
DIGITAL CAMERA

X-T10
คู่มือผู้ใช้
ขอขอบคณุท่ีเลือกซือ้ผลติภณัฑ์นี ้คูมื่อนีอ้ธิบายเก่ียวกบัวิธีใช้กล้อง

ดจิิตอล FUJIFILM X-T10 ของคณุ โปรดอา่นและทําความเข้าใจ

เนือ้หาในคูมื่อก่อนใช้งานกล้อง

 ■ เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์:
http://fujifilm-x.com/x-t10/

 ■สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือออนไลน์ได้จาก:

http://fujifilm-dsc.com/manuals/

ก่อนที่จะเร่ิมต้น

ขัน้แรก

การถ่ายรูปพืน้ฐานและการเล่น

การบนัทกึภาพยนตร์เบือ้งต้น 

และการเล่น

ปุ่ม Q (เมนูด่วน)

ปุ่ม Fn (ฟังก์ชัน)

เพิ่มเตมิเก่ียวกับการถ่ายภาพ 

และการเล่น

เมนู

การเช่ือมตอ่

หมายเหตดุ้านเทคนิค

การแก้ไขปัญหา

THBL00004714-J03

ภาคผนวก
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เพื่อความปลอดภยัของคุณเพื่อความปลอดภยัของคุณ
โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือผูใ้ช ้ของคณุโดย
ละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสีย
หายท่ีอาจเกิดขึน้ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ีไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควร
ระวัง

ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (“สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (“ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ 
(“จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

ถอดปลัก๊จาก
เตา้รบัไฟฟ้า

ถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ออก การใช้กล้องตอ่ไปเม่ือกล้องมีควนั มีกลิน่ผิดปกต ิหรือมีสภาวะท่ีผิดปกติ อาจทําให้

เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

อย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้อง ถ้ามีนํา้หรือสิง่แปลกปลอมเข้าสูต่วักล้อง 

ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไป
อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

หา้มใชใ้น

หอ้งน้ําหรือ 

หอ้งอาบน้ํา

ห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ํา อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

 คาํเตอืน คาํเตอืน

หา้มถอด

ประกอบ

ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัิ
ตามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสัช้ิน

ส่วนภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้
ส่วนภายในทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือ
เกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการสมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีออกทนัที โดยระวงัไม่
ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอ
คําแนะนํา

ห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายที่

เช่ือมต่อ การกระทําเหลา่นีอ้าจทําให้สายเสียหายและทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต 
ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

อย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคง อาจทําให้กล้องตกหลน่หรือพลกิคว่ําและทําให้เกิด
การบาดเจ็บได้

อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะท่ีเดนิหรือขณะขบัข่ี อาจทําให้
คณุหกล้มหรือประสบอบุตัเิหตบุนท้องถนนได้

ห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนอง อาจทําให้เกิดไฟฟ้า
ลดัวงจรเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าเหน่ียวจากประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุ ใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามให้ความร้อน เปล่ียน หรือถอดประกอบแบตเตอร่ี ห้ามทาํตกหรือทาํให้
แบตเตอร่ีได้รับแรงกระแทก ห้ามเกบ็แบตเตอร่ีกับผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นโลหะ การกระทํา

เหลา่นีอ้าจทําให้แบตเตอร่ีระเบดิหรือร่ัว และทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือการบาดเจ็บ

ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน 
ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังาน
อ่ืนอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้
ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน้ําสะอาดและพบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทนัที

ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพ่ือชาร์จแบตเตอร่ี เคร่ืองชาร์จท่ี
มีให้นัน้มีให้ใช้กบัแบตเตอร่ีประเภทท่ีมาพร้อมกบักล้องเทา่นัน้ การใช้เคร่ืองชาร์จเพ่ือชาร์จ
แบตเตอร่ีทัว่ไปหรือแบตเตอร่ีท่ีชาร์จซํา้ได้อาจทําให้แบตเตอร่ีร่ัว ร้อนจดั หรือระเบดิได้

ห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

 คาํเตอืน คาํเตอืน
เม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือ
จัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทป
ทีเ่ป็นฉนวน การสมัผสักบัวตัถอ่ืุนหรือแบตเตอร่ีท่ีเป็นโลหะอาจทําให้แบตเตอร่ีลกุไหม้
หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจาํให้พ้นมือเดก็ เน่ืองจากการ์ดหนว่ยความจํามีขนาดเลก็ อาจถกู
เดก็กลืนกินได้ โปรดเก็บการ์ดหนว่ยความจําให้พ้นมือเดก็ ถ้าเดก็กลืนกินการ์ดหนว่ยความ
จํา โปรดพบแพทย์หรือโทรตดิตอ่หมายเลขบริการฉกุเฉินทนัที

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละออง อาจทําให้
เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิง้กล้องไว้ในสถานท่ีเชน่ รถท่ีปิด
ประตหูน้าตา่งหรืออยูก่ลางแสงแดด อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เกบ็ให้พ้นมือเดก็ ผลติภณัฑ์นีอ้าจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเดก็เลน่

ห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจทําให้ของหนกัตกหลน่และทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟ
เพ่ือถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก อาจทําให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหาย
และเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจ
ทําให้เกิดความร้อนสะสมและทําให้ตวัเคร่ืองบดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

เม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ี

ออกและถอดปล๊ักอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนัน้อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือ

ไฟฟ้าลดัวงจร

เม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบ
ปลัก๊เคร่ืองชาร์จทิง้ไว้ในเต้ารับไฟฟ้าอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้บุคคลน้ันสูญเสียการ
มองเหน็ไปช่ัวขณะ ใช้ความระมดัระวงัเม่ือถ่ายรูปเดก็ทารกและเดก็เลก็

เม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับ
และค่อยๆ นําการ์ดออก อาจเกิดการบาดเจ็บจากการ์ดท่ีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํ ฝุ่ นละอองสะสมใน

กล้องอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM เพ่ือ
ขอรับบริการทําความสะอาดภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการเหลา่นีจ้ะมีคา่บริการ

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือ
เทยีบเท่ากันเท่าน้ัน
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แบตเตอร่ีและแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอร่ีทีใ่ช้ในกล้องและอ่านหวัข้อทีเ่หมาะสม

ข้อมลูตอ่ไปนีอ้ธิบายถงึการใช้แบตเตอร่ีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีให้ยาวนาน 
การใช้งานไมเ่หมาะสมจะทําให้แบตเตอร่ีมีอายกุารใช้งานลดลงหรือทําให้แบตเตอร่ีร่ัว มีความร้อน
สงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

แบตเตอร่ี Li-ionแบตเตอร่ี Li-ion

อ่านหวัข้อน้ีถ้ากล้องของคุณใช้แบตเตอร่ี Li-ion ทีช่าร์จซํา้ได้

แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอร่ีก่อนท่ีจะใช้ เก็บแบตเตอร่ีไว้ในท่ี
เก็บเม่ือไมไ่ด้ใช้

 ■ หมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ี
แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการ
ใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีด้วยการปิดกล้องเม่ือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา แบตเตอร่ีท่ีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งาน
ได้เม่ืออยูใ่นท่ีเยน็ เก็บแบตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็ไว้ในท่ีอบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือต้องการ 
หรือเก็บแบตเตอร่ีไว้ในกระเป๋าหรือท่ีอบอุน่ และใสแ่บตเตอร่ีเม่ือต้องการถ่ายรูปเทา่นัน้ ห้ามวาง
แบตเตอร่ีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์ทําความร้อนอ่ืนๆ โดยตรง

 ■ การชาร์จแบตเตอร่ี
ชาร์จแบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา เวลาในการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ในอณุหภมิูห้องท่ีต่ํากวา่ 
+10 °C หรือมากกวา่ +35 °C อยา่พยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ 40 °C และแบตเตอร่ีจะ
ไมช่าร์จในท่ีอณุหภมิูต่ํากวา่ 0 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีชาร์จจนเตม็แล้วซํา้ แตค่ณุไมจํ่าเป็นต้องใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังาน
ก่อนท่ีจะชาร์จอีกครัง้

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอร่ีมีความร้อนสงูขึน้ ซึง่เป็นอาการปกติ

 ■ อายุการใช้งานแบตเตอร่ี
ท่ีอณุหภมิูปกติ จะสามารถชาร์จแบตเตอร่ีซํา้ได้ประมาณ 300 ครัง้ การท่ีระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีเก็บ
ประจไุว้ได้ลดลงจนสงัเกตเหน็ได้นัน้ แสดงให้เหน็วา่แบตเตอร่ีสิน้อายกุารใช้งานและควรเปลี่ยน
ใหมแ่ล้ว

 ■ การจดัเกบ็
ประสทิธิภาพของแบตเตอร่ีอาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็แล้วไมไ่ด้ใช้งานและวางทิง้ไว้เป็น
เวลานาน ใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ีจะจดัเก็บ

ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออก แล้วเก็บไว้ในท่ีแห้งซึง่มีอณุหภมิูห้องระหวา่ง 
+15 °C ถงึ +25 °C ห้ามเก็บไว้ในท่ีซึง่มีอากาศร้อนจดัหรือเยน็จดั

 ■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ี
• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถท่ีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั
• อยา่ให้ถกูเปลวไฟหรือความร้อน
• ห้ามถอดประกอบหรือดดัแปลง
• ใช้กบัเคร่ืองชาร์จท่ีกําหนดเทา่นัน้
• กําจดัทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้งานแล้วทนัที
• ห้ามทําตกหรือทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ามให้ถกูนํา้
• รักษาความสะอาดของขัว้
• แบตเตอร่ีและตวักล้องอาจอุน่ขึน้หลงัจากใช้งานเป็นเวลานาน ซึง่เป็นอาการปกติ

 ■ การทิง้
ทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถ่ิน
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อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (จาํหน่ายแยกต่างหาก)อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (จาํหน่ายแยกต่างหาก)

ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัของ FUJIFILM เทา่นัน้กบักล้องนี ้อะแดปเตอร์อ่ืนอาจทําให้กล้อง
เสียหาย
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัใช้สําหรับภายในอาคารเทา่นัน้
• โปรดตรวจสอบวา่ปลัก๊กระแสตรงเช่ือมตอ่กบักล้องอยา่งแนน่หนา
• ปิดกล้องก่อนท่ีจะดงึสายเช่ือมตอ่กบัอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเช่ือมตอ่ด้วยการจบัท่ีปลัก๊ ไมใ่ช่
ท่ีสายเคเบลิ

• ห้ามใช้กบัอปุกรณ์อ่ืน
• ห้ามถอดประกอบ
• ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชืน้สงู
• ห้ามทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึง่ๆ หรืออาจสมัผสัแล้วร้อนระหวา่งการใช้งาน ซึง่เป็นอาการปกติ
• ถ้าอะแดปเตอร์ทําให้เกิดสญัญาณรบกวนวิทย ุให้ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตําแหนง่ของเสาอากาศ
รับสญัญาณ

การใช้กล้อง

• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่กําเนิดแสงสวา่งจ้า เชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะท่ีไมมี่เมฆบงั มิฉะนัน้อาจ
ทําให้เซน็เซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สวา่งจ้าท่ีโฟกสัผา่นชอ่งมองภาพอาจทําให้แผงของชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) 
เสียหาย ห้ามเลง็ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบถ่ายรูปทดสอบ

ก่อนท่ีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคญั (เชน่ งานแตง่งานหรือก่อนท่ีจะเดนิทางโดยนํากล้องไปด้วย) ให้
ทดสอบถ่ายรูปและดผูลลพัธ์เพ่ือให้มัน่ใจวา่กล้องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไมมี่
สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายหรือการสญูเสียผลกําไรท่ีเป็นผลจากการทํางานผิดปกตขิองผลติภณัฑ์

หมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ

ยกเว้นกรณีท่ีใช้สําหรับการใช้งานสว่นตวั ภาพท่ีบนัทกึโดยใช้ระบบกล้องดจิิตอลของคณุนัน้ไม่
สามารถนํามาใช้ในลกัษณะท่ีละเมิดกฎหมายลขิสทิธ์ิ ถ้าไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรด
ทราบวา่มีข้อจํากดับางอยา่งในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบนัเทิงและการแสดง
นิทรรศการ แม้จะเป็นการบนัทกึเพ่ือใช้เป็นการสว่นตวัก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบวา่การโอนการ์ด
หนว่ยความจําท่ีมีภาพหรือข้อมลูท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสทิธ์ินัน้สามารถทําได้เฉพาะ
ภายในข้อจํากดัท่ีกฎหมายลขิสทิธ์ิกําหนดไว้เทา่นัน้

การจัดการการจัดการ

เพ่ือให้มีการบนัทกึภาพอยา่งถกูต้อง โปรดอยา่ให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสัน่สะเทือนขณะ
ท่ีบนัทกึภาพ
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จอผลึกเหลวจอผลึกเหลว

ในกรณีท่ีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสมัผสัถกูผลกึเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งดว่นตอ่ไป
นีถ้้าเกิดสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันีข้ึน้:
• ถ้าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนัน้ด้วยผ้า และจากนัน้ล้างให้
สะอาดด้วยสบูแ่ละนํา้ไหล

• ถ้าผลึกเหลวเข้าตา ล้างบริเวณท่ีสมัผสัถกูด้วย นํา้สะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จากนัน้พบแพทย์
ทนัที

• ถ้ากลืนผลึกเหลว ล้างปากให้สะอาดด้วยนํา้ ปริมาณมากๆ ด่ืมนํา้ปริมาณมากๆ และพยายาม
ทําให้อาเจียน จากนัน้พบแพทย์ทนัที

แม้วา่จอภาพจะถกูผลติขึน้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีความแมน่ยําสงู แตก็่อาจมีพิกเซลท่ีสวา่งอยูเ่สมอ
หรือดบัอยูเ่สมอ กรณีเชน่นีไ้มใ่ชก่ารทํางานผิดปกติ และภาพท่ีบนัทกึด้วยผลติภณัฑ์จะไมไ่ด้รับ
ผลกระทบ

ข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าข้อมูลเคร่ืองหมายการค้า

ภาพแบง่ดจิิตอลเป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM 
xD-Picture Card และ E เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ FUJIFILM Corporation ตวัอกัษรท่ี
ใช้ รวมในท่ีนีไ้ด้รับการพฒันาโดย DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime และ 
Mac OS เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Windows 8, 
Windows 7, Windows Vista และโลโก้ Windows เป็นเคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัท 
Microsoft Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi 
Alliance Adobe และ Adobe Reader เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ ประเทศอ่ืนๆ โลโก้ SDHC และ 
SDXC เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็นเคร่ืองหมายการค้า YouTube 
เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Google Inc. ช่ือทางการค้าอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีกลา่วถงึในคูมื่อนีเ้ป็น
เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้าการรบกวนทางไฟฟ้า

กล้องนีอ้าจรบกวนอปุกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออปุกรณ์ด้านการบนิ โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีโรง
พยาบาลหรือสายการบนิก่อนท่ีจะใช้กล้องในโรงพยาบาลหรือในเคร่ืองบนิ

ระบบโทรทศัน์สีระบบโทรทศัน์สี

NTSC (กรรมการระบบโทรทศัน์แหง่ชาต)ิ เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์สีจําเพาะท่ีปรับ
ใช้สว่นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญ่ีปุ่ น PAL (เส้นกวาดสลบั) เป็นระบบโทรทศัน์สีท่ีปรับใช้สว่น
ใหญ่ในประเทศยโุรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ช์ช่ััน 2.3)Exif Print (Exif เวอร์ช์ช่ััน 2.3)

Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลท่ีแก้ไขใหม ่ซึง่มีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพ่ือใช้ในการ
ผลติสีระหวา่งการพิมพ์

ประกาศสาํคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี ้

ห้ามมิให้มีการสง่ออกทัง้ทางตรงและทางอ้อม สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของซอฟต์แวร์ท่ีได้รับ
อนญุาตใช้งานนีโ้ดยไมไ่ด้รับอนญุาตโดยหนว่ยงานผู้ กํากบัดแูล
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ประกาศ

เพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าชอ็ต ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เปียกฝนหรือช้ืน

โปรดอ่าน “หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเน้ือหาก่อน
ใช้งานกล้อง

การกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคลการกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สญัลกัษณ์นีบ้นผลติภณัฑ์ 
หรือคูมื่อและใบรับประกนั และ/หรือบนบรรจภุณัฑ์หมายความวา่ไมค่วรกําจดั
ผลติภณัฑ์นีร้วมกบัขยะมลูฝอยภายในครัวเรือน แตค่วรนําไปยงัจดุรวบรวมท่ีเหมาะสม
สําหรับการนําอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กลบัมาใช้ใหม่

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับการกําจดัทิง้อยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระ
ทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สิง่แวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ ท่ีอาจเกิดจากการจดัการขยะของ
ผลติภณัฑ์นีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจกําจดัแบตเตอร่ี
เหลา่นีร้วมกบัขยะมลูฝอยในครัวเรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าท่ีถอดออกได้งา่ย โปรดกําจดัทิง้ตา่งหากตาม
ข้อบงัคบัในท้องถ่ินของคณุ

การนําวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้อมลู
เพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการนําผลติภณัฑ์นีก้ลบัมาใช้ใหม ่โปรดตดิตอ่สํานกังานเทศบาลในท้องถ่ินของคณุ 
หนว่ยบริการกําจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าท่ีคณุซือ้ผลติภณัฑ์

ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการ
กําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นี ้รวมถงึแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ินและ
สอบถามวิธีการกําจดัทิง้ท่ีเหมาะสม

ในประเทศญ่ีปุ่น: สญัลกัษณ์บนแบตเตอร่ีนีแ้สดงวา่ต้องจํากดัการทิง้แบตเตอร่ีเหลา่
นีแ้ยกตา่งหาก
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โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

ขอขอบคณุท่ีเลือกซือ้ผลติภณัฑ์นี ้สําหรับการซอ่ม ตรวจสอบ และการทดสอบภายใน ให้ตดิตอ่
ตวัแทนจําหนา่ย FUJIFILM
• โปรดใช้เลนส์อยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือผูใ้ช ้กล้องโดย
ละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสีย
หายท่ีอาจเกิดขึน้ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ีไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควร
ระวัง

ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (“สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (“ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ (“จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

หา้มใชใ้น
หอ้งน้ําหรือ

หอ้งอาบน้ํา

ห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับน้ํา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้

หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด
ประกอบ

ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเคร่ือง) การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟ

ไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานผิดพลาดของผลติภณัฑ์

 คาํเตอืน คาํเตอืน

หา้มสมัผสัช้ิน

ส่วนภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้
ส่วนภายในทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือ
เกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการสมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีกล้องออกทนัที โดยระวงั
ไมใ่ห้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือ
ขอคําแนะนํา

ห้ามวางบนพื้นผิวทีไ่ม่ม่ันคง ผลติภณัฑ์อาจตก ทําให้เกิดการเสียหายได้

ห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้อง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควร
ระวงันีอ้าจทําให้เกิดผลเสียกบัการมองเหน็อยา่งถาวร

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทีสั่มผัสไอน้ํา หรือควัน หรือความช้ืนสูง หรือฝุ่นหนา หาก
ไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามทิง้ให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทีอ่าจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยาน
พาหนะทีปิ่ดมดิชดิในวันทีมี่แสงแดดแรง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้
เกิดเพลงิไหม้

เกบ็ให้พ้นมือเดก็ ผลติภณัฑ์นีอ้าจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเดก็เลน่

ห้ามจับด้วยมือทีเ่ปียก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเม่ือถ่ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ท่ีโฟกสัเข้าไปท่ี
กล้องเม่ือดวงอาทิตย์อยูใ่นหรือใกล้กบัเฟรมสามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

เม่ือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสง

อาทติย์โดยตรง แสงอาทิตย์ท่ีโฟกสัในเลนส์สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

ห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทีย่ดึกล้องไว้กับขาต้ังกล้อง ผลติภณัฑ์อาจหลน่หรือชน

กบัวตัถอ่ืุน ทําให้เกิดการเสียหายได้
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สาํคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปน้ีก่อนใช้งานเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง

 Qผลติภณัฑ์นี ้มีฟังก์ชัน่การเข้ารหสัท่ีพฒันาขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ควบคมุโดยระเบียบ
วา่ด้วยการบริหารการสง่ออกของสหรัฐอเมริกา และอาจไมส่ามารถสง่ออกหรือสง่ออกตอ่ไปยงั
ประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีการห้ามสง่สนิค้า

• ใช้สําหรับเป็นชิน้ส่วนของเครือข่ายไร้สายเท่าน้ัน FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสีย
หายท่ีเป็นผลจากการใช้งานโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ห้ามใช้สําหรับการทํางานท่ีจําเป็นต้องมีความ
แมน่ยําในระดบัสงู ตวัอยา่งเชน่ ในอปุกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่ชีวิต
มนษุย์โดยตรงหรือทางอ้อม เม่ือใช้งานอปุกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องมีความ
แมน่ยําในระดบัท่ีสงูกวา่ระบบไร้สาย โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่ปฏิบตัติามข้อควรระวงัท่ีจําเป็น
ทัง้หมด เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัและป้องกนัการทํางานผิดพลาด

• ใช้เฉพาะภายในประเทศทีซ้ื่ออุปกรณ์เท่าน้ัน อปุกรณ์นีมี้ความสอดคล้องตามระเบียบท่ี
ควบคมุอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายในประเทศท่ีซือ้อปุกรณ์ ให้ปฏิบตัติามระเบียบในท้องถ่ินทัง้หมด
เม่ือใช้งานอปุกรณ์ FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้งานในขอบเขต
อํานาจของกฎหมายอ่ืน

• ข้อมูลไร้สาย (ภาพ) อาจถกูสกัดโดยบุคคลทีส่าม จงึไมรั่บประกนัความปลอดภยัของการสง่
ข้อมลูผา่นเครือขา่ยไร้สาย

• ห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจได้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถติ หรือ
สัญญาณรบกวนทางวทิยุ ห้ามใช้เคร่ืองสง่สญัญาณใกล้กบัเตาไมโครเวฟ หรือในสถานท่ีท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบจากสนามแมเ่หลก็ ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณรบกวนทางวิทยซุึง่อาจขดัขวางการ
รับสญัญาณไร้สายได้ อาจเกิดสญัญาณรบกวนร่วมกนัขึน้เม่ือใช้งานเคร่ืองสง่สญัญาณใกล้กบั
อปุกรณ์ไร้สายอ่ืนท่ีทํางานบนยา่นความถ่ี 2.4 GHz

• เคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายทาํงานบนย่านความถี ่2.4 GHz โดยใช้การมอดเูลตสัญญาณแบบ 
DSSS และ OFDM

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย: ข้อควรระวัง

• อุปกรณ์น้ีทาํงานบนคล่ืนความถีเ่ดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์ ทางการศกึษา และ
ทางการแพทย์ และเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สาย นอกจากนีย้งัทํางานบนคลื่นความถ่ีเดียวกนักบั
เคร่ืองสง่สญัญาณท่ีมีใบอนญุาตและเคร่ืองสง่สญัญาณความดนัไฟฟ้าต่ําแบบไมมี่ใบอนญุาต
พิเศษท่ีใช้ในระบบตดิตาม RFID สําหรับสายงานผลติและการใช้งานอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั

• เพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังต่อไปน้ี ยืนยนัวา่
เคร่ืองสง่สญัญาณ RFID ไมไ่ด้ทํางานก่อนใช้อปุกรณ์นี ้หากคณุสงัเกตเหน็วา่อปุกรณ์สง่สญัญาณ
รบกวนจากตวัสง่สญัญาณท่ีได้รับอนญุาตท่ีใช้สําหรับการตดิตาม RFID ให้หยดุใช้ความถ่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบหรือเคลื่อนย้ายอปุกรณ์ไปยงัตําแหนง่อ่ืนทนัที หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์นีก่้อให้เกิด
สญัญาณรบกวนในระบบตดิตาม RFID ความดนัไฟฟ้าต่ํา ให้ตดิตอ่ตวัแทนของ FUJIFILM

2.4DS/OF4 สติก๊เกอร์นีแ้สดงวา่อปุกรณ์นีทํ้างานในยา่นความถ่ี 2.4 GHz โดยใช้
การมอดเูลตสญัญาณแบบ DSSS และ OFDM และอาจก่อให้เกิด
สญัญาณรบกวนในระยะทางไกลถงึ 40 ม
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ก่อนท่ีจะใช้กล้อง โปรดอา่นคูมื่อนีแ้ละคําเตือนใน “เพ่ือความปลอดภยั” (P ii) สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัแตล่ะหวัข้อ โปรดดเูนือ้หาด้าน
ลา่ง
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ถ้ามีปัญหาอยา่งใดอยา่งหนึง่กบักล้อง ค้นหาคําตอบได้ท่ีน่ี
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ค้นหาความหมายของไอคอนกะพริบหรือข้อความแสดงข้อผิด

พลาดในจอแสดงผล
โปรดดหูน้า 152 เก่ียวกบัข้อจํากดัของตวัเลือกเสริมท่ีสามารถ

ใช้ได้ในการถ่ายภาพแตล่ะโหมด

 การ์ดหน่วยความจาํ การ์ดหน่วยความจาํ

สามารถเก็บภาพไว้ในการ์ดหนว่ยความจํา SD, SDHC และ SDXC ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม (P 21) ซึง่ในคูมื่อนีเ้รียกวา่ “การ์ดหนว่ยความจํา”
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ตวักล้อง: เพ่ือรักษากล้องให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ โปรดใช้ผ้าแห้งเนือ้นุม่เช็ดทําความสะอาดตวักล้องหลงัจากใช้งานทกุครัง้ ห้าม
ใช้แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือสารระเหยอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้ผลติภณัฑ์หนงับนตวักล้องเปลี่ยนสีหรือเสียรูปได้ หากมีของเหลวบนกล้อง
ถ่ายรูป ควรเช็ดออกทนัทีด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ใช้เคร่ืองเป่าลมเพ่ือขจดัฝุ่ นออกจากหน้าจอ ระมดัระวงัเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีด
ขว่น จากนัน้เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ สามารถขจดัคราบท่ีหลงเหลืออยูโ่ดยการเช็ดเบาๆ ด้วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ 
FUJIFILM โดยใช้นํา้ยาทําความสะอาดเลนส์เลก็น้อย การป้องกนัฝุ่ นเข้าสูก่ล้อง ให้ครอบฝาครอบตวักล้องเม่ือไมไ่ด้ตดิเลนส์

เซน็เซอร์ภาพ: สามารถลบฝุ่ นจากเซน็เซอร์ภาพได้โดยใช้ตวัเลือก V ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ ในเมนกูารตัง้คา่ (P 111)

เลนส์แบบเปล่ียนได้: ใช้เคร่ืองเป่าลมเพ่ือขจดัฝุ่ น จากนัน้เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ สามารถขจดัคราบท่ีหลงเหลืออยูโ่ดยการ

เช็ดเบาๆ ด้วยกระดาษทําความสะอาดเลนส์ของ FUJIFILM โดยใช้นํา้ยาทําความสะอาดเลนส์เลก็น้อย ครอบฝาปิดหน้าและหลงัเม่ือ

ไมใ่ช้เลนส์
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ีจ่ะเริ่มต้น

ก่อนทีจ่ะเร่ิมต้นก่อนทีจ่ะเร่ิมต้น

สัญลักษณ์และข้อตกลงสัญลักษณ์และข้อตกลง

คูมื่อนีมี้การใช้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี:้
 Q ควรอา่นข้อมลูนีก่้อนท่ีจะใช้งานเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อยา่งถกูต้อง

 R ข้อมลูเพ่ิมเตมิท่ีอาจมีประโยชน์เม่ือใช้กล้อง
 P หน้าอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

เมนแูละข้อความอ่ืนๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็น ตวัหนา ในภาพประกอบภายในคูมื่อนี ้อาจมีการปรับเปลี่ยนให้จอแสดงผลเรียบ

งา่ยขึน้เพ่ือประโยชน์ในการอธิบาย

อุปกรณ์เสริมที่มีให้อุปกรณ์เสริมที่มีให้

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ท่ีรวมมากบักล้องของคณุ:

แบตเตอร่ี NP-W126 ทีช่าร์จซ้ําได้ เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BC-W126 ฝาครอบตวักลอ้ง

• แผ่นครอบป้องกนั (× 2)

• สายคลอ้งคอ
• คูมื่อผู้ใช้ (คู่มือเล่มนี)้เคร่ืองมือคลอ้งห่วง ห่วงสายคลอ้งโลหะ (× 2)

 R หากคณุซือ้ชดุเลนส์ ให้ตรวจสอบวา่รวมเลนส์ด้วย
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ส่วนต่างๆ ของกล้องส่วนต่างๆ ของกล้อง

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดใูนหน้าท่ีอยูท่างขวาของแตล่ะรายการ



3

ก่อนท
ีจ่ะเริ่มต้น

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

A แป้นหมนุการชดเชยการรับแสง ................... 62

B ปุ่ มชตัเตอร์ ................................................ 31

C ก้านตวัเลือกโหมดออโต้ .......................... 5, 50

D แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ ........ 51, 52, 53, 54

E ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe) ........................ 48

F แฟลช ........................................................ 47

G แป้นหมนุ DRIVE ................. 64, 66, 67, 68, 69

H ก้าน N (ยกแฟลช)...................................... 47

I รูสําหรับสายคล้อง ...................................... 14

J ฝาครอบขัว้ตอ่ .................... 38, 120, 122, 129

K ตวัเลือกโหมดโฟกสั .................................... 71

L หน้าสมัผสัสญัญาณเลนส์ ........................... 11

M ปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์ ................................... 16

N ไมโครโฟน.................................................. 37

O AF ตรวจหาระยะ ....................................... 93
ไฟตัง้เวลา .................................................. 57

P แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า ........................ 6 
ปุ่ มฟังก์ชนั (Fn2; กดตรงกลาง) .............. 42, 44

Q สวิตช์ ON/OFF ............................................ 22

R ปุ่ มบนัทกึภาพยนตร์ ................................... 37
ปุ่ มฟังก์ชนั (Fn1) .................................. 42, 44

S ชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ ........ 38, 79

T ชอ่งตอ่ไมโคร HDMI ................................. 129

U ชอ่งตอ่ไมโคร USB ........................... 120, 122

V ปุ่ ม b (ลบ) ............................................... 36

W ปุ่ ม a (เลน่) ............................................. 32

X ควบคมุการปรับไดออปเตอร์ ....................... 26

Y ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) ..... 8, 25, 27

Z ปุ่ ม VIEW ................................................... 25

a ปุ่ ม AE-L (ลอ็คการรับแสง) ............. 81, 96, 110

b แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั ........................ 6 

c ปุ่ ม AF-L (ลอ็คโฟกสั) .............. 71, 81, 96, 110

d ไฟแสดงสถานะ ............................................ 7

e ปุ่ ม Q (เมนดูว่น) * ........................................ 40
ปุ่ มแก้ไขเมนดูว่น/คา่ท่ีตัง้ไว้ 
(กดแล้วค้างไว้) * ................................... 41, 85
ปุ่ มแปลง RAW (โหมดเลน่) ......................... 84

f ตวัเลือก/ปุ่ มฟังก์ชนั ...................................... 4

g ปุ่ ม MENU/OK ......................... 4, 91, 100, 105
ปุ่ ม X (ลอ็คควบคมุ) (กดแล้วค้างไว้)

h ปุ่ มฟังก์ชนั (Fn7) .......................... 42, 49, 118

i ปุ่ ม DISP (เลน่)/BACK .................................. 27
การเลือกการทํางานของปุ่ มฟังก์ชัน่ 
(กดแล้วค้างไว้)........................................... 42

j ฝาครอบสายสญัญาณสําหรับ 
DC coupler ............................................ 130

k ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอร่ี ................................ 18

l สลกัฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอร่ี .......................... 18

m ชอ่งยดึขาตัง้

n ลําโพง ....................................................... 39

o จอ LCD ...................................... 7, 8, 25, 27

p ตรวจพบสญัญาณดวงตา ............................ 25

q สลกัแบตเตอร่ี ............................................ 18

r ชอ่งใสแ่บตเตอร่ี ......................................... 18

s ชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา .......................... 19

t ฝาครอบตวักล้อง ........................................ 16

* ในโหมดการถ่ายภาพ กดแล้วปลอ่ยเพ่ือแสดงเมนดูว่นหรือกดและค้างไว้เพ่ือแสดงตวัเลือกแก้ไขเมนดูว่น เม่ือแสดงเมนดูว่นแล้ว กดค้างไว้เพ่ือแก้ไขคา่ท่ีตัง้ไว้

 ล็อคควบคุม ล็อคควบคุม

เพ่ือป้องกนัการทํางานโดยไมต่ัง้ใจของตวัเลือก ปุ่ ม Q และฟังก์ชัน่ (Fn7) ระหวา่งถ่ายรูป ให้กด MENU/OK จนกวา่ X แสดงขึน้ สามารถปลด
ลอ็คควบคมุได้โดยการกดปุ่ ม MENU/OK จนกวา่ X ไมป่รากฏอีกตอ่ไป
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ปุ่มตัวเลือกปุ่มตัวเลือก
กดปุ่ มตวัเลือกขึน้ (w), ขวา (r), ลง (t) หรือซ้าย (e) เพ่ือไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK (q) เพ่ือ
เลือก ปุ่ มขึน้ ซ้าย ขวา ลง ยงัทําหน้าท่ีเพ่ิมได้อีกเป็นปุ่ ม Fn3, Fn4, Fn5, และ Fn6 ตามลําดบั (P 42, 45, 
46, 47, 49)
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ก่อนท
ีจ่ะเริ่มต้น

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ก้านตัวเลือกโหมดออโต้ก้านตัวเลือกโหมดออโต้
สลบัระหวา่งโหมดออโต้และโหมดแมนวล

ตาํแหน่งตาํแหน่ง โหมดโหมด

เลือกจากโหมด P (โปรแกรม AE), S (เน้นชตัเตอร์ AE), A (เน้นรูรับแสง AE), และ M (แมนวล) (P 51, 52, 53, 54) ปรับความเร็ว
ชตัเตอร์และรูรับแสงโดยใช้สลบัโปรแกรม (โหมด P) หรือตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร์ และ/หรือรูรับแสงด้วยตนเอง (โหมด S, A และ M)

โหมดออโต้ เม่ือหมนุแป้นหมนุไปท่ี S กล้องจะปรับการตัง้คา่อตัโนมตัติามตวัเลือกท่ีเลือกโดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั 
เลือกจากโหมดท่ีเหมาะกบัประเภทของตวัแบบท่ีเจาะจง (P 55) หรือเลือก S SR AUTO ขัน้สูง เพ่ือให้กล้องจบัคูโ่หมดกบัตวัแบบ
โดยอตัโนมตั ิ(P 56)

 R อาจใช้ข้อจํากดัในการตัง้คา่กล้องขึน้อยูก่บัโหมดและเง่ือนไขการถ่ายภาพ (P 152) การอพัเดทเฟิร์มแวร์ของกล้องอาจสง่ผลตอ่ตวัเลือกท่ีใช้

งานได้ด้วยเชน่กนั
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง

แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหน้าแป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหน้า
หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกการรวมความเร็ว
ชตัเตอร์และรูรับแสงท่ีต้องการ (สลบัโปรแกรม P 51), 
ความเร็วชตัเตอร์ปรับละเอียด (P 52, 54) หรือดรููปภาพอ่ืนๆ 
ในโหมดเลน่ (P 32)

กดตรงกลางของแป้นหมนุเพ่ือเข้าสูฟั่งก์ชัน่ท่ี

กําหนดไปยงัปุ่ ม Fn2 (P 42, 44)

แป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลังแป้นหมุนเลือกคาํส่ังด้านหลัง
หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือปรับรูรับแสง (P 12, 
53) เลือกตวัเลือกในจอแสดงผลเมนดูว่น (P 40) เลือกขนาด
ของเฟรมโฟกสั (P 75, 76) ซมูเข้าหรือซมูออกในการเลน่แบบ
เตม็เฟรมหรือรูปขนาดยอ่ (P 34, 35) หรือเลือกฉากในโหมด

ออโต้ (P 55)

กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือ

ซมูเข้าในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือก (P 72) หรือในโหมด

เลน่เพ่ือซมูเข้าจดุโฟกสัท่ีทํางาน (P 33) ในโหมดโฟกสัแมนวล 

คณุสามารถเลือกจอแสดงผลโฟกสัโดยการกดและค้างไว้ท่ีตรง

กลางของแป้นหมนุ (P 73)
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ก่อนท
ีจ่ะเริ่มต้น

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

จอภาพ LCDจอภาพ LCD
สามารถเอียงจอภาพ LCD เพ่ือให้ดงูา่ยขึน้

จดุบีบ

เม่ือเอียงจอภาพ ระมดัระวงัอยา่ให้นิว้หรือสิง่อ่ืนสมัผสัระหวา่งจอภาพและตวักล้อง อยา่แตะสายด้านหลงัจอแสดงผล การไมป่ฏิบตัติามข้อควรเม่ือเอียงจอภาพ ระมดัระวงัอยา่ให้นิว้หรือสิง่อ่ืนสมัผสัระหวา่งจอภาพและตวักล้อง อยา่แตะสายด้านหลงัจอแสดงผล การไมป่ฏิบตัติามข้อควร
ระวงันีจ้ะทําให้กล้องทํางานผิดปกติระวงันีจ้ะทําให้กล้องทํางานผิดปกติ

 ไฟแสดงสถานะ ไฟแสดงสถานะ
เม่ือไมไ่ด้ใช้งานชอ่งมองภาพ (P 25) ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะของกล้อง

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะของกล้องสถานะของกล้อง
สวา่งเป็นสีเขียวสวา่งเป็นสีเขียว โฟกสัลอ็ค
กะพริบเป็นสีเขียวกะพริบเป็นสีเขียว แจ้งเตือนภาพเบลอ โฟกสั หรือคา่แสง สามารถถ่ายภาพได้

กะพริบเป็นสีเขียวและสีส้มกะพริบเป็นสีเขียวและสีส้ม กําลงับนัทกึภาพ สามารถถ่ายภาพเพ่ิมได้
สวา่งเป็นสีส้มสวา่งเป็นสีส้ม กําลงับนัทกึภาพ ไมส่ามารถถ่ายภาพเพ่ิมในเวลานีไ้ด้
กะพริบเป็นสีส้มกะพริบเป็นสีส้ม กําลงัชาร์จแฟลช จะไมยิ่งแฟลชเม่ือถ่ายภาพ
กะพริบเป็นสีแดงกะพริบเป็นสีแดง เลนส์หรือหนว่ยความจําผิดพลาด

ไฟแสดงสถานะ

 R อาจมีคําเตือนแสดงขึน้ในจอแสดงผล (P 141)
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง

จอแสดงผลของกล้องจอแสดงผลของกล้อง
สญัลกัษณ์ประเภทตา่งๆ ตอ่ไปนีอ้าจปรากฏระหวา่งการถ่ายรูปและการเลน่ ในคําอธิบายตอ่ไปนี ้จะแสดงสญัลกัษณ์ท่ีใช้งานได้
ทัง้หมดเพ่ือวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นภาพประกอบเทา่นัน้ สญัลกัษณ์ท่ีแสดงจริงอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของกล้อง 
โปรดทราบวา่จอภาพ LCD และชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์มีอตัราสว่นภาพแตกตา่งกนั

 ■การถ่ายรูป: ช่องมองภาพ/จอภาพ LCD

P 4000 5.6 400
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ก่อนท
ีจ่ะเริ่มต้น

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

A เช็คโฟกสั ................................................... 72

B พรีวิวชดัตืน้ ................................................ 53

C สถานะดาวน์โหลดข้อมลูตําแหนง่ .............. 113

D โหมดมฟูว่ีี .................................................. 97

E เวลาท่ีเหลือ ............................................... 37

F จํานวนภาพท่ีถ่ายได้ ................................. 144

G และคณุภาพและขนาดภาพ ........................ 94

H วนัท่ีและเวลา ....................................... 23, 24

I เฟรมโฟกสั ................................................. 81

J สมดลุย์สีขาว ............................................. 58

K จําลองฟิล์ม ................................................ 46

L ชว่งไดนามิก............................................... 94

M การเตือนโฟกสั ............................. 7, 138, 141

N คําเตือนอณุหภมิู ...................................... 143

O ลอ็คควบคมุ ................................................. 3

P สญัลกัษณ์ปิดเสียง/ปิดแฟลช .................... 106

Q ฮิสโตแกรม ................................................. 29

R สญัลกัษณ์ระยะหา่ง ................................... 71

S ระดบัแบตเตอร่ี .......................................... 22

T ความไวแสง ............................................... 60
U การชดเชยการรับแสง/

สญัลกัษณ์การรับแสง ........................... 54, 62

V รูรับแสง ......................................... 51, 53, 54

W ความเร็วชตัเตอร์ ............................ 51, 52, 54

X สญัลกัษณ์ลอ็ค AE  .................................... 81

Y การวดัแสง ................................................. 63

Z โหมดถ่ายรูป .............................................. 50

a สญัลกัษณ์โฟกสั ......................................... 72

b สญัลกัษณ์แมนนวลโฟกสั ........................... 72

c โหมดโฟกสั ................................................ 71

d สญัลกัษณ์ AF+MF .................................... 92

e ชนิดชตัเตอร์ .............................................. 99

f โหมดตอ่เน่ือง ............................................. 66

g สญัญาณการตัง้เวลาถ่าย ........................... 57

h ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ ............. 38, 79, 97

i โหมดแฟลช................................................ 47
ชดเชยแฟลช .............................................. 97

j เส้นขอบฟ้าเสมือน ...................................... 29

 ล็อคควบคุม ล็อคควบคุม

X การกดปุ่ มควบคมุท่ีถกูลอ็ค (การกดปุ่ มควบคมุท่ีถกูลอ็ค (PP 3) จะแสดงไอคอน  3) จะแสดงไอคอน XX
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ส่วนต่างๆ ของกล้อง

 ■  การเล่น

100-0001100-000112/31/2050 10:00 AM12/31/2050 10:00 AM

1/40001/4000 5.65.6 400400

A วนัท่ีและเวลา ....................................... 23, 24

B สญัญาณระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ ....... 92

C สญัญาณลบตาแดง .................................. 102

D ฟิลเตอร์ขัน้สงู ............................................ 67

E ข้อมลูตําแหนง่ ......................................... 113

F ป้องกนัภาพ ............................................. 101

G สญัลกัษณ์ปิดเสียง/ปิดแฟลช .................... 106

H หมายเลขเฟรม ......................................... 112

I ภาพของขวญั ............................................. 32

J สญัลกัษณ์ชว่ยค้นหาสมดุภาพ .................... 89

K สญัลกัษณ์การพิมพ์ DPOF ....................... 125

L ระดบัแบตเตอร่ี .......................................... 94

M ขนาดภาพ/คณุภาพ .................................... 22

N จําลองฟิลม์ ................................................ 46

O ชว่งไดนามิก............................................... 94
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ก่อนท
ีจ่ะเริ่มต้น

 ส่วนต่างๆ ของเลนส์ ส่วนต่างๆ ของเลนส์

A เลนส์ฮดู

B เคร่ืองหมายยดึ

C วงแหวนโฟกสั

D วงแหวนปรับซมู

E วงแหวนปรับรูรับแสง

F สวิตช์ O.I.S.

G สวิตช์โหมดการรับแสง

H  หน้าสมัผสัสญัญาณเลนส์

I ฝาปิดเลนส์ด้านหน้า

J ฝาปิดเลนส์ด้านหลงั

การถอดฝาปิดการถอดฝาปิด
ถอดฝาปิดตามท่ีแสดงในภาพ

 Q ฝาปิดเลนส์อาจแตกตา่งจากท่ีแสดง

การต่อฮูดการต่อฮูด
เม่ือตอ่แล้ว เลนส์ฮดูจะลดแสงจ้าและปกป้ององค์ประกอบของ

เลนส์ด้านหน้า

เลนส์เลนส์

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount
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เลนส์

เลนส์กับวงแหวนปรับรูรับแสงเลนส์กับวงแหวนปรับรูรับแสง
เม่ือตัง้คา่อ่ืนท่ีไมใ่ช ่A คณุสามารถปรับ
รูรับแสงโดยการหมนุวงแหวนปรับรูรับ
แสง (โหมดการรับแสง A และ M)

วงแหวนปรบัรูรบัแสง

A 16 11 8 5.6 4 2.8

A 16 11 8 5.6 4

 สวติช์โหมดการรับแสง สวติช์โหมดการรับแสง

หากเลนส์มีสวิตช์โหมดการรับแสง สามารถปรับรูรับแสงแบบ

แมนวลได้โดยเลื่อนสวิตช์ไปท่ี Z แล้วหมนุวงแหวนปรับรูรับแสง

วงแหวนปรบัรูรบัแสง

สวิตช์โหมดการรบัแสง

 Q เม่ือตัง้คา่วงแหวนปรับรูรับแสงเป็น A ให้หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่

ด้านหลงัเพ่ือปรับรูรับแสง

เลนส์ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสงเลนส์ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
วิธีท่ีใช้ปรับรูรับแสงสามารถเลือกใช้ตวัเลือก e ตัง้ค่ารูรับแสง 
(P 98) ในเมนกูารถ่ายรูป เม่ือเลือกตวัเลือกอ่ืนนอกเหนือจาก 
ออโต้ สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั

 R การควบคมุรูรับแสงกําหนดคา่เร่ิมต้นไปยงัแป้นหมนุเลือกคําสัง่

ด้านหล้ง แตส่ามารถกําหนดใหมไ่ปยงัแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้าน

หน้า โดยใช้ตวัเลือก h ตัง้ปุ่ม/ปุ่มหมุน > ตัง้ปุ่มหมุนคาํส่ัง ใน

เมนตูัง้คา่
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ก่อนท
ีจ่ะเริ่มต้น

เลนส์

 เลนส์กับสวติช์ O.I.S. เลนส์กับสวติช์ O.I.S.
หากเลนส์รองรับการกนัภาพสัน่สะเทือนแบบออปตคิอล (O.I.S.) 
จะสามารถเลือกโหมดกนัภาพสัน่สะเทือนในเมนกูล้องได้ การ
เปิดใช้งานกนัภาพสัน่สะเทือน ให้เลื่อนสวิตช์ O.I.S. ไปท่ี ON

สวิตช์ O.I.S.

เลนส์แมนวลโฟกัสเลนส์แมนวลโฟกัส
เลื่อนวงแหวนโฟกสัไปด้านหน้าสําหรับออโต้
โฟกสั

สําหรับแมนวลโฟกสั ให้เลื่อนวงแหวนโฟกสัไป
ด้านหลงัแล้วหมนุขณะตรวจสอบผลลพัธ์ในกล้อง

ถ่ายรูป สามารถใช้สญัลกัษณ์ระยะโฟกสัและ

ความลกึฟิลด์เพ่ือชว่ยแมนวลโฟกสั โปรดทราบ

วา่แมนวลโฟกสัอาจไมส่ามารถใช้งานได้ในโหมด

ถ่ายรูปทัง้หมด

 สัญลักษณ์ความลึกฟิลด์ สัญลักษณ์ความลึกฟิลด์

สญัลกัษณ์ความลกึฟิลด์แสดงความลกึฟิลด์โดยประมาณ (ระยะ

ด้านหน้าและด้านหลงัของจดุโฟกสัท่ีปรากฏในโฟกสั)

สญัลกัษณ์ระยะห่าง

 Q กล้องจะไมแ่สดงระยะโฟกสัเม่ือเลนส์อยูใ่นโหมดแมนวลโฟกสั
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ข้ันแรกข้ันแรก

การต่อสายคล้องการต่อสายคล้อง

ตดิหว่งสายคล้องเข้ากบักล้องจากนัน้ให้ตดิเข้ากบัสายคล้อง

 1 เปิดห่วงสายคล้อง
ใช้เคร่ืองมือคล้องหว่งเพ่ือเปิดหว่งสายคล้อง ตรวจสอบให้

แนใ่จวา่เคร่ืองมือและหว่งอยูใ่นแนวตามท่ีแสดง

 Q เก็บเคร่ืองมือไว้ในท่ีปลอดภยั คณุอาจจําเป็นต้องใช้เพ่ือเปิด

หว่งสายคล้องเม่ือถอดสายคล้อง

 2 ใส่ห่วงคล้องเข้าในรูสาํหรับสายคล้อง

เก่ียวรูสําหรับสายคล้องเข้าไปในหว่งท่ีเปิดอยู ่นําเคร่ืองมือ

ออก ใช้อีกมือหนึง่จบัหว่งให้เข้าท่ี

 3 ร้อยห่วงเข้าไปในรูสาํหรับสายคล้อง
หมนุหว่งไปรอบๆ รูสําหรับสาย

คล้องจนกระทัง่หว่งปิดสนิท

 4 ใส่แผ่นครอบป้องกัน

วางแผน่ครอบป้องกนัไว้เหนือรูสําหรับคล้องสายตามท่ี

แสดง โดยใช้ด้านสีดําของแผน่ครอบหนัเข้าไปทางกล้อง ทํา

ซํา้ขัน้ตอนท่ี 1–4 สําหรับคล้องสายรูท่ีสอง
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ขั้นแรก
การต่อสายคล้อง

 5 ใส่สายคล้อง
ใสส่ายคล้องผา่นแผน่ครอบป้องกนัและหว่งสายคล้อง

 6 ดงึสายคล้องให้แน่น
ดงึสายคล้องให้แนน่ตามภาพ ทําซํา้ขัน้ตอนท่ี 5–6 สําหรับ
คล้องสายรูท่ีสอง

 Q เพ่ือป้องกนักล้องตก ให้ตรวจสอบวา่สายคล้องแนน่ดีแล้ว
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การต่อเลนส์การต่อเลนส์

ตอ่เลนส์ตามท่ีอธิบายด้านลา่ง

 Q ให้ใช้ความระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัฝุ่ นเข้าไปในกล้องขณะตอ่และถอดเลนส์

 1 ถอดฝาครอบตวักล้องและฝาปิดด้านหลัง
ถอดฝาครอบตวักล้องจากกล้องและฝาปิดด้านหลงัจาก

เลนส์

 Q ห้ามแตะชิน้สว่นภายในของกล้อง

 2 ต่อเลนส์

วางเลนส์บนท่ียดึ ให้เคร่ืองหมายบนเลนส์และกล้องตรงกนั 

จากนัน้ให้หมนุเลนส์จนกวา่คลกิเข้าท่ี

 Q ห้ามกดปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์ขณะตอ่เลนส์

 การถอดเลนส์ การถอดเลนส์
การถอดเลนส์ ให้ปิดกล้อง จากนัน้กด

ปุ่ มถอดเปลี่ยนเลนส์แล้วหมนุเลนส์ตาม

ท่ีแสดง

ปุ่ มถอดเปลีย่นเลนส์

 Q เพ่ือป้องกนัฝุ่ นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้อง ให้ปิดฝาเลนส์และฝา
ครอบตวักล้องเม่ือไมไ่ด้ตดิเลนส์

 เลนส์และอุปกรณ์เสริมภายนอกอ่ืนๆ เลนส์และอุปกรณ์เสริมภายนอกอ่ืนๆ

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สําหรับ FUJIFILM X-mount และ

อปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ ท่ีระบใุนรายการหน้า 130
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ขั้นแรก
การชาร์จแบตเตอร่ีการชาร์จแบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ ก่อนใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา

 1 วางแบตเตอร่ีลงในเคร่ืองชาร์จ
วางแบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 

แบตเตอร่ี

ไฟชาร์จ

ลูกศร

กล้องนีใ้ช้แบตเตอร่ี NP-W126 ท่ีชาร์จซํา้ได้

 R สายไฟกระแสตรงท่ีจดัมาให้มีไว้สําหรับใช้งานกบัเคร่ืองชาร์จ

ท่ีจดัมาให้เทา่นัน้ ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จท่ีจดัมาให้กบัสายอ่ืนหรือ

สายท่ีจดัมาพร้อมกบัอปุกรณ์อ่ืน

 2 เสียบปล๊ักเคร่ืองชาร์จ
เสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จลงในเต้ารับไฟฟ้าภายในอาคาร 
สญัลกัษณ์การชาร์จจะสวา่ง

 สัญลักษณ์การชาร์จ สัญลักษณ์การชาร์จ

สญัลกัษณ์การชาร์จจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอร่ีดงัตอ่

ไปนี ้
สัญลักษณ์สัญลักษณ์
การชาร์์จการชาร์์จ

สถานะแบตเตอร่ีสถานะแบตเตอร่ี การกระทาํการกระทาํ

ปิดปิด
ไมไ่ด้ใสแ่บตเตอร่ีไมไ่ด้ใสแ่บตเตอร่ี ใสแ่บตเตอร่ีใสแ่บตเตอร่ี

แบตเตอร่ีชาร์จเตม็แล้วแบตเตอร่ีชาร์จเตม็แล้ว ถอดชาร์จแบตเตอร่ีถอดชาร์จแบตเตอร่ี
เปิดเปิด แบตเตอร่ีกําลงัชาร์จแบตเตอร่ีกําลงัชาร์จ ——

กะพริบกะพริบ แบตเตอร่ีมีข้อผิดพลาดแบตเตอร่ีมีข้อผิดพลาด
ถอดสายเคร่ืองชาร์จแล้วถอดสายเคร่ืองชาร์จแล้ว

ถอดแบตเตอร่ีออกถอดแบตเตอร่ีออก

 3 ชาร์จแบตเตอร่ี

ถอดแบตเตอร่ีออกเม่ือชาร์จเสร็จเรียบร้อย ดขู้อมลูจําเพาะ 

(P 150) สําหรับเวลาการชาร์จ (โปรดทราบวา่เวลาการ
ชาร์จจะเพ่ิมขึน้ท่ีอณุหภมิูต่ํา)

 Q ถอดปลัก๊เคร่ืองชาร์จเม่ือไมใ่ช้งาน
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การใส่แบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจาํการใส่แบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจาํ

กล้องไมมี่หนว่ยความจําภายในกล้อง รูปภาพจะถกูจดัเก็บในการ์ดหนว่ยความจํา SD, SDHC และ SDXC ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม 
(จําหนา่ยแยกตา่งหาก) หลงัจากท่ีชาร์จแบตเตอร่ี ให้ใสแ่บตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจําตามท่ีอธิบายด้านลา่ง

 1 เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ี
เลื่อนสลกัฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงแล้วเปิดฝา
ครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

 Q อยา่เปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอร่ีขณะท่ีกล้องเปิดอยู ่ถ้าไมป่ฏิบตัิ

ตามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ไฟล์ภาพหรือการ์ดหนว่ยความจํา

เสียหาย

 Q อยา่ใช้แรงมากเกินไปในการเปิดและปิดฝาปิดชอ่งใส่

แบตเตอร่ี

 2 ใส่แบตเตอร่ี
ใช้แบตเตอร่ีโดยกดสลกัแบตเตอร่ีไว้ด้านหนึง่ ใสห่น้าสมัผสั
ของแบตเตอร่ีก่อนในทิศทางท่ีแสดงด้วยลกูศร ตรวจสอบวา่

ปิดสลกัแบตเตอร่ีแนน่ดีแล้ว

สลกัแบตเตอร่ี

ลูกศร

 Q ใสข่ัว้แบตเตอร่ีตามแนวท่ีแสดง ห้ามใช้แรงในการใส่

แบตเตอร่ีกลับด้านหรือผิดข้ัว แบตเตอร่ีจะเลื่อนเข้าท่ีได้
อยา่งงา่ยดายถ้าถกูขัว้
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ขั้นแรก
การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจํา

 3 ใส่การ์ดหน่วยความจาํ
จบัการ์ดหนว่ยความจําในทิศทางท่ีแสดง เลื่อนเข้าท่ีให้คลกิ
เข้าสูส่ว่นหลงัของชอ่ง

คลิก!

 Q โปรดตรวจสอบวา่การ์ดอยูใ่นทิศทางท่ีถกูต้องอยา่ใสก่าร์ด

โดยเอียงหรือใช้แรง

 Q การ์ดหนว่ยความจํา SD/

SDHC/SDXC นัน้สามารถ

ลอ็คได้ ทําให้ไมส่ามารถฟ

อร์แมทการ์ดหรือบนัทกึหรือ
ลบภาพได้ ก่อนท่ีจะใสก่าร์ด
หนว่ยความจํา ให้เลื่อนสวิตช์ป้องกนัการเขียนไปท่ีตําแหนง่

ปลดลอ็ค

 4 ปิดฝาของช่องใส่แบตเตอร่ี

สวิตช์ป้องกนัการเขียน
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การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจํา

 การถอดแบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจาํ การถอดแบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจาํ

ก่อนท่ีจะถอดแบตเตอร่ีหรือการ์ดหนว่ยความจํา โปรด ปิดกล้อง 

และเปิดฝาของชอ่งใสแ่บตเตอร่ี

ในการนําแบตเตอร่ีออก ให้กดสลกัของ

แบตเตอร่ีไปทางด้านข้าง และเลื่อน

แบตเตอร่ีออกจากกล้องดงัท่ีแสดง

สลกัแบตเตอร่ี

ในการนําการ์ดหนว่ยความจําออก ให้

กดเข้าและคอ่ยๆ ปลอ่ยออก การ์ดจะ

สามารถนําออกได้ด้วยมือ เม่ือถอดการ์ด

หนว่ยความจํา ชอ่งเสียบการ์ดอาจปลอ่ย

การ์ดออกมาอยา่งรวดเร็ว ใช้นิว้มือจบั

และคอ่ยๆ นําการ์ดออก

  QQ แบตเตอร่ีแบตเตอร่ี

• นําฝุ่ นละอองออกจากขัว้ของแบตเตอร่ีด้วยผ้าแห้งท่ีสะอาด หากไม่

ปฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้แบตเตอร่ีไมส่ามารถชาร์จได้

• อยา่ตดิสตกิเกอร์หรือวตัถอ่ืุนบนแบตเตอร่ี หากไมป่ฏิบตัติามข้อควร

ระวงันีจ้ะทําให้ไมส่ามารถนําแบตเตอร่ีออกจากกล้องได้

• ห้ามช็อตขัว้ของแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีอาจมีความร้อนสงู

• อา่นข้อควรระวงัใน “แบตเตอร่ีและแหลง่จา่ยพลงังาน” (P iv)

• ใช้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีกําหนดให้ใช้กบัแบตเตอร่ีเทา่นัน้ หากไม่

ปฏิบตัติามข้อควรระวงันีจ้ะทําให้ผลติภณัฑ์ทํางานผิดพลาด

• ห้ามนําฉลากออกจากแบตเตอร่ีหรือพยายามลอกหรือแกะกรอบ

ภายนอก

• แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จ

แบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการใช้งาน
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ขั้นแรก
การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจํา

 ■การ์ดหน่วยความจาํที่ใช้ร่วมกันได้
การ์ดหนว่ยความจํา FUJIFILM และ SanDisk แบบ SD, SDHC และ SDXC ได้รับการทดสอบแล้ววา่สามารถใช้ได้กบักล้องนี ้ราย
ช่ือของการ์ดหนว่ยความจําท่ีใช้ได้ทัง้หมดมีให้ท่ี http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/ การใช้งานกบั
การ์ดชนิดอ่ืนจะไมไ่ด้รับการรับรอง ไมส่ามารถใช้กล้องกบั xD-Picture Cards หรือ MultiMediaCard (MMC)

  QQ การ์ดหน่วยความจาํการ์ดหน่วยความจาํ

• อย่าปิดกล้องหรือนําการ์ดหน่วยความจาํออกขณะทีก่าํลังฟอร์แมทการ์ด หรือกาํลังบันทกึหรือลบข้อมูลในการ์ด หากไมป่ฏิบตัติาม

ข้อควรระวงันี ้อาจทําให้การ์ดเสียหายได้

• ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําก่อนท่ีจะใช้ครัง้แรก และโปรดฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําทัง้หมดหลงัจากท่ีใช้งานในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์

ชนิดอ่ืนแล้ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา โปรดดหูน้า 114

• การ์ดหนว่ยความจํามีขนาดเลก็และสามารถกลืนเข้าปากได้ ดงันัน้โปรดเก็บให้พ้นมือเดก็ ถ้าเดก็กลืนการ์ดหนว่ยความจํา ให้พบแพทย์ทนัที

• ตวัแปลง miniSD หรือ microSD ท่ีใหญ่กวา่หรือเลก็กวา่ขนาดมาตรฐานของการ์ด SD/SDHC/SDXC อาจไมส่ามารถนําออกได้ตามปกต ิถ้าไม่

สามารถนําการ์ดออก ให้ตดิตอ่ตวัแทนบริการท่ีได้รับอนญุาต อยา่ใช้แรงเพ่ือนําการ์ดออก

• อยา่ตดิฉลากบนการ์ดหนว่ยความจํา ฉลากท่ีลอกหรือม้วนอาจทําให้กล้องทํางานผิดปกตไิด้

• การบนัทกึภาพยนตร์อาจหยดุชะงกัสําหรับการ์ดหนว่ยความจํา SD/SDHC/SDXC บางประเภท ใช้การ์ด H ขึน้ไปในการถ่ายภาพยนตร์

และภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ
• การฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําในกล้องจะสร้างโฟลเดอร์ท่ีใช้เก็บภาพ โปรดอยา่เปลี่ยนช่ือหรือลบโฟลเดอร์นี ้หรือใช้คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์

อ่ืนเพ่ือแก้ไข ลบ หรือเปลี่ยนช่ือไฟล์ภาพ ใช้กล้องเพ่ือลบภาพเสมอ ก่อนท่ีจะแก้ไขหรือเปลี่ยนช่ือภาพ ให้คดัลอกไปยงัคอมพิวเตอร์และแก้ไข

หรือเปลี่ยนช่ือสําเนาภาพ แตอ่ยา่ดําเนินการเหลา่นีก้บัต้นฉบบั การเปลี่ยนช่ือไฟล์บนกล้องถ่ายรูปอาจทําให้เกิดปัญหาระหวา่งการเลน่ภาพ
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การเปิดและปิดกล้องการเปิดและปิดกล้อง

หมนุสวิตช์ ON/OFF ให้เป็น ON เพ่ือเปิดกล้อง เลือก OFF เพ่ือปิดกล้อง

 R กดปุ่ ม a เพ่ือเร่ิมต้นการเลน่ กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงทางเพ่ือกลบัสูโ่หมดถ่ายรูป

 R กล้องจะปิดเคร่ืองอตัโนมตัหิากไมมี่การใช้งานหรือการทํางานเป็นเวลาหนึง่ตามท่ีเลือกไว้

สําหรับ Z จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเอง (P 111) การเปิดใช้งานใหมห่ลงัจากกล้อง

ปิดการทํางานโดยอตัโนมตั ิให้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่หรือเปลี่ยนสวิตช์ ON/OFF ให้เป็น 
OFF แล้วเปลี่ยนใหมเ่ป็น ON 

 R สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัตวัเลือกการเร่ิมต้นใช้งาน โปรดดหูน้า 111

 Q รอยนิว้มือและรอยอ่ืนๆ บนเลนส์หรือชอ่งมองภาพ อาจมีผลตอ่ภาพถ่ายหรือมมุมองขณะดผูา่นชอ่งมองภาพ โปรดรักษาเลนส์และชอ่งมอง

ภาพให้สะอาด

 ระดบัแบตเตอร่ี ระดบัแบตเตอร่ี
หลงัจากเปิดกล้องแล้ว ให้ตรวจสอบระดบัแบตเตอร่ีในจอแสดงผล

สัญลักษณ์สัญลักษณ์ คาํอธิบายคาํอธิบาย

D (ขาว) แบตเตอร่ีมีการใช้งานบางสว่น

C (ขาว) แบตเตอร่ีมีการใช้งานมากกวา่คร่ึง

B (แดง) แบตเตอร่ีใกล้หมด ชาร์จโดยเร็วท่ีสดุ

A (กะพริบเป็นสีแดง) แบตเตอร่ีหมด ปิดกล้องและชาร์จแบตเตอร่ีใหม่

P
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ขั้นแรก
การตัง้ค่าพืน้ฐานการตัง้ค่าพืน้ฐาน

ข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏในครัง้แรกท่ีเปิดกล้อง

 1 เลือกภาษา
START MENU

NOSET

ENGLISH

FRANCAIS
DEUTSCH

เลือกท่ีภาษาและกด MENU/OK

 R กด DISP/BACK เพ่ือข้ามขัน้ตอนปัจจบุนั ขัน้ตอนใดก็ตามท่ีข้ามไปจะปรากฏในครัง้ถดัไปท่ีคณุ

เปิดกล้อง

 2 ตัง้วันที่และเวลา

ป. ด. ว

ไม่ได้ตั �งค่า
วันที�/เวลา

 1.   1 12 : 00
AM

ไม่ตั �งค่า

2015
2014
2013

2017
2016

วนัท่ีและเวลาจะปรากฏ กดปุ่ มตวัเลือกทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเน้นปี เดือน วนัท่ี ชัว่โมง หรือ

นาที และกดขึน้หรือลงเพ่ือเปลี่ยนคา่ ในการเปลี่ยนลําดบัของการแสดงปี เดือน และวนัท่ี 

ให้เน้นรูปแบบวนัท่ีและกดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลง กด MENU/OK เพ่ือออกจากโหมดถ่ายรูป

เม่ือตัง้คา่เรียบร้อยแล้ว

 R ถ้าถอดแบตเตอร่ีเป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถกูตัง้คา่ใหม ่และข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏเม่ือเปิดกล้อง
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การตั้งค่าพื้นฐาน

การเปล่ียนการต้ังค่าพื้นฐานการเปล่ียนการต้ังค่าพื้นฐาน
การเปลี่ยนภาษาหรือรีเซต็นาฬิกา:

 1 แสดงตวัเลือกที่ต้องการ
แสดงเมนกูารตัง้คา่แล้วเลือก Q a เพ่ือเปลี่ยนภาษาหรือ F วันที่/เวลา เพ่ือรีเซต็นาฬิกา (P 105)

 2 ปรับการตัง้ค่า

การเลือกภาษา ไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการ แล้วกด MENU/OK การตัง้คา่นาฬิกา กดตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือไฮไลท์ ปี เดือน วนั 

ชัว่โมง หรือนาที แล้วกดขึน้หรือลงเพ่ือเปลี่ยน จากนัน้กด MENU/OK เม่ือตัง้คา่นาฬิกาตามท่ีคณุต้องการแล้ว
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ขั้นแรก
การตัง้ค่าจอแสดงผลการตัง้ค่าจอแสดงผล

ในกล้องจะมีชอ่งมองภาพแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) และจอภาพ LCD (LCD)

การเลือกจอแสดงผลการเลือกจอแสดงผล
กดปุ่ ม VIEW เพ่ือสลบัโหมดแสดงผลตามท่ีแสดงด้านลา่งนี ้

EE สัญญาณตา สัญญาณตา: แสดงการเลือก
อตัโนมติัโดยใชส้ญัญาณตา LCD

EVF EVF

เฉพาะ EVF: เฉพาะช่องมองภาพ

เฉพาะ EVF + E: เฉพาะช่องมองภาพ 
สญัญาณตาจะเปิดหรือปิดจอแสดงผล

EVF

LCD

เฉพาะ LCD: เฉพาะจอภาพ LCD

 สัญญาณตา สัญญาณตา
สญัญาณตาจะเปิดชอ่งมองภาพเม่ือคณุนําชอ่งมองภาพมาไว้แนบดวงตา และจะปิดเม่ือคณุเลื่อนกล้องออกไปจาก

ดวงตา (โปรดทราบวา่เซนเซอร์ตรวจสญัญาณดวงตาอาจตอบสนองตอ่วตัถอ่ืุนท่ีไมใ่ชด่วงตาของคณุหรือตอ่แสงท่ี

สอ่งผา่นเซนเซอร์โดยตรง) หากเปิดใช้งานการเลือกจอแสดงผลอตัโนมตัิ จอภาพ LCD จะเปิดทํางานเม่ือชอ่งมอง
ภาพปิด สญัญาณตา
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การตั้งค่าจอแสดงผล

จอแสดงผลช่องมองภาพจอแสดงผลช่องมองภาพ
เม่ือเลือก เปิด สําหรับ A แสดง EVF หมุนออโต้ ในเมนตูัง้
คา่ (P 108) สญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพจะหมนุอตัโนมตัเิพ่ือ
ให้เข้ากบัแนวของกล้อง

M 4000 5.6 400

เปลีย่นแนวจาก “กวา้ง” เป็น “สูง”

4000 5.6
400

 Q การแสดงผลในจอภาพ LCD จะไมไ่ด้รับผลกระทบ

การโฟกัสช่องมองภาพการโฟกัสช่องมองภาพ
ในกล้องจะมีตวัควบคมุการปรับไดออปเตอร์ในระยะ –4 ถึง 
+2 ม.–1 เพ่ือปรับให้เหมาะสมกบัสายตาท่ีตา่งกนัของแตล่ะคน 
หมนุตวัควบคมุการปรับไดออปเตอร์จนกว่าโฟกสัของภาพใน
ช่องมองภาพคมชดั

ควบคมุการปรบัไดออปเตอร์

การปรับความสว่างจอแสดงผลการปรับความสว่างจอแสดงผล
ปรับความสวา่งและระดบัของสีของชอ่งมองภาพและจอภาพ 

LCD ได้ โดยใช้ตวัเลือกภายใต้ A ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น ในเมนตูัง้

คา่ เลือก ความสว่าง EVF หรือ สี EVF เพ่ือปรับความสวา่ง

หรือระดบัของสีของชอ่งมองภาพ (P 108) ความสว่าง LCD 
หรือ สี LCD เพ่ือปรับจอภาพ LCD (P 108)
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ขั้นแรก
ปุ่ม ปุ่ม DISP/BACKDISP/BACK
ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุการแสดงผลของสญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD

 ■ ช่องมองภาพ: การถ่ายรูป
มาตรฐาน ไม่แสดงขอ้มูล

P 5.6 4004000

 ■จอ LCD: การถ่ายรูป
มาตรฐาน ไม่แสดงขอ้มูล

P 5.6 4004000

5.6 4004000

แสดงขอ้มูล



28

ปุ่ม DISP/BACK

 ■การตัง้ค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกาํหนดเอง
การเลือกรายการท่ีแสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน:

 1 แสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน
กดปุ่ ม DISP/BACK จนกวา่สญัลกัษณ์มาตรฐานจะแสดงขึน้

 2 เลือก DISP. ค่าที่ตัง้ไว้

เลือก A ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงค่าที่ตัง้ไว้ ในเมนตูัง้คา่

 3 เลือกรายการ

ไฮไลท์ภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก
• แนวทางกรอบ (P 109)
• ELECTRONIC LEVEL (P 29)
• เฟรมโฟกสั
• แสดงระยะ AF
• แสดงระยะ MF
• ฮิสโตแกรม
• โหมดถ่ายภาพ

• รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO

• ข้อมลูท่ีพืน้หลงั
• ชดเชยแสง
• โหมดโฟกสั
• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• แฟลช
• โหมดตอ่เน่ือง

• โหมดป้องกนัภาพสัน่ไหว

• สมดลุย์สีขาว
• จําลองฟิลม์
• ชว่งไดนามิก
• จํานวนภาพท่ีเหลือ
• ขนาดภาพ/คณุภาพ
• โหมดมฟูว่ี & เวลาบนัทกึ
• ระดบัแบตเตอร่ี

 4 บนัทกึการเปล่ียนแปลง
กด DISP/BACK เพ่ือบนัทกึการเปลี่ยนแปลง

 5 ออกจากเมนู

กด DISP/BACK ตามต้องการเพ่ือออกจากเมน ูแล้วกลบัไปยงัจอแสดงผลการถ่ายภาพ
 R ดหูน้า 8 สําหรับตําแหนง่ของรายการตอ่ไปนีใ้นจอแสดงผล
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ขั้นแรก
ปุ่ม DISP/BACK

 เส้นขอบฟ้าเสมือน เส้นขอบฟ้าเสมือน
การเลือก ELECTRONIC LEVEL จะแสดงเส้นขอบฟ้าเสมือน กล้องจะอยูใ่นแนวราบเม่ือเส้นสองเส้นซ้อนทบักนั

 R เส้นขอบฟ้าเสมือนอาจไมแ่สดงหากเลนส์ของกล้องชีข้ึน้ข้างบนหรือข้างลา่ง

P

 ■ ช่องมองภาพ/จอภาพ LCD: การเล่น
มาตรฐาน ไม่แสดงขอ้มูล แสดงขอ้มูล โปรดปราน

12/31/2050 10:00 AM

1/40001/4000 +21/3+21/3 4004005.65.6

12/31/2050 10:00 AM
1/4000 5.6 400 +21/3

ต่อไป

12/31/2050 10:00 AM

โปรดปราน

 ฮสิโตแกรม ฮสิโตแกรม
ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสวา่ง

ในแกนแนวนอน และจํานวนพิกเซลในแกนแนวตัง้
เงา ไฮไลท์

จํานวนพิกเซล

ความสว่างพิกเซล

การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลท่ี

แจกแจงออกมาจะมีเส้นโค้งท่ีเทา่กนัตลอด
ชว่งโทนสี

รับแสงมากเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยู่
ท่ีด้านขวาของกราฟ

รับแสงน้อยเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยู่
ท่ีด้านซ้ายของกราฟ
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การถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่นการถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่น

การถ่ายรูปการถ่ายรูป

เนือ้หาในสว่นนีอ้ธิบายเก่ียวกบัวิธีการถ่ายรูปโดยใช้โปรแกรม AE (โหมด P) ดหูน้า 51 – 54 สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัโหมด S, A และ 
M และหน้า 50 และ 55 สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัตวัเลือกท่ีใช้ได้ในโหมดออโต้

 1 ปรับการตัง้ค่าสาํหรับโปรแกรม AE

C

DE

A

B

A ความเร็วชัตเตอร์  (P 51): เลือก A (ออโต้)

B ก้านตวัเลือกโหมดออโต้  (P 50): เลือก z

C แป้นหมุน DRIVE  (P 64): เลือก S (เฟรมเดียว)

D โหมดโฟกัส  (P 71): เลือก S (AF เด่ียว)

E รูรับแสง  (P 51): เลือก A (ออโต้)

ยืนยนัวา่ P ปรากฏในจอแสดงผล

 R แนะนําให้ใช้การกนัภาพสัน่

สะเทือน (P 98)
P 4000 5.6 400

 ปุ่ม  ปุ่ม QQ
สามารถใช้ปุ่ ม Q เพ่ือดแูละปรับการตัง้คา่กล้องถ่ายรูป 
(P 40)
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การถ่ายรูป
พื้
นฐานและการเล่น

การถ่ายรูป

 2 เตรียมกล้องให้พร้อม
ถือกล้องให้น่ิงด้วยมือทัง้สองข้าง 
และจดัให้ข้อศอกแนบชิดข้างลําตวั 
ถ้ามือสัน่หรือไมน่ิ่งจะทําให้ภาพสัน่
ไหวหรือพร่ามวัได้

เพ่ือไมใ่ห้ภาพหลดุโฟกสัหรือมืด

เกินไป (รับแสงไมเ่พียงพอ) โปรด

อยา่ให้นิว้มือและสิง่อ่ืนๆ ปิดบงั

เลนส์ แฟลช และไฟชว่ยหาออโต้

โฟกสั

 3 จดัวางภาพในเฟรม

 เลนส์กับวงแหวนปรับซูม เลนส์กับวงแหวนปรับซูม
ใช้วงแหวนปรับซมูเพ่ือจดัวางภาพ

ในเฟรมภายในจอแสดงผล

A

วงแหวนปรบัซูม

 4 โฟกัส
เฟรมรูปภาพโดยให้ตวัแบบอยูต่รงกลางของ
จอแสดงผล แล้วกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่
เพ่ือโฟกสั

 R หากตวัแบบมีความสวา่งน้อย ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัอาจสวา่ง 

(P 93)

ถ้ากล้องสามารถโฟกัสได้จะสง่เสียงเตือนสองครัง้และ

สญัลกัษณ์โฟกสัและพืน้ท่ีในโฟกสัจะสวา่งเป็นสีเขียว โฟกสั

และการรับแสงจะลอ็คเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัส เฟรมการโฟกสัจะเปลี่ยนเป็น

สีแดง s จะปรากฏ และสญัลกัษณ์โฟกสัจะกะพริบเป็น

สีขาว

 5 ถ่ายรูป

คอ่ยๆ กดปุ่ มชตัเตอร์จนสดุเพ่ือถ่ายรูป
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การดภูาพการดภูาพ
การดรููปภาพแบบเตม็เฟรมการดรููปภาพแบบเตม็เฟรม
คณุสามารถดภูาพในชอ่งมองภาพหรือจอภาพ LCD เม่ือถ่ายรูปท่ีมีความสําคญั ให้ถ่ายรูปทดสอบและดผูลลพัธ์ก่อน

การดรููปภาพแบบเตม็เฟรม ให้กด a
100-0001

สามารถดรููปภาพเพ่ิมเตมิได้โดยกดปุ่ มตวัเลือกซ้ายหรือขวา หรือหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า กดปุ่ มตวัเลือกหรือ

หมนุแป้นไปทางขวาเพ่ือดภูาพตามลําดบัท่ีบนัทกึ หรือกดทางซ้ายเพ่ือดภูาพโดยสลบัลําดบั กดปุ่ มตวัเลือกค้างไว้เพ่ือ

เลื่อนไปยงัภาพท่ีต้องการอยา่งรวดเร็ว

 R ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะทําเคร่ืองหมายด้วยไอคอน m (“ภาพของขวญั”) เพ่ือเตือนวา่ภาพอาจแสดงไมถ่กูต้องและอาจไมส่ามารถใช้งาน

ซมูการเลน่ได้

 รายการโปรด: การให้คะแนนภาพ รายการโปรด: การให้คะแนนภาพ

ในการให้คะแนนภาพปัจจบุนั ให้กด DISP/BACK และกดปุ่ มตวัเลือกขึน้และลงเพ่ือเลือกจากศนูย์ถงึห้าดาว
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การถ่ายรูป
พื้
นฐานและการเล่น

การดูภาพ

การดขู้อมูลรูปภาพการดขู้อมูลรูปภาพ
จอแสดงผลข้อมลูรูปภาพจะเปลี่ยนแตล่ะครัง้เม่ือ
กดตวัเลือก

ขอ้มูลพืน้ฐาน แสดงขอ้มูล 1
12/31/2050 10:00 AM

1/40001/4000 +21/3+21/3 4004005.65.6

12/31/2050 10:00 AM
1/4000 5.6 400 +21/3

ต่อไป

1/4000S.S 5.6F 400 +21/3ISO

LENS 23.0mm
F5.6

FOCAL LENGTH 23.0mm
COLOR SPACE sRGB
LENS MODULATION OPT. ON

ต่อไป

แสดงขอ้มูล 2

 R หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือดภูาพอ่ืน

 การซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส การซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส
กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้าน

หลงัเพ่ือซมูเข้าไปยงัจดุโฟกสั กดอีกครัง้เพ่ือ

กลบัไปยงัการเลน่แบบเตม็เฟรม
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การดูภาพ

ซูมการเล่นซูมการเล่น
หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัไปทางขวาเพ่ือซมูเข้าบนภาพปัจจบุนั หมนุไปทางซ้ายเพ่ือซมูออก (ดภูาพหลายภาพ หมนุแป้นไป
ทางซ้ายเม่ือแสดงภาพแบบเตม็เฟรม P 35) เม่ือซมูเข้าในภาพ คณุสามารถใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือดสูว่นตา่งๆ ของภาพท่ีไมป่รากฏใน
จอ การออกจากการซมู ให้กด DISP/BACK, MENU/OK หรือตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั

สญัลกัษณ์ซูม

หนา้ต่างการนําทางจะแสดงส่วน
ของภาพทีแ่สดงอยู่ในขณะนัน้

 R อตัราสว่นการซมูสงูสดุจะแตกตา่งกนัไปตามขนาดภาพ (P 94) การซมูขณะเลน่จะใช้ไมไ่ด้สําหรับภาพท่ีตดับางสว่น หรือเปลี่ยนขนาดและ

บนัทกึในขนาด a
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การถ่ายรูป
พื้
นฐานและการเล่น

การดูภาพ

การเล่นแบบหลายเฟรมการเล่นแบบหลายเฟรม
การเปลี่ยนจํานวนภาพท่ีแสดง ให้หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัไปทางซ้าย เม่ือแสดง
รูปภาพแบบเตม็เฟรม

หมนุไปทางซ้ายเพือ่ดูภาพเพ่ิมข้ึน

100-0001100-0001

หมนุไปทางขวาเพือ่ดูภาพลดข้ึน

ใช้ตวัเลือกเพ่ือไฮไลท์รูปภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือดภูาพท่ีไฮไลท์แบบเตม็เฟรม (การซมูเข้าภาพท่ีเลือก ให้หมนุแป้นหมนุเลือกคํา

สัง่ด้านหลงัไปทางขวา เม่ือรูปภาพแสดงแบบเตม็เฟรมแล้ว P 34) ในการแสดงเก้าเฟรมและหนึง่ร้อยเฟรม ให้กดปุ่ มตวัเลือกขึน้

หรือลงเพ่ือดภูาพเพ่ิมเตมิ
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การลบรูปภาพการลบรูปภาพ

ในการลบภาพแตล่ะภาพ ภาพท่ีเลือกไว้หลายภาพ หรือภาพทัง้หมด ให้กดปุ่ ม b เม่ือแสดงรูปภาพแบบเตม็เฟรม แล้วเลือกจากตวั
เลือกด้านลา่ง โปรดทราบว่า ภาพทีถ่กูลบจะไม่สามารถเรียกคืนได้ คัดลอกภาพสําคัญไปยังคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์เกบ็
ข้อมูลอ่ืนๆ ก่อนทีจ่ะดาํเนินการต่อ

ลบภาพ

ทีละภาพ
ภาพที่เลือก

ทุกภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ทลีะภาพทลีะภาพ กดปุ่ มตวัเลือกไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดภูาพ และกด MENU/OK เพ่ือลบภาพปัจจบุนั (ข้อความยืนยนัจะไมป่รากฏ)

ภาพที่เลือกภาพที่เลือก
เลือกภาพแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก (ภาพในสมดุภาพหรือลําดบัการพิมพ์ท่ีแสดงด้วย S) เม่ือการทํางานเสร็จ
สมบรูณ์ ให้กด DISP/BACK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั จากนัน้เน้น ตกลง และกด MENU/OK เพ่ือลบภาพท่ีเลือกไว้

ทกุภาพทกุภาพ
กลอ่งโต้ตอบยืนยนัจะแสดงขึน้ ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK เพ่ือลบรูปภาพท่ีไมไ่ด้ป้องกนัทัง้หมด การกด DISP/BACK จะยกเลกิการ
ลบ โปรดทราบวา่ภาพท่ีลบไปก่อนหน้าท่ีจะกดปุ่ มนัน้จะไมส่ามารถเรียกคืนได้

 R ภาพท่ีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถลบได้ ยกเลกิการป้องกนัจากภาพท่ีต้องการลบ (P 101)

 R คณุสามารถลบภาพโดยใช้ A ลบภาพ จากเมนเูลน่

 R ถ้าข้อความปรากฏเพ่ือแจ้งวา่ภาพท่ีเลือกเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่พิมพ์ DPOF ให้กด MENU/OK เพ่ือลบภาพ
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การบั
นทกึภ

าพ
ยนตร์เบ

ื ้องต้น
 และการเล่น

การบันทกึภาพยนตร์เบือ้งต้น และการเล่นการบันทกึภาพยนตร์เบือ้งต้น และการเล่น

การบนัทกึภาพยนตร์การบนัทกึภาพยนตร์

สามารถใช้กล้องเพ่ือบนัทกึภาพยนตร์ความละเอียดสงูขนาดสัน้ได้ กล้องจะบนัทกึเสียงในสเตอริโอผา่นไมโครโฟนในตวั ห้ามปิด
ครอบไมโครโฟนระหวา่งการบนัทกึ

 1 กดปุ่ มบนัทกึภาพยนตร์ (Fn1) เพ่ือเร่ิมต้นบนัทกึ

ไฟแสดงสถานะการบนัทึก

เวลาทีเ่หลือ

 2 กดปุ่ มอีกครัง้เพ่ือสิน้สดุการบนัทกึ การบนัทกึจะสิน้สดุโดย
อตัโนมตัเิม่ือมีความยาวสงูสดุหรือเม่ือการ์ดหนว่ยความจํา

เตม็

 R คณุสามารถปรับซมูขณะท่ีอยูร่ะหวา่งการบนัทกึ

 R เลือกขนาดและอตัราเฟรมได้โดยใช้ตวัเลือก W ตัง้ค่าภาพยนตร์ 

(P 97) เลือกโหมดโฟกสัโดยใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสั (P 71) 

สําหรับการปรับโฟกสัตอ่เน่ือง ให้เลือก C หรือ เลือก S แล้วเปิดใช้

โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะ (P 92) ไมส่ามารถใช้โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะ

ในโหมดโฟกสั M
 R ขณะท่ีบนัทกึ สามารถปรับการชดเชยการรับแสงได้สงูถงึ ±2 EV

 R ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขณะบนัทกึภาพยนตร์

 Q ไมโครโฟนอาจจบัเสียงเลนส์หรือเสียงอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากกล้อง

ระหวา่งท่ีกําลงับนัทกึ

 Q อาจมีเส้นแนวตัง้หรือแนวนอนปรากฏในภาพยนตร์ท่ีมีตวัแบบท่ี
สวา่งมาก อาการนีเ้ป็นภาวะปกตแิละไมไ่ด้แสดงถงึการทํางาน

ผิดปกติ

 ความลึกฟิลด์ ความลึกฟิลด์

ปรับรูรับแสงก่อนเร่ิมการบนัทกึ เลือกจํานวน f ท่ีต่ํา เพ่ือลดราย
ละเอียดพืน้หลงั
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การบันทึกภาพยนตร์

การใช้ไมโครโฟนเสริมภายนอกการใช้ไมโครโฟนเสริมภายนอก
สามารถบนัทกึเสียงด้วยไมโครโฟนภายนอกท่ีเช่ือมตอ่โดยใช้แจ็คท่ีมีเส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 2.5 มม. ไม่
สามารถใช้ไมโครโฟนท่ีต้องมีบสัพาวเวอร์ โปรดดรูายละเอียดในคูมื่อไมโครโฟน

 R ข้อความท่ีแสดงท่ีด้านขวาจะปรากฏเม่ือเช่ือมตอ่ไมโครโฟนเข้ากบัชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ กด 

MENU/OK แล้วเลือก ไมค์/รีโมท > m ไมค์ ตรวจสอบการตั �งค่า
ไมค์/รีโมทชัตเตอร์

ข้ามตั �งค่า
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การบั
นทกึภ

าพ
ยนตร์เบ

ื ้องต้น
 และการเล่น

การดภูาพยนตร์์การดภูาพยนตร์์
ระหวา่งท่ีเลน่ กล้องจะแสดงภาพยนตร์ตามท่ีแสดงด้านขวา การทํางานตอ่ไปนี ้สามารถทําได้ขณะท่ี
ภาพยนตร์ปรากฏ:

การทาํงานการทาํงาน คาํอธิบายคาํอธิบาย

เร่ิม/หยดุการเลน่ชัว่คราวเร่ิม/หยดุการเลน่ชัว่คราว
กดปุ่มตวัเลือกลง เพ่ือเร่ิมต้นการเลน่ กดอีกครัง้เพ่ือหยดุชัว่คราว ขณะท่ีหยดุการเลน่ชัว่คราว คณุ
สามารถกดตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือย้อนกลบัหรือเลื่อนไปข้างหน้าทีละหนึง่เฟรม

สิน้สดุการเลน่สิน้สดุการเลน่ กดปุ่มตวัเลือกขึน้ เพ่ือหยดุการเลน่

ปรับความเร็วปรับความเร็ว กดตวัเลือกซ้ายหรือขวา เพ่ือปรับความเร็วในการเลน่ขณะเลน่อยู่

ปรับระดบัเสียงปรับระดบัเสียง
กด MENU/OK เพ่ือพกัการเลน่และแสดงตวัควบคมุระดบัเสียง กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือปรับ
ระดบัเสียง และกด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือเลน่ตอ่ สามารถปรับระดบัเสียงได้โดยใช้ตวัเลือก 

b ตัง้ค่าเสียง > ปรับเสียง ในเมนกูารตัง้คา่ (P 107)

12/31/2050 10:00 AM

±0

เล่นเล่น

ไอคอนมูฟวี่

สถานะการทํางานจะแสดงในจอแสดงผลระหวา่งท่ีเลน่

 Q โปรดอยา่ให้มีสิง่ใดปิดลําโพงระหวา่งการเลน่

 Q หากเลือก เปิด ใน o ปิดเสียง & แฟลช จะทําให้ไมมี่เสียง (P 106)

แถบแสดงสถานะการทํางาน

หยุด หยุดชั�วขณะ

29m59s

 ความเร็วการเล่น ความเร็วการเล่น
กดตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือปรับความเร็วในการเลน่ขณะเลน่อยู ่ความเร็วจะแสดงด้วยหมายเลขของลกูศร 

(M หรือ N)

ลูกศร

หยุด หยุดชั�วขณะ

29m59s
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ปุ่ม Q (เมนูด่วน)ปุ่ม Q (เมนูด่วน)

กด Q สําหรับการเข้าถงึรายการตอ่ไปนีอ้ยา่งรวดเร็ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัตวัเลือกท่ีใช้งานได้ โปรดดใูนหน้าตามรายการ
ด้านลา่ง

ตั �งค่า

เลือกตั �งค่าเอง

BASE

A u เลือกตัง้ค่าเอง .................................... 85

B N ความไวแสง ....................................... 60

C U ช่วงไดนามกิ ....................................... 94

D D สมดุลย์สีขาว ...................................... 58

E h ลดเสียงรบกวน .................................. 95

F O ขนาดภาพ .......................................... 94

G T คุณภาพของภาพ ............................... 94

H P จาํลองฟิลม์ ........................................ 46

I r โทนสว่าง ............................................ 95

J s โทนมืด ............................................... 95

K f สีี ........................................................ 95

L q ความคมชัด ........................................ 95

M B ตัง้เวลาถ่าย ........................................ 57

N F ออโต้โฟกัส ......................................... 74

O p โหมดแฟลช........................................ 47

P J ความสว่าง EVF/LCD ....................... 108
 R h กาํหนดเอง และ k อุณหภมูสีิ ปรับสมดลุย์สีขาวไมส่ามารถเข้าถงึโดยใช้ปุ่ ม Q ใช้ปุ่ มฟังก์ชนั
หรือเมนถู่ายรูป

 1 กด Q เพ่ือแสดงเมนดูว่นขณะท่ีถ่ายรูป

 2 ใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือเลือกรายการแล้วหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเปลี่ยน

 3 กด Q เพ่ือออก เม่ือตัง้คา่เสร็จสิน้แล้ว

 R สามารถเลือกตวัเลือกท่ีแสดงในเมนดูว่นโดยใช้ตวัเลือก h ตัง้ปุ่ม/ปุ่มหมุน > แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน ในเมนกูารตัง้คา่ นอกจากนี ้ยงั

สามารถแสดงตวัเลือกแก้ไขเมนดูว่นโดยการกดค้างท่ีปุ่ ม Q (P 41)
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ปุ่ม Q
 (เมนูด่วน)

ปุ่ม Q (เมนูด่วน) 

การแก้ไขเมนูด่วนการแก้ไขเมนูด่วน
การเลือกรายการท่ีแสดงในเมนดูว่น:

 1 กดปุ่ ม Q ค้างไว้ระหวา่งการถ่ายภาพ

 2 เมนดูว่นปัจจบุนัจะแสดงขึน้ ใช้ตวัเลือกเพ่ือไฮไลท์รายการท่ีคณุต้องการเปลี่ยนแล้วกด MENU/OK 

คณุต้องได้รับตวัเลือกของรายการตอ่ไปนีเ้พ่ือกําหนดไปยงัปุ่ มท่ีเลือก:

ตั �งค่า จบ

เลือกตั �งค่าเอง

• เลือกตัง้คา่เอง
• ความไวแสง
• ชว่งไดนามิก
• สมดลุย์สีขาว
• ลดเสียงรบกวน
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• จําลองฟิลม์
• โทนสวา่ง
• โทนมืด

• สี
• ความคมชดั
• ตัง้เวลาถ่าย
• โฟกสัใบหน้า
• วดัแสง
• ออโต้โฟกสั
• โหมดแฟลช
• ชดเชยแฟลช
• โหมดIS
• ระบบชว่ย MF

• โหมดมฟูว่ี
• ความไวแสงถ่ายวิดีโอ
• ปรับระดบัไมค์
• ปิดเสียง & แฟลช
• ความสวา่ง EVF/LCD
• สี EVF/LCD
• ชนิดชตัเตอร์
• ไมมี่

 R เลือก ไม่มี เพ่ือไมกํ่าหนดตวัเลือกไปยงัตําแหนง่ท่ีเลือก เม่ือเลือก เลือกตัง้ค่าเอง การตัง้คา่ปัจจบุนัจะแสดงในเมนดูว่น โดยมีป้าย 

BASE

 3 ไฮไลท์รายการท่ีต้องการแล้วกด MENU/OK เพ่ือกําหนดไปยงัปุ่ มท่ีเลือก

 R นอกจากนี ้ยงัสามารถแก้ไขเมนดูว่นโดยใช้ตวัเลือก h ตัง้ปุ่ม/ปุ่มหมุน > แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน ในเมนกูารตัง้คา่ (P 110)
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ปุ่ม Fn (ฟังก์ชัน)ปุ่ม Fn (ฟังก์ชัน)

สามารถเลือกการทํางานของปุ่ มฟังก์ชัน่ทัง้เจ็ดได้โดยใช้ตวัเลือก h ตัง้ปุ่ม/ปุ่มหมุน ในเมนกูารตัง้คา่ 
(P 110) หรือโดยการกดปุ่ ม DISP/BACK ค้างไว้แล้วเลือกปุ่ มจากเมนท่ีูแสดงด้านขวา ตวัเลือกท่ีใช้ได้
รวมถงึ:

Fn1
Fn2
Fn3
Fn4
Fn5
Fn6
Fn7

ตั �งฟังก์ชั�น(Fn)

• ตัง้ BKT/Adv. (P 45, 98)
• พรีวิวชดัตืน้ (P 53)
• ความไวแสง (P 60)
• ตัง้เวลาถ่าย (P 57)
• ขนาดภาพ (P 94)
• คณุภาพของภาพ (P 94)
• ชว่งไดนามิก (P 94)
• จําลองฟิลม์ (P 46)

• สมดลุย์สีขาว (P 58)
• วดัแสง (P 63)
• ออโต้โฟกสั (P 44, 74)
• โฟกสัแบบพืน้ท่ี (P 49, 75)
• โหมดแฟลช (P 47)
• ชดเชยแฟลช (P 97)
• เลือกตัง้คา่เอง (P 85)
• ถ่ายวิดีโอ (P 37, 44)

• โฟกสัใบหน้า (P 92)
• RAW (P 83)
• ตัง้คา่รูรับแสง (P 98)
• การสื่อสารไร้สาย (P 49, 118)
• ชนิดชตัเตอร์ (P 99)
• ตรวจแสงโหมดแมนนวล (P 108)
• เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ (P 109)
• ไมมี่

การปิดใช้งานปุ่ มท่ีเลือก ให้เลือก ไม่มี
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ปุ่ม Q
 (เมนูด่วน)

ปุ่ม Fn (ฟังก์ชัน) 
ปุ่ม (ฟั

งก์ชัน)
ปุ่ม Fn (ฟั

งก์ชัน)

ตวัเลือกคา่เร่ิมต้นจะแสดงด้านลา่ง:

ปุ่ ม Fn1 ปุ่ ม Fn2 ปุ่ ม Fn3 ปุ่ ม Fn4

การบนัทึกภาพยนตร์ (P 37, 44) ออโตโ้ฟกสั (P 44, 74) การถ่ายคร่อมและฟิลเตอร์ขัน้สูง 
(P 45)

จําลองฟิล์ม (P 46)

ปุ่ ม Fn5 ปุ่ ม Fn6 ปุ่ ม Fn7

โหมดแฟลช (P 47) การเลือกเฟรมโฟกสั (P 49, 75) ตวัเลือกไร้สาย (P 49, 118)

 R คณุยงัสามารถแสดงตวัเลือกสําหรับปุ่ มฟังก์ชัน่ตา่งๆ โดยกดปุ่ มค้างไว้

   ปุุ่ม Fn1 ปุุ่ม Fn1
เพ่ือป้องกนัการทํางานโดยไมต่ัง้ใจของปุ่ ม Fn1 ระหวา่งใช้งานแป้นหมนุชดเชยแสง
จะเข้าใช้ฟังก์ชัน่ท่ีกําหนด (ตามคา่เร่ิมต้นคือ การบนัทกึภาพยนตร์) ได้โดยการกดปุ่ มค้างไว้เทา่นัน้ 

จะไมส่ามารถกําหนดฟังก์ชัน่ใหมโ่ดยการกดค้างท่ีปุ่ ม การกําหนดฟังก์ชัน่ใหมไ่ปยงัปุ่ ม Fn1 ให้กดค้างท่ีปุ่ ม 

DISP/BACK (P 42) หรือใช้ตวัเลือก h ตัง้ปุ่ม/ปุ่มหมุน ในเมนตูัง้คา่ (P 110)
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หน้าที่เร่ิมต้นหน้าที่เร่ิมต้น

เนือ้หาตอ่ไปนีอ้ธิบายถงึหน้าท่ีเร่ิมต้นท่ีกําหนดไปยงัปุ่ มฟังก์ชัน่ (Fn1–Fn7)

การบันทกึภาพยนตร์ (Fn1)การบันทกึภาพยนตร์ (Fn1)
กดปุ่ มเพ่ือเร่ิมต้นหรือหยดุการบนัทกึภาพยนตร์ (P 37)

ออโต้โฟกัส (Fn2)ออโต้โฟกัส (Fn2)
เลือกออโต้โฟกสัสําหรับโหมดโฟกสั S และ C

 R สามารถเข้าถงึการเลือกโหมดออโต้โฟกสัโดยใช้ตวัเลือก 

G ตัง้ออโต้โฟกัส ในเมนถู่ายรูปได้เชน่กนั (P 91)
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ปุ่ม Q
 (เมนูด่วน)

หน้าที่เริ่มต้น
ปุ่ม (ฟั

งก์ชัน)
ปุ่ม Fn (ฟั

งก์ชัน)

การถ่ายคร่อมและฟิลเตอร์ข้ันสูง (Fn3)การถ่ายคร่อมและฟิลเตอร์ข้ันสูง (Fn3)
สามารถใช้ปุ่ มท่ีมีหน้าท่ีนีเ้พ่ือเลือกตวัเลือกการถ่ายคร่อมหรือฟิลเตอร์ขัน้สงูได้

 R สามารถเข้าถงึตวัเลือกการถ่ายคร่อมและฟิลเตอร์ขัน้สงูจากเมนถู่ายรูปได้เชน่กนั (P 98)

 ■ ถ่ายคร่อม

AE BKT
O การถ่ายคร่อมการรบัแสง (AE)

W การถ่ายคร่อมความไวแสง (ISO)
X การถ่ายคร่อมจําลองฟิล์ม
Y การถ่ายคร่อมช่วงไดนามิก
H การถ่ายคร่อมสมดลุย์สีขาว

เม่ือหมนุแป้นหมนุ DRIVE เป็น BKT1 หรือ BKT2 การกดปุ่ มจะแสดง

ตวัเลือกการถ่ายคร่อม (P 65) กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือเลือก

ประเภทการถ่ายคร่อม หากมี จากนัน้คณุสามารถกดปุ่ มตวัเลือกซ้าย

หรือขวาเพ่ือเลือกจํานวนการถ่ายคร่อม

 ■ ฟิลเตอร์ขัน้สูง
เม่ือหมนุแป้นหมนุ DRIVE เป็น Adv.1 หรือ Adv.2 การกดปุ่ มจะแสดงตวัเลือกฟิลเตอร์ขัน้สงู (P 67) กดปุ่ ม

ตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือเลือกฟิลเตอร์ท่ีต้องการ

ฟิลเตอร์ขั �นสูง

แบบกล้องทอย
สร้างเงาที�ขอบภาพ
แบบถ่ายจากกล้องทอย
(เอฟเฟ็คย้อนยุค)
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หน้าที่เริ่มต้น

จาํลองฟิล์ม (Fn4)จาํลองฟิล์ม (Fn4)
จําลองเอฟเฟกต์ชนิดตา่งๆ ของฟิล์ม รวมทัง้ ขาวดํา (โดยมีหรือไมมี่ฟิลเตอร์สี) กดปุ่ มฟังก์ชนั
เพ่ือแสดงตวัเลือกท่ีปรากฏด้านลา่ง จากนัน้กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ตวัเลือกแล้ว
กด MENU/OK เพ่ือเลือก

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

  cc  (PROVIA/สีปกติ)(PROVIA/สีปกติ) การผลติสีปกตใิหม ่เหมาะสําหรับตวัแบบหลายประเภท ตัง้แตภ่าพคนไปจนถงึภาพวิว

    (Velvia/สดใส)(Velvia/สดใส) กลุม่สีคอนทราสต์สงูของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่ายธรรมชาติ

  ee  (ASTIA/ต่ํา)(ASTIA/ต่ํา)
มีชว่งสีท่ีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะท่ีชว่ยเก็บรักษาสีนํา้เงินสวา่งของท้องฟ้าชว่งกลางวนั แนะนํา
ให้ใช้สําหรับภาพคนกลางแจ้ง

  ii  (CLASSIC CHROME)(CLASSIC CHROME) คอนทราสต์ของสีออ่นและเงาท่ีกว้างสําหรับภาพท่ีสงบ

  gg  (PRO Neg. Hi)(PRO Neg. Hi) มีคอนทราสต์มากกวา่ h (PRO Neg. Std) เลก็น้อย แนะนําให้ใช้สําหรับภาพคนกลางแจ้ง

  hh  (PRO Neg. Std)(PRO Neg. Std) กลุม่โทนสีออ่น ชว่งสีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิว เป็นตวัเลือกท่ีดีสําหรับการถ่ายภาพบคุคลในสตดูโิอ

  bb  (โมโนโครม)(โมโนโครม) ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน

  ee  (โมโน + ฟิลเตอร์ เหลือง)(โมโน + ฟิลเตอร์ เหลือง) ถ่ายรูปขา่วดําโดยเพ่ิมคอนทราสต์เลก็น้อย การตัง้คา่นีย้งัลดโทนสีความสวา่งของท้องฟ้าลงเลก็น้อย

  dd  (โมโนโครม + ฟิลเตอร์ แดง)(โมโนโครม + ฟิลเตอร์ แดง) ถ่ายรูปขา่วดําโดยเพ่ิมคอนทราสต์ การตัง้คา่นีย้งัลดโทนสีความสวา่งของท้องฟ้าลง

  ff  (โมโน + ฟิลเตอร์ เขียว)(โมโน + ฟิลเตอร์ เขียว) ทําให้โทนสีผิวของภาพคนแบบขาวดําออ่นลง

  ff  (ซีเปีย)(ซีเปีย) ถ่ายรูปภาพในรูปแบบซีเปีย

 R ตวัเลือกจําลองฟิล์มสามารถรวมกบัการตัง้คา่โทนและความคมชดั (P 95)

 R สามารถเข้าถงึตวัเลือกจําลองฟิล์มจากเมนถู่ายรูปได้เชน่กนั (P 94)
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ปุ่ม Q
 (เมนูด่วน)

หน้าที่เริ่มต้น
ปุ่ม (ฟั

งก์ชัน)
ปุ่ม Fn (ฟั

งก์ชัน)

โหมดแฟลช (Fn5)โหมดแฟลช (Fn5)
ใช้แฟลชในตวัสําหรับเพ่ิมแสงเม่ือถ่ายรูปกลางคืนหรือในร่มท่ีมี
แสงน้อย

 1 เลื่อนก้าน N ตามท่ีแสดงเพ่ือยกแฟลช

 Q ใช้ความระมดัระวงัเพราะอาจบาดเจ็บได้จากสว่นปลายของ

แฟลชท่ียกขึน้

 2 กดปุ่ มฟังก์ชัน่เพ่ือแสดงตวัเลือกตอ่ไปนี ้จากนัน้ใช้ตวัเลือก

เพ่ือไฮไลท์ตวัเลือกแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือก

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

AA (ออโต้แฟลช)/ (ออโต้แฟลช)/

KK (แก้ตาแดง) (แก้ตาแดง) * *

ยิงแฟลชเม่ือจําเป็น แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์
สว่นใหญ่

NN (ใช้แฟลช)/ (ใช้แฟลช)/
LL (ใช้แฟลช) (ใช้แฟลช) * *

ยิงแฟลชเม่ือถ่ายรูป ใช้สําหรับตวัแบบท่ีมีไฟ
ด้านหลงัหรือสําหรับการใช้สีธรรมชาตเิม่ือถ่าย
รูปในไฟสวา่ง

FF (สโลว์ซงิค์)/ (สโลว์ซงิค์)/
MM (ตาแดง&สโลว์) (ตาแดง&สโลว์) * *

ถ่ายทัง้ตวัแบบหลกัและพืน้หลงัท่ีอยูใ่นบริเวณ
แสงน้อย (โปรดทราบวา่ฉากท่ีมีความสวา่งมาก
อาจได้รับแสงมากเกินไป)

ll  (มา่นชตัเตอร์จงัหวะสอง(มา่นชตัเตอร์จงัหวะสอง)/)/
dd ( (มา่นชตัเตอร์จงัหวะสองมา่นชตัเตอร์จงัหวะสอง)) * *

แฟลชจะยิงออกทนัทีก่อนปิดชตัเตอร์

DD (COMMANDER) (COMMANDER)
สามารถใช้แฟลชในตวัเพ่ือควบคมุอปุกรณ์เสริม
ชดุแฟลชระยะไกล

PP (ไมใ่ช้แฟลช) (ไมใ่ช้แฟลช)
ไมยิ่งแฟลชแม้ตวัแบบจะอยูใ่นท่ีแสงน้อย 
แนะนําให้มีขาตัง้กล้อง

* สามารถใช้งานลบตาแดงในโหมดเหลา่นีเ้ม่ือโฟกสัใบหน้า

อจัฉริยะทํางานอยู ่(P 92) และเปิดลบตาแดง (P 97) 
การลบตาแดงจะใช้เพ่ือลด “ตาแดง” ท่ีเกิดจากการสะท้อน
ของแฟลชกบัจอประสาทตาเรตนิาของตวัแบบท่ีเป็นบคุคล

ตามภาพท่ีแสดงด้านขวา
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หน้าที่เริ่มต้น

 Q ขึน้อยูก่บัระยะทางถงึวตัถ ุบางเลนส์อาจทิง้เงาในรูปภาพท่ีถ่ายเม่ือใช้แฟลช

 R นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกแฟลชโดยใช้ตวัเลือก p แฟลช ตดิตัง้ ในเมนถู่ายรูป (P 9797)

 R การกดแฟลชลงจะปิดแฟลช (P) และป้องกนัการยิงแฟลชแม้ตวัแบบจะอยูใ่นท่ีมีแสงน้อย แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้อง ดแฟลชลงเม่ือมีการห้าม

ถ่ายรูปโดยใช้แฟลชหรือการถ่ายรูปโดยใช้แสงธรรมชาตใินท่ีมีแสงน้อย ขอแนะนําให้คณุลดแฟลชเม่ือปิดกล้อง

 R หาก p ปรากฎขึน้เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ กล้องจะยิงแฟลชเม่ือถ่ายรูป

 R ยกเว้นในโหมด Commander ซึง่อาจมีการยิงแฟลชหลายครัง้ในภาพเดียว โปรดอยา่เคลื่อนย้ายกล้องจนกวา่จะถ่ายรูปเสร็จ

 ความเร็วซงิค์แฟลช ความเร็วซงิค์แฟลช

แฟลชจะซงิโครไนซ์กบัความเร็วท่ีความเร็วชตัเตอร์ 1/180 s หรือช้ากวา่

 ชุดแฟลชอุปกรณ์เสริม ชุดแฟลชอุปกรณ์เสริม

สามารถใช้กล้องกบัอปุกรณ์เสริมชดุแฟลชเสริมภายนอก FUJIFILM ได้ ห้ามใช้ชดุแฟลชจากผู้ผลติรายอ่ืนท่ีต้องใช้แรงดนัไฟฟ้าสงูกวา่ 300 V 

กบัฐานเสียบแฟลช

 โหมดแฟลชและโหมดถ่ายภาพ โหมดแฟลชและโหมดถ่ายภาพ

โหมดแฟลชท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามโหมดถ่ายภาพ (P 152):
โหมดแฟลชโหมดแฟลช PP SS AA MM Adv.Adv. jj uu SS hh ZZ MM NN OO HH pp QQ RR ss ff UU VV WW FF rr  **

AA ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
NN ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
FF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
ll ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
DD ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

* การถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย
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ปุ่ม Q
 (เมนูด่วน)

หน้าที่เริ่มต้น
ปุ่ม (ฟั

งก์ชัน)
ปุ่ม Fn (ฟั

งก์ชัน)

การเลือกเฟรมโฟกัส (Fn6)การเลือกเฟรมโฟกัส (Fn6)
กดปุ่ มเพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสัสําหรับโหมดโฟกสั S และ C ขัน้ตอน
อาจแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับโหมดออโต้โฟกสั 
(P 75)

 R สามารถเข้าถงึโหมดการเลือกพืน้ท่ีโฟกสัได้โดยใช้ตวัเลือก 
G ตัง้ออโต้โฟกัส ในเมนถู่ายรูป (P 91)

ตัวเลือกไร้สาย (Fn7)ตัวเลือกไร้สาย (Fn7)
กดปุ่ มฟังก์ชัน่ในโหมดถ่ายรูปเพ่ือเช่ือมตอ่ไปยงัสมาร์ทโฟนหรือ
แทบ็แลต็ผา่นทาง Wi-Fi (P 118) เม่ือทําการเช่ือมตอ่แล้ว คณุ
สามารถควบคมุกล้องจากโทรศพัท์หรือดาวน์โหลดข้อมลูใน
เคร่ืองได้

 R สามารถเข้าถงึตวัเลือกไร้สายจากเมนถู่ายรูปและการเลน่ได้เชน่

กนั (P 98, 100)
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เพิม่เตมิเก่ียวกับการถ่ายภาพ และการเล่นเพิม่เตมิเก่ียวกับการถ่ายภาพ และการเล่น

การเลือกโหมดการเลือกโหมด

ใช้ก้านตวัเลือกโหมดออโต้เพ่ือสลบัระหวา่งโหมดแมนวล (P, S, A, M) และโหมดออโต้

 ■ โหมด P, S, A และ M
หมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปยงั z เพ่ือถ่ายภาพในโหมด P, 

S, A และ M

 รูรับแสง รูรับแสง

สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้วงแหวนปรับรูรับแสง หากไมไ่ด้ตอ่เลนส์

เข้ากบัวงแหวนปรับรูรับแสง สามารถปรับรูรับแสงได้โดยใช้ตวัเลือก 
e ตัง้ค่ารูรับแสง ในเมนถู่ายรูป (P 98) เลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่

ออโต้ เพ่ือปรับรูรับแสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั

 ■ โหมดออโต้
หมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปยงั AUTO (ออโต้) เพ่ือให้กล้อง

ปรับการตัง้คา่ให้เหมาะกบัต้นแบบ

 การเลือกฉาก การเลือกฉาก

ในโหมดออโต้ คณุเลือกตวัเลือกสําหรับประเภทของตวัแบบท่ีแตก

ตา่งกนั โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั หรือใช้ตวัเลือก 
A ฉากถ่ายภาพ ในเมนถู่ายรูป
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เพ
ิม่เตมิเกี่ยวกับ

การถ่ายภ
าพ

 และการเล่น
การเลือกโหมดการรับแสงการเลือกโหมดการรับแสง

เม่ือหมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปยงั z คณุสามารถเลือกจากโหมดการรับแสงตอ่ไปนี:้ โปรแกรม AE (P), เน้นชตัเตอร์ AE (S), 
เน้นรูรับแสง AE (A) และแมนวล (M)

โปรแกรม AE (P)โปรแกรม AE (P)
การทําให้กล้องปรับทัง้ความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงเพ่ือให้ได้การรับแสงท่ีเหมาะสม 
ให้หมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปยงั z แล้วตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงไป

ยงั A P จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล

 Q หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง ความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงจะแสดง

เป็น “– – –” สวิตช์โหมดการรบัแสง

P 4000 5.6 400

 สลับโปรแกรม สลับโปรแกรม
หากต้องการ คณุสามารถหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า เพ่ือเลือกการรวมรูปแบบอ่ืนของความเร็ว
ชตัเตอร์และรูรับแสงโดยไมป่รับการรับแสง (สลบัโปรแกรม) คา่ใหมข่องความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงจะ

แสดงด้วยสีเหลือง ไมส่ามารถใช้การสลบัโปรแกรมหากตดิระบบรองรับแฟลช TTL ออโต้ 

หรือหากเลือกตวัเลือกออโต้สําหรับ U ช่วงไดนามกิ ในเมนถู่ายรูป (P 94)

การยกเลกิสลบัโปรแกรม ให้ปิดกล้อง

P 4000 5.6 400

ความเร็วชตัเตอร์

รูรบัแสง
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การเลือกโหมดการรับแสง

เน้นชัตเตอร์ AE (S)เน้นชัตเตอร์ AE (S)
การปรับความเร็วชตัเตอร์แบบแมนวลขณะท่ีให้กล้องเลือกรูรับแสงสําหรับการรับ
แสงท่ีเหมาะสม ให้หมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปท่ี z แล้วตัง้คา่รูรับแสงไปยงั A 
แล้วใช้แป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ S จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล

 R ท่ีการตัง้คา่อ่ืนนอกเหนือจาก 180X ยงัสามารถปรับความเร็วชตัเตอร์โดยเพ่ิมครัง้ละ 
1/3 EV โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า สามารถปรับความเร็วชตัเตอร์ได้แม้

ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

 Q หากไมส่ามารถรับแสงท่ีถกูต้องตามความเร็วชตัเตอร์ท่ีเลือก รูรับแสงจะแสดงเป็นสีแดง

เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ ปรับความเร็วชตัเตอร์จนกวา่ได้คา่รับแสงท่ีถกูต้อง

 Q หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง รูรับแสงจะแสดงเป็น “– – –”

สวิตช์โหมดการรบัแสง

5.6 400S 4000
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 และการเล่น
การเลือกโหมดการรับแสง

เน้นรูรับแสง AE (A)เน้นรูรับแสง AE (A)
การปรับรูรับแสงแบบแมนวลขณะท่ีให้กล้องเลือกความเร็วชตัเตอร์สําหรับการรับ
แสงท่ีเหมาะสม ให้หมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปท่ี z แล้วหมนุแป้นหมนุความเร็ว
ชตัเตอร์ไปยงั A แล้วปรับรูรับแสงตามท่ีต้องการ A จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล

 R สามารถปรับรูรับแสงได้แม้ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

 Q หากไมส่ามารถรับแสงท่ีถกูต้องตามรูรับแสงท่ีเลือก ความเร็วชตัเตอร์จะแสดงเป็นสีแดง

เม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ ปรับรูรับแสงจนกวา่ได้คา่รับแสงท่ีถกูต้อง

 Q หากตวัแบบอยูน่อกระยะการวดัแสงของกล้อง ความเร็วชตัเตอร์จะแสดงเป็น “– – –”

สวิตช์โหมดการรบัแสง

A 4000 5.6 400

 พรีววิชัดตื่น พรีววิชัดตื่น
เม่ือกําหนด L พรีววิชัดตืน้ ไปยงัปุ่ มฟังก์ชัน่ (P 42) การกดปุ่ มจะหยดุการลดรูรับแสงไปเป็นการตัง้

คา่ท่ีเลือก ชว่ยให้สามารถดตูวัอยา่งความลกึฟิลด์ในจอแสดงผลได้

สามารถดตูวัอยา่งความลกึฟิลด์ได้โดยใช้สญัลกัษณ์ความลกึฟิลด์ในจอภาพมาตรฐาน กด DISP/BACK 

เพ่ือสลบัสญัลกัษณ์โหมดแสดงผลจนกวา่สญัลกัษณ์มาตรฐานจะปรากฏ
A 5.6 400

01 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 10

5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0

ความลึกของฟิลด์
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การเลือกโหมดการรับแสง

แมนวลรับแสง (M)แมนวลรับแสง (M)
คณุสามารถปรับคา่การรับแสงท่ีกล้องแนะนําได้ โดยการหมนุก้านตวัเลือกโหมดออ
โต้ไปท่ี z และตัง้คา่ทัง้ความเร็วชตัเตอร์ และรูรับแสงไปเป็นคา่อ่ืนท่ีไมใ่ช ่A M จะ
ปรากฏขึน้ในจอแสดงผล

 R ท่ีการตัง้คา่อ่ืนนอกเหนือจาก 180X ยงัสามารถปรับความเร็วชตัเตอร์โดยเพ่ิมครัง้ละ 
1/3 EV โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า

 R การแสดงผลแมนวลรับแสงจะมีสญัลกัษณ์การรับแสงท่ีแสดงจํานวนของภาพท่ีมี

ปริมาณการรับแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปท่ีการตัง้คา่ปัจจบุนั

สวิตช์โหมดการรบัแสง

01 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 10

M 5.6 4004000

สญัลกัษณ์การรบัแสง

 การตรวจแสง การตรวจแสง
การตรวจแสงในจอภาพ LCD ให้เลือก เปิด สําหรับ A ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > ตรวจ

แสง โหมดแมนวล เลือก ปิด เม่ือใช้แฟลช หรือในโอกาสอ่ืนท่ีการรับแสงอาจเปลี่ยน

เม่ือถ่ายภาพ
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การเลือกฉากถ่ายภาพการเลือกฉากถ่ายภาพ

เม่ือก้านตวัเลือกโหมดออโต้หมนุไปยงั AUTO (ออโต้) คณุสามารถหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกจากประเภทของตวั
แบบในรายการด้านลา่ง

 R นอกจากนีย้งัสามารถเลือกประเภทของตวัแบบโดยใช้ตวัเลือก A ฉากถ่ายภาพ ในเมนถู่ายรูป

โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

SS SR AUTO ขัน้สูง SR AUTO ขัน้สูง กล้องจะตัง้คา่ไปยงัฉากท่ีเหมาะสมโดยอตัโนมตัิ

hh ภาพคน ภาพคน เลือกสําหรับการถ่ายรูปบคุคล

ZZ ปรับผิวหน้า ปรับผิวหน้า ประมวลผลภาพบคุคลเพ่ือให้ตวัแบบมีผิวพรรณเรียบเนียน ดเูป็นธรรมชาติ

MM ภาพววิ ภาพววิ เลือกสําหรับภาพกลางวนัของอาคารและทิวทศัน์

NN ภาพกีฬา ภาพกีฬา เลือกเม่ือถ่ายรูปตวัแบบท่ีเคลื่อนไหว

OO กลางคืน กลางคืน เลือกโหมดนีส้ําหรับภาพพลบค่ําท่ีมีแสงน้อยหรือกลางคืน

HH กลางคืน (ฐาน) กลางคืน (ฐาน) เลือกโหมดนีส้ําหรับการใช้ความเร็วชตัเตอร์ต่ําเม่ือถ่ายรูปกลางคืน

pp พลุไฟ พลุไฟ มีการใช้ความเร็วชตัเตอร์ต่ําเพ่ือถ่ายรูปการระเบดิของดวงไฟจากดอกไม้ไฟ

QQ ตะวันตก ตะวันตก เลือกโหมดนีเ้พ่ือบนัทกึภาพสีสดใสในชว่งพระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์ตก

RR หมิะ หมิะ เลือกสําหรับการถ่ายรูปท่ีคมชดัและชดัเจน ซึง่จบัภาพความสวา่งของฉากท่ีมาจากแสงสะท้อนของหิมะสีขาว

ss ทะเล ทะเล เลือกสําหรับการถ่ายรูปท่ีคมชดัและชดัเจน ซึง่จบัภาพความสวา่งของชายหาดกลางแดด

ff ใต้นํา้ ใต้นํา้ ลดการแสงสีนํา้เงินท่ีมกัเก่ียวข้องกบัแสงไฟใต้นํา้

UU ปาร์ตี ้ ปาร์ตี ้ ถ่ายรูปแสงพืน้หลงัในร่มท่ีมีแสงน้อย

VV ดอกไม้ ดอกไม้ ใช้ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทกุสภาพแสง

WW ตวัอักษร ตวัอักษร ถ่ายรูปท่ีชดัเจนของสิง่พิมพ์ท่ีเป็นข้อความหรือภาพวาด
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การเลือกฉากถ่ายภาพ

 ■S SR AUTO ขัน้สูง
ฉากท่ีเลือกโดยกล้องในโหมด S SR AUTO ขัน้สูง จะแสดงด้วยไอคอนในจอแสดงผล
a ออโต้
c ภาพววิ

d กลางคืน
h กลางคืน (ฐาน) 
e โหมดมาโคร 
v ตะวันตก

x ท้องฟ้า
z ท้องฟ้า & ต้นไม้

g ถ่ายภาพย้อนแสง
a ภาพคน&เคล่ือนไหว
u ทะเล
w หมิะ

y ต้นไม้
d ภาพคน

c วัตถุเคล่ือนที่
b ถ่ายภาพย้อนแสง&เคล่ือนไหว

 Q โหมดท่ีเลือกอาจแตกตา่งกนัตามสภาพการถ่ายรูป หากโหมดและตวัแบบไมต่รงกนั ให้เลือกฉากด้วยตนเอง
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 และการเล่น
นาฬิกาตัง้เวลานาฬิกาตัง้เวลา

ใช้การตัง้เวลาสําหรับการถ่ายภาพตวัเองหรือป้องกนัภาพสัน่ไหวท่ีเกิดจากการสัน่ของกล้อง

 1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพ่ือแสดงเมนู
ถ่ายรูป กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ 

B ตัง้เวลาถ่าย แล้วกด MENU/OK

 2 กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ตวัเลือกท่ี

ต้องการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือก 

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

RR  2 วิ  2 วิ

ชตัเตอร์จะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสองวินาทีหลงัจาก
กดปุ่ มชตัเตอร์ ใช้เพ่ือลดการเบลอท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหว
ของกล้องเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์

SS  10 วิ  10 วิ
ชตัเตอร์จะถกูปลอ่ยเป็นเวลาประมาณสบิวินาทีหลงัจาก
กดปุ่ มชตัเตอร์ ใช้สําหรับถ่ายภาพท่ีคณุต้องการถ่ายตวัเอง

ปิดปิด ปิดระบบตัง้เวลาถ่ายรูปเอง

 3 กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่เพ่ือโฟกสั

 Q ยืนด้านหลงักล้องถ่ายรูปเม่ือใช้ปุ่ มชตัเตอร์ การยืนด้านหน้า

ของเลนส์อาจมีผลรบกวนตอ่โฟกสัและการรับแสง

 4 กดปุ่ มชตัเตอร์ท่ีเหลือลงจนสดุเพ่ือ
เร่ิมต้นการตัง้เวลา จอแสดงผลใน
จอภาพจะแสดงให้เหน็จํานวน
วินาทีท่ีเหลือจนกวา่จะกดปุ่ ม

ชตัเตอร์ หากต้องการหยดุการตัง้เวลาก่อนจะถ่ายภาพ ให้

กด DISP/BACK

ไฟของระบบตัว้เวลาท่ีอยูด้่าน

หน้าของกล้องจะกะพริบทนัที

ก่อนถ่ายภาพ หากเลือกตัง้

เวลาสองวินาท่ี ไฟระบบตัง้

เวลาจะกะพริบเม่ือนาฬิกาตัง้

เวลานบัถอยหลงั

 R นาฬิกาตัง้เวลาจะปิดอตัโนมตัเิม่ือปิดกล้อง

99
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สมดุลย์สีขาวสมดุลย์สีขาว

เพ่ือให้ได้สีธรรมชาต ิให้เลือกตวัเลือกสมดลุย์สีขาวท่ีเข้ากบัแหลง่กําเนิดแสง

 1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพ่ือแสดงเมนถู่ายรูป กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ D สมดุลย์สีขาว แล้วกด 
MENU/OK

 2 กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือก กลอ่งข้อความท่ีแสดงด้านขวา

จะปรากฏ ใช้ตวัเลือกเพ่ือปรับสมดลุย์สีขาวแบบละเอียด หรือกด DISP/BACK เพ่ือออกโดยไมป่รับแบบละเอียด

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้ออโต้ มีการปรับสมดลุย์สีขาวโดยอตัโนมตัิ

hh คา่วดัแสงสําหรับสมดลุย์สีขาว (P 59)

kk

การเลือกตวัเลือกนีจ้ะแสดงรายการอณุหภมิูของ
สี (P 59) ไฮไลท์อณุหภมิูแล้วกด MENU/OK เพ่ือ
เลือกตวัเลือกท่ีไฮไลท์ แล้วแสดงข้อความปรับ
ละเอียด

ii สําหรับตวัแบบท่ีอยูก่ลางแดดจ้า

jj สําหรับตวัแบบท่ีอยูใ่นร่ม

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

kk
ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ 
“ขาวธรรมชาติ”

ll
ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ 
“ขาวอมเหลือง”

mm
ใช้งานภายใต้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์แบบ 
“ขาวนวล”

nn ใช้งานภายใต้หลอดไส้ร้อน

gg ลดการแสงสีนํา้เงินท่ีมกัเก่ียวข้องกบัแสงไฟใต้นํา้

R:0 B:0

ปรับเลื�อน WB ออโต้

ตั �งค่า

 R สมดลุย์สีขาวจะปรับสําหรับแสงแฟลชในโหมด ออโต้ และ g เทา่นัน้ ปิดแฟลชโดยใช้ตวัเลือกสมดลุย์สีขาวอ่ืน

 R ผลลพัธ์อาจแตกตา่งกนัตามสภาพของการถ่ายรูป เลน่ภาพหลงัจากถ่ายภาพแล้วเพ่ือตรวจสอบสี
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สมดุลย์สีขาว

  hh: สมดุลย์สีขาวกาํหนดเอง: สมดุลย์สีขาวกาํหนดเอง

เลือก h เพ่ือปรับสมดลุย์สีขาวสําหรับสภาพแวดล้อมแสงท่ีไมป่กติ ตวัเลือกการวดัสมดลุย์สีขาวจะแสดงขึน้ เฟรมวตัถสุีขาวเพ่ือให้อยูใ่น

จอแสดงผล แล้วกดปุ่ มชตัเตอร์ลงทัง้หมดจนสดุเพ่ือวดัสมดลุย์สีขาว (การเลือกคา่กําหนดเองลา่สดุ และออกโดยไมว่ดัสมดลุย์สีขาว ให้กด 

DISP/BACK หรือกด MENU/OK เพ่ือเลือกคา่ลา่สดุ แล้วแสดงข้อความปรับละเอียด)

• หาก “เสร็จสมบรูณ์” แสดงขึน้ ให้กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่สมดลุย์สีขาวไปยงัคา่ท่ีวดัได้

• หาก “แสงน้อยไป” แสดงขึน้ ให้เพ่ิมการชดเชยการรับแสง (P 62) แล้วลองใหมอี่กครัง้

• หาก “แสงมากไป” แสดงขึน้ ให้ลดการชดเชยการรับแสง (P 62) แล้วลองใหมอี่กครัง้

  kk: อุณหภมูสีิ: อุณหภมูสีิ

อณุหภมิูสีเป็นการวดัเพ่ือกําหนดคา่สีของแหลง่กําเนิดแสง โดยแสดงเป็นหนว่ยเคลวิน (K) แหลง่กําเนิดแสงท่ีมีอณุหภมิูสีใกล้เคียงกบัแสง

อาทิตย์โดยตรงจะเป็นสีขาว แหลง่กําเนิดแสงท่ีมีอณุหภมิูสีต่ํากวา่จะมีสีเหลืองหรือสีแดง ขณะท่ีอณุหภมิูสีท่ีสงูกวา่จะเป็นออกเป็นสีนํา้เงิน 

คณุสามารถจบัคูอ่ณุหภมิูสีกบัแหลง่กําเนิดแสงตามท่ีแสดงในตารางตอ่ไปนี ้หรือเลือกตวัเลือกท่ีแตกตา่งอยา่งชดัเจนจากสีของแหลง่กําเนิด

แสงเพ่ือทําให้ภาพ “อุน่ขึน้” หรือ “เยน็ลง” 

เลือกแหลง่กําเนิดแสงท่ีมีสีแดงมากขึน้ หรือภาพท่ี “เยน็ลง” เลือกแหลง่กําเนิดแสงท่ีมีสีนํา้เงินมากขึน้ หรือภาพท่ี “อุน่ขึน้”

2000 K

แสงเทียน

5000 K

แสงอาทิตย์โดยตรง

15000 K

ทอ้งฟ้าสีน้ําเงิน
อาทิตย์ตก/อาทิตย์ข้ึน ทีร่่ม
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ความไวแสงความไวแสง

“ความไวแสง” หมายถงึความไวแสงของกล้อง เลือกคา่ระหวา่ง 200 และ 6400 หรือเลือก L (100), H (12800), H (25600) หรือ 
H (51200) สําหรับกรณีพิเศษ สามารถใช้คา่ท่ีสงูกวา่เพ่ือลดภาพสัน่ไหวเม่ือแสงสวา่งน้อย ขณะท่ีคา่ท่ีต่ํากวา่จะชว่ยให้ความเร็ว
ชตัเตอร์ช้าลงหรือรูรับแสงกว้างขึน้ในท่ีท่ีมีแสงสวา่งจ้า อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ อาจมีรอยจดุปรากฏบนภาพท่ีถ่ายด้วยความไว
แสงสงู โดยเฉพาะท่ี H (51200) ในขณะท่ีการเลือก L (100) จะลดชว่งไดนามิก แนะนําให้ใช้คา่ตัง้แต ่ISO 200 ถงึ ISO 6400 ใน
กรณีสว่นใหญ่ หากเลือก ออโต้1, ออโต้2 หรือ ออโต้3 กล้องจะปรับความไวแสงอตัโนมตัโิดยตอบสนองตอ่สภาวะการถ่ายรูป

 1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพ่ือแสดงเมนถู่ายรูป กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ N ความไวแสง แล้วกด 

MENU/OK

 2 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือก

P 4000 5.6 400

P เมนูถ่ายรูป

3:2
ความไวแสง 200

F
ออโต้

PROGRAM AE

800
640
500
400
320

1000
1250

 R ความไวแสงจะไมถ่กูรีเซต็เม่ือปิดกล้อง
 R L (100) จะรีเซต็เป็น ISO 200 และ H (12800), H (25600) และ H (51200) จะรีเซต็เป็น ISO 6400 เม่ือเลือก RAW, FINE+RAW หรือ 

NORMAL+RAW สําหรับคณุภาพของภาพ (P 94) สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการตัง้คา่ท่ีใช้งานได้กบั L (100), H (12800), H (25600) 

และ H (51200) โปรดดหูน้า 152
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ความไวแสง

 ■ออโต้
สามารถใช้ตวัเลือกตอ่ไปนีเ้ม่ือเลือก ออโต้1, ออโต้2 หรือ ออโต้3:

ตวัเลือกตวัเลือก ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น
ความไวเร่ิมต้น 200200

ISO สูงสุด

800 (800 (ออโต้1ออโต้1))
1600 (1600 (ออโต้2ออโต้2))

3200 (3200 (ออโต้3ออโต้3))
SHUTTER SPEEDตํ่าสุด 1/601/60

กล้องจะเลือกความไวแสงอตัโนมตัริะหวา่งคา่เร่ิมต้นและคา่สงูสดุ ความไวแสงจะเพ่ิมขึน้สงูกวา่คา่เร่ิมต้น หากความเร็วชตัเตอร์ของ

การรับแสงออปตคิอลต่ํากวา่คา่ท่ีเลือกสําหรับ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด เทา่นัน้

 R หากคา่ท่ีเลือกสําหรับ ความไวเร่ิมต้น สงูกวา่ท่ีเลือกสําหรับ ISOสูงสุด, ความไวเร่ิมต้น จะตัง้เป็นคา่เลือกสําหรับ ISOสูงสุด

 R กล้องอาจเลือกความเร็วชตัเตอร์ต่ํากวา่ SHUTTER SPEEDตํ่าสุด หากคา่ท่ีเลือกสําหรับ ISO สูงสุด ของภาพยงัคงเป็นการรับแสงน้อยเกิน

ไป
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การชดเชยการรับแสงการชดเชยการรับแสง
หมนุแป้นหมนุการชดเชยการรับแสงเพ่ือปรับการรับแสงเม่ือถ่าย
ภาพตวัแบบท่ีสวา่งมาก มืดมาก หรือความเปรียบตา่งสงูมาก 
สามารถเหน็เอฟเฟกต์ได้ในจอแสดงผล

P 4000 5.6 400

สญัลกัษณ์การชดเชยการ
รบัแสง

เลือกค่าบวก (+) เพือ่เพ่ิมการเปิดรบัแสง

เลือกค่าลบ (–) เพือ่ลดการเปิดรบัแสง

 Q ปริมาณของการชดเชยท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามโหมดการถ่าย
รูป

 ค่าการรับแสง (EV) ค่าการรับแสง (EV)

คา่การรับแสงจะกําหนดโดยความไวแสงของเซน็เซอร์ภาพและ

ปริมาณของแสงท่ีเซน็เซอร์ได้รับ โดยเพ่ิมจํานวน EV ครัง้ละสองเทา่ 

ในขณะท่ีลดจํานวน EV ครัง้ละคร่ึงหนึง่ อาจควบคมุปริมาณแสงท่ี

เข้ามาในกล้องโดยปรับรูรับแสงและความไวชตัเตอร์

 การเลือกค่าชดเชยการรับแสง การเลือกค่าชดเชยการรับแสง
• ตวัแบบที่มีไฟด้านหลัง: เลือกคา่

ระหวา่ง +2/3 EV ถงึ +12/3 EV

• ตวัแบบที่มีแสงสะท้อนสูงหรือมีฉาก

สว่างจ้า (เชน่ ทุง่หิมะ): +1 EV

• ฉากที่มีท้องฟ้าเป็นส่วนใหญ่: +1 EV
• ตวัแบบรวมแสง (โดยเฉพาะหากถ่ายภาพพืน้หลงัมืด): –2/3 EV

• ตวัแบบสะท้อนแสงน้อย (ต้นสนหรือใบไม้สีเข้ม): –2/3 EV
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การวัดแสงการวัดแสง

เลือกวิธีท่ีจะให้กล้องวดัการรับแสง

 1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพ่ือแสดงเมนถู่ายรูป กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ C วัดแสง แล้วกด MENU/OK

 2 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือก
โหมดโหมด คาํอธิบายคาํอธิบาย

oo

(หลายจดุ)(หลายจดุ)

กล้องจะกําหนดการรับแสงทนัทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ สี และความสวา่ง
ท่ีมี แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่

pp

(เฉพาะจดุ)(เฉพาะจดุ)

กล้องจะวดัสภาพของแสงในพืน้ท่ีตรงกลางของเฟรมท่ีเทา่กบั 2% ของพืน้ท่ีทัง้หมด แนะนําให้
ใช้กบัตวัแบบท่ีมีไฟด้านหลงั และในกรณีอ่ืนท่ีพืน้หลงัมีแสงสวา่งมากกวา่หรือมืดมากกวา่ตวั
แบบหลกั

qq

(เฉลี่ย)(เฉลี่ย)

ตัง้คา่การรับแสงให้เป็นการเฉลี่ยสําหรับทัว่ทัง้เฟรม โดยมีการรับแสงท่ีสม่ําเสมอตลอดการถ่าย
ภาพหลายภาพ และมีประสทิธิภาพสําหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนท่ีตวัแบบสวมชดุสีดํา
หรือสีขาว

M เมนูถ่ายรูป

วัดแสง
เฉพาะAF

เปิด

กดสลับAE/AF LOCK
ชัดสุด

หลายจุด
เฉพาะจุด
เฉลี�ย

 Q ตวัเลือกท่ีเลือกจะมีผลเม่ือปิดโฟกสัใบหน้าอจัฉริยะเทา่นัน้ (P 92)
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แป้นหมุน DRIVEแป้นหมุน DRIVE

แป้นหมนุ DRIVE ชว่ยให้คณุเข้าถงึตวัเลือกตอ่ไปนี ้
ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

BKT1BKT1//BKT2BKT2
ถ่ายคร่อม: การตัง้คา่อาจแตกตา่งกนัโดยอตัโนมตัใินแตล่ะชดุของรูปถ่าย (P 64) สามารถ
กําหนดการตัง้คา่การถ่ายคร่อมท่ีแตกตา่งกนัไปยงั BKT1 และ BKT2 แตล่ะตําแหนง่ได้ 1

CHCH ต่อเน่ืองเป็นชุดความเร็วสูง: ถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุความเร็วสงู (P 66)

CLCL ต่อเน่ืองเป็นชุดความเร็วตํ่า: ถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุความเร็วต่ํา (P 66)

SS เฟรมเดยีว: ถ่ายครัง้ละหนึง่รูป

Adv.1Adv.1//Adv.2Adv.2
ฟิลเตอร์ขัน้สูง: ถ่ายรูปด้วยฟิลเตอร์ขัน้สงู (P 67) สามารถกําหนดฟิลเตอร์ท่ีแตกตา่งกนัไปยงั
ตําแหนง่ Adv.1 และ Adv.2 แตล่ะตําแหนง่ได้ 2

jj ฉายแสงหลายครัง้: สร้างภาพถ่ายท่ีรวมการรับแสงสองคา่ (P 68) 2

uu พาโนราม่า: ปฏิบตัติามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือสร้างภาพพาโนรามา่ (P 69) 2

1 ใช้ได้ในโหมด P, S, A และ M
2 ฟังก์ชัน่กล้องในโหมดออโต้เม่ือหมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปยงั AUTO (ออโต้)

ถ่ายคร่อมถ่ายคร่อม
การตัง้คา่อาจแตกตา่งกนัโดยอตัโนมตัใินแตล่ะชดุของรูปถ่าย

 1 หมนุแป้นหมนุ DRIVE ไปยงั BKT1 หรือ BKT2
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 2 เลือกหนึง่ตวัเลือกตอ่ไปนีโ้ดยใช้ปุ่ มฟังก์ชัน่ (P 45 ในการตัง้คา่เร่ิมต้น การเลือกโปรแกรมการถ่ายคร่อมจะถกูกําหนดไปยงัปุ่ ม 
Fn3) หรือเมนถู่ายภาพ (P 98)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AE BKTAE BKT
การเลือกจํานวนการถ่ายคร่อม แตล่ะครัง้ท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปสามภาพ: ภาพท่ีหนึง่ใช้คา่ท่ีวดัแสงสําหรับการรับแสง 
ภาพท่ีสองการรับแสงท่ีมากเกินตามจํานวนท่ีเลือก และภาพท่ีสามการรับแสงน้อยเกินไปในจํานวนท่ีเทา่กนั (โดยไมข่ึน้อยูก่บั
จํานวนท่ีเลือก การรับแสงจะไมเ่กิดขีดจํากดัของระบบการวดัแสง)

ถ่ายคร่อม ISOถ่ายคร่อม ISO
การเลือกจํานวนการถ่ายคร่อม แตล่ะครัง้ท่ีปลอ่ยชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปท่ีความไวแสงปัจจบุนั (P 60) แล้วประมวลผลเพ่ือ
สร้างสําเนาเพ่ิมเตมิสองชดุ โดยชดุหนึง่มีความไวแสงเพ่ิมขึน้และอีกชดุด้วยความไวแสงท่ีน้อยลงจากคา่ท่ีเลือก (ไมว่า่จะเลือก
จํานวนเทา่ไรก็ตาม ความไวแสงจะไมเ่กิน ISO 6400 หรือต่ํากวา่ ISO 200)

FILM SIMULATION FILM SIMULATION 

BKTBKT

แตล่ะครัง้ท่ีปลอ่ยชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายหนึง่ภาพแล้วประมวลผลเพ่ือสร้างสําเนาด้วยการตัง้คา่การจําลองฟิล์มท่ีแตกตา่งกนั 
(P 46) สามารถเลือกการตัง้คา่การจําลองฟิล์มโดยการเลือก k ตัง้ BKT/Adv. ในเมนถู่ายรูปและการเลือกประเภทการถ่าย
คร่อมโดยใช้ตวัเลือก FILM SIMULATION BKT สําหรับตวัเลือกแป้นหมนุ DRIVE ท่ีต้องการ (BKT1 ตัง้ค่า สําหรับตําแหนง่ BKT1 
หรือ BKT2 ตัง้ค่า สําหรับตําแหนง่ BKT2)

DYNAMIC RANGE DYNAMIC RANGE 

BKTBKT

ในแตล่ะครัง้ท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปสามภาพโดยมีชว่งไดนามิกตา่งกนั (P 94): 100% สําหรับภาพแรก, 200% สําหรับ
ภาพท่ีสอง และ 400% สําหรับภาพท่ีสาม ขณะท่ีใช้เอฟเฟกต์ถ่ายคร่อมชว่งไดนามิก ความไวแสงจะถกูจํากดัอยูท่ี่ต่ําสดุของ 
ISO 800 และจะคืนคา่ความไวแสงในเอฟเฟกต์ก่อนหน้าหลงัจากสิน้สดุการถ่ายคร่อม

BKT สมดุลแสงสีขาวBKT สมดุลแสงสีขาว
การเลือกจํานวนการถ่ายคร่อม แตล่ะครัง้ท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปสามภาพ: ภาพหนึง่ท่ีการตัง้คา่สมดลุย์สีขาวปัจจบุนั 
อีกภาพถ่ายแบบปรับละเอียดโดยเพ่ิมตามจํานวนท่ีเลือก และภาพสดุท้ายถ่ายแบบปรับละเอีดยโดยลดตามจํานวนท่ีเลือก

 3 ถ่ายรูป
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ถ่ายภาพต่อเน่ือง (โหมดถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด)ถ่ายภาพต่อเน่ือง (โหมดถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด)
ถ่ายรูปเคลื่อนไหวเป็นชดุภาพน่ิง

 1 หมนุแป้นหมนุ DRIVE เพ่ือเลือก CH (ตอ่เน่ืองเป็นชดุ
ความเร็วสงู) หรือ CL (ตอ่เน่ืองเป็นชดุความเร็วต่ํา)

 2 ถ่ายรูป กล้องจะถ่ายรูปเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ การถ่ายรูปจะสิน้

สดุเม่ือปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์ ภาพท่ีถ่ายถงึจํานวนสงูสดุ หรือ

การ์ดหนว่ยความจําเตม็

 R อตัราเฟรมจะแตกตา่งกนัตามตวัแบบ ความเร็วชตัเตอร์ ความไว

แสง และโหมดโฟกสั และอาจช้าหากถ่ายรูปหลายภาพ
 R ปิดแฟลชโดยอตัโนมตัิ กล้องจะคืนคา่สโูหมดแฟลชท่ีเลือกไว้ก่อน

หน้าเม่ือปิดโหมดถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ

 R อาจมีเวลาเพ่ิมขึน้สําหรับการบนัทกึภาพขณะถ่ายภาพเสร็จ

 R หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิน้ ภาพท่ี

เหลือจะถกูบนัทกึไปยงัโฟลเดอร์ใหม ่(P 112)

 R ถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุอาจไมเ่ร่ิมถ่ายรูปอาจพืน้ท่ีท่ีใช้งานได้ใน

หนว่ยความจําไมเ่พียงพอ

 โฟกัสและรูรับแสง โฟกัสและรูรับแสง

การถ่ายภาพแตล่ะภาพให้มีโฟกสัและรูรับแสงท่ีหลากหลาย ให้

เลือกโหมดโฟกสั C สําหรับโหมดอ่ืนๆ โฟกสัและรูรับแสงจะกําหนด

โดยภาพแรกในแตล่ะชดุ

 Q การเลือก CH ในโหมดโฟกสั C จํากดัตวัเลือกของเฟรมโฟกสั (P 77)
 Q การทํางานของการตดิตามโฟกสัและการรับแสงอาจแตกตา่งกนัไปตาม
รูรับแสง ความไวแสงและสภาพการถ่ายรูป
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ฟิลเตอร์ข้ันสูงฟิลเตอร์ข้ันสูง
ถ่ายรูปด้วยเอฟเฟกต์ของฟิลเตอร์

 1 หมนุแป้นหมนุ DRIVE ไปยงั Adv.1 หรือ Adv.2

 2 เลือกหนึง่ตวัเลือกตอ่ไปนีโ้ดยใช้ปุ่ มฟังก์ชัน่ (P 45 ในการ

ตัง้คา่เร่ิมต้น การเลือกฟิลเตอร์จะถกูกําหนดไปยงัปุ่ ม Fn3) 

หรือเมนถู่ายภาพ (P 98)
ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ คาํอธิบายคาํอธิบาย

  GG แบบกล้องทอย แบบกล้องทอย
เลือกสําหรับเอฟเฟกต์กล้องทอยแบบ
ย้อนยคุ

  HH เหมือนแบบจาํลอง เหมือนแบบจาํลอง
ภาพด้านบนและด้านลา่งจะเบลอ

สําหรับเอฟเฟกต์ภาพดโิอรามา

  II เน้นสีสัน เน้นสีสัน
ทําให้ภาพมีคอนทราสต์สงูโดยใช้สี
ท่ีสดใส

  JJ ภาพโทนสว่าง ภาพโทนสว่าง สร้างภาพท่ีสวา่ง คอนทราสต์ต่ํา

  ZZ โลว์คีย์ โลว์คีย์
สร้างโทนมืดอยา่งสม่ําเสมอโดยเน้น
จดุเดน่ในบางพืน้ท่ี

ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ คาํอธิบายคาํอธิบาย

  KK ไดนามคิโทน ไดนามคิโทน
โทนสีแบบไดนามิคใช้สําหรับถ่าย
เอฟเฟกต์แฟนตาซี

  XX ซอฟต์โฟกัส ซอฟต์โฟกัส
สร้างรูปแบบท่ีมีลกัษณะนุม่นวล
ตลอดทัว่ทัง้ภาพ

  uu สีบนพืน้ขาวดาํ(แดง) สีบนพืน้ขาวดาํ(แดง)

พืน้ท่ีของภาพท่ีเป็นสีท่ีเลือกจะมีการ
บนัทกึเป็นสีนัน้ แตพื่น้ท่ีอ่ืนของภาพ
จะถกูบนัทกึเป็นสีขาวดํา

  vv สีบนพืน้ขาวดาํ (ส้ม) สีบนพืน้ขาวดาํ (ส้ม)

  ww สีบนพืน้ขาวดาํ (เหลือง) สีบนพืน้ขาวดาํ (เหลือง)

  xx สีบนพืน้ขาวดาํ (เขียว) สีบนพืน้ขาวดาํ (เขียว)

  yy สีบนพืน้ขาวดาํ (นํา้เงนิ) สีบนพืน้ขาวดาํ (นํา้เงนิ)

  zz สีบนพืน้ขาวดาํ (ม่วง) สีบนพืน้ขาวดาํ (ม่วง)

 3 ถ่ายรูป

 R ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจดุหรือมีความแตกตา่งในความสวา่ง

และระดบัของสี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ตวัแบบและกล้อง
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ฉายแสงหลายคร้ังฉายแสงหลายคร้ัง
สร้างภาพถ่ายท่ีรวมการรับแสงสองภาพ

+

 1 หมนุแป้นหมนุ DRIVE ไปยงั jj

 2 ถ่ายรูปท่ีหนึง่

 3 กด MENU/OK ภาพท่ีถ่ายครัง้แรกจะแสดงซ้อนทบับนมมุ

มองภาพผา่นเลนส์ และคณุสามารถถ่ายภาพครัง้ท่ีสองได้

ทนัที

 R การกลบัไปยงัขัน้ตอนท่ี 2 แล้วถ่ายรูปแรกใหม ่ให้กดปุ่ มตวั

เลือกซ้าย การบนัทกึรูปแรกแล้วออกโดยไมส่ร้างภาพชดุการ

รับแสง ให้กด DISP/BACK 

 4 ถ่ายรูปท่ีสอง โดยใช้เฟรมแรกเป็นแนวทาง

 5 กด MENU/OK เพ่ือฉายแสงหลายครัง้ หรือกดตวัเลือกซ้าย

แล้วกลบัไปยงัขัน้ตอนท่ี 4 แล้วถ่ายรูปท่ีสองอีกครัง้
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พาโนราม่าพาโนราม่า
ปฏิบตัติามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือสร้างภาพพาโนรามา่

 1 หมนุแป้นหมนุ DRIVE ไปยงั uu

 2 การเลือกขนาดของมมุท่ีคณุสามารถหมนุกล้องขณะถ่ายรูป 

ให้กดปุ่ มตวัเลือกซ้าย ไฮไลท์ขนาดแล้วกด MENU/OK

 3 กดปุ่ มตวัเลือกขวาเพ่ือดตูวัเลือกสําหรับทิศทางในการหนั

กล้อง ไฮไลท์ทิศทางท่ีหนักล้อง แล้วกด MENU/OK

 4 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุเพ่ือเร่ิมต้นบนัทกึ ไมจํ่าเป็นต้องกด

ปุ่ มชตัเตอร์ค้างไว้ขณะทําการบนัทกึ

 5 หนักล้องไปตามทิศทางท่ีแสดงโดยลกูศร การถ่ายภาพจะ
สิน้สดุโดยอตัโนมตัเิม่ือกล้องหมนุไปถงึสดุของตวัชีนํ้า จาก
นัน้การถ่ายภาพพาโนรามา่จะเสร็จสิน้

292939s39s

8002.030

12/31/2050   1012/31/2050   10:00  00  AMAM

2.02.09090

กวาดกล้องไปตามเส้นเหลือง
ในทศิทางของ y

มุม ทศิทาง

 R การถ่ายรูปจะหยดุลงหากกดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุระหวา่งท่ี

กําลงัถ่ายรูป อาจไมส่ามารถบนัทกึภาพพาโนรามา่ได้ หากกด

ปุ่ มชตัเตอร์ลงก่อนภาพพาโนรามา่จะสมบรูณ์

 เพื่อผลลัพธ์ที่ดทีี่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่ดทีี่สุด

เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ ใช้เลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกสั 35 มม. หรือน้อยกวา่ 
(50 มม. หรือน้อยกวา่ในรูปแบบ 35 มม.) แนบข้อศอกไว้ตดิลําตวั

แล้วเลื่อนกล้องในวงแคบอยา่งช้าๆ ด้วยความเร็วคงท่ี พยายามให้

กล้องขนานหรืออยูใ่นมมุท่ีถกูต้องกบัแนวระนาบและระมดัระวงัให้
หนัไปในทิศทางเดียวกนักบัท่ีแสดงโดยตวัชีนํ้า ใช้ขาตัง้กล้องเพ่ือให้

ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ หากผลลพัธ์ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั ให้ลอกหนั

กล้องใหมโ่ดยความเร็วท่ีตา่งจากเดมิ
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 Q ภาพพาโนรามา่สร้างจากภาพถ่ายหลายเฟรม การรับแสงของภาพ

พาโนรามา่ทัง้หมดกําหนดตามเฟรมแรก อาจมีบางกรณีท่ีกล้อง

บนัทกึมมุท่ีมากกวา่หรือน้อยกวา่ตามท่ีเลือกไว้หรือไมส่ามารถ

เช่ือมตอ่ภาพให้เข้ากนัอยา่งสมบรูณ์ สว่นสดุท้ายของพาโนรามา

อาจไมถ่กูบนัทกึหากหยดุถ่ายรูปก่อนภาพพาโนรามาจะสมบรูณ์

 Q การถ่ายรูปอาจหยดุชะงกัหากหนักล้องเร็วหรือช้าเกินไป การถ่าย

รูปจะถกูยกเลกิหากหนักล้องไปยงัทิศทางอ่ืนท่ีไมใ่ชทิ่ศทางท่ีแสดง

ไว้

 Q อาจไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการเม่ือถ่ายกบัตวัแบบท่ีเคลื่อนไหว 

ตวัแบบท่ีอยูใ่กล้กล้อง ตวัแบบท่ีไมแ่ตกตา่งกนัมาก เชน่ ท้องฟ้า

หรือทุง่หญ้า ตวัแบบท่ีมีการเคลื่อนไหวตอ่เน่ือง เชน่ คลื่นและนํา้

ตก หรือตวัแบบท่ีมีการเปลี่ยนแสงอยา่งเหน็ได้ชดั ภาพพาโนรามา

อาจเบลอถ้าตวัแบบอยูใ่นท่ีมีแสงน้อย

การดพูาโนราม่าการดพูาโนราม่า
ในการเลน่แบบเตม็เฟรม คณุสามารถใช้แป้นหมนุเลือกคํา
สัง่ด้านหลงัเพ่ือซมูเข้าหรือซมูออกภาพพาโนรามา่ หรือ คณุ
สามารถเลน่พาโนรามา่โดยใช้ปุ่ มตวัเลือก

เล่น

หยุด หยุดชั�วขณะ

กดปุ่ มตวัเลือกลงเพ่ือเร่ิมเลน่แล้วกดอีกครัง้เพ่ือหยดุพกั ในขณะ

ท่ีกดหยดุพกัการเลน่ คณุสามารถเลื่อนพาโนรามา่แบบแมนวล 

โดยการกดปุ่ มตวัเลือกซ้ายหรือขวา พาโนรามา่แนวตัง้จะเลื่อน

ในแนวตัง้ พาโนรามา่แนวนอนจะเลื่อนในแนวนอน การออกจาก

การเลน่แบบเตม็เฟรม ให้กดปุ่ มตวัเลือกขึน้
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โหมดโฟกัสโหมดโฟกัส

ใช้ตวัเลือกโหมดโฟกสัเพ่ือเลือกวิธีการโฟกสัของกล้อง (โปรดทราบวา่ไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ี
เลือก กล้องจะใช้แมนวลโฟกสัเม่ือเลนส์อยูใ่นโหมดแมนวลโฟกสั)
• S (AF เด่ียว): ลอ็คโฟกสัเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ เลือกสําหรับตวัแบบท่ีอยูน่ิ่ง
• C (AF ตอ่เน่ือง): กล้องจะปรับโฟกสัอยา่งตอ่เน่ืองตามระยะหา่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขณะท่ี
กดปุ่ มกดชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ ใช้สําหรับตวัแบบท่ีเคลื่อนไหว ไมส่ามารถใช้งาน AF ตรวจ

หาดวงตาได้

• M (แมนวล): โฟกสัแบบแมนวลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกสัเลนส์ หมนุวงแหวนไปทางซ้ายเพ่ือลดระยะโฟกสั ขวาเพ่ือเพ่ิม 

สญัลกัษณ์แมนวลโฟกสัจะแสดงว่าควรมีระยะโฟกสัเท่าไรท่ีเหมาะกบัระยะห่างของตวัแบบในการถ่ายคร่อมโฟกสั (เส้นสีขาว

แสดงระยะโฟกสั แถบสีนํา้เงินแสดงความลกึของฟิลด์ หรืออีกนยัหนึง่ ระยะห่างจากด้านหน้าและด้านหลงัของจดุโฟกสัท่ีปรากฏ

ในโฟกสั) คณุยงัสามารถตรวจสอบโฟกสัท่ีมองเห็นจากช่องมองภาพหรือจอภาพ LCD ได้ เลือกการควบคมุแมนวลโฟกสัหรือใน

สถานการณ์ท่ีกล้องไม่สามารถโฟกสัโดยใช้ออโต้โฟกสั (P 82)

18 

XF 
ZOOM

A

18-55 

23 35 55 

ลดระยะโฟกสั เพ่ิมระยะโฟกสั

01 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 10

4000 5.6 400M

สญัลกัษณ์แมน
นวลโฟกสั

ไอคอนโหมดแมนวล
โฟกสั

ระยะโฟกสั 
(เสน้สีขาว)

5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0

ความลึกของฟิลด์ 
(แถบสีน้ําเงิน)

 R ใช้ตวัเลือก I โฟกัสโดยวงแหวน ในเมนกูารตัง้คา่ (P 110) เพ่ือกลบัทิศทางการหมนุของวงแหวนโฟกสั

 R การใช้ออโต้โฟกสัเพ่ือโฟกสัท่ีตวัแบบในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือก (P 75) ให้กดปุ่ ม AF-L (สามารถเลือกขนาดของพืน้ท่ีโฟกสัด้วยแป้นหมนุเลือกคํา
สัง่ด้านหลงั) ในโหมดแมนวลโฟกสั คณุสามารถใช้คณุสมบตันีิโ้ฟกสัอยา่งรวดเร็วบนตวัแบบท่ีเลือก โดยใช้ AF เด่ียวหรือตอ่เน่ือง อยา่งใด

อยา่งหนึง่ ตามตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ G ตัง้ออโต้โฟกัส > ตัง้ AF ทนัท ี(P 91)
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 R กล้องจะแสดงระยะโฟกสัในหนว่ยเมตรหรือฟตุ ใช้ตวัเลือก A ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > หน่วยของระยะโฟกัส ในเมนกูารตัง้คา่ (P 109) เพ่ือ

เลือกหนว่ยท่ีใช้

 R หากเลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ออโต้โฟกัส > PRE-AF ในเมนถู่ายรูป (P 93) กล้องจะปรับโฟกสัตอ่เน่ืองในโหมด S และ C แม้ขณะท่ีไมไ่ด้

กดปุ่ มชตัเตอร์

 ■ สัญลักษณ์โฟกัส
สญัลกัษณ์โฟกสัจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเม่ือตวัแบบอยูใ่นโฟกสั และจะกะพริบสีขาวเม่ือกล้องไมส่ามารถโฟกสั

ได้ วงเลบ็ (“(  )”) แสดงวา่กล้องกําลงัโฟกสัและแสดงตอ่เน่ืองกนัในโหมด C ในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลง

คร่ึงหนึง่ j จะแสดงในโหมดแมนวลโฟกสั

4000 5.6 400P

สญัลกัษณ์โฟกสั

 การเชค็โฟกัส การเชค็โฟกัส

การซมูเข้าพืน้ท่ีโฟกสัปัจจบุนั (P 75) เพ่ือให้ได้โฟกสัท่ีแมน่ยํา ให้กดตรงกลางของ

แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั กดอีกครัง้เพ่ือยกเลกิการซมู ในโหมดแมนวลโฟกสั 

สามารถปรับซมูได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั เม่ือเลือก มาตรฐาน 

หรือ ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด สําหรับ c ระบบช่วย MF ในขณะท่ีหากเลือก เปิด 

สําหรับ A ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > เชค็โฟกัส กล้องจะซมูเข้าพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกโดย

อตัโนมตัเิม่ือหมนุวงแหวนปรับโฟกสั ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้ในโหมด C หรือเม่ือเปิด G ตัง้ออโต้โฟกัส > PRE-AF หรือเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ี
ไมใ่ช ่r จุดเดยีว สําหรับ G ตัง้ออโต้โฟกัส > ออโต้โฟกัส

M M
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 ■ ระบบช่วย MF
สามารถใช้ตวัเลือก c ระบบช่วย MF ในเมนถู่ายรูปเพ่ือตรวจสอบโฟกสัเม่ือเฟรมภาพลงในจอภาพ LCD หรือชอ่งมองภาพ
อิเลก็ทรอนิกส์ในโหมดแมนวลโฟกสั

 R สามารถแสดงเมน ูc ระบบช่วย MF โดยกดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัค้างไว้

สามารถเลือกตวัเลือกตอ่ไปนี ้
• ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด: ไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สงู หมนุวงแหวนปรับโฟกสัจนไฮไลท์ตวัแบบ

• ภาพแบ่งดจิติอล: แสดงภาพแบง่ ขาวดํา ตรงกลางของเฟรม เฟรมตวัแบบในพืน้ท่ีภาพแบง่ แล้วหมนุ

วงแหวนปรับโฟกสัจนภาพแบง่ทัง้สามสว่นจดัเรียงกนัอยา่งถกูต้อง
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ตัวเลือกออโต้โฟกัส (ออโต้โฟกัส)ตัวเลือกออโต้โฟกัส (ออโต้โฟกัส)
การเลือกออโต้โฟกสัสําหรับโหมดโฟกสั S และ C ให้กดปุ่ มฟังก์ชัน่ (Fn2) เพ่ือแสดงตวัเลือกท่ี
แสดงด้านลา่ง จากนัน้ให้กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ตวัเลือกแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือก
• r จุดเดยีว: กล้องโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก ใช้สําหรับโฟกสัแบบจดุบนตวัแบบ
ท่ีเลือก

• y พืน้ที่: กล้องโฟกสับนตวัแบบในโซนโฟกสัท่ีเลือก โซนโฟกสั ได้แก่ จดุโฟกสัหลายจดุ 

(5 × 3, 5 × 5, หรือ 3 × 3) ทําให้โฟกสับนตวัแบบท่ีเคลื่อนไหวได้งา่ยขึน้

• z ไวด์/ตดิตาม: ในโหมดโฟกสั C กล้องตดิตามโฟกสับนตวัแบบในจดุโฟกสัท่ีเลือก ในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ ในโหมด

โฟกสั S กล้องโฟกสัอตัโนมตับินตวัแบบคอนทราสต์สงู พืน้ท่ีในโฟกสัแสดงขึน้ในจอแสดงผล กล้องอาจไมส่ามารถโฟกสับนตวัแบบ

ขนาดเลก็หรือตวัแบบท่ีเคลื่อนไหวซํา้ๆ

 R สามารถเข้าถงึตวัเลือกโหมดออโต้โฟกสัโดยใช้ตวัเลือก G ตัง้ออโต้โฟกัส ในเมนถู่ายรูปได้เชน่กนั (P 91)
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การเลือกจุดโฟกัสการเลือกจุดโฟกัส
เลือกจดุโฟกสัสําหรับออโต้โฟกสั ขัน้ตอนสําหรับการเลือกจดุโฟกสัอาจแตกตา่งกนัไปตามตวั
เลือกท่ีเลือกสําหรับโหมดออโต้โฟกสั (P 74)

 R สามารถเข้าถงึการเลือกพืน้ท่ีโฟกสัโดยใช้ตวัเลือก G ตัง้ออโต้โฟกัส ในเมนถู่ายรูปได้เชน่กนั 

(P 91)

 R นอกจากนีย้งัสามารถใช้การเลือกพืน้ท่ีโฟกสัเพ่ือเลือกจดุโฟกสัสําหรับโฟกสัแมนวลและโฟกสัซมูได้

 ■AF จุดเดยีว
กดปุ่ มฟังก์ชัน่ (Fn6) เพ่ือแสดงจดุโฟกสั (“+”) และเฟรมโฟกสั ใช้ตวัเลือกเพ่ือวางตําแหนง่

เฟรมโฟกสัเหนือจดุโฟกสัท่ีต้องการ หรือกด DISP/BACK เพ่ือกลบัไปยงัจดุโฟกสั

เฟรมโฟกสั

จดุโฟกสั

การเลือกขนาดของเฟรมโฟกสั ให้หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั หมนุแป้นหมนุไปทาง

ซ้ายเพ่ือลดเฟรมสงูสดุถงึ 50% หมนุไปทางขวาเพ่ือเพ่ิมเฟรมสงูสดุถงึ 150% หรือกดตรง

กลางแป้นหมนุเพ่ือคืนคา่เฟรมเป็นขนาดต้นฉบบั กด MENU/OK เพ่ือใช้งานคา่ท่ีคณุเลือก
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 ■ โซน AF
กดปุ่ มฟังก์ชัน่ (Fn6) เพ่ือแสดงโซนโฟกสั ใช้ตวัเลือกเพ่ือวางตําแหนง่โซน หรือกด 

DISP/BACK เพ่ือเปลี่ยนโซนกลบัไปเป็นศนูย์กลางของจอแสดงผล

โซนโฟกสั

การเลือกจํานวนของเฟรมโฟกสัในโซน ให้หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั หมนุแป้นหมนุ

ไปทางขวาเพ่ือสลบัไปตามขนาดโซนตามลําดบั 5 × 5, 3 × 3, 5 × 3, 5 × 5…, หมนุไปทาง

ซ้ายเพ่ือสลบัไปตามขนาดโซนตามลําดบัท่ีกลบักนั หรือกดตรงกลางของแป้นหมนุเพ่ือเลือก

ขนาดโซน 5 × 3 กด MENU/OK เพ่ือใช้งานคา่ท่ีคณุเลือก
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 ■การตดิตาม (เฉพาะโหมดโฟกัส C เท่านัน้)
กดปุ่ มฟังก์ชัน่ (Fn6) เพ่ือแสดงเฟรมโฟกสั ใช้ตวัเลือกเพ่ือวางตําแหนง่เฟรมโฟกสั หรือกด 
DISP/BACK เพ่ือเปลี่ยนเฟรมกลบัไปเป็นศนูย์กลางของจอแสดงผล กด MENU/OK เพ่ือใช้งาน
คา่ท่ีคณุเลือก กล้องจะตดิตามโฟกสับนตวัแบบในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

เฟรมโฟกสั

 Q ไมส่ามารถใช้การเลือกเฟรมโฟกสัแบบแมนวลเม่ือเลือกไวด์/ตดิตามในโหมดโฟกสั S

 การเลือกเฟรมโฟกัสโหมดถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด การเลือกเฟรมโฟกัสโหมดถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด

เม่ือแป้นหมนุ DRIVE อยูใ่นตําแหนง่ CH (ตอ่เน่ืองเป็นชดุความเร็วสงู) จํานวนเฟรมโฟกสัท่ีใช้ได้ในโหมดโฟกสั C จะลดลงและขนาดโซนสงูสดุจะ

ถกูจํากดัเป็น 5 × 3

จดุเดียว โซน ไวด์/ติดตาม
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ฉายแสงนาน (T/B)ฉายแสงนาน (T/B)

เลือกความเร็วชตัเตอร์ของ T (เวลา) หรือ B (การเปิดชตัเตอร์ค้าง) สําหรับการฉายแสงนาน

 R แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องเพ่ือป้องกนักล้องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง

 R การลด “สญัญาณรบกวน” (รอยจดุ) ในฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สําหรับ K NRฉายแสงนาน ในเมนถู่ายรูป (P 95) โปรดทราบวา่อาจ

เพ่ิมเวลาท่ีใช้ในการบนัทกึภาพหลงัการถ่ายรูป

เวลา (T)เวลา (T)
 1 หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปยงั T

 2 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือก

ความไวชตัเตอร์ระหวา่ง 30 วินาที และ 
1/32000 วินาที โดยเพ่ิมขัน้ละ 1/3 EV

2” 200S

 3 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุเพ่ือถ่ายรูปท่ีความเร็ว

ชตัเตอร์ท่ีเลือกไว้ นาฬิกานบัถอยหลงัจะแสดง
ขณะท่ีการรับแสงประมวลผล

การเปิดชัตเตอร์ค้าง (B)การเปิดชัตเตอร์ค้าง (B)
 1 หมนุแป้นหมนุความเร็วชตัเตอร์ไปยงั B

 2 กดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุ ชตัเตอร์จะยงัคงเปิด

อยูส่งูสดุเป็นเวลา 60 นาที ในขณะท่ีกดปุ่ ม

ชตัเตอร์ จอแสดงผลจะแสดงเวลาท่ีผา่นไป

ตัง้แตท่ี่เร่ิมต้นฉายแสง

 R การเลือกรูรับแสง A คงท่ี ความเร็วชตัเตอร์ท่ี 30 s
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ฉายแสงนาน (T/B)

การใช้รีโมตกดชัตเตอร์การใช้รีโมตกดชัตเตอร์
สามารถใช้รีโมตกดชตัเตอร์ RR-90 ซึง่เป็นตวัเลือกเสริมสําหรับ
ฉายแสงนานได้ ดขู้อมลูเพ่ิมเตมิในคูมื่อท่ีจดัมาให้พร้อมกบั 
RR-90

 รีโมตกดชัตเตอร์ของผู้ผลิตอ่ืน รีโมตกดชัตเตอร์ของผู้ผลิตอ่ืน
สามารถเช่ือมตอ่รีโมตกดชตัเตอร์

จากซพัพลายเออร์อ่ืนผา่นทางชอ่งตอ่

ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ ข้อความ

ยืนยนัจะปรากฏเม่ือเช่ือมตอ่รีโมตกด

ชตัเตอร์จากซพัพลายเออร์อ่ืนแล้ว ให้

กด MENU/OK แล้วเลือก n รีโมท สําหรับ 

ไมค์/รีโมท

ตรวจสอบการตั �งค่า
ไมค์/รีโมทชัตเตอร์

ข้ามตั �งค่า
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ถ่ายรูปตัง้เวลาเป็นช่วงถ่ายรูปตัง้เวลาเป็นช่วง

ทําตามขัน้ตอนด้านลา่งนีเ้พ่ือกําหนดกล้องให้ถ่ายรูปอตัโนมตัใินชว่งเวลาท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า

 1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพ่ือแสดงเมนถู่ายรูป กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ 

o ถ่ายตามช่วงเวลา แล้วกด MENU/OK

 2 ใช้ตวัเลือกเพ่ือเลือกชว่งเวลาและจํานวนภาพ กด MENU/OK เพ่ือดําเนินการ ช่วงเวลา/จาํนวนครั�ง
ช่วงเวลา จาํนวนครั�ง

จบ ยกเลิก

001

2
1

24
23

0 01 00h m s

 3 ใช้ตวัเลือกเพ่ือเลือกเวลาเร่ิมต้น จากนัน้กด MENU/OK การถ่ายภาพจะเร่ิมต้นโดยอตัโนมตัิ เริ�มเวลารอ

ประมาณเวลารอ  11:00 PM
เริ�ม   ยกเลิก

ทหีลังh m

2
1

24
23

0 00

 Q ไมส่ามารถใช้การถ่ายรูปตัง้เวลาเป็นชว่งท่ีความเร็วชตัเตอร์ B (การเปิดชตัเตอร์ค้าง) หรือระหวา่งถ่ายภาพพาโนรามา่ หรือการรับแสงหลาย

จดุ ในโหมดตอ่เน่ืองเป็นชดุ กล้องจะถ่ายภาพเพียงหนึง่ภาพเม่ือปลอ่ยชตัเตอร์แตล่ะครัง้

 R แนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้อง
 R ตรวจสอบระดบัแบตเตอร่ีก่อนเร่ิม ขอแนะนําให้ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9V และ DC coupler CP-W126
 R จอแสดงผลจะปิดระหวา่งแตล่ะภาพและสวา่งขึน้สองสามวินาทีก่อนท่ีจะถ่ายภาพถดัไป สามารถเปิดใช้งานจอแสดงผลได้ทกุเวลาโดยกดปุ่ ม

ชตัเตอร์ลงจนสดุ
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 และการเล่น
ล็อคโฟกัส/การรับแสงล็อคโฟกัส/การรับแสง

หากต้องการจดัองค์ประกอบภาพถ่ายท่ีมีตวัแบบท่ีไมไ่ด้อยูก่ึง่กลาง:

 1 โฟกัส: วางตําแหนง่ตวัแบบในเฟรมโฟกสั และกดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่เพ่ือลอ็คโฟกสัและรูรับแสง โฟกสั
และรูรับแสงจะยงัคงลอ็คไว้ในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่ (AF/AE lock)

P

 R โฟกสัและการรับแสงสามารถล็อคด้วยปุ่ ม AF-L และ AE-L ตามลําดบั (หากเลือก AE/AF LOCK สําหรับ d โหมด AF-LOCK ในเมนู

การถ่ายรูป การกดปุ่ ม AF-L จะล็อคทัง้โฟกสัและการรับแสง P 96)

 2 จดัองค์ประกอบภาพ: กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ค้างไว้หรือกดปุ่ ม AF-L หรือ AE-L ค้างไว้

 R โฟกสัและ/หรือการรับแสงจะยงัคงลอ็คอยูเ่ม่ือกดปุ่ ม AF-L หรือ AE-L ไว้ ไมว่า่จะกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่หรือ

ไมก็่ตาม ถ้าเลือก กดสลับAE/AF LOCK สําหรับ v AE/AF-LOCK (P 96) โฟกสัและ/หรือการรับแสงจะ

ถกูลอ็คเม่ือกดปุ่ มและจะยงัคงลอ็คอยูจ่นกวา่จะกดปุ่ มซํา้อีกครัง้
P

 3 ถ่ายรูป: กดปุ่ มลงจนสดุ

 R สามารถสลบัหน้าท่ีของปุ่ ม AE-L และ AF-L ได้โดยใช้ตวัเลือก h ตัง้ปุ่ม/ปุ่มหมุน > ตัง้ปุ่ม AE-L/AF-L ในเมนตูัง้คา่
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ล็อคโฟกัส/การรับแสง

 ออโต้โฟกัส ออโต้โฟกัส

แม้วา่กล้องจะเพ่ิมระบบการโฟกสัอตัโนมตัท่ีิมีความแมน่ยําสงู แตอ่าจไมส่ามารถโฟกสัตวัแบบท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้
• ตวัแบบท่ีมีเงาสะท้อนมาก เชน่ กระจกหรือรถยนต์

• ตวัแบบท่ีเคลื่อนไหวรวดเร็ว

• ตวัแบบท่ีถ่ายผา่นหน้าตา่งหรือวตัถสุะท้อนอ่ืนๆ

• ตวัแบบสีเข้มและตวัแบบท่ีดดูซบัแสง แทนท่ีจะสะท้อนแสงไฟ เชน่ ผมหรือขนสตัว์

• ตวัแบบท่ีไมมี่รูปร่าง เชน่ ควนัหรือเปลวไฟ

• ตวัแบบท่ีมีความแตกตา่งกบัพืน้หลงัเพียงเลก็น้อย (ตวัอยา่งเชน่ ตวัแบบท่ีสวมเสือ้ผ้าสีเดียวกบัพืน้หลงั)

• ตวัแบบท่ีอยูด้่านหน้าหรือด้านหลงัวตัถท่ีุมีความเปรียบตา่งสงู ซึง่อยูใ่นเฟรมโฟกสัเชน่กนั (ตวัอยา่งเชน่ ตวัแบบท่ีถ่ายรูปกบัฉากหลงัขององค์
ประกอบท่ีมีคอนทราสต์สงู)
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 และการเล่น
การบนัทกึภาพในฟอร์แมท RAWการบนัทกึภาพในฟอร์แมท RAW

การบนัทกึข้อมลูดบิ ข้อมลูท่ีไมไ่ด้ประมวลผลจากเซนเซอร์ภาพของกล้อง ให้เลือกตวัเลือก RAW สําหรับคณุภาพของภาพในเมนถู่าย
รูปตามท่ีอธิบายด้านลา่ง สามารถสร้างสําเนา JPEG ของภาพ RAW ได้โดยใช้ตวัเลือก j แปลง RAW ไฟล์ ในเมนกูารเลน่ หรือ
สามารถดภูาพ RAW ได้ในคอมพิวเตอร์โดยใช้แอพพลเิคชนั RAW FILE CONVERTER (P 84, 119)

 1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพ่ือแสดงเมนถู่ายรูป กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ T คุณภาพของภาพ แล้วกด MENU/OK

 2 ไฮไลท์ตวัเลือกแล้วกด MENU/OK เลือก RAW เพ่ือบนัทกึเฉพาะภาพ RAW หรือ FINE+RAW หรือ NORMAL+RAW เพ่ือบนัทกึ

ทัง้สําเนาภาพ JPEG พร้อมกบัภาพ RAW FINE+RAW ใช้อตัราการบีบอดั JPEG ต่ํากวา่สําหรับภาพ JPEG คณุภาพสงู ใน

ขณะท่ี NORMAL+RAW ใช้อตัราการบีบอดั JPEG สงูกวา่เพ่ือเพ่ิมจํานวนของภาพท่ีสามารถจดัเก็บได้

 ปุ่ม ฟังก์ช่ัน ปุ่ม ฟังก์ช่ัน

การสลบัเปิดหรือปิดคณุภาพของภาพ RAW สําหรับภาพเด่ียว ให้ตัง้คา่ RAW ไปยงัปุ่ ม (P 42) ถ้าเลือก JPEG เป็นตวัเลือกคณุภาพของภาพ

ปัจจบุนั ให้กดปุ่ มเลือกตวัเลือกท่ีเทียบเทา่ JPEG+RAW ชัว่คราว ถ้าเลือก JPEG+RAW เป็นตวัเลือกปัจจบุนั ให้กดปุ่ มเลือกตวัเลือกท่ีเทียบ

เทา่ JPEG ชัว่คราว ขณะท่ีถ้าเลือก RAW ให้กดปุ่ มเลือก FINE ชัว่คราว การถ่ายรูปหรือกดปุ่ มอีกครัง้จะคืนคา่ไปยงัการตัง้คา่ก่อนหน้า

 R ไมส่ามารถใช้ความไวแสง L (100), H (12800), H (25600) และ H (51200) เม่ือคณุสมบตัขิองภาพ RAW เปิดอยู ่(P 60)
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การบันทึกภาพในฟอร์แมท RAW

สร้างสําเนา JPEG ของภาพ RAWสร้างสําเนา JPEG ของภาพ RAW
ภาพ RAW จดัเก็บข้อมลูบนการตัง้คา่กล้องแยกจากข้อมลูท่ีถ่ายโดยเซน็เซอร์ภาพของกล้องถ่ายรูป การใช้ตวัเลือก j แปลง RAW 
ไฟล์ ในเมนกูารเลน่ คณุสามารถสร้างสําเนา JPEG ของภาพ RAW โดยใช้ตวัเลือกท่ีแตกตา่งสําหรับการตัง้คา่ในรายการด้านลา่ง 
ข้อมลูภาพต้นฉบบัจะไมไ่ด้รับผลกระทบ โดยให้ภาพ RAW เด่ียวประมวลผลในวิธีท่ีตา่งกนัหลากหลายวิธี

 1 กด MENU/OK ระหวา่งการเลน่เพ่ือแสดงเมนกูารเลน่ จาก

นัน้กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ j แปลง RAW ไฟล์ 

แล้วกด MENU/OK เพ่ือแสดงการตัง้คา่ตามรายการในตาราง

ด้านขวา

 R สามารถแสดงตวัเลือกเหลา่นีไ้ด้เชน่กนัโดยการกดปุ่ ม Q 

ระหวา่งการเลน่

 2 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์

การตัง้คา่แล้วกดตวัเลือกขวาเพ่ือ

เลือก กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือ

ไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการ แล้วกด 
MENU/OK เพ่ือเลือกแล้วกลบัไปยงัรายการตัง้คา่ ทําซํา้ใน

ขัน้ตอนนีเ้พ่ือปรับการตัง้คา่เพ่ิมเตมิ

 3 กดปุ่ ม Q เพ่ือดตูวัอยา่ง สําเนา JPEG แล้วกด MENU/OK 
เพ่ือบนัทกึ

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย
เงื่อนไขแปลง
ภาพRAW

สร้างสําเนา JPEG โดยใช้การตัง้คา่ในเอฟเฟกต์ท่ีใช้ใน
เวลาท่ีถ่ายภาพ

ประมวลผล 
PUSH/PULL

ปรับการรับแสง –1 EV ถงึ +3 EV โดยเพ่ิมทีละ 1/3 EV

ช่วงไดนามกิ
ปรับรายละเอียดท่ีเน้นสําหรับคอนทราสต์ธรรมชาติ 
(P 94)

จาํลองฟิลม์ จําลองเอฟเฟกต์ของฟิล์มชนิดตา่งๆ (P 46)

สมดุลย์สีขาว ปรับสมดลุย์สีขาว (P 58)

ปรับเล่ือน WB ปรับสมดลุย์สีขาวอยา่งละเอียด (P 58)

สี ปรับความหนาแนน่ของสี (P 95)

ความคมชัด เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง (P 95)

โทนสว่าง ปรับโทนสวา่ง (P 95)

โทนมืด ปรับโทนมืด (P 95)

ลดเสียงรบกวน สร้างสําเนาเพ่ือลดรอยจดุ (P 95)
LENS MOD. 
OPTIMI.

เพ่ิมความละเอียดโดยการปรับการเลีย้วเบนและการ
สญูเสียโฟกสัเลก็น้อยท่ีขอบของเลนส์ (P 95)

เสปซสี เลือกสเปซสีท่ีใช้สําหรับการผลติสี (P 112)

สร้าง 

เงื�อนไขแปลงภาพRAW
ประมวลผล PUSH/PULL
ช่วงไดนามกิ
จาํลองฟิลม์
สมดุลย์สีขาว
ปรับเลื�อน WB

แปลง RAWไฟล์

ยกเลิก
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 และการเล่น
การตัง้ค่าการบนัทกึการตัง้ค่าการบนัทกึ

บนัทกึการตัง้คา่ท่ีตัง้ไว้ในกล้องสงูสดุถงึ 7 ชดุสําหรับสถานการณ์ท่ีใช้บอ่ย สามารถเรียกใช้การตัง้คา่ท่ีบนัทกึไว้โดยใช้ตวัเลือก 
u เลือกตัง้ค่าเอง ในเมนกูารถ่ายรูป

 1 กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูปเพ่ือแสดงเมนถู่ายรูป กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ 
K แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง แล้วกด MENU/OK

P เมนูถ่ายรูป

แก้/บนัทกึตั �งค่าเอง
OFF

35mm

ปิด
50mm

เปิด
เปิด
0 กาํหนดเอง 1

กาํหนดเอง 2
กำหนดเอง 3
กำหนดเอง 4
กำหนดเอง 5
กำหนดเอง 6
กำหนดเอง 7

 2 ไฮไลท์รายการตัง้คา่แบบกําหนดเองแล้วกด MENU/OK เพ่ือเลือก ปรับรายการตอ่

ไปนีต้ามท่ีต้องการ แล้วกด DISP/BACK เม่ือปรับเรียบร้อยแล้ว: N ความไวแสง, 

U ช่วงไดนามกิ, P FILM SIMULATION BKT, D สมดุลย์สีขาว, f สี, 

q ความคมชัด, r โทนสว่าง, s โทนมืด และ h ลดเสียงรบกวน ออก

บนัทกึค่าปัจจุบนั

ช่วงไดนามกิ
จาํลองฟิลม์
สมดุลย์สีขาว
สี

กาํหนดเอง 1

ออโต้
0

ความไวแสง 200

 R การเปลี่ยนการตัง้คา่ในรายการท่ีเลือกด้วยการตัง้คา่ปัจจบุนัท่ีเลือกในกล้อง ให้เลือก K บนัทกึค่าปัจจุบนั แล้วกด MENU/OK

 3 ข้อความยืนยนัจะปรากฏขึน้มา ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK

ตั �งค่า

ตั �งค่าเอง 1 OK?

ยกเลิก
ตกลง

บนัทกึค่าปัจจุบนั
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การใช้ตวัแปลงการใช้ตวัแปลง

เม่ือตอ่เลนส์เมาท์ M โดยใช้อปุกรณ์เสริม FUJIFILM M MOUNT ADAPTER กล้องจะประมวลผลรูปถ่ายเสมือนกบัวา่ถ่ายรูปเพ่ือรักษา
คณุภาพของภาพและแก้ไขเอฟเฟกต์ตา่งๆ

 R การตอ่ตวัแปลงชว่ยให้ m ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์ (P 96) และซอ่นสญัลกัษณ์ระยะหา่งในจอแสดงผลมาตรฐาน

 R ก่อนการตรวจสอบโฟกสั ให้ตัง้ตวัเลือกโหมดโฟกสัไปท่ี M (P 71)

การต้ังค่าตัวแปลงการต้ังค่าตัวแปลง
เม่ือกดปุ่ มฟังก์ชัน่บนตวัแปลง จะทําให้

ตวัเลือก l ตัง้ค่าตวัแปลง ปรากฏขึน้

ตั �งค่า

เลนส์ 1
เลนส์ 2
เลนส์ 3
เลนส์ 4
เลนส์ 5
เลนส์ 6

21mm
24mm
28mm
35mm
50mm
75mm

ตั �งค่าตวัแปลง

 ■การเลือกทางยาวโฟกัส

หากเลนส์มีทางยาวโฟกสั 21, 24, 28 

หรือ 35 มม. ให้เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะ

สมในเมน ูl ตัง้ค่าตวัแปลง สําหรับ

เลนส์อ่ืน ให้เลือกตวัเลือก 5 หรือ 6 แล้ว

ใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือเข้าสูท่างยาวโฟกสั

 ■แก้การบดิเบีย้ว

เลือกจากตวัเลือก มาก, ปานกลาง 

หรือ น้อย เพ่ือแก้ไขภาพผิดเพีย้นแบบ 

โค้งออก หรือ โค้งเข้า
ยกเลิก

โค้งออกมาก
โค้งออกปานกลาง
โค้งออกน้อย
ปิด
โค้งเข้าน้อย
โค้งเข้าปานกลาง

แก้การบดิเบี �ยวเลนส์5

ตั �งค่า

ภาพเพีย้นแบบโคง้ออก ภาพเพีย้นแบบโคง้เขา้

 R การกําหนดคา่ท่ีต้องการ ให้ปรับการแก้ไขภาพผิดเพีย้น ขณะถ่าย
รูปกระดาษกราฟ หรือสิง่อ่ืนท่ีมีลกัษณะเส้นแนวตัง้และแนวนอนซํา้ 

เชน่ หน้าตา่งของตกึสงู

0
2
1

9
8

5 0 mm

เลนส์ 5

ยกเลิกตั �งค่า

ใส่ค่าความยาวโฟกัส
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าพ

 และการเล่น
การใช้ตัวแปลง

 ■แก้เฉดสี

สามารถปรับความแตกตา่งของสี (เฉด
สี) ระหวา่งศนูย์กลางและขอบของเฟรม
โดยปรับแยกแตล่ะมมุ

ตั �งค่า}ต่อไป

การใช้การแก้ไขเฉดสี ให้ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 1 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือก

มมุ มมุท่ีเลือกจะแสดงด้วยรูปสามเหลี่ยม

 2 ใช้ตวัเลือกเพ่ือปรับเฉดสีจนกวา่มองไมเ่หน็

ความแตกตา่งของสีระหวา่งมมุท่ีเลือกและ

ศนูย์กลางของภาพ กดตวัเลือกซ้ายหรือขวา

เพ่ือปรับสีบนแกนฟ้า-แดง บนหรือลา่งเพ่ือปรับสีบนแกน

นํา้เงิน-เหลือง

 R การกําหนดคา่ท่ีต้องการ ให้ปรับการแก้ไขเฉดสีขณะท่ีถ่ายรูป

ท้องฟ้าสีนํา้เงิน หรือแผน่กระดาษสีเทา

 ■แก้ขอบภาพมืด
เลือกจากคา่ระหวา่ง –5 และ +5 การ
เลือกคา่บวกจะเพ่ิมความสวา่งของขอบ 
ขณะท่ีการเลือกคา่ลบจะลดความสวา่ง
ของขอบ แนะนําให้ใช้คา่บวกสําหรับ

เลนส์วินเทจ สว่นคา่ลบใช้สร้างเอฟเฟกต์ของภาพท่ีถ่ายด้วย

เลนส์แอนทีคหรือกล้องรูเข็ม

 R การกําหนดคา่ท่ีต้องการ ให้ปรับการแก้ไขขอบดําของภาพขณะท่ี

ถ่ายรูปท้องฟ้าสีนํา้เงิน หรือแผน่กระดาษสีเทา

0

ยกเลิกตั�งค่า
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ค้นหาภาพถ่ายค้นหาภาพถ่าย
ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พ่ือค้นหารูปภาพ

 1 กด MENU/OK ระหวา่งท่ีเลน่เพ่ือแสดงเมนกูารเลน่ กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ b ค้นหาภาพถ่าย แล้วกด MENU/OK

 2 ไฮไลท์ตวัเลือกแล้วกด MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตามวันที่ ค้นหาตามวนัท่ี

จากใบหน้า ค้นหารูปภาพท่ีมีใบหน้า

จาก I รายการโปรด ค้นหาตามการให้คะแนน (P 32)

ตามฉาก ค้นหาตามฉาก

ตามชนิดข้อมูล ค้นหาภาพน่ิงทัง้หมด ภาพยนตร์ทัง้หมด หรือภาพ RAW ทัง้หมด

ทาํการอัพโหลดภาพ ค้นหาภาพทัง้หมดท่ีเลือกสําหรับอพัโหลดไปยงัปลายทางท่ีกําหนด

 3 เลือกเง่ือนไขการค้นหา แสดงเฉพาะภาพท่ีตรงตามเง่ือนไขการค้นหาเทา่นัน้ หากต้องการลบหรือป้องกนัภาพท่ีเลือก
หรือดภูาพท่ีเลือกในสไลด์โชว์ ให้กด MENU/OK แล้วเลือกจากตวัเลือกทางขวา

 4 การสิน้สดุการค้นหา ให้เลือก จบการค้นหา

ตวัเลือกตวัเลือก ดหูน้าดหูน้า

AA  ลบภาพ  ลบภาพ 100100

DD  ป้องกันการลบ  ป้องกันการลบ 101101

II  สไลด์โชว์  สไลด์โชว์ 102102
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เพ
ิม่เตมิเกี่ยวกับ

การถ่ายภ
าพ

 และการเล่น
ช่วยค้นหาสมุดภาพช่วยค้นหาสมุดภาพ

สร้างสมดุภาพจากภาพท่ีคณุชอบ

การสร้างสมุดภาพการสร้างสมุดภาพ

 1 เลือก สมุดใหม่ สําหรับ m ช่วยค้นหาสมุดภาพ ในเมนู
เลน่ (P 102) แล้วเลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี ้
• เลือกจากภาพทัง้หมด: เลือกจากภาพท่ีใช้ได้ทัง้หมด

• เลือกโดยค้นหาจากภาพ: เลือกจากภาพท่ีตรงตาม

เง่ือนไขการค้นหาท่ีเลือก (P 88)

 R ไมส่ามารถเลือกภาพถ่าย a หรือเลก็กวา่หรือภาพยนตร์

สําหรับสมดุภาพ

 2 เลื่อนผา่นรูปภาพและกดปุ่ มเลือกขึน้เพ่ือเลือกหรือยกเลกิ

การเลือก หากต้องการแสดงรูปภาพปัจจบุนับนหน้าปก 

ให้กดปุ่ มเลือกลง กด MENU/OK เพ่ือออกเม่ือสมดุเสร็จ

สมบรูณ์

 R ภาพแรกท่ีเลือกจะกลายเป็นรูปภาพหน้าปก กดปุ่ มเลือกลง
เพ่ือเลือกรูปภาพอ่ืนสําหรับหน้าปก

 3 ไฮไลท์ สร้างสมุดภาพเสร็จ แล้วกด MENU/OK (เพ่ือเลือก
ภาพทัง้หมดหรือภาพทัง้หมดท่ีตรงตามเง่ือนไขการค้นหา
ท่ีระบสุําหรับสมดุ แล้วเลือก เลือกทกุภาพ) ระบบจะเพ่ิม

สมดุเลม่ใหมไ่ปยงัรายการในเมนชูว่ยเหลือของสมดุภาพ

 Q สมดุสามารถมีภาพได้สงูสดุ 300 ภาพ

 Q สมดุท่ีไมมี่ภาพจะถกูลบโดยอตัโนมตัิ
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ช่วยค้นหาสมุดภาพ

การดสูมุดภาพการดสูมุดภาพ
เลือกสมดุในเมนชูว่ยเหลือของสมดุภาพและกด MENU/OK เพ่ือ
แสดงสมดุ แล้วกดปุ่ มเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือเลื่อนผา่นภาพตา่งๆ

การแก้ไขและลบสมุดภาพการแก้ไขและลบสมุดภาพ
แสดงสมดุภาพและกด MENU/OK ตวัเลือกตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้ 
ให้เลือกตวัเลือกท่ีต้องการและทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ
• แก้ไข: แก้ไขสมดุดงัท่ีอธิบายใน “การสร้างสมดุภาพ” 

(P 89)

• ลบ: ลบสมดุ

 สมุดภาพ สมุดภาพ

สามารถคดัลอกสมดุภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ MyFinePix Studio (P 119)
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เมนู
เมนูเมนู

การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูปการใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป
ใช้เมนกูารถ่ายภาพสําหรับปรับการตัง้คา่ในชว่งตา่งๆ ของสภาพการถ่ายภาพ หากต้องการแสดงเมนถู่ายรูป 
ให้กด MENU/OK ในโหมดถ่ายรูป เลือกรายการและกดปุ่ มเลือกขวาเพ่ือดตูวัเลือก จากนัน้เลือกตวัเลือกและ
กด MENU/OK กด DISP/BACK เพ่ือออกจากเมนเูม่ือการตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์

ออก

เมนูถ่ายรูป

ความไวแสง
ตั �งออโต้โฟกัส

โปรแกรมAE

ขนาดภาพ
คุณภาพของภาพ
ช่วงไดนามกิ ออโต้
จาํลองฟิลม์

F

200
3:2

P

ตัวเลือกของเมนูการถ่าย (รูปถ่าย)ตัวเลือกของเมนูการถ่าย (รูปถ่าย)
AA ฉากถ่ายภาพ ฉากถ่ายภาพ

เลือกโหมดถ่ายรูปท่ีใช้เม่ือก้านตวัเลือกโหมดออโต้อยูใ่นตําแหนง่ AUTO (ออโต้)

GG ตัง้ออโต้โฟกัส ตัง้ออโต้โฟกัส

ปรับการตัง้คา่ออโต้โฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

โฟกัสแบบพืน้ที่โฟกัสแบบพืน้ที่ เลือกพืน้ท่ีโฟกสั (P 75)

ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส เลือกออโต้โฟกสัสําหรับโหมดโฟกสั S และ C (P 74)

ปลด/โฟกัสก่อนปลด/โฟกัสก่อน
เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัในโหมดโฟกสั AF-S หรือ AF-C
• ปลด: เน้นการตอบสนองของชตัเตอร์มากกวา่โฟกสั สามารถถ่ายภาพเม่ือกล้องไมไ่ด้อยูใ่นโฟกสั
• โฟกัส: เน้นโฟกสัมากกวา่การตอบสนองของชตัเตอร์ สามารถถ่ายภาพเฉพาะเม่ือกล้องอยูใ่นโฟกสั

ตัง้ AF ทนัทีตัง้ AF ทนัที เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัเม่ือกดปุ่ ม AF-L ในโหมดโฟกสัแมนวล (P 71)
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การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป

GG ตัง้ออโต้โฟกัส (ต่อเน่ือง) ตัง้ออโต้โฟกัส (ต่อเน่ือง)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AF+MFAF+MF

หากเลือก เปิด ในโหมดโฟกสั S สามารถปรับโฟกสัแบบแมนวลโดยการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ 
รองรับทัง้ตวัเลือกมาตรฐานและระบบชว่ย MF โฟกสัชดัสดุ (P 73) ต้องตัง้คา่เลนส์ท่ีมีสญัลกัษณ์ระยะโฟกสัเป็นโหมดแมนวล
โฟกสั (MF) ก่อนท่ีจะสามารถใช้งานตวัเลือกนี ้การเลือก MF จะปิดใช้งานสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั ตัง้วงแหวนโฟกสัไปตรงกลางของ
สญัลกัษณ์ระยะโฟกสั โดยกล้องอาจไมโ่ฟกสัหากวงแหวนถกูตัง้เป็นระยะอนนัต์หรือโฟกสัต่ําสดุ

 ซูมโฟกัส AF+MF ซูมโฟกัส AF+MF
เม่ือเลือก เม่ือเลือก เปิดเปิด สําหรับ  สําหรับ AA  ตัง้ค่าจอเร่ิมต้นตัง้ค่าจอเร่ิมต้น >  > เชค็โฟกัสเชค็โฟกัส ในเมนตูัง้คา่ และเลือก  ในเมนตูัง้คา่ และเลือก จุดเดยีวจุดเดยีว สําหรับ  สําหรับ ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส จะใช้ซมูโฟกสั จะใช้ซมูโฟกสั

เพ่ือซมูเข้าในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกได้ ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้เม่ือเลือก เพ่ือซมูเข้าในพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกได้ ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้เม่ือเลือก พืน้ที่พืน้ที่ หรือ  หรือ ไวด์/ตดิตามไวด์/ตดิตาม สําหรับ  สําหรับ ออโต้โฟกัสออโต้โฟกัส อตัราสว่นการซมู อตัราสว่นการซมู
มีคา่เทา่กบัท่ีเลือกไว้ในโหมดแมนวลโฟกสั (ตัง้แต ่2.5 เทา่ ถงึ 6 เทา่) และไมส่ามารถเปลี่ยนได้มีคา่เทา่กบัท่ีเลือกไว้ในโหมดแมนวลโฟกสั (ตัง้แต ่2.5 เทา่ ถงึ 6 เทา่) และไมส่ามารถเปลี่ยนได้

โฟกัสใบหน้าโฟกัสใบหน้า

ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะจะตัง้โฟกสัและรูรับแสงสําหรับใบหน้าบคุคลไมว่า่จะอยูตํ่าแหนง่ใดในเฟรม ซึง่เป็นการป้องกนักล้องจบั
โฟกสัไปท่ีพืน้หลงัในรูปกลุม่บคุคล เลือกสําหรับการถ่ายรูปท่ีเน้นตวัแบบท่ีเป็นบคุคล

การใช้โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะ ให้กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนถู่ายรูปและเลือก เปิด สําหรับ โฟกัสใบหน้า 
ระบบสามารถตรวจหาใบหน้าได้ด้วยกล้องในแนวตัง้หรือแนวนอน ถ้าตรวจหาใบหน้าได้แล้ว ระบบจะ
ระบใุบหน้าด้วยกรอบสีเขียว ถ้ามีมากกวา่หนึง่ใบหน้าในเฟรม กล้องจะเลือกใบหน้าท่ีอยูใ่กล้ศนูย์กลาง
ท่ีสดุ ใบหน้าอ่ืนๆ จะถกูระบดุ้วยกรอบสีขาว

 Q ในบางโหมด กล้องอาจตัง้คา่รูรับแสงสําหรับทัง้เฟรม แทนท่ีจะเป็นบคุคล

 Q ถ้าตวัแบบเคลื่อนไหวในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ ใบหน้าอาจไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ท่ีมีการระบดุ้วยกรอบสีเขียวเม่ือถ่ายรูป



93

เมนู
การใช้เมนู: โหมดถ่ายรูป

GG ตัง้ออโต้โฟกัส (ต่อเน่ือง) ตัง้ออโต้โฟกัส (ต่อเน่ือง)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตรวจจบัดวงตาตรวจจบัดวงตา
ด้วยระบบ AFด้วยระบบ AF

เลือกวา่กล้องจะตรวจหาและโฟกสัดวงตาเม่ือเปิดโฟกสัใบหน้าอจัฉริยะหรือไม ่เลือกจาก u ออโต้ 
(กล้องเลือกข้างดวงตาท่ีจะโฟกสัโดยอตัโนมตัิ), w ดวงตาขวาเป็นหลัก (กล้องโฟกสัตาขวา), 
v ดวงตาซ้ายเป็นหลัก (กล้องโฟกสัตาซ้าย) และ ปิด (ปิดโฟกสัดวงตา)

 R ถ้ากล้องไมส่ามารถตรวจหาดวงตาของตวัแบบได้เพราะถกูบดบงัโดยเส้นผม แวน่ตา หรือวตัถอ่ืุน 
กล้องจะโฟกสัใบหน้าแทน

PRE AFPRE AF
หากเลือก เปิด กล้องจะปรับโฟกสัตอ่ แม้เม่ือไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ โปรดทราบวา่วิธีการนีทํ้าให้แบตเตอร่ีสญูเสียพลงังาน
มากขึน้

แสงหา AFแสงหา AF

หากเลือก เปิด ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัจะสวา่งเพ่ือชว่ยหาออโต้โฟกสั

 R แสงชว่ยหา AF ปิดโดยอตัโนมตัเิม่ือเลือก เปิด สําหรับ o ปิดเสียง & แฟลช ในเมนตูัง้คา่

 Q กล้องอาจไมส่ามารถโฟกสัโดยใช้ไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัได้ในบางกรณี หากกล้องไมส่ามารถโฟกสัในโหมดมาโคร ให้ลองเพ่ิมระยะ
ทางเข้าหาตวัแบบ
 Q หลีกเลี่ยงการสอ่งไฟชว่ยหาออโต้โฟกสัไปยงัตาของตวัแบบโดยตรง

NN ความไวแสง ความไวแสง

ควบคมุความไวแสงของกล้อง (P 60)
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OO ขนาดภาพ ขนาดภาพ
เลือกขนาดและอตัราสว่นภาพท่ีใช้บนัทกึภาพน่ิง

 อัตราส่วนภาพ อัตราส่วนภาพ
ภาพท่ีมีอตัราสว่นภาพ 3 : 2 จะมีสดัสว่นเดียวกนักบัเฟรมของฟิล์มขนาด ภาพท่ีมีอตัราสว่นภาพ 3 : 2 จะมีสดัสว่นเดียวกนักบัเฟรมของฟิล์มขนาด 

35 มม. ขณะท่ีอตัราสว่นภาพ 16 : 9 จะพอดีกบัการแสดงผลบนอปุกรณ์35 มม. ขณะท่ีอตัราสว่นภาพ 16 : 9 จะพอดีกบัการแสดงผลบนอปุกรณ์
ความละเอียดสงู (ความละเอียดสงู (HDHD) ภาพท่ีมีอตัราสว่นภาพ 1 : 1 จะเป็นสี่เหลี่ยมจตัรัุส) ภาพท่ีมีอตัราสว่นภาพ 1 : 1 จะเป็นสี่เหลี่ยมจตัรัุส

O ขนาดภาพ จะไมถ่กูตัง้คา่เม่ือปิดกล้องหรือเลือกโหมดการถ่ายภาพอ่ืน

ตวัเลือกตวัเลือก พมิพ์์ได้ข้นาดสูงสุดพมิพ์์ได้ข้นาดสูงสุด ตวัเลือกตวัเลือก พมิพ์์ได้ข้นาดสูงสุดพมิพ์์ได้ข้นาดสูงสุด

OO 3 : 2 3 : 2 41 × 28 ซม. QQ 3 : 2 3 : 2 21 × 14 ซม. 

OO 16 : 9 16 : 9 41 × 23 ซม. QQ 16 : 9 16 : 9 21 × 12 ซม.

OO 1 : 1 1 : 1 28 × 28 ซม. QQ 1 : 1 1 : 1 14 × 14 ซม. 

PP 3 : 2 3 : 2 29 × 20 ซม.

PP 16 : 9 16 : 9 29 × 16 ซม.

PP 1 : 1 1 : 1 20 × 20 ซม.

TT คุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพ

เลือกฟอร์แมทไฟล์และอตัราการบีบอดั เลือก FINE หรือ NORMAL เพ่ือบนัทกึภาพ JPEG เลือก RAW เพ่ือบนัทกึภาพ RAW หรือเลือก FINE+RAW หรือ 
NORMAL+RAW เพ่ือบนัทกึทัง้ภาพ JPEG และ RAW FINE และ FINE+RAW ใช้อตัราการบีบอดั JPEG ต่ํากวา่สําหรับภาพ JPEG คณุภาพสงู ในขณะท่ี 
NORMAL และ NORMAL+RAW ใช้อตัราการบีบอดั JPEG สงูกวา่เพ่ือเพ่ิมจํานวนของภาพท่ีสามารถจดัเก็บได้

UU ช่วงไดนามกิ ช่วงไดนามกิ

ควบคมุคอนทราสต์ เลือกคา่ท่ีต่ําเพ่ือเพ่ิมคอนทราสต์เม่ือถ่ายรูปในร่มหรือใต้ท้องฟ้าท่ีมีเมฆมาก คา่ท่ีสงูเพ่ือลดการสญูเสียรายละเอียดในโทนสวา่งและโทนมืด
เม่ือถ่ายภาพฉากคอนทราสต์สงู แนะนําให้ใช้คา่ท่ีสงูกวา่สําหรับฉากท่ีมีทัง้แสงอาทิตย์และท่ีร่ม เชน่ ตวัแบบท่ีมีคอนทราสต์สงูอยา่งแสงอาทิตย์เหนือนํา้ แสงท่ี
สอ่งใบไม้ในฤดใูบไม้ร่วง ภาพคนตดักบัท้องฟ้า และวตัถสุีขาวหรือคนสวมเสือ้ผ้าสีขาว โปรดทราบวา่ อยา่งไรก็ตามภาพท่ีถ่ายด้วยคา่สงูกวา่อาจเกิดรอยจดุขึน้

ในภาพ

 R หากเลือก ออโต้ กล้องจะเลือก V 100% หรือ W 200% อยา่งใดอยา่งหนึง่ขึน้อยูก่บัวตัถแุละสภาพการถ่ายรูป สามารถแสดงความเร็วชตัเตอร์และรูรับ
แสงได้แม้ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่
  RRWW 200% ท่ีความไวแสง ISO 400 และมากกวา่, XX 400% ท่ีความไวแสง ISO 800 และมากกวา่

PP จาํลองฟิลม์ จาํลองฟิลม์

จําลองเอฟเฟกต์ของฟิล์มชนิดตา่งๆ (P 46)

BB ตัง้เวลาถ่าย ตัง้เวลาถ่าย

ถ่ายภาพโดยใช้การตัง้เวลาถ่าย (P 57)
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oo ถ่ายตามช่วงเวลา ถ่ายตามช่วงเวลา

ปรับการตัง้คา่สําหรับถ่ายรูปตัง้เวลาเป็นชว่ง (P 80)

DD สมดุลย์สีขาว สมดุลย์สีขาว

ปรับสีเพ่ือให้เข้ากบัแหลง่กําเนิดแสง (P 58)

ff สี สี
ปรับความหนาแนน่ของสี

qq ความคมชัด ความคมชัด
เพ่ิมหรือลดความคมชดัของโครงร่าง

rr โทนสว่าง โทนสว่าง
ปรับโทนสวา่งของภาพ

ss โทนมืด โทนมืด
ปรับโทนมืดของภาพ

hh ลดเสียงรบกวน ลดเสียงรบกวน
ลดสญัญาณรบกวนในภาพท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู

KK NRฉายแสงนาน NRฉายแสงนาน

เลือก เปิด เพ่ือลดรอยจดุในการฉายแสงนาน (P 78)

jj LENS MOD. OPTIMI. LENS MOD. OPTIMI.
เลือก เปิด เพ่ิมความละเอียดโดยการปรับการเลีย้วเบนและการสญูเสียโฟกสัเลก็น้อยท่ีขอบของเลนส์

uu เลือกตัง้ค่าเอง เลือกตัง้ค่าเอง

เรียกใช้การตัง้คา่ท่ีบนัทกึด้วย K แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง

KK แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง

บนัทกึการตัง้คา่ (P 85)
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ll ตัง้ค่าตวัแปลง ตัง้ค่าตวัแปลง

ปรับการตัง้คา่สําหรับเลนส์เมาท์ M ท่ีตอ่โดยใช้อปุกรณ์เสริม FUJIFILM M MOUNT ADAPTER (P 86)

mm ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์ ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์
เลือกวา่จะเปิดใช้กดชตัเตอร์เม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์หรือไม่

cc ระบบช่วย MF ระบบช่วย MF

เลือกวิธีแสดงโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั (P 73)
• มาตรฐาน: แสดงโฟกสัปกต ิ(ไมส่ามารถใช้โฟกสัชดัสดุและภาพแบง่ดจิิตอล)
• ภาพแบ่งดจิติอล: แสดงภาพแบง่ขาวดํา
• ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด: กล้องจะเพ่ิมโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดบัชดัสดุ

vv AE/AF LOCK AE/AF LOCK

หากเลือก กดเพื่อ AE/AF LOCK การรับแสงและ/หรือโฟกสัจะลอ็คขณะท่ีกดปุ่ ม AE-L หรือ AF-L หากเลือก กดสลับ AE/AF LOCK การรับแสงและ/หรือโฟกสั
จะลอ็คขณะท่ีกดปุ่ ม AE-L หรือ AF-L และจะยงัคงลอ็คอยูจ่นกวา่กดปุ่ มซํา้อีกครัง้

dd โหมด AF-LOCK โหมด AF-LOCK

เลือกหน้าท่ีของปุ่ ม AF-L (P 81)

 C C วัดแสง วัดแสง

เลือกวิธีกล้องวดัคา่แสงเม่ือปิดโฟกสัใบหน้าอจัฉริยะ (P 63)

vv รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท. รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท.
เลือก เปิด เพ่ือวดัแสงเฟรมโฟกสัปัจจบุนัเม่ือเลือก จุดเดยีว สําหรับ ตัง้ออโต้โฟกัส > ออโต้โฟกัส และเลือก เฉพาะจุด สําหรับ วัดแสง
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 p p แฟลช ตดิตัง้ แฟลช ตดิตัง้

ปรับการตัง้คา่แฟลช

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

โหมดแฟลชโหมดแฟลช เลือกโหมดแฟลช (P 47)

ชดเชยแฟลชชดเชยแฟลช
ปรับความสวา่งแฟลช เลือกคา่ระหวา่ง +2 EV และ –2 EV โปรดทราบวา่อาจไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะการ
ถ่ายรูปและระยะหา่งของตวัแบบ

ลบตาแดงลบตาแดง

เลือก เปิด เพ่ือลบเอฟเฟกต์ตาแดงท่ีเกิดจากแฟลช

 R การลดตาแดงจะทํางานเฉพาะเม่ือตรวจพบใบหน้าเทา่นัน้
 R ไมส่ามารถใช้งานลบตาแดงกบัภาพ RAW ได้

WW ตัง้ค่าภาพยนตร์ ตัง้ค่าภาพยนตร์

ปรับการตัง้คา่ภาพยนตร์ (P 37)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

โหมดมูฟว่ีโหมดมูฟว่ี

เลือกขนาดและอตัราเฟรมสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์
• i 1920×1080 60 fps: Full HD (60 fps)
• i 1920×1080 50 fps: Full HD (50 fps)
• i 1920×1080 30 fps: Full HD (30 fps)

• i 1920×1080 25 fps: Full HD (25 fps)
• i 1920×1080 24 fps: Full HD (24 fps)

• h 1280×720 60 fps: HD (60 fps)
• h 1280×720 50 fps: HD (50 fps)
• h 1280×720 30 fps: HD (30 fps)

• h 1280×720 25 fps: HD (25 fps)
• h 1280×720 24 fps: HD (24 fps)

ความไวแสงถ่ายวดิโีอความไวแสงถ่ายวดิโีอ
เลือกความไวแสงสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์จาก ออโต้ หรือจากการตัง้คา่ระหวา่ง ISO 400 และ 6400

 R การตัง้คา่นีไ้มมี่ผลตอ่รูปภาพ
ปรับระดบัไมค์ปรับระดบัไมค์ ปรับระดบัไมโครโฟนสําหรับบนัทกึ

ไมค์/รีโมทไมค์/รีโมท ระบวุา่อปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัชอ่งตอ่ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์ เป็นไมโครโฟนหรือรีโมตกดชตัเตอร์ (P 38, 79)
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kk ตัง้ BKT/Adv. ตัง้ BKT/Adv.

เลือกใช้ตวัเลือกถ่ายคร่อมเม่ือหมนุแป้นหมนุ DRIVE เป็น BKT1 หรือ BKT2 (P 45, 64) หรือใช้ฟิลเตอร์เม่ือหมนุแป้นหมนุไปยงั Adv.1 หรือ Adv.2 (P 45, 67)

LL โหมดIS โหมดIS
เลือกจากตวัเลือกการกนัภาพสัน่สะเทือนตอ่ไปนี ้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

LL เคล่ือนที่ + ต่อเน่ือง เคล่ือนที่ + ต่อเน่ือง เปิดการกนัภาพสัน่สะเทือน หากเลือก + เคล่ือนที่ กล้องจะปรับความเร็วชตัเตอร์เพ่ือลดการสัน่สะเทือนเม่ือตรวจพบวตัถุ
เคลื่อนท่ีll ตลอดเวลา ตลอดเวลา

MM เคล่ือนที่ + เม่ือถ่าย เคล่ือนที่ + เม่ือถ่าย
จากข้างต้น ยกเว้นวา่การกนัภาพสัน่สะเทือนจะทํางานเฉพาะเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่หรือปลอ่ยชตัเตอร์

mm เฉพาะถ่าย เฉพาะถ่าย
ปิดปิด ปิดการกนัภาพสัน่สะเทือน เลือกตวัเลือกนีเ้ม่ือใช้กบัขาตัง้

 R + เม่ือถ่าย ไมมี่เอฟเฟกต์เม่ือตัง้คา่ความไวแสงเป็นคา่คงท่ี และอาจไมส่ามารถใช้งานได้ในการตัง้คา่ท่ีผสมรวมกบัการตัง้คา่อ่ืน เอฟเฟกต์อาจแตกตา่งกนัไป
ตามสภาวะของแสงและความเร็วเม่ือตวัแบบเคลื่อนท่ี
 R โหมด IS จะใช้ได้เฉพาะเม่ือตอ่เลนส์ท่ีรองรับการกนัภาพสัน่สะเทือนเทา่นัน้

rr การส่ือสารไร้สาย การส่ือสารไร้สาย

เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็แลต็ด้วยเครือขา่ยไร้สาย (P 118)

 R สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม http://fujifilm-dsc.com/wifi/

ee ตัง้ค่ารูรับแสง ตัง้ค่ารูรับแสง
เลือกวิธีท่ีใช้เพ่ือปรับรูรับแสงเม่ือใช้เลนส์ท่ีไมมี่วงแหวนปรับรูรับแสง

• ออโต้ + o ตัง้เอง: หมนุแป้นหมนุคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกรูรับแสง หมนุรูรับแสงต่ําสดุท่ีผา่นมาเพ่ือเลือก A (ออโต้)
• ออโต้: รูรับแสงจะถกูเลือกโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานในโหมดการรับแสง P (โปรแกรม AE) หรือ S (เน้นชตัเตอร์ AE)
• ตัง้ค่าเอง: หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือเลือกรูรับแสง กล้องจะทํางานให้โหมดการรับแสง A (เน้นรูรับแสง AE) หรือ M (แมนวล)

 R ไมส่ามารถปรับการรับแสงในขณะท่ีภาพท่ีมองผา่นเลนส์กล้องถกูซมูเข้า
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xx ชนิดชัตเตอร์ ชนิดชัตเตอร์
เลือกประเภทชตัเตอร์ เลือกชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือปิดเสียงชตัเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

tt ชัตเตอร์กลไก ชัตเตอร์กลไก ถ่ายรูปด้วยชตัเตอร์กลไก

ss ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ ถ่ายรูปด้วยชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

tt กลไก +  กลไก + ss อเิล็กทรอนิกส์ อเิล็กทรอนิกส์ กล้องจะเลือกชนิดชตัเตอร์ตามสภาพการถ่ายรูป

 R หากเลือก s ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ หรือ t กลไก + s อเิล็กทรอนิกส์ จะสามารถเลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีเร็วกวา่ 1/4000 s โดยการหมนุแป้นหมนุ
ความเร็วชตัเตอร์ไปยงั 4000 จากนัน้หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า 
 R โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือก กล้องจะใช้ชตัเตอร์กลไกสําหรับการถ่ายภาพพาโนรามา เม่ือใช้งานชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ ความเร็วชตัเตอร์และความไวแสง
จะถกูจํากดัอยูท่ี่คา่ 1/32000 – 1 s และ ISO 6400 – 200 ตามลําดบั และไมมี่ผลตอ่การลดเสียงรบกวนในท่ีฉายแสงนาน ในโหมดตอ่เน่ืองเป็นชดุ โฟกสัและรูรับ
แสงจะถกูกําหนดคา่คงท่ีสําหรับการถ่ายภาพตอ่เน่ืองแตล่ะชดุ 

 Q อาจมองเหน็ภาพผิดเพีย้นได้ในการถ่ายภาพวตัถท่ีุเคลื่อนท่ีด้วยชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ ในขณะท่ีอาจมีแถบเส้นหรือหมอกเกิดขึน้ในภาพท่ีถ่ายภายใต้แสงไฟ
ฟลอูอเรสเซนต์ หรือแสงวบูหรือผิดปกต ิเม่ือถ่ายภาพโดยปิดเสียงชตัเตอร์ ให้เคารพสทิธิในรูปถ่ายและสทิธิสว่นบคุคลของตวัแบบด้วย
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หากต้องการแสดงเมนเูลน่ ให้กด MENU/OK ในโหมดเลน่ เลือกรายการและกดปุ่ มเลือกขวาเพ่ือดตูวัเลือก 
จากนัน้เลือกตวัเลือกและกด MENU/OK กด DISP/BACK เพ่ือออกจากเมนเูม่ือการตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์

แปลง RAW ไฟล

เมนูแสดงภาพ

ลบภาพ
ตัดรูปบางสวน
ปรับขนาด
ปองกันการลบ
หมุนภาพ

ออก

การสื่อสารไรสาย

ตัวเลือกของเมนูเล่นตัวเลือกของเมนูเล่น
rr การส่ือสารไร้สาย การส่ือสารไร้สาย

เช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็แลต็ด้วยเครือขา่ยไร้สาย (P 118)

 R สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม http://fujifilm-dsc.com/wifi/

jj แปลง RAWไฟล์ แปลง RAWไฟล์

สร้างสําเนา JPEG ของภาพ RAW (P 84)

AA ลบภาพ ลบภาพ
ลบภาพ (P 36)

GG ตดัรูปบางส่วน ตดัรูปบางส่วน
สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัโดยมีการครอบตดั

 1 แสดงภาพท่ีต้องการ

 2 เลือก G ตดัรูปบางส่วน ในเมนเูลน่

 3 ใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือซมูเข้าและออก แล้วกดตวัเลือกขึน้ ลง ซ้าย หรือขวา เพ่ือเลื่อนภาพจนมีการแสดงสว่นท่ีต้องการ

 4 กด MENU/OK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั

 5 กด MENU/OK อีกครัง้เพ่ือบนัทกึสําเนาท่ีมีการครอบตดัเป็นไฟล์แยกตา่งหาก

 R ภาพครอบตดัขนาดใหญ่กวา่จะทําให้ได้สําเนาขนาดใหญ่กวา่ สําเนาทัง้หมดมีอตัราสว่นภาพ 3 : 2. ถ้าขนาดของสําเนาท่ีต้องการจริงคือ a ข้อความ OK 

จะปรากฏเป็นสีเหลือง
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ee ปรับขนาด ปรับขนาด
สร้างสําเนาของภาพปัจจบุนัในขนาดเลก็ลง

 1 แสดงภาพท่ีต้องการ

 2 เลือก e ปรับขนาด ในเมนเูลน่

 3 เลือกขนาดและกด MENU/OK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั

 4 กด MENU/OK อีกครัง้ เพ่ือบนัทกึสําเนาท่ีมีการปรับขนาดเป็นไฟล์แยกตา่งหาก

 R ขนาดท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามขนาดของภาพต้นฉบบั

DD ป้องกันการลบ ป้องกันการลบ

ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมต่ัง้ใจ เลือกตวัเลือกหนึง่จากตวัเลือกตอ่ไปนีแ้ละกด MENU/OK
• เฉพาะภาพ: ป้องกนัภาพท่ีเลือก กดปุ่ มเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือดภูาพและกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก กด DISP/BACK เม่ือการดําเนินการเสร็จ
สมบรูณ์

• ป้องกันหมด: ป้องกนัภาพทัง้หมด
• ตัง้ค่าใหม่: ลบการป้องกนัจากภาพทัง้หมด

 Q ภาพท่ีมีการป้องกนัจะถกูลบเม่ือฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา (P 114)

CC หมุนภาพ หมุนภาพ
หมนุภาพ

 1 แสดงภาพท่ีต้องการ

 2 เลือก C หมุนภาพ ในเมนเูลน่

 3 กดตวัเลือกเพ่ือหมนุภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรือเลือกขึน้เพ่ือหมนุ 90° ทวนเข็มนาฬิกา

 4 กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็นแนวท่ีเลือกโดยอตัโนมตัเิม่ือเลน่ในกล้อง

 R ภาพท่ีมีการป้องกนัจะไมส่ามารถหมนุได้ โปรดลบการป้องกนัออกก่อนหมนุภาพ
 R กล้องจะไมส่ามารถหมนุภาพท่ีสร้างด้วยอปุกรณ์อ่ืน ภาพท่ีหมนุในกล้องจะไมห่มนุเม่ือดบูนคอมพิวเตอร์หรือกล้องอ่ืน
 R ภาพท่ีถ่ายด้วย A ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > AUTOROTATE PB จะแสดงผลอตัโนมตัใินแนวท่ีถกูต้องระหวา่งการเลน่ (P 109)
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BB ลบตาแดง ลบตาแดง
ลบตาแดงออกจากภาพคน กล้องจะวิเคราะห์รูปภาพ หากตรวจพบตาแดง ระบบจะทํางานโดยสร้างสําเนาภาพท่ีลดตาแดง

 1 แสดงภาพท่ีต้องการ

 2 เลือก B ลบตาแดง ในเมนกูารเลน่

 3 กด MENU/OK

 R ไมส่ามารถลบตาแดงได้หากกล้องไมส่ามารถตรวจพบใบหน้าหรือมีใบหน้าอยูใ่นโปรไฟล์ ผลลพัธ์อาจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัฉาก ไมส่ามารถลบตาแดงจาก
ภาพท่ีเคยผา่นการดําเนินการโดยใช้การลบตาแดงหรือภาพท่ีสร้างจากอปุกรณ์อ่ืน
 R ระยะเวลาท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการของภาพจะแตกตา่งกนัไปตามจํานวนของใบหน้าท่ีตรวจพบ
 R สําเนาท่ีสร้างด้วย B ลบตาแดง จะแสดงด้วยไอคอน e ขณะท่ีเลน่
 R ไมส่ามารถใช้งานลบตาแดงในภาพ RAW ได้

II สไลด์โชว์ สไลด์โชว์

ดภูาพในสไลด์โชว์อตัโนมตัิ เลือกประเภทของการแสดงผลและกด MENU/OK เพ่ือเร่ิมต้น กด DISP/BACK เม่ือใดก็ได้ในระหวา่งแสดงผลเพ่ือดวูิธีใช้บนหน้าจอ 
สามารถจบการแสดงผลด้วยการกด MENU/OK

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย
ปกติปกติ

กดตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือย้อนกลบัหรือข้ามไปเฟรมถดัไปอีกเฟรม เลือก เฟด สําหรับการเปลี่ยนแบบคอ่ยๆ ปรากฏระหวา่งเฟรม
เฟดเฟด

ปกต ิปกต ิgg
เหมือนกบัข้างต้น ยกเว้นกล้องซมูบนใบหน้าโดยอตัโนมตัิ

เฟด เฟด gg
ภาพชุดภาพชุด แสดงหลายภาพในคราวเดียว

 R กล้องจะไมปิ่ดอตัโนมตัใินระหวา่งแสดงสไลด์โชว์

mm ช่วยค้นหาสมุดภาพ ช่วยค้นหาสมุดภาพ

สร้างสมดุภาพจากภาพท่ีคณุชอบ (P 89)
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jj เลือกภาพ เลือกภาพ
เลือกภาพสําหรับอพัโหลดไปยงั YouTube, Facebook หรือ MyFinePix.com โดยใช้ MyFinePix Studio (Windows เทา่นัน้)

 1 เลือก YouTube เพ่ือเลือกภาพยนตร์สําหรับอพัโหลดไปยงั YouTube, Facebook ในการเลือกภาพท่ีจะอพัโหลดไปยงั Facebook หรือ MyFinePix.com ใน
การเลือกภาพท่ีจะอพัโหลดไปยงั MyFinePix.com

 2 กดปุ่ มเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือแสดงภาพและกด MENU/OK เพ่ือเลือกหรือยกเลกิการเลือก กด DISP/BACK เพ่ือออกเม่ือ เลือกภาพท่ีต้องการทัง้หมดแล้ว

 R สามารถเลือกได้เพียงภาพยนตร์เทา่นัน้สําหรับการอพัโหลดไปยงั YouTube
 R สามารถเลือกได้เฉพาะภาพถ่ายในการอพัโหลดไปยงั MyFinePix.com
 R ระหวา่งการเลน่ ภาพท่ีเลือกจะแสดงพร้อมกบัไอคอน j YouTube, j Facebook หรือ j MyFinepix.com
 R เลือก ตัง้ค่าใหม่ เพ่ือยกเลกิการเลือกภาพทัง้หมด หากจํานวนภาพท่ีเลือกมีจํานวนมาก อาจใช้เวลาในการดําเนินการให้เสร็จสิน้ กด DISP/BACK เพ่ือออก
ก่อนท่ีจะดําเนินการเสร็จสมบรูณ์

 การอัพโหลดภาพ (Windows เท่านัน้) การอัพโหลดภาพ (Windows เท่านัน้)
สามารถอพัโหลดภาพท่ีเลือกได้ด้วยการใช้ตวัเลือก สามารถอพัโหลดภาพท่ีเลือกได้ด้วยการใช้ตวัเลือก YouTube/Facebook/MyFinePix.com YouTube/Facebook/MyFinePix.com 
UploadUpload ใน MyFinePix Studio สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัการตดิตัง้ MyFinePix Studio และเช่ือมตอ่ ใน MyFinePix Studio สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัการตดิตัง้ MyFinePix Studio และเช่ือมตอ่
กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ โปรดด ู“การดภูาพบนคอมพิวเตอร์” (กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ โปรดด ู“การดภูาพบนคอมพิวเตอร์” (PP  119))

เลือกดว้ยกลอ้ง

อพัโหลดจากคอมพิวเตอร์

bb ค้นหาภาพถ่าย ค้นหาภาพถ่าย

ค้นหารูปภาพ (P 88)

ss จดัเกบ็ PC ออโต้ จดัเกบ็ PC ออโต้

อพัโหลดรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้เครือขา่ยไร้สาย (P 118)

 R สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดเย่ียมชม http://fujifilm-dsc.com/wifi/
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KK ส่ังพมิพ์ (DPOF) ส่ังพมิพ์ (DPOF)

เลือกภาพสําหรับพิมพ์ในอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้ DPOF และ PictBridge ได้ (P 125)

VV พมิพ์ค.พมิพ์ instax พมิพ์ค.พมิพ์ instax

พิมพ์รูปภาพจากเคร่ืองพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม (P 128)

JJ อัตราส่วนภาพ อัตราส่วนภาพ
เลือกวิธีท่ีอปุกรณ์ความละเอียดสงู (HD) แสดงภาพด้วยอตัราสว่นภาพ 3 : 2 (ตวัเลือกนีส้ามารถใช้ได้เฉพาะ
เม่ือเช่ือมตอ่กบัสาย HDMI) เลือก 16 : 9 เพ่ือแสดงภาพเพ่ือให้เตม็หน้าจอด้วยการครอบตดัสว่นบนและลา่ง
ของภาพออก 3 : 2 เพ่ือแสดงภาพทัง้หมดด้วยแถบสีดําด้านใดด้านหนึง่

3:2
16:9

16 : 916 : 9 3 : 23 : 2
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การใช้เมนูต้ังค่าการใช้เมนูต้ังค่า
 1 แสดงเมนูตัง้ค่า

1.1 กด MENU/OK เพ่ือแสดงเมนสูําหรับโหมดปัจจบุนั

1.2 กดปุ่ มเลือกซ้ายเพ่ือเลือกแทบ็สําหรับเมนปัูจจบุนั

1.3 กดปุ่ มเลือกลงเพ่ือไฮไลท์แทบ็เมนตูัง้คา่ท่ีมีตวัเลือกท่ีต้องการ

ปิด

ออก

ตดิตั �ง

วันที�/เวลา
เวลาต่าง

รีเซต็
ปิดเสียง & แฟลช
ตั �งค่าเสียง
ตั �งค่าจอเริ�มต้น

ภาษาไทย

แท็บ

1.4 กดปุ่ มเลือกขวาเพ่ือวางเคอร์เซอร์ในเมนตูัง้คา่

 2 ปรับการตัง้ค่า

เลือกรายการและกดปุ่ มเลือกขวาเพ่ือดตูวัเลือก จากนัน้เลือกตวัเลือกและกด MENU/OK กด DISP/BACK เพ่ือออกจากเมนเูม่ือการ
ตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์
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ตัวเลือกของเมนูต้ังค่าตัวเลือกของเมนูต้ังค่า
FF วันที่/เวลา วันที่/เวลา

ตัง้นาฬิกาของกล้อง (P 23, 24)

NN เวลาต่าง เวลาต่าง
สลบันาฬิกาของกล้องทนัทีจากโซนเวลาท่ีบ้านของคณุเป็นเวลาในท้องถ่ินท่ีคณุเดนิทางไป หากต้องการระบคุวามแตกตา่งระหวา่ง เวลาในท้องถ่ินและโซนเวลา
ท่ีบ้านของคณุ:

 1 ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK

 2 ใช้ปุ่ มเลือกเพ่ือเลือกความแตกตา่งของเวลาระหวา่งเวลาในท้องถ่ินและโซนเวลาท่ีบ้านของคณุ กด MENU/OK เม่ือการตัง้คา่สมบรูณ์

การตัง้คา่นาฬิกากล้องตามเวลาท้องถ่ิน ให้ไฮไลท์ g LOCAL แล้วกด MENU/OK การตัง้คา่นาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคณุ ให้เลือก 
h HOME หากเลือก g LOCAL จะมี g ปรากฏสามวินาทีเม่ือเปิดกล้อง

QQ  aa

เลือกภาษา (P 24)

RR รีเซต็ รีเซต็

ตวัเลือกรีเซต็การถ่ายรูปหรือเมนกูารตัง้คา่เพ่ือใช้คา่เร่ิมต้น สมดลุย์สีขาวตัง้คา่เอง รายการตัง้คา่เองท่ีสร้างขึน้โดยใช้ KK แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง, rr ตัง้ค่าไร้สาย 
และเมนตูัง้คา่ F วันที่/เวลา, N เวลาต่าง จะไมไ่ด้รับผลกระทบ

 1 ไฮไลท์ตวัเลือกท่ีต้องการแล้วกดตวัเลือกขวา

 2 ข้อความยืนยนัจะปรากฏขึน้มา ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK

oo ปิดเสียง & แฟลช ปิดเสียง & แฟลช

เลือก เปิด เพ่ือปิดลําโพง แฟลช และไฟชว่ยหาในสถานการณ์ท่ีห้ามใช้เสียงหรือแสงกล้องถ่ายรูป o ปรากฏในจอแสดงผลเม่ือเลือก เปิด
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bb ตัง้ค่าเสียง ตัง้ค่าเสียง
ปรับการตัง้คา่เสียง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ระดบัเสียงระดบัเสียง ปรับระดบัเสียงเม่ือใช้งานการควบคมุกล้อง เลือก e ปิด (ปิดเสียง) เพ่ือปิดใช้งานเสียงการควบคมุ

เสียงชัตเตอร์เสียงชัตเตอร์ ปรับระดบัเสียงเม่ือปลอ่ยชตัเตอร์ เลือก e ปิด (ปิดเสียง) เพ่ือปิดใช้งานเสียงชตัเตอร์
เลือกเสียงเลือกเสียง เลือกเสียงท่ีดงัจากชตัเตอร์
ปรับเสียงปรับเสียง ปรับระดบัเสียงสําหรับการเลน่ภาพยนตร์
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AA ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น
ปรับการตัง้คา่จอแสดงผล

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

แสดงภาพแสดงภาพ

เลือกระยะเวลาท่ีแสดงภาพหลงัจากถ่ายภาพแล้ว สีอาจแตกตา่งจากภาพจริงเลก็น้อย และอาจมองเหน็รอยจดุ “สญัญาณ
รบกวน” ท่ีความไวสงู

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ต่อต่อ
ภาพจะแสดงจนกวา่กดปุ่ ม MENU/OK หรือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่ การซมูเข้าท่ีจดุโฟกสัท่ีทํางาน ให้กดตรง
กลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั กดอีกครัง้เพ่ือยกเลกิการซมู

1.5 วิ1.5 วิ
ภาพจะปรากฏเป็นเวลา 1.5 วินาที (1.5 ว)ิ หรือ 0.5 วินาที (0.5 ว)ิ หรือจนกวา่กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

0.5 วิ0.5 วิ
ปิดปิด ภาพจะไมป่รากฏหลงัจากถ่ายรูป

แสดง EVF หมุนออโต้แสดง EVF หมุนออโต้
เลือกวา่สญัลกัษณ์ในชอ่งมองภาพหมนุตรงกบัแนวของกล้องหรือไม ่(P 26) โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือก จะไมส่ามารถ
หมนุสญัลกัษณ์ในจอภาพ

ตรวจแสงโหมดแมนนวลตรวจแสงโหมดแมนนวล
เลือก ON เพ่ือเปิดใช้การตรวจแสงในโหมดการรับแสงแมนวล เลือก ปิด เม่ือใช้แฟลช หรือในโอกาสอ่ืนท่ีการรับแสงอาจเปลี่ยน
เม่ือถ่ายภาพ

ความสว่าง EVFความสว่าง EVF ปรับความสวา่งของจอภาพในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเลือก ออโต้ เพ่ือปรับความสวา่งอตัโนมตัิ
สี EVFสี EVF ปรับระดบัสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์
ความสว่าง LCDความสว่าง LCD ปรับความสวา่งจอภาพ
สี LCDสี LCD ปรับระดบัสีจอภาพ
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AA ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น (ต่อเน่ือง) ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น (ต่อเน่ือง)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เอฟเฟ็คตรวจดภูาพเอฟเฟ็คตรวจดภูาพ

เลือก เปิด เพ่ือดเูอฟเฟ็คของจําลองฟิล์ม สมดลุย์สีขาว และการตัง้คา่อ่ืนๆ ในจอภาพ เลือก ปิด เพ่ือสร้างเงาในฉากท่ีมีคอนท
ราสต์ต่ํา พืน้หลงัสวา่ง และวตัถอ่ืุนๆ ท่ีมองเหน็ยากให้มองเหน็ได้มากขึน้ 

 R หากเลือก ปิด จะมองไมเ่หน็เอฟเฟ็คของการตัง้คา่กล้องในจอภาพ และสีและโทนสีจะแตกตา่งออกไปจากภาพจริง อยา่งไร
ก็ตามจอแสดงผลจะปรับเพ่ือแสดงเอฟเฟ็คของตวักรองขัน้สงูและของการตัง้คา่โมโนโครมและซีเปีย

แนวทางกรอบแนวทางกรอบ

เลือกประเภทของตารางกรอบท่ีใช้ได้ในโหมดถ่ายรูป

FF GRID 9 GRID 9 GG GRID 24 GRID 24 HH เฟรมภาพ HD เฟรมภาพ HD

P P P

สําหรบัการจดัองค์ประกอบ 
“กฎสามส่วน”

ตารางหกส่วนสี่ เฟรมภาพ HD ในกรอบทีแ่สดงโดยเสน้
ดา้นบนและล่างของจอแสดงผล

AUTOROTATE PBAUTOROTATE PB เลือก เปิด เพ่ือหมนุ “ความสงู” ภาพ (แนวตัง้-แนวนอน) ระหวา่งท่ีเลน่

เชค็โฟกัสเชค็โฟกัส หากเลือก เปิด กล้องจะซมูเข้าโดยอตัโนมตัใินการมองภาพผา่นเลนส์เม่ือหมนุวงแหวนปรับโฟกสัในโหมดแมนวลโฟกสั (P 72)

หน่วยของระยะโฟกัสหน่วยของระยะโฟกัส เลือกหนว่ยท่ีใช้สําหรับสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั (P 72)

แสดงค่าที่ตัง้ไว้แสดงค่าที่ตัง้ไว้ เลือกรายการสําหรับจอแสดงผลมาตรฐาน (P 28)
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hh ตัง้ปุ่ม/ปุ่มหมุน ตัง้ปุ่ม/ปุ่มหมุน
เลือกหน้าท่ีท่ีทํางานโดยตวัควบคมุกล้อง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ฟังก์ช่ัน (Fn)ตัง้ฟังก์ช่ัน (Fn) เลือกการทํางานของปุ่ มฟังก์ชัน่ (P 42)

ตัง้ปุ่มเลือกตัง้ปุ่มเลือก

เลือกหน้าท่ีท่ีทํางานด้วยปุ่ มบน ลา่ง ซ้าย และขวาบนปุ่ มตวัเลือก

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ปุ่ม Fnปุ่ม Fn ปุ่ มตวัเลือกทําหน้าท่ีเป็นปุ่ มฟังก์ชนั

โฟกัสแบบพืน้ที่โฟกัสแบบพืน้ที่ ใช้ปุ่ มตวัเลือกเพ่ือจดัตําแหนง่โฟกสัแบบพืน้ท่ีได้

แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วนแก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน เลือกตวัเลือกท่ีแสดงในเมนดูว่น (P 40)

ตัง้ปุ่มหมุนคาํส่ังตัง้ปุ่มหมุนคาํส่ัง เลือกการทํางานของแป้นหมนุเลือกคําสัง่

ตัง้ปุ่ม AE-L/AF-Lตัง้ปุ่ม AE-L/AF-L สลบัหน้าท่ีของปุ่ ม AF-L และ AE-L

II โฟกัสโดยวงแหวน โฟกัสโดยวงแหวน
เลือกทิศทางในการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพ่ิมระยะโฟกสั
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ZZ จดัการใช้พลังงาน จดัการใช้พลังงาน
ปรับการตัง้คา่จดัการใช้พลงังาน

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ปิดเองตัง้ปิดเอง
เลือกวา่จะใช้เวลานานเทา่ใดก่อนกล้องปิดการทํางานอตัโนมตัเิม่ือไมมี่การดําเนินการใดๆ เวลาสัน้ลงจะชว่ยเพ่ิมอายกุารใช้งาน ของ
แบตเตอร่ี ถ้าเลือก ปิด ผู้ใช้จะต้องปิดกล้องด้วยตนเอง โปรดทราบวา่ในบางสถานการณ์ กล้องจะปิดโดยอตัโนมตัแิม้วา่จะ เลือก ปิด 
แล้ว

ประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพสูง เลือก เปิด สําหรับโฟกสัท่ีเร็วกวา่ และเพ่ือลดเวลาท่ีใช้ในการรีสตาร์ทกล้องหลงัจากท่ีปิดกล้องแล้ว

VV ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ ทาํความสะอาดเซน็เซอร์
ขจดัฝุ่ นออกจากเซน็เซอร์ภาพของกล้อง
• ตกลง: ทําความสะอาดเซน็เซอร์ทนัที (P xi)
• เม่ือเปิดสวติช์: หาเลือกตวัเลือกนี ้การทําความสะอาดเซน็เซอร์จะทํางานเม่ือเปิดกล้อง
• เม่ือปิดสวติช์: หากเลือกตวัเลือกนี ้การทําความสะอาดเซน็เซอร์จะทํางานเม่ือปิดกล้อง (อยา่งไรก็ตาม การทําความสะอาดเซน็เซอร์จะไมทํ่างานหากปิดกล้อง
ในโหมดเลน่)
 R ฝุ่ นท่ีไมส่ามารถขจดัออกโดยใช้การทําความสะอาดเซน็เซอร์สามารถใช้มือเอาออกได้ (P 135)
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tt เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า
ปรับการตัง้คา่จดัการไฟล์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ลาํดบัรูปลาํดบัรูป

ภาพใหมจ่ะถกูบนัทกึเป็นไฟล์ภาพท่ีตัง้ช่ือโดยใช้หมายเลขไฟล์สี่หลกั ซึง่กําหนดโดยใช้หมายเลขไฟล์ลา่สดุ
บวกหนึง่ หมายเลขไฟล์จะปรากฏในระหวา่งการเลน่ดงัภาพประกอบทางด้านขวา ลาํดบัรูป ใช้ควบคมุ
วา่จะรีเซต็การกําหนดเลขไฟล์เป็น 0001 หรือไม ่เม่ือมีการเสียบการ์ดหนว่ยความจําใหมห่รือมีการฟอร์แม
ทการ์ดหนว่ยความจําในปัจจบุนั

หมายเลขเฟรม 

100-0001

หมายเลข
ไดเรกทอรี

หมายเลขไฟล์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ต่อต่อ
การกําหนดตวัเลขจะเรียงตอ่จากหมายเลขไฟล์ลา่สดุท่ีใช้หรือหมายเลขไฟล์แรกท่ีใช้ได้ วิธีใดก็ได้ท่ีมีตวัเลขสงูกวา่ เลือกตวั
เลือกนีเ้พ่ือลดจํานวนภาพท่ีมีช่ือไฟล์ซํา้กนั

ตัง้ค่าตัง้ค่า การกําหนดตวัเลขจะถกูรีเซต็เป็น 0001 หลงัจากฟอร์แมทหรือเม่ือเสียบการ์ดหนว่ยความจําใหม่

 R ถ้าหมายเลขเฟรมถงึ 999-9999 ชตัเตอร์จะถกูปิดใช้งาน (P 142)
 R การเลือก R รีเซต็ (P 106) จะตัง้คา่ ลาํดบัรูป เป็น ต่อ แตไ่มรี่เซต็หมายเลขไฟล์
 R หมายเลขเฟรมสําหรับภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนอาจแตกตา่งกนั

เกบ็ต้นฉบบัเกบ็ต้นฉบบั เลือก เปิด เพ่ือบนัทกึสําเนาท่ีไมไ่ด้ประมวลผลของภาพท่ีถ่ายโดยใช้ BB ลบตาแดง

แก้ไขช่ือไฟล์แก้ไขช่ือไฟล์
เปลี่ยนคําเสริมหน้าช่ือไฟล์ ภาพ sRGB ใช้คําเสริมหน้าสี่ตวัอกัษร (คา่เร่ิมต้น “DSCF”) ภาพ Adobe RGB ใช้คําเสริมหน้าสามตวัอกัษร 
(“DSF”) นําหน้าด้วยขีดเส้นใต้

JJ เสปซสี เสปซสี
เลือกชว่งสีท่ีใช้งานได้สําหรับการผลติสี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย
sRGBsRGB แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่
Adobe RGBAdobe RGB สําหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์
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rr ตัง้การเช่ือมต่อ ตัง้การเช่ือมต่อ
ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ไร้สาย รวมถงึสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และ เคร่ืองพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าไร้สายตัง้ค่าไร้สาย

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าทั่วไปตัง้ค่าทั่วไป
เลือกช่ือ (ช่ือ) เพ่ือกําหนดช่ือกล้องบนเครือขา่ยไร้สาย (กล้องจะกําหนดช่ือท่ีไมซํ่า้กนัตามคา่เร่ิมต้น ) หรือเลือก 
รีเซต็ตัง้ค่าไร้สาย เพ่ือคืนคา่เร่ิมต้น

ย่อขนาดภาพย่อขนาดภาพHH

เลือก เปิด (การตัง้คา่เร่ิมต้น แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่) เพ่ือยอ่ขนาดภาพไปยงั H สําหรับอพัโหลด
ไปยงัสมาร์ทโฟน ปิด เพ่ืออพัโหลดภาพท่ีขนาดต้นฉบบั ยอ่ขนาดภาพเฉพาะเม่ือคดัลอกการอพัโหลดไปยงัสมา
ร์ทโฟน โดยไมส่ง่ผลกะรทบตอ่ภาพต้นฉบบั

ตัง้ค่าจดัเกบ็ PCตัง้ค่าจดัเกบ็ PC
เลือก ลบการลงทะเบยีน PC เพ่ือลบปลายทางท่ีเลือก ใช้ ข้อมูลต่อครัง้ก่อน เพ่ือดคูอมพิวเตอร์ท่ีกล้องเช่ือม
ตอ่ลา่สดุ

ตัง้ค่าจดัเกบ็ PCตัง้ค่าจดัเกบ็ PC เลือกปลายทางอพัโหลด เลือก ตัง้ค่าอย่างง่าย เพ่ือเช่ือมตอ่โดยใช้ WPS, ตัง้ค่าแมนนวล เพ่ือกําหนดการตัง้คา่เครือขา่ยแบบแมนวล

ตัง้ค่าใส่พกัิดตัง้ค่าใส่พกัิด

ดขู้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนและเลือกวา่จะบนัทกึข้อมลูในรูปภาพของคณุหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย
ใส่พกัิดใส่พกัิด เลือกวา่จะฝังข้อมลูท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนลงในภาพภาพเม่ือถ่ายหรือไม่
ข้อมูลตาํแหน่งข้อมูลตาํแหน่ง แสดงข้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดครัง้ลา่สดุจากสมาร์ทโฟน

ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instaxตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม (P 127)

 R สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่ไร้สาย http://fujifilm-dsc.com/wifi/
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เมนูตั้งค่า

KK ฟอร์แมท ฟอร์แมท
การฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา:

 1 ไฮไลท์ K ฟอร์แมทในเมนตูัง้คา่และกด MENU/OK

 2 ข้อความยืนยนัจะปรากฏ การฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา ให้ไฮไลท์ ตกลง และกด MENU/OK การออกโดยไมฟ่อร์แมทการ์ด
หนว่ยความจํา ให้เลือก ยกเลิก หรือกด DISP/BACK

 Q ข้อมลูทัง้หมด รวมถงึภาพท่ีมีการป้องกนั จะถกูลบจากการ์ดหนว่ยความจํา โปรดคดัลอกไฟล์ท่ีสําคญัไปยงัคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืน
 Q ห้ามเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีในระหวา่งการฟอร์แมท

ตั�งค่า

ฟอร์แมท
ฟอร์แมท OK?

ลบภาพทั�งหมด

ตกลง
ยกเลิก
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เมนู
ค่าเร่ิมต้นจากโรงงานค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน

การตัง้คา่เร่ิมต้นจากโรงงานสําหรับตวัเลือกในเมนถู่ายรูปและเมนกูารตัง้คา่มีดงัตอ่ไปนี ้การตัง้คา่เหลา่นีส้ามารถกู้ คืนได้โดยใช้ตวั
เลือก R ตัง้ค่าใหม่ ในเมนตูัง้คา่ (P 106)

 ■ เมนูถ่ายรูป
เมนูเมนู ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

AA ฉากถ่ายภาพ SS SR AUTO ขัน้สูง

G ตัง้ออโต้โฟกัส
ออโต้โฟกัส y พืน้ที่
ปลด/โฟกัสก่อนปลด/โฟกัสก่อน • เลือก AF-S ก่อน: ปลด

• เลือก AF-C ก่อน: ปลด
ตัง้ AF ทนัทีตัง้ AF ทนัที AF-S
AF+MFAF+MF ปิด
โฟกัสใบหน้าโฟกัสใบหน้า ปิด
ตรวจจบัดวงตาด้วยระบบ AFตรวจจบัดวงตาด้วยระบบ AF u ออโต้
PRE-AFPRE-AF ปิด
แสงหา AFแสงหา AF เปิด

N ความไวแสง 200

O ขนาดภาพ O 3 : 2

T คุณภาพของภาพ FINE

เมนูเมนู ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

U ช่วงไดนามกิ V 100%

P จาํลองฟิลม์ c PROVIA/มาตรฐาน

B ตัง้เวลาถ่าย ปิด

D D สมดุลย์สีขาว ออโต้

f สี (0) ปกติ

q ความคมชัด (0) มาตรฐาน

r โทนสว่าง (0) มาตรฐาน

s โทนมืด (0) มาตรฐาน

h ลดเสียงรบกวน (0) มาตรฐาน

K NR ฉายแสงนาน เปิด

j LENS MOD. OPTIMI. เปิด

l ตัง้ค่าตวัแปลง เลนส์ 5 (50 มม.)



116

ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เมนูเมนู ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

m ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์ ปิด

c ระบบช่วย MF มาตรฐาน

v AE/AF LOCK กดเพื่อAE/AF LOCK

d โหมด AF-LOCK เฉพาะAF

C วัดแสง o หลายจุด

v  รวม AE แบบจุด & โฟกัสพ.ท. เปิด

p แฟลช ตดิตัง้
โหมดแฟลช อัตโนมัติ
ชดเชยแฟลช ±0
ลบตาแดง ปิด

เมนูเมนู ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

W ตัง้ค่าภาพยนตร์
โหมดมูฟว่ี i 1920 × 1080 60 fps
ความไวแสงถ่ายวดิโีอ ออโต้
ปรับระดบัไมค์ 3
ไมค์/รีโมท m ไมค์

kk ตัง้ BKT/Adv.
BKT1 ตัง้ค่า O AE BKT
BKT2 ตัง้ค่า X FILM SIMULATION BKT
Adv. เลือกฟิลเตอร์ 1 G แบบกล้องทอย
Adv. เลือกฟิลเตอร์ 2 H เหมือนแบบจาํลอง

e ตัง้ค่ารูรับแสง ออโต้ + o ตัง้เอง

x ชนิดชัตเตอร์ t ชัตเตอร์กลไก
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เมนู
ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

 ■ เมนูตัง้ค่า
เมนูเมนู ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

o ปิดเสียง & แฟลช ปิด

b ตัง้ค่าเสียง
ระดบัเสียง c

เสียงชัตเตอร์ c

เลือกเสียง i เสียง 1
ปรับเสียง 7

A ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น
แสดงภาพ ปิด
แสดง EVF หมุนออโต้แสดง EVF หมุนออโต้ เปิด
ตรวจแสงโหมดแมนนวล เปิด
ความสว่าง EVF ออโต้
สี EVF 0
ความสว่าง LCD 0
สี LCD 0
เอฟเฟ็คตรวจดภูาพ เปิด
แนวทางกรอบ F GRID 9
AUTOROTATE PB เปิด
เชค็โฟกัสเชค็โฟกัส ปิด
หน่วยของระยะโฟกัสหน่วยของระยะโฟกัส เมตร
แสดงค่าที่ตัง้ไว้แสดงค่าที่ตัง้ไว้ • แนวทางกรอบ: 

• ELECTRONIC LEVEL: 
• แสดงระยะ AF: 
• ฮสิโตแกรม: 
• ตวัเลือกอ่ืนๆ ทัง้หมด: R

เมนูเมนู ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

h ตัง้ปุ่ม/ปุ่มหมุน
ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) ดหูน้า 43
ตัง้ปุ่มเลือก ปุ่ม Fn
แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน ดหูน้า 40
ตัง้ปุ่มหมุนคาํส่ัง Y S.S. X F
ตัง้ปุ่ม AE-L/AF-L AE-L/AF-L

I ตัง้ปุ่มหมุน ISO X ตามเขม็นาฬิกา

Z จดัการใช้พลังงาน
ตัง้ปิดเอง 2 นาที
ประสิทธิภาพสูง ปิด

V ทาํความสะอาดเซน็เซอร์
เม่ือเปิดสวติช์ ปิด
เม่ือปิดสวติช์ เปิด

t กบ็ข้อมูลตัง้ค่า
ลาํดบัรูป ต่อเน่ือง
เกบ็ต้นฉบบั ปิด

J สเปซสี sRGB

r ตัง้การเช่ือมต่อ
ตัง้ค่าไร้สาย • • ย่อขนาดภาพย่อขนาดภาพHH: เปิด
ตัง้ค่าใส่พกัิด • ใส่พกัิด: เปิด

• ข้อมูลตาํแหน่ง: เปิด
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การเช่ือมต่อการเช่ือมต่อ

ส่งไร้สายส่งไร้สาย

เข้าถงึเครือขา่ยไร้สายแล้วเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ สําหรับดาวน์โหลดและข้อมลูอ่ืนๆ โปรดเย่ียมชม 
http://fujifilm-dsc.com/wifi/ 

การเช่ือมต่อไร้สาย: สมาร์ทโฟนการเช่ือมต่อไร้สาย: สมาร์ทโฟน
ตดิตัง้แอพพลเิคชนั “FUJIFILM Camera Remote” บนสมา

ร์ทโฟนของคณุเพ่ือเรียกดรููปภาพบนกล้องถ่ายรูป ดาวน์โหลด

รูปภาพท่ีเลือก ควบคมุกล้องจากระยะไกล หรือคดัลอกข้อมลู

ตําแหนง่ไปยงักล้องถ่ายรูป การเช่ือมตอ่ไปยงัสมาร์ทโฟน กดปุ่ ม

ฟังก์ชัน่ของกล้อง (Fn7)

 R คณุยงัสามารถเช่ือมตอ่โดยใช้ตวัเลือก r การส่ือสารไร้สาย ใน
เมนถู่ายรูปและการเลน่ของกล้อง

การเช่ือมต่อไร้สาย: คอมพวิเตอร์การเช่ือมต่อไร้สาย: คอมพวิเตอร์
เม่ือคณุตดิตัง้แอพพลเิคชนั “FUJIFILM PC AutoSave” และ

กําหนดคอมพิวเตอร์ของคณุเป็นปลายทางสําหรับการคดัลอก

รูปถ่ายจากกล้องถ่ายรูป คณุสามารถอพัโหลดรูปภาพจากกล้อง

ถ่ายรูปโดยใช้ตวัเลือก s จดัเกบ็ PC ออโต้ ในเมนกูารเลน่

ภาพของกล้อง หรือโดยการกดปุ่ มฟังก์ชัน่ (Fn7) ในโหมดเลน่

ค้างไว้
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การเชื่อมต่อ
การดภูาพบนคอมพวิเตอร์การดภูาพบนคอมพวิเตอร์

อา่นเนือ้หาสว่นนีส้ําหรับข้อมลูเก่ียวกบัการคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์

WindowsWindows
ใช้ MyFinePix Studio เพ่ือคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์ ท่ีซึง่สามารถจดัเก็บ ด ูจดัระบบ และพิมพ์ได้ สามารถดาวน์โหลด 
MyFinePix Studio จากเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี:้
http://fujifilm-dsc.com/mfs/

เม่ือดาวน์โหลดเสร็จสิน้ ดบัเบลิคลกิไฟล์ท่ีดาวน์โหลด (“MFPS_Setup.EXE”) และทําตามคําสัง่บนหน้าจอเพ่ือตดิตัง้ให้เสร็จสิน้ 

ดําเนินการตอ่ใน “การเช่ือมตอ่กล้อง” (P 120) เม่ือการตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์

MacintoshMacintosh
สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ Image Capture (จดัมาให้พร้อมกบัคอมพิวเตอร์ของคณุ) หรือซอฟต์แวร์อ่ืน ดําเนิน

การตอ่ใน “การเช่ือมตอ่กล้อง” (P 120)

 การดไูฟล์ RAW การดไูฟล์ RAW

การดไูฟล์ RAW บนคอมพิวเตอร์ของคณุ ใช้ RAW FILE CONVERTER ดาวน์โหลดได้จาก:

http://fujifilm-dsc.com/rfc/

 R RAW FILE CONVERTER จะตดิตัง้เม่ือคณุตดิตัง้ MyFinePix Studio (สําหรับ Windows เทา่นัน้)
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การดูภาพบนคอมพิวเตอร์

การเช่ือมต่อกล้องการเช่ือมต่อกล้อง
 1 หาการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีรูปถ่ายท่ีคณุต้องการคดัลอกไปยงัคอมพิวเตอร์แล้วใสก่าร์ดลงในกล้อง (P 18)

 R ผู้ใช้ Windows อาจต้องใช้ซีดีของ Windows เม่ือเร่ิมต้นใช้ซอฟต์แวร์เป็นครัง้แรก

 Q หากเกิดไฟฟ้าดบัขณะถ่ายโอนข้อมลู อาจทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้การด์หนว่ยความจําเสียหาย ใสแ่บตเตอร่ีใหมห่รือท่ีชาร์จเตม็แล้ว

ลงไปก่อนเช่ือมตอ่กล้อง

 2 ปิดกล้องแล้วเช่ือมตอ่สาย USB (มีแยกจําหนา่ยตา่งหากโดยซพัพลายเออร์ของ

บริษัทอ่ืน) ตามท่ีแสดง ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบสายกบัชอ่งตอ่จนแนน่สนิท

แล้ว เช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ามใช้ฮบั USB หรือแป้นพิมพ์

 Q สาย USB ต้องไมย่าวเกิน 60 ซม. และสามารถใช้สง่ข้อมลูได้

 3 เปิดกล้อง

 4 คดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ MyFinePix Studio หรือแอพพลเิคชนั

ท่ีให้มาพร้อมกบัระบบปฏิบตักิารของคณุ

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีมีให้ ให้เร่ิมต้นแอปพลเิคชนัและเลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากเมน ูHelp
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การเชื่อมต่อ
การดูภาพบนคอมพิวเตอร์

 Q ถ้าเสียบการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการลา่ช้าก่อนท่ีซอฟต์แวร์จะเร่ิมต้นและคณุอาจไมส่ามารถนําเข้าหรือ

บนัทกึรูปภาพได้ โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดหนว่ยความจําเพ่ือถ่ายโอนภาพ

 Q โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่คอมพิวเตอร์ไมไ่ด้แสดงข้อความวา่กําลงัดําเนินการคดัลอกอยูก่่อนท่ีจะปิดกล้องหรือตดัการเช่ือมตอ่สาย USB 

(หากจํานวนของรูปถ่ายท่ีคดัลอกมีจํานวนมาก ไฟแสดงสถานะจะยงัคงสวา่งอยูห่ลงัจากข้อความหายไปจากจอแสดงผลคอมพิวเตอร์แล้ว) 

การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัอาจทําให้สญูเสียข้อมลูหรือทําให้การ์ดหนว่ยความจําเสียหาย

 Q ตดัการเช่ือมตอ่กล้องก่อนเสียบหรือนําการ์ดหนว่ยความจําออก

 Q ในบางกรณี อาจไมส่ามารถเข้าถงึภาพท่ีบนัทกึไว้ในเซร์ิฟเวอร์เครือขา่ยโดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีมีให้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีดําเนินการในคอมพิวเตอร์

แบบสแตนด์อโลน

 Q ผู้ใช้ยอมรับท่ีจะชําระคา่บริการทัง้หมดท่ีเรียกเก็บโดยบริษัทโทรศพัท์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเม่ือใช้บริการท่ีต้องมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต

 การตดัการเช่ือมต่อกับกล้อง การตดัการเช่ือมต่อกับกล้อง

หลงัจากยืนยนัวา่ไฟแสดงสถานะดบัแล้ว ให้ปิดการทํางานของกล้องถ่ายรูปแล้วถอดสาย USB
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การพมิพ์ภาพผ่าน USBการพมิพ์ภาพผ่าน USB
ถ้าเคร่ืองพิมพ์สนบัสนนุ PictBridge คณุสามารถเช่ือมตอ่กล้องกบัเคร่ืองพิมพ์ได้โดยตรง โดยไมต้่องคดัลอกไปยงั
คอมพิวเตอร์ก่อน โปรดทราบวา่ฟังก์ชัน่บางอยา่งท่ีอธิบายด้านลา่งอาจไมมี่การสนบัสนนุ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเคร่ืองพิมพ์

การเช่ือมต่อกล้องการเช่ือมต่อกล้อง
 1 เช่ือมตอ่สาย USB (มีแยกจําหนา่ยตา่งหากโดยซพัพลายเอ

อร์ของบริษัทอ่ืน) ตามท่ีแสดง แล้วเปิดเคร่ืองพิมพ์

 Q สาย USB ต้องไมย่าวเกิน 60 ซม. และสามารถใช้สง่ข้อมลูได้

 2 เปิดการทํางานของกล้อง t USB จะแสดงในจอภาพ ตาม

ด้วย PictBridge จะแสดงขึน้ตามท่ีแสดงในด้านขวา
USB

00

PICTBRIDGE
รวม: 00000

แผ่น

ตั �งตกลง
ภาพ

 R สามารถพิมพ์รูปภาพจากการ์ดหนว่ยความจําท่ีฟอร์แมทในกล้อง

แล้ว

 R สามารถกําหนดขนาดภาพ คณุภาพของภาพ และการเลือกขอบได้

โดยใช้เคร่ืองพิมพ์
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การเชื่อมต่อ
การพิมพ์ภาพผ่าน USB

การพมิพ์ภาพทีเ่ลือกการพมิพ์ภาพทีเ่ลือก
 1 กดตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือแสดงภาพท่ีคณุ

ต้องการพิมพ์

 R การพิมพ์รูปภาพปัจจบุนัหนึง่สําเนา ให้ดําเนินการในขัน้ตอน

ท่ี 3 โดยตรง

 2 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือเลือกจํานวนสําเนา 

(สงูสดุถงึ 99 สําเนา) ดําเนินการตามขัน้ตอนท่ี 

1–2 ซํา้เพ่ือเลือกภาพเพ่ิมเตมิ

 3 กด MENU/OK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั

พมิพ์ภาพเหล่านี �
รวม: 9 แผ่น

ยกเลิกตกลง

 4 กด MENU/OK เพ่ือเร่ิมต้นพิมพ์

 การพมิพ์วันที่บนัทกึ การพมิพ์วันที่บนัทกึ

หากต้องการพิมพ์วนัท่ีบนัทกึบนภาพ ให้กด DISP/BACK ในจอแส

ดงผลของ PictBridge และเลือก พมิพ์วันที่ s (หากต้องการพิมพ์

โดยไมมี่วนัท่ีบนัทกึ ให้เลือก ม่พมิพ์วันที่) เพ่ือให้แนใ่จวา่วนัท่ี

ถกูต้อง ให้ตัง้คา่นาฬิกาในกล้องถ่ายรูปก่อนถ่ายภาพ เคร่ืองพิมพ์

บางเคร่ืองไมส่นบัสนนุการพิมพ์วนัท่ี โปรดดรูายละเอียดในคูมื่อ

เคร่ืองพิมพ์
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การพิมพ์ภาพผ่าน USB

การพมิพ์ตามคาํส่ังการพมิพ์ DPOFการพมิพ์ตามคาํส่ังการพมิพ์ DPOF
การพิมพ์ตามลําดบัการพิมพ์ท่ีสร้างด้วย K ส่ังพมิพ์ (DPOF) 
ในเมนกูารเลน่ (P 104):

 1 ในจอแสดงผล PictBridge ให้กด DISP/BACK 
เพ่ือเปิดเมน ูPictBridge

 2 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือเลือก u ส่ังพมิพ์ 

DPOF

PICTBRIDGE

พมิพ์วันที� s
ไม่พมิพ์วันที�

สั� งพมิพ์ DPOF

 3 กด MENU/OK เพ่ือแสดงข้อความยืนยนั

ยกเลิกตกลง

พมิพ์ DPOF OK?
รวม: 9 แผ่น

 4 กด MENU/OK เพ่ือเร่ิมต้นพิมพ์

 ระหว่างการพมิพ์ ระหว่างการพมิพ์

ข้อความจะแสดงท่ีด้านขวาระหวา่งการ

พิมพ์ กด DISP/BACK เพ่ือยกเลกิก่อน

ท่ีจะพิมพ์รูปถ่ายทัง้หมด (ขึน้อยูก่บั

เคร่ืองพิมพ์ การพิมพ์อาจหยดุลงก่อน

พิมพ์ภาพปัจจบุนั)

หากมีการขดัจงัหวะการพิมพ์ ให้ปิดกล้องและเปิดอีกครัง้

 การตดัการเช่ือมต่อกับกล้อง การตดัการเช่ือมต่อกับกล้อง

ยืนยนัวา่ไมมี่ข้อความข้างต้นแสดงแล้วจงึปิดการทํางานของกล้อง 

ถอดสาย USB

ยกเลิก

กาํลังพมิพ์
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การเชื่อมต่อ
การพิมพ์ภาพผ่าน USB

การสร้างคาํส่ังพมิพ์ DPOFการสร้างคาํส่ังพมิพ์ DPOF
สามารถใช้ตวัเลือก K ส่ังพมิพ์ (DPOF) ในเมนเูลน่เพ่ือสร้าง “คําสัง่การพิมพ์” แบบดจิิตอลสําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีสามารถใช้ 
PictBridge ได้ หรืออปุกรณ์ท่ีรองรับ DPOF

 DPOF DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) คือมาตรฐานท่ีทําให้สามารถพิมพ์ภาพจาก “คําสัง่การพิมพ์” ท่ีบนัทกึไว้ในการ์ดหนว่ยความ

จํา ข้อมลูในคําสัง่จะประกอบด้วยภาพท่ีจะพิมพ์และจํานวนสําเนาของแตล่ะภาพ

 ■แสดงวันที่ s/ ไม่มีวันที่
การแก้ไขคําสัง่การพิมพ์ DPOF ให้เลือก K ส่ังพมิพ์ (DPOF) 

ในเมนกูารเลน่ แล้วกดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์ แสดงวันที่ 

s หรือ ไม่มีวันที่

สไลดโชว

เมนูแสดงภาพ

ชวยคนหาสมุดภาพ
เลือกภาพ
คนหาภาพถาย

สั่งพิมพ (DPOF)
จัดเก็บ PC ออโต

ลบตาแดง

แ

แสดงวันที่ s
ไมมีวันท่ี
ตั้งคาใหม

แสดงวันที่ s: พิมพ์วนัทีบ่นัทึกบนภาพ

ไม่มีวันที่: พิมพ์ภาพโดยไม่มีวนัที่

กด MENU/OK แล้วทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 1 กดตวัเลือกซ้ายหรือขวาเพ่ือแสดงภาพท่ีคณุ

ต้องการรวมหรือลบออกจากคําสัง่การพิมพ์

 2 กดตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือเลือกจํานวนสําเนา 

(สงูสดุถงึ 99 สําเนา) หากต้องการลบภาพออก

จากคําสัง่ ให้กดปุ่ มเลือกลงจนกวา่จํานวน

สําเนาจะเป็น 0

01

สั�งพมิพ์ (DPOF)

แผ่น

ตั �งค่าภาพ

DPOF: 00001 จํานวนทัง้หมดทีพิ่มพ์

จํานวนสําเนา
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การพิมพ์ภาพผ่าน USB

 3 ทําซํา้ขัน้ตอนท่ี 1–2 เพ่ือให้คําสัง่การพิมพ์เสร็จ
สมบรูณ์ กด MENU/OK เพ่ือบนัทกึคําสัง่การ
พิมพ์เม่ือการตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์ หรือ DISP/
BACK เพ่ือออกโดยไมเ่ปลี่ยนแปลงคําสัง่การ
พิมพ์

 4 จํานวนการพิมพ์ทัง้หมดจะแสดงบนจอภาพ 

กด MENU/OK เพ่ือออก

รูปภาพในคําสัง่การพิมพ์ปัจจบุนัจะ

แสดงโดยไอคอน u ระหวา่งการเลน่

 ■ตัง้ค่าใหม่
การยกเลกิคําสัง่การพิมพ์ปัจจบุนั 
ให้เลือก ตัง้ค่าใหม่ สําหรับ 

K ตัง้ค่าใหม่ (DPOF) การยืนยนัจะ
แสดงขึน้ท่ีด้านขวา ให้กด MENU/OK 

เพ่ือลบภาพทัง้หมดออกจากคําสัง่

 R คําสัง่การพิมพ์สามารถมีภาพได้สงูสดุ 999 ภาพ 

 R ถ้าใสก่าร์ดหนว่ยความจําท่ีมีคําสัง่

การพิมพ์ท่ีสร้างด้วยกล้องตวัอ่ืน 

ข้อความจะปรากฏขึน้ท่ีด้านขวา ให้กด 
MENU/OK เพ่ือยกเลกิคําสัง่การพิมพ์ 

จะต้องสร้างคําสัง่การพิมพ์ใหมต่ามท่ี

อธิบายข้างต้น

ยกเลกิตกลง

ยกเลิก DPOF OK?

ยกเลกิตกลง

ยกเลิก DPOF OK?
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การเชื่อมต่อ
เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE

พิมพ์ภาพจากกล้องดจิิตอลของคณุไปยงัเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE

การสร้างการเช่ือมต่อการสร้างการเช่ือมต่อ
เลือก r ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax ในเมนกูารตัง้คา่ของกล้อง และใสช่ื่อเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE (SSID) และ
รหสัผา่น

 ช่ือเคร่ืองพมิพ์ (SSID) และรหสัผ่าน ช่ือเคร่ืองพมิพ์ (SSID) และรหสัผ่าน
ช่ือเคร่ืองพิมพ์ (SSID) จะอยูท่ี่ด้านลา่งของเคร่ืองพิมพ์ รหสัผา่นเร่ิมต้นคือ “1111” 

หากคณุได้เลือกรหสัผา่นท่ีตา่งไปพิมพ์จากสมาร์ทโฟน ให้ใสร่หสัผา่นนัน้แทน
SSID:instax-12345678

XxxxxXxxx XX:000000000

XxxxxXxxx XX:000000000

XxxxxXxxx XX:000
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เครื่องพิมพ์ instax SHARE

การพมิพ์รูปภาพการพมิพ์รูปภาพ
 1 เปิดเคร่ืองพิมพ์

 2 เลือก V พมิพ์ค.พมิพ์ instax ในเมนเูลน่ภาพของกล้อง 

กล้องจะเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองพิมพ์

FUJIFILM-CAMERA-1234

กำลังเชื�อมต่อเครื�องพิมพ์

ยกเลิก

พิมพ์ค.พิมพ์ 

instax-12345678

 R การพิมพ์กรอบจากภาพชดุ ให้แสดงกรอบก่อนเลือก 

V พมิพ์ค.พมิพ์ instax

 3 ใช้ตวัเลือกเพ่ือแสดงภาพท่ีคณุต้องการพิมพ์ จากนัน้กดปุ่ ม 
MENU/OK

100-0020100-0020

instax-12345678
ส่ง ยกเลิก

พิมพ์ค.พิมพ์ 

 R าพท่ีถ่ายด้วยกล้องอ่ืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได

 R พืน้ท่ีท่ีพิมพ์จะเลก็กวา่พืน้ท่ีท่ีมองเหน็ในหน้าจอ LCD

 4 ภาพจะถกูสง่ไปยงัเคร่ืองพิมพ์และการพิมพ์จะเร่ิมต้น

FUJIFILM-CAMERA-1234

ยกเลิก

กำลังส่งภาพ

instax-12345678

พิมพ์ค.พิมพ์ 
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การเชื่อมต่อ
การดภูาพบนโทรทศัน์์การดภูาพบนโทรทศัน์์

การแสดงภาพให้กบัผู้ชมเป็นกลุม่ ให้เช่ือมตอ่กล้องไปยงัโทรทศัน์โดยใช้สาย HDMI (มีแยกจําหนา่ยตา่งหากโดยซพัพลายเออร์ของ
บริษัทอ่ืน โปรดทราบวา่สามารถใช้โทรทศัน์เพ่ือเลน่ภาพเทา่นัน้ ไมส่ามารถถ่ายภาพได้)

 1 ปิดกล้อง

 2 เช่ือมตอ่สายเคเบลิตามท่ีแสดงด้านลา่ง

เสียบลงในช่องต่อไมโคร HDMI

เสียบลงในช่องต่อ HDMI

 Q ใช้สาย HDMI ท่ียาวไมเ่กิน 1.5 ม.

 R ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบสายกบัชอ่งตอ่จนแนน่สนิทแล้ว

 3 ปรับโทรทศัน์เป็นชอ่งสญัญาณขาเข้าของ HDMI โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิจากเอกสารประกอบของโทรทศัน์

 4 เปิดกล้องถ่ายรูปแล้วกดปุ่ ม a หน้าจอของกล้องจะปิด แล้วภาพและภาพยนตร์จะเลน่บนโทรทศัน์ โปรดทราบวา่การควบคมุ

ระดบัเสียงของกล้องจะไมมี่ผลกบัเสียงท่ีเลน่บนโทรทศัน์ ให้ใช้การควบคมุระดบัเสียงของโทรทศัน์เพ่ือปรับระดบัเสียง

 R ไมส่ามารถใช้สาย USB ขณะท่ีเช่ือมตอ่สาย HDMI

 R โทรทศัน์บางเคร่ืองอาจแสดงหน้าจอเป็นสีดําครู่หนึง่เม่ือเร่ิมเลน่ภาพยนตร์
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อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริม

กล้องสนบัสนนุอปุกรณ์เสริมจํานวนมากจาก FUJIFILM และผู้ผลติรายอ่ืน

อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILMอุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM
อปุกรณ์เสริมตอ่ไปนีมี้ให้บริการจาก FUJIFILM สาํหรับข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัอปุกรณ์เสริมท่ีพร้อมใช้งานในพืน้ท่ีของคณุ โปรดสอบถาม

ข้อมลูจากตวัแทนของ FUJIFILM ในพืน้ท่ีของคณุหรือเข้าสู ่http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

แบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จซํา้ได้แบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จซํา้ได้
NP-W126: สามารถซือ้แบตเตอร่ีแบบชาร์จซํา้ NP-W126 ท่ีมีความจมุากได้เพ่ิมเตมิตามต้องการ

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี
BC-W126: สามารถซือ้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีทดแทนได้ตามต้องการ ท่ี +20 °C เคร่ือง BC-W126 ชาร์จ NP-W126 โดยใช้เวลา 
150 นาที

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
AC-9V (จําเป็นต้องมี DC coupler CP-W126): ใช้สําหรับขยายการถ่ายรูปและการเลน่หรือเม่ือคดัลอกภาพถ่ายไปยงัคอมพิวเตอร์

DC couplerDC coupler
CP-W126: เช่ือมตอ่ AC-9V เข้ากบักล้อง

รีโมตกดชัตเตอร์รีโมตกดชัตเตอร์
RR-90: ใช้เพ่ือลดการสัน่ของกล้องหรือเปิดชตัเตอร์ไว้ระหวา่งเวลาการรับแสง
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ไมโครโฟนสเตอริโอไมโครโฟนสเตอริโอ
MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริมภายนอกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

เลนส์ FUJINONเลนส์ FUJINON
เลนส์ ชุด XF: เลนส์แบบเปลี่ยนได้สําหรับใช้งานเฉพาะกบั FUJIFILM X-mount

เลนส์ ชุด XC: เลนส์แบบเปลี่ยนได้สําหรับใช้งานเฉพาะกบั FUJIFILM X-mount

ชุดแฟลชเสริมภายนอกชุดแฟลชเสริมภายนอก
EF-20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอก (ใช้แบตเตอร่ี AA สองก้อน) มีไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
สามารถหมนุหวัแฟลชขึน้ข้างบนได้ 90° เพ่ือจดัแสงสะท้อน
EF-42: ชดุแฟลชตอ่ภายนอก (ใช้แบตเตอร่ี AA สี่ก้อน) มีไกด์นมัเบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL และปรับ
ซมูไฟฟ้าอตัโนมตัใินชว่ง 24–105 มม. (เทียบเทา่รูปแบบ 35 มม.) สามารถหมนุหวัแฟลชขึน้ข้างบนได้ 90° หมนุไปทางซ้าย 180° หรือ
ทางขวา 120° เพ่ือจดัแสงสะท้อน

EF-X20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกมีไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.)

เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE
SP-1: เช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพ่ือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax

ตวัแปลงตวัแปลง
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: ชว่ยให้สามารถใช้กล้องกบัตวัเลือกเลนส์เมาท์ M ได้มากขึน้
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อุปกรณ์เสริม

ท่อต่อมาโครท่อต่อมาโคร
MCEX-11/16: ตอ่ระหวา่งกล้องและเลนส์เพ่ือถ่ายภาพในอตัราการผลติสงู

ฟิลเตอร์สาํหรับป้องกันฟิลเตอร์สาํหรับป้องกัน
PRF-39/PRF-49S/PRF-52/PRF-58/PRF-62/PRF-67/PRF-72/PRF-77: ใช้สําหรับป้องกนัเลนส์

กร๊ิปกร๊ิป
MHG-XT10: ลกัษณะกร๊ิปท่ีปรับปรุงแล้ว สามารถถอดแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจําขณะท่ีมีกร๊ิปประกอบอยู ่และกริปมีรางมาให้สําหรับยดึฐานเสียบ
อยา่งรวดเร็ว สามารถปรับชอ่งยดึขาตัง้กบัแกนเลนส์แบบออปตคิอล

สายรัดกร๊ิปสายรัดกร๊ิป
GB-001: GB-001 เพ่ิมความแข็งแกร่งในการยดึกล้องถ่ายรูป ชว่ยให้ผู้ใช้พกพากล้องได้มัน่คงด้วยมือเดียว

กระเป๋าหนังกระเป๋าหนัง
BLC-XT10: กระเป๋านีผ้ลติจากหนงัชัน้ดี พร้อมสายคล้องคอท่ีผลติจากวสัดชุนิดเดียวกนั และผ้าท่ีสามารถใช้เพ่ือเช็ดกล้องก่อนเก็บกล้องลงในกระเป๋า และใช้
เช็ดสําหรับโอกาสอ่ืนๆ สามารถถ่ายรูปและใสห่รือถอดแบตเตอร่ีในขณะท่ีกล้องอยูใ่นกระเป๋าใสก่ล้องได้

ฝาปิดเลนส์ด้านหน้าฝาปิดเลนส์ด้านหน้า
FLCP-39/FLCP-52/FLCP-58/FLCP-62/FLCP-72/FLCP-72 II/FLCP-77: ปกป้ององค์ประกอบของเลนส์ด้านหน้าเม่ือไมใ่ช้เลนส์

ฝาปิดเลนส์ด้านหลังฝาปิดเลนส์ด้านหลัง
RLCP-001: ปกป้ององค์ประกอบของเลนส์ด้านหลงัเม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์เข้ากบักล้อง

ฝาครอบตวักล้องฝาครอบตวักล้อง
BCP-001: ปิดครอบเมาท์เลนส์ของกล้องเม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์
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การเช่ือมต่อกล้องไปยังอุปกรณ์อ่ืนการเช่ือมต่อกล้องไปยังอุปกรณ์อ่ืน

  ■■ ท่อต่อมาโครท่อต่อมาโคร

MCEX-11/16 *

  ■■ เก่ียวกับคอมพวิเตอร์เก่ียวกับคอมพวิเตอร์

คอมพิวเตอร์ †

  ■■ การพมิพ์การพมิพ์

เคร่ืองพิมพ์ †

เคร่ืองพิมพ์ทีส่ามารถ
ใช ้PictBridge ได้ †

* มีจําหนา่ยแยกตา่งหาก จาก FUJIFILM

† มีจําหนา่ยแยกตา่งหาก จากซพัพลายเออร์ของบริษัทอ่ืน สาย USB 
ต้องไมย่าวเกิน 60 ซม. สาย HDMI ต้องไมย่าวเกิน 1.5 ม.

สาย USB †

สาย USB †

การ์ดหน่วยความจํา 
SD/SDHC/SDXC †

  ■■ เลนส์เลนส์

เลนส์ ชดุ XF * เลนส์ ชดุ XC *

  ■■ การถ่ายรูปโดยใช้แฟลชการถ่ายรูปโดยใช้แฟลช

แฟลชเสริมภายนอก 
EF-20 *

แฟลชเสริมภายนอก 
EF-42 *

แฟลชเสริมภายนอก 
EF-X20 *

  ■■ ตวัแปลง Mตวัแปลง M

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER *

โทรทศัน์ความละเอียดสูง †

  ■■ เสียง/ภาพเสียง/ภาพ

สาย HDMI †

เคร่ืองพิมพ์ 
SP-1 instax 

SHARE *

LAN ไร้สาย

X-T10

  ■■ ไมโครโฟนเสริมไมโครโฟนเสริม

ภายนอกภายนอก

ไมโครโฟนสเตอริโอ 
MIC-ST1 *

  ■■ รีโมตกดชัตเตอร์รีโมตกดชัตเตอร์

รีโมตกดชตัเตอร์ RR-90 *
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การดแูลรักษากล้องการดแูลรักษากล้อง

เพ่ือให้สามารถใช้ผลติภณัฑ์ได้ดีอยา่งตอ่เน่ือง โปรดปฏิบตัติามข้อควรระวงัตอ่ไปนี ้

การเกบ็และการใช้งานการเกบ็และการใช้งาน
ถ้าไมมี่การใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีและการ์ด
หนว่ยความจําออก ห้ามเก็บหรือใช้กล้องในบริเวณท่ี:
• มีฝนตก ไอนํา้ หรือควนั

• ความชืน้สงูหรือฝุ่ นเยอะ

• โดนแสงแดดจ้าหรืออณุหภมิูสงูมาก เชน่ ในยานพาหนะท่ีปิด

มิดชิดในวนัท่ีแสงแดดแรง

• หนาวเยน็มาก

• มีการสัน่สะเทือนรุนแรง

• อยูใ่นบริเวณสนามแมเ่หลก็ท่ีมีกําลงัแรง เชน่ ใกล้เสาอากาศ

ของระบบแพร่ภาพออกอากาศ สายไฟ ตวัสง่สญัญาณเรดาร์ 

เคร่ืองยนต์ ตวัแปลง หรือแมเ่หลก็

• สมัผสักบัสารระเหย เชน่ ยาฆา่แมลง

• ใกล้กบัผลติภณัฑ์ท่ีเป็นยางหรือไวนิล

 ■ นํา้และทราย
การสมัผสักบันํา้และทรายอาจทําให้กล้อง วงจร และกลไก
ภายในตวักล้องเกิดความเสียหาย เม่ือใช้กล้องท่ีชายหาดหรือ
ริมทะเล โปรดอยา่ให้กล้องโดนนํา้และทรา ห้ามวางกล้องบน

พืน้เปียก

 ■การควบแน่น

การเพ่ิมอณุหภมิูโดยกะทนัหนั เชน่ เม่ือเข้าสูอ่าคารท่ีมีอณุหภมิู

สงูในวนัท่ีอากาศหนาว อาจทําให้เกิดไอนํา้ภายในกล้อง ถ้าเกิด

กรณีนี ้ให้ปิดกล้องและรอเป็นเวลาหนึง่ชัว่โมงก่อนเปิดกล้องอีก

ครัง้ ถ้าเกิดไอนํา้ในการ์ดหนว่ยความจํา ให้นําการ์ดออกและรอ

จนกวา่ไอนํา้จะน้อยลง

การเดนิทางการเดนิทาง
โปรดเก็บกล้องไว้ในกระเป๋าเดนิทาง การตรวจสอบกระเป๋าอาจ

ทําให้เกิดการกระแทกรุนแรงท่ีอาจทําให้กล้องเสียหาย



135

หม
ายเห

ตุด้านเทคนิค
การทาํความสะอาดเซน็เซอร์ภาพการทาํความสะอาดเซน็เซอร์ภาพ

รูปภาพหลายภาพเสียหายจากจดุหรือรอยแต้มในตําแหนง่เดียวกนัอาจแสดงวา่มีฝุ่ นอยูใ่นเซน็เซอร์ภาพของกล้อง ทําความสะอาด
เซน็เซอร์โดยใช้ตวัเลือก V ทาํความสะอาดเซน็เซอร์ ในเมนกูารตัง้คา่ (P 111) หากยงัคงมีปัญหาอยู ่คณุสามารถทําความ
สะอาดเซน็เซอร์ด้วยตนเองตามท่ีอธิบายด้านลา่ง โปรดทราบวา่จะมีคา่ใช้จา่ยสําหรับการซอ่มแซมหรือเปลี่ยนเซน็เซอร์ภาพหากเสีย
หายระหวา่งการทําความสะอาด

 1 ใช้ลกูยางเป่าลม (ท่ีไมใ่ชแ่ปรง) เพ่ือขจดัฝุ่ นออกจากเซน็เซอร์

 Q ห้ามใช้แปรงหรือลกูยางเป่าลมท่ีมีหวัเป่า หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันี ้อาจทําให้เซน็เซอร์เสียหายได้

 2 ตรวจสอบวา่ขจดัฝุ่ นออกไปเรียบร้อยหรือไม่

 R ทําซํา้ขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 ตามท่ีจําเป็น

 3 ปิดฝากล้องหรือเลนส์
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การแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหา

ปัญหาและวธีิแก้ไขปัญหาปัญหาและวธีิแก้ไขปัญหา

  ■■ พลังงานและแบตเตอร่ีพลังงานและแบตเตอร่ี
ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

กล้องไม่เปิดทาํงานกล้องไม่เปิดทาํงาน
• • แบตเตอร่ีหมดแบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี (: ชาร์จแบตเตอร่ี (PP 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว ( 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว (PP 18) 18)
• • ใส่แบตเตอร่ีไม่ถกูต้องใส่แบตเตอร่ีไม่ถกูต้อง: ใสแ่บตเตอร่ีเข้าไปใหมใ่นทิศทางท่ีถกูต้อง (: ใสแ่บตเตอร่ีเข้าไปใหมใ่นทิศทางท่ีถกูต้อง (PP 18) 18)
• • ฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ีไม่ลงล็อคฝาครอบช่องใส่แบตเตอร่ีไม่ลงล็อค: ใสฝ่าครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีให้ลงลอ็ค (: ใสฝ่าครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีให้ลงลอ็ค (PP 19) 19)

จอภาพไม่เปิดทาํงานจอภาพไม่เปิดทาํงาน จอภาพอาจไมเ่ปิดทํางานหากปิดกล้องแล้วเปิดกล้องอีกครัง้อยา่งรวดเร็ว กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่เพ่ือเปิดใช้งานจอภาพจอภาพอาจไมเ่ปิดทํางานหากปิดกล้องแล้วเปิดกล้องอีกครัง้อยา่งรวดเร็ว กดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่เพ่ือเปิดใช้งานจอภาพ

แบตเตอร่ีหมดอย่างแบตเตอร่ีหมดอย่าง
รวดเร็วรวดเร็ว

• • แบตเตอร่ีเยน็แบตเตอร่ีเยน็: อุน่แบตเตอร่ีด้วยการวางไว้ในกระเป๋าหรือท่ีมีอณุหภมิูอุน่ และนําไปใสใ่นกล้อง อีกครัง้ทนัทีก่อนถ่ายรูป: อุน่แบตเตอร่ีด้วยการวางไว้ในกระเป๋าหรือท่ีมีอณุหภมิูอุน่ และนําไปใสใ่นกล้อง อีกครัง้ทนัทีก่อนถ่ายรูป

• • ขัว้แบตเตอร่ีสกปรกขัว้แบตเตอร่ีสกปรก: ทําความสะอาดขัว้ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่: ทําความสะอาดขัว้ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่
• • เปิด สาํหรับ เปิด สาํหรับ G ตัง้ออโต้โฟกัส > PRE-AFPRE-AF: ปิด : ปิด PRE-AFPRE-AF ( (P P 93)93)
• • เลือก เลือก SS สาํหรับโหมดถ่ายรูป สาํหรับโหมดถ่ายรูป: เลือกโหมดท่ีแตกตา่ง (: เลือกโหมดท่ีแตกตา่ง (PP 50, 55) 50, 55)

• • มีการชาร์จแบตเตอร่ีหลายครัง้มีการชาร์จแบตเตอร่ีหลายครัง้: แบตเตอร่ีหมดอายกุารใช้งานสําหรับการชาร์จ ซือ้แบตเตอร่ีใหม่: แบตเตอร่ีหมดอายกุารใช้งานสําหรับการชาร์จ ซือ้แบตเตอร่ีใหม่
กล้องปิดการทาํงานกล้องปิดการทาํงาน
กะทนัหนักะทนัหนั

แบตเตอร่ีหมดแบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี (: ชาร์จแบตเตอร่ี (PP 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว ( 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว (PP 18) 18)

ไม่เร่ิมชาร์จแบตเตอร่ีไม่เร่ิมชาร์จแบตเตอร่ี ใสแ่บตเตอร่ีอีกครัง้ในทิศทางท่ีถกูต้องและตรวจสอบวา่มีเสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จแล้ว (ใสแ่บตเตอร่ีอีกครัง้ในทิศทางท่ีถกูต้องและตรวจสอบวา่มีเสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จแล้ว (PP 17)  17) 

การชาร์จทาํงานช้าการชาร์จทาํงานช้า ชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูห้อง (ชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูห้อง (PP iv)  iv) 
ไฟแสดงสถานะการไฟแสดงสถานะการ
ชาร์จกะพริบ แต่ไม่ชาร์จชาร์จกะพริบ แต่ไม่ชาร์จ

แบตเตอร่ีแบตเตอร่ี

• • ขัว้แบตเตอร่ีสกปรกขัว้แบตเตอร่ีสกปรก: ทําความสะอาดขัว้ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่: ทําความสะอาดขัว้ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่
• • มีการชาร์จแบตเตอร่ีหลายครัง้มีการชาร์จแบตเตอร่ีหลายครัง้: แบตเตอร่ีหมดอายกุารใช้งานสําหรับการชาร์จ ซือ้แบตเตอร่ีใหม ่ถ้าแบตเตอร่ียงัคงไมช่าร์จ : แบตเตอร่ีหมดอายกุารใช้งานสําหรับการชาร์จ ซือ้แบตเตอร่ีใหม ่ถ้าแบตเตอร่ียงัคงไมช่าร์จ 

โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILMโปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

  ■■ เมนูและจอแสดงผลเมนูและจอแสดงผล
ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

จอแสดงผลไม่ใช่ภาษาจอแสดงผลไม่ใช่ภาษา

ไทยไทย
เลือก เลือก ภาษาไทยภาษาไทย สําหรับ  สําหรับ QQ  aa ( (PP 24, 106) 24, 106)
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  ■■ การถ่ายรูปการถ่ายรูป
ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ไม่มีการถ่ายรูปเม่ือกดปุ่มไม่มีการถ่ายรูปเม่ือกดปุ่ม
ชัตเตอร์ชัตเตอร์

• • การ์ดหน่วยความจาํเตม็การ์ดหน่วยความจาํเตม็: ใสก่าร์ดหนว่ยความจําใหมห่รือลบภาพ (: ใสก่าร์ดหนว่ยความจําใหมห่รือลบภาพ (PP 18, 36) 18, 36)

• • การ์ดหน่วยความจาํไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํไม่ได้ฟอร์แมท: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา (: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา (PP 114) 114)
• • หน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํสกปรกหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํสกปรก: ทําความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่: ทําความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่
• • การ์ดหน่วยความจาํเสียหายการ์ดหน่วยความจาํเสียหาย: เสียบการ์ดหนว่ยความจําใหม ่(: เสียบการ์ดหนว่ยความจําใหม ่(PP 21) 21)
• • แบตเตอร่ีหมดแบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี (: ชาร์จแบตเตอร่ี (PP 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว ( 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว (PP 18) 18)

• • กล้องปิดการทาํงานโดยอัตโนมัติกล้องปิดการทาํงานโดยอัตโนมัต:ิ เปิดกล้อง (: เปิดกล้อง (PP 22) 22)
• • ไฟแสดงสถานะเป็นสีส้มเม่ือคุณพยายามบนัทกึภาพพาโนราม่าไฟแสดงสถานะเป็นสีส้มเม่ือคุณพยายามบนัทกึภาพพาโนราม่า: รอจนกวา่ไฟแสดงสถานะดบั (: รอจนกวา่ไฟแสดงสถานะดบั (PP 7) 7)

มีรอยจุด (“สัญญาณมีรอยจุด (“สัญญาณ
รบกวน”) ปรากฏบนหน้ารบกวน”) ปรากฏบนหน้า

จอหรือช่องมองภาพ เม่ือจอหรือช่องมองภาพ เม่ือ
กดปุ่มชัตเตอร์ลงคร่ึงหน่ึงกดปุ่มชัตเตอร์ลงคร่ึงหน่ึง

คา่เกนเพ่ิมขึน้เพ่ือชว่ยการจดัองค์ประกอบภาพเม่ือตวัแบบมีแสงน้อย และรูรับแสงลดลง ซึง่อาจทําให้เกิดรอยจดุท่ีมองเหน็ได้เม่ือคา่เกนเพ่ิมขึน้เพ่ือชว่ยการจดัองค์ประกอบภาพเม่ือตวัแบบมีแสงน้อย และรูรับแสงลดลง ซึง่อาจทําให้เกิดรอยจดุท่ีมองเหน็ได้เม่ือ

ดตูวัอยา่งภาพในจอแสดงผล ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องจะไมไ่ด้รับผลกระทบดตูวัอยา่งภาพในจอแสดงผล ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องจะไมไ่ด้รับผลกระทบ

กล้องไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัส ตวัแบบไม่เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติตวัแบบไม่เหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใช้การลอ็คโฟกสั (: ใช้การลอ็คโฟกสั (PP 81) หรือแมนวลโฟกสั ( 81) หรือแมนวลโฟกสั (PP 71) 71)
ใช้โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะใช้โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะ
ไม่ได้ไม่ได้

ไม่สามารถใช้โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะในโหมดถ่ายรูปปัจจุบนัไม่สามารถใช้โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะในโหมดถ่ายรูปปัจจุบนั: เลือกโหมดการถ่ายภาพอ่ืน (: เลือกโหมดการถ่ายภาพอ่ืน (PP 152) 152)

ไม่สามารถตรวจหาไม่สามารถตรวจหา
ใบหน้าใบหน้า

• • ใบหน้าของตวัแบบถกูบงัด้วยแว่นตา หมวก ผมยาว หรือวัตถุอ่ืนใบหน้าของตวัแบบถกูบงัด้วยแว่นตา หมวก ผมยาว หรือวัตถุอ่ืน: นําสิง่กีดขวางออก: นําสิง่กีดขวางออก
• • ใบหน้าของตวัแบบอยู่ในเฟรมเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ใบหน้าของตวัแบบอยู่ในเฟรมเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้: เปลี่ยนการวางองค์ประกอบภาพเพ่ือให้ใบหน้าของตวัแบบอยูใ่นเฟรม: เปลี่ยนการวางองค์ประกอบภาพเพ่ือให้ใบหน้าของตวัแบบอยูใ่นเฟรม

ให้มากขึน้ (ให้มากขึน้ (PP 92) 92)
• • ศีรษะของตวัแบบเอียงหรืออยู่ในแนวนอนศีรษะของตวัแบบเอียงหรืออยู่ในแนวนอน: ให้ตวัแบบวางศีรษะให้ตรง: ให้ตวัแบบวางศีรษะให้ตรง
• • กล้องเอียงกล้องเอียง: วางกล้องในแนวระนาบ: วางกล้องในแนวระนาบ

• • ใบหน้าของตวัแบบมืดใบหน้าของตวัแบบมืด: สอ่งไฟให้สวา่งขึน้: สอ่งไฟให้สวา่งขึน้

เลือกตวัแบบผิดเลือกตวัแบบผิด
ตวัแบบท่ีเลือกอยูใ่กล้ศนูย์กลางของเฟรมมากกวา่ตวัแบบหลกั จดัวางองค์ประกอบภาพใหมห่รือปิดระบบตรวจหาใบหน้า และวางตวัแบบท่ีเลือกอยูใ่กล้ศนูย์กลางของเฟรมมากกวา่ตวัแบบหลกั จดัวางองค์ประกอบภาพใหมห่รือปิดระบบตรวจหาใบหน้า และวาง

กรอบการถ่ายรูปโดยใช้การลอ็คโฟกสั (กรอบการถ่ายรูปโดยใช้การลอ็คโฟกสั (PP 81) 81)
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ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

กล้องไม่ยงิแฟลชกล้องไม่ยงิแฟลช

• • ไม่สามารถใช้แฟลชในการตัง้ค่าปัจจุบนัไม่สามารถใช้แฟลชในการตัง้ค่าปัจจุบนั: ดรูายการของการตัง้คา่ท่ีสามารถใช้งานกบัแฟลชได้ (: ดรูายการของการตัง้คา่ท่ีสามารถใช้งานกบัแฟลชได้ (PP 152) 152)
• • แฟลชถกูลดลงแฟลชถกูลดลง: ยกแฟลชขึน้ (: ยกแฟลชขึน้ (PP 47) 47)

• • แบตเตอร่ีหมดแบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี (: ชาร์จแบตเตอร่ี (PP 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว ( 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว (PP 18) 18)
• • กล้องอยู่ในโหมดถ่ายคร่อมหรือถ่ายรูปต่อเน่ืองกล้องอยู่ในโหมดถ่ายคร่อมหรือถ่ายรูปต่อเน่ือง: เลือกโหมดเฟรมเดียว (: เลือกโหมดเฟรมเดียว (PP 64) 64)
• • เลือก เปิด สาํหรับ เลือก เปิด สาํหรับ oo ปิดเสียง & แฟลช ปิดเสียง & แฟลช: เลือก : เลือก ปิดปิด ( (PP 106) 106)

โหมดแฟลชบางโหมดไม่โหมดแฟลชบางโหมดไม่
สามารถใช้ได้สามารถใช้ได้

เลือก เลือก เปิดเปิด สําหรับ  สําหรับ oo ปิดเสียง & แฟลช ปิดเสียง & แฟลช เลือก  เลือก ปิดปิด ( (PP 106) 106)

แฟลชไม่ยงิไปยังตวัแบบแฟลชไม่ยงิไปยังตวัแบบ
อย่างเตม็ที่อย่างเตม็ที่

• • ตวัแบบไม่อยู่ในช่วงของแฟลชตวัแบบไม่อยู่ในช่วงของแฟลช: จดัวางตวัแบบให้อยูใ่นชว่งแฟลช (: จดัวางตวัแบบให้อยูใ่นชว่งแฟลช (PP 148) 148)

• • ช่องแฟลชถกูขวางช่องแฟลชถกูขวาง: ถือกล้องอยา่งถกูต้อง (: ถือกล้องอยา่งถกูต้อง (PP 31) 31)
• • ความเร็วชัตเตอร์เร็วกว่า ความเร็วชัตเตอร์เร็วกว่า 11//180180 s s: เลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีช้าลง (: เลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีช้าลง (PP 48, 52, 54) 48, 52, 54)

ภาพถ่ายมัวภาพถ่ายมัว

• • เลนส์สกปรกเลนส์สกปรก: ทําความสะอาดเลนส์ (: ทําความสะอาดเลนส์ (PP xi) xi)
• • เลนส์ถกูบงัเลนส์ถกูบงั: นําวตัถอุอกจากเลนส์: นําวตัถอุอกจากเลนส์

• • ss ปรากฏขึน้ระหว่างถ่ายรูปและกรอบโฟกัสเป็นสีแดง ปรากฏขึน้ระหว่างถ่ายรูปและกรอบโฟกัสเป็นสีแดง: ตรวจสอบโฟกสัก่อนถ่ายรูป (: ตรวจสอบโฟกสัก่อนถ่ายรูป (PP 31) 31)
• • kk ปรากฏระหว่างถ่ายรูป ปรากฏระหว่างถ่ายรูป: ใช้แฟลชหรือตัง้กล้องไว้บนขาตัง้กล้อง (: ใช้แฟลชหรือตัง้กล้องไว้บนขาตัง้กล้อง (PP 47) 47)

ภาพมีรอยจุดภาพมีรอยจุด
• • ความเร็วชัตเตอร์ช้าและอุณหภมูห้ิองสูงความเร็วชัตเตอร์ช้าและอุณหภมูห้ิองสูง: อาการนีเ้ป็นภาวะปกตแิละไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกติ: อาการนีเ้ป็นภาวะปกตแิละไมไ่ด้แสดงถงึการทํางานผิดปกติ
• • มีการใช้งานกล้องตดิต่อกันที่อุณหภมูสูิงหรือมีคาํเตอืนอุณหภมูปิรากฏขึน้มีการใช้งานกล้องตดิต่อกันที่อุณหภมูสูิงหรือมีคาํเตอืนอุณหภมูปิรากฏขึน้: ปิดกล้องและรอให้กล้องเยน็ลง: ปิดกล้องและรอให้กล้องเยน็ลง
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ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญห

  ■■ การเล่นการเล่น
ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ภาพมัวเป็นรอยจุดภาพมัวเป็นรอยจุด ถ่ายรูปด้วยกล้องท่ีเป็นแบบหรือรุ่นอ่ืนถ่ายรูปด้วยกล้องท่ีเป็นแบบหรือรุ่นอ่ืน
การซูมการเล่นรายการไม่การซูมการเล่นรายการไม่
สามารถใช้ได้สามารถใช้ได้

มีการถ่ายรูปโดยใช้ มีการถ่ายรูปโดยใช้ OO  ปรับขนาดปรับขนาด หรือด้วยกล้องท่ีเป็นแบบหรือรุ่นอ่ืน หรือด้วยกล้องท่ีเป็นแบบหรือรุ่นอ่ืน

ไม่มีเสียงในการเล่นไม่มีเสียงในการเล่น
ภาพยนตร์ภาพยนตร์

• • ระดบัเสียงของการเล่นเบาเกนิไประดบัเสียงของการเล่นเบาเกนิไป: ปรับระดบัเสียงของการเลน่ (: ปรับระดบัเสียงของการเลน่ (PP 39, 107) 39, 107)
• • ไมโครโฟนถูกบงัไมโครโฟนถูกบงั: ถือกล้องอยา่งถกูต้องระหวา่งการบนัทกึ (: ถือกล้องอยา่งถกูต้องระหวา่งการบนัทกึ (PP 2, 37) 2, 37)
• • ลาํโพงถกูบงัลาํโพงถกูบงั: ถือกล้องอยา่งถกูต้องระหวา่งการเลน่ (: ถือกล้องอยา่งถกูต้องระหวา่งการเลน่ (PP 2, 39) 2, 39)
• • เลือก เปิด สาํหรับ เลือก เปิด สาํหรับ oo ปิดเสียง & แฟลช ปิดเสียง & แฟลช: เลือก : เลือก ปิดปิด ( (PP 106) 106)

ไม่สามารถลบภาพที่เลือกไม่สามารถลบภาพที่เลือก ภาพท่ีเลือกเพ่ือลบบางภาพถกูป้องกนัไว้ ลบการป้องกนัออกโดยใช้อปุกรณ์ท่ีใช้ดําเนินการแตแ่รก (ภาพท่ีเลือกเพ่ือลบบางภาพถกูป้องกนัไว้ ลบการป้องกนัออกโดยใช้อปุกรณ์ท่ีใช้ดําเนินการแตแ่รก (PP 101) 101)
มีการรีเซต็การกาํหนดมีการรีเซต็การกาํหนด
หมายเลขไฟล์โดยไม่คาดหมายเลขไฟล์โดยไม่คาด
หมายหมาย

ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีเปิดในขณะท่ีกล้องเปิดทํางานอยู ่ปิดกล้องก่อนเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ี (ฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ีเปิดในขณะท่ีกล้องเปิดทํางานอยู ่ปิดกล้องก่อนเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอร่ี (PP 18, 22) 18, 22)

  ■■ การเช่ือมต่อ/เบด็เตล็ดการเช่ือมต่อ/เบด็เตล็ด

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการแก้ปัญหาการเช่ือมตอ่ไร้สาย โปรดเย่ียมชม:

http://faq.fujifilm.com/digitalcamera/faq_product.html?pid=X
ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ปัญหาการเช่ือมต่อหรือปัญหาการเช่ือมต่อหรือ
การอัพโหลดภาพไปยังการอัพโหลดภาพไปยัง
สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟน

• • สมาร์ทโฟนอยู่ไกลเกนิไปสมาร์ทโฟนอยู่ไกลเกนิไป: ย้ายอปุกรณ์ให้ใกล้มากขึน้: ย้ายอปุกรณ์ให้ใกล้มากขึน้
• • อุปกรณ์ใกล้เคียงก่อให้เกดิสัญญาณรบกวนทางวทิยุอุปกรณ์ใกล้เคียงก่อให้เกดิสัญญาณรบกวนทางวทิยุ: ย้ายกล้องถ่ายรูปและสมาร์ทโฟนให้หา่งจากเตาไมโครเวฟหรือ: ย้ายกล้องถ่ายรูปและสมาร์ทโฟนให้หา่งจากเตาไมโครเวฟหรือ
โทรศพัท์ไร้สายโทรศพัท์ไร้สาย

ไม่สามารถอัพโหลดไม่สามารถอัพโหลด
ภาพได้ภาพได้

• • สามารถโฟนเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนสามารถโฟนเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน: สามารถโฟนและกล้องถ่ายรูปสามารถเช่ือมตอ่อปุกรณ์ได้เพียงหนึง่เคร่ืองในเวลา: สามารถโฟนและกล้องถ่ายรูปสามารถเช่ือมตอ่อปุกรณ์ได้เพียงหนึง่เคร่ืองในเวลา
เดียวกนั หยดุการเช่ือมตอ่แล้วลองใหมอี่กครัง้เดียวกนั หยดุการเช่ือมตอ่แล้วลองใหมอี่กครัง้

• • มีสมาร์ทโฟนหลายเคร่ืองในบริเวณใกล้เคียงมีสมาร์ทโฟนหลายเคร่ืองในบริเวณใกล้เคียง: ลองเช่ือมตอ่ใหมอี่กครัง้ การมีสมาร์ทโฟนหลายเคร่ืองอาจทําให้เช่ือมตอ่ได้ยาก: ลองเช่ือมตอ่ใหมอี่กครัง้ การมีสมาร์ทโฟนหลายเคร่ืองอาจทําให้เช่ือมตอ่ได้ยาก
• • ไมส่ามารถอพัโหลดภาพปัจจบุนัท่ีเป็นภาพยนตร์หรือสร้างบนอปุกรณ์อ่ืนไปยงัสมาร์ทโฟนได้ไมส่ามารถอพัโหลดภาพปัจจบุนัท่ีเป็นภาพยนตร์หรือสร้างบนอปุกรณ์อ่ืนไปยงัสมาร์ทโฟนได้
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ปัญหาปัญหา วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

สมาร์ทโฟนจะไม่แสดงสมาร์ทโฟนจะไม่แสดง
รูปภาพรูปภาพ

เลือก เลือก เปิดเปิด สําหรับ สําหรับ  rr  ตัง้การเช่ือมต่อตัง้การเช่ือมต่อ >  > ตัง้ค่าไร้สายตัง้ค่าไร้สาย >  > ย่อขนาดภาพย่อขนาดภาพ  HH การเลือก  การเลือก ปิดปิด จะเพ่ิมเวลาอพัโหลดสําหรับภาพท่ี จะเพ่ิมเวลาอพัโหลดสําหรับภาพท่ี
ใหญ่กวา่ นอกจากนี ้โทรศพัท์บางเคร่ืองอาจไมแ่สดงภาพท่ีใหญ่กวา่ขนาดปัจจบุนัใหญ่กวา่ นอกจากนี ้โทรศพัท์บางเคร่ืองอาจไมแ่สดงภาพท่ีใหญ่กวา่ขนาดปัจจบุนั

โทรทศัน์ไม่มีภาพหรือโทรทศัน์ไม่มีภาพหรือ
เสียงเสียง

• • เช่ือมต่อกล้องไม่ถกูต้องเช่ือมต่อกล้องไม่ถกูต้อง: เช่ือมตอ่กล้องอยา่งถกูต้อง (: เช่ือมตอ่กล้องอยา่งถกูต้อง (PP  129) โปรดทราบวา่เม่ือเช่ือมตอ่กล้องแล้ว รูปภาพจะแสดงบน) โปรดทราบวา่เม่ือเช่ือมตอ่กล้องแล้ว รูปภาพจะแสดงบน
โทรทศัน์แทนจอภาพของกล้องโทรทศัน์แทนจอภาพของกล้อง

• • มีการตัง้ค่าสัญญาณเข้าในโทรทศัน์เป็น “TV”มีการตัง้ค่าสัญญาณเข้าในโทรทศัน์เป็น “TV”: ตัง้คา่สญัญาณเข้าเป็น “HDMI”: ตัง้คา่สญัญาณเข้าเป็น “HDMI”
• • ระดบัเสียงในโทรทศัน์เบาเกนิไประดบัเสียงในโทรทศัน์เบาเกนิไป: ใช้ระบบควบคมุบนโทรทศัน์เพ่ือปรับเสียง: ใช้ระบบควบคมุบนโทรทศัน์เพ่ือปรับเสียง

คอมพวิเตอร์จาํกล้องคอมพวิเตอร์จาํกล้อง
ไม่ได้ไม่ได้

โปรดเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์อยา่งถกูต้อง (โปรดเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์อยา่งถกูต้อง (PP  120))

ไม่สามารถโอนย้ายไฟล์ ไม่สามารถโอนย้ายไฟล์ 
RAW หรือ JPEG ไปยังRAW หรือ JPEG ไปยัง

คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์
ใช้ MyFinePix Studio ในการโอนย้ายภาพ (สําหรับ Windows เทา่นัน้ ใช้ MyFinePix Studio ในการโอนย้ายภาพ (สําหรับ Windows เทา่นัน้ PP  119))

ไม่มีการพมิพ์ภาพออกมาไม่มีการพมิพ์ภาพออกมา
• • เช่ือมต่อกล้องไม่ถกูต้องเช่ือมต่อกล้องไม่ถกูต้อง: เช่ือมตอ่กล้องอยา่งถกูต้อง (: เช่ือมตอ่กล้องอยา่งถกูต้อง (PP  122))
• • เคร่ืองพมิพ์ถกูปิดเคร่ืองพมิพ์ถกูปิด: เปิดเคร่ืองพิมพ์: เปิดเคร่ืองพิมพ์

สามารถพมิพ์สาํเนาได้สามารถพมิพ์สาํเนาได้

เพยีงรายการเดยีว/ไม่เพยีงรายการเดยีว/ไม่
สามารถพมิพ์วันที่สามารถพมิพ์วันที่

เคร่ืองพิมพ์ไมส่ามารถใช้ PictBridge ได้เคร่ืองพิมพ์ไมส่ามารถใช้ PictBridge ได้

กล้องไม่ตอบสนองกล้องไม่ตอบสนอง
• • กล้องทาํงานผิดปกตช่ัิวคราวกล้องทาํงานผิดปกตช่ัิวคราว: นําแบตเตอร่ีออกและใสก่ลบัเข้าไปใหม ่(: นําแบตเตอร่ีออกและใสก่ลบัเข้าไปใหม ่(PP 18) 18)
• • แบตเตอร่ีหมดแบตเตอร่ีหมด: ชาร์จแบตเตอร่ี (: ชาร์จแบตเตอร่ี (PP 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว ( 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว (PP 18) 18)

• • กล้องนีเ้ช่ือมต่อกับเครือข่ายไร้สายกล้องนีเ้ช่ือมต่อกับเครือข่ายไร้สาย: ให้สิน้สดุการเช่ือมตอ่: ให้สิน้สดุการเช่ือมตอ่
กล้องไม่ทาํงานตามที่กล้องไม่ทาํงานตามที่

คาดไว้คาดไว้
นําแบตเตอร่ีออกและใสก่ลบัเข้าไปใหม ่(นําแบตเตอร่ีออกและใสก่ลบัเข้าไปใหม ่(PP 18) ถ้าปัญหายงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM 18) ถ้าปัญหายงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

ไม่มีเสียงไม่มีเสียง เลือก เลือก ปิดปิด สําหรับ  สําหรับ oo  ปิดเสียง & แฟลชปิดเสียง & แฟลช ( (PP 106) 106)
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ข้อ้ความเตอืนและจอแสดงผลข้อ้ความเตอืนและจอแสดงผล

คําเตือนตอ่ไปนีจ้ะปรากฏในจอแสดงผล
คาํเตอืนคาํเตอืน คาํอธิบายคาํอธิบาย

BB (แดง) (แดง) แบตเตอร่ีใกล้หมด ชาร์จแบตเตอร่ี (แบตเตอร่ีใกล้หมด ชาร์จแบตเตอร่ี (PP 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว ( 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว (PP 18) 18)

AA (กะพริบเป็นสีแดง) (กะพริบเป็นสีแดง) แบตเตอร่ีหมด ชาร์จแบตเตอร่ี (แบตเตอร่ีหมด ชาร์จแบตเตอร่ี (PP 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว ( 17) หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว (PP 18) 18)

kk ความเร็วชตัเตอร์ต่ํา ภาพอาจเบลอ ให้ใช้แฟลชหรือขาตัง้กล้องความเร็วชตัเตอร์ต่ํา ภาพอาจเบลอ ให้ใช้แฟลชหรือขาตัง้กล้อง

ss

(ปรากฏเป็นสีแดงพร้อมกบั(ปรากฏเป็นสีแดงพร้อมกบั
กรอบโฟกสัสีแดง)กรอบโฟกสัสีแดง)

กล้องไมส่ามารถโฟกสั ใช้การลอ็คโฟกสัเพ่ือโฟกสัตวัแบบอ่ืนท่ีอยูใ่นระยะหา่งเดียวกนั จากนัน้วางองค์ประกอบภาพใหม ่(กล้องไมส่ามารถโฟกสั ใช้การลอ็คโฟกสัเพ่ือโฟกสัตวัแบบอ่ืนท่ีอยูใ่นระยะหา่งเดียวกนั จากนัน้วางองค์ประกอบภาพใหม ่(PP 81) 81)

รูรับแสงหรือความเร็วรูรับแสงหรือความเร็ว

ชตัเตอร์ปรากฏเป็นสีแดงชตัเตอร์ปรากฏเป็นสีแดง

ตวัแบบสวา่งมากหรือมืดมากเกินไป และภาพจะเปิดรับแสงได้สวา่งหรือมืดมากไป ใช้แฟลชเพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งเม่ือถ่ายรูปตวัแบบท่ีตวัแบบสวา่งมากหรือมืดมากเกินไป และภาพจะเปิดรับแสงได้สวา่งหรือมืดมากไป ใช้แฟลชเพ่ือเพ่ิมแสงสวา่งเม่ือถ่ายรูปตวัแบบท่ี

มีแสงน้อย (มีแสงน้อย (PP 47) 47)
โฟกัสผิดพลาดโฟกัสผิดพลาด

กล้องทํางานผิดปกติ ปิดกล้องแล้วเปิดใหมอี่กครัง้ ถ้าข้อความยงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILMกล้องทํางานผิดปกต ิปิดกล้องแล้วเปิดใหมอี่กครัง้ ถ้าข้อความยงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM
ปิดกล้องและ ปิดกล้องและ 

เปิดใหม่อีกครัง้เปิดใหม่อีกครัง้
เลนส์ทาํงานผิดพลาดเลนส์ทาํงานผิดพลาด

เกดิปัญหากับเลนส์เกดิปัญหากับเลนส์
ปิดกล้อง ถอดเลนส์ และทําความสะอาดพืน้ผิวท่ียดึ จากนัน้ใสเ่ลนส์แล้วเปิดกล้อง ถ้าปัญหายงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยปิดกล้อง ถอดเลนส์ และทําความสะอาดพืน้ผิวท่ียดึ จากนัน้ใสเ่ลนส์แล้วเปิดกล้อง ถ้าปัญหายงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย
ของ FUJIFILMของ FUJIFILM

ไม่พร้อมทาํงานไม่พร้อมทาํงาน ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําไมถ่กูต้อง ใช้กล้องเพ่ือฟอร์แมทการ์ด (ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําไมถ่กูต้อง ใช้กล้องเพ่ือฟอร์แมทการ์ด (PP 114) 114)

การ์ดยังไม่พร้อมใช้งานการ์ดยังไม่พร้อมใช้งาน

• • ไม่มีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํหรือมีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํในคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนไม่มีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํหรือมีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํในคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน: ฟอร์แม: ฟอร์แม
ทการ์ดหนว่ยความจําโดยใช้ตวัเลือก ทการ์ดหนว่ยความจําโดยใช้ตวัเลือก KK  ฟอร์แมทฟอร์แมท ในเมนกูารตัง้คา่กล้อง ( ในเมนกูารตัง้คา่กล้อง (PP 114) 114)

• • ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํ: ทําความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดง: ทําความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดง

ข้อความซํา้ ให้ฟอร์แมทการ์ด (ข้อความซํา้ ให้ฟอร์แมทการ์ด (PP 114) ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลี่ยนการ์ด 114) ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลี่ยนการ์ด
• • กล้องทาํงานผิดปกติกล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM: โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

การ์ดถกูป้องกันการ์ดถกูป้องกัน การ์ดหนว่ยความจําถกูลอ็ค ปลดลอ็คการ์ดการ์ดหนว่ยความจําถกูลอ็ค ปลดลอ็คการ์ด
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การ์ดผิดพลาดการ์ดผิดพลาด

• • ไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํสาํหรับใช้ในกล้องไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํสาํหรับใช้ในกล้อง: ฟอร์แมทการ์ด (: ฟอร์แมทการ์ด (PP 114) 114)
• • ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํหรือการ์ดหน่วยความจาํเสียหายต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํหรือการ์ดหน่วยความจาํเสียหาย: ทําความสะอาดหน้าสมัผสั: ทําความสะอาดหน้าสมัผสั

ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดงข้อความซํา้ ให้ฟอร์แมทการ์ด (ด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดงข้อความซํา้ ให้ฟอร์แมทการ์ด (PP 114) ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลี่ยนการ์ด 114) ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลี่ยนการ์ด
• • การ์ดหน่วยความจาํใช้ร่วมกันไม่ได้การ์ดหน่วยความจาํใช้ร่วมกันไม่ได้: ใช้การ์ดท่ีใช้ร่วมกนัได้ (: ใช้การ์ดท่ีใช้ร่วมกนัได้ (PP 21) 21)
• • กล้องทาํงานผิดปกติกล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM: โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

bb การ์ดเตม็ การ์ดเตม็
การ์ดหนว่ยความจําเตม็และไมส่ามารถบนัทกึรูปภาพได้ ลบภาพ (การ์ดหนว่ยความจําเตม็และไมส่ามารถบนัทกึรูปภาพได้ ลบภาพ (PP 36) หรือเสียบการ์ดหนว่ย ความจําท่ีมีพืน้ท่ีวา่งมากกวา่  36) หรือเสียบการ์ดหนว่ย ความจําท่ีมีพืน้ท่ีวา่งมากกวา่ 
((PP 18) 18)

ไม่มีการ์ดไม่มีการ์ด สามารถกดปุ่ มชตัเตอร์ได้เฉพาะเม่ือใสก่าร์ดหนว่ยความจําแล้ว ให้ใสก่าร์ดหนว่ยความจําสามารถกดปุ่ มชตัเตอร์ได้เฉพาะเม่ือใสก่าร์ดหนว่ยความจําแล้ว ให้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา

บนัทกึผิดพลาดบนัทกึผิดพลาด

• • ข้อผิดพลาดของการ์ดหน่วยความจาํหรือข้อผิดพลาดในการเช่ือมต่อข้อผิดพลาดของการ์ดหน่วยความจาํหรือข้อผิดพลาดในการเช่ือมต่อ: เสียบการ์ดเข้าไปใหมห่รือปิดกล้องและเปิดอีกครัง้ : เสียบการ์ดเข้าไปใหมห่รือปิดกล้องและเปิดอีกครัง้ 
ถ้าข้อความยงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILMถ้าข้อความยงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

• • เหลือหน่วยความจาํไม่เพยีงพอสาํหรับบนัทกึภาพเพิ่มเตมิเหลือหน่วยความจาํไม่เพยีงพอสาํหรับบนัทกึภาพเพิ่มเตมิ: ลบภาพ (: ลบภาพ (PP 36) หรือเสียบการ์ดหนว่ย ความจําท่ีมีพืน้ท่ีวา่ง 36) หรือเสียบการ์ดหนว่ย ความจําท่ีมีพืน้ท่ีวา่ง

มากกวา่ (มากกวา่ (PP 18) 18)
• • การ์ดหน่วยความจาํไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจาํไม่ได้ฟอร์แมท: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา (: ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจํา (PP 114) 114)

อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้

• • ไฟล์เสียหายหรือไม่ได้ถ่ายด้วยกล้องไฟล์เสียหายหรือไม่ได้ถ่ายด้วยกล้อง: ไมส่ามารถดไูฟล์ได้: ไมส่ามารถดไูฟล์ได้

• • ต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํต้องทาํความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจาํ: ทําความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดง: ทําความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้งเนือ้นุม่ ถ้ายงัคงมีการแสดง
ข้อความซํา้ ให้ฟอร์แมทการ์ด (ข้อความซํา้ ให้ฟอร์แมทการ์ด (PP 114) ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลี่ยนการ์ด 114) ถ้าข้อความยงัคงอยู ่ให้เปลี่ยนการ์ด

• • กล้องทาํงานผิดปกติกล้องทาํงานผิดปกต:ิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM: โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของ FUJIFILM

เลขภาพเตม็เลขภาพเตม็
กล้องมีจํานวนภาพเตม็ (จํานวนภาพในปัจจบุนัคือ 999-9999) ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําและเลือก กล้องมีจํานวนภาพเตม็ (จํานวนภาพในปัจจบุนัคือ 999-9999) ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจําและเลือก ตัง้ค่าตัง้ค่า สําหรับ  สําหรับ ลาํดบัรูปลาํดบัรูป  
ถ่ายรูปเพ่ือรีเซต็การกําหนดหมายเลขภาพเป็น 100-0001 แล้วเลือก ถ่ายรูปเพ่ือรีเซต็การกําหนดหมายเลขภาพเป็น 100-0001 แล้วเลือก ต่อต่อ สําหรับ  สําหรับ ลาํดบัรูปลาํดบัรูป

จาํนวนภาพมากเกนิไปจาํนวนภาพมากเกนิไป
• • มีผลการค้นหามากกว่า 30000 ผลลัพธ์มีผลการค้นหามากกว่า 30000 ผลลัพธ์: เลือกการค้นหาท่ีมีผลลพัธ์น้อยกวา่: เลือกการค้นหาท่ีมีผลลพัธ์น้อยกวา่
• • มีการเลือกภาพสาํหรับลบมากกว่า 999 ภาพมีการเลือกภาพสาํหรับลบมากกว่า 999 ภาพ: เลือกภาพให้น้อยลง: เลือกภาพให้น้อยลง
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ป้องกันภาพป้องกันภาพ มีการพยายามลบหรือหมนุภาพท่ีมีการป้องกนั ลบการป้องกนัและลองดําเนินการอีกครัง้ (มีการพยายามลบหรือหมนุภาพท่ีมีการป้องกนั ลบการป้องกนัและลองดําเนินการอีกครัง้ (PP 101) 101)
ตดัภาพไม่ได้ตดัภาพไม่ได้ ภาพเสียหายหรือไมไ่ด้ถ่ายด้วยกล้องภาพเสียหายหรือไมไ่ด้ถ่ายด้วยกล้อง

mm ดาํเนินการไม่ได้ ดาํเนินการไม่ได้ ไมส่ามารถใช้การแก้ตาแดงกบัภาพท่ีสร้างด้วยอปุกรณ์อ่ืนไมส่ามารถใช้การแก้ตาแดงกบัภาพท่ีสร้างด้วยอปุกรณ์อ่ืน

FF ดาํเนินการไม่ได้ ดาํเนินการไม่ได้ ไมส่ามารถใช้งานลบตาแดงกบัภาพยนตร์ท่ีเลือกไมส่ามารถใช้งานลบตาแดงกบัภาพยนตร์ท่ีเลือก

หมุนภาพไม่ได้หมุนภาพไม่ได้ ภาพท่ีเลือกไมส่ามารถหมนุได้ภาพท่ีเลือกไมส่ามารถหมนุได้

FF หมุนภาพไม่ได้ หมุนภาพไม่ได้ ไมส่ามารถหมนุภาพยนตร์ไมส่ามารถหมนุภาพยนตร์

ไฟล์ DPOF ผิดพลาดไฟล์ DPOF ผิดพลาด
คําสัง่การพิมพ์ DPOF ในการ์ดหนว่ยความจําปัจจบุนัมีภาพมากกวา่ 999 ภาพ คดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์แล้วสร้างคําสัง่การคําสัง่การพิมพ์ DPOF ในการ์ดหนว่ยความจําปัจจบุนัมีภาพมากกวา่ 999 ภาพ คดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์แล้วสร้างคําสัง่การ

พิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่
ตัง้ค่า DPOF ไม่ได้ตัง้ค่า DPOF ไม่ได้ ไมส่ามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOFไมส่ามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF

FF ตัง้ค่า DPOF ไม่ได้ ตัง้ค่า DPOF ไม่ได้ ไมส่ามารถพิมพ์ภาพยนตร์โดยใช้ DPOFไมส่ามารถพิมพ์ภาพยนตร์โดยใช้ DPOF

การเช่ือมต่อผิดพลาดการเช่ือมต่อผิดพลาด
เกิดข้อผิดพลาดในการเช่ือมตอ่ในขณะท่ีกําลงัจะพิมพ์หรือคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืน โปรดตรวจสอบวา่เปิดเกิดข้อผิดพลาดในการเช่ือมตอ่ในขณะท่ีกําลงัจะพิมพ์หรือคดัลอกภาพไปยงัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืน โปรดตรวจสอบวา่เปิด
อปุกรณ์แล้วและเช่ือมตอ่สาย USB แล้วอปุกรณ์แล้วและเช่ือมตอ่สาย USB แล้ว

พมิพ์ไม่ได้พมิพ์ไม่ได้
เคร่ืองพิมพ์ไมมี่กระดาษหรือหมกึพิมพ์ หรือเกิดข้อผิดพลาดอ่ืนสําหรับเคร่ืองพิมพ์ โปรดตรวจสอบเคร่ืองพิมพ์ (โปรดดรูายละเอียดเคร่ืองพิมพ์ไมมี่กระดาษหรือหมกึพิมพ์ หรือเกิดข้อผิดพลาดอ่ืนสําหรับเคร่ืองพิมพ์ โปรดตรวจสอบเคร่ืองพิมพ์ (โปรดดรูายละเอียด
จากคูมื่อเคร่ืองพิมพ์) หากต้องการเร่ิมการพิมพ์ตอ่ ให้ปิดเคร่ืองพิมพ์แล้วเปิดอีกครัง้จากคูมื่อเคร่ืองพิมพ์) หากต้องการเร่ิมการพิมพ์ตอ่ ให้ปิดเคร่ืองพิมพ์แล้วเปิดอีกครัง้

พมิพ์ไม่ได้พมิพ์ไม่ได้
ยืนยันพมิพ์ซํา้?ยืนยันพมิพ์ซํา้?

เคร่ืองพิมพ์ไมมี่กระดาษหรือหมกึพิมพ์ หรือเกิดข้อผิดพลาดอ่ืนสําหรับเคร่ืองพิมพ์ โปรดตรวจสอบเคร่ืองพิมพ์ (โปรดดรูายละเอียดเคร่ืองพิมพ์ไมมี่กระดาษหรือหมกึพิมพ์ หรือเกิดข้อผิดพลาดอ่ืนสําหรับเคร่ืองพิมพ์ โปรดตรวจสอบเคร่ืองพิมพ์ (โปรดดรูายละเอียด
จากคูมื่อเคร่ืองพิมพ์) ถ้าการพิมพ์ไมเ่ร่ิมทํางานตอ่โดยอตัโนมตัิ ให้กด จากคูมื่อเคร่ืองพิมพ์) ถ้าการพิมพ์ไมเ่ร่ิมทํางานตอ่โดยอตัโนมตัิ ให้กด MENU/OKMENU/OK เพ่ือเร่ิมทํางานตอ่ เพ่ือเร่ิมทํางานตอ่

พมิพ์ไม่ได้พมิพ์ไม่ได้
มีการพยายามพิมพ์ภาพยนตร์ ภาพท่ีไมไ่ด้ถ่ายด้วยกล้อง หรือภาพอยูใ่นรูปแบบท่ีเคร่ืองพิมพ์ ไมร่องรับภาพยนตร์ ภาพ RAW และมีการพยายามพิมพ์ภาพยนตร์ ภาพท่ีไมไ่ด้ถ่ายด้วยกล้อง หรือภาพอยูใ่นรูปแบบท่ีเคร่ืองพิมพ์ ไมร่องรับภาพยนตร์ ภาพ RAW และ
ภาพบางรายการท่ีถ่ายด้วยอปุกรณ์อ่ืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได้ ถ้าภาพดงักลา่วเป็นภาพน่ิงท่ีถ่ายด้วยกล้อง โปรดดคููมื่อเคร่ืองพิมพ์ภาพบางรายการท่ีถ่ายด้วยอปุกรณ์อ่ืนจะไมส่ามารถพิมพ์ได้ ถ้าภาพดงักลา่วเป็นภาพน่ิงท่ีถ่ายด้วยกล้อง โปรดดคููมื่อเคร่ืองพิมพ์
เพ่ือตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพ์สนบัสนนุรูปแบบ JFIF-JPEG หรือ Exif-JPEG ถ้าเคร่ืองพิมพ์ไมร่องรับ ภาพจะไมส่ามารถพิมพ์ได้เพ่ือตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพ์สนบัสนนุรูปแบบ JFIF-JPEG หรือ Exif-JPEG ถ้าเคร่ืองพิมพ์ไมร่องรับ ภาพจะไมส่ามารถพิมพ์ได้

pp ปิดกล้องและรอให้กล้องเยน็ลง อาจมีรอยจดุเพ่ิมขึน้ในภาพท่ีถ่ายขณะมีคําแจ้งเตือนแสดงขึน้ปิดกล้องและรอให้กล้องเยน็ลง อาจมีรอยจดุเพ่ิมขึน้ในภาพท่ีถ่ายขณะมีคําแจ้งเตือนแสดงขึน้
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ความจุของการ์ดหน่วยความจาํความจุของการ์ดหน่วยความจาํ

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงเวลาในการบนัทกึหรือจํานวนภาพท่ีสามารถใช้ได้เม่ือถ่ายรูปขนาดตา่งๆ ตวัเลขทัง้หมดเป็นตวัเลขโดยประมาณ 
ขนาดไฟล์อาจแตกตา่งกนัไปตามฉากท่ีบนัทกึ ทําให้มีตวัแปรสําหรับจํานวนไฟล์ท่ีสามารถเก็บได้ จํานวนการถ่ายรูปหรือระยะเวลาท่ี
เหลืออาจไมล่ดลงในอตัราท่ีสม่ําเสมอ

ความจุความจุ

OO

4 GB4 GB 8 GB8 GB

TT FINE FINE TT NORMAL NORMAL TT FINE FINE TT NORMAL NORMAL

ภาพถ่ายภาพถ่าย
OO 3 : 2 3 : 2  400 400  600 600 800800 12101210

RAWRAW 110110 230230

ภาพยนตร์ภาพยนตร์ 1 1

ii  1920×1080 60 fps1920×1080 60 fps 2 2

ii  1920×1080 50 fps1920×1080 50 fps 2 2

ii  1920×1080 30 fps1920×1080 30 fps 2 2

ii  1920×1080 25 fps1920×1080 25 fps 2 2

ii  1920×1080 24 fps1920×1080 24 fps 2 2

13 นาที13 นาที 26 นาที26 นาที

hh  1280×720 60 fps1280×720 60 fps 3 3

hh  1280×720 50 fps1280×720 50 fps 3 3

hh  1280×720 30 fps1280×720 30 fps 3 3

hh  1280×720 25 fps1280×720 25 fps 3 3

hh  1280×720 24 fps1280×720 24 fps 3 3

25 นาที25 นาที 51 นาที51 นาที

1 ใช้การ์ด H ขึน้ไป

2 ภาพยนตร์แตล่ะตอนจะมีความยาวไมเ่กิน 14 นาที
3 ภาพยนตร์แตล่ะตอนจะมีความยาวไมเ่กิน 27 นาที
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ลิงก์ลิงก์

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบักล้องดจิิตอล FUJIFILM เย่ียมชมเวบ็ไซต์ตามรายช่ือด้านลา่ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ FUJIFILM X-T10ข้อมูลผลิตภัณฑ์ FUJIFILM X-T10
อปุกรณ์เสริมและข้อมลูสนบัสนนุสามารถอา่นได้ในเวบ็ไซต์ตอ่
ไปนี ้

fujifilm X-T10

อัพเดทเฟิร์มแวร์อัพเดทเฟิร์มแวร์
บางฟังก์ชัน่ของผลติภณัฑ์อาจแตกตา่งจากท่ีอธิบายไว้ในคูมื่อ

จดัจําหนา่ยเน่ืองจากการอพัเดตซอฟต์แวร์ สําหรับข้อมลูโดย

ละเอียดในแตล่ะรุ่น โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

fujifilm firmware

แอพ FUJIFILM ฟรีแอพ FUJIFILM ฟรี
แอพ FUJIFILM มอบโอกาสท่ีมากกวา่ให้คณุเพลดิเพลนิไปกบั
ภาพของคณุบนสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ และคอมพิวเตอร์

http://fujifilm-dsc.com/

fujifilm Wi-Fi app

สําหรับรุ่นลา่สดุของ MyFinePix Studio เย่ียมชม:

http://fujifilm-dsc.com/mfs/

fujifilm mfs

สําหรับรุ่นลา่สดุของ RAW FILE CONVERTER เย่ียมชม:

http://fujifilm-dsc.com/rfc/

fujifilm rfc
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ระบบ

รุ่นรุ่น กล้องดจิิตอล กล้องดจิิตอล FUJIFILM X-T10FUJIFILM X-T10

พกิเซลใช้งานพกิเซลใช้งาน 16.3 ล้าน16.3 ล้าน

เซน็เซอร์ภาพเซน็เซอร์ภาพ 23.6 มม. × 15.6 มม. (APS-C), เซนเซอร์ X-Trans CMOS II พร้อมกบัพิกเซลจตัรัุสและฟิลเตอร์แมส่ี23.6 มม. × 15.6 มม. (APS-C), เซนเซอร์ X-Trans CMOS II พร้อมกบัพิกเซลจตัรัุสและฟิลเตอร์แมส่ี

ส่ือเกบ็ข้อมูลส่ือเกบ็ข้อมูล การ์ดหนว่ยความจํา SD/SDHC/SDXC ท่ี FUJIFILM แนะนําการ์ดหนว่ยความจํา SD/SDHC/SDXC ท่ี FUJIFILM แนะนํา

ระบบไฟล์ระบบไฟล์ สอดคล้องกบั สอดคล้องกบั DDesign Rule for esign Rule for CCamera File System (DCF), Exif 2.3, และ amera File System (DCF), Exif 2.3, และ DDigital igital PPrint rint OOrder rder FFormat (DPOF)ormat (DPOF)

รูปแบบไฟล์รูปแบบไฟล์ • • ภาพน่ิงภาพน่ิง: Exif 2.3 JPEG (บีบอดั); RAW (ฟอร์แมท RAF ต้นฉบบั, ต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน); รองรับ RAW+JPG: Exif 2.3 JPEG (บีบอดั); RAW (ฟอร์แมท RAF ต้นฉบบั, ต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน); รองรับ RAW+JPG
• • ภาพยนตร์ภาพยนตร์: H.264 มาตรฐาน และเสียงสเตอริโอ (MOV): H.264 มาตรฐาน และเสียงสเตอริโอ (MOV)

ขนาดภาพขนาดภาพ • • OO  3 : 23 : 2: 4896 × 3264: 4896 × 3264

• • PP  3 : 23 : 2: 3456 × 2304: 3456 × 2304
• • QQ  3 : 23 : 2: 2496 × 1664: 2496 × 1664

• • OO  16 : 916 : 9: 4896 × 2760: 4896 × 2760

• • PP  16 : 916 : 9: 3456 × 1944: 3456 × 1944
• • QQ  16 : 916 : 9: 2496 × 1408: 2496 × 1408

• • OO  1 : 11 : 1: 3264 × 3264: 3264 × 3264

• • PP  1 : 11 : 1: 2304 × 2304: 2304 × 2304
• • QQ  1 : 11 : 1: 1664 × 1664: 1664 × 1664

• • OO พาโนรามา พาโนรามา: 2160 × 9600 (แนวตัง้) / 9600 × 1440 (แนวนอน): 2160 × 9600 (แนวตัง้) / 9600 × 1440 (แนวนอน)

• • PP พาโนรามา พาโนรามา: 2160 × 6400 (แนวตัง้) / 6400 × 1440 (แนวนอน): 2160 × 6400 (แนวตัง้) / 6400 × 1440 (แนวนอน)

เมาท์เลนส์เมาท์เลนส์ เมาท์ FUJIFILM Xเมาท์ FUJIFILM X

ความไวแสงความไวแสง ความไวเอาต์พตุมาตรฐานเทียบเทา่ ISO 200 – 6400; AUTO1/AUTO2/AUTO3 (ปรับความไวแสงอตัโนมตัสิงูสดุ ISO 3200); ความไวเอาต์พตุมาตรฐานเทียบเทา่ ISO 200 – 6400; AUTO1/AUTO2/AUTO3 (ปรับความไวแสงอตัโนมตัสิงูสดุ ISO 3200); 

ความไวเอาต์พตุขยายเทียบเทา่ ISO 100, 12800, 25600 หรือ 51200ความไวเอาต์พตุขยายเทียบเทา่ ISO 100, 12800, 25600 หรือ 51200

การวัดแสงการวัดแสง การวดัแสง 256 สว่น through-the-lens (TTL); หลายจดุ, เฉพาะจดุ, เฉลี่ยการวดัแสง 256 สว่น through-the-lens (TTL); หลายจดุ, เฉพาะจดุ, เฉลี่ย

การควบคุมการรับแสงการควบคุมการรับแสง โปรแกรม AE (กบัสลบัโปรแกรม); เน้นชตัเตอร์ AE, เน้นรูรับแสง AE, แมนวลรับแสงโปรแกรม AE (กบัสลบัโปรแกรม); เน้นชตัเตอร์ AE, เน้นรูรับแสง AE, แมนวลรับแสง

การชดเชยการรับแสงการชดเชยการรับแสง –3 EV – +3 EV โดยเพ่ิมครัง้ละ –3 EV – +3 EV โดยเพ่ิมครัง้ละ 11//33 EV EV
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ข้อมูลจําเพาะ

ระบบ

ความเร็วชัตเตอร์ความเร็วชัตเตอร์ • • ชตัเตอร์กลไกชตัเตอร์กลไก
  -- โหมดโหมด  PP: 4 วินาที ถงึ : 4 วินาที ถงึ 11//40004000 วินาที วินาที
  -- การเปิดชัตเตอร์ค้างการเปิดชัตเตอร์ค้าง: สงูสดุ 60 นาที: สงูสดุ 60 นาที

  -- เวลาเวลา: 30 วินาที ถงึ : 30 วินาที ถงึ 11//40004000 วินาที วินาที
  -- โหมดอ่ืนๆ ทัง้หมดโหมดอ่ืนๆ ทัง้หมด: 30 วินาที ถงึ : 30 วินาที ถงึ 11//40004000 วินาที วินาที

• • ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์
  -- โหมด โหมด PP, , SS, , AA และ  และ MM: 1 วินาที ถงึ : 1 วินาที ถงึ 11//3200032000 วินาที วินาที
  -- การเปิดชัตเตอร์ค้างการเปิดชัตเตอร์ค้าง: 1 วิ. คงท่ี: 1 วิ. คงท่ี

  -- เวลาเวลา: 1 วินาที ถงึ : 1 วินาที ถงึ 11//3200032000 วินาที วินาที

• • กลไก + อิเลก็ทรอนิกส์กลไก + อิเลก็ทรอนิกส์
  -- โหมดโหมด  PP: 4 วินาที ถงึ : 4 วินาที ถงึ 11//3200032000 วินาที วินาที
  -- การเปิดชัตเตอร์ค้างการเปิดชัตเตอร์ค้าง: สงูสดุ 60 นาที: สงูสดุ 60 นาที

  -- เวลาเวลา: 30 วินาที ถงึ : 30 วินาที ถงึ 11//3200032000 วินาที วินาที
  -- โหมดอ่ืนๆ ทัง้หมดโหมดอ่ืนๆ ทัง้หมด: 30 วินาที ถงึ : 30 วินาที ถงึ 11//3200032000 วินาที วินาที

ต่อเน่ืองต่อเน่ือง โหมดโหมด อัตราเฟรม (fps)อัตราเฟรม (fps) เฟรมต่อการถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุดเฟรมต่อการถ่ายภาพต่อเน่ืองเป็นชุด

II
JJ 8.08.0 สงูสดุประมาณ 8สงูสดุประมาณ 8

OO 3.03.0 จนกวา่การ์ดเตม็จนกวา่การ์ดเตม็

 R อตัราการบนัทกึภาพและจํานวนของภาพตอ่ภาพตอ่เน่ืองอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัประเภทการ์ดหนว่ยความจําท่ีใช้
 R อตัราเฟรมจะแตกตา่งกนัตามสภาพการถ่ายรูปและจํานวนของรูปภาพท่ีบนัทกึ

โฟกัสโฟกัส • • โหมดโหมด: AF เด่ียว หรือตอ่เน่ือง; แมนวลโฟกสักบัวงแหวนปรับโฟกสั; AF+MF: AF เด่ียว หรือตอ่เน่ือง; แมนวลโฟกสักบัวงแหวนปรับโฟกสั; AF+MF

• • การเลือกพืน้ที่โฟกัสการเลือกพืน้ที่โฟกัส: การเลือกพืน้ท่ี AF ออโต้และแมนวล โซน และไวด์/ตดิตาม AF: การเลือกพืน้ท่ี AF ออโต้และแมนวล โซน และไวด์/ตดิตาม AF
• • ระบบโฟกัสอัตโนมัติระบบโฟกัสอัตโนมัต:ิ AF ไฮบริดอจัฉริยะ (ตรวจหาความเปรียบตา่ง TTL/AF ตรวจหาระยะ) พร้อมไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั: AF ไฮบริดอจัฉริยะ (ตรวจหาความเปรียบตา่ง TTL/AF ตรวจหาระยะ) พร้อมไฟชว่ยหาออโต้โฟกสั

สมดุลย์สีขาวสมดุลย์สีขาว ปรับเอง การเลือกอณุหภมิูสี ออโต้ แสงแดด ในร่ม ฟลอูอเรสเซนต์ธรรมชาติ ฟลอูอเรสเซนต์สีอุน่ ฟลอูอเรสเซนต์สีเยน็ แสงจากปรับเอง การเลือกอณุหภมิูสี ออโต้ แสงแดด ในร่ม ฟลอูอเรสเซนต์ธรรมชาติ ฟลอูอเรสเซนต์สีอุน่ ฟลอูอเรสเซนต์สีเยน็ แสงจาก
หลอดไส้ ใต้นํา้หลอดไส้ ใต้นํา้

การตัง้เวลาการตัง้เวลา ปิด, 2 วินาที, 10 วินาทีปิด, 2 วินาที, 10 วินาที
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ระบบ

แฟลชแฟลช • • ประเภทประเภท: ชดุยกแฟลชแบบแมนวล: ชดุยกแฟลชแบบแมนวล
• • ไกด์นัมเบอร์ไกด์นัมเบอร์: ประมาณ 7 (ISO 200, ม.): ประมาณ 7 (ISO 200, ม.)

โหมดโหมด ออโต้, แฟลชลบเงา, ปิด, สโลว์ซงิค์, ซงิค์แฟลชหลงั, commander (ปิดลบตาแดง); ออโต้พร้อมลบตาแดง, แฟลชลบเงาพร้อมลบออโต้, แฟลชลบเงา, ปิด, สโลว์ซงิค์, ซงิค์แฟลชหลงั, commander (ปิดลบตาแดง); ออโต้พร้อมลบตาแดง, แฟลชลบเงาพร้อมลบ
ตาแดง, ปิด, สโลว์ซงิค์พร้อมลบตาแดง, ซงิค์แฟลชหลงัพร้อมลบตาแดง, commander (เปิดลบตาแดง)ตาแดง, ปิด, สโลว์ซงิค์พร้อมลบตาแดง, ซงิค์แฟลชหลงัพร้อมลบตาแดง, commander (เปิดลบตาแดง)

ฐานเสียบแฟลช ฐานเสียบแฟลช 

(Hot shoe)(Hot shoe)

อปุกรณ์เสริมฐานพร้อมเช่ือมตอ่ TTLอปุกรณ์เสริมฐานพร้อมเช่ือมตอ่ TTL

ช่องมองภาพช่องมองภาพ 0.39 นิว้ ชอ่งมองภาพสี 2360k จดุ พร้อมปรับไดออปเตอร์ (–4 ถงึ +2 ม.0.39 นิว้ ชอ่งมองภาพสี 2360k จดุ พร้อมปรับไดออปเตอร์ (–4 ถงึ +2 ม.–1–1) การขยาย 0.62 เทา่ ด้วยเลนส์ 50 มม. (เทียบเทา่รูป) การขยาย 0.62 เทา่ ด้วยเลนส์ 50 มม. (เทียบเทา่รูป

แบบ 35 มม.) ท่ีระยะอนนัต์ และตัง้คา่ไดออปเตอร์เป็น –1.0 ม.แบบ 35 มม.) ท่ีระยะอนนัต์ และตัง้คา่ไดออปเตอร์เป็น –1.0 ม.–1–1 มมุเฉียงของทิวทศัน์ประมาณ 30° (มมุแนวนอนของภาพ 25° โดย มมุเฉียงของทิวทศัน์ประมาณ 30° (มมุแนวนอนของภาพ 25° โดย
ประมาณ) จดุสายตาประมาณ 17.5 มม. พืน้ท่ีเฟรมประมาณ 100%ประมาณ) จดุสายตาประมาณ 17.5 มม. พืน้ท่ีเฟรมประมาณ 100%

จอ LCDจอ LCD 3.0 นิว้, จอ LCD สี 920k จดุ; พืน้ท่ีเฟรมประมาณ 100%, การเอียง3.0 นิว้, จอ LCD สี 920k จดุ; พืน้ท่ีเฟรมประมาณ 100%, การเอียง

ภาพยนตร์ภาพยนตร์ • • ii 1920 × 1080 60 fps 1920 × 1080 60 fps: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 60 fps; เสียงสเตอริโอ: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 60 fps; เสียงสเตอริโอ
• • ii 1920 × 1080 50 fps 1920 × 1080 50 fps: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 50 fps; เสียงสเตอริโอ: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 50 fps; เสียงสเตอริโอ
• • ii 1920 × 1080 30 fps 1920 × 1080 30 fps: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 30 fps; เสียงสเตอริโอ: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 30 fps; เสียงสเตอริโอ

• • ii 1920 × 1080 25 fps 1920 × 1080 25 fps: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 25 fps; เสียงสเตอริโอ: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 25 fps; เสียงสเตอริโอ
• • ii 1920 × 1080 24 fps 1920 × 1080 24 fps: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 24 fps; เสียงสเตอริโอ: ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (1080p); 24 fps; เสียงสเตอริโอ

• • hh 1280 × 720 60 fps 1280 × 720 60 fps: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 60 fps; เสียงสเตอริโอ: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 60 fps; เสียงสเตอริโอ
• • hh 1280 × 720 50 fps 1280 × 720 50 fps: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 50 fps; เสียงสเตอริโอ: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 50 fps; เสียงสเตอริโอ
• • hh 1280 × 720 30 fps 1280 × 720 30 fps: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 30 fps; เสียงสเตอริโอ: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 30 fps; เสียงสเตอริโอ

• • hh 1280 × 720 25 fps 1280 × 720 25 fps: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 25 fps; เสียงสเตอริโอ: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 25 fps; เสียงสเตอริโอ
• • hh 1280 × 720 24 fps 1280 × 720 24 fps: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 24 fps; เสียงสเตอริโอ: ขนาดเฟรม 1280 × 720 (720p); 24 fps; เสียงสเตอริโอ
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ขัว้อนิพุต/เอาต์พุต

HDMI เอาต์พุตHDMI เอาต์พุต ชอ่งตอ่ไมโคร HDMI (ชนิด D)ชอ่งตอ่ไมโคร HDMI (ชนิด D)

อนิพุต/เอาต์พุตดจิติอลอนิพุต/เอาต์พุตดจิติอล USB 2.0 ความเร็วสงูUSB 2.0 ความเร็วสงู

ช่องต่อไมโครโฟน/ช่องต่อไมโครโฟน/
รีโมตกดชัตเตอร์รีโมตกดชัตเตอร์

แจ็คมินิสเตอริโอ แจ็คมินิสเตอริโอ φφ2.5 มม.2.5 มม.

การจ่ายพลังงาน/อ่ืนๆ

การจ่ายพลังงานการจ่ายพลังงาน แบตเตอร่ี NP-W126 ท่ีชาร์จซํา้ได้แบตเตอร่ี NP-W126 ท่ีชาร์จซํา้ได้

อายุการใช้งานแบตเตอร่ีอายุการใช้งานแบตเตอร่ี  
(จํานวนเฟรมท่ีสามารถ(จํานวนเฟรมท่ีสามารถ

ถ่ายได้โดยประมาณถ่ายได้โดยประมาณ
เม่ือใช้แบตเตอร่ีท่ีชาร์จเม่ือใช้แบตเตอร่ีท่ีชาร์จ

เตม็ ในโหมด เตม็ ในโหมด PP, เลนส์ , เลนส์ 
XF35mmf1.4 R)XF35mmf1.4 R)

ประเภทแบตเตอร่ีประเภทแบตเตอร่ี จาํนวนเฟรมโดยประมาณจาํนวนเฟรมโดยประมาณ
NP-W126 (ประเภทท่ีมากบักล้อง)NP-W126 (ประเภทท่ีมากบักล้อง) 350350

มาตรฐาน CIPA วดัโดยใช้แบตเตอร่ีท่ีให้มากบักล้องถ่ายรูปและหนว่ยความจํา SDมาตรฐาน CIPA วดัโดยใช้แบตเตอร่ีท่ีให้มากบักล้องถ่ายรูปและหนว่ยความจํา SD

หมายเหตุหมายเหตุ: จํานวนภาพท่ีถ่ายได้ด้วยแบตเตอร่ีจะแตกตา่งกนัไปตามระดบัประจขุองแบตเตอร่ี และจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา: จํานวนภาพท่ีถ่ายได้ด้วยแบตเตอร่ีจะแตกตา่งกนัไปตามระดบัประจขุองแบตเตอร่ี และจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา

ขนาดกล้องขนาดกล้อง  
(กว้าง × สงู × ลกึ)(กว้าง × สงู × ลกึ)

118.4 มม. × 82.8 มม. × 40.8 มม. (31.9 มม. ไมร่วมสว่นท่ีย่ืนออกมา วดัท่ีสว่นท่ีบางท่ีสดุ)118.4 มม. × 82.8 มม. × 40.8 มม. (31.9 มม. ไมร่วมสว่นท่ีย่ืนออกมา วดัท่ีสว่นท่ีบางท่ีสดุ)

นํา้หนักกล้องนํา้หนักกล้อง ประมาณ 331 กรัม์ ไมร่วมแบตเตอร่ี อปุกรณ์เสริม และการ์ดหนว่ยความจําประมาณ 331 กรัม์ ไมร่วมแบตเตอร่ี อปุกรณ์เสริม และการ์ดหนว่ยความจํา

นํา้หนักในการถ่ายรูปนํา้หนักในการถ่ายรูป ประมาณ 381 กรัม รวมแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจําประมาณ 381 กรัม รวมแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจํา

สภาพแวดล้อมในการสภาพแวดล้อมในการ
ทาํงานทาํงาน

• • อุณหภมูิอุณหภมู:ิ 0 °C ถงึ +40 °C: 0 °C ถงึ +40 °C • • ความชืน้ความชืน้: 10% – 80% (ไมมี่การควบแนน่): 10% – 80% (ไมมี่การควบแนน่)

เคร่ืองส่งสัญญาณไร้สาย

มาตรฐานมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้สายมาตรฐาน)IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลไร้สายมาตรฐาน)

ความถี่การปฏบิตักิารความถี่การปฏบิตักิาร • • สหรัฐฯ, แคนนาดา, ไต้หวันสหรัฐฯ, แคนนาดา, ไต้หวัน: 2412 MHz–2462 MHz (11 ชอ่งสญัญาณ): 2412 MHz–2462 MHz (11 ชอ่งสญัญาณ)

• • ประเทศอ่ืนๆประเทศอ่ืนๆ: 2412 MHz–2472 MHz (13 ชอ่งสญัญาณ): 2412 MHz–2472 MHz (13 ชอ่งสญัญาณ)

โปรโตคอลการเข้าถงึโปรโตคอลการเข้าถงึ โครงสร้างพืน้ฐานโครงสร้างพืน้ฐาน
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แบตเตอร่ี NP-W126 ที่ชาร์จซํา้ได้

แรงดนัไฟฟ้าปกติแรงดนัไฟฟ้าปกติ 7.2 V DC7.2 V DC

ความจุปกติความจุปกติ 1260 mAh1260 mAh

อุณหภมูใินการทาํงานอุณหภมูใินการทาํงาน 0 °C ถงึ +40 °C0 °C ถงึ +40 °C

ขนาดขนาด (กว้าง × สงู × ลกึ) (กว้าง × สงู × ลกึ) 36.4 มม. × 47.1 มม. × 15.7 มม.36.4 มม. × 47.1 มม. × 15.7 มม.

นํา้หนักนํา้หนัก ประมาณ 47 กรัมประมาณ 47 กรัม

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BC-W126

พกัิดอนิพุตพกัิดอนิพุต 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz100 V – 240 V AC, 50/60 Hz

ความจุอนิพุตความจุอนิพุต 13 –21 VA13 –21 VA

พกัิดเอาต์พุตพกัิดเอาต์พุต 8.4 V DC, 0.6 A8.4 V DC, 0.6 A

แบตเตอร่ีที่รองรับแบตเตอร่ีที่รองรับ แบตเตอร่ี NP-W126 ท่ีชาร์จซํา้ได้แบตเตอร่ี NP-W126 ท่ีชาร์จซํา้ได้

เวลาในการชาร์จเวลาในการชาร์จ ประมาณ 150 นาที (+20 °C)ประมาณ 150 นาที (+20 °C)

อุณหภมูใินการทาํงานอุณหภมูใินการทาํงาน 5 °C ถงึ +40 °C5 °C ถงึ +40 °C

ขนาดขนาด (กว้าง × สงู × ลกึ) (กว้าง × สงู × ลกึ) 65 มม. × 91.5 มม. × 28 มม. ไมร่วมสว่นท่ีย่ืนออกมา65 มม. × 91.5 มม. × 28 มม. ไมร่วมสว่นท่ีย่ืนออกมา

นํา้หนักนํา้หนัก ประมาณ 77 กรัม ไมร่วมแบตเตอร่ีประมาณ 77 กรัม ไมร่วมแบตเตอร่ี

นํา้หนกัและขนาดแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศหรือภมิูภาคท่ีจําหนา่ย ป้าย, เมน ูและการแสดงผลอ่ืนๆ อาจแตกตา่งจากท่ีแสดงในกล้องจริง
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  ■■ ประกาศประกาศ

• อาจเปลี่ยนแปลงข้อมลูจําเพาะได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า สําหรับข้อมลูลา่สดุ โปรดเย่ียมชม http://www.fujifilm.com/products/

digital_cameras/index.html FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดในคูมื่อนี ้

• แม้วา่ชอ่งมองภาพและจอภาพ LCD จะผลติขึน้โดยใช้เทคโนโลยีขัน้สงูท่ีมีความแมน่ยําอยา่งมาก แตอ่าจมีจดุสวา่งหรือสีผิดปกตปิรากฏขึน้ 

โดยเฉพาะในบริเวณใกล้ข้อความ กรณีนีเ้ป็นเร่ืองปกตสิําหรับจอภาพ LCD ประเภทนี ้และไมถื่อเป็นการทํางานผิดปกต ิภาพท่ีบนัทกึด้วยกล้อง

จะไมไ่ด้รับผลกระทบ

• กล้องดจิิตอลอาจทํางานผิดปกตเิม่ือได้รับสญัญาณรบกวนวิทยท่ีุรุนแรง (เชน่ สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณ รบกวนในสาย)

• เน่ืองจากประเภทของเลนส์ท่ีใช้ อาจมีความบดิเพืย้นท่ีขอบภาพบางในบางกรณี ซึง่เป็นอาการปกติ



152

ข้อจาํกัดของการตัง้ค่ากล้องข้อจาํกัดของการตัง้ค่ากล้อง

ตวัเลือกท่ีใช้ได้ในโหมดถ่ายรูปแตล่ะโหมดมีดงัตอ่ไปนี ้ตวัเลือกบางอยา่งอาจใช้ไมไ่ด้สําหรับรายการท่ีรองรับในโหมดท่ีกําหนดให้ 
และฟังก์ชัน่การใช้งานอาจถกูจํากดั โดยขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการถ่ายภาพ

ก้านตวัเลือกโหมดออโต้ก้านตวัเลือกโหมดออโต้ zz

BKTBKT

zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO AUTOAUTO

FF rr  1515

โหมดถ่ายรูป/โหมดถ่ายรูป/
ฉากถ่ายภาพฉากถ่ายภาพ PP SS AA MM CH/CLCH/CL Adv.Adv. jj uu SS hh ZZ MM NN OO HH pp QQ RR ss ff UU VV WW

pp  1212

ลบ
ตาแดง: ปิ

ด
ลบ

ตาแดง: ปิ
ด

AA ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

NN ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

FF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ll ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

DD ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔

ลบ
ตาแดง: เปิ

ด
ลบ

ตาแดง: เปิ
ด

KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

LL ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

dd ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

DD ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔

II ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

BB ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

dd ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  55 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  22 ✔✔

FF ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔

S.S.S.S. ✔✔  11 ✔✔  44 ✔✔  11 ✔✔  44 ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  33 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  33 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  33 ✔✔
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ก้านตวัเลือกโหมดออโต้ก้านตวัเลือกโหมดออโต้ zz

BKTBKT

zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO AUTOAUTO

FF rr  1515

โหมดถ่ายรูป/โหมดถ่ายรูป/
ฉากถ่ายภาพฉากถ่ายภาพ PP SS AA MM CH/CLCH/CL Adv.Adv. jj uu SS hh ZZ MM NN OO HH pp QQ RR ss ff UU VV WW

xx

tt ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

tt++ss ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

ss ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  1414

สลับโปรแกรมสลับโปรแกรม ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

dd
AF-LAF-L ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

AE+AFAE+AF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

NN

ออโต้ออโต้ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔
ออโต้1/ออโต้2/ออโต้1/ออโต้2/

ออโต้3ออโต้3 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

H (51200) H (51200) 22//
H (25600) H (25600) 22//

H (12800) H (12800) 22
✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔

6400 – 10006400 – 1000 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
800800 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

640 – 400640 – 400 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
320 – 200320 – 200 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
L (100)L (100) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔

OO

OO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

QQ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

TT
FINE/NORMALFINE/NORMAL ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

RAWRAW ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔  1414
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zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO AUTOAUTO

FF rr  1515

โหมดถ่ายรูป/โหมดถ่ายรูป/
ฉากถ่ายภาพฉากถ่ายภาพ PP SS AA MM CH/CLCH/CL Adv.Adv. jj uu SS hh ZZ MM NN OO HH pp QQ RR ss ff UU VV WW

UU
ออโต้ออโต้ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  1414

VV//WW//XX ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

PP

cc ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔

dd//ee//ii ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

gg//hh ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

bb//ee//dd//ff ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ff ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

DD ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔

BKT1/BKT2BKT1/BKT2 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

CH/CLCH/CL ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

bb ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

yy ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

CC

oo ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  1414

pp ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

qq ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

โห
มดโฟ

กัส
โห
มดโฟ

กัส

SS ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

CC ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11

MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

GG

rr ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11

yy ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11

zz ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
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cc

มาตรฐานมาตรฐาน ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
ภาพแบ่งดจิติอลภาพแบ่งดจิติอล ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุดไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

AF+MFAF+MF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

LL  88

LL ✔✔  99 ✔✔  33 ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

ll ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

MM ✔✔  99 ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

mm ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

OFFOFF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

jj  66 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

ลบตาแดงลบตาแดง ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
แสงหา AFแสงหา AF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

ff ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

qq ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

rr ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

ss ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

hh ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

uu//KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33
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ข้อจํากัดของการตั้งค่ากล้อง

ก้านตวัเลือกโหมดออโต้ก้านตวัเลือกโหมดออโต้ zz

BKTBKT

zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO AUTOAUTO

FF rr  1515

โหมดถ่ายรูป/โหมดถ่ายรูป/
ฉากถ่ายภาพฉากถ่ายภาพ PP SS AA MM CH/CLCH/CL Adv.Adv. jj uu SS hh ZZ MM NN OO HH pp QQ RR ss ff UU VV WW

AA

ตรวจแสงโหมดตรวจแสงโหมด

แมนนวลแมนนวล ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1414

เชค็โฟกัส (เชค็โฟกัส (AFAF) ) 1313 ✔✔  77 ✔✔  77 ✔✔  77 ✔✔  77 ✔✔  77 ✔✔  77 ✔✔  77 ✔✔  77 ✔✔  77 ✔✔  77

เชค็โฟกัส (เชค็โฟกัส (MFMF) ) 1313 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  33 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

vv

แนวทางกรอบแนวทางกรอบ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99

ELECTRONIC ELECTRONIC 
LEVELLEVEL ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔

แสดงระยะ AFแสดงระยะ AF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99

แสดงระยะ MFแสดงระยะ MF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔
ฮสิโตแกรมฮสิโตแกรม ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99

รูรับแสง/ชัตเตอร์/รูรับแสง/ชัตเตอร์/

ISOISO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1010

ชดเชยแสงชดเชยแสง ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔
วัดแสงวัดแสง ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
แฟลชแฟลช ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99

สมดุลย์สีขาวสมดุลย์สีขาว ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
จาํลองฟิลม์จาํลองฟิลม์ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
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ภ
าคผนวก

ข้อจํากัดของการตั้งค่ากล้อง

ก้านตวัเลือกโหมดออโต้ก้านตวัเลือกโหมดออโต้ zz

BKTBKT

zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO zz AUTOAUTO AUTOAUTO

FF rr  1515

โหมดถ่ายรูป/โหมดถ่ายรูป/
ฉากถ่ายภาพฉากถ่ายภาพ PP SS AA MM CH/CLCH/CL Adv.Adv. jj uu SS hh ZZ MM NN OO HH pp QQ RR ss ff UU VV WW

vv

ช่วงไดนามกิช่วงไดนามกิ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

จาํนวนภาพที่เหลือจาํนวนภาพที่เหลือ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99

ขนาดภาพ/คุณภาพขนาดภาพ/คุณภาพ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99

ระดบัแบตเตอร่ีระดบัแบตเตอร่ี ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔  99 ✔✔

JJ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔  1111 ✔✔  1414

 1 กําหนดอตัโนมตัิ

 2 จํากดัอยูท่ี่ชว่ง ±2.0 EV ระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

 3 ตวัเลือกท่ีใช้ได้อาจแตกตา่งกนัในโหมดถ่ายรูป

 4 A ใช้ไมไ่ด้

 5 ใช้ได้กบัความไวแสง ISO อตัโนมตัเิทา่นัน้

 6 ตา่งกนัขึน้อยูก่บัเลนส์

 7 ใช้ได้เฉพาะเม่ือเลือก จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส ในโหมดโฟกสั S
 8 ตา่งกนัขึน้อยูก่บัเลนส์ ปิดใช้งานอตัโนมตัหิากเลนส์ไมร่องรับการกนัภาพสัน่สะเทือนแบบ

ออปตคิอล (O.I.S.) หรือปิด O.I.S. ฟังก์ชัน่ตามท่ีแสดงเม่ือเปิดสวิตช์ (ในโหมดขาตัง้กล้อง

กลางคืน ให้เลือกจาก l และ m) หรือหากเลนส์รองรับ O.I.S. แตไ่มมี่สวิตช์ O.I.S.

 9 ใช้ได้เฉพาะเม่ือหมนุก้านตวัเลือกโหมดออโต้ไปท่ี AUTO (ออโต้)

10 แสดงเฉพาะความเร็วชตัเตอร์

11 เลือก sRGB อตัโนมตัิ

12 ปิดแฟลชเม่ือเลือก ชัตเตอร์อเิล็กทรอนิกส์ สําหรับ ชนิดชัตเตอร์

13 ปิดอตัโนมตัเิม่ือเปิดตวัตัง้เวลาเป็นชว่ง

14 ใช้การตัง้คา่การถ่ายภาพน่ิง

15 การถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย
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บันทึกบันทึก



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html


