ีอุณหภูมิของกลองสูงเกินไป ไฟสถานะ CHARGE (การชารจ) จะกะพริบ
อยางรวดเร็วเปนเวลาประมาณ 30 วินาที จากน้ันจะปดการทํางาน ถาไฟสถานะ CHARGE (การชารจ) 
ปดการทํางานและทานไมสามารถสังเกตการชารจแบตเตอร่ีได เปดกลองแลวตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
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กอนที่จะใสหรอืถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบวาสวทิชเปดปดของกลอง
อยูในตําแหนง ปด แลว ใสแบตเตอรีใ่นทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยใหแบตเตอรี่กด
กานล็อคแบตเตอรีส่ีสมไวที่ดานหนึ่ง กานลอ็คจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมือ่ใสแบตเตอรี่ลงไป
จนสุด

ถือการดหนวยความจําตามแนวที่แสดงในภาพ แลวสอดเขาไปในชองจนคลิกเขาที่

ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

กานล็อคแบตเตอรี่
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D การนําแบตเตอรี่ออก
ในการถอดแบตเตอรี่ ใหปดการทํางานกลอง แลวเปดฝาปด
ชองบรรจุแบตเตอรี่ กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศร
ท่ีแสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แลวใชมือดึงแบตเตอร่ี
ออก

D การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปด
การทํางานของกลอง จากน้ัน เปดฝาปดชองบรรจุแผน
การดหนวยความจํา แลวกดการดลงเพื่อใหการดด ีดตัวออก 
(q) จากน้ันจะสามารถดึงการดออกดวยมือได (w)
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ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานของแบตเตอรีจ่ะแสดงอยูที่หนาจอและแผงควบคุมในขณะที่เปดกลอง

ระดับพลังงานของแบตเตอรีท่ี่แสดงอยูจะเปลี่ยนไปเมื่อระดับพลังงานของแบตเตอรี่ลดลง 
จาก L ไปเปน K, J, I และสุดทายคือ H เมื่อระดับพลังงานในแบตเตอรี่
ลดลงจนถึง H ใหหยุดการถายภาพแลวชารจแบตเตอรีห่รือเปล่ียนไปใชแบตเตอรี่สํารอง 
เมื่อแบตเตอรี่หมด สัญลักษณ H จะกะพรบิ; ใหชารจแบตเตอรีห่รือเปล่ียนไปใช
แบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
เมื่อเปดกลอง การแสดงผลการถายภาพและแผงควบค ุมจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถ
บันทกึไดในการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000 จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียง
ที่สุด เชน คาระหวาง 1400 ถึง 1499 จะแสดงเปน 1.4 k)

จอภาพ ชองมองภาพ แผงควบคุม

จอภาพ ชองมองภาพ แผงควบคุม
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D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําออกจากกลอง 
ปดกลองหรือนําแบตเตอรี่ออก หรือถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมตหรือขณะที่กําลังบันทึก 
ลบหรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอรหรืออปุกรณอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําให
ขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

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

D ไมไดใสการดหนวยความจํา
ถาไมไดใสการดหนวยความจําไว สัญลักษณ “ไมมีการดหนวยความจํา” จะปรากฏขึ้นในการแสดงผล
การถายภาพและ [–E–] จะ ปรากฏทั้งในแผงควบคุมและการแสดงผลการถายภาพ
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กลองสามารถใชไดกับเลนส Z เมาท กอนทีจ่ะประกอบหรอืถอดเลนสออก ใหตรวจสอบ
วาสวิทชเปดปดของกลองอยูในตําแหนง OFF แลว ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมือ่
ถอดฝาปดตัวกลองหรือเลนสออก และตรวจสอบใหแน ใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออก
กอนถายภาพ เลนสทีม่ักใชเปนภาพประกอบในคูมอืเลมนี้คือ NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

ประกอบเลนส

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

G
อยาสัมผัสกับ
เซ็นเซอรภาพหรือ
ชองเชื่อมตอเลนส

หมุนเลนสตามภาพจนคลิกเขาท่ี
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D เลนส F เมาท
ตรวจสอบใหแนใจวาตอเมาทอะแดปเตอร FTZ แลว (ใหมาดวยหรือมีแยกจําหนายตางหาก, 0 226) 
กอนการใชเลนส F เมาท การพยายามใสเลนส F เมาท กับกลองโดยตรงอาจทําใหเลนสหรือเซ็นเซอร
ภาพชํารุดเสียหายได

D เลนสที่มีปุมยืดหดกระบอกเลนส
เลนสท่ีมีปุมยืดหดกระบอกเลนสจะตองยืดกระบอกเลนสออก
ใหสุดกอนท่ีจะใชงาน หมุนวงแหวนปรับระยะซูมตามที่แสดง
ในภาพจนกวาเลนสจะคลิกเขาท่ีจุดท่ียืดท่ีสุด

D การถอดเลนส
ตรวจสอบวาไดปดการทํางานของกลองแลวกอนถอดหรือเปลี่ยน
เลนส ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว 
พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว 
ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี
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ตัวเลือกภาษาในเมนูตัง้คาจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดเมนูครั้งแรก เลือกภาษาและตั้ง
นาฬิกาในกลอง

1 เปดกลอง
หมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปที่ ON

2 เลือก ภาษา (Language) ในเมนูต้ังคา
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูกลอง จากนั้นไฮไลท 
ภาษา (Language) ในเมนูตั้งคาแลวกดปุม 2 
(สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานเมนู โปรดดทูี่ 
“ปุม G”, 0 18)

3 เลือกภาษา
กดปุม 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทภาษาที่ตองการจากนั้นกดปุม J (ภาษาที่มีใหเลือก
จะขึ้นอยูกับประเทศหรอืภมูิภาคที่ซ้ือกลอง)

เลือกภาษาและตั้งนาฬิกา



39ขั้นตอนแรก

4 เลือก โซนเวลาและวันท่ี
ไฮไลท โซนเวลาและวันท่ี แลวกดปุม 2

5 เลือกโซนเวลา
เลือก โซนเวลา และเลือกโซนเวลาในปจจุบันของทาน 
(หนาจอจะแสดงเมืองในโซนทีถู่กเลือกและความ
แตกตางของเวลาในโซนที่เลือกเปรียบเทยีบกับ UTC) 
กดปุม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยัง
เมนูโซนเวลาและวันที่

6 เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน
เลือก ชดเชยเวลากลางวัน จากนัน้ไฮไลท เปด หรือ 
ปด แลวกดปุม J การเลือก เปด จะทําใหนาฬิกา
เพิ่มเวลาขึ้นอีกหนึ่งช่ัวโมง

7 ต้ังนาฬิกา
เลือก วันท่ีและเวลา และใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อตั้งเวลา
นาฬิกา กดปุม J เมือ่ตั้งนาฬิกาเปนวันที่และเวลา
ปจจุบัน (โปรดทราบวากลองจะใชนาฬิกาแบบ 
24 ช่ัวโมง)
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8 เลือกรูปแบบวันท่ี
หากตองการใหเปนลําดับของการแสดงป เดือน และ
วันที่ ใหเลือก รูปแบบวันที่ จากนั้นไฮไลทที่ตัวเลือก
ที่ตองการแลวกดปุม J

9 ออกไปยังโหมดถายภาพ
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

D สัญลักษณ t (“ยังไมไดตั้งเวลา”)
นาฬิกาในกลองไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจไดโดยแยกตางหาก ซึ่งจะไดรับการชารจ
ตามความเหมาะสมเมื่อใสแบตเตอรี่หลักไว การชารจสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดประมาณ
หน่ึงเดือน ถาสัญลักษณ t กะพริบอยูในหนาจอ แสดงวานาฬิกาไดถูกรีเซ็ตและวันท่ีกับเวลาที่ใช
กับภาพที่ถายใหมจะไมถูกตอง ใชตัวเลือก โซนเวลาและวนัที่ > วันที่และเวลา ในเมนูตั้งคาเพื่อตั้ง
นาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 149)

A SnapBridge
ใชแอพ SnapBridge เพ่ือซิงคนาฬิกาของกลองใหตรงกับนาฬิกาของสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต 
(สมารทดีไวซ) ดูรายละเอียดบนวิธีใชออนไลนของ SnapBridge
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การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการถายภาพและการดูภาพเบื้องตน

ทําตามขั้นตอนดานลางนี้เพื่อถายภาพในโหมด b (อัตโนมัติ) โหมด “เล็งแลวถาย” 
แบบอัตโนมตัิ ซ่ึงกลองจะควบคุมการตั้งคาสวนใหญตามสภาวะการถายภาพ

1 เปดกลอง
จอภาพและแผงควบคุมจะสวาง

2 เลือกโหมดถายภาพ
หมุนตัวเลือกภาพถาย/ภาพยนตร
ไปที่ C

3 เลือกโหมด b
กดปุมปลดล็อคแปนหมนุเลือกโหมดที่
ดานบนของกลอง แลวหมุนแปนหมุน
เลือกโหมดไปที่ b

การถายภาพ (โหมด b)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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4 เตรียมกลองใหพรอม
จับมือจับของกลองดวยมอืขวาและประคองตัวกลองหรือเลนสดวยมือซาย วางขอศอก
ของทานตรงขางหนาอก

5 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพแลวใชปุมเลือกคําสั่งยอยหรือ
ปุมเลือกคําสั่งในการจัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุ
ที่จะถาย

การจัดองคประกอบภาพในชองมองภาพ

ทิศทางแนวนอน (กวาง) ทิศทางแนวตั้ง (สูง)

การจัดองคประกอบภาพในจอภาพ

ทิศทางแนวนอน (กวาง) ทิศทางแนวตั้ง (สูง)

จุดโฟกัส
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6 โฟกัส
ในการโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพ ื่อโฟกัส
หรือกดปุม AF-ON (ไฟชวยหา AF อาจติดสวางขึ้นมา
ถาหากวัตถุไดรบัแสงไมเพียงพอ) หากกลองสามารถ
โฟกัสได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว; หรือมิฉะนั้น
แลว จุดโฟกัสจะกะพรบิเปนสีแดง

D ไฟชวยหา AF
อยาบังแสงของไฟชวยหา AF เม่ือไฟติดอยู
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7 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรที่เหลือลงจนสุดเพื่อถายภาพ 
(ทานสามารถถายภาพไดดวยการแตะที่จอภาพได
เชนกัน: แตะที่วัตถุเพื่อโฟกัสแลวยกนิ้วข้ึนเพื่อกด
ชัตเตอร) ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะ
ติดสวางเมื่อบันทึกภาพลงในการดหนวยความจํา 
อยาดีดการดหนวยความจําออก หรอืถอด หรอืตัด
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวาไฟจะดับและ
การบันทึกเสรจ็สมบูรณ

D ตั้งเวลาสแตนดบาย
หากไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาที หนาจอ
จะมืดลงและอีกไมก่ีวินาทีถัดไปจอภาพ ชองมองภาพ และ
แผงควบคุมจะปดลงเพื่อลดการใชพลังงานของแบตเตอรี่ กด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเปดหนาจอขึ้นมาอีกคร้ัง 
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนด บายจะ
หมดลงอัตโนมัติไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(หนวงเวลาปด) > ตั้งเวลาสแตนดบาย

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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ทานสามารถใชงานโหมด b (อัตโนมตัิ) สําหรับถายภาพยนตรดวยการ “เล็งแล วถาย” 
แบบงายๆ ได

1 เปดกลอง
จอภาพและแผงควบคุมจะสวาง

2 เลือกโหมดภาพยนตร
หมุนตัวเลือกภาพถาย/ภาพยนตรไปที่ 
1 โปรดทราบวา ไมสามารถใชชดุ
แฟลชทีเ่ปนอุปกรณเสรมิไดเมือ่กลอง
อยูในโหมดภาพยนตร

3 เลือกโหมด b
การกดปุมปลดล็อคแปนหมุน
เลือกโหมดที่ดานบนของกลอง ใหหมุน
แปนหมุนเลือกโหมดไปที่ b

การถายภาพยนตร (โหมด b)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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4 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทกึ ขณะท ี่กําลัง
บันทกึภาพยนตร กลองจะแสดงสัญลักษณการบันทกึ
และเวลาที่เหลืออยู กลองสามารถปรับโฟกัสใหมได
ตลอดเวลาขณะที่มกีารบันทึก โดยการกดปุม AF-ON 
หรือแตะที่วัตถุบนหนาจอ เสียงจะถูกบันทึกโดย
ไมโครโฟนในตัวกลอง; อยาบังหรือปดไมโครโฟน
ขณะที่บันทึก

5 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก 
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขณะท ี่
กลองบันทึกภาพยนตรลงในการดหนวยความจํา 
อยาดีดการดหนวยความจําออก หรอืถอด หรอืตัด
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวาไฟจะดับและ
การบันทึกเสรจ็สมบูรณ

D สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 จะแสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาท่ีเหลือ

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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ในโหมดภาพยนตร ทานสามารถถายภาพนิ่งดวยการกด
ปุมกดชัตเตอรลงจนสุดไดโดยไมขัดจังหวะการบ ันทึก 
สัญลักษณ C จะกะพรบิในหนาจอเมื่อมีการถายภาพ

D การถายภาพในโหมดภาพยนตร
โปรดทราบวาทานสามารถถายภาพไดแมกลองจะยังโฟกัสวัตถุไมได ภาพจะถูกบันทึกเปนไฟลรูปแบบ 
JPEG คุณภาพดmี ท่ีขนาดที่เลือกไวสําหรับขนาดเฟรมภาพยนตร ในโหมดถายภาพตอเน่ือง ความเร็ว
ในการถายภาพในขณะที่หยุดการบันทึกภาพยนตรชั่วคราวในแตละคร้ังจะแตกตางกันไปตามตัวเลือก
ท่ีเลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม แตทุกคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอรระหวางท่ีกําล ังบันทึก
จะถายภาพไดเพียงภาพเดียวเทาน้ัน ในการถายภาพยนตรแตละคร้ังจะสามารถถายภาพนิ่งไดสูงส ุด 
50 ภาพ

D ขณะถายภาพ
การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในหนาจอ รวมไปถึงในภาพถายหรือในภาพยนตร
ท่ีถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือกับวัตถุท่ีกําลัง
เคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอนดวยความเร็วสูงผาน
กรอบภาพ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพีย้น สีเหลื่อม และจุดสวางไดเชนกัน พ้ืนท่ีสวางหรือ
แถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิดแสงสวางเปน
ชวงๆ หรือหากวัตถุไดรับแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส 
การกะพริบถ่ีอาจเกิดขึ้นไดเมื่อใชการปรับรูรับแสงดวยไฟฟาขณะที่ถายภาพยนตร

หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย
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D การบันทึกภาพยนตร
การบันทึกภาพยนตรจะสิ้นสุดลงอตัโนมัติเมื่อบ ันทึกถึงความยาวสูงสุดท่ีกําหนดหรือการด
หนวยความจําเต็ม หรือหากถอดเลนสออก เลือกโหมดอื่น หรือหมุนตัวเลือกภาพถาย/ภาพยนตรไปท่ี 
C โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองจะบันทึกเสียงท ี่เกิดจากกลองหรือเลนสขณะใชระบบลดภาพ
ส่ันไหว โฟกัสอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนรูรับแสง
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สามารถดูภาพถายและภาพยนตรไดจากกลอง

1 กดปุม K
ภาพจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

2 ดูภาพอื่นๆ
กดปุม 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม เมือ่ภาพถาย
แสดงอยูบนจอภาพ ทานสามารถดูภาพอื่นไดโดย
การปดนิ้วบนหนาจอไปทางซายหรอืขวา หากตองการ
หยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ 
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง

การดูภาพยนตร
ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 แตะที่สัญลักษณ a ในหนาจอหรอืกดปุม J 
เพื่อเริ่มแสดงภาพ; ตําแหนงปจจุบันของทานจะแสดงไวดวยแถบแสดงสถานะภาพยนตร

การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

สัญลักษณ a แถบแสดง
สถานะ

ภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา
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กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การใชงาน คําอธิบาย

หยุดช่ัวคราว กดปุม 3 เพื่อหยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน กดปุม J เพื่อแสดงภาพยนตรตอหลังจากที่หยุดชั่วคราว หรือระหวาง
ยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/เดินหนา

กดปุม 4 เพื่อยอนกลับ และกดปุม 2 เพื่อไปขางหนา ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
ทุกคร้ังท่ีกดปุม ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา; 
กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินส ุดของภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับ
ดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของหนาจอ สวนเฟรมสุดทายจะกำกับ
ดวย i) ถาหยุดแสดงภาพยนตรชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนา
ทีละหน่ึงกรอบภาพ; กดปุมคางไวเพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

เร่ิมการเลนภาพ
สโลวโมชัน กดปุม 3 ขณะท่ีหยุดเลนภาพยนตรชั่วคราวเพื่อเร่ิมการเลนภาพสโลวโมชัน

ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลัง 
10 วินาที

ขามไปยัง
ภาพสุดทายหรือ

ภาพแรก
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังภาพสุดทายหรือภาพแรก

ปรับความดัง กด X เพื่อเพิ่มเสียง กด W (Q) เพื่อลดเสียง

ตัดสวนภาพยนตร หากตองการดูตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร ใหหยุดชั่วคราวแลวกดปุม i

ออก กดปุม 1 หรือ K เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ
กลับไปท่ี

โหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ
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การลบภาพที่ไมตองการ
กดปุม O เพื่อลบภาพปจจุบัน โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลวจะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถายที่ตองการลบ
แสดงภาพถายหรอืภาพยนตรที่ทานตองการลบตามท ี่
อธิบายไวใน “การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน” (0 49)

2 ลบภาพ
กดปุม O ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กดปุม O 
อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การแสดงภาพ 
หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

A ลบ
หากตองการลบภาพที่เลือก ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือก หรือลบภาพทั้งหมดในตําแหนงท่ีเลือก
บนการดหนวยความจํา ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ
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การตั้งคาพ้ืนฐาน
ในบทนี้จะกลาวถึงการตั้งคาการถายภาพขั้นพื้นฐานและการแสดงภาพ

สามารถใหกลองปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ ปรับด วยตนเอง หรอืใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส 
การโฟกัสของกลองจะขึ้นอยูกับการเลือกใชโหมดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF ของทาน

การเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสจะควบคุมวิธกีารโฟกัสของกลอง สามารถเลือก
โหมดโฟกัสไดโดยใชรายการ โหมดโฟกสั ที่อยูในเมนู i 
รวมไปถึงเมนูถายภาพและภาพยนตรดวย (0 113, 131, 
137)

ตามคาตั้งจากโรงงาน ทานยังสามารถเลือกโหมดโฟกัส
ไดโดยการกดปุม Fn2 คางไวแลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก (0 24)

โฟกัส

ตัวเลือก คําอธิบาย

AF-S AF ครั้งเดียว

สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ หากกลอง
สามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะแสดงเปนสีเขียว; กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือ
กดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถากลองไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะกะพริบ
เปนสีแดง ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะลั่นชัตเตอรไดตอเมื่อกลอง
สามารถโฟกัสไดเทาน้ัน (เนนโฟกัส)
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AF-C AF ตอเนื่อง

สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองในขณะกดปุมกด
ชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง; ถาวัตถุเคลื่อนไหว กลองจะคาดเดาระยะของวัตถุ
จากน้ันจึงปรับโฟกัสตามความเหมาะสม ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะ
สามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟก ัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร)

AF-F AF ตลอดเวลา
กลองจะปรับโฟกัสตลอดเวลาโดยตอบสนองตอการเคล ื่อนไหวหรือเปลี่ยน
ทิศทางของวัตถุ โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ตัวเลือกน้ี
ใชไดในโหมดภาพยนตรเทาน้ัน

MF แมนวลโฟกัส ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 60) สามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูใน
โฟกัสหรือไม

D โฟกัสอัตโนมัติ
หนาจออาจจะมืดหรือสวางขึ้นในระหวางท่ีกลองโฟกัสและบางครั้งจุดโฟกัสก็อาจแสดงเปนสีเขยีวแมวา
กลองจะไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสจะมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบเม่ือถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียม 
หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

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

D การปดกลอง
ตําแหนงโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปหากทานปดกลองแล วเปดใหมหลังการโฟกัส

A AF ขณะแสงนอย
เพื่อใหกลองโฟกัสภาพไดดีขึ้นเมื่อมีแสงนอย ใหเลือก AF-S แลวเลือก เปด สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a11 (AF ขณะแสงนอย)

ตัวเลือก คําอธิบาย
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โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF จะควบคุมวิธีที่กลองเลือกจุดโฟก ัสสําหรบั
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF ไดโดยใช
รายการ โหมดพื้นท่ี AF ที่อยูในเมนู i รวมไปถึงเมนู
ถายภาพและภาพยนตรดวย (0 113, 131, 137)

ตามคาตั้งจากโรงงาน ทานสามารถเลือกโหมดพื้นท ี่ AF 
ไดโดยกดปุม Fn2 คางไวแลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย (0 24)

ตัวเลือก คําอธิบาย

3 AF แบบจุดเข็ม
ใชสําหรับเจาะจงโฟกัสในจุดท่ีเลือกในกรอบภาพ ต ัวเลือกน้ีจะทํางาน
ไดเฉพาะเมื่อเลือกโหมดถายภาพไวและเลือก AF ครั้งเดียว ไวสําหรับ 
โหมดโฟกัส การโฟกัสอาจจะชาลงเมื่อใช AF จุดเดียว

d AF จุดเดียว กลองจะโฟกัสในจุดท่ีผูใชเลือกไว ใชกับวัตถุท่ีอยูน่ิงกับท่ี

e
AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่โฟกัส

กลองจะโฟกัสในจุดท่ีผูใชเลือกไว ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดโฟกัส
ท่ีเลือกไว กลองจะโฟกัสโดยใชขอมูลจากสิ่งอ ื่นๆ ท่ีอยูรอบๆ จุดโฟกัส 
ทําใหทานสามารถตั้งสมาธไิปกับการจัดองคประกอบภาพไดใน
ขณะท่ีถายภาพวัตถุท่ีเคลื่อนไหวอยู ตัวเลือกน้ีจะทํางานไดเฉพาะ
เม่ือเลือกโหมดถายภาพไวและเลือก AF ตอเนื่อง ไวสําหรับ 
โหมดโฟกัส
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f AF พ้ืนที่กวาง (เล็ก) กลองจะโฟกัสในจุดท่ีผูใชเลือกไว ใชกับวัตถุท่ีอยูน่ิงกับท่ี จุดโฟกัสของ 
AF พ้ืนที่กวาง (เล็ก) จะกวางกวาของ AF จุดเดียว ในขณะที่จุด
โฟกัสของ AF พ้ืนที่กวาง (ใหญ) จะกวางกวาของ AF พ้ืนที่กวาง 
(เล็ก)

g AF พ้ืนที่กวาง (ใหญ)

h 
AF แบบเลือกพ้ืนที่
โฟกัสอัตโนมัติ

กลองจะตรวจหาวัตถุท่ีตองการถายและเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอยาง
อตัโนมัติ ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุ
ภาพบุคคลโดยอตัโนมัติ; หากตรวจจับวัตถุภาพบุคคลไดแลว วัตถุ
ท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบ
หลายใบหนา ทานสามารถเลือกวัตถุไดโดยใชปุมเลือกคําสั่ง) 
สามารถเปดใชงานการติดตามวัตถุ (0 57) ไดโดยกดปุม J

A การเลือกจุดโฟกัสอยางรวดเร็ว
สําหรับการเลือกจุดโฟกัสอยางรวดเร็ว ใหเลือก จุดเวนจุด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5 
(จุดโฟกัสที่ใช) เพื่อใชเพียงหนึ่งในสี่ของจุดโฟกัสท่ีใชงานได (จํานวนของจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับ 
AF พ้ืนที่กวาง (ใหญ) จะไมเปลี่ยนแปลง) หากทานตองการใชปุมเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจุดโฟกัส 
ทานสามารถเลือก เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดการ
ควบคุมเอง) > ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง เพื่ออนุญาตใหใชตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งย อย
ในการเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลางไดอยางรวดเร็ว

ตัวเลือก คําอธิบาย
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❚❚ ติดตามวัตถุ
เมื่อเลือก AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกสัอัตโนมัติ ไวสําหรบั 
โหมดพื้นท่ี AF ใหกดปุม J เพื่อเปดใชการติดตามระยะ
โฟกัส จุดโฟกัสจะเปลี่ยนไปเปนเสนระบุวตัถุ; จ ัดตําแหนง
เสนระบุวัตถุใหตรงกับเปาหมายที่จะถายจากน ั้นกดปุม J 
อีกครั้งหรือกดปุม AF-ON เพื่อเริม่การติดตาม จุดโฟกัส
จะติดตามวัตถุที่เลือกไวขณะที่วัตถุเคลื่อนท ี่ผานกรอบภาพ 
(ในกรณีที่วัตถุเปนคน โฟกัสจะติดตามทีใ่บหนา) หากตองการหยุดการติดตาม ใหกดปุม J 
เปนครัง้ที่สาม หากตองการออกจากโหมดติดตามวตัถุ ใหกดปุม W (Q)

D ติดตามวัตถุ
กลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมี
วัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวางจนเห็นไดชัด หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป 
มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง
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ชัตเตอรสัมผัส
สามารถใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสเพื่อโฟกัสและ
ลั่นชัตเตอรได แตะหนาจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วข้ึนเพื่อกด
ชัตเตอร

แตะสัญลักษณที่แสดงในภาพเพื่อเลือกการดําเนนิการที่จะ
ทําโดยการแตะหนาจอในโหมดถายภาพ เลือกจากตัวเล ือก
ตอไปนี้:
• W: แตะหนาจอเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสและเพื่อโฟกัส 

(เฉพาะโฟกัสอัตโนมัติ; จะไมสามารถใชชัตเตอรส ัมผัส
เพื่อโฟกัสไดเมือ่เลือกโหมดแมนวลโฟกัส) กลองจะล็อค
โฟกัสเมื่อนิ้วยังแตะอยูบนจอแสดงภาพ; ยกนิว้ออกเพื่อลั่นชัตเตอร ใชงานไดในโหมด
ถายภาพเทานั้น

• V: เหมอืนขางตน เวนแตการยกนิ้วข้ึนจากหนาจอจะไมไดเปนการลั่นชัตเตอร ถาเลือก 
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมตัิสําหรับโหมดพื้นที่ AF กลองจะติดตามวัตถุทีเ่ลือกไวขณะที่
วัตถุเคลื่อนทีผ่านกรอบภาพ; หากตองการเปลี่ยนวัตถุที่ติดตาม ใหแตะวัตถุที่จะเปลี่ยน
ในหนาจอ

• X: ปดใชงานชัตเตอรสัมผัส
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D การถายภาพโดยใชตัวเลือกถายภาพแบบสัมผัส
สามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัสและถายภาพได แมเม่ือสัญลักษณ W ปรากฏเพื่อแสดงวาตัวเลือก
ถายภาพแบบสัมผัสกําลังทํางานอยู ใชปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพในโหมดถายภาพตอเน่ืองและ
ในระหวางการบันทึกภาพยนตร (สามารถใชตัวเลือกถายภาพแบบสัมผัสไดเฉพาะเพื่อถายภาพ
ทีละภาพในโหมดถายภาพตอเน่ือง และจะไมสามารถถายภาพระหวางการบันทึกภาพยนตรได)

ในโหมดตั้งเวลาถาย โฟกัสจะล็อคท่ีวัตถุท่ีเลอืกเมื่อทานสัมผัสหนาจอ และกลองจะเร่ิมถายภาพ
ตามจํานวนที่เลือกไวในโหมดตั้งเวลาถายหลังจากทานยกนิ้วออกจากหนาจอไดประมาณ 10 วินาที
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แมนวลโฟกัส
ทานสามารถใชแมนวลโฟกัสไดเมือ่โฟกัสอัตโนมตัิไมใหผล
ตามตองการในการถายภาพ จัดตําแหนงจุดโฟกัสใหตรงกับ
วัตถุและหมนุวงแหวนปรับโฟกัสหรือวงแหวนควบคุมจนกวา
วัตถุจะอยูในโฟกัส

หากตองการใหมคีวามแมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X เพื่อ
ซูมเขาภาพผานเลนส

เมื่อโฟกัสวัตถุไดแลว จุดโฟกัสจะติดเปนสีเข ียวและ
สัญลักษณแสดงการอยูในโฟกัส (I) จะ ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อใชแมนวลโฟกัสกับวัตถุที่ไมเหมาะสําหรับโฟกัสอัตโนมัติ โปรดทราบวาสัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส (I) อาจแสดงขึ้นมาแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ซูมเขาผานเลนสและ
ตรวจสอบโฟกัส ควรใชขาตั้งกลองเมือ่มปีญหาในการโฟกัส

สัญลักษณ
แสดงวา

อยูในโฟกัส
คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ

F H กลองไมสามารถระบุไดวาวัตถุอยูในโฟกัส
หรือไม(กะพริบ)

สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส

สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส
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D เลนสที่มีตัวเลือกโหมดโฟกัส
ทานสามารถเลือกแมนวลโฟกัสไดโดยใชปุมควบคมุท่ีอยูบนเลนส

D ตําแหนงระนาบโฟกัส
หากตองการดูระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง 
ใหวัดจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง 
ระยะหางระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 
16 มม.

A การโฟกัสดวยเสนขอบ
หากเปดใชการโฟกัสดวยเสนขอบโดยใชการตั้งค าแบบ
กําหนดเอง d10 (ไฮไลทเสนขอบที่เขาโฟกัส) วัตถุท่ีอยูใน
โฟกัสจะแสดงดวยเสนขอบสีในโหมดแมนวลโฟกัส โปรดทราบวา
ไฮไลทเสนขอบท่ีเขาโฟกัสอาจจะไมแสดงขึ้นมาถากลอง
ไมสามารถตรวจจับเสนขอบได ซึ่งในกรณีน้ีจะสามารถตรวจสอบ
โฟกัสไดโดยใชภาพผานเลนสในหนาจอ

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

16 มม.

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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ไวตบาลานซจะชวยใหวตัถุสีขาวปรากฏเปนสีขาว รวมถึงไมไดรับผลกระทบจากสีของ
แหลงกําเนิดแสง ควรใชคาตั้งจากโรงงาน (j) กับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญ หากไมไดผล
ตามที่ตองการเมื่อใชไวตบาลานซอัตโนมตัิ ให เลือกตัวเลือกอ่ืนตามที่อธิบายไวดานลาง

สามารถเลือกไวตบาลานซไดโดยใชรายการ ไวตบาลานซ 
ที่อยูในเมนู i รวมถึงเมนูถายภาพและภาพยนตรดวย 
(0 98, 127, 134)

ตามคาตั้งจากโรงงาน ทานสามารถเลือกไวตบาลานซไดโดยการกดปุม Fn1 คางไวแลวหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก (0 24)

เมื่อเลือก 4 (อัตโนมติั), I (ฟลูออเรสเซนต), K (เลือกอุณหภูมสีิ) หรอื 
L (ต้ังคาเอง) คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกยอยไดโดยการกดปุม Fn1 คางไวแลว
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

ไวตบาลานซ
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* อุณหภูมิสี คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมส งผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ตวัเลือก K * คําอธิบาย

4 อัตโนมัติ
กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอัตโนมัติเพื่อใหได
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุดสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญ

รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)
3500–
8000

กําจัดโทนสีอบอุนท่ีเกิดจากไฟของหลอดไส

รักษาบรรยากาศโดยรวม รักษาโทนสีอบอุนท่ีเกิดจากไฟของหลอดไสไวเล ็กนอย

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน รักษาโทนสีอบอุนท่ีเกิดจากไฟของหลอดไส

D ปรับแสงธรรมชาติ
อัตโนมัติ

4500–
8000

เม่ือใชภายใตแสงธรรมชาติ ตัวเลือกน้ีจะสรางสีท่ี
ใกลเคียงกับสีท่ีสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาท่ีสุด

H แสงอาทิตย 5200 ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

G เมฆมาก 6000 ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมาก
หรือมืดคร้ึม

M ในรม 8000 ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา

J หลอดไส 3000 ใชภายใตแสงไฟแบบหลอดไส

I ฟลูออเรสเซนต

ใชภายใตแสงฟลูออเรสเซนต; เลือกชนิดของหลอดไฟ
ตามประเภทของแหลงกําเนิดแสง

หลอดไอโซเดียม 2700

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต 3000

ไวตฟลูออเรสเซนต 3700

คูลไวตฟลูออเรสเซนต 4200

เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000

เดยไลตฟลูออเรสเซนต 6500

ไอปรอทอุณหภูมิสูง 7200

5 แฟลช 5400 ใชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
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* อุณหภูมิสี คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมส งผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)

ตัวเลือก K * คําอธิบาย

K เลือกอุณหภูมิสี
2500–
10000

เลือกอณุหภูมิสีจากรายการคาท่ีมีหรือกดปุม Fn1 
คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

L ตั้งคาเอง —

วัดคาไวตบาลานซของวัตถุหรือแหลงกําเนิดแสง 
(กดปุม Fn1 คางไวเพื่อเขาสูโหมดการวัดโดยตรง, 
0 101) คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายท่ีมี 
หรือเลือกจากคาท่ีมีโดยการกดปุม Fn1 คางไว
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

A4 (“อัตโนมัติ”)
ขอมูลภาพสําหรับภาพท่ีถายโดยใชไวตบาลานซอ ัตโนมัติแสดง
อุณหภูมิสีท่ีเลือกโดยกลองในขณะที่มีการถายภาพ ทานสามารถ
ใชขอมูลดังกลาวเปนขอมูลอางอิงเมื่อเลือกคาสําหรับ เลือก
อุณหภูมิส ีเพื่อดูขอมูลการถายภาพในระหวางการแสดงภาพ 
ไปท่ี ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพและเลือก 
ขอมูลการถายภาพ

DD (“ปรับแสงธรรมชาติอตัโนมัติ”)
D (ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมตัิ) อาจไมใหผลลัพธท่ีทานตองการภายใตแสงประดิษฐ เลือก 
4 (อัตโนมัต)ิ หรือตัวเลือกท่ีตรงกับแหลงกําเนิดแสง

D แสงแฟลชสตูดิโอ
4 (อัตโนมัต)ิ อาจไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ โปรดใช
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี 5 (แฟลช) แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับ
คาไวตบาลานซ
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D การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ท่ีการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก เลือกอุณหภูมิสี ไวตบาลานซยังสามารถปรับแตงอยางละเอียดได
โดยใชรายการ ไวตบาลานซ ท่ีอยูในเมนู i และเมนูถายภาพและภาพยนตร (0 99)

A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงจะแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอืน่ๆ อุณหภูมิสีคือ
การวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบ ุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําใหว ัตถุรอน
เพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงท่ีมีอุณหภูมิสีในยาน
ใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงท่ีมีอณุหภูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน 
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาน้ี
จะมีโทนสีออกนํ้าเงิน

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

โดยท่ัวไป ใหเลือกคาท่ีต่ําลงถาภาพถายของทานมีสีไปทางโทนแดงหรือตองการใหสีของภาพเย็นลง 
เลือกคาท่ีสูงขึ้นถาภาพของทานมีสีไปทางโทนน้ําเงินหรือตองการใหสีของภาพอุนขึ้น

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]
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ในการเปดชัตเตอรแบบอิเล็กทรอนกิสและกําจัดเสียงรบกวน
รวมไปถึงการสั่นทีเ่กิดจากการทํางานของชัตเตอร แบบกลไก 
ใหเลือก เปด สําหรบั ถายภาพแบบไมมเีสียง ในเมนู
ถายภาพ

สัญลักษณจะปรากฏขึ้นมา เมื่อถายภาพแบบไมมีเสียง
เปดใชงานอยู เมือ่ลั่นชัตเตอร หนาจอจะมืดไปขณะหนึ่ง
เพื่อแสดงวามกีารถายภาพแลว

การเปดใชถายภาพแบบไมมีเสียงจะเปลี่ยนความเร็วในการถายภาพของโหมดถายภาพ
ตอเนื่อง (0 84) และปดใชคุณสมบัติบางอยางของกลอง ไดแก แฟลช เสียงเตือน การลด
นอยซเมื่อรับแสงเปนเวลานาน และมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนกิส

ถายภาพแบบไมมีเสียง

D ถายภาพแบบไมมีเสยีง
ถึงแมวาเสียงของชัตเตอรแบบกลไกจะถูกปดไปแลว เสียงอื่นๆ อาจยังดังอยู ตัวอยางเชน ระหว างท่ี
โฟกัสอัตโนมัติหรือปรับรูรับแสง หรือถากดปุม G หรือ K ในขณะที่ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก ปด 
ถูกเลือกสําหรับ ระบบลดภาพสั่นไหว ในระหวางการถายภาพแบบไมมีเสียง การกะพริบถ ี่ แถบ หรือ
ความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในหนาจอและในภาพที่ถายออกมาเมื่อถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรส
เซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือกับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองใน
แนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอนดวยความเร ็วสูงผานกรอบภาพ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก 
สีผิดเพี้ยน moiré (สีเหลื่อม) และจุดสวางไดเชนกัน พ้ืนท่ีสวางหรือแถบสว างอาจปรากฏขึ้นเปนบาง
จุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิดแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุไดรับแสงจาจาก
แสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ
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ทานสามารถใหคะแนนภาพที่เลือกหรือทําเครื่องหมายเปนภาพในกลุมสําหรบัลบทิ้งภายหลัง
ได ดูการใหคะแนนไดใน Capture NX-D และ ViewNX-i แตภาพที่ปองกันไวจะไมสามารถ
ใหคะแนนได

1 เลือกภาพ
กดปุม K เพื่อเริม่เลนและแสดงภาพถายที่
ทานตองการใหคะแนน

2 แสดงเมนู i
กดปุม i เพื่อดูเมนู i

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกดปุม J

4 เลือกใหคะแนน
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกการใหคะแนน
ภาพจากศูนยถึงหาดาว หรอืเลือก d เพื่อทํา
เครื่องหมายภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหล ัง 
กดปุม J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ใหคะแนนภาพ
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ใชตัวเลือก ปองกัน ในเมนู i เพื่อปองกันการลบภาพโดยไมไดตัง้ใจ โปรดทราบวาตัวเลือกนี้ 
ไมไดปองกันภาพจากการถูกลบเมื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา

1 เลือกภาพ
กดปุม K เพื่อเริ่มเลนและแสดงภาพถายที่ทาน
ตองการปองกัน

2 แสดงเมนู i
กดปุม i เพื่อดูเมนู i

3 เลือกปองกนั
ไฮไลท ปองกนั แลวกดปุม J ภาพไดรับการปองกัน
จะมีสัญลักษณ P กํากับไว; หากตองการนํา
การปองกันออก ใหแสดงภาพแลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 2–3

การปองกนัไมใหลบภาพ

A นําการปองกันออกจากภาพทุกภาพ
หากตองการนําการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวสําหรับ โฟลเดอร
แสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพ ใหเลือก ไมปองกันเลย ในเมนู i
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ปุมควบคุมการถายภาพ
บทนี้อธิบายเกี่ยวกับปุมควบคุมที่ใชไดระหว างถายภาพ

กดปุมปลดล็อคแปนหมนุเลือกโหมดแลว
หมุนแปนเลือกโหมดเพื่อเลือกโหมดตอไปนี้:
• b อัตโนมัติ: โหมด “เล็งแลวถาย” ซ่ึง
กลองจะตั้งคาแสงและเฉดสีให (0 41, 
45)

• P โปรแกรมอัตโนมัติ: กลองจะตั้งคา
ความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหได
คาแสงที่ดีที่สุด แนะนําใหใชสําหรบั
การถายภาพทั่วไปและในกรณีที่มีเวลานอยในการปรับตั้งคากลอง

• S อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง: ทานเลือกความไวชัตเตอร; กลองจะเลือกคารูรับแสงที่ดีที่สุด
ใหเอง ใชเพื่อหยุดหรอืเบลอการเคลื่อนไหว

• A อัตโนมัติปรับรูรับแสง: ทานเลือกคารูรบัแสง; กลองจะเลือกความไวชัตเตอรที่ดีที่สุด
ใหเอง ใชเพื่อทําใหพื้นหลังเบลอหรอืใหทั้งพ ื้นหนาและพื้นหลังอยูในระยะโฟกัส

• M ปรับเอง: ทานควบคุมไดเองทั้งความไวชตัเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน 
“การเปดชัตเตอรคาง” หรอื “เวลา” เพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน

• U1, U2, U3 โหมดตั้งคาผูใช: กําหนดการตัง้คาที่ใชบอยใหกับตําแหนงเหลานี้
เพื่อใหสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว

แปนหมุนเลือกโหมด
แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรรูับแสง
โดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกลองเพื่อใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุดในสถานการณสวนใหญ สามารถเลือกความไว
ชัตเตอรและรรูับแสงผสมผสานกันในรูปแบบตางๆ ท ี่สราง
ออกมาเปนคาแสงเดียวไดโดยหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) ขณะที่ใชงาน
โปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลักษณโปรแกรมแบบยืดหย ุน (U) จะปรากฏ หากตองการเรยีกคืน
คาความไวชัตเตอรและรูรบัแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สัญลักษณดังกลาวหายไป เลือกโหมดอื่น หรอืปดการทํางานของกลอง

S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไว
ชัตเตอรขณะที่กลองเลือกรรูับแสงโดยอัตโนมตั ิที่จะทําใหได
คาแสงที่ดีที่สุด ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก สามารถตั้งคาความไวช ัตเตอรเปน 
“×200” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาท ีถึง 1/8000 วินาที และ
สามารถล็อคใหอยูตามการตั้งคาที่เลือกไวได  (0 146) จอภาพ

แผงควบคุม
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับรูรบัแสง ทานสามารถเลือกร ูรับแสง
โดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอรที่ดีที่สุดสําหรับการ
ถายภาพอัตโนมัติ ในการเลือกคารรูับแสงของเลนสระหวาง
คาต่ําสุดกับคาสูงสุด ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย 
สามารถล็อคคารูรบัแสงใหอยูตามการตั้งคาที่เลือกไวได 
(0 146)

M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรรูับแสง หมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอร และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อ
ตั้งคารรูับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตัง้ความไวชัตเตอรเปน “×200” หรอืเปนคาระหวาง 
30 วินาที ถึง 1/8000 วินาท ีหรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวไดโดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปด
รับแสงเปนเวลานาน (0 76) สามารถตั้งคารรูับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถ ึงคาสูงสุด
ของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อตรวจสอบคาแสง

สามารถล็อคความไวชัตเตอรและคารูรบัแสงใหอย ูตามการตั้งคาที่เลือกไวได

จอภาพ แผงควบคุม

ความไวชัตเตอร รูรับแสง
ความไวชัตเตอร รูรับแสง

จอภาพ

แผงควบคุม
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D สัญลักษณแสดงคาแสง
สัญลักษณแสดงคาแสงจะแสดงวาภาพมีแสงนอยเกินไปหรือมากเกินไปท่ีการตั้งคาปจจุบัน ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 (ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง) 
ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มคร้ังละ 1/3 หรือ 1/2 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัด
ของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

กําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 เปน “1/3 สตอ็ป”

คาแสงที่ดีที่สดุ
เปดรับแสงนอยเกินไป

ราว 1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไป

ราว 3 EV

จอภาพ

ชองมองภาพ

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)
ถาเปดใชงานควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 80) อยู ความไวแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให ได
คาแสงท่ีดีท่ีสุดที่ความไวชัตเตอรและรูรับแสงในขณะนั้น
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การต้ังคาผูใช: โหมด U1, U2 และ U3
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1, U2 และ U3 บนแปนหมุนเลือกโหมด

❚❚การบันทกึ User Settings
ทําตามขั้นตอนดานลางนี้เพื่อบันทึกการตั้งคา:

1 เลือกโหมด
หมุนแปนหมนุเลือกโหมดเปนโหมด
ที่ตองการ

2 ปรับการต้ังคา
เลือกจุดโฟกัสแลวปรับแตงโปรแกรมแบบยืดหยุนตามตองการ (โหมด P), ความไวชัตเตอร 
(โหมด S และ M), คาแสงและการชดเชยแสงแฟลช, รูรบัแสง (โหมด A และ M) รวมไปถึง
การตั้งคาทีอ่ยูในการถายภาพ การถายภาพยนตร  และเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

3 เลือก บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึก User Settings ในเมนูตั้งคาแลว
กดปุม 2

4 เลือกตําแหนง
ไฮไลท บันทึกลง U1, บันทึกลง U2 หรือ บันทึกลง U3 แลวกดปุม 2
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5 บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการต้ังคา แลวกดปุม J เพื่อกําหนดการตั้งคาทีเ่ลือกไวในข้ันตอนที่ 1 และ 
2 ใหกับตําแหนงแปนหมนุเลือกโหมดที่เลือกไวในข้ันตอนที ่4

❚❚การเรียกใช User Settings
การหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ U1, U2 
หรือ U3 จะเรียกใชการตั้งคาที่เพิ่งบันทึกไว
ในตําแหนงนัน้

❚❚การรีเซ็ต User Settings
หากตองการรเีซ็ตการตั้งคาสําหรบั U1, U2 หรือ U3 ไปเปนคาตั้งจากโรงงาน:

1 เลือก รีเซ็ต User Settings
ไฮไลท รีเซ็ต User Settings ในเมนูตั้งคาแลว
กดปุม 2

2 เลือกตําแหนง
ไฮไลท รีเซ็ต U1, รีเซ็ต U2 หรอื รีเซ็ต U3 แลวกดปุม 2

3 รีเซ็ต User Settings
ไฮไลท รีเซ็ต แลวกดปุม J เพื่อเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานสําหรับตําแหนงท ี่เลือกไว 
กลองจะทํางานในโหมด P
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D User Settings
ไมสามารถบันทึกรายการตอไปน้ีไวใน U1, U2 หรือ U3

เมนูถายภาพ:
• โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• จัดการ Picture Control
• การถายภาพซอน
• การถายแบบเวนชวงเวลา
• ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
• ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

เมนูถายภาพยนตร:
• เลือกพ้ืนท่ีภาพ
• จัดการ Picture Control
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การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน
ในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทิวทัศน
ยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• การเปดชัตเตอรคาง: การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่
กดปุมกดชัตเตอรลงคางไว

• เวลา: กลองจะเริ่มถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรและจะ
สิ้นสุดการล็อคเมื่อกดปุมนี้อีกครั้ง

ในการปองกันไมใหภาพพรามัว ใหติดตั้งกลองไวบนขาตั้งกลองหรอืใชรีโมตคอนโทรลไรสาย
ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (Time (เวลา) เทานั้น) หรือสายลั่นชัตเตอร Nikon ขอแนะนําใหใช
แบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว หรืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอรเปดคางไว โปรดทราบวาอาจเกิด
สัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรอืฝา) จากการเปดรบัแสง
เปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรบั ลดนอยซเมื่อเปด
รับแสงนาน ในเมนถูายภาพ

1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางบนพื้นทีม่ั่นคงและไดระดับ

2 เลือกโหมด M 
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

• ความไวชัตเตอร: การเปด
ชัตเตอรคาง (คาแสง 35 วินาที)

• รูรับแสง: f/25
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3 เลือกความไวชตัเตอร
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรเปน Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) 
หรือ Time (เวลา)

4 เปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: หลังปรับโฟกัสแลว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กดปุมกดชัตเตอร
คางไวจนกวาจะบันทึกภาพเสรจ็สมบูรณ

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

5 ปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: ยกนิ้วของทานออกจากปุมกดชัตเตอร

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

การเปดชัตเตอรคาง เวลา



78 ปุมควบคุมการถายภาพ

กดปุม S คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อ
ปรบัคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปริมาณแสง
สวางทีม่ี การตั้งคาในปจจุบันจะแสดงในการแสดงผลการ
ถายภาพและแผงควบคุม ในกรณีพิเศษ ทานสามารถเล ือก
การตั้งคาไดตั้งแต ISO 64 ถึง ISO 25600 (หรอืตั้งแต 
ISO 100 ถึง ISO 51200 ในกรณีของ Z 6); การตั้งคาตั้งแต
ประมาณ 0.3 ถึง 1 EV ต่ํากวาคาที่ต่ําที่สุดของคาเหล านี ้
และตั้งแต 0.3 ถึง 2 EV สูงกวาคาที่สงูที่สุด โหมด b 
จะมีตัวเลือก ISO-A (อัตโนมัติ) เพิ่มเติม

ปุม S (คาความไวแสง (ISO))

D คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสำหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายน้ันมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น 
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง 
Hi 0.3 และ Hi 2

D Hi 0.3–Hi 2
Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกวาคาตัวเลขสูงสุด Hi 0.3 จะเทียบเทากับ 
ISO 32000 (Z 7) หรือ 64000 (Z 6), Hi 2 จะเทียบเทากับ ISO 102400 (Z 7) หรือ 204800 (Z 6)

ปุม S

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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D Lo 0.3–Lo 1
Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวาคาตัวเลขต่ําสุด Lo 0.3 จะเทียบเทากับ 
ISO 50 (Z 7) หรือ 80 (Z 6), Lo 1 จะเทียบเทากับ ISO 32 (Z 7) หรือ 50 (Z 6) ใชสําหรับรูรับแสงขนาด
ใหญขึ้นหรือความไวชัตเตอรต่ําเมื่อมีแสงสวางจา ไฮไลทอาจจะทําใหเสียรายละเอียดไปบางสวน; 
ในกรณีท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีค าตัวเลขต่ําสุดหรือมากกวา
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ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ในโหมด P, S, A และ M สามารถเปดใชหรอืปดใชควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม S คางไวแลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย เมื่อเปดใชควบคุมความไวแสง
อัตโนมตัิ กลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติ
หากคาที่ผูใชเลือกไวดวยปุม S และแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักนั้นไมสามารถสรางคาแสงที่เหมาะสมได หาก
ตองการปองกันไมใหคาความไวแสง (ISO) เพิ่มข้ึนสูงเกินไป 
ทานสามารถเลือกจํากัดคาสูงสุดจาก ISO 100 (Z 7) หรือ 
200 (Z 6) ถึง Hi 2 ไดโดยใชรายการ ต้ังคาความไวแสง 
(ISO) > ความไวแสงสูงสุด ในเมนูถายภาพ

เมื่อเปดใชควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ หนาจอจะแสดง ISO AUTO และแผงควบคุมจะแสดง 
ISO-A เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจากคาที่ผูใชเลือก คาทีเ่ปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้น
ในหนาจอ

จอภาพ แผงควบคุม

D ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ถาคาความไวแสง (ISO) ท่ีผูใชเลือกไวสูงกวาคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด เม่ือเปดใช
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ กลองจะนําคาความไวแสงที่ผูใชเลือกไวมาใชแทนคาดังกลาว 
เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรจะถูกจํากัดใหอยูท่ีคาระหวางความเร็วท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) และความเร็วท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช)

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

ปุม S
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ในโหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด b การชดเชยแสงจะสามารถใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจาก
คาที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรอืมืดลง เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสง
นอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป) โดยเพิม่ครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวก
จะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมดืลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทัง่
คาที่ตองการแสดงขึ้น

ปุม E (การชดเชยแสง)

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

ปุม E

แผงควบคุม

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นหลังจากที่ทานปลอยปุม E 
สามารถตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณแสดงคาแสงโดยการกดปุม E

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง

จอภาพ ชองมองภาพ

D โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยท่ีความไวชัตเตอรและ
คารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

D การถายภาพดวยแฟลช
เม่ือใชชุดแฟลชเสริมภายนอก การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง การเปลี่ยนความสวาง
ของวัตถุหลักและพื้นหลัง การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช) สามารถใช
จํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเทาน้ัน
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“โหมดลั่นชัตเตอร” จะกําหนดสิ่งที่จะเกิดข้ึนเมื่อกดปุมกดชัตเตอร ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร 
ใหกดปุม c (E) คางไวแลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก กดปุม J ไฮไลทตัวเลือก
ที่ตองการแลว; ตัวเลือกที่ถูกเลือกจะแสดงดวยสัญลักษณบนหนาจอถายภาพและแผงควบคุม

ตัวเลือกตอไปนี้จะใชงานไดในโหมดถายภาพ

ปุม c/E (โหมดลั่นชัตเตอร/ต้ังเวลาถาย)

จอภาพ

แผงควบคุม

ตัวเลือก คําอธิบาย

U ถายทีละภาพ กลองจะถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

V ถายตอเนื่องชา
ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพ 1–5 ภาพตอวินาที 
สามารถเลือกอัตราเฟรมไดโดยการหมุนแปนหมุนเล ือกคําสั่งยอยเมื่อ
ไฮไลท ถายตอเนื่องชา ในเมนูโหมดลั่นชัตเตอร

W ถายตอเนื่องเร็ว
ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพประมาณ 5.5 ภาพ
ตอวินาที
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X ถายตอเนื่องเร็ว 
(เพ่ิมจํานวนภาพ)

ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพสูงสุดถึงประมาณ 
9 ภาพตอวินาที (Z 7) หรือ 12 ภาพตอวินาที (Z 6) คาแสงจะถูกกําหนด
ไวท่ีคาสําหรับการถายครั้งแรกในแตละชุด; ไม สามารถใชชุดแฟลชที่
เปนอุปกรณเสริมได ลดการกะพริบไมมีผลใดๆ

E ตั้งเวลาถาย ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 86)

D แสดงผลการถายภาพ
ในโหมดถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ําและการถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง หนาจอจะอัพเดท
ตามเวลาจริงแมวาจะมีอยูในขั้นตอนการถายภาพก็ตาม

D ความเร็วในการถายภาพ
ความเร็วในการถายภาพจะแตกตางไปตามการตั้งคาของกลอง ตารางตอไปน้ีจะแสดงความเร็วสูงสุด
ของการตั้งคาตางๆ

โหมดลั่นชัตเตอร
คุณภาพ
ของภาพ

ความลึก
บิทสี

ถายภาพแบบไมมีเสยีง
ปด เปด

ถายตอเนื่องชา

JPEG/TIFF —

5 ภาพตอวินาที

Z 7: 4 ภาพตอวินาที
Z 6: 4.5 ภาพตอวินาทีNEF (RAW)/

NEF (RAW) + 
JPEG

12

14
Z 7: 3.5 ภาพตอวินาที
Z 6: 4 ภาพตอวินาที

ถายตอเนื่องเร็ว

JPEG/TIFF —
5.5 ภาพตอวินาที

Z 7: 4 ภาพตอวินาที
Z 6: 4.5 ภาพตอวินาทีNEF (RAW)/

NEF (RAW) + 
JPEG

12

14
Z 7: 5 ภาพตอวินาที

Z 6: 5.5 ภาพตอวินาที
Z 7: 3.5 ภาพตอวินาที
Z 6: 4 ภาพตอวินาที

ถายตอเนื่องเร็ว 
(เพ่ิมจํานวนภาพ)

JPEG/TIFF — Z 7: 9 ภาพตอวินาที
Z 6: 12 ภาพตอวินาที

Z 7: 8 ภาพตอวินาที
Z 6: 12 ภาพตอวินาทีNEF (RAW)/

NEF (RAW) + 
JPEG

12

14
Z 7: 8 ภาพตอวินาที
Z 6: 9 ภาพตอวินาที

Z 7: 6.5 ภาพตอวินาที
Z 6: 8 ภาพตอวินาที

ตัวเลือก คําอธิบาย



85ปุมควบคมุการถายภาพ

D หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะบันทึก
ภาพถายลงในการดหนวยความจํา อตัราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (r00) จํานวนภาพ
โดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผล
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

จอภาพ แผงควบคุม
เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้น 
การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะการ
ถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออก หรือถอดหรือ
ตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูล
คางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกว าจะเสร็จส้ินการบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร 
ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยาย
ภาพไปไวในการดหนวยความจํา



86 ปุมควบคุมการถายภาพ

ในโหมดภาพยนตร ทานสามารถเลือกการทํางานเมือ่กดปุมกดชัตเตอรได (0 45) ไมวาจะ
เลือกตัวเลือกใดไว จํานวนภาพนิ่งสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายภาพยนตรแตละครั้งคือ 
50 ภาพ

ต้ังเวลาถาย
ในโหมดตั้งเวลาถาย กดปุมกดชัตเตอรเพื่อเริม่ตั้งเวลาถาย และกลองจะถายภาพเมือ่หมดเวลา
ที่ตั้งไว

1 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุม c (E) คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักเพื่อไฮไลท E (ตั้งเวลาถาย)

2 เลือกการหนวงเวลาล่ันชัตเตอร
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการหนวงเวลา
ลั่นชัตเตอรแลวกดปุม J

ตัวเลือก คําอธิบาย

U ถายทีละภาพ กลองจะถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

c ถายตอเนื่อง

กลองจะถายภาพไดสูงสุด 3 วินาที (Z 7) หรือ 2 วินาที (Z 6) ในระหวางท่ีกด
ปุมกดชัตเตอรคางไว จํานวนสูงสุดจะแสดงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
อตัราเฟรมจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร สามารถถายภาพไดแคทีละภาพ
เทาน้ันในขณะที่กลองบันทึกภาพยนตรอยู
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3 จัดองคประกอบภาพและโฟกสัภาพ
ถาเลือก AF-S ไวสําหรบัโหมดโฟกัส การตั้งเวลา
จะไมเริ่มตนเวนแตวากลองจะสามารถโฟกัสได 

4 เร่ิมการต้ังเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเริม่การตั้งเวลา 
สัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ 
และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะเริม่กะพริบ 
และหยุดสองวินาทีกอนจะถายภาพ

D การถายภาพหลายภาพ
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาถาย) เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย และชวงเวลาหางระหวาง
การถายแตละภาพ เม่ือตัวตั้งเวลานับถอยหลัง
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ใชปุมเลือกคําสั่งยอยแทนคันบังคับเพื่อเลือกจุดโฟกัส หรอื
กดตรงกลางเพื่อล็อคโฟกัสและ/หรือคาแสง

การเลือกจุดโฟกัส
ใชแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจุดโฟกัสในการ
แสดงผลการถายภาพ การเลือกจุดโฟกัสจะไมสามารถทําได
เมื่อเลือก AF แบบเลือกพื้นทีโ่ฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับ
โหมดพื้นที่ AF (0 55)

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)
กดตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งยอยเพื่อล็อคคาแสงในการตั้งคาปจจุบัน สามารถใชล็อค AE 
เพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากวัดคาแสงของวัตถุทีไ่มอยูในพื้นที่โฟกัสทีเ่ลือกไวในการ
ถายจริง และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีผลอยางมากก ับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือบรเิวณที่เนน
กลางภาพ

การล็อคโฟกัส
สามารถกดตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งยอยสําหรับล็อคโฟกัสบนวัตถุที่จะถายในขณะนั้นได
เมื่อเลือก AF-C ไวสําหรับโหมดโฟกัส เมือ่ใชการล็อคโฟกัส ใหเลือกโหมดพื้นที ่AF แทนการ
เลือกใช AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

ปุมเลือกคําส่ังยอย

จุดโฟกัส
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❚❚การล็อคโฟกัสและแสง
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใชการล็อคโฟกัสและคาแสง

1 ต้ังโฟกัสและคาเเสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อตั้งโฟกัสและ
คาเเสง ตรวจสอบวาจุดโฟกัสทีป่รากฏขึ้นมาเปนสีเขียว

2 ล็อคโฟกัสและคาแสง
กดปุมกดชัตเตอรคางไวครึง่หนึ่งจากนั้นกดตรงกลาง
ของปุมเลือกคําสั่งยอยเพื่อล็อคทั้งโฟกัสและคาแสง 
(สัญลักษณ AE-L จะปรากฏในหนาจอ)

ปุมกดชัตเตอร

ปุมเลือกคําสั่งยอย
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3 การจัดวางองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพ
ถาทานยังกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวค างไว 
(AF-S) หรอืกดปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลางคางไว 
ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใช
การตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุที่ต องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาเปาหมาย
ที่ตองการถายเคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหมอีกคร ั้งที่ระยะหางใหม

D AF-S
เม่ือเลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัส กลองจะล็อคโฟกัสในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
(กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดตรงกลางของปุมเลือกคำสั่งยอยดวย)

D ใชปุมกดชัตเตอรเพ่ือล็อคคาแสง
หากเลือก เปด (กดลงครึ่งหนึ่ง) ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร) 
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
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ปุม i
กดปุม i เพื่อแสดงเมนู i: เมนูสําหรบัการตั้งคาที่ใชบอยสําหรับโหมดปจจุบัน

กดปุม i เพื่อแสดงเมนู i

ไฮไลทรายการโดยใชปุมเลือกคําสั่งแลวกดปุม J เพื่อดูตัวเลือก จากนั้นไฮไลทตัวเลือก
แลวกดปุม J เพื่อเลือกตัวเลือกนั้นแลวกลับไปยังเมนู i (หากตองการกลับไปยังหนาจอ
กอนหนานีโ้ดยไมเปลี่ยนการตั้งคา ใหกดปุม i)

การใชเมนู i

A แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาของรายการที่ไฮไลทไวไดดวย
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกท่ีตัวเลือกแลวกดปุม 
J (หากมีตัวเลือกยอย ทานจะสามารถเลือกไดโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย; ในบางกรณีจะสามารถเล ือกตัวเลือก
เดียวกันไดโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือยอยก็ได) 
ตัวเลือกในปจจุบันจะถูกเลือกดวยหากทานไฮไลทรายการอื่น
โดยใชปุมเลือกคําสั่งหรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
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ตามคาตั้งจากโรงงาน รายการเหลานีจ้ะ ปรากฏในเมนู i สําหรับโหมดถายภาพ

เมนู i ของโหมดถายภาพ

1 3 5 7 9 11

42 6 8 10 12
1 ตั้งคา Picture Control ..............................93
2 ไวตบาลานซ.............................................98
3 คุณภาพของภาพ ....................................104
4 ขนาดภาพ..............................................106
5 โหมดแฟลช ............................................107
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7 การเชื่อมตอ Wi-Fi ................................. 109
8 Active D-Lighting ................................ 110
9 โหมดลั่นชัตเตอร .................................... 111

10 ระบบลดภาพสั่นไหว .............................. 112
11 โหมดพื้นท่ี AF ....................................... 113
12 โหมดโฟกัส............................................ 113
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ต้ังคา Picture Control
เลือก Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

ตัวเลือก คําอธิบาย

n อัตโนมัติ

กลองจะปรับเฉดสีและโทนสีโดยอัตโนมัติตามคา Picture Control 
มาตรฐาน ลักษณะผิวของวัตถุภาพบุคคลจะดูนุมนวลมากขึ้น 
และวัตถุภาพเชนใบไมกับทองฟาท่ีถายภายนอกอาคารจะมีสีสด
มากกวาในภาพที่ถายดวยคา Picture Control มาตรฐาน

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล เหมาะสําหรับ
การใชงานทั่วไป

R สีธรรมชาติ
ประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อความเปนธรรมชาติของภาพ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับภาพพิมพ เลือกใชเพื่อเนน
สีสันดั้งเดิมของภาพถาย

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว

o ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอิ่ม

p ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอยีดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึง
สวนท่ีเปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผล
หรือรีทัชอีกในภายหลัง

k01–
k20

Creative Picture 
Control (Picture 
Control แบบ
สรางสรรค)

เลือก Picture Control จากตัวเลือกเหลาน้ีซึ่งแตละตัวเลือกจะมี
ความเฉพาะตัวของเฉดสี โทนสี ความอิ่มตัวของสี และการตั้งคาอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะกับเอ็ฟเฟกตท่ีใชงาน: ความฝน ยามเชา สฉูีดฉาด 
วันอาทิตย มืดมน ดรามา เงียบสงัด เครงขรึม ซึมเศรา บริสุทธิ ์
ยีนส ของเลน ซีเปย ฟา แดง ชมพู ชารโคล กราไฟต ไบนารี และ 
คารบอน
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หากตองการดูการตั้งคาของ Picture Control ใหไฮไลท 
Picture Control แลวกดปุม 3 การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
จะแสดงผลอยูในหนาจอ (0 95)

Picture Control ที่ใชในขณะนัน้จะมสีัญลักษณกํากับไว
ในหนาจอระหวางการถายภาพ
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❚❚การแกไข Picture Control
ทานสามารถแกไข Picture Control ใหเหมาะกับฉากหรือ
ตามความคิดสรางสรรคของชางภาพได ไฮไลท ต้ังคา 
Picture Control ในเมนู i แลวกดปุม J เพื่อแสดงรายการ 
Picture Control จากนั้นไฮไลท Picture Control ที่ตองการ
แลวกดปุม 3 เพื่อแสดงการตั้งคา Picture Control กดปุม 
1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกดปุม 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรอืหมุนแปนหม ุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคา
โดยเพิ่มครั้งละ 0.25 (ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ที่เลือก) สามารถ
เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานไดโดยกดปุม O

หลังจากปรับการตั้งคาตามที่ตองการแลว ใหกดปุม J 
เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงมีผลแลวยอนกลับไปยังเมน ูi 
Picture Control ที่ไดรับการแกไขจากคาตั้งจากโรงงาน
จะมเีครื่องหมายดอกจัน (“U”) กํากับไว

D การตั้งคาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา Picture 
Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา

A Picture Control “n อัตโนมตัิ”
หากเลือก n อัตโนมตัิ ไวสําหรับ ตั้งคา Picture Control 
ทานจะสามารถปรับการตั้งคาไดในชวง A–2 ถึง A+2
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การตั้งคาที่ใชไดมดีังตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย

ระดับเอ็ฟเฟกต
ปดหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Creative Picture Control (Picture Control 
แบบสรางสรรค)

เพ่ิมความคมชัด
อยางเร็ว

ปรับระดับความสมดุลของ ความคมชัด ความคมชัดชวงกลาง และ 
ความชัดเจน อยางรวดเร็ว หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคาความคมชัดเอง
โดยอัตโนมัติ ทานสามารถปรับแตงพารามิเตอรเหลาน้ีได:
• ความคมชัด: ควบคุมความคมชัดของรายละเอียดและเสนขอบ
• ความคมชัดชวงกลาง: ปรับความคมชัดตามความสวยงามของรูปแบบและเสน
ในโทนกลางที่ไดรับผลจาก ความคมชัด และ ความชัดเจน

• ความชัดเจน: ปรับคาความคมชัดโดยรวมและความคมชัดของเสนขอบ
โดยไมสงผลตอความสวางหรือชวงไดนามิก

ความคมชัด

ความคมชัด
ชวงกลาง

ความชัดเจน

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติได

ความสวาง เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอ ียดท่ีเปนแสงสวางหรือเงา

ความอิม่ตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอตัโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

เอ็ฟเฟกตจาก
ฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว

โทนภาพ
เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว กดปุม 3 เม่ือเลือกตัวเลือกอื่นไว
นอกเหนือจาก B&W (ขาวและดํา) สําหรับแสดงตัวเลือกความอิ่มตัวของสี

D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับ (A) อัตโนมัติจะแตกตางกันไปตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุในกรอบภาพ
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D เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

โหมด การตั้งคา
Y (สีเหลือง) ตัวเลือกเหลาน้ีจะเพ่ิมคอนทราสตและสามารถใช ลดแสงสวางของทองฟาใน

ภาพทิวทัศน สีสมจะทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิด
คอนทราสตมากกวาสีสม

O (สีสม)
R (สีแดง)
G (สีเขียว) สีเขียวจะทําใหสีผิวออนลงและสามารถใชกับการถายภาพบุคคลได
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ไวตบาลานซ
ปรบัแตงไวตบาลานซ (สําหรบัรายละเอียดเพิ่มเต ิม โปรดดูที่ “ไวตบาลานซ”, 0 62)

การกดปุม 3 เมื่อไฮไลท อัตโนมัติ หรือ ฟลูออเรสเซนต 
จะแสดงตัวเลือกยอยสําหรบัรายการที่ไฮไลทไว

ตัวเลือกไวตบาลานซที่ใชในขณะนั้นจะมีสัญลกัษณกํากับไว
ในหนาจอระหวางการถายภาพ

ตวัเลือก

4 อัตโนมัติ

รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน)

รักษาบรรยากาศโดยรวม

รักษาสภาพแสงโทนสอีบอุน

D ปรับแสงธรรมชาติอตัโนมัติ

H แสงอาทิตย

G เมฆมาก

M ในรม

J หลอดไส

I ฟลูออเรสเซนต

หลอดไอโซเดียม

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต

ไวตฟลูออเรสเซนต

คูลไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไวตฟลูออเรสเซนต

เดยไลตฟลูออเรสเซนต

ไอปรอทอุณหภูมสิูง

5 แฟลช

K เลือกอุณหภูมิสี

L ตั้งคาเอง

ตวัเลือก
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❚❚การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
การเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู i จะแสดงรายการของ
ตัวเลือกไวตบาลานซ หากไฮไลทตัวเลือกอ่ืนนอกจาก 
เลือกอุณหภูมิสี จะสามารถแสดงตัวเลือกการตั้งคา
อยางละเอียดไดโดยกดปุม 3 การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
อยางละเอียดจะแสดงตัวอยางอยูในหนาจอ

แตะลูกศรในหนาจอหรอืใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด หรือหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรอืยอยเพื่อปรบัไวต บาลานซอยางละเอียดบนแกนสี 
A สีเหลืองอําพัน–B น้ําเงิน หรอื G สีเขียว–M สีชมพูแกมมวง ตามลําดับ กดปุม J เพื่อบันทึก
การตั้งคาและกลับไปที่เมนู i

เครื่องหมายดอกจัน (“U”) ที่อยูถัดจากสัญลักษณ
ไวตบาลานซในการแสดงผลการถายภาพจะแสดงวาใช งาน
การปรบัอยางละเอียด

เพิ่มสีเขียว

เพิ่มสีนํ้าเงิน เพิ่มสีเหลืองอําพัน

เพิ่มสีชมพูแกมมวง
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❚❚การเลือกอุณหภมูิสี
การเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู i จะแสดงรายการของตัวเลือกไวตบาลานซ เมื่อไฮไลท 
เลือกอุณหภูมิสี ทานสามารถดูตวัเลือกอุณหภูมิสีไดโดยการกดปุม 3

กดปุม 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลขในแกนสี A สีเหลืองอําพัน–B สีน้ําเงิน หรือ G สีเขียว–
M สีชมพูแกมมวง แลวกดปุม 1 หรือปุม 3 เพื่อเปลี่ยน กดปุม J เพื่อบันทกึการตัง้คา
และกลับไปที่เมน ูi หากเลือกคาอ่ืนที่ไมใชศูนยสําหรับแกนสี G สีเขียว–M สีชมพูแกมมวง 
เครื่องหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏถัดจากสัญลักษณไวตบาลานซ

คาแกนสี 
A สีเหลืองอําพัน–B สีนํ้าเงิน

คาแกนสี
G สีเขียว–M สีชมพูแกมมวง

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเม ื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก 
5 (แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) สําหรับแหลงกําเนิดแสงเหลาน้ี สําหรับแหลงกําเนิดแสง
อื่นๆ ใหถายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาท่ีเล ือกเหมาะสมหรือไม
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❚❚ ต้ังคาเอง
ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชเพื่อบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองไดสูงสุด
หกคาสําหรับการถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพ ื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มแีสงสีเขม 
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อวดัคาสําหรับไวตบาลานซที่ตั้งคาเอง

1 แสดงไวตบาลานซท่ีต้ังคาเอง
ไฮไลท ต้ังคาเอง ในหนาจอไวตบาลานซของเมน ูi 
แลวกดปุม 3 เพื่อแสดงรายการของไวตบาลานซ
ที่ตั้งคาเอง

2 เลือกคาท่ีต้ังเอง
ไฮไลทไวตบาลานซที่ตั้งคาเองที่ตองการ (d-1 ถ ึง d-6) 
แลวกดปุม J เพื่อเลือกคาตั้งเองที่ไฮไลทไวแลว
กลับไปยังเมนู i

3 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ไฮไลท ไวตบาลานซ ในเมน ูi และกดปุม J คางไว
จนกวาสัญลักษณ L การแสดงผลการถายภาพและ
แผงควบคุมจะเริม่กะพริบและเปาหมายไวตบาลานซ  
(r) จะแสดงขึ้นบนจุดโฟกัสที่เลือกไว

D คาตั้งเองที่มกีารปองกัน
คาตั้งเองที่มีสัญลักษณ g กํากับไวจะถูกปองกันและ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
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4 วัดคาไวตบาลานซ
ในการวัดคาไวตบาลานซ ใหแตะที่วัตถุสีขาวหร ือสีเทา 
หรือใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนง r ใหอยูบนพื้นที่
สีขาวหรือสีเทาของหนาจอแลวกดปุม J หรือกด
ปุมกดชัตเตอรลงจนสุด (โปรดทราบวา r ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงไดเมื่อติดตั้งชุดแฟลชเสร ิม
ภายนอก ในกรณีนี้จะตองวัดคาไวตบาลานซโดยให วัตถุสีขาวหรือสีเทาอยูตรงก่ึงกลาง
กรอบภาพ)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได 
จะปรากฏขอความขึ้น ลองวดัคาไวตบาลานซอีกคร ั้ง
กับเปาหมายอื่น

5 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม i เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง
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D การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งคาเอง
ทานจะไมสามารถวัดคาไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองไดเม่ือ HDR หรือ การถายภาพซอนกําลังทํางานอยู 

D โหมดการวัดโดยตรง
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงหากไมมีการใชงานตามเวลาที่กําหนดไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (หนวงเวลาปด) > ตั้งเวลาสแตนดบาย

D จัดการการตั้งคาเอง
ตัวเลือก ไวตบาลานซ > ตั้งคาเอง ในเมนูถายภาพสามารถใชเพื่อคัดลอกไวตบาลานซ จาก
ภาพถายอื่นเพื่อนํามาใสในการตั้งคาเองที่เล ือกไว เพิ่มคําอธิบาย หรือปองกันคาท่ีตั้งเอง

D ตั้งคาเอง: การเลือกคาที่ตัง้เอง
หากตองการเลือกคาท่ีตั้งเอง ใหเลือก ไวตบาลานซ > ตั้งคาเอง 
ในเมนูถายภาพ จากน้ันไฮไลทคาที่ตั้งเองแลวกดปุม J หาก
คาตั้งเองที่เลือกไวในขณะนั้นไมมีคาใดๆ กล องจะกําหนดคา
ไวตบาลานซเปน 5200 K เทากับคาของ แสงอาทิตย
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คุณภาพของภาพ
เลือกรปูแบบไฟลของภาพถาย

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

NEF (RAW)+JPEG Finem

บันทึกภาพแตละภาพเปนสองภาพ: ภาพ NEF (RAW) และ
สําเนาภาพ JPEG กลองจะแสดงเฉพาะสําเนาภาพ JPEG เทาน้ัน 
แตการลบสําเนาภาพ JPEG จะเปนการลบภาพ NEF (RAW) 
ไปดวย สามารถดูภาพ NEF (RAW) ไดในคอมพิวเตอรเทาน้ัน

NEF (RAW)+JPEG Fine

NEF (RAW)+JPEG Normalm

NEF (RAW)+JPEG Normal

NEF (RAW)+JPEG Basicm

NEF (RAW)+JPEG Basic

NEF (RAW) บันทึกภาพในรูปแบบ NEF (RAW)

JPEG Finem

บันทึกภาพในรูปแบบ JPEG เพิ่มการบีบอัดและลดขนาด
ของไฟลลงพรอมกับคุณภาพของภาพจาก “ดี” ไปยัง “ธรรมดา” 
ถึง “พ้ืนฐาน” เลือกตัวเลือกท่ีมี m เพื่อเพ่ิมคุณภาพสูงสุด 
เลือกตัวเลือกท่ีไมมี m เพื่อใหไฟลภาพทุกภาพมีขนาดเทากัน
หรือไมแตกตางกันมากจนเกินไป

JPEG Fine

JPEG Normalm

JPEG Normal

JPEG Basicm

JPEG Basic

TIFF (RGB)
บันทึกภาพ TIFF-RGB แบบไมบีบอัดท่ีความลึกบิทสี 8 บิท
ตอหน่ึงชองสัญญาณ (สีแบบ 24 บิท)
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A NEF (RAW)
ไฟลภาพ NEF (RAW) (นามสกุล “*.nef”) จะประกอบดวยขอมูลดบิท่ีมาจากเซ็นเซอรภาพ ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับการตั้งคาใหม เชน การชดเชยแสง และ ไวตบาลานซไดตามความพอใจ โดยใช
ซอฟตแวร ViewNX-i หรือ Capture NX-D ของ Nikon โดยท่ีคุณภาพของภาพไมลดลง รูปแบบน้ีจึง
เหมาะสําหรับภาพถายท่ีจะประมวลผลในแบบตางๆ ViewNX-i และ Capture NX-D สามารถโหลดได
ฟรีจากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon

กระบวนการแปลงภาพ NEF (RAW) ไปยังรูปแบบอื่นเรียกวา “โปรเซสภาพ NEF (RAW)” 
ทานสามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบอื่นได โดยใช แอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร ViewNX-i และ 
Capture NX-D หรือตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัชของกลอง
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ขนาดภาพ
เลือกขนาดของภาพถายทีจ่ะบันทึก

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอ
ในขณะที่ถายภาพ

ขนาดจรงิของภาพถายในหนวยพิกเซลจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกที่เลือกไวสําหรบั 
เลือกพื้นที่ภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

NEF (RAW)

ใหญ เลือกขนาดของภาพถายท่ีจะบันทึกในรูปแบบไฟล NEF (RAW) สามารถใช 
NEF (RAW) ไดเฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือก NEF (RAW) ไวสําหรับคุณภาพ
ของภาพเทาน้ัน

กลาง

เล็ก

JPEG/TIFF

ใหญ

เลือกขนาดของภาพถายท่ีจะบันทึกในรูปแบบ JPEG หรือ TIFFกลาง

เล็ก

Z 7: ขนาดภาพ
ใหญ กลาง เลก็

พ ื นท ี ภาพ
FX (36×24) 8256 × 5504 6192 × 4128 4128 × 2752
DX (24×16) 5408 × 3600 4048 × 2696 2704 × 1800
5:4 (30×24) 6880 × 5504 5152 × 4120 3440 × 2752
1:1 (24×24) 5504 × 5504 4128 × 4128 2752 × 2752
16:9 (36×20) 8256 × 4640 6192 × 3480 4128 × 2320

Z 6: ขนาดภาพ
ใหญ กลาง เลก็

พ ื นท ี ภาพ

FX (36×24) 6048 × 4024 4528 × 3016 3024 × 2016
DX (24×16) 3936 × 2624 2944 × 1968 1968 × 1312
1:1 (24×24) 4016 × 4016 3008 × 3008 2000 × 2000
16:9 (36×20) 6048 × 3400 4528 × 2544 3024 × 1696
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โหมดแฟลช
เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสรมิภายนอก ตัวเลอืกทีใ่ชงานไดจะขึ้นอยูกับโหมดที่เลือก
โดยแปนหมุนเลือกโหมด

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

ตัวเลือก ใชงานไดใน

I แฟลชลบเงา
b, P, S, A, M

J ลดตาแดง

K
แฟลชสัมพันธ
ความไวต่ํ า + 
ตาแดง P, A

L
แฟลชสัมพันธ
ความไวต่ํา

M
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอร
ชุดที่สอง

P, S, A, M

s ปดแฟลช b, P, S, A, M

ตัวเลือก ใชงานไดใน
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ระบบวัดแสง
ระบบวัดแสงจะกําหนดการวัดคาแสงของกลอง ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี:้

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอ
ในขณะที่ถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

L
วัดแสงเฉลี่ย
ทั้งภาพ

กลองจะวัดแสงเปนบริเวณกวางในกรอบภาพแลวตั้งคาแสงตาม
การกระจายโทนสี สี องคประกอบภาพ และระยะหาง ผลท่ีได
จะใกลเคียงกับภาพที่สามารถเห็นไดดวยตาเปลา

M
วัดแสงเนน
กลางภาพ

กลองจะวัดแสงท้ังกรอบภาพ แตจะกําหนดน้ําหนักให ตกตรงกลางภาพ
มากท่ีสุด ขนาดภาพดังกลาวสามารถเลือกไดโดยใช การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง b3 (บริเวณที่เนนกลางภาพ) เปนระบบวัดแสงแบบ
คลาสสิคสําหรับการถายภาพบุคคลซึ่งแนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรรวมกับ
ปจจัยกําหนดคาแสง (องคประกอบจากฟลเตอร) เกิน 1 เทา

N วัดแสงเฉพาะจุด

กลองจะวัด φ4 มม. ของวงกลม (ซึ่งเทียบเทากับ 1.5% ของภาพ) 
ท่ีอยูตรงกลางของจุดโฟกัสปจจุบัน ทําใหสามารถวัดแสงวัตถุท่ีไมไดอยู
ตรงกลางภาพได (หากใชงาน AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติอยู 
กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบวัดแสงเฉพาะจุดทําใหม่ันใจ
ไดวาวัตถุจะไดรับคาแสงที่ถูกตอง แมวาพื้นหลังมีแสงจากวาหรือ
มืดกวาอยางมาก

t
ระบบวดัแสง
ที่เนนไฮไลท

กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากที่สุดในสวนท่ีไฮไลท ใชตัวเลือกน้ีเพื่อลด
การสูญเสียรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท เชน เม่ือถายภาพที่มีแสงบนเวที
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การเชื่อมตอ Wi-Fi
เปดหรอืปด Wi-Fi เปดใชงาน Wi-Fi เพื่อสรางการเชื่อมตอแบบไรสายกับคอมพิวเตอร
หรือระหวางกลองกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต (สมารทดไีวซ) ที่กําลังใชงานแอพ SnapBridge

กลองจะแสดงสัญลักษณ Wi-Fi เมื่อเปดใช Wi-Fi

หากตองการปด Wi-Fi ใหไฮไลท การเชือ่มตอ Wi-Fi ในเมนู i แลวกดปุม J หากเปดใช 
Wi-Fi อยูในขณะนั้น การแจงเตือน ปดการเชือ่มตอ Wi-Fi จะ ปรากฏข้ึนมา; กดปุม J 
เพื่อส้ินสุดการเชื่อมตอ

A การเชื่อมตอแบบไรสาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางการเช ื่อมตอแบบไรสายกับคอมพิวเตอรหรือสมารทดีไวซ 
โปรดดูท่ี คูมือการใชเครือขาย จากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html

ดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช SnapBridge ผานวิธ ีใชออนไลนของแอพ
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มคีอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรบัฉากที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจงที่มีแสงจา
ผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถายภาพวัตถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด ฟงกช่ันนี้จะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลีย่ทั้งภาพ

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

ปด Y อัตโนมัติ

ตัวเลือก คําอธิบาย

Y อตัโนมัติ
กลองจะปรับ Active D-Lighting ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพ
โดยอัตโนมัติ (อยางไรก็ตาม ในโหมด M น้ัน Y อัตโนมัต ิจะเทียบเทากับ 
Q ปกต)ิ

Z สงูมาก

เลือกปริมาณของ Active D-Lighting ท่ีจะแสดงตั้งแต Z สูงมาก, 
P สูง, Q ปกติ และ R ต่ํา

P สงู

Q ปกติ

R ต่ํา

c ปด ปด Active D-Lighting

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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โหมดลั่นชัตเตอร
เลือกการทํางานของการกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที ่
“ปุม c/E (โหมดลั่นชัตเตอร/ตั้งเวลาถาย)” (0 83)

เมื่อไฮไลท ถายตอเน่ืองชา หรือ ต้ังเวลาถาย จะสามารถแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมไดโดยการ
กดปุม 3

การกดปุม 3 เมื่อไฮไลท ถายตอเน่ืองชา จะแสดงตัวเลือก
ความเรว็ในการถายภาพ

การกดปุม 3 เมือ่ไฮไลท ต้ังเวลาถาย จะแสดงตัวเลือก
สําหรับการหนวงเวลาลั่นชัตเตอรและจํานวนภาพที่จะถาย
ไดหลังจากหมดเวลาแลว

โหมดลั่นชัตเตอรในปจจุบันจะมีสัญลักษณกํากับอยูบนการ
แสดงผลการถายภาพและแผงควบคุม

ตัวเลอืก

U ถายทีละภาพ

V ถายตอเนื่องชา

W ถายตอเนื่องเร็ว

X ถายตอเนื่องเร็ว (เพ่ิมจํานวนภาพ)

E ตั้งเวลาถาย

ตัวเลือก
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ระบบลดภาพส่ันไหว
เลือกเปดหรือปดใชระบบลดภาพสั่นไหว ตัวเลือกที่ใชการไดจะตางกันไปตามชนิดของเลนส

ตัวเลือกอ่ืนนอกจาก ปด จะแสดงโดยสัญลักษณในหนาจอ
ระหวางการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

C
เปด

เลือกเพื่อเพ่ิมการลดภาพสั่นไหวเมื่อถายภาพว ัตถุท่ีหยุดน่ิง
Normal

D Sport
เลือกเมื่อถายภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วและไมสามารถจัด
องคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย

E ปด ปดระบบลดภาพสั่นไหว

D ระบบลดภาพสั่นไหว
ระบบลดภาพสั่นไหว อาจจะใชงานไมไดกับเลนสบางรุน เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหรอจนกระทั่ง
ภาพในหนาจอหยุดน่ิงกอนท่ีจะถายภาพ สําหรับเลนสบางชนิด ภาพในหนาจออาจกระตุกหลัง
ล่ันชัตเตอร; ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใชความผ ิดปกติแตอยางใด

แนะนําใหใช Sport หรือ เปด เพื่อถายภาพแบบแพนกลอง ในโหมด Sport, Normal และ เปด ระบบ
ลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของการแพน (ตัวอยางเชน 
ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทาน้ัน)

เพื่อปองกันผลท่ีอาจเกิดโดยไมไดตั้งใจ เลือก ปด เม่ือติดตั้งกลองไวบนขาตั้งกลอง ยกเวนแตวา
สวนหัวของขาตั้งกลองไมม่ันคงหรือเมื่อใชขาตั้งแบบขาเดียว ในกรณีเชนน้ัน ขอแนะนําใหเลือก 
Normal, Sport หรือ เปด
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โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF จะควบคุมวิธีที่กลองเลือกจุดโฟก ัสสําหรบัโหมดโฟกัสอัตโนมัติ สําหรบัขอมลู
เพิ่มเติม โปรดดูที่ “โหมดพื้นที่ AF” (0 55)

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

โหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสจะควบคุมวิธกีารโฟกัสของกลอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเลือก
โหมดโฟกัส” (0 53)

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

ตัวเลอืก

3 AF แบบจุดเข็ม

d AF จุดเดียว

e AF แบบปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โฟกัส

f AF พ้ืนที่กวาง (เล็ก)

g AF พ้ืนที่กวาง (ใหญ)

h AF แบบเลอืกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ

ตัวเลือก

ตัวเลอืก

AF-S AF ครั้งเดียว

AF-C AF ตอเนื่อง

MF แมนวลโฟกัส

ตัวเลือก
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ตามคาตั้งจากโรงงาน รายการเหลานีจ้ะ ปรากฏในเมนู i สําหรับโหมดภาพยนตร

เมนู i ของโหมดภาพยนตร

1 3 5 7 9 11

42 6 8 10 12
1 ตั้งคา Picture Control ............................115
2 ไวตบาลานซ...........................................115
3 ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม/

คุณภาพของภาพ ..................................116
4 ความไวของไมโครโฟน ............................118
5 เลือกพ้ืนท่ีภาพ .......................................119
6 ระบบวัดแสง ..........................................120

7 การเชื่อมตอ Wi-Fi ................................. 120
8 Active D-Lighting ................................ 120
9 VR แบบอิเล็กทรอนิกส ........................... 120

10 ระบบลดภาพสั่นไหว .............................. 121
11 โหมดพื้นท่ี AF ....................................... 121
12 โหมดโฟกัส............................................ 121

A “เหมอืนกับการตั้งคาภาพถาย”
หากเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย ไวสําหรับ ตั้งคา 
Picture Control, ไวตบาลานซ, Active D-Lighting หรือ 
ระบบลดภาพสั่นไหว ในเมนูการถายภาพยนตร สัญลักษณ 
h จะปรากฏขึ้นท่ีมุมซายบนของเมนู i เพื่อแสดงวา
ตัวเลือกท่ีเลือกไวในการตั้งคาโหมดถายภาพจะถูกนํามาใช
ในโหมดภาพยนตรและใชในทางกลับกันได
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ต้ังคา Picture Control
เลือก Picture Control สําหรบับันทึกภาพยนตร สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ตั้งคา Picture 
Control” (0 93)

ไวตบาลานซ
ปรับแตงคาไวตบาลานซสําหรับบันทึกภาพยนตร สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 
“ไวตบาลานซ” (0 62, 98)
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ขนาดเฟรม อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร
เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล) และอัตราเฟรม ทานยังสามารถเลือกตัวเลือก 
คุณภาพภาพยนตร ไดสองตัวเลือก: คุณภาพสูง (มีสัญลักษณ “m” กํากับขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม) และ ปกติ ตัวเลือกเหลานี้จะกําหนดอัตราบิทสูงสุด ดังทีแ่สดงไวในตารางตอไปนี้

1 อตัราเฟรมตามจริงสําหรับคาท่ีระบุวาเทากับ 120p, 60p, 30p และ 24p คือ 119.88, 59.94, 29.97 
และ 23.976 ภาพตอวินาทีตามลําดับ

2 คณุภาพภาพยนตร จะถูกกําหนดไวท่ี คุณภาพสงู
3 พ้ืนท่ีภาพจะถูกกําหนดไวท่ี DX (Z 7) หรือ FX (Z 6); การตรวจจับใบหนาจะไมทํางานใน AF 

แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติโหมดพื้นท่ี AF
4 ภาพยนตรแตละเร่ืองอาจบันทึกไดสูงสุด 8 ไฟล ขนาดสูงสุด 4 GB จํานวนไฟลและความยาว

ของแตละไฟลจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ 
คณุภาพภาพยนตร

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1

อตัราบิทสูงสุด (Mbps) เวลาในการ
บันทึกสงูสุดคุณภาพสงู ปกติ

r 3840×2160 (4K UHD); 30p

144 — 2

29 นาที 
59 วินาที 4

s 3840×2160 (4K UHD); 25p

t 3840×2160 (4K UHD); 24p

w 1920×1080; 120p 3

x 1920×1080; 100p 3

y/y 1920×1080; 60p
56 28

z/z 1920×1080; 50p

1/1 1920×1080; 30p

28 142/2 1920×1080; 25p

3/3 1920×1080; 24p

A 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) 3

36
— 2 3 นาทีB 1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน) 3

C 1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชัน) 3 29
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ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอในขณะที่
ถายภาพ

❚❚ภาพยนตรสโลวโมชัน
หากตองการบันทึกภาพยนตรสโลวโมชัน ใหเลือกต ัวเลือก “สโลวโมชัน” สําหรบั ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม ภาพยนตรสโลวโมชันจะบันทึกที่อัตราความเร็วค ูณ 4 หรอื 5 และแสดงในอัตรา
ความเรว็ปกติ ภาพยนตรที่ถายดวย 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) จะบันทึกทีอั่ตรา
เฟรมประมาณ 120 ภาพตอวินาทีและเลนภาพที่ประมาณ 30 ภาพตอวนิาที หมายความวา
ภาพยนตรที่มคีวามยาว 40 วินาทจีะตองใชเวลาถายจรงิทั้งหมด 10 วนิาที

ความเรว็ในการบันทึกและการเลนจะแสดงอยูดานลาง

ประมาณ 10 วินาที
การบันทึก

แสดงภาพ
ประมาณ 40 วินาที

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ความเร็วในการบันทึก ปกติ

A 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน)
120p 

(119.88 ภาพตอวินาที)
30p 

(29.97 ภาพตอวินาที)

B 1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน)
100p 

(100 ภาพตอวินาที)
25p 

(25 ภาพตอวินาที)

C 1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชัน)
120p 

(119.88 ภาพตอวินาที)
24p 

(23.976 ภาพตอวินาที)

D ภาพยนตรสโลวโมชัน
คุณสมบัติตางๆ เชน การลดการกะพริบถ่ี ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส และเอาทพุตไทมโค ด
จะใชไมไดเม่ือเลือกตัวเลือก “สโลวโมชัน”
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ความไวของไมโครโฟน
เปดหรอืปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก หรือปรบัความไวของไมโครโฟน 
เลือก bA เพื่อปรบัความไวโดยอัตโนมัติ หรอืเลือก ปดไมโครโฟน เพื่อปดการบันทึกเสียง 
หรือปรบัความไวของไมโครโฟนดวยตนเองโดยเลือกค าระหวาง b1 ถึง b20 (คายิ่งสูง 
ความไวก็ยิ่งสูง)

ในการตั้งคาอ่ืนนอกเหนือจาก bA ตัวเลือกทีเ่ลือกไว
จะมีสัญลักษณกํากับอยูบนหนาจอ

ถาระดับเสียงที่แสดงเปนสีแดง แสดงวาระดับเส ียง
สูงเกินไป ใหลดความไวของไมโครโฟนลง

D สัญลักษณ 2
ภาพยนตรท่ีบันทึกขณะปดไมโครโฟนจะแสดงดวยสัญลักษณ 
2 ในการฉายภาพยนตรกลับมาดูและแบบเต็มจอ
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เลือกพื้นที่ภาพ
เลือกขนาดของพื้นที่บนเซ็นเซอรภาพที่ใชในการบันทกึภาพยนตร เลือก FX เพื่อถาย
ภาพยนตรในรปูแบบทีเ่รียกวา “รูปแบบภาพยนตรย ึดตามเลนส FX” และเลือก DX เพื่อถายใน 
“รปูแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX” ความแตกตางระหว างสองรปูแบบนี้แสดงใน
ภาพประกอบดานลาง

ขนาดของพื้นที่ที่ถูกบันทึกจะแตกตางไปตามขนาดเฟรม:

ตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันจะแสดงอยูบนหน าจอ
ในขณะที่ถายภาพ

FX DX

ฟอรแมต ขนาดเฟรม
พ้ืนที่ที่ถูกบันทึก (ประมาณ)
 Z 7  Z 6

รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX
 3840 × 2160  35.9 × 20.2 มม. 

 1920 × 1080  35.8 × 20.1 มม.  35.9 × 20.1 มม.

รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX
 3840 × 2160 

 23.5 × 13.2 มม. 
 23.4 × 13.2 มม.

 1920 × 1080  23.4 × 13.1 มม.
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ระบบวัดแสง
เลือกวิธีตัง้คาแสงของกลองในโหมดภาพยนตร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบวัดแสง” 
(0 108) แตโปรดทราบวาระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะใชไมได

การเชื่อมตอ Wi-Fi
เปดหรอืปด Wi-Fi สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ “การเชื่อมตอ Wi-Fi” (0 109)

Active D-Lighting
เลือกตัวเลือก Active D-Lighting สําหรับโหมดภาพยนตร สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที ่
“Active D-Lighting” (0 110) โปรดทราบวาหากเลือก เหมอืนกับการต้ังคาภาพถาย 
ไวสําหรับ Active D-Lighting ในเมนูภาพยนตร และเลือก อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ 
กลองจะถายภาพยนตรทีก่ารตั้งคาเทียบเทากบั ปกติ

VR แบบอิเล็กทรอนิกส
เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสในโหมดภาพยนตร 
ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสจะใชไมได กับขนาดเฟรม 1920×1080; 120p, 
1920×1080; 100p หรือ 1920×1080 (สโลวโมชัน) โปรดทราบวาเมื่อใชระบบลดภาพส ันไหว
แบบอิเล็กทรอนิกส มุมมองของภาพจะลดลง ทางยาวโฟกัสที่ปรากฏจะเพิ่มข้ึนเล็กนอย 
และความไวแสงสูงสุดสําหรับการบันทึกภาพยนตรจะอยูที่ ISO 25600 (Z 7) หรือ 
51200 (Z 6)

สัญลักษณจะ ปรากฏบนหนาจอเมือ่เลือก เปด
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ระบบลดภาพสั่นไหว
เลือกตัวเลือกระบบลดภาพสั่นไหวสําหรับโหมดภาพยนตร สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู 
“ระบบลดภาพสั่นไหว” (0 112)

โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธีที่กลองจะเลือกจุดโฟกัสเมื่อใชโฟก ัสอัตโนมัติสําหรับโหมดถายภาพยนตร สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “โหมดพื้นที่ AF” (0 55, 113)

โหมดโฟกัส
เลือกวิธีที่กลองจะโฟกัสภาพในโหมดภาพยนตร สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเลือก
โหมดโฟกัส” (0 53)

ตัวเลอืก

d AF จุดเดียว

f AF พ้ืนที่กวาง (เล็ก)

g AF พ้ืนที่กวาง (ใหญ)

h AF แบบเลอืกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ

ตัวเลือก

ตัวเลอืก

AF-S AF ครั้งเดียว

AF-C AF ตอเนื่อง

AF-F AF ตลอดเวลา

MF แมนวลโฟกัส

ตัวเลือก
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รายการเมนู
เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงตัวเลือกทีใ่ชไดในเมนูกลอง

A เมนูกลอง
ดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเมนูกลองไดใน คูมืออางอิงการใชงาน ซึ่งดาวนโหลดไดจาก:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html

ทานยังสามารถดูคูมือออนไลน ไดท่ี:
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/th/

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ
ลบ

ท่ีเลือกไว ลบพรอมกันหลายภาพ

เลือกวันท่ี

ท้ังหมด

โฟลเดอรแสดงภาพ (คาเร่ิมตนคือ ทั้งหมด)

(ชื่อโฟลเดอร) เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ

ท้ังหมด

ปจจุบัน



124 รายการเมนู

ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ

เพิ่มขอมูล เลือกขอมูลท่ีมีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

จุดโฟกัส

ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม

ขอมูลคาแสง

ไฮไลท

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

ขอมูลการถายภาพ

ภาพรวม

ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)

แสดงภาพทันทีที่ถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะแสดงรูปภาพโดยอัตโนมัติทันทีหลังการ
ถายภาพหรือไมเปด (เฉพาะจอภาพ)

ปด

หลังจากลบ (คาเร่ิมตนคือ แสดงภาพถัดไป)

แสดงภาพถัดไป เลือกภาพท่ีจะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพกอนหนา

แสดงตอจากเดิม

หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (คาเร่ิมตนคือ ภาพสุดทายของชุด)

ภาพแรกของชุด เลือกวาจะใหกลองแสดงภาพแรกหรือภาพสุดทายในการ
ถายภาพตอเน่ืองหลังจากถายภาพตอเน่ืองเปนชุดในโหมด
ตอเน่ือง

ภาพสุดทายของชุด

หมุนแนวตั้ง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ในระหวางการแสดงภาพใหเลือกวาจะหมุนภาพเปน 
“แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) หรือไมปด

ฉายสไลด

เร่ิม ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน

ประเภทของภาพ

ชวงเวลาระหวางภาพ

ใหคะแนน

ใหคะแนนภาพที่เลือกไว
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ
รีเซ็ตเมนูถายภาพ

ใช เลือก ใช เพื่อรีเซ็ตคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับไปเปน
คาตั้งจากโรงงานไม

โฟลเดอรจัดเก็บขอมลู

เปลี่ยนชื่อ เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข

เลือกโฟลเดอรจากรายการ

การตั้งช่ือไฟล

การตั้งชื่อไฟล เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อ
ไฟลรูปภาพท่ีใชจัดเก็บรูปภาพ คาเร่ิมตนคํานำหนาชื่อคือ 
“DSC”

เลือกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ FX (36×24))

FX (36×24) เลือกพื้นท่ีของภาพ (ตัดภาพ) สําหรับภาพถาย 
5:4 (30×24) ใชไดกับ Z 7 เทาน้ันDX (24×16)

5:4 (30×24)

1:1 (24×24)

16:9 (36×20)
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คณุภาพของภาพ (คาเร่ิมตนคือ JPEG Normal)

NEF (RAW) + JPEG Finem เลือกรูปแบบไฟลและอตัราการบีบอัดภาพ (คุณภาพ
ของภาพ) คาบีบอัดสําหรับตัวเลือกท่ีแสดงดวยดาว (“m”) 
จะเนนความสําคัญท่ีคุณภาพ ขณะท่ีคาบีบอดัสําหร ับ
ภาพที่ไมมีดาวจะเนนเพื่อการลดขนาดไฟล

NEF (RAW) + JPEG Fine

NEF (RAW) + JPEG Normalm

NEF (RAW) + JPEG Normal

NEF (RAW) + JPEG Basicm

NEF (RAW) + JPEG Basic

NEF (RAW)

JPEG Finem

JPEG Fine

JPEG Normalm

JPEG Normal

JPEG Basicm

JPEG Basic

TIFF (RGB)

ขนาดภาพ

JPEG/TIFF เลือกขนาดของภาพ ในหนวยพิกเซล ไฟลภาพ JPEG/TIFF 
และ NEF (RAW) จะมีตัวเลือกสําหรับใชงานแยกจากกันNEF (RAW)

การบันทึก NEF (RAW)

การบีบอัดภาพ NEF (RAW) เลือกรูปแบบของการบีบอดัภาพและความลึกบิทสี
สําหรับภาพ NEF (RAW)ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

ตัง้คาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพถาย

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
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ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ จับคูไวตบาลานซกับแหลงกําเนิดแสง

ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ

แสงอาทิตย

เมฆมาก

ในรม

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

แฟลช

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง

D การปอนขอความ
แปนพิมพจะปรากฏบนหนาจอเมื่อตองปอนขอความ แตะที่ตัวอกัษรบนหนาจอ (ในการสลับแปนพิมพ
เปนตัวอักษรพิมพใหญและตัวอักษรพิมพเล็ก ให แตะปุมการเลือกแปนพิมพ) หรือใชปุมเลือกคำสั่ง
ไฮไลทตัวอกัษรท่ีตองการแลวกดปุม J เพื่อแทรกตัวอกัษรท่ีไฮไลทไวในตําแหนงท่ีเคอรเซอรอยู
ในขณะนั้น (โปรดทราบวาหากปอนตัวอักษรเม่ือชองเต็ม ตัวอักษรตัวสุดทายในชองจะถูกลบออก) 
ในการลบตัวอักษรดานลางเคอรเซอร กดปุม O หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือแตะที่หนาจอ
หากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยังตําแหนงใหม ในการจบการปอนขอความแลวกลับสูเมนูกอนหนา 
กดปุม X การออกโดยปอนขอความไมเสร็จ ใหกดปุม G

พ้ืนท่ีแสดงขอความ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ การเลือกแปนพิมพ
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ตัง้คา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)
อตัโนมัติ เลือกวิธีการประมวลผลรูปภาพใหม เลือกตามประเภท

ของฉากหรือความคิดสรางสรรคของคุณมาตรฐาน
สีธรรมชาติ
สีสด
โทนสีเดียว
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
แฟลต
ความฝน
ยามเชา
สีฉูดฉาด
วันอาทิตย
มืดมน
ดรามา
เงียบสงัด
เครงขรึม
ซึมเศรา
บริสุทธิ์
ยีนส
ของเลน
ซีเปย
ฟา
แดง
ชมพู
ชารโคล
กราไฟต
ไบนารี
คารบอน
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จัดการ Picture Control
บันทึก/แกไข สราง Picture Control แบบกําหนดเอง
เปลี่ยนชื่อ
ลบ
โหลด/บันทึก

พ้ืนที่สี (คาเร่ิมตนคือ sRGB)
sRGB เลือกพื้นท่ีสีของภาพถาย
Adobe RGB

Active D-Lighting (คาเร่ิมตนคือ ปด)
อัตโนมัติ เก็บรายละเอียดของสวนท่ีสวางและสวนท่ีมืดในการสราง

ภาพถายท่ีมีคอนทราสตแบบธรรมชาติสูงมาก
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 ลดความสวางท่ีจางลงบริเวณขอบภาพ สังเกตเห็น

ผลกระทบไดชัดเมื่อใชคารูรับแสงกวางสุดปกติ
ต่ํา
ปด

ชดเชยการเลี้ยวเบน (คาเร่ิมตนคือ เปด)
เปด ลดผลการเลี้ยวเบนของภาพที่ถายดวยรูรับแสงแคบ 

(คารูรับแสงสูง)ปด
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ควบคุมความผิดเพ้ียนอตัโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)
เปด ลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออก เม่ือถายภาพดวย

เลนสมุมกวาง และลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะโค งเขา 
เม่ือถายดวยเลนสยาว (โปรดทราบวา เปด อาจถูกเลือก
อัตโนมัติกับเลนสบางชนิด ในกรณีเชนน้ัน ตัวเลือก 
ควบคุมความผิดเพ้ียนอตัโนมัต ิอาจเปนสีเทาและไม
สามารถเลือกได)

ปด

ลดการกะพริบขณะถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)
เปด ลดผลของการกะพริบเม่ือถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนต

หรือหลอดไอปรอทปด

ระบบวัดแสง (คาเร่ิมตนคือ วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ)
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เลือกวิธีการวัดระดับแสงของกลองเพื่อตั้งคาแสง
วัดแสงเนนกลางภาพ
วัดแสงเฉพาะจุด
ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท

การควบคุมแฟลช
โหมดควบคุมแฟลช เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก

และปรับการตั้งคาสําหรับอุปกรณควบคุมแฟลชแบบ
ไรสาย ตัวเลือกท่ีใชไดจะแตกตางไปตามชุดแฟลชหรือ
อุปกรณเสริมท่ีใช

ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย
การควบคุมแฟลชรีโมต
ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ

โหมดแฟลช (คาเร่ิมตนคือ แฟลชลบเงา)
แฟลชลบเงา เลือกโหมดแฟลช
ลดตาแดง
แฟลชสัมพันธความไวต่ํ า+ ตาแดง
แฟลชสัมพันธความไวต่ํา
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
ปดแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 0.0)
–3.0–+1.0 ปรับการชดเชยแสงแฟลช
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โหมดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ AF คร้ังเดียว)
AF คร้ังเดียว เลือกวิธีหาโฟกัสของกลอง
AF ตอเน่ือง
แมนวลโฟกัส

โหมดพื้นที่ AF (คาเร่ิมตนคือ AF จุดเดียว)
AF แบบจุดเข็ม เลือกวิธีท่ีกลองจะเลือกจุดโฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัติ
AF จุดเดียว
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส
AF พ้ืนท่ีกวาง (เล็ก)
AF พ้ืนท่ีกวาง (ใหญ)
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

ระบบลดภาพสั่นไหว
เปด ลดความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันไหว ตัวเลือกท่ีใชการได

จะตางกันไปตามชนิดของเลนสNormal
Sport
ปด

ถายครอมอัตโนมตัิ
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ ปรับการตั้งคาการถายครอมอตัโนมัติ
จํานวนภาพ
ระดับการเพิ่ม
จํานวน

การถายภาพซอน
โหมดการถายภาพซอน บันทึกจากภาพถาย NEF (RAW) สองถึงสิบภาพเปน

ภาพถายภาพเดียวจํานวนภาพ
โหมดซอนภาพ
เก็บภาพท้ังหมด
การซอนภาพขณะถาย
เลือกภาพแรก (NEF)

HDR (High Dynamic Range)
โหมด HDR เก็บรายละเอียดในไฮไลทและเงามืดเมื่อถายภาพในฉาก

ท่ีมีคอนทราสตสูงความแตกตางของคาแสง
ความเนียน
บันทึกแยกแตละภาพดวย (NEF)
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การถายแบบเวนชวงเวลา
เร่ิม ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตาม

จํานวนภาพที่ระบุเลือกวัน/เวลาเร่ิม
ชวงเวลาหาง
จํานวนครั้ง × จํานวนช็อต/ชวงเวลา
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
ถายภาพแบบไมมีเสียง
เนนชวงเวลาหาง
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
เร่ิม กลองจะถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อสราง

ภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบชวงเวลาหาง
ระยะเวลาในการถายภาพ
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
ถายภาพแบบไมมีเสียง
เลือกพื้นท่ีภาพ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
เนนชวงเวลาหาง

ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส
เร่ิม ปรับโฟกัสอัตโนมัติตามภาพชุดตางๆ
ภาพที่ถายไป
ระดับการเลื่อนโฟกัสแตละขั้น
ชวงเวลาหางจากภาพถัดไป
ล็อคคาแสงจากภาพแรก
ภาพซอนเสนขอบท่ีเขาโฟกัส
ถายภาพแบบไมมีเสียง
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน

ถายภาพแบบไมมีเสียง (คาเร่ิมตนคือ ปด)
เปด ปดเสียงชัตเตอร
ปด
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1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร

ใช เลือก ใช เพื่อรีเซ็ตคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกล ับไป
เปนคาตั้งจากโรงงานไม

การตั้งช่ือไฟล

เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อท่ีใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพที่ใชจัดเก็บภาพยนตร คาเร่ิมตนคํานําหนาชื่อคือ 
“DSC”

เลือกพ้ืนที่ภาพ (คาเร่ิมตนคือ FX)

FX เลือกพื้นท่ีของภาพ (ตัดภาพ) สําหรับภาพยนตร

DX

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

3840×2160; 30p เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล) และ
อตัราเฟรม3840×2160; 25p

3840×2160; 24p

1920×1080; 120p

1920×1080; 100p

1920×1080; 60p

1920×1080; 50p

1920×1080; 30p

1920×1080; 25p

1920×1080; 24p

1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) 

1920×1080; 25p ×4 (สโลวโมชัน) 

1920×1080; 24p ×5 (สโลวโมชัน)
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คณุภาพภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ คุณภาพสงู)

คุณภาพสูง เลือกคุณภาพของภาพยนตร

ปกติ

ประเภทไฟลภาพยนตร (คาเร่ิมตนคือ MOV)

MOV เลือกประเภทไฟลภาพยนตร

MP4

ตัง้คาความไวแสง (ISO)

ความไวแสงสูงสุด ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพยนตร

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)

คาความไวแสง (โหมด M)

ไวตบาลานซ (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร เลือก เหมือนกับ
การตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกในปจจุบัน
สําหรับภาพถาย

อตัโนมัติ

ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ

แสงอาทิตย

เมฆมาก

ในรม

หลอดไส

ฟลูออเรสเซนต

เลือกอุณหภูมิสี

ตั้งคาเอง
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ตั้งคา Picture Control (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร เลือก เหมือนกับ
การตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกในปจจุบัน
สําหรับภาพถาย

อัตโนมัติ

มาตรฐาน

สีธรรมชาติ

สีสด

โทนสีเดียว

ภาพบุคคล

ทิวทัศน

แฟลต

ความฝน

ยามเชา

สีฉูดฉาด

วันอาทิตย

มืดมน

ดรามา

เงียบสงัด

เครงขรึม

ซึมเศรา

บริสุทธิ์

ยีนส

ของเลน

ซีเปย

ฟา

แดง

ชมพู

ชารโคล

กราไฟต

ไบนารี

คารบอน
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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 เลือก เหมอืนกับ
การตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกในปจจุบัน
สําหรับภาพถาย

สูงมาก

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

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

ปกติ

ต่ํา

ปด

ควบคุมขอบมืด (คาเร่ิมตนคือ ปกต)ิ

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย ลดความสวางท่ีจางลงบริเวณขอบเฟรม เลือก เหมอืนกับ
การตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกในปจจุบัน
สําหรับภาพถาย

สูง

ปกติ

ต่ํา

ปด

ชดเชยการเลี้ยวเบน (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ลดผลการเลี้ยวเบนของภาพที่ถายดวยรูรับแสงแคบ 
(คารูรับแสงสูง)ปด



137รายการเมนู

ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมตัิ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออก เม่ือถายภาพดวย
เลนสมุมกวาง และลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะโค งเขา 
เม่ือถายดวยเลนสยาว (โปรดทราบวา เปด อาจถูกเลือก
อตัโนมัติกับเลนสบางชนิด ในกรณีเชนน้ัน ตัวเลือก 
ควบคุมความผิดเพ้ียนอัตโนมัติ อาจเปนสีเทาและไม
สามารถเลือกได)

ปด

ลดการกะพริบ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ลดการกะพริบถ่ีและแถบเกิดจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต
หรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่บันทึกภาพยนตร50 Hz

60 Hz

ระบบวัดแสง (คาเร่ิมตนคือ วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ)

วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เลือกวิธีการวัดระดับแสงของกลองเพ่ือตั้งคาแสงระหวาง
การถายภาพยนตรวัดแสงเนนกลางภาพ

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท

โหมดโฟกัส (คาเร่ิมตนคือ AF ตลอดเวลา)

AF คร้ังเดียว เลือกวิธีหาโฟกัสของกลอง

AF ตอเน่ือง

AF ตลอดเวลา

แมนวลโฟกัส

โหมดพื้นที่ AF (คาเร่ิมตนคือ AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ)

AF จุดเดียว เลือกวิธีท่ีกลองจะเลือกจุดโฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัติ

AF พ้ืนท่ีกวาง (เล็ก)

AF พ้ืนท่ีกวาง (ใหญ)

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

ระบบลดภาพสั่นไหว (คาเร่ิมตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)

เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย ลดภาพพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันไหว ตัวเลือกท ี่ใชการได
จะตางกันไปตามชนิดของเลนส เลือก เหมือนกับการ
ตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกท่ีเลือกในปจจุบันสําหรับ
ภาพถาย

เปด

Normal

Sport

ปด
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VR แบบอิเล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดใชงานลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส
ในโหมดภาพยนตรหรือไมปด

ความไวของไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัติ)

อตัโนมัติ เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก
หรือปรับความไวของไมโครโฟนปรับเอง

ปดไมโครโฟน

ลดความไวไมโครโฟน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช ลดอัตราขยายของไมโครโฟนและปองกันไมใหเสียงเพี้ยน
ขณะบันทึกภาพยนตรในสภาพแวดลอมท่ีมีเสียงดังไมใช

การตอบสนองความถี่ (คาเร่ิมตนคือ ชวงกวาง)

ชวงกวาง เลือกการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟนในตัวกล อง
และไมโครโฟนภายนอกชวงเสียงพูด

ลดเสียงรบกวนจากลม (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือกวาจะเปดวงจร low-cut filter ของไมโครโฟนใน
ตัวกลองเพื่อลดเสียงรบกวนของลมหรือไมปด

ความดังของหูฟง (คาเร่ิมตนคือ 15)

0–30 ปรับระดับเสียงสําหรับหูฟงของผูผลิตอืน่

ไทมโคด

บันทึกไทมโคด ปรับการตั้งคาไทมโคดและเลือกวาจะบันทึกไทมโคดใด
ในภาพยนตรวิธีนับเวลา

จุดเร่ิมตนไทมโคด

ชดเชยเฟรม
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ใช เลือก ใช เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเองเปนคาตั้งจาก
โรงงานไม

a โฟกัสอัตโนมัติ

a1 เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C (คาเร่ิมตนคือ การถาย)

การถาย เลือกวาจะถายภาพกอนท่ีกลองจะโฟกัสหรือไมในโหมด
โฟกัส AF-C โฟกัส

a2 เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S (คาเร่ิมตนคือ โฟกัส)

การถาย เลือกวาจะถายภาพกอนท่ีกลองจะโฟกัสหรือไมในโหมด
โฟกัส AF-Sโฟกัส

a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมลอ็ค (คาเร่ิมตนคือ 3)

การตอบสนองของ AF เม่ือมีวัตถุขวาง เลือกวิธีท่ีโฟกัสอัตโนมัติจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ตามระยะหางจากวัตถุในโหมดโฟกัส AF-C

a4 หาใบหนาขณะ AF พ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวากลองตรวจจับและโฟกัสท่ีใบหนาเมื่อเลือกหา
ใบหนาขณะ AF พ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติในโหมดพื้นท่ี AF 
หรือไม

ปด

a5 จุดโฟกัสที่ใช (คาเร่ิมตนคือ ทุกจุด)

ทุกจุด เลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีใชไดเม่ือเลือกจุดโฟก ัสเอง

จุดเวนจุด

a6 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช เลือกวาตองการใหกลองจัดเก็บจุดโฟกัสตามภาพ 
“แนวตั้ง” และ “แนวนอน” แยกกันหรือไมไม
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a7 เปดใช AF (คาเร่ิมตนคือ ชัตเตอร/AF-ON)

ชัตเตอร/AF-ON เลือกวาจะใหกลองโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอร ลงคร่ึงหน่ึง
หรือไม หากเลือก AF-ON เทานั้น กลองจะไมโฟกัส
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง

AF-ON เทาน้ัน

a8 จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF

AF แบบจุดเข็ม เลือกตัวเลือกท่ีสามารถเลือกไดโดยการหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยเมื่อกําหนดโหมดพื้นท่ีใหกับเมนู i หรือ
ปุมควบคุมกลอง

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส

AF พ้ืนท่ีกวาง (เล็ก)

AF พ้ืนท่ีกวาง (ใหญ)

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

a9 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (คาเร่ิมตนคือ ไมวน)

วนรอบ เลือกวาตองการใหการเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” จาก
มุมหน่ึงของจอไปยังอกีมุมหน่ึงหรือไมไมวน

a10 ตัวเลือกจุดโฟกัส

โหมดแมนวลโฟกัส ปรับการตั้งคาสําหรับการแสดงผลจุดโฟกัส

ไฟชวยหา AF แบบปรับพ้ืนท่ีโฟกัส

a11 AF ขณะแสงนอย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เมื่อเลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัส ใหเลือก เปด เพื่อเพิ่ม
ความแมนยํา (หากเกิดการลาชา) ในการโฟกัสในท่ีท ี่มี
แสงนอย

ปด

a12 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพ่ือชวยโฟกัส
ภาพเมื่อมีแสงนอยหรือไมปด
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a13 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF (คาเร่ิมตนคือ เปดใช)

เปดใช ตัวเลือกน้ีใชไดกับเลนสท่ีรองรับ เลือก ไมใช เพื่อปองกัน
ไมใหใชวงแหวนปรับโฟกัสในการโฟกัสในโหมดโฟก ัส
อตัโนมัติ

ไมใช

b การวัดแสง/คาแสง

b1 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง (คาเร่ิมตนคือ 1/3 สต็อป)

1/3 สต็อป เลือกระดับการเพ่ิมคาสําหรับการปรับความไวชัตเตอร 
รูรับแสง ความไวแสง (ISO) และคาแสง รวมไปถึง
การถายครอมและการชดเชยแสงแฟลช

1/2 สต็อป

b2 ชดเชยแสงอยางงาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (ออโตรีเซ็ต) เลือกวาจะสามารถปรับการชดเชยแสงโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งไดเพียงอยางเดียวโดยไมตองกดปุม 
E หรือไม

เปด

ปด

b3 บริเวณที่เนนกลางภาพ (คาเร่ิมตนคือ φ12 มม.)

φ12 มม. เลือกขนาดของพื้นท่ีท่ีใหนํ้าหนักมากที่สุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพเฉล่ีย

b4 ชดเชยแสงอยางละเอียด

วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ คาแสงปรับละเอยีดสําหรับวิธกีารวัดแสงแตละชน ิด 
คาท่ีสูงกวาจะใหคาแสงที่สวางกวา คาท่ีต่ํากวาจะให
คาแสงที่มืดกวา

วัดแสงเนนกลางภาพ

วัดแสงเฉพาะจุด

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เมือ่กดชัตเตอร (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด (กดลงครึ่งหน่ึง) เลือกวาจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรหร ือไม

เปด (โหมดถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)

ปด

c2 ตั้งเวลาถาย

หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา เลือกระยะเวลาในการหนวงของการกดชัตเตอร จํานวน
ภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพในโหมด
ตั้งเวลาถาย

จํานวนภาพ

ชวงเวลาหางระหวางภาพ
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c3 หนวงเวลาปด

แสดงภาพ เลือกวาจะใหแผงควบคุมและการแสดงผลของกลอง
แสดงตอไปอีกนานเทาใดเมื่อไมมีการใชงานกลองเมนู

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

ตั้งเวลาสแตนดบาย

d การถายภาพ/แสดงผล

d1 ความเร็วการถายในโหมด CL (คาเร่ิมตนคือ 3 fps)

5 fps–1 fps เลือกความเร็วในการถายภาพสําหรับโหมดถายภาพ
ตอเน่ืองความเร็วต่ํา

d2 ถายตอเนื่องสูงสุด (คาเร่ิมตนคือ 200)

1–200 เลือกจํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายภาพ
ตอเน่ืองหน่ึงชุดในโหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง

d3 ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน (คาเร่ิมตนคือ พรอมกัน)

พรอมกัน เลือกวาจะล่ันชัตเตอรบนกลองท่ีควบคุมจากระยะไกล
และกลองหลักพรอมกันหรือไมไมพรอมกัน

d4 โหมดหนวงเวลาถาย (คาเร่ิมตนคือ ปด)

3 วินาที–0.2 วินาที, ปด ในสถานการณท่ีการขยับกลองเล็กนอยทําใหภาพเบลอ 
กลองจะหนวงเวลากดชัตเตอรจนถึงหลังจากที่กดปุม
ชัตเตอรลงไปแลวประมาณ 0.2 ถึง 3 วินาที

d5 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อลด
ภาพสั่นไหวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร กลไกไมใช

d6 จํากัดพ้ืนที่ภาพที่เลือกได

FX (36×24) เลือกตัวเลือกท่ีสามารถใชงานไดเม่ือการเลือกพ้ืนท่ีภาพ
ถูกกําหนดลงในเมนู i หรือแปนหมุนเลือกคําสั่งและ
ตัวควบคุมของกลอง 5:4 (30×24) ใชไดกับ Z 7 เทาน้ัน

DX (24×16)

5:4 (30×24)

1:1 (24×24)

16:9 (36×20)
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d7 การเรียงหมายเลขไฟล (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือกวิธีท่ีจะใหกลองกําหนดหมายเลขไฟล

ปด

รีเซ็ต

d8 นําการตั้งคาไปใชกับไลฟวิว (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เมื่อเลือก เปด สามารถดูตัวอยางการเปลี่ยนแปลงจาก
ผลของการตั้งคาสีและความสวางไดจากชองมองภาพหรือ
จอแสดงภาพของกลอง

ปด

d9 แสดงเสนตารางสําหรับจัดภาพ (คาเร่ิมตนคือ ปด)

เปด เลือก เปด เพื่อแสดงเสนตารางสําหรับอางอิงเมื่อจัด
องคประกอบภาพปด

d10 ไฮไลทเสนขอบที่เขาโฟกัส

ระดับการแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ ปรับการตั้งคาสําหรับแสดงโฟกัสดวยเสนขอบ ซึ่งใช
เสนขอบเพื่อแสดงวัตถุท่ีอยูในโฟกัสสีไฮไลทของเสนขอบท่ีเขาโฟกัส

d11 ดูทั้งหมดในโหมดถายภาพตอเนื่อง (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด ถา ปด ถูกเลือกไว หนาจอจะไมแสดงผลใดๆ ระหวางการ
ถายภาพตอเน่ืองเปนชุดปด

e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/200 วินาที)

1/200 วินาที (Auto FP)–1/60 วินาที เลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (คาเร่ิมตนคือ 1/60 วินาที)

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

e3 การชดเชยแสงเมือ่ใชแฟลช (คาเร่ิมตนคือ ทั้งภาพ)

ท้ังภาพ เลือกวิธีท่ีจะใหกลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ฉากหลังเทาน้ัน
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e4 ควบคุมความไวแสง c อัตโนมัติ (คาเร่ิมตนคือ ตวัแบบและพ้ืนหลงั)

ตัวแบบและพื้นหลัง เลือกวาจะปรับใหมีการแกไขคาแสงเฉพาะคาความไวแสง 
(ISO) ท้ังตัวแบบและพื้นหลังหรือเฉพาะตัวแบบหลัก
เทาน้ัน

ตัวแบบเทาน้ัน

e5 โมเดลลิ่งแฟลช (คาเร่ิมตนคือ เปด)

เปด เลือก เปด เพื่อดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตแสงเมื่อใชชุด
แฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบ Nikon Creative 
Lighting System

ปด

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

แฟลช/ความเร็ว เลือกการตั้งคาท่ีจะมีผลเม่ือเปดใชการถายครอมคาแสง
และ/หรือแฟลชในโหมด Mแฟลช/ความเร็ว/รูรับแสง

แฟลช/รูรับแสง

แฟลชเทาน้ัน

e7 ลําดับการถายครอม (คาเร่ิมตนคือ MTR > อันเดอร > โอเวอร)

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

D ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หากตองการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด S หรือ M เลือก
ความเร็วในการตั้งคาท่ีชากวาความเร็วต่ําสุดเทาท่ีจะเปนไปได (30 วินาที หรือ Time (เวลา)) 
สัญลักษณแสดงแฟลชสัมพันธ (“X”) จะปรากฏขึ้นพรอมกับความเร็วสัมพันธกับแฟลชในหนาจอและ
แผงควบคุม

D แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติสามารถใชแฟลชท่ีความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได 
ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกแมวัตถุอยูภายใตแสงแดดจา การแสดงผลขอมูล
แฟลชจะแสดง “FP” เม่ือเลือก 1/200 วินาที (Auto FP)
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f การควบคุม
f1 ปรับแตงเมนู i

เลือกพ้ืนท่ีภาพ เลือกตัวเลือกท่ีจะแสดงในเมนู i สําหรับโหมดถายภาพ
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
ชดเชยแสง

ตั้งคาความไวแสง (ISO)
ไวตบาลานซ

ตั้งคา Picture Control

พ้ืนท่ีสี
Active D-Lighting

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง
ระบบวัดแสง
โหมดแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
โหมดโฟกัส

โหมดพื้นท่ี AF

ระบบลดภาพสั่นไหว

ถายครอมอัตโนมัติ

การถายภาพซอน

HDR (High Dynamic Range)

ถายภาพแบบไมมีเสียง

โหมดลั่นชัตเตอร

กําหนดการควบคุมเอง

โหมดหนวงเวลาถาย

มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส

นําการตั้งคาไปใชกับไลฟวิว

ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนท่ี

ไฮไลทเสนขอบที่เขาโฟกัส

ความสวางของจอภาพ/ชองมองภาพ

การเชื่อมตอบลูทูธ

การเชื่อมตอ Wi-Fi
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f2 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Fn1 เลือกฟงกชั่นท่ีจะทํางานเมื่อกดปุมควบคุมกล องในโหมด
ถายภาพปุม Fn2

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่งยอย

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมบันทึกภาพยนตร

ปุม Fn บนเลนส

วงแหวนควบคุมเลนส

f3 ปุม OK

โหมดถายภาพ เลือกหนาท่ีของปุม J ท่ีใชในระหวางการถายภาพ 
(โหมดถายภาพ) และการแสดงภาพโหมดแสดงภาพ

f4 ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง

ล็อคความไวชัตเตอร ล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาปจจุบันท่ีเลือกไวในโหมด S หรือ 
M หรือล็อครูรับแสงท่ีคาปจจุบันท่ีเลือกไวในโหมด A หรือ 
M

ล็อครูรับแสง

f5 แปนหมุนเลือกคําสั่ง

หมุนแบบยอนกลับ ปรับแตงการทํางานของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและ
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยสลับหลัก/รอง

เมนูและการแสดงภาพ

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย

f6 ปลอยปุมเพ่ือใชแปนหมุน (คาเร่ิมตนคือ ไม)

ใช การเลือก ใช จะทําใหเปลี่ยนการปรับจากการกดคางไว
ท่ีปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ซึ่งเปนการปรับแบบ
ปกติ เปนการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลังจากที่ปลอย
ปุมแลว

ไม

f7 แสดงคากลับดาน (คาเร่ิมตนคือ )

เลือกวาสัญลักษณแสดงคาแสงจะแสดงคาบวกที่ด านขวา
และคาลบท่ีดานซายหรือกลับกัน
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g ภาพยนตร

g1 ปรับแตงเมนู i

เลือกพ้ืนท่ีภาพ เลือกตัวเลือกท่ีจะแสดงในเมนู i สําหรับโหมดภาพยนตร

ขนาดและอตัราเฟรม/คุณภาพของภาพ

ชดเชยแสง

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

ไวตบาลานซ

ตั้งคา Picture Control

Active D-Lighting

ระบบวัดแสง

โหมดโฟกัส

โหมดพื้นท่ี AF

ระบบลดภาพสั่นไหว

VR แบบอิเล็กทรอนิกส

ความไวของไมโครโฟน

ลดความไวไมโครโฟน

การตอบสนองความถี่

ลดเสียงรบกวนจากลม

ความดังของหูฟง

ไฮไลทเสนขอบที่เขาโฟกัส

แสดงไฮไลท

ความสวางของจอภาพ/ชองมองภาพ

การเชื่อมตอบลูทูธ

การเชื่อมตอ Wi-Fi

g2 กําหนดการควบคุมเอง

ปุม Fn1 เลือกใชงานฟงกชั่นท่ีควบคุมกลองในโหมดภาพยนตร 
โปรดทราบวาหากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับ 
ปุมกดชัตเตอร จะไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับ
การทํางานอื่นๆ ไดนอกเหนือจากการบันทึกภาพยนตร 

ปุม Fn2

ปุม AF-ON

ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง

ปุมกดชัตเตอร

วงแหวนควบคุมเลนส



148 รายการเมนู

g3 ปุม OK (คาเร่ิมตนคือ เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง)

เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง เลือกหนาท่ีของปุม J ท่ีใชในโหมดภาพยนตร

เปด/ปดซูม

บันทึกภาพยนตร

ไมมี

g4 ความเร็วของ AF

–5 – +5 เลือกความเร็วการโฟกัสสําหรับโหมดภาพยนตร

ชวงท่ีมีผล

g5 ความไวในการติดตามของ AF (คาเร่ิมตนคือ 4)

1 – 7 เลือกความเร็วการตอบสนองของโฟกัสในโหมดภาพยนตร

g6 แสดงไฮไลท

รูปแบบการแรเงา เลือกวาจะแสดงการไฮไลท (พ้ืนท่ีสวางของกรอบภาพ) 
ในโหมดภาพยนตรอยางไรเกณฑการแสดงไฮไลท

B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจํา

เลือก ใช เพื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา โปรดทราบวา
การฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ท้ังหมดในการ ด
ถาวร ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําสําเนาไฟลท่ีตองการ
เก็บไวแลวกอนฟอรแมต

บันทึก User Settings

บันทึกลง U1 บันทึกการตั้งคาปจจุบันลงในตําแหนงแปนหมุนเลือกโหมด
ท่ีเลือกไวบันทึกลง U2

บันทึกลง U3

รีเซ็ต User Settings

รีเซ็ต U1 เรียกคืนคาตั้งจากโรงงานสําหรับตําแหนงแปนหม ุน
เลือกโหมดที่เลือกไวรีเซ็ต U2

รีเซ็ต U3
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ภาษา (Language)

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง ภาษาที่
สามารถใชงานไดจะขึ้นอยูกับประเทศหรือภูมิภาคที่
ซื้อกลอง

โซนเวลาและวันที่

โซนเวลา ตั้งนาฬิกาในกลอง

วันท่ีและเวลา

รูปแบบวันท่ี

ชดเชยเวลากลางวัน

ความสวางของจอภาพ (คาเร่ิมตนคือ 0)

–5 – +5 ปรับความสวางของจอภาพ

สมดลุของสีบนจอภาพ

ปรับสมดุลของสีบนจอภาพ

ความสวางของชองมองภาพ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ปรับความสวางของชองมองภาพ

ปรับเอง

สมดลุของสีในชองมองภาพ

ปรับสมดุลของสีในชองมองภาพ

ความสวางของแผงควบคมุ (คาเร่ิมตนคือ อัตโนมัต)ิ

อัตโนมัติ ปรับความสวางของแผงควบคุม

ปรับเอง

ปด

จํากัดการเลือกโหมดจอภาพ

สลับจออตัโนมัติ เลือกโหมดจอภาพที่สามารถเลือกไดโดยใชปุมโหมด
จอภาพเฉพาะชองมองภาพ

เฉพาะจอภาพ

ชองมองภาพเปนหลัก

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (คาเร่ิมตนคือ พ้ืนหลังสวาง)

พ้ืนหลังสวาง ปรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพสําหรับสภาวะการดู
ตางๆพ้ืนหลังมืด
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ปรับ AF อยางละเอียด

ปรับ AF ละเอยีด (เปด/ปด) ปรับโฟกัสอยางละเอียดสําหรับเลนสชนิดตางๆ ใช เม่ือ
จําเปนเทาน้ันคาท่ีบันทึกไว

คาเร่ิมตน

แสดงคาท่ีบันทึกไว

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU

หมายเลขเลนส บันทึกขอมูลลงบนเลนสชนิดไมมี CPU ท่ีติดตั้งโดยใช
เมาทอะแดปเตอรทางยาวโฟกัส (มม.)

คารูรับแสงสูงสุด

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดทันที ส่ันเซ็นเซอรภาพเพื่อนําฝุนออก

ทําความสะอาดอตัโนมัติ

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน

เร่ิม ขอมูลอางองิสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D

ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม

คําอธิบายภาพ

แนบคําอธิบาย เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ คําอธิบาย
สามารถดูไดเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D

ใสคําอธิบาย

ขอมูลลขิสิทธิ์

แนบขอมูลลิขสิทธิ์ เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ สามารถดู
ขอมูลลิขสิทธิ์เปนขอมูลเมตาไดใน ViewNX-i หรือ 
Capture NX-D

ชื่อชางภาพ

ลิขสิทธิ์

ตวัเลือกเสียงเตือน

เปด/ปดเสียงเตือน เลือกความดังและระดับความสูงต่ําของเสียงเตือนของ
กลองความดัง

ความสูงต่ํา

การควบคุมดวยระบบสัมผัส

เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส ปรับการตั้งคาการควบคุมดวยระบบสัมผัส

แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ
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HDMI

ความละเอียดของสัญญาณ ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ  HDMI

ขั้นสูง

ความละเอียดของสัญญาณภาพ

ควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอก

ความละเอียดของสัญญาณ

การตั้งคา N-Log

ดูขอมูลดิบ

ขอมูลบอกตําแหนง

ตั้งเวลาสแตนดบาย ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนง

ตําแหนง

ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม

ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)

ไฟ LED ปรับการตั้งคาโหมดไฟ LED และโหมดเชื่อมตอสําหรับ
รีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมโหมดลิงก

กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (คาเร่ิมตนคือ ไมมี)

AF-ON เลือกหนาท่ีของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
ซึ่งเปนอปุกรณเสริมล็อค AF เทาน้ัน

ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อล่ันชัตเตอร)

ล็อค AE เทาน้ัน

ล็อค AE/AF

ล็อคคาแสงแฟลช

c ไมใช/เปดใช

ดูตัวอยาง

+ NEF (RAW)

ไมมี
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โหมดเครื่องบิน (คาเร่ิมตนคือ ไมใช)

เปดใช เลือก เปดใช เพื่อปดการทํางานของฟงกชั่นบลูทูธและ 
Wi-Fi ในตัวกลอง ฟงกชั่นบลูทูธและ Wi-Fi ของอุปกรณ
เสริมท่ีเชื่อมตอกับกลองไดสวนใหญแลวจะสามารถปดได
โดยตัดการเชื่อมตอท่ีอุปกรณเหลาน้ันโดยตรง

ไมใช

เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ

จับคู (บลูทูธ) เชื่อมตอกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตและปรับการตั้งคา
หลังจากเชื่อมตอแลว โปรดดูวิธีใชออนไลนของ 
SnapBridge หรือ คูมือการใชเครือขาย

เลือกเพื่อสง (บลูทูธ)

การเชื่อมตอ Wi-Fi

สงขณะปด

เช่ือมตอกับ PC

การเชื่อมตอ Wi-Fi ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยใช 
Wi-Fi ในตัวกลอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู 
คูมือการใชเครือขาย

ประเภทการเชื่อมตอ

ตั้งคาเครือขาย

ตัวเลือก

MAC Address

A การเช่ือมตอแบบไรสาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางการเช ื่อมตอแบบไรสายกับคอมพิวเตอรหรือสมารทดีไวซ 
โปรดดูท่ี คูมือการใชเครือขาย จากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html
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Wireless Transmitter (WT-7)

Wireless Transmitter ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือ
เซิรฟเวอร ftp ผานทางเครือขายไรสายหรืออีเทอรเน็ต 
โดยใชอุปกรณเสริมตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7 
ตัวเลือกน้ีจะใชไดเม่ือเชื่อมตอกับ WT-7 แลวเทาน้ัน

เลือกฮารดแวร

ตั้งคาเครือขาย

ตัวเลือก

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง

ดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

ขอมูลแบตเตอรี่

ดูขอมูลแบตเตอร่ีปจจุบันท่ีใสอยูในกลอง

ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด (คาเร่ิมตนคือ กดชัตเตอรได)

ล็อคชัตเตอร เลือกวาตองการใหกลองล่ันชัตเตอรไดเม่ือไมไดใส
การดหนวยความจําหรือไมกดชัตเตอรได

บันทึก/โหลดการตั้งคา

บันทึกการตั้งคา บันทึกการตั้งคากลองไปยังการดหนวยความจําหรือ
ดาวนโหลดการตั้งคากลองจากการดหนวยความจํา 
สามารถแบงปนไฟลการตั้งคากับกลองอื่นๆ ได

โหลดการตั้งคา

รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด

รีเซ็ต รีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดยกเวน ภาษา (Language) และ 
โซนเวลาและวนัที่ ไปเปนคาเร่ิมตนอยารีเซ็ต

รุนเฟรมแวร

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

D “รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด”
ขอมูลลิขสิทธิ์และการปอนขอมูลท่ัวไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตเชนกัน ขอแนะนําใหบันทึกการตั้งคาโดยใช
ตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา ในเมนูตั้งคากอนดําเนินการรีเซ็ต
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N เมนูรทัีช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
โปรเซสภาพ NEF (RAW)

เลือกภาพ สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

เลือกวันท่ี

เลือกภาพทั้งหมด

ตดัสวน

ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม

ยอขนาด

เลือกภาพ สรางสําเนาขนาดเล็กของภาพที่เลือกไว

เลือกขนาด

D-Lighting

เพิ่มความสวางใหเงา

แกไขตาแดง

แกไข “ตาแดง” ในรูปภาพที่ถายดวยแฟลช

ปรับภาพตรง

สรางสําเนาปรับภาพตรง ปรับภาพสําเนาใหตรงไดสูงสุด 
5° โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25° โดยประมาณ

ควบคุมความผิดเพ้ียน

อตัโนมัติ ใชลดความผิดเพี้ยนแบบโปงนูนในภาพที่ถายดวยเลนส
มุมกวาง หรือภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาในภาพที่ถายดวย
เลนสเทเลโฟโต เลือก อัตโนมัต ิเพื่อใหกลองแก
ความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ

ปรับเอง

ปรับสัดสวนภาพ

ใชลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพที่ถายจาก
ดานลางของวัตถุท่ีสูงมาก
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การซอนภาพ

ใชรวมภาพถาย NEF (RAW) สองภาพที่มีอยู เพื่อสราง
ภาพเดี่ยวหน่ึงภาพที่บันทึกแยกตางหากจากภาพเดิม 
ตัวเลือกน้ีใชไดในแท็บ N เทาน้ัน

ตัดภาพยนตร

ตัดสวนภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาที่แกไขสําหรับภาพยนตร

เปรียบเทียบภาพคูกัน

เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกน้ีจะใชได
เฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้นโดยการกดปุม i แลวเลือก 
รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอเมื่อแสดงภาพที่รีทัชหรือ
ภาพตนฉบับ
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O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

เพ่ิมรายการ

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

เมนูถายภาพ

เมนูถายภาพยนตร

เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูตั้งคา

เมนูรีทัช

ลบรายการ

ลบรายการจากเมนูของฉัน

จัดลําดับ

เปลี่ยนแปลงลําดับของรายการในเมนูของฉัน

เลอืกแท็บ (คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน)

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

คาท่ีเพิ่งตั้ง
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ปญหาและวิธีการแกไข
ทานอาจจะสามารถแกไขปญหาใดๆ ที่เกิดกับกลองไดโดยปฏบัิติตามขั้นตอนเหลานี้ 
ตรวจสอบรายการเหลานี้กอนติดตอผูขายหรอืตวัแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้ง

ขั้นตอนที่ 
1

ตรวจสอบปญหาทั่วไปที่ระบุไวในรายการตอไปนี้:
• “ปญหาและวิธีแกไข” (0 158)
• “สัญลักษณและขอความผิดพลาด” (0 164)

ขั้นตอนที่ 
2

ปดกลองและถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ใสแบตเตอรี่
กลับเขาไปและเปดกลอง
D หากทานเพิ่งถายภาพเสร็จ ใหรออยางนอยประมาณหนึ่งนาทีกอนถอดแบตเตอรี่

ออก เน่ืองจากกลองอาจจะกําลังบันทึกขอมูลลงบนการดหนวยความจําอยู

ขั้นตอนที่ 
3

คนหาในเว็บไซตของ Nikon
สําหรับขอมูลสนับสนุนและคําตอบของคําถามท่ีการสอบถามบอยๆ สามารถเยี่ยมชมได
ท่ีเว็บไซตสําหรับประเทศหรือภูมิภาคของทาน (0 xxii) ดาวนโหลดเฟรมแวรตัวลาสุด
สําหรับกลองของทาน ไดท่ี:
https://downloadcenter.nikonimglib.com

ขั้นตอนที่ 
4 ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง

D การเรียกคืนคาที่ตั้งจากโรงงาน
ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการในเมนูและคุณสมบัติบางอยางอาจไมสามารถใช งานได 
หากตองการเขาใชงานรายการเมนูท่ีเปนสีเทาหรือคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีใชไมได ใหทานลองกูคืนคาท่ีตั้งจาก
โรงงานโดยใชรายการ รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด ในเมนูตั้งคา (0 153) อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
โปรไฟลเครือขายไรสาย ขอมูลลิขสิทธิ์ และการปอนขอมูลท่ัวไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตไปดวย ขอแนะนํา
ใหบันทึกการตั้งคาโดยใชตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา ในเมนูตั้งคากอนดําเนินการรีเซ็ต
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วิธีแกไขสําหรับปญหาทั่วไปบางอยางอยูในรายการตอไปนี้

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีแกไข

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

ชองมองภาพหรือจอภาพไมทํางาน: เลือกโหมดหนาจออื่นโดยใชปุมโหมดจอภาพ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: หมุนปุมปรับแกสายตาเพื่อโฟกัสชองมองภาพ หากวิธีน้ีไมสามารถ
แกปญหาได ใหเลือก AF-S, AF จุดเดียว และจุดโฟกัสก่ึงกลาง จากน้ันเล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูใน
จุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุม
ปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตัว: เลือกการหนวงเวลาใหนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(หนวงเวลาปด)

หนาจอแผงควบคุมไมตอบสนองและมีแสงริบหร่ี: เวลาในการตอบสนองและความสวางของ
แผงควบคุมจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับอุณหภูมิ
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การถายภาพ
กลองใชเวลาในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําเต็ม
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด ในเมนูตั้งคาและยังไมไดใสการด
หนวยความจําลงในกลอง

• เลือกโหมด S โดยท่ีเลือก Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) หรือ Time (เวลา) ไวสําหรับคาความไวชัตเตอร

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 
(โหมดหนวงเวลาถาย)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดลัน่ชัตเตอรตอเนื่อง กลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว: 
ปด HDR

ภาพไมอยูในโฟกัส: การโฟกัสโดยใชโฟกัสอตัโนมัติ ใหเลือก AF-S, AF-C หรือ AF-F สําหรับโหมดโฟกัส 
ถากลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ (0 54) ใหใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส

เสียงเตือนไมดัง:
• เลือก ปด สําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปดเสียงเตือน ในเมนูตั้งคา
• เลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส
• เลือก เปด สําหรับ ถายภาพแบบไมมีเสยีง ในโหมดถายภาพ

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช); เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก 
1/200 วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา

โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: เม่ือเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส จะสามารถ
ล็อคโฟกัสไดโดยการกดตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งยอยได

ไมสามารถเปลี่ยนจุดโฟกัสได: การเลือกจุดโฟกัสไมสามารถใชงานไดใน AF แบบเล ือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อัตโนมัติ; ใหเลือกโหมดพื้นท่ี AF อื่นๆ

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการ
เปดรับแสงนาน
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ภาพถายและภาพยนตรอาจจะมีคาแสงไมเหมือนกับที่แสดงการดูตัวอยางภาพในหนาจอ
แสดงภาพ: ในการดูตัวอยางการเปลี่ยนแปลงของเอ็ฟเฟกตท่ีมีผลกับคาแสงและสี ใหเลือก เปด สําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 (นําการตั้งคาไปใชกับไลฟวิว) โปรดทราบวาการเปลี่ยน ความสวางของ
จอภาพ และ ความสวางของชองมองภาพ จะไมมีผลตอภาพที่บันทึกดวยกลอง

มีการกะพริบถี่หรือแถบในโหมดภาพยนตร: เลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถายภาพยนตรและ
เลือกตัวเลือกท่ีตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพื้นท่ีน้ัน

พ้ืนที่สวางหรือแถบสวางปรากฏในภาพผานเลนส: เกิดจากการถายภาพภายใตแสงไฟกะพริบ แฟลช 
หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถายังพบปญหาอยู ให
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

การถายภาพสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: การถายภาพอาจถูกหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อ
ปองกันความเสียหายของวงจรภายในกลองหากอุณหภ ูมิโดยรอบสูงหรือใชงานโหมดถายภาพตอเน่ือง 
บันทึกภาพยนตร หรือกรณีอื่นท่ีใกลเคียงกัน หากทานถายภาพไมไดเพราะกลองรอนเกินไป ใหรอจนกวา
วงจรภายในจะเย็นลงจากนั้นใหลองใหมอีกคร้ัง โปรดทราบวากลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณ
การทํางานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏในจอแสดงภาพระหวางถายภาพ: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นไดหากซูมขยายภาพผานเลนส จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือจุดสวางอาจเกิดขึ้นอ ันเปนผลมาจากอุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึ้นในวงจรภายใน
ของกลองขณะถายภาพ; ใหปดกลองเม่ือไมไดใช งาน ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง สัญญาณรบกวนอาจเห็น
ไดชัดขึ้นในการเปดรับแสงนานหรือการบันทึกภาพขณะที่กลองมีอุณหภูมิสูง โปรดทราบวาการ
แพรกระจายของสัญญาณรบกวนในหนาจออาจแตกตางจากภาพที่ถายออกมา เพื่อลดสัญญาณรบกวน 
ใหปรับการตั้งคา อยางเชน คาความไวแสง (ISO), ความไวชัตเตอร หรือ Active D-Lighting
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แสดงภาพ

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซ: วัตถุสวางหรือมืดเกินไป

ไมสามารถเลือกภาพเปนแหลงตนทางตั้งคาไวตบาลานซได: ภาพดังกลาวถายโดยใชกลองรุนท่ี
แตกตางกัน

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG
• เปดใชการถายภาพซอนอยู

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: เลือก อัตโนมัต ิสําหรับ ตั้งคา Picture 
Control เลือก Picture Control ท่ีไดตั้งเปน อตัโนมัติ หรือเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ เพ่ิมความคมชัด
อยางเร็ว คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงท่ีในภาพชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคา
แบบอื่น

ระบบวัดแสงไมสามารถเปลี่ยนได: การล็อคคาวัดแสงอตัโนมัติยังทํางานอยู

การชดเชยแสงใชงานไมได: เลือกโหมด P, S หรือ A

มีสัญญาณรบกวน (รอยเปอนสีหรือสิง่รบกวนอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน

ไฟชวยหา AF ไมสวาง:
• เลือก เปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a12 (ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง)
• สัญญาณไฟจะไมติดขึ้นมาในโหมดภาพยนตรหรือเม่ือเลือก AF-C หรือ MF สําหรับโหมดโฟกัส

ภาพยนตรที่บันทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนูการถาย
ภาพยนตร

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG

ไมสามารถดูภาพท่ีบันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออื่นอาจทําใหไมสามารถแสดงภาพ
ไดอยางถูกตอง

กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ

ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงใน “แนวกวาง” (ภาพทิวทัศน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ
• กลองแสดงภาพในการแสดงภาพทันทีท่ีถาย
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ
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ไมสามารถลบภาพได: มีการปองกันภาพไว นําการปองกันออก

ไมสามารถรีทัชภาพได: ไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงภาพดวยกลองน้ีได 

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีรูปภาพในโฟลเดอร : เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ

ไมสามารถพิมพภาพได: ไมสามารถพิมพภาพ NEF (RAW) และ TIFF โดยการเชื่อมตอ USB โดยตรง 
โอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอรแลวพิมพภาพเหลาน้ันโดยใช Capture NX-D ทานสามารถบันทึกไฟลภาพ 
NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช

ภาพไมแสดงบนอุปกรณ HDMI: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI (มีแยกจําหนายตางหาก) หรือไม

เอาทพุตของอุปกรณ HDMI ไมสามารถทํางานไดอยางปกติ
• ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI อยางถูกตองหรือไม
• เลือก ปด สําหรับ HDMI > ขั้นสูง > ควบคุมการบันทึกของอปุกรณภายนอก ในเมนูตั้งคา
• ตรวจสอบอกีคร้ังหลังจากเลือก รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด ในเมนูตั้งคา

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ไมสามารถนําขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพมาใชกับภาพที่ถายหล ังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว; ในกรณี
ใกลเคียงกัน ไมสามารถนําขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
มาใชกับภาพท่ีถายกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

คอมพิวเตอรไมสามารถแสดงไฟลภาพ NEF (RAW) แบบเดียวกับกลองได: ซอฟตแวรของ
บริษัทอื่นจะไมแสดงเอฟ็เฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด หรืออื่นๆ 
ท่ีคลายกัน ใช Capture NX-D หรือ ViewNX-i

ไมสามารถโอนภาพไปยังคอมพิวเตอรได: ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรไมรองรับกลองหรือ
ซอฟตแวรถายโอนภาพ ใชตัวอานการดหรือชองการดเพื่อคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร



163ปญหาและวิธีการแกไข

บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

สมารทดีไวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ตรวจสอบวาไดเลือก ไมใช ไวสําหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งคากลองแลวหรือไม
• ตรวจสอบวาไดเลือก เปดใช ไวสําหรับ เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ > จับคู (บลูทูธ) > การเช่ือมตอ
บลูทูธ ท่ีอยูในเมนูตั้งคากลอง

• ลองปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซ แลวเปดขึ้นใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเช่ือมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายและอปุกรณไรสายอื่นๆ: กลองสามารถเชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอรและสมารทดีไวซไดเทาน้ัน

วันที่ที่บันทึกภาพไมถูกตอง: นาฬิกาในกลองมีความเท่ียงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกา
ในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาท่ีมีความเท่ียงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจำเปน

ไมสามารถเลือกบางรายการในเมนูได: ตวัเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบาง
รูปแบบหรือเมื่อไมไดใสการดหนวยความจํา
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เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงรายการสัญลักษณและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏใน
แผงควบคุมและหนาจอของกลอง

สัญลักษณแสดง
สัญลักษณเหลานี้จะ ปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและ/หรือหนาจอของกลอง

สัญลักษณและขอความผดิพลาด

สัญลักษณ

ปญหา วธิีแกไข
จอภาพ

แผง
ควบคมุ

H แบตเตอรี่ใกลหมด เตรียมแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจไฟจนเต็มไว

H

(กะพริบ)

แบตเตอรี่หมด รีชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

ขอมูลแบตเตอร่ีไมสามารถ
ใชงานได

แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานได ติดตอตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ไมรองรับแบตเตอร่ี เปลี่ยนเปนแบตเตอรี่ของ Nikon

อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูง ถอดแบตเตอรี่และรอจนแบตเตอรี่เย็น

F H
(กะพริบ)

— กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอัตโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือโฟกัส
ดวยตนเอง

F–– ติดตั้งเลนสไมถูกตอง ตรวจสอบการติดตั้งเลนส

Bulb
(กะพริบ)

เลือก Bulb (การเปดชัตเตอร
คาง) ในโหมด S

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือกโหมด M
Time

(กะพริบ) เลือก Time (เวลา) ในโหมด S

Busy
(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองประมวลผลภาพเสร็จส้ิน
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c
(กะพริบ)

—
หลังจากแฟลชยิงแสงวาบ
เต็มกําลังแลว ภาพถายตอไป
อาจไดรับแสงนอยกวาปกติ

ตรวจสอบภาพในหนาจอ; หากภาพไดรับ
แสงนอยเกินไป ใหปรับการตั้งคาแลวลอง
อกีคร้ัง

(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงมากเกินไป

• ลดคาความไวแสง (ISO)

• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม ในโหมด:
S เพิ่มความไวชัตเตอร
A เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง (คารูรับแสง
สูงขึ้น)

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปดรับแสง
นอยเกินไป

• เพิ่มคาความไวแสง (ISO)

• ใชแฟลชเสริมภายนอก ในโหมด:
S ลดความไวชัตเตอร
A เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น (คารูรับแสง
ต่ําลง)

Full
(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอีก หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่สําคัญไปยัง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม

Err
(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ

กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยูหรือเกิดขึ้น
บอยคร้ัง โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของ 
Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

สัญลกัษณ

ปญหา วิธีแกไข
จอภาพ

แผง
ควบคุม
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ขอความผิดพลาด
ขอความผิดพลาดในหนาจอกลองจะแสดงรวมกับสัญลักษณในแผงควบคุม

ขอความ
แผง

ควบคุม ปญหา การแกปญหา

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

[–E–] กลองตรวจไมพบการด
หนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวาใสการด
อยางถูกตอง

ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลในการด
หนวยความจํานี้ 
โปรดใสการดใบอื่น

Card, Err
(กะพริบ)

การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชการดท่ี Nikon รับรอง

• หากยังคงมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
หลังจากนําการดออกและใสเขาไป
ใหมซ้ําๆ แสดงวาการดชํารุด 
โปรดติดตอรานคาหรือศูนยบริการ
ของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

ลบไฟลหรือใสการดหนวยความจํา
ใบใหมหลังจากคัดลอกภาพท่ีสําคัญ
ลงในคอมพิวเตอรหรืออปุกรณอื่น
แลว

ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรดฟอรแมต
การด

For
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจําหรือ
ใสการดหนวยความจําแผนใหม

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อณุหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ี
จะถายภาพตอ

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพในการด
หนวยความจํา

ใสการดหนวยความจําท่ีมีภาพ

ไมมีภาพอยูในโฟลเดอร
ท่ีเลือกไวสําหรับ
แสดงภาพ

ใชรายการของ โฟลเดอรแสดงภาพ 
ในเมนูแสดงภาพเพื่อเลือกโฟลเดอรท่ี
เก็บภาพ
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ไมสามารถแสดงไฟลนี้ —

ไฟลไดรับการแกไขบน
คอมพิวเตอรหรือไมได
มาตรฐาน DCF 
หรือไฟลเสียหาย

ดูไฟลบนกลองไมได

ไมสามารถเลือกไฟลนี้ — ไมสามารถรีทัชภาพ
ท่ีเลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถรีทัชได

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดยอปุกรณ
อื่นๆ จะไมสามารถตัดตอได

• ภาพยนตรจะตองมีความยาว
อยางนอยสองวินาที

ตรวจสอบเครื่องพิมพ — ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเคร่ืองพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก ทําตอ (ถามี) *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง 
แลวเลือก ทําตอ *

กระดาษติดขัด — กระดาษติดใน
เคร่ืองพิมพ

ดึงกระดาษที่ติดออก แลวเลือก 
ทําตอ *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาดที่เลือก 
แลวเลือก ทําตอ *

ตรวจสอบปริมาณหมึก — หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ ใหเลือก ทําตอ *

หมกึหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก เติมหมึก แลวเลือก ทําตอ *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

ขอความ
แผง

ควบคุม ปญหา การแกปญหา
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หมายเหตุทางเทคนิค
อานเนื้อหาในบทนี้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมทีร่องรบั การทําความสะอาดและ
การเก็บรักษากลอง และขอมูลจําเพาะของอุปกรณ

ในสวนนี้จะอธบิายถึงขอมลูและสัญลักษณที ่ปรากฏในหนาจอกลอง (จอภาพและ
ชองมองภาพ) และแผงควบคุม หนาจอจะแสดงใหเห็นส ัญลักษณทั้งหมดติดสวางเพื่อ
จุดประสงคในการแสดงตัวอยางเทานัน้

จอภาพ: โหมดถายภาพ
สัญลักษณตอไปนี้จะปรากฏบนจอภาพในโหมดถายภาพ

หนาจอกลองและแผงควบคุม
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44
45
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1 โหมดถายภาพ ......................................... 69
2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 70
3 โหมดตั้งคาผูใช ........................................ 73
4 กรอบพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติ.......................... 55
5 สัญลักษณแสดงการถายแบบ

เวนชวงเวลา ........................................ 132
สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”............ 40

6 โหมดแฟลช ........................................... 107
7 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส.............. 60
8 โหมดลั่นชัตเตอร .............................. 83, 111
9 จุดโฟกัส ............................................ 42, 55

10 โหมดโฟกัส .............................. 53, 131, 137
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11 โหมดพื้นท่ี AF ..........................55, 131, 137
12 Active D-Lighting .................110, 129, 136
13 Picture Control .......................93, 128, 135
14 ไวตบาลานซ.......................62, 98, 127, 134
15 คุณภาพของภาพ ............................104, 126
16 พ้ืนท่ีภาพ ...............................119, 125, 133
17 ขนาดภาพ......................................106, 126
18 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ..........109
19 สัญลักษณ i ...................................13, 21
20 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง

และแฟลช ............................................131
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ .........................................131
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL ........131
สัญลักษณแสดง HDR ............................131
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน ...........131

21 ตําแหนงเฟรมปจจุบันเมื่อกลองอยูใน
ฟงกชั่นถายครอม..................................131
จํานวนการถายครอม ADL ......................131
ความแตกตางของคาแสง HDR ...............131
จํานวนภาพ (การถายภาพซอน)...............131

22 สัญลักษณแสดงคาแสง.............................72
สวนแสดงผลการชดเชยแสง ......................81
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช .........131
ถายครอมไวตบาลานซ .....................131
การถายครอม ADL ..........................131

23 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ..........152
โหมดเครื่องบิน .......................................152

24 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน .........183

25 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ) .............................. 34

26 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 34, 234
27 คาความไวแสง (ISO)............................... 78
28 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)....... 78

สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ................................................ 80

29 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง................. 81
30 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 130
31 ติดตามวัตถุ............................................. 57
32 รูรับแสง................................................... 71
33 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .................... 146
34 ความไวชัตเตอร ................................. 70, 71
35 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 144
36 สัญลักษณการล็อคความไวชัตเตอร......... 146
37 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 182
38 ระบบวัดแสง.......................... 108, 130, 137
39 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................... 88
40 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 34
41 ตรวจพบการกะพริบ ............................... 130
42 ถายภาพแบบไมมีเสียง............................. 66

มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส .... 142
43 โหมดหนวงเวลาถาย ............................. 142
44 สัญลักษณระบบลดภาพสั่นไหว ...... 112, 131
45 ถายภาพแบบสัมผัส ........................... 10, 58
46 สัญลักษณแสดงตัวอยางไลฟวิว .............. 143
47 คําเตือนเก่ียวกับอุณหภูมิ ....................... 171
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D คําเตือนเกี่ยวกับอุณหภมูิ
ถาอุณหภูมิของกลองสูงขึ้น คําเตือนเก่ียวกับอ ุณหภูมิจะแสดงขึ้นมาพรอมกับเวลานับถอยหลัง (เวลา
นับถอยหลังจะกลายเปนสีแดงเมื่อเหลือเวลาสามส ิบวินาที) ในบางกรณี ตัวนับเวลาอาจจะแสดงขึ้นมา
ทันทีหลังจากเปดกลอง เม่ือเวลานับถอยหลังถึงศูนย หนาจอถายภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
เพื่อปองกันวงจรภายในของกลอง
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❚❚การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

15
16

14

17
18
19

9
10
11
12

6 8521 743

13

1 โหมดถายภาพ..........................................69
2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .......70
3 โหมดตั้งคาผูใช.........................................73
4 สัญลักษณการล็อคความไวชัตเตอร .........146
5 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ......144
6 ความไวชัตเตอร ..................................70, 71
7 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .....................146
8 รูรับแสง ...................................................71
9 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง

และแฟลช ............................................131
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ .........................................131
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL ........131
สัญลักษณแสดง HDR ............................131
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน ...........131

10 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)...............................34

11 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ..........34, 234

12 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 72
สวนแสดงผลการชดเชยแสง...................... 81
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช ........ 131
ถายครอมไวตบาลานซ..................... 131
การถายครอม ADL ......................... 131

13 สัญลักษณ i .................................. 13, 21
14 คาความไวแสง (ISO)............................... 78
15 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)....... 78

สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติ................................................ 80

16 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 182
17 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................... 88
18 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 130
19 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง................. 81

คาการชดเชยแสง..................................... 81
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32
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20 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ......... 152
โหมดเครื่องบิน ...................................... 152

21 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ......... 109
22 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือ

เปดรับแสงเปนเวลานาน ....................... 129
23 ถายภาพแบบไมมีเสียง ............................. 66

มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส .... 142
24 โหมดหนวงเวลาถาย ............................. 142
25 สัญลักษณแสดงการถายแบบ

เวนชวงเวลา ........................................ 132
สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”............ 40

26 โหมดควบคุมแฟลช................................ 130
27 เสียง “บิ๊บ” ............................................ 150
28 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 34

29 Wi-Fi ในตัวกลอง ........................... 109, 152
30 โหมดลั่นชัตเตอร .............................. 83, 111
31 โหมดพื้นท่ี AF ......................... 55, 131, 137
32 โหมดโฟกัส .............................. 53, 131, 137
33 ระบบลดภาพสั่นไหว ...................... 112, 131
34 Active D-Lighting................. 110, 129, 136
35 ระบบวัดแสง.......................... 108, 130, 137
36 ขนาดภาพ ..................................... 106, 126
37 ไวตบาลานซ ...................... 62, 98, 127, 134
38 Picture Control....................... 93, 128, 135
39 คุณภาพของภาพ ........................... 104, 126
40 โหมดแฟลช ........................................... 107
41 คําเตือนเก่ียวกับอุณหภูมิ........................ 171
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จอภาพ: โหมดภาพยนตร
สัญลักษณตอไปนี้จะปรากฏบนจอภาพในโหมดภาพยนตร

10
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4
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1 สัญลักษณแสดงการบันทึก ........................45
สัญลักษณแสดง “ไมบันทึกภาพยนตร”.......46

2 ควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอก ....151
3 ขนาดและอตัราเฟรม/

คุณภาพของภาพ ..................116, 133, 134
4 เวลาที่เหลือ ..............................................45
5 ไทมโคด .................................................138
6 ชื่อไฟล...................................................133

7 ลดเสียงรบกวนจากลม ........................... 138
8 ความดังของหูฟง ................................... 138
9 โหมดลั่นชัตเตอร (การถายภาพนิ่ง) ........... 83

10 ระดับเสียง............................................. 118
11 ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน... 118, 138
12 การตอบสนองความถี่ ............................ 138
13 สัญลักษณแสดง VR แบบ

อิเล็กทรอนิกส .............................. 120, 138
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ชองมองภาพ: โหมดถายภาพ
สัญลักษณตอไปนี้จะปรากฏบนชองมองภาพในโหมดถ ายภาพ
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1 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 34
2 สัญลักษณแสดงตัวอยางไลฟวิว .............. 143
3 สัญลักษณระบบลดภาพสั่นไหว ...... 112, 131
4 โหมดแฟลช ........................................... 107
5 โหมดลั่นชัตเตอร .............................. 83, 111
6 โหมดโฟกัส.............................. 53, 131, 137
7 โหมดพื้นท่ี AF ......................... 55, 131, 137
8 สัญลักษณแสดง 

Active D-Lighting............... 110, 129, 136
9 สัญลักษณแสดง 

Picture Control..................... 93, 128, 135
10 ไวตบาลานซ ...................... 62, 98, 127, 134
11 คุณภาพของภาพ ........................... 104, 126

12 ขนาดภาพ ..................................... 106, 126
13 พ้ืนท่ีภาพ .............................. 119, 125, 133
14 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ......... 152

โหมดเครื่องบิน ...................................... 152
15 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ......... 109
16 จุดโฟกัส ............................................ 42, 55
17 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง

และแฟลช ........................................... 131
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ ........................................ 131
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 131
สัญลักษณแสดง HDR............................ 131
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 131
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18 ตําแหนงเฟรมปจจุบันเมื่อกลองอยูใน
ฟงกชั่นถายครอม..................................131
จํานวนการถายครอม ADL ......................131
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26 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง .................81
27 สัญลักษณแสดงคาแสง.............................72

สวนแสดงผลการชดเชยแสง ......................81
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช .........131
ถายครอมไวตบาลานซ .....................131
การถายครอม ADL ..........................131

28 รูรับแสง................................................... 71
29 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .................... 146
30 ความไวชัตเตอร ................................. 70, 71
31 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 144
32 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 182
33 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................... 88
34 โหมดตั้งคาผูใช ........................................ 73
35 ระบบวัดแสง.......................... 108, 130, 137
36 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ............. 60
37 โหมดหนวงเวลาถาย ............................. 142
38 ถายภาพแบบไมมีเสียง............................. 66

มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส .... 142
39 โหมดถายภาพ ......................................... 69
40 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 70
41 ตรวจพบการกะพริบ ............................... 130
42 สัญลักษณการล็อคความไวชัตเตอร......... 146
43 สัญลักษณแสดงการถายแบบ

เวนชวงเวลา ........................................ 132
สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”............ 40

44 กรอบพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ ......................... 55
45 คําเตือนเก่ียวกับอุณหภูมิ ....................... 171
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ชองมองภาพ: โหมดภาพยนตร
สัญลักษณตอไปนี้จะปรากฏบนชองภาพในโหมดภาพยนตร

9
10
11
12

13

8 6

1

2
3
4

5

7
1 ขนาดและอัตราเฟรม/

คุณภาพของภาพ ................. 116, 133, 134
2 ชื่อไฟล .................................................. 133
3 ควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอก ... 151
4 สัญลักษณแสดงการบันทึก ....................... 45
สัญลักษณแสดง “ไมบันทึกภาพยนตร”...... 46

5 ไทมโคด ................................................ 138
6 เวลาท่ีเหลือ ............................................. 45

7 โหมดลั่นชัตเตอร (การถายภาพนิ่ง)............ 83
8 ระดับเสียง ............................................. 118
9 ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน ... 118, 138

10 การตอบสนองความถี่............................. 138
11 ลดเสียงรบกวนจากลม ........................... 138
12 ความดังของหูฟง ................................... 138
13 สัญลักษณแสดง VR 

แบบอิเล็กทรอนิกส ....................... 120, 138
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แผงควบคุม

2 31 4 5

10
11

12

9 8

6

7

1 สัญลักษณแสดงการล็อค
ความไวชัตเตอร ....................................146

2 ความไวชัตเตอร ..................................70, 71
3 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง .................81
คาการชดเชยแสง .....................................81

4 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .....................146
5 รูรับแสง ...................................................71
6 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ....34
7 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ

หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)...............................34

8 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 34, 234
9 โหมดลั่นชัตเตอร ...................................... 83

10 คาความไวแสง (ISO)............................... 78
11 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 130

สัญลักษณ “ปดแฟลช” ........................... 107
12 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 144
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ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพ ื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมคีุณภาพดีข้ึน

ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชที่รองร ับระบบ CLS:

ระบบ Nikon Creative Lighting System

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

แฟลชลบเงาเพื่อความ
สมดุลแบบ i-TTL 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

แฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐาน

✔ 2 ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ — — ✔ ✔

qA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ ✔ ✔ 3 — — — — — — —

A อตัโนมัติท่ีไมใช TTL — ✔ 3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเองโดย
กําหนดระยะทาง

✔ ✔ ✔ — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 — — ✔ 4 ✔ 4

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

การควบคุมแฟลชรีโมต ✔ ✔ ✔ — ✔ 4 ✔ — — —

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ — ✔ 4 — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลช
ไรสายอยางรวดเร็ว

✔ — ✔ — — ✔ 5 — — —

qA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ ✔ ✔ — — — — — — —

A อัตโนมัติท่ีไมใช TTL — — — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ — ✔ 4 — — — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา ✔ ✔ — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

[A:B]
การควบคุมแฟลช
ไรสายอยางรวดเร็ว

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

qA/A
ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ/
อัตโนมัติท่ีไมใช TTL

✔ 6 ✔ 6 — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบ
ไรสายที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ

✔ 7 — — — — — — — —

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

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — — ✔ — — — —

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อตัโนมัติ 8

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การล็อคคาแสง 9 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

การลดตาแดง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ —

ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การควบคุมแฟลชรวม ✔ — — — ✔ — — ✔ ✔

อพัเดทเฟรมแวรชุดแฟลชของกลอง ✔ ✔ 10 ✔ — ✔ — — — ✔

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
4 สามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมแฟลช ของกลองเทาน้ัน
5 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
6 ตัวเลือกของ qA และ A จะขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับแฟลชหลัก
7 รองรับคุณสมบัติเดียวกันกับชุดแฟลชรีโมตท่ีรองรับ AWL ออพติคอล
8 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, qA, A, GN, และ M เทาน้ัน
9 ใชงานไดเฉพาะในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL หรือเม่ือตั้งคาแฟลชเพื่อปลอยแฟลชนํากอนการ

ยิงแฟลชจริงในโหมดควบคุมแฟลช qA หรือ A
10 สามารถอัพเดทเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

ตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800
เม่ือติดตั้งกับกลองท่ีรองรับ CLS จะสามารถใช SU-800 เปนตัวสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-5000, 
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 หรือ SB-R200 ไดสูงสุดถึงสามกลุม ท้ังน้ี SU-800 
จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

A ไฟสองนําทิศทางแสงเงา
การกดปุมควบคุมท่ีกําหนด ดูตัวอยาง ไวโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดการควบคุม
เอง) จะสงผลใหชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ยิงโมเดลลิ่งแฟลช คุณลักษณะนี้สามารถใชกับ
การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อดูตัวอยางการใชแสงท้ังหมดที่ไดจากการใชชุดแฟลช
หลายตัว; มุมมองท่ีดีท่ีสุดของเอ็ฟเฟกตใหดูท่ีวัตถุมากกวาท่ีหนาจอของกลอง สามารถปดไฟสอง
นําทิศทางแสงเงาไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e5 (โมเดลลิ่งแฟลช)

D การชดเชยแสงแฟลช
ในระบบ i-TTL และโหมดแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสง (qA) การชดเชยแฟลชที่เลือกดวย
ชุดแฟลชเสริมภายนอกหรือตัวเลือก การควบคมุแฟลช ของกลองจะถูกเพิ่มเขาไปในการชดเชย
แสงแฟลชที่เลือกไวดวยตัวเลือก ชดเชยแสงแฟลช ในเมนูถายภาพ
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D ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปน้ีในโหมดอัตโนมัติท่ีไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช SB-80DX, 
SB-28DX, SB-28, 

SB-26, SB-25, 
SB-24

SB-50DX, SB-23, 
SB-29, SB-21B, 

SB-29S

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

SB-15โหมดแฟลช

A อัตโนมัติท่ีไมใช TTL ✔ — ✔

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — —

REAR
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง 2

✔ ✔ ✔

1 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน 
A (แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช TTL)

2 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช

D การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
สามารถเลือกใชฟงกชั่นการล็อคคาแสงแฟลชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกไดในโหมด TTL และ 
(หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา qA และแฟลชนํา A (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในคูมือท่ีใหมา
พรอมกับชุดแฟลช) โปรดทราบวาเมื่อใชการควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อควบคุมชุดแฟลช
รีโมต ทานจะตองตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรืออยางนอยแฟลชรีโมตหน่ึงกลุมใหก ับ 
TTL, qA หรือ A พ้ืนท่ีระบบวัดแสงสําหรับล็อคคาแสงแฟลชมีดังน ี้:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 6 มม. ท่ีอยูตรงกลางกรอบภาพ

qA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอืน่ๆ (การควบคุม
การทํางานแฟลชแบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ

qA
พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

A
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D หมายเหตุเก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอยีดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเนื้อหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS โปรดทราบวากลองตัวน้ีไมไดรวมอยูในประเภท “ดิจิตอล SLR” 
ในคูมือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง 64 และ 12800 (Z 7) หรือ
ระหวาง 100 และ 12800 (Z 6) ท่ีคาความไวแสงสูงกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการในบาง
ระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา ถาสัญลักษณ (c) แสดงแฟลชพรอมทํางานกะพริบเปนเวลา
ประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพในโหมด i-TTL หรือโหมดอัตโนมัติท่ีไมใช TTL แสดงวาแฟลช
ทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ CLS เทาน้ัน)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ถายภาพ
ทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอแสดงภาพของกลอง

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช อยาใช
แผนปดแบบอื่นๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

ในโหมด P รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังท่ีแสดงไวดานลาง:

คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:

64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

3.5 4 4.8 5.6 6.7 8 9.5 11 13

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาค าท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคา
รูรับแสงสูงสุดของเลนส

ไฟชวยหา AF จะใหมากับกลอง ไมใชชุดแฟลชเสริม; SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, 
SB-600, SB-500 และ SB-400 อยางไรก็ตามชุดแฟลชเหลาน้ีจะมีระบบลดตาแดง

สัญญาณรบกวนในรูปแบบของเสนอาจปรากฏขึ้นในการถายรูปดวยแฟลชที่ถายดวยชุดแบตเตอรี่ 
SD-9 หรือ SD-8A ท่ีตอเขากับกลองโดยตรง ลดความไวแสง (ISO) หรือเพ่ิมระยะทางระหวางกลอง
และชุดแบตเตอรี่
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อุปกรณเสริมหลายชนิดสามารถใชงานไดกับกลอง Nikon ของทาน

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b: สามารถซื้อแบตเตอรี่ 
EN-EL15b เสริมไดจากรานคาปลีกใกลบานทานและตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15a/EN-EL15 ได แตโปรด
ทราบวาทานอาจจะไมสามารถถายภาพไดในจํานวนมากในการชารจหน่ึงคร้ัง 
(0 236)

• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-25a: สามารถใช MH-25a เพื่อชารจแบตเตอร่ี 
EN-EL15b ได สามารถใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25 ไดเชนกัน

• อะแดปเตอร AC สาํหรับชารจแบตเตอรี่ EH-7P: สามารถใชอะแดปเตอร 
AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-7P เพื่อชารจแบตเตอร่ี EN-EL15b ท่ีใส
อยูในกลอง (แบตเตอรี่จะชารจก็ตอเม่ือกลองปดอยู) ใชชารจแบตเตอร่ี 
EN-EL15a/EN-EL15 ไมได

• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B, EH-5c และ EH-5b อะแดปเตอร AC: 
สามารถใชอุปกรณเสริมเหลาน้ีเพื่อจายไฟใหกับกลองไดนานขึ้น ตองใช EP-5B 
ในการเชื่อมตอกลองกับ EH-5c/EH-5b; โปรดดูรายละเอยีดเพิ่มเติมท่ี 
“การเสียบปล๊ักตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC” (0 189)

ฟลเตอร • สามารถใชฟลเตอรสีเปนกลาง (NC) เพื่อปกปองเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเม่ือวัตถุอยูภายใตแสงจา 
หรือเม่ือมีแหลงกําเนิดแสงจาอยูในกรอบภาพ

• ถาระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพจะไมใหผลตามท่ีต องการขอแนะนําใหใชระบบ
วัดแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) 
เกิน 1 เทา (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, 
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) ดูรายละเอยีดในคูมือของ
ฟลเตอร

• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอ็ฟเฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัส
อัตโนมัติหรือสัญลักษณแสดงการอยูในโฟกัส (I)

เมาทอะแดปเตอร เมาทอะแดปเตอร FTZ (0 226)
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สายลั่นชัตเตอร สายลั่นชัตเตอร MC-DC2 (ความยาว 1 เมตร): เม่ือเชื่อมตอกับชองเสียบ
อุปกรณเสริมของกลอง จะสามารถใชสายลั่นชัตเตอร MC-DC2 เพื่อล่ันชัตเตอร
จากระยะไกลได

ชุด GPS ชุด GPS รุน GP-1/GP-1A: เม่ือเชื่อมตอกับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง 
จะสามารถใชชุด GPS รุน GP-1/GP-1A บันทึกละติจูด ลองจิจ ูด ความสูง 
และเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ตําแหนงปจจุบันลงในภาพถายท่ีถาย
ในขณะนั้นได โปรดทราบวาไมมีการผลิตชุด GPS รุน GP-1/GP-1A เพิ่มแลว

สาย USB • สาย USB UC-E24: สาย USB ท่ีใชกับชองตอประเภท C สําหรับเชื่อมตอกับ
กลองถายรูป

• สาย USB UC-E25: สาย USB ท่ีใชกับชองตอประเภท C

สาย HDMI สาย HDMI HC-E1: สาย HDMI ท่ีมีชองตอประเภท C สําหรับเชื่อมตอกับ
กลองถายรูปและชองตอประเภท A สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI

ฝาครอบชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสยีบอุปกรณเสริม BS-1: ฝาครอบใชสําหรับปองกันชองเสียบ
เม่ือไมมีชุดแฟลชเสริมติดตั้งอยู

ฝาปดตวักลอง ฝาปดตัวกลอง BF-N1: ฝาปดตัวกลองชวยระบบปองกันฝุนไมใหมีฝุนเกาะจับ 
เม่ือไมไดใสเลนส

ตัวสงขอมูล
แบบไรสาย

ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7: ใช WT-7 เพื่ออัปโหลดภาพผานเครือขายไรสาย 
เพื่อส่ังงานกลองจากคอมพิวเตอรท่ีรันโปรแกรม Camera Control Pro 2 
(มีแยกจําหนายตางหาก) หรือถายภาพและเปดภาพระยะไกลจากคอมพิวเตอร
หรือสมารทดีไวซ

หมายเหต:ุ ตองมีความรูเก่ียวกับเครือขายขั้นพ้ืนฐานและเครือขายไรสายเมื่อใช
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอัพเดทซอฟตแวรตัวสงขอมูล
แบบไรสายเปนเวอรชั่นลาสุดแลว
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รีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10/รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย 
WR-T10: เม่ือติดตั้งรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 เขากับชองเสียบ
อุปกรณเสริม ทานจะสามารถควบคุมกลองไดจากระยะไกลโดยใช
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10 (ขณะกําลังเชื่อมตอ WR-R10 ตรวจสอบ
ใหแนใจวาฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริมและชองเสียบ USB และ HDMI 
น้ันเปดอยู) ยังสามารถใช WR-R10 เพื่อควบคุมชุดแฟลชที่ควบคุมดวย
สัญญาณวิทยุ ในกรณีท่ีจะใชสําหรับการลั่นชัตเตอรพรอมกันของกลอง
หลายตัว ใหเตรียมกลองหลายตัวท่ีจับคูกับรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 
แลว

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1: ใชชุด WR-1 กับ WR-R10 หรือรีโมต
คอนโทรลแบบไรสาย WR-T10 หรือกับรีโมตคอนโทรลแบบไร สาย WR-1 ตัวอื่น 
โดยชุด WR-1 ทําหนาท่ีไดท้ังตัวสงขอมูลหรือตัวรับขอมูล การทําหนาท่ีเปน
ตัวสงขอมูล WR-1 สามารถใชในการควบคุมกลองและถ ายภาพผานสัญญาณ
วิทยุท่ีสงไปยังตัวรับสัญญาณ (WR-R10 หรือ WR-1 ตัวอื่น) ท่ีเชื่อมตออยูกับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง ในขณะเดียวกันสามารถทําหนาท่ีเปนตัวรับ
ขอมูลคําสั่งจาก WR-T10 หรือ WR-1 ตัวอื่นไดเชนกัน

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาอัพเดทเฟรมแวรสําหรับ WR-R10 และ WR-1 
ไปเปนเวอรชั่นลาสุดแลว (เฟรมแวร WR-R10 รุน 3.0 ขึ้นไปและเฟรมแวร WR-1 
รุน 1.0.1 ขึ้นไป) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการอัพเดทเฟรมแวร โปรดดูในเว็บไซต 
Nikon ในพ้ืนท่ีของทาน

อปุกรณเสริม
ชองมองภาพ

ขอบยางรองตา DK-29: DK-29 จะทําใหดูภาพบนชองมองภาพไดงายขึ้น 
ชวยลดอาการเมื่อยลาของดวงตา
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รายการที่มีอาจจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภมิูภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีโบรชัวรหรือเว ็บไซต
ของเรา

ไมโครโฟน • ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1: เสียบ ME-1 เขากับแจคไมโครโฟนของกลอง
เพื่อบันทึกเสียงสเตอริโอ และลดโอกาสการเกิดเส ียงรบกวนจากอปุกรณ (เชน 
เสียงท่ีเกิดจากเลนสระหวางใชงานโฟกัสอัตโนมัติ)

• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1: ใชไมโครโฟนบลูทูธไรสายสําหรับการบันทึก
โดยไมใชอุปกรณในตัวกลอง

ซอฟตแวร Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรและบันทึก
ภาพถายลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอรโดยตรง ขณะใช Camera Control Pro 2 
เพื่อจับภาพโดยตรงจากคอมพิวเตอร สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ PC 
จะปรากฏในแผงควบคุม

หมายเหตุ: ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด สําหรับขอมูลลาสุดวาดวยระบบ
ปฏิบัติการท่ีรองรับ ใหดูไดจากเว็บไซต Nikon ในภูมิภาคของคุณ ตามคาตั้งจาก
โรงงาน Nikon Message Center 2 จะตรวจสอบหารุนอัพเดทของเฟรมแวร
และซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใชคอมพิวเตอร และ
คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้นอยางอัตโนมัติเมื่อมี
ซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัพเดท

D การติดและการถอดฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม
เลื่อนฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1 เขาไปในชองเสียบอุปกรณเสริมตามภาพที่แสดง 
หากตองการถอดฝาครอบ โปรดจับกลองใหแนน กดฝาครอบลงดวยน้ิวโปงแลวเลื่อนตามทิศทาง
ในภาพที่แสดง
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D ตัวล็อคสาย HDMI/USB
เพื่อปองกันการตัดการเชื่อมตอโดยไมตั้งใจ ใหติดตัวล็อคสายท่ีจัดมาใหกับสาย USB หรือ HDMI 
ตามท่ีแสดงในภาพตัวอยาง (ในภาพใชสาย USB เปนตัวอยาง; โปรดทราบวา ตัวล็อคสายอาจจะ
ไมสามารถใชกับสาย HDMI ของบริษัทอืน่ได) ใหจอภาพของกลองอยูในตําแหนงการจัดเก็บเม่ือใชงาน
ตัวล็อคสาย

ใสสาย HDMI ตรงน้ี ใสสาย HDMI ตรงนี้

ใสสาย HDMI ตรงนี้ เสียบสลักเขาในชองสําหรับ
ติดตัวล็อคสายกับกลอง

สาย USB การใชงานเหมือนกันท้ังสาย HDMI 
และ USB
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การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบอุปกรณเสรมิปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC

1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (q) 
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (w)

2 เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B
ตองแนใจวาเสียบปลั๊กในทิศทางตามที่แสดงในภาพ
โดยใหปล๊ักตอกดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง 
กานล็อคจะล็อคปล๊ักตอเขาที่เมือ่เสียบปลั๊กจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC ใหลอด
ผานชองปลั๊กตออะแดปเตอร AC แลว
ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
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4 เชื่อมตออะแดปเตอร AC EH-5c/EH-5b
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และ
เสียบสายไฟเขากับชองตอ DC (r) สัญลักษณ P จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมือ่กลอง
ไดรับพลังงานจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
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เรียนรูวิธกีารเก็บรักษา ทําความสะอาด และดูแลกลองของทาน

การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็นโดยปด
ฝาครอบขั้วตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา 
หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูร หรอืในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณทีใ่หกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวิทยุ หรือ
• มีอุณหภูมิสูงกวา 50 °C หรอืต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด
หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ
• ตัวกลอง: ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แล วใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ 
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรอืรมิทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบน้ําสะอาดพอหมาดเช็ด
ผงทรายหรอืคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท ขอสําคัญ: ฝุนผงหรอื
สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่หลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย
โดยไมถือวาอยูในเง่ือนไขการรบัประกัน

• เลนส ชองมองภาพ: พื้นผิวแกวเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและ
ฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมให
ของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดน้ํายา
ทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

• จอภาพ: ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามวัรเช ็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด เนือ่งจาก
อาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ

การดูแลรักษากลอง
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนเซ ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนตูั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลอืก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดหรอืปดกลอง ถาการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ไมสามารถแกปญหาได โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ทีไ่ดรับการแตงตั้ง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตัง้คา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด 
J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพแลวเริ่มทําความสะอาด 
หามใชงานใดๆ จนกวาการทําความสะอาดจะเสรจ็สมบ ูรณ; 
หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวา
ทําความสะอาดเสร็จสิ้นและเมนูตั้งคาแสดงข้ึน
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจ
หยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ังหลังจาก
ผานไปชั่วครู
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❚❚ “ทําความสะอาดอัตโนมติั”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดอัตโนมัติ
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามที่อธิบาย
ใน “ทําความสะอาดทันที ”(0 192) ไฮไลท 
ทําความสะอาดอัตโนมัติ แลวกดปุม 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะปด
การทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

ไมตอง
ทําความสะอาด

ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ
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การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชทําความสะอาดเซ็นเซอร
ภาพ สามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามทีอ่ธบิายดานลาง อยางไรก็ตาม 
โปรดทราบวา เซ็นเซอรมีความบอบบางมากและอาจเส ียหายไดงาย; เราจึงแนะนําใหเฉพาะตัว
แทนบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้งเปนผูดําเนินการทําความสะอาดดวยตนเอง

1 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสหรือฝาปดตัวกลองออก

2 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ ตรวจสอบ
เซ็นเซอรวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนหรือไม ถาไม พบวัตถุ
แปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 4 ตอไป

3 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจากขน
แปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละอองที่ไม
สามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถขจัด
ออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบรกิารของ Nikon ที่ไดร ับการ
แตงตั้งเทานัน้ หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

4 ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี
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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” (0 192) ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาด
เซ็นเซอรดวยตนเอง (0 195) หรือใหเจาหนาที่ศนูยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตัง้เปนผูทําความ
สะอาด สามารถรีทัชภาพถายทีไ่ดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ตดิอยูบนเซน็เซอรไดโดยใชตวัเลือก
การทําความสะอาดภาพในแอพพลเิคชัน่รูปภาพบางชนดิ

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนํา
ใหทานนํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีจําหนายกลอง หรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้งทุกหน่ึงถึงสองป และรับการซอมแซมทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียม
การบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ 
ควรนําอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับ
การตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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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 การฝนตัดการจายไฟออก
ในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลิตภัณฑชํารุด
เสียหายได เพื่อปองกันไมใหการจายไฟถูกรบกวนโดยไมตั้งใจ โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายผลิตภัณฑ
ไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร 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

เลนส ชองมองภาพ และสวนประกอบอื่นๆ ท่ีเปนแก วเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
และฝุนละอองอยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไม ให
ของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยน้ิวมือหรือคราบสกปรกอืน่ๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายา
ทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

อยาสัมผัสกับเซ็นเซอรภาพ: อยาใชแรงกดเซ็นเซอร หรือกดดวย
เคร่ืองมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรง
ไมวาในกรณีใดๆ การกระทําเชนน้ีอาจขีดขวนหรือมิเชนน้ันอาจ
ทําใหเซ็นเซอรชํารุดเสียหายได สําหรับรายละเอยีดการ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพใหดูท่ี “การทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ” (0 192)

หนาสัมผัสเลนส: รักษาความสะอาดหนาสัมผัสเลนสและระวัง
อยาแตะหนาสัมผัสเลนสดวยน้ิวมือหรือเคร่ืองมือหรือวัตถุอืน่ใด

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

นํากลองออกจากท่ีเก็บอยางนอยเดือนละคร้ัง เพ ื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลองและ
ล่ันชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก ็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอกีคร้ัง

เซ็นเซอรภาพ
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หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอภาพและชองมองภาพ: จอภาพเหลาน้ีสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก; 
มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน 
จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซลที่สวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ 
ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีแสงสวางจา อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําให
จอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกได 
สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากหนาจอแตกราว 
ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระว ังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง 
หรือเขานัยนตาและปาก

หากมีอาการเหลาน้ีขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ ใหหยุดการใชงานทันทีจนกวาอาการของทาน
จะดีขึ้น: คลื่นไส ปวดตา ดวงตาเมื่อยลา เวียนศ ีรษะ ปวดศีรษะ ปวดตึงท่ีตนคอหรือไหล หรือการส ูญเสีย
การประสานมือและตา เม่ือทานเห็นจอแสดงภาพกะพร ิบถ่ีระหวางที่กําลังดูภาพที่ถายโดยการถายภาพ
ตอเน่ืองเปนชุด ใหปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนดวยเชนกัน

ในบางกรณีท่ีพบนอยมาก อาจมีสัญญาณรบกวนที่เปนเสนปรากฏขึ้นในภาพที่ถายจากวัตถุท่ีสวางจ า
หรือยอนแสง

แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจร่ัวหร ือระเบิดได ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่และเครื่องชารจ:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอร่ีสะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• แบตเตอรี่อาจรอนขึ้นขณะที่ใชงาน ตรวจสอบแบตเตอรี่ดวยความระมัดระวังทันทีหลังการใชงาน
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• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี อุปกรณ
เหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําให
แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
และใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพื่อนําไปเก็บ ควรเก็บแบตเตอร่ีไวใน
ท่ีเย็น โดยมีอุณหภมิูแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีท่ีเย็นจัดหรือรอนจัด) 
ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหนึ่งคร้ังทุกๆ หกเดอืน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 
ทานตองชารจแบตเตอร่ีท่ีคายประจุออกจนหมดกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิภายใน
สูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดหรือชารจไดเพียง
บางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C ถึง 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

• ถาไฟ CHARGE (การชารจ) กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเคร ่ืองชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับ
เขาไปใหม ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังราน
จําหนายปลีกหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชาร จแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชาร จ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอกีคร้ัง
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• ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลงหากชารจแบตเตอรี่ในท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ
ท่ีต่ํากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอณุหภูมิต่ํากวา 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ในการแสดงผล ขอมลูแบตเตอรี่ จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอุณหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอร่ี EN-EL15b กอนใหม

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

• อยาลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให
เคร่ืองชารจเสียหายได

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารองไวในท่ี
อบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน เม่ือเก็บแบตเตอรี่ท่ีเย็นใหอุนขึ้น อาจมีกําลังไฟกลับคืนมา

• รีไซเคิล แบตเตอรี่ ตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมายภายในทองถ่ิน ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติดเทป
ท่ีขั้วท้ังสองขางแลว

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่: ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ีเม่ือใชงานอะแดปเตอร AC 
สําหรับชารจแบตเตอรี่
• หามขยับกลองขณะกําลังชารจ ในบางกรณีซึ่งพบได นอยมาก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหเคร่ืองชารจแสดงถึงการชารจเสร็จสมบ ูรณแลว ท้ังท่ีชารจแบตเตอร่ีไปเพียงบางสวนเทาน้ัน 
ถอดอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ีออกแลวใส กลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอีกคร้ัง

• อยาลัดวงจรขั้วตออะแดปเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให
เคร่ืองชารจเสียหายได

• ถอดเครื่องชารจออกเม่ือไมไดใชงาน
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กลองดิจิตอล Nikon Z 7/Z 6

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท

ประเภท กลองดิจิตอลที่รองรับการถอดเปลี่ยนเลนสได

เมาทเลนส Nikon Z เมาท

เลนส

เลนสที่รองรับ • เลนส Z เมาท NIKKOR
• เลนส F เมาท NIKKOR พรอมเมาทอะแดปเตอร; อาจมีขอจำกัด
บางประการ

พิกเซลใชงานจริง

พิกเซลใชงานจริง • Z 7: 45.7 ลาน
• Z 6: 24.5 ลาน

เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอรภาพ 35.9 × 23.9 มม. เซ็นเซอร CMOS (รูปแบบ Nikon FX)

พิกเซลรวม • Z 7: 46.89 ลาน
• Z 6: 25.28 ลาน

ระบบลบฝุน ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน (ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D); 
การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • Z 7:
- พ้ืนที่ภาพ FX (36×24)

8256 × 5504 (ใหญ: 45.4 เมตร)
6192 × 4128 (กลาง: 25.6 เมตร)
4128 × 2752 (เล็ก: 11.4 เมตร)

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

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

- พ้ืนที่ภาพ 16 : 9 (36×20)
8256 × 4640 (ใหญ: 38.3 เมตร)
6192 × 3480 (กลาง: 21.5 เมตร)
4128 × 2320 (เล็ก: 9.6 เมตร)

- ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 
3840 × 2160: 3840 × 2160

- ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม
อื่นๆ: 1920 × 1080

• Z 6:
- พ้ืนที่ภาพ FX (36×24)

6048 × 4024 (ใหญ: 24.3 เมตร)
4528 × 3016 (กลาง: 13.7 เมตร)
3024 × 2016 (เล็ก: 6.1 เมตร)

- พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
3936 × 2624 (ใหญ: 10.3 เมตร)
2944 × 1968 (กลาง: 5.8 เมตร)
1968 × 1312 (เล็ก: 2.6 เมตร)

- พ้ืนที่ภาพ 1 : 1 (24×24)
4016 × 4016 (ใหญ: 16.1 เมตร)
3008 × 3008 (กลาง: 9.0 เมตร)
2000 × 2000 (เล็ก: 4.0 เมตร)

- พ้ืนที่ภาพ 16 : 9 (36×20)
6048 × 3400 (ใหญ: 20.6 เมตร)
4528 × 2544 (กลาง: 11.5 เมตร)
3024 × 1696 (เล็ก: 5.1 เมตร)

- ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม 
3840 × 2160: 3840 × 2160

- ภาพถายที่บันทึกระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ขนาดเฟรม
อื่นๆ: 1920 × 1080

การเก็บรักษา
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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 Creative Picture Control (Picture Control แบบสรางสรรค) 
(ความฝน ยามเชา สีฉูดฉาด วันอาทิตย มืดมน ดราม า เงียบสงัด 
เครงขรึม ซึมเศรา บริสุทธิ์ ยีนส ของเลน ซีเปย ฟา แดง ชมพู ชารโคล 
กราไฟต ไบนารี คารบอน); Picture Control 
ท่ีเลือกจะสามารถปรับแตงได; พ้ืนท่ีจัดเก็บ Picture Control 
แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา XQD

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

ชองมองภาพ

ชองมองภาพ 1.27 ซม./0.5 น้ิว มีจํานวนจุดประมาณ 3690k (Quad VGA) OLED 
มาพรอมกับระบบสมดุลสีและระบบอัตโนมัติและระบบปรับแตงแสง
ดวยมือ 11 ระดับ

การครอบคลมุ
การมองเห็นภาพ

ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.8 เทา (เลนส 50 มม. ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

การเก็บรักษา
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ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

21 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –4 – +2 เมตร–1

เซ็นเซอรตรวจจับสายตา สลับไปมาระหวางจอภาพของกลองกับชองมองภาพโดยอัตโนมัติ

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส; มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส; ชัตเตอร
อิเล็กทรอนิกส

ความเร็ว 1/8000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV, Bulb (การเปดชัตเตอร
คาง), Time (เวลา), X200

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X= 1/200 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/200 วินาที หรือชากวา; 
รองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร ถายทีละภาพ ถายภาพตอเน่ืองดวยความเร็วต่ํา ถายภาพตอเน่ือง
ดวยความเร็วสูง ถายตอเน่ืองเร็ว (เพิ่มจํานวนภาพ) ตั้งเวลาถายภาพ

ความเร็วสูงสุดของ
การถายภาพตอเนื่อง
โดยประมาณ (วัดคาภายใต
เงื่อนไขการทดสอบเฉพาะ
ของ Nikon)

• Z 7:
- ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็วต่ํา: 1–5 ภาพตอวินาที
- ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็วสูง: 5.5 ภาพตอวินาที (14 บิท 

NEF/RAW: 5 ภาพตอวินาที)
- ถายตอเนื่องเร็ว (เพ่ิมจํานวนภาพ): 9 ภาพตอวินาที (14 บิท 

NEF/RAW: 8 ภาพตอวินาที)
• Z 6:

- ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็วต่ํา: 1–5 ภาพตอวินาที
- ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็วสูง: 5.5 ภาพตอวินาที
- ถายตอเนื่องเร็ว (เพ่ิมจํานวนภาพ): 12 ภาพตอวินาที (14 บิท 

NEF/RAW: 9 ภาพตอวินาที)

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวน
ชวงตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที

ชองมองภาพ
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คาแสง

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพของกลอง

โหมดวัดแสง • วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
• วัดแสงเนนกลางภาพ: เนน 75% กําหนดไวเปนวงกลม 12 มม. 
ตรงกลางกรอบภาพ การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพ
ท้ังกรอบภาพ

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: วัดแสงเปนวงกลม 4 มม. (ประมาณ 
1.5% ของกรอบภาพ) โดยมีศูนยกลางจากพื้นท่ีโฟกัสท่ีเลือกไว

• ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท

ระยะ (ISO 100, เลนส f/2.0, 
20 °C)

• Z 7: –3–+17 EV
• Z 6: –4–+17 EV

โหมด อัตโนมัติ (b); โปรแกรมอตัโนมัติพรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); 
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M); 
User settings (U1, U2, U3)

การชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A และ M

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดได

ความไวแสง (ISO) (ดัชนี
คาแสงที่แนะนําใหใช)

• Z 7: ISO 64 – 25600 ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV สามารถตั้งคา
ใหอยูท่ีประมาณ 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; สามารถใชการควบคุมความไว
แสงอัตโนมัติ

• Z 6: ISO 100 – 51200 ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV สามารถตั้งคา
ใหอยูท่ีประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 50) 
ต่ํากวา ISO 100 หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา 
ISO 204800) สูงกวา ISO 51200; สามารถใชการควบคุมความไว
แสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting เลือกไดจาก อตัโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา หรือ ปด

การถายภาพซอน เพิ่ม, เฉลี่ยแสง, สวางขึ้น, มืดลง

ตัวเลอืกอื่นๆ HDR (High Dynamic Range), ลดการกะพริบโหมดถายภาพ
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โฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ ไฮบริด ตรวจวัดระยะหาง/คอนทราสต AF พรอมไฟชวยหา AF

ชวงการวัดแสง (AF ทีละภาพ/
AF-S, โหมดถายภาพ, 
ISO 100, เลนส f/2.0, 20 °C)

• Z 7: –1–+19 EV
• Z 6: –2–+19 EV
• ดวย AF ขณะแสงนอย: –4–+19 EV

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัต ิ(AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเน่ือง (AF-C); 
AF ตลอดเวลา (AF-F; ใชงานไดเฉพาะในโหมดภาพยนตรเทาน้ัน); 
การโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส (AF จุดเดยีว, โหมด
การถายภาพ, พ้ืนที่ภาพ FX)

• Z 7: 493
• Z 6: 273

โหมดพื้นที่ AF โฟกัสแบบจุดเข็ม, โฟกัสจุดเดียว และ AF แบบปรับเปล ี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 
(โฟกัสแบบจุดเข็มและ AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัสสามารถ
ใชงานไดเฉพาะในโหมดถายภาพเทาน้ัน); AF พ้ืนท่ีกวาง (เล็ก); 
AF พ้ืนท่ีกวาง (ใหญ); AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ) 
หรือโดยกดตรงกลางของปุมเลือกคําสั่งยอย

ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)

กลองระบบลดภาพสั่นไหว การปรับเซ็นเซอรภาพหลักท้ัง 5

เลนสระบบลดภาพสั่นไหว ปรับเลนส (ใชงานไดกับเลนสระบบลดภาพสั่นไหว)

แฟลช

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL; สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความ
สมดุลแบบ i-TTL ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เน นกลางภาพ
และเนนไฮไลท สามารถใชแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ดวยระบบ
วัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช รองรับแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก, แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรช ุดท่ีสอง, การลด
ตาแดง, การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวช ัตเตอรต่ํา, 
แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดท่ีสองที่ความไวชัตเตอรต่ํา, ปด

ชดเชยแสงแฟลช สามารถปรับไดระหวาง –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A และ M
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สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

สวางขึ้นเมื่อชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจไฟเต็ม; จะกะพริบเตือน
เม่ือเปดรับแสงนอยเกินไปหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและ
กานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมแฟลช i-TTL การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
ท่ีควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ การควบคุมการทํางานแฟลชแบบ
ไรสายออพติคอล ไฟสองนําทิศทางแสงเงา การล็อคค าแสง 
การสงสัญญาณขอมูลสี แฟลชสัมพันธท่ีความไวชตัเตอรสูงอัตโนมัติ 
การผนวกการควบคุมแฟลช

ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (3 แบบ), ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ, แสงอาทิตย, เมฆมาก, 
ในรม, หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แฟลช, เลือกอุณหภูมิสี 
(2500 K–10000 K), ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา) ท้ังหมดสามารถปรับ
แบบละเอียดได ยกเวนเลือกอณุหภูมิสี

การถายครอม

ประเภทการถายครอม คาแสง, แฟลช, ไวตบาลานซ และ ADL

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

โหมดวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท

ขนาดเฟรม (พิกเซล) และ
อัตราการบันทึกภาพ

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (โปรเกรสซีฟ), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920×1080 (สโลวโมชัน); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 
อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 
25p และ 24p คือ 119.88, 100, 59.94, 50, 29.97, 25 และ 
23.976 ภาพตอวินาทีตามลําดับ; สามารถเลือกคุณภาพไดทุกขนาด 
ยกเวน 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p และ 1920 × 1080 
สโลวโมชัน เม่ือจํากัดคุณภาพอยูท่ี m (สูง)

แฟลช
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รูปแบบไฟล MOV, MP4

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสยีง Linear PCM, AAC

อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกพรอมตัวเลือกลด
เสียงรบกวน; สามารถปรับความไวได

ความไวแสง (ISO) (ดัชนี
คาแสงที่แนะนําใหใช)

• Z 7:
- b: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 64 ถึง 25600)
- P, S, A: ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ (ISO 64 ถึง Hi 2) ดวยการ
เลือกจํากัดคาสูงสุด

- M: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 64 ถึง Hi 2) สามารถ
ใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเลือกแบบแมนวล 
(ISO 64 ถึง 25600 ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV) ดวยตัวเลือก
เพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV 
โดยประมาณ (เทียบเทา ISO 102400) สูงกวา ISO 25600

• Z 6:
- b: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 100 ถึง 51200)
- P, S, A: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 100 ถึง Hi 2) ดวยการ
เลือกจํากัดคาสูงสุด

- M: ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (ISO 100 ถึง Hi 2) สามารถ
ใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเลือกแบบแมนวล 
(ISO 100 ถึง 51200 ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV) ดวยตัวเลือก
เพิ่มเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV 
โดยประมาณ (เทียบเทา ISO 204800) สูงกวา ISO 51200

Active D-Lighting เลือกไดจาก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา 
หรือ ปด

ตัวเลือกอื่นๆ การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา, ระบบลดภาพสั่นไหวแบบ
อิเล็กทรอนิกส, ไทมโคด, บันทึกแสดงผลการถายภาพยนตร (N-Log)

ภาพยนตร
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จอภาพ

จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 2100k การเอียงจอ LCD ไวตอ
การสัมผัส TFT ดวยมุมมอง 170° ครอบคลุมพ้ืนท่ีของภาพ 100% 
และสมดุลสีและควบคุมความสวางของจอภาพแบบปรับเอง 11 ระดับ

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 สาย USB ท่ีใชกับชองตอประเภท C (SuperSpeed USB); แนะนํา
ใหใชการเชื่อมตอกับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

ขั้วตออุปกรณเสริม สามารถใชไดกับ MC-DC2 และอุปกรณเสริมอื่น

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.; 
รองรับการเสียบปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

Wi-Fi/บลูทูธ

Wi-Fi • มาตรฐาน: IEEE 802.11b/g/n
• ความถี่ที่ใช: 2412–2462 MHz (ชองสัญญาณ 11)
• กําลังไฟสูงสุด (EIRP): 

- Z 7: ความถี่ 2.4 GHz: 7.0 dBm
- Z 6: ความถี่ 2.4 GHz: 7.4 dBm

• ระบบความปลอดภัย: ระบบเปด, WPA2-PSK
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บลูทูธ • รูปแบบการสื่อสาร: Bluetooth จําเพาะ รุน 4.2
• ความถี่ที่ใช:
บลูทูธ: 2402–2480 MHz
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz

• กําลังไฟสูงสุด (EIRP): 
- Z 7: บลูทูธ: 1.5 dBm

บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 0 dBm
- Z 6: บลูทูธ: 1.9 dBm

บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 0.4 dBm

พิสัย (เสนทางที่ปราศจาก
สิ่งกีดขวาง)

ประมาณ 10 เมตร ไมมีการรบกวน; ระดับอาจแตกตางกันดวย
ความแรงของสัญญาณและการมีหรือไมมีอปุสรรค

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b หน่ึงกอน (0 236); 
สามารถใช EN-EL15a/EN-EL15 ไดเชนกัน แตโปรดทราบวาทานอาจ
ไมสามารถถายภาพไดในจํานวนมากในการชารจหน่ึงคร้ัง และอะแดป
เตอร AC สามารถใชชารจไดกับแบตเตอร่ี EN-EL15b เทาน้ัน

อะแดปเตอร AC สําหรับ
ชารจแบตเตอรี่

อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอร่ี EH-7P (มาพรอมกับ Z 7 
เทาน้ัน)

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5c/EH-5b (ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC 
รุน EP-5B มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 134 × 100.5 × 67.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 675 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; ประมาณ 585 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

Wi-Fi/บลูทูธ
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• ภาพตัวอยางของจอแสดงภาพและภาพประกอบอื่นๆ ในค ูมือเลมน้ีใชเพื่อประกอบคําอธบิายเทาน้ัน
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและซอฟตแวรท่ีได
กลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคู มือฉบับน้ี

❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25a

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, q ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑ
ท่ีเปนคูฉนวน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภมูิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)

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 ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 25 °C เม่ือไมมี
กําลังไฟเหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา

ความยาวของสายไฟ ประมาณ 1.5 เมตร หากจัดมาให

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)
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❚❚อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี ่EH-7P (มาพรอมกับ Z 7 เทานั้น)

EH-7P จะมาพรอมกับอะแดปเตอรปล๊ักท่ีตองใชในประเทศหรือภูมิภาคนั้น; ซึ่งรูปรางอะแดปเตอร
จะขึ้นอยูกับประเทศที่จําหนาย อยาพยายามถอดอะแดปเตอรปล๊ักโดยกระชากออก อาจทําใหผลิตภัณฑ
ชํารุดเสียหายได

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, q ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑ
ท่ีเปนคูฉนวน)

❚❚แบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL15b

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอยีดของอปุกรณและซอฟตแวรท่ีได
กลาวไวในคูมือน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในค ูมือฉบับน้ี

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0.5 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 5.0 V/3.0 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b ของ Nikon

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 65.5 × 26.5 × 58.5 มม. ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก

น้ําหนัก ประมาณ 125 กรัม ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก

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 80 กรัม ไมรวมฝาครอบข้ัวตอแบตเตอร่ี
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A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ ์Windows เปนเคร่ืองหมายการค า
จดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ
ประเทศอื่นๆ Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, โลโก Apple, iPhone®, iPad® และ iPod touch® 
เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ Android, 
Google Play และโลโก Google Play เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือ
ดัดแปลงจากงานที่สรางและใชรวมกันโดย Google และใชตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาต
ครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons 3.0 Attribution License) โลโก PictBridge เปน
เคร่ืองหมายการคา XQD เปนเคร่ืองหมายการคาของ Sony Corporation HDMI, โลโก HDMI และ 
High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
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 FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(https://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2018 HarfBuzz Project 
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์

A AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชท่ีไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ท่ีไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือท่ีไมใชในเชิงพาณิชย 
เเละ/หรือท่ีไดรับจากผูใหบริการวิดีโอท่ีได รับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือ
บอกโดยนัยสําหรับการใชอื่นๆ สามารถรับขอมูลเพ ิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูท่ีเว็บไซต 
http://www.mpegla.com

A การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมลู
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอื่นๆ จะไมลบ
ขอมูลภาพดั้งเดิมไปท้ังหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลท่ีโยนท้ิงไป สามารถ
เรียกกลับคืนไดดวยการใชซอฟตแวรท่ีวางจําหนายอยูท่ัวไป ท้ังน้ีอาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคล
ถูกนําไปใชดวยจุดประสงคท่ีมุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลน้ีเปนความรับผิดชอบ
ของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลท้ังหมดท้ิง 
หรือใหฟอรแมตอปุกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน 
ภาพทองฟาปลอดโปรง) ใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลน้ัน เม่ือลงมือทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ควรกระทํา
ดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินตางๆ ได

กอนการกําจัดท้ิงกลองถายรูปหรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอืน่ ทานควรใชตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งคา
ทั้งหมด ในเมนูการตั้งคากลองถายรูปเพ่ือลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ
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A มาตรฐานท่ีรองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟลของกลอง
หรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอตุสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลองแตละย่ีหอ
สามารถใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.31: กลองรองรับรูปแบบไฟลภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดสําหรับกลองภาพน่ิงดิจิตอล (Exif 
หรือ Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) รุน 2.31, มาตรฐานซึ่งใชขอมูล
ท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสีใหดีท่ีสุด เม่ือพิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพ
ท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานท่ีพัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเคร ื่องพิมพและกลองดิจิตอล เพื่อให
สามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท ี่ใชใน
อุปกรณอเิล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและเสียงรวมท้ัง
สัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เชื่อมตออยูเพียงเสนเดียว
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ในสวนนี้จะอธบิายเกี่ยวกับการใชงานเลนสสําหรับลูกคาที่ซ้ือชุดเลนส NIKKOR Z 24–70mm 
f/4 S โปรดจําไววาชุดเลนสนี้อาจจะไมมีจําหนายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

การใชเลนส

❚❚สวนประกอบตางๆ ของเลนส: ชื่อและฟงกชัน่

คูมือใชเลนส NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

4 5 6 7 8

12

9 10 111 2

3
13 14
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1 เลนสฮูด
เลนสฮูดจะบังไมใหมีแสงเล็ดลอดท่ีอาจทําใหเกิดแสงแฟลรหรือ
แสงโกสตได เลนสฮูดทําหนาท่ีปกปองเลนสเชนกัน

2 เคร่ืองหมายแสดง
ตําแหนงล็อคเลนสฮูด

ใชเม่ือติดตั้งเลนสฮูด
3 เคร่ืองหมายจัดแนว

เลนสฮูด

4 เคร่ืองหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง
เลนสฮูด

ใชเม่ือติดตั้งเลนสฮูด

5 วงแหวนปรับระยะซูม
หมุนเพื่อซูมเขาหรือออก โปรดตรวจสอบใหแนใจว าสามารถยืดเลนส
ออกไดจนสุดกอนการใชงาน

6 สเกลทางยาวโฟกัส

ประมาณการทางยาวโฟกัสของเลนสในขณะที่ซูมเขาหรือออก7 เคร่ืองหมายบอก
ทางยาวโฟกัส

8 วงแหวนควบคุม

• เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ: ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ทานสามารถ
หมุนวงแหวนที่สามารถปรับแตงไดน้ีเพื่อใชงานฟงกชั่นท่ีเลือกไว
กับกลองได

• เลือกแมนวลโฟกัส: หมุนวงแหวนควบคุมเพ่ือโฟกัส

9 เคร่ืองหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส

ใชเม่ือติดตั้งเลนสเขากับตัวกลอง

10 ยางวงแหวน
เมาทเลนส

—

11 ขั้ว CPU ใชสําหรับรับสงขอมูลกับตัวกลอง

12 สวิทชปรับโหมดโฟกัส
เลือก A สําหรับโฟกัสอัตโนมัติ M สําหรับแมนวลโฟกัส โปรดทราบวา
ไมวาจะเลือกการตั้งคาใดไว ทานจะตองปรับโฟกัสดวยตนเอง
เม่ือเลือกโหมดแมนวลโฟกัสโดยใชปุมควบคุมของกลอง

13 ฝาปดเลนสดานหนา —

14 ฝาปดเลนสดานหลัง —
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❚❚การประกอบและการถอด
การประกอบเลนส

1 ปดกลอง ถอดฝาปดตัวกลอง และเปดฝาปดเลนสด านหลังออก

2 จัดตําแหนงเลนสบนตัวกลอง หมุนใหเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดต้ังบนตัวเลนส
ตรงกับเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดต้ังบนตัวกลอง จากนั้นหมุนเลนสทวนเข็ม
นาฬิกาจนคลิกเขาท่ี

การถอดเลนส

1 ปดกลอง

2 ใหกดปุมปลดล็อคเลนสคางไวพรอมหมนุเลนสไปตามเข็มนาฬิกา
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❚❚กอนใชงาน
เลนสสามารถยืดหดไดและจะตองยืดกระบอกเลนสออกใหสุดกอนใชงาน หมนุวงแหวน
ปรบัระยะซูมตามที่แสดงในภาพจนกวาเลนสจะคลิกเขาทีจุ่ดที่ยืดที่สุด จะสามารถถายภาพได
ก็ตอเมือ่เครือ่งหมายบอกทางยาวโฟกัสอยูในตําแหนงระหวาง 24 ถึง 70 ของสเกลทางยาว
โฟกัส

การหดเลนส หมุนวงแหวนปรับระยะซูมไปในทิศทางตรงกันขาม หยุดเมื่อถึงตําแหนง (I) 
ของสเกลทางยาวโฟกัส

หากเปดกลองโดยทีเ่ลนสหดอยู จะมขีอความเตอืนแสดงขึ้นมา โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
สามารถยืดเลนสออกไดจนสุดกอนการใชงาน

สามารถถายภาพไดในทางยาว
โฟกัสเหลาน้ีเทาน้ัน
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❚❚การติดต้ังและการถอดเลนสฮูด
จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงติดเลนสฮูด (I) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด (I) 
จากนั้นหมนุฮูด (w) จนกระทั่งเครือ่งหมาย I ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (K) 

หากตองการถอดเลนสฮูด ใหดําเนินการยอนกลับข้ันตอนดานบน

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณ I บนฐาน และอยายึดใหแนนเกินไป สามารถ
ถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน

❚❚ เมื่อเลนสยังติดอยูกับกลอง
ตําแหนงโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปหากทานปดกลองแล วเปดใหมหลังการโฟกัส ปรบัโฟกัสใหม
กอนการถายภาพ ถาคุณโฟกัสไปยังพื้นทีใ่ดเพื่อรอใหวัตถุที่จะถายภาพ ปรากฏออกมา 
ขอแนะนําวาไมควรปดกลองจนกวาจะถายภาพเสรจ็
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ขอควรระวังสําหรับการใชงาน
• เมื่อใชเลนสฮูด อยาหยิบหรอืถือเลนสหรือกลองโดยจับเฉพาะที่ฮูดเทานั้น
• รักษาใหข้ัว CPU สะอาดอยูเสมอ
• หากยางวงแหวนเมาทเลนสเสียหาย ใหหยุดการใชงานในทันทีและนําเลนสไปใหศูนยบริการ
ที่ไดรับอนุญาตจาก Nikon ซอมแซม

• ปดฝาปดหนาและหลังเมือ่ไมใชเลนส
• เพื่อปองกันภายในตัวเลนส ควรเก็บใหหางจากแสงอาทิตย
• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสน ิมจะทําใหเกิดความเสียหายและ
ไมสามารถซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มคีวามรอนสูงอาจทำใหช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกเสริมแรง
เสียหายหรือบิดงอ

• การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมอิยางรวดเรว็อาจทําใหเกิดไอน้ําเกาะที่ภายในและภายนอก
ของเลนสได เมื่อจะนําเลนสไปยังสถานที่ที่มคีวามแตกตางของอุณหภูมิ ใหนําเลนส
ใสกระเปาหรือถุงพลาสติกเพื่อใหอุณหภูมขิองเลนสเปลี่ยนอยางชาๆ

• เราแนะนําใหทานนําเลนสใสบรรจุภัณฑของเลนสเพื่อปองกันการขีดขวนระหวางการขนสง
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การดูแลรักษาเลนส
• แคปดฝุนก็เพียงพอแลวในการทําความสะอาดพื้นผิวแกวของเลนส
• ในการลบรอยนิ้วมอืหรอืคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนสที่เคลือบฟลูออไรด ใหหยดน้ํายา
ทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาดโดยเช็ด
หมุนเปนวงจากจุดกึ่งกลางเลนสแลววนออก หากตองการลบคราบที่ติดแนน ใหหยดน้ํากลั่น 
เอทานอลหรอืน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กน อยลงบนผานุมแลวเช็ดเบาๆ 
รอยตางๆ ที่เกิดจากหยดน้ําหรอืของเหลวและน้ํามนัสามารถทําความสะอาดไดโดยใช
ผาสะอาดและแหง

• เมื่อทําความสะอาดเลนสทีไ่มไดเคลือบดวยฟลูออไรด ลบรอยนิว้มือและคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดเอทานอลหรอืน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผาฝายสะอาด
เนื้อนุม หรอืบนกระดาษเช็ดเลนส เช็ดเปนวงจากจุดกึ่งกลางเลนสแลววนออก ระวังอยาให
เกิดรอยเปอนหรือสัมผัสเลนสดวยนิ้วมือ

• หามใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอรผสมสหีรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชฟลเตอรสเีปนกลาง (NC) (มีแยกจําหนายตางหาก) และฟลเตอรที่คลายกันเพื่อ
ปกปองเลนส

• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในที่แหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา
และสนิม หามใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรอืการบูร



224 หมายเหตทุางเทคนิค ➜ คูมือใชเลนส NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

อุปกรณเสริม

❚❚อุปกรณเสรมิทีใ่หมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-72B ขนาด 72 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-N1
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-85
• กระเปาบรรจุเลนส CL-C1

❚❚อุปกรณเสรมิทีร่องรับ
ฟลเตอรแบบเกลียว 72 มม.

D การใชกระเปาบรรจุเลนส
• กระเปาบรรจุเลนสใชสําหรับปองกันเลนสจากการขีดขวนไมสามารถใชปองกันการตกหรือกระแทกได
• กระเปาบรรจุเลนสไมกันนํ้า
• วัสดุท่ีใชในการผลิตกระเปาบรรจุเลนสอาจจะส ีซีดจาง ฉีกขาด หด หรือสีตกหากเปยกนํ้าหรือ
ผานการซักลาง

• ปดฝุนดวยแปรงขนนุม
• นํ้าและรอยเปอนสามารถทําความสะอาดออกจากพื้นผ ิวของเลนสไดดวยผานุม แหง หาม
ทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล นํ้ามันเบนซิน ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ

• หามเก็บไวในท่ีโดนแสงอาทิตยโดยตรงหรือท่ีท ี่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
• หามใชกระเปาทําความสะอาดจอภาพหรือเลนส
• ระวังอยาใหเลนสหลนออกจากกระเปาระหวางการขนสง

วัสดุ: เสนใยสังเคราะห

D ฟลเตอร
ใชฟลเตอรชิ้นเดียวตอการใชงานแตละคร้ัง ถอดเลนสฮูดออกกอนจะใสฟลเตอรหรือฟลเตอรโพลาไรซ
แบบหมุนได
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ขอมูลจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอยีดของอปุกรณและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เมาท Nikon Z เมาท

ทางยาวโฟกัส 24 – 70 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/4

โครงสรางเลนส เลนส 14 ชิ้นแบงเปน 11 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น, แอสเฟอริคัล ED 1 
ชิ้น, เลนสแอสเฟอริคัล 3 ชิ้น, ชิ้นเลนสท่ีเคลือบดวยนาโนคริสตัล 
เลนสชิ้นหนาเคลือบฟลูออไรด) 

มุมมองภาพ • รูปแบบ FX: 84° – 34° 20´
• รูปแบบ DX: 61° – 22° 50´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (24, 28, 35, 50, 70)

ระบบโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.3 เมตร จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ชวงความกวางรูรับแสง f/4 – 22

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 72 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางสูงสุดประมาณ 77.5 มม. × 88.5 มม. (ระยะหาง
จากหนาแปลนเมาทเลนสกลองเม่ือหดเลนส)

น้ําหนัก ประมาณ 500 กรัม
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เมาทอะแดปเตอรจะชวยใหเลนส NIKKOR F เมาท ของ Nikon สามารถใชไดกับกลองไรกระจก 
Nikon Z เมาท เมาทอะแดปเตอรนี้ไมสามารถใชงานได กับกลอง F เมาท (กลองดิจิตอล Nikon 
SLR) หรือกลอง 1เมาท (กลอง Nikon 1 แบบเปลี่ยนเลนสได) หรอืเลนส 1 NIKKOR ในสวนนี้
จะอธิบายเกี่ยวกับการใชงานเมาทอะแดปเตอรสําหรับลูกคาที่ซ้ือชุดเมาทอะแดปเตอร 
โปรดทราบวาชุดเมาทอะแดปเตอรนี้อาจจะไมมจีำหนายในบางประเทศหรือบางภมูิภาค

โปรดทราบวา ทั้งนี้จะข้ึนอยูกับเลนส อะแดปเตอรนี้อาจจะจํากัดการโฟกัสอัตโนมัติของ
เลนสหรือคุณสมบัติบางอยางของกลอง

คูมือการใชงานเมาทอะแดปเตอร FTZ

A เลนส F เมาทที่รองรับ
สําหรับขอมูลเก่ียวกับเลนสท่ีสามารถใชงานได กับเมาทอะแดปเตอร FTZ 
สําหรับใชกับกลอง Z เมาท โปรดดูท่ี เลนส F เมาทท่ีรองรับ 
จากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/491/FTZ.html
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เมาทอะแดปเตอร

❚❚สวนประกอบของอะแดปเตอร 
เมาทเลนส เมาทกลอง

1

2 3

4

5

6
7

8

1 Nikon F เมาท (ตอเขากับเลนส)
2 จุดรับสัญญาณเลนส
3 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
4 ปุมปลดล็อคเลนส
5 ชองตอขาตั้งกลอง

6 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทอะแดปเตอร

7 Nikon Z เมาท (ตอเขากับกลอง)
8 ขั้ว CPU
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❚❚การประกอบและการถอด 
ปดกลองกอนที่จะประกอบหรือถอดอะแดปเตอรจากตวักลอง หรือประกอบหรือถอดเลนส
จากตัวอะแดปเตอร เลือกสถานที่ที่ไมถูกแสงแดดโดยตรงและระมัดระวังอยาใหฝุนเขาไป
ในกลอง ขณะประกอบเลนส ใหหลีกเลี่ยงการกดปุมปลดล็อคเลนสของกลองหรอือะแดปเตอร

การประกอบอะแดปเตอรและเลนส

1 ถอดฝาครอบตัวอะแดปเตอรออกทั้งหนาและหลังรวมถึงถอดฝาครอบตัวกลอง
ออก

2 ประกอบอะแดปเตอรเขากับ
กลอง
หมุนใหเครื่องหมายแสดงตําแหนง
ติดตั้งอะแดปเตอรตรงกับ
เครื่องหมายแสดงตําแหนงที่
บนตัวกลอง (q) จัดตําแหนง
อะแดปเตอรบนกลองและหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเขาที่ (w)

3 ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก
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4 ประกอบเลนสเขากับ
อะแดปเตอร
หมุนใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนง
ติดตั้งเมาทเลนสตรงกับ
เครื่องหมายแสดงตําแหนงที่บน
อะแดปเตอร (e) จัดตําแหนง
เลนสบนอะแดปเตอรและหมุน
ทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเขาที่ (r)

การถอดเลนสและอะแดปเตอร

1 การถอดเลนส
กดปุมปลดล็อคเลนสของ
อะแดปเตอร (q) คางไวพรอม
หมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) 
ปดฝาปดดานหนาและดานหลัง
กอนจะใสเลนสลงในซอง

2 ถอดอะแดปเตอร
กดปุมปลดล็อคเลนสของกลอง (e) 
คางไวพรอมหมนุเลนสไปตามเข็มนาฬิกา 
(r) หลังจากถอดตัวอะแดปเตอรออก
แลว ปดฝาครอบตัวอะแดปเตอรทั้งหนาและ
หลังรวมถึงปดฝาครอบตัวกลองดวย
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D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
เลือกรูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด) กอนท่ีจะประกอบ CPU ของเลนสเขากับวงแหวนปรับรูรับแสง

D อุปกรณเสริมและเลนสที่ไมรองรับ
อุปกรณเสริมและเลนสตอไปน้ีจะไมสามารถใชงานได การฝนพยายามประกอบอุปกรณเหลาน้ี
อาจกอใหเกิดความเสียหายกับอะแดปเตอรหรือเลนสได เลนสบางชนิดท่ีไมไดระบุไวอาจจะไมรองรับ
ดวยเชนกัน; หามใชแรงหรือฝนการติดตั้งใดๆ หากไมสามารถประกอบเลนสได

• เลนส Non-AI
• IX-NIKKOR
• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• 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)
• เลนส NIKKOR-H อัตโนมัติ 2.8cm f/3.5 

(28mm f/3.5) กับหมายเลขซีเรียลต่ํากวา 
362000

• เลนส NIKKOR-S อัตโนมัติ 3.5cm f/2.8 
(35mm f/2.8) กับหมายเลขซีเรียลต่ํากวา 
928000

• NIKKOR-S อัตโนมัติ 5cm f/2 (50mm f/2)
• เลนส NIKKOR-Q อัตโนมัติ 13.5cm f/3.5 

(135mm f/3.5) กับหมายเลขซีเรียลต่ํากวา 
753000

• Micro-NIKKOR 5.5cm f/3.5
• Medical-NIKKOR อตัโนมัติ 200mm f/5.6
• NIKKOR อัตโนมัติ Telephoto-Zoom 

85–250mm f/4–4.5
• NIKKOR อัตโนมัติ Telephoto-Zoom 

200–600mm f/9.5–10.5
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การใชงานเมาทอะแดปเตอร
• การโฟกัสอัตโนมัตอิาจจะไมสามารถทํางานไดตามปกติเมื่อใชอะแดปเตอรกับเลนส 

NIKKOR F เมาท หากกลองประสบปญหาในการโฟกัส ใหตัง้คาโหมดพื้นที ่AF ไปทีจุ่ดเดียว
แลวเลือกพื้นทีโ่ฟกัสกลางภาพ หรอืแมนวลโฟกัส

• สําหรับเลนสบางชนิด ระบบลดภาพสั่นไหวของกลองอาจจะไมทํางานหรอือาจทําใหเกิด
ขอบมดืหรือทําใหบริเวณขอบภาพลดลง

ขอควรระวังสําหรับการใชงาน
• เมื่อใชอะแดปเตอรกับเลนสทีม่ีน้ําหนักเกิน 1300 กรมั ใหรองรับน้ําหนักของเลนสขณะ
ถือกลองและหามใชสายคลองกลอง การไมปฏบัิต ิตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําให
เมาทเลนสของกลองชํารดุเสียหายได

• เมื่อใชเลนสเทเลโฟโตที่จัดมาใหกับคอลลาร ยึดเลนส ประกอบขาตั้งกลองกับคอลลาร
ยึดเลนสแทนอะแดปเตอรชองตอขาตั้งกลอง

• รักษาใหข้ัว CPU จุดรับสัญญาณเลนสสะอาดอยูเสมอ
• รักษาอะแดปเตอรใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในข ึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหาย
และไมสามารถซอมแซมได

• การเก็บอะแดปเตอรไวในบริเวณที่มีความรอนสงูอาจทําใหช้ินสวนที่ทําจากพลาสติก
เสริมแรงเสียหายหรอืบิดงอ
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การดูแลรักษาอะแดปเตอร
• อยาสัมผัสช้ินสวนภายในของเมาทอะแดปเตอร ให ใชลูกยางเปาลมหรือแปรงขนนุม
ขจัดฝุนละอองออก ระมัดระวังอยาขัดหรือถูดานในของอะแดปเตอร

• ขณะทําความสะอาดอะแดปเตอร ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใช
ผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ

• หามใชตัวทําละลายอินทรยี เชน ทินเนอรผสมสหีรอืเบนซินในการทําความสะอาด
อะแดปเตอร

• หากไมตองการใชอะแดปเตอรเปนเวลานาน ใหเก็บไวในที่แหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิด
เช้ือราและสนิม หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

อุปกรณเสริม

❚❚อุปกรณเสรมิทีใ่หมา
• ฝาปดตัวกลอง BF-1B
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-N1

ขอมูลจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของอุปกรณและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประเภท เมาทอะแดปเตอร

กลองถายรูปที่รองรับ กลองถายรูปไรกระจก Nikon Z เมาท

ขนาด  เสนผานศูนยกลางประมาณ 70 มม. (ไมรวมสวนท่ีเก ินออกมา) × 80 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 135 กรัม
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สามารถใชกลองกับการดหนวยความจํา XQD ได แนะนําใหใชการดหนวยความจําที่มคีวามเรว็
ในการเขียนขอมูลที่ 45 MB/วินาที (300 เทา) หรือสูงกว า; การดหนวยความจําที่ความเรว็
ในการเขียนขอมูลต่ําอาจมปีญหาในการบันทึกภาพทําใหเกิดการกระตุก การแสดงภาพ
ไมชัดเจน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชรวมกันหรือการทํางาน กรุณาติดตอผูผลิต

การดหนวยความจําท่ีไดรบัการรับรอง
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ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวใน 64 GB Sony G-series 
QD-G64E XQD card ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพและขนาดภาพแตกตางกันเมื่อเลือก 
FX (36×24) สําหรับ เลือกพื้นท่ีภาพ (ในเดือนกรกฎาคม 2018)

Z 7:

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW
)

บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ

12 บิท
ใหญ 44.7 MB 748 23
กลาง 31.5 MB 1000 19
เล็ก 24.5 MB 1400 19

14 บิท

ใหญ

55.8 MB 654 19

บีบอัด
12 บิท 40.7 MB 1000 23
14 บิท 49.4 MB 845 19

ไมบีบอัด
12 บิท 74.1 MB 748 23
14 บิท 85.1 MB 654 18

TIFF (RGB)
ใหญ 134.6 MB 412 21
กลาง 76.5 MB 723 22
เล็ก 34.8 MB 1500 25

JPEG
 3

Fine
ใหญ 17.2 MB 1900 25
กลาง 11.7 MB 3200 25
เล็ก 6.8 MB 6500 25

Normal
ใหญ 11.8 MB 3700 25
กลาง 7.0 MB 6400 25
เล็ก 3.5 MB 12700 25

Basic
ใหญ 3.8 MB 7500 25
กลาง 2.6 MB 12300 25
เล็ก 1.6 MB 24100 25
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Z 6:

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกต างกันไปตามสถานที่ท่ีบันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 อาจลดลงในบางกรณี เชน 

ท่ีคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว (“m”) กํากับไวหรือเม่ือเปดการควบคุมความผิดเพี้ยน
3 ตัวเลขถือเปนการบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเคร่ืองหมายดาว 

(“m”; การบีบอัดคุณภาพ) กํากับไวจะเพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG; จํานวนภาพและความจุบัฟเฟอร
จะลดลง

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW
)

บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ

12 บิท
ใหญ 22.5 MB 1300 35
กลาง 16.1 MB 1900 26
เล็ก 12.7 MB 2500 26

14 บิท

ใหญ

28.2 MB 1100 43

บีบอัด
12 บิท 20.4 MB 1800 37
14 บิท 24.8 MB 1500 43

ไมบีบอัด
12 บิท 38.5 MB 1300 33
14 บิท 44.1 MB 1100 34

TIFF (RGB)
ใหญ 69.3 MB 759 27
กลาง 39.5 MB 1300 31
เล็ก 18.4 MB 2800 35

JPEG
 3

Fine
ใหญ 9.4 MB 3400 44
กลาง 6.6 MB 5600 50
เล็ก 4.0 MB 10400 51

Normal
ใหญ 6.4 MB 6700 44
กลาง 3.9 MB 10900 50
เล็ก 2.1 MB 19900 51

Basic
ใหญ 2.3 MB 13000 46
กลาง 1.7 MB 20800 50
เล็ก 1.2 MB 35200 50
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ความยาวของสวนหน่ึงในภาพยนตรหรือจํานวนของภาพที่สามารถบันทึกไดโดยประมาณสําหรับ
แบตเตอรี่ EN-EL15b 1 ท่ีชารจไวเต็มแลวจะแตกตางกันไปตามโหมดหนาจอ ตัวเลขสําหรับการถายภาพ 2 
มีดังตอไปน้ี:
• เฉพาะชองมองภาพ: 330 ภาพ (Z 7), 310 ภาพ (Z 6)
• เฉพาะจอภาพ: 400 ภาพ (Z 7), 380 ภาพ (Z 6)

ตัวเลขสําหรับการถายภาพยนตร 3 มีดังตอไปน้ี:
• เฉพาะชองมองภาพ: 85 นาที
• เฉพาะจอภาพ: 85 นาที

การใชงานดังตอไปน้ีจะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น:
• การกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซ้ําๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi (LAN ไรสาย) และบลูทูธของกลอง
• การใชกลองกับอุปกรณเสริมอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอ
• หมุนวงแหวนซูมเขาออกซ้ําๆ

เพื่อใหม่ันใจวาทานใชแบตเตอรี่แบบรีชารจ EN-EL15b ของ Nikon ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหขั้วแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ ขั้วแบตเตอรี่ท่ีสกปรกอาจทําใหประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่ลดลง

• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป

1 สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15a/EN-EL15 ได แตโปรดทราบวาทานอาจจะไมสามารถถายภาพ
ไดในจํานวนมากในการชารจหน่ึงคร้ัง ความทนทานอาจแตกตางกันตามสภาพของแบตเตอรี่ 
อณุหภูมิ ชวงเวลาระหวางภาพ และระยะเวลาที่กล องแสดงเมนู

2 มาตรฐาน CIPA วัดท่ี 23 °C (±2 °C) โดยใชเลนส NIKKOR Z 24–70mm f/4 S ภายใตสภาวะ
การทดสอบดังน้ี: ถายภาพหนึ่งภาพดวยคาตั้งจากโรงงานทุกๆ 30 วินาที

3 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ 
Camera and Imaging Products Association (CIPA) สามารถถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุด
ตอนละ 29 นาที 59 วินาที; การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาวหากอณุหภูมิของกลอง
เพิ่มขึ้น

ความทนทานของแบตเตอรี่
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ผลิตภัณฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) ไมจำเปนตองขออนุญาต
จากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึง่ถูกสั่งหามหรือม ีการควบคุมพเิศษ: 
คิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย (รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ที่ไดรับอนุญาตกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลติภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

ตัวสงสัญญาณบลูทูธในอุปกรณชิ้นนี้ทํางานที่ย านความถี่ 2.4 GHz

คําช้ีแจงสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC

ประกาศสําหรับลกูคาที่อยูในประเทศแอลจีเรีย ตาฮีตี กาตาร และอียิปต
ดวยเหตุนี้ Nikon Corporation จึงประกาศวาอุปกรณวิทยุชน ิด Z 7 และ Z 6 สอดคลองกับ 
Directive 2014/53/EU

สามารถอานคําประกาศวาดวยความสอดคลองของ EU ฉบ ับเต็มไดตามที่อยูอินเทอรเน็ตตอไปนี้: 
• Z 7: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1710.pdf
• Z 6: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1711.pdf

บลูทูธและ Wi-Fi (เครอืขายไรสาย)



238 หมายเหตทุางเทคนิค

ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่ที่อยู
ในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมูล: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพือ่ขโมยรหสัผูใช
รหัสผานและขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรบัอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแก ไขขอมูลหรือ
การดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย การโจมตี
ที่มีความชํานาญพเิศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมมีการใชงานการรักษาความปลอดภัย
ก็ตาม

• เครือขายที่ไมปลอดภัย: การเชื่อมตอไปยังเคร ือขายเปดอาจมีผลทําใหมีการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต ใชเฉพาะ
เครือขายที่ปลอดภยั
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A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ในเมนู
ตั้งคา

A ใบรับรอง
Z 7:

Z 6:
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สัญลักษณ

b (โหมดอัตโนมัติ)................................41, 45, 69
P (โปรแกรมอัตโนมัติ)...................................69, 70
S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) .........................69, 70
A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) ..............................69, 71
M (ปรับเอง) .................................................69, 71
U1/U2/U3 ...................................................69, 73
U (ถายทีละภาพ) ...............................83, 86, 111
V (ถายตอเนื่องชา) ...............................83, 111
W (ถายตอเนื่องเร็ว)...............................83, 111
X (ถายตอเนื่องเร็ว (เพิ่มจํานวนภาพ)) ..84, 111
E (ต้ังเวลาถาย)..................................84, 86, 111
3 (AF แบบจุดเข็ม)..................................55, 113
d (AF จุดเดียว) .............................55, 113, 121
e (AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส) ..........55, 113
f (AF พื้นที่กวาง (เล็ก)).................56, 113, 121
g (AF พืน้ที่กวาง (ใหญ)) ...............56, 113, 121
h (AF แบบเลือกพืน้ที่โฟกัสอัตโนมัติ) .....56, 113, 
121
L (เฉลี่ยทั้งภาพ) ............................................108
M (เนนกลางภาพ) ..........................................108
N (เฉพาะจดุ).................................................108
t (เนนไฮไลท)..............................................108
J (ลดตาแดง) ............................................107
L (แฟลชสัมพันธความไวต่ํา).....................107
M (แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดที่สอง)......107
E (การชดเชยแสง)............................................81
ปุม K..............................................................49
ปุม O................................................................51
ปุม G .........................................................18
ปุม c (E) .....................................................83
ปุม S ....................................................78, 80
ปุม W (Q) .....................................................20
ปุม i ..........................................................21, 91
ปุม J ..............................................................18
I (สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส) ....................60
c (สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน) ............183
สัญลักษณ t ...................................................40

ตัวเลข

1:1 (24×24) ....................................................106
16:9 (36×20) ..................................................106
5:4 (30×24) ....................................................106
A

Active D-Lighting ...................................110, 120
AF.....................................................................53
AF จุดเดียว ........................................55, 113, 121
AF แบบจุดเข็ม ...........................................55, 113
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส ....................55, 113
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ .........56, 113, 121
AF พื้นที่กวาง .....................................56, 113, 121
AF-C .................................................54, 113, 121
AF-F .........................................................54, 121
AF-S .................................................53, 113, 121
C

Camera Control Pro 2 ....................................187
Capture NX-D...................................................67
Creative Lighting System (CLS) .....................179
Creative Picture Control (Picture Control 
แบบสรางสรรค) ................................................93

D

DCF ................................................................216
DX...................................................................106
E

Exif..................................................................216
F

FX ...........................................................106, 119
H

HDMI ..............................................................216
Hi ......................................................................78

ดัชนี
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I

i-TTL ...............................................................179
J

JPEG ..............................................................104
L

L (ใหญ) ..........................................................106
Lo .....................................................................78
M

M (กลาง).........................................................106
MF ....................................................54, 113, 121
N

NEF (RAW).....................................................104
P

PictBridge ......................................................216
Picture Control .................................................93
R

RGB ...............................................................104
S

S (เล็ก)............................................................106
SnapBridge......................................................40
T

TIFF (RGB) .....................................................104
U

User Settings ...................................................73
V

ViewNX-i...........................................................67
VR แบบอิเล็กทรอนิกส ......................................120
W

WB (ไวตบาลานซ)........................................62, 98
Wi-Fi .......................................................109, 237

ก

กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ................................43
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ...................................44
กราฟฮิสโตแกรม ...........................................15, 16
การควบคุมดวยระบบสัมผัส ..........................10, 58
การชดเชยแสง....................................................81
การชารจแบตเตอรี่..............................................28
การซูมแสดงภาพ ................................................12
การดหนวยความจํา ............................32, 233, 234
การดหนวยความจํา XQD .................................233
การตรวจสอบแฟลชนํา......................................182
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ..................................139
การตัดสวนของภาพยนตร ...................................50
การถอดเลนสออกจากกลอง ................................37
การประกอบเลนส...............................................36
การปรับแตงเมนู i...........................................22
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด........................99
การปองกันภาพ ..................................................68
การปอนขอความ ................................................13
การเปดชัตเตอรคาง ............................................76
การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน.............................157
การล็อคคาแสง.............................................88, 89
การล็อคคาแสงแฟลช........................................182
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ ................................88, 89
การล็อคโฟกัส...............................................88, 89
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ ...................15, 172
การแสดงภาพเต็มจอ ....................................11, 49
กําหนดการควบคุมเอง ........................................24
ข

ขนาด...............................................................106
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ......................................116
ขนาดภาพ ........................................................106
ขอความผิดพลาด .....................................164, 166
ขอมูลเครื่องหมายการคา...................................214
ขอมูลจําเพาะ ...................................................202
ขั้ว CPU ...........................................................218
ขั้วตออุปกรณเสริม............................................210
ขาต้ังกลอง .........................................................76
ค

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ...............................80
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ความจุการดหนวยความจํา ...............................234
ความดัง.............................................................50
ความทนทานของแบตเตอรี่ ...............................236
ความไวของไมโครโฟน ......................................118
ความไวชัตเตอร............................................70, 71
ความไวแสง .......................................................78
ความไวแสงสูงสุด...............................................80
คาความไวแสง (ISO)..........................................78
คาต้ังจากโรงงาน ..............................................157
คาที่เพิ่งต้ัง .......................................................156
คารูรับแสงสูงสุด...............................................183
คาแสง .........................................................72, 81
คุณภาพของภาพ..............................................104
คุณภาพภาพยนตร ...........................................116
คูมือออนไลน ...................................................123
เครื่องชารจแบตเตอรี่ ..................................28, 212
เครื่องหมายระนาบโฟกัส.....................................61
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ังเมาทเลนส ..........36
จ

จอภาพ ..................................................6, 10, 169
จอภาพแบบปรับเอียงได .......................................3
จํานวนภาพ......................................................236
จุดโฟกัส ............................................................88
ฉ

เฉพาะจุด .........................................................108
ช

ชดเชยเวลากลางวัน............................................39
ชองมองภาพ ........................................8, 175, 186
ชองมองภาพเปนหลัก ...........................................9
ชัตเตอรสัมผัส ..............................................10, 58
ซ

เซ็นเซอรตรวจจับสายตา .......................................8
เซ็นเซอรภาพ........................................2, 192, 198
โซนเวลา ............................................................39
โซนเวลาและวันที่ ...............................................39
ต

ต้ังคา Picture Control ........................................93
ต้ังคาเอง (ไวตบาลานซ) ........................64, 98, 101

ต้ังเวลาถาย ..........................................84, 86, 111
ต้ังเวลาสแตนดบาย ............................................44
ตัดตอภาพยนตร .................................................50
ตัวล็อคสาย ......................................................188
ตัวเลือกภาพถาย/ภาพยนตร ..........................41, 45
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย (WT-7) ..........................185
ติดตามวัตถุ........................................................57
ถ

ถายตอเนื่อง .........................................83, 86, 111
ถายตอเนื่องชา ...........................................83, 111
ถายตอเนื่องเร็ว...........................................83, 111
ถายตอเนื่องเร็ว (เพิม่จํานวนภาพ)................84, 111
ถายทีละภาพ........................................83, 86, 111
ถายภาพแบบไมมีเสียง........................................66
ท

ทางยาวโฟกัส ...................................................220
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ...................................192
ทิวทัศน (ต้ังคา Picture Control)..........................93
โทนสีเดียว (ต้ังคา Picture Control) .....................93
น

นาฬิกา ........................................................38, 40
เนนกลางภาพ...................................................108
เนนไฮไลท ........................................................108
ในรม (ไวตบาลานซ) ...........................................98
บ

บลูทูธ ..............................................................237
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