
คูมือการใชงานกลอง

หมายเลขลําดบัของผลติภณัฑ
จะอยูท่ีใตตัวกลอง

การใชงานเบื้องตน
หากคณุใชกลองดิจิตอลเปนคร้ังแรก โปรดอานบทนี้
บทน้ีจะมีการอธิบายเบื้องตนสําหรับวิธีเปดการทํางานของกลอง ถายภาพ และแสดงภาพ

การใชงานข้ันสูง
อานบทนี้เมื่อคุณตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันตางๆ ของกลอง
บทน้ีจะมีรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัฟงกชันท่ีใชในการถายภาพและแสดงภาพ รวมท้ังขอมูล
เกี่ยวกับวธิีการกําหนดการตั้งคาของกลอง การพิมพภาพ และการใชกลองกับคอมพิวเตอร

แบตเตอร่ีแบบชารจไฟไดตองไดรับการชารจไฟกอนใชงาน แบตเตอร่ีท่ีไดรับมาเมื่อซ้ือ
ผลติภัณฑจะยังไมไดชารจไฟ



คูมือเลมน้ีมีขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชฟงกชันการถายภาพและแสดงภาพของผลติภัณฑน้ี รวมท้ัง
คําเตือนในการใชงาน
เพ่ือใหใชงานฟงกชันตางๆ ของผลิตภณัฑไดดีท่ีสุด โปรดอานคูมืออยางถี่ถวนกอนเริ่มใชงาน 
โปรดเก็บคูมือเลมน้ีไวใกลตัวเพ่ือหยิบใชอางอิงไดงาย
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ขอควรระวังเกี่ยวกับ
ความปลอดภยั

เพื่อความปลอดภยัในการใชกลอง ใหแนใจวาไดอานขอควรระวังเกี่ยวกับ
ความปลอดภยัอยางถี่ถวน

การถายภาพทดสอบ โปรดทดลองถายภาพเพื่อใหแนใจวากลองสามารถบันทึกภาพไดอยาง
เหมาะสมกอนเริ่มใชงานจริง

ลิขสิทธิ์ หามทําการผลติซ้ําหรือดัดแปลงเอกสาร นติยสาร เพลงและวัสดุอ่ืนๆ ที่มีลขิสทิธิ ์
เพื่อใชงานในวัตถุประสงคอ่ืนทีมิ่ใชการใชงานสวนบุคคล การใชงานภายในบาน
หรือการใชงานโดยจํากัดที่คลายกนั โดยไมไดรับอนญุาตจากเจาของลิขสิทธิ์

การยกเวนจากการรับผิด Ricoh Co., Ltd. ไมมีภาระรับผิดชอบตอขอบกพรองในการบันทึกหรือแสดง
ภาพอันเนื่องมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

การรับประกัน ผลติภณัฑนีผ้ลติขึน้ตามขอมูลจาํเพาะในทองถิน่ และการรบัประกนัจะมผีลใช
ภายในประเทศทีซ่ือ้ผลติภณัฑนี ้หากผลติภณัฑเกดิขอบกพรองหรอืทาํงานผดิ
ปกตขิณะคณุเดนิทางไปตางประเทศ ผูผลติไมมีภาระรบัผดิชอบในการใหบริการ
แกผลติภณัฑในประเทศดงักลาว รวมทัง้คาใชจายทีเ่กดิขึน้อนัเปนผลสบืเนือ่ง

การรบกวนจากคลื่นวิทยุ การใชงานผลิตภัณฑนี้ภายในรัศมขีองอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ อาจสงผล
กระทบในแงลบตอประสิทธิภาพของอุปกรณทั้งสอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ใชกลองใกลกับวิทยุหรือโทรทัศนอาจทําใหเกิดคลื่นรบกวน หากเกิดคลื่น
รบกวน ใหทําตามขั้นตอนดานลาง
• นํากลองออกหางโทรทัศน วิทยุ หรืออุปกรณอ่ืนๆ ใหไกลที่สุด
• ปรับทิศทางของเสาอากาศโทรทัศนหรือวิทยุ
• เสยีบปลัก๊ไฟของอปุกรณลงในชองเสยีบปลัก๊อกีชองหนึง่แยกจากกนั

บทนํา
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สัญลกัษณตางๆ ถกูใชแสดงในคูมือการใชงานเลมน้ีและบนตวัผลติภณัฑเพ่ือปองกนัไมใหคณุและ
ผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บหรือทําใหทรัพยสนิเสยีหาย สญัลกัษณและความหมายมอีธบิายอยูดานลางนี้

สังเกตขอควรระวังตอไปน้ีเพ่ือใชงานอุปกรณน้ีอยางปลอดภัย

อันตราย สัญลักษณนี้หมายความวามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงแกชีวิตทันทีหรือ
บาดเจ็บรายแรง หากละเลยหรือใชงานอยางไมถูกตอง

คําเตือน สัญลักษณนี้หมายความวาอาจเกิดอันตรายถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บรายแรง 
หากละเลยหรือใชงานอยางไมถูกตอง

ขอควรระวัง สัญลักษณนี้หมายความวาอาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย 
หากละเลยหรือใชงานอยางไมถูกตอง

สัญลักษณ  เตือนคุณถึงสิ่งตองปฏิบัติ

สัญลักษณ  เตือนคุณถึงสิ่งที่หามปฏบัิติ
สัญลักษณ  อาจใชรวมกับสัญลักษณอ่ืนเพื่อเตือนถึงสิ่งที่หามปฏิบัติ

ตัวอยาง
 หามจับ    หามถอดแยกชิ้นสวน

หามพยายามถอดแยก ซอมแซม หรือดัดแปลงอุปกรณนี้ดวยตัวคุณเอง วงจรไฟฟา
แรงดันสูงภายในอุปกรณอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงจากไฟฟา

หามพยายามถอดแยก ดัดแปลง หรือบัดกรีแบตเตอรี่โดยตรง

หามทิ้งแบตเตอรีล่งในกองไฟ ทําใหเกิดความรอน ใชในสถานทีท่ี่มอุีณหภมูสิูง เชน 
ใกลกองไฟหรือภายในรถ หรือโยนทิ้งไป หามทิง้ลงในน้ําหรอืในทะเล หรือทิง้ไวใหเปยกน้ํา

หามพยายามเจาะ ทุบ บีบ เขวี้ยง หรือใชแรงอัดหรือแรงกระแทกแบตเตอรี่

หามใชแบตเตอรี่ที่ไดรับความเสียหายหรือผิดรูปทรงอยางชดัเจน

ขอควรระวังเก่ียวกับความปลอดภัย

สัญลักษณเตือน

ตัวอยางคําเตือน

อันตราย
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ปดสวิตชการทํางานทันทีที่พบสิ่งผิดปกติ เชน มคีวันหรือมีกลิ่นแปลกๆ ถอดแบตเตอรี่
ออกใหเร็วที่สุด ระมัดระวังไมใหไฟดูดหรือผิวหนังไหมได ถาคุณใชไฟฟาจากปลั๊กไฟใน
บาน ใหถอดปลั๊กไฟออกจากชองเสียบปลั๊กเพือ่ปองกันไฟไหมหรืออันตรายจากไฟฟา 
หยุดใชอุปกรณทันทีเมือ่ทํางานผิดปกติ ติดตอศูนยบริการใกลบานคุณโดยเร็วที่สดุ

ปดสวิตชการทํางานทันที หากมีเศษโลหะ น้ํา ของเหลว หรือวัตถุแปลกปลอมเขาไปใน
กลอง ถอดแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออกใหเร็วที่สุด ระมัดระวังไมใหไฟดูดหรือ
ผิวหนังไหมได ถาคุณใชไฟฟาจากปลั๊กไฟในบาน ใหถอดปลั๊กไฟออกจากชองเสียบปลั๊ก
เพือ่ปองกันไฟไหมหรืออันตรายจากไฟฟา หยุดใชอุปกรณทันทีเมื่อทํางานผิดปกติ ติดตอ
ศูนยบริการใกลบานคุณโดยเร็วที่สุด

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลึกคริสตัลเหลวภายในจอแสดงภาพ เพราะอาจทําใหจอภาพ
เสียหาย ปฏิบัติตามมาตรการฉุกเฉินที่เหมาะสมดานลาง

• ผิวหนัง: หากผลึกคริสตัลเหลวสัมผัสโดนผิวหนัง ใหเชด็ออกและใชน้ําลางบริเวณ
ดังกลาวใหทั่ว ฟอกสบูแลวลางออกอีกครั้ง

• ดวงตา: หากสัมผัสโดนดวงตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดเปนเวลาอยางนอย 15 นาที และ
ไปพบแพทยทันที

• เมือ่กลืนกินเขาไป: หากกลืนกินผลึกคริสตัลเหลวเขาไป ใหลางปากดวยน้ําสะอาดใหทั่ว 
ด่ืมน้ําตามไปมากๆ แลวพยายามทําใหอาเจียนออกมา และไปพบแพทยทันที

ปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่ร่ัว รอนเกินไป ติดไฟ หรือระเบิด
• หามใชแบตเตอรี่ชนิดอ่ืนนอกเหนือจากที่แนะนําใหใชกับอุปกรณนี้โดยเฉพาะ
• หามวางหรอืเกบ็รวมกบัวัตถทุีเ่ปนโลหะ เชน ปากกาลกูลืน่ สรอยคอ เหรยีญ ก๊ิปติดผม ฯลฯ
• หามใสแบตเตอรี่ลงในเตาไมโครเวฟหรือภาชนะที่มีแรงดันสูง
• ถาพบวาแบตเตอรี่ร่ัวซึม มีกลิ่นแปลกๆ หรือมีสีเปลี่ยนไป ฯลฯ ในระหวางการใชงานหรือ
ระหวางการชารจ ใหถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ทันที และ
เก็บไวใหหางเปลวไฟ

โปรดสังเกตขอควรระวังตอไปนี้เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่ติดไฟ ไฟดูด หรือเกิดรอยราว
ขณะชารจไฟ

• ใชแรงดันไฟฟาที่กําหนดไวเทานั้น และหลีกเลี่ยงการใชปลั๊กและสายตอพวงไฟ
• หามมวนขด ดัดแปลง หรือทําใหสายไฟเสียหาย และหามวางของหนักทับสายไฟ ดึงยืด
หรือหักงอสายไฟ

• หามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟดวยมือเปยก ใหจับบริเวณหัวปลั๊กเมื่อถอดปลั๊กไฟออก
• หามคลุมอุปกรณขณะชารจไฟ

เก็บแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา SD ที่ใชกับอุปกรณนี้ใหพนมือเด็กเพือ่ปองกันการ
กลืนกินโดยไมต้ังใจ เนื่องจากเปนอันตรายถึงชวิีต หากกลืนกินลงไป ใหไปพบแพทยทนัที

เก็บอุปกรณใหพนมือเด็ก

คําเตือน
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สังเกตขอควรระวังตอไปน้ีเพ่ือใชงานอุปกรณน้ีอยางปลอดภัย

หามจับสวนประกอบภายในของอุปกรณ ในกรณีที่แตกออกเนื่องจากตกหลนหรือ
เสียหาย วงจรไฟฟาแรงดันสูงภายในอุปกรณอาจทําใหเกิดไฟดูดได ถอดแบตเตอรี่ออก
ใหเร็วที่สุด ระมัดระวังไมใหไฟดูดหรือผิวหนังไหมได นําอุปกรณไปยังตัวแทนจําหนาย
หรือศูนยบริการที่ใกลที่สุด ถาเกิดความเสียหาย

หามใชอุปกรณในบริเวณที่เปยกน้ําเพราะอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟดูดได

หามใชอุปกรณใกลกับแกส น้ํามันเบนซิน ทินเนอร หรือวัตถุไวไฟอ่ืนๆ เพือ่หลีกเลี่ยง
อันตรายจากการระเบิด ไฟไหมหรือผิวหนังไหม
หามใชอุปกรณในบริเวณที่มีขอหามหรือขอจํากัดในการใชงาน เนื่องจากอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุหรืออันตรายรายแรง

เช็ดฝุนละอองที่สะสมบนปล๊ักไฟออก เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟไหม

เพ ือเปนการลดโอกาสเส ียงท ีจะเกดิไฟไหม ไฟชอ็ต หรอืการบาดเจบ็ ขณะท ีอยู ในตางประเทศ 
หามใชเคร ืองชารจแบตเตอร ีหรอืสายชารจ AC กับหมอแปลงอิเลก็ทรอนกิสท ีจาํหนายท ัวไป

การสมัผสักับของเหลวทีร่ั่วไหลออกจากแบตเตอรี่อาจทําใหผิวหนงัไหม เม่ือรางกายสวนใด
กต็ามสัมผสักับแบตเตอรี่ที่เสยีหาย ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทนัท ี(หามใชสบู)
ถาแบตเตอรี่เริ่มรั่วซมึ ใหถอดออกจากอุปกรณทนัที และเชด็ทําความสะอาดชองใส
แบตเตอรี่ใหทัว่ กอนใสแบตเตอรี่กอนใหม

เสียบปลั๊กไฟลงในชองเสียบปลัก๊ใหแนน ปลั๊กหลวมอาจทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหม

หามปลอยใหกลองเปยกน้าํ และหามใชกลองขณะมอืเปยก เนือ่งจากอาจทาํใหเกดิไฟดดูได

หามยิงแฟลชไปที่คนขับรถ เนื่องจากอาจทําใหคนขับเสียการบังคับควบคุมรถและเปน
สาเหตุของอุบัติเหตุได

ขอควรระวังเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยสําหรับ
อุปกรณเสริม

เมื่อใชผลิตภัณฑที่เปนอุปกรณเสริม ใหอานคําแนะนําที่ใหมากับผลิตภัณฑอยาง
ถ่ีถวนกอนที่จะใชผลิตภัณฑดังกลาว

ขอควรระวัง
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หากค ุณ
ใช กล องด ิจ ิตอลเป ็นคร ั  งแรก โปรดอ านบทน ี  

เปดกลองและตรวจสอบใหแนใจวามีอุปกรณทุกอยางครบ
* ลักษณะที่แทจริงของอุปกรณอาจแตกตางออกไปจากภาพ

CX2
หมายเลขลําดบัของกลองจะอยูท่ีใตตัวกลอง

แบตเตอรี่แบบชารจไฟได

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่

สาย USB (สาย Mini B)
ใชเพ่ือเช่ือมตอกลองดิจิตอลกับคอมพิวเตอร 
หรือเครื่องพิมพท่ีรองรับระบบพิมพโดยตรง

สาย AV
ใชเพ่ือดภูาพของคณุบนจอโทรทัศน

สายคลองขอมือ

การรับประกัน

รายการอุปกรณ
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หากค ุณ
ใช กล องด ิจ ิตอลเป ็นคร ั  งแรก โปรดอ านบทน ี  

ขอควรระวัง ----------------------------------------------------------------------------------------------------
ซดีีรอมสนับสนุนภาษาตางๆ ตอไปนี้ ไมรับประกันการทํางานบนระบบปฏิบัติการภาษาอื่นๆ นอกเหนือ
จากภาษาตอไปนี้
ญี่ปุน อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี จีน (ตัวเต็ม ตัวยอ) เกาหลี

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประกอบสายคลองขอมือกับตัวกลอง
รอยปลายสายคลองขอมือดานเล็กเขาที่ชองรอยสายบนตัวกลอง และผูกเปนหวงดังที่แสดงในภาพ

คูมือการใชงานกลอง ซีดีรอม (Gหนา 204)

(คูมือเลมนี้)
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หากค ุณ
ใช กล องด ิจ ิตอลเป ็นคร ั  งแรก โปรดอ านบทน ี  

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประกอบสายคลองคอเขากบัตัวกลอง
ถอดปลายของสายคลองคอออกจากขั้วตอ และประกอบเขากับกลองดังที่แสดงในภาพ

• สําหรับขอมลูลาสุดเกี่ยวกับอุปกรณเสริม โปรดดูเว็บไซตของ Ricoh 
(http://www.ricohpmmc.com/)

อุปกรณเสรมิ

ซองใสกลอง (SC-90)
ใชเพ่ือเก็บกลองของคุณ

สายคลองคอ (ST-2)
สายคลองคอสองชั้นพรอมปกโลโก RICOH

แบตเตอรี่แบบชารจไฟได (DB-70)
แบตเตอรี่แบบชารจไฟไดสําหรับการใชงาน
กับกลองน้ี

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ (BJ-7)
ใชเพ่ือชารจแบตเตอรี่แบบชารจไฟได 
(DB-70)

สวิตชสาย (CA-1)
สวิตชท่ีเช่ือมตอกับข้ัวตอ USB ของกลองเพื่อ
ควบคุมชัตเตอร
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ตัวกลอง

ภาพดานหนา

ชื่อรายการ ใหดู

1 ปุมเลือกโหมด หนา 17, 34, 37, 74, 83, 84, 
87, 94

2 ปุมชัตเตอร หนา 32

3 ปุม POWER หนา 28

4 ไมโครโฟน หนา 94

5 ฝาปดหนาเลนส -

6 คันโยกปรับซูม z (เทเล)/Z (มุมกวาง) 
8 (มมุมองขยาย)/9 (แสดงภาพยอ)

หนา 39, 48, 50

7 แฟลช หนา 43

8 ไฟชวยหา AF/ไฟสญัญาณตั้งเวลาถาย หนา 45, 179

9 เลนส -

ชื่อของสวนประกอบ

7
8

52 3416

9
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ภาพดานหลัง

ชื่อรายการ ใหดู

1 จอแสดงภาพ หนา 18

2 ชองรอยสาย หนา 13

3 ฝาปดขั้วตอ หนา 163, 198, 209

4 ลําโพง หนา 131

5 ขั้วตอ USB หนา 198, 209

6 ชองสงสัญญาณ AV หนา 163

7 N (มาโคร) หนา 41

8 ปุม ADJ./OK(*) หนา 62

9 F (แฟลช) หนา 43

10 ปุม 6 (แสดงภาพ) หนา 46

11 ปุม MENU หนา 76, 100, 139, 166

12 ปุม Fn (ฟงกชัน) หนา 66

13 ปุม t (ต้ังเวลาถาย)/D (ลบ) หนา 52, 45

14 ปุม DISP. หนา 56, 58

15 ฝาปดชองตอสายไฟ (DC input) -

16 ฝาปดชองบรรจแุบตเตอรี่/การด หนา 26

17 ชองสกรูตอขาต้ังกลอง หนา 222

(*) ในคูมือเลมนี้ เม่ือมีคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK !"#$” (หรือไปทาง N หรือ F) หมายความวา คุณควรกดปุม 
ADJ./OK ในทิศทางขึ้น ลง ซายหรือขวา สวนคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK” หมายความวาคุณควรกดปุมลงตรงๆ

1

1615 17

87

9

10
11
12
13
14

2

2

3 4 5

6
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หมุนปุมเลือกโหมดไปยังโหมดที่ตองการกอนทําการถายภาพนิ่งหรือภาพยนตร

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปยังสัญลักษณของฟงกชันท่ีคณุตองการใช

สัญลักษณและคําอธิบายของปุมเลือกโหมด
สัญลักษณ ฟงกชัน คําอธิบาย ใหดู

5 โหมดถายภาพอัตโนมัติ
ต้ังคาชองรับแสงและความเร็วชัตเตอรที่ดีที่สุด
โดยอัตโนมัติขึ้นอยูกับวัตถุตัวแบบ

หนา 34

MY1, MY2 โหมดคาต้ังเอง
คุณสามารถถายภาพโดยใชการต้ังคาทีกํ่าหนด
ใน [กําหนดคาต้ังเอง] 

หนา 83

3 โหมดภาพยนตร ทําใหคุณสามารถถายภาพยนตรได หนา 94

SCENE โหมดเลือกฉาก
ทําใหคุณสามารถถายภาพดวยการตั้งคาที่ 
กําหนดไวแลวอยางเหมาะสมในการถายภาพ
แตละแบบ

หนา 74

EASY โหมดถายภาพ Easy

ทําใหคุณสามารถถายภาพดวยการทํางาน 
พื้นฐานงายๆ โดยไมตองต้ังคาที่ซบัซอนใดๆ 
ฟงกชันการถายภาพบางอยางจะไมสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาได หากใชโหมดนี้

หนา 37

R โหมดถายตอเนื่อง
คุณสามารถถายภาพดวยฟงกชันการถายภาพ
ตอเนื่องที่มใีหเลือกหลากหลายตามความ
ตองการ

หนา 87

Q โหมดขยายชวงไดนามิก
เปนสองเทา

ทําใหคุณสามารถถายภาพที่ดูเปนธรรมชาติ 
แมในภาพจะมีพื้นที่มืดและสวางที่แตกตาง
กันมาก

หนา 84

วิธีการใชปุมเลือกโหมด
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ตัวอยางจอแสดงภาพเมื่อทําการถายรูป

จอแสดงภาพ

32
33

302827

โหมดภาพนิ่ง

1cm-1cm-1cm-1cm-

X4.8X4.8X4.8X4.8

444 2048204820482048+0.3+0.3+0.3+0.3 NNN

EV +0.7EV +0.7EV +0.7EV +0.7F3.5F3.5F3.5F3.5 1 /10001/10001/10001/1000 ISO 100ISO 100ISO 100ISO 100

1 2 53 6 7 9 10

11

18

4 8

12
13
14
15

16
17

19

23

24

22
21

27 28 29 30

25

262626
202020

313131
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ชื่อรายการ ใหดู ชื่อรายการ ใหดู

1 โหมดแฟลช หนา 43 18 ลดภาพสัน่ไหว หนา 121

2 ชดเชยแสงแฟลช หนา 111 19 สัญลักษณแบตเตอรี่ หนา 21

3 AF หลายวัตถุ
สัญลักษณโฟกัส

หนา 104 20 หนวงเวลาชัตเตอร หนา 117

21 ต้ังเวลาถาย หนา 45

4 โหมดเลือกฉาก/
โหมดถายตอเนื่อง/
เพิม่ถายภาพปกติ

หนา 74
หนา 87
หนา 86

22 การถายภาพมาโคร หนา 41

23 ระยะถายใกลสุด หนา 190

5 ประเภทโหมดถายภาพ หนา 17 24 การขยายดวยดิจิตอลซูม/ 
การซูมปรับขนาดอัตโนมติั

หนา 40,
1856 จาํนวนภาพนิง่ทีส่ามารถถายได หนา 223

7 สื่อบันทึก หนา 23 25 แถบซูม หนา 39

8 AE ล็อค หนา 68 26 ถายภาพตามชวงเวลา หนา 119

9 คุณภาพของภาพ หนา 101 27 คาชองรับแสง หนา 220

10 ขนาดภาพ หนา 101 28 ความเร็วชตัเตอร หนา 122

11 โหมดโฟกัส หนา 103 29 ชดเชยแสง หนา 124

30 ต้ังคาความไวแสง หนา 128

12 โหมดไวตบาลานซ หนา 126 31 สัญลักษณแสดงระดับ หนา 59

13 โหมดวัดแสง หนา 108 32 สัญลักษณเตือนกลองสั่น หนา 33

14 ต้ังคาภาพ หนา 109 33 สัญลักษณแสงมาก หนา 124

15 การถายภาพครอม หนา 112,  
113, 115,
114

34 เวลาบันทึก หนา 223

35 เวลาบันทึกที่เหลือ หนา 223

16 กราฟแสดงคาแสง หนา 60 36 อัตราเร็วภาพเปนเฟรม หนา 95

17 พมิพวันที่บนภาพ หนา 123 37 สัญลักษณบันทึกภาพยนตร หนา 94

โหมดภาพยนตร 00:0000:0000:0000:00
●RECEC●REC●REC

/00:02/00:02/00:02/00:02 640640640640
34 35

37

36
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หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• จํานวนภาพที่สามารถถายไดที่แสดงบนจอแสดงภาพอาจแตกตางจากจํานวนภาพที่สามารถถายได
จริงขึ้นอยูกับวัตถุตัวแบบ

• เวลาในการบันทึกภาพยนตรและจํานวนสูงสุดของภาพนิ่งอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความจุของสื่อ 
บันทึก (หนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจํา SD) เงือ่นไขการถายภาพ ตลอดจนชนิดและ
ผูผลิตการดหนวยความจํา SD

• เมื่อจํานวนภาพที่สามารถถายไดเทากับ 10,000 หรือมากกวา กลองจะแสดงตัวเลข “9999”

ตัวอยางจอแสดงภาพในระหวางแสดงภาพ

ชื่อรายการ ใหดู ชื่อรายการ ใหดู

1 หมายเลขไฟล - 10 ขนาดภาพ หนา 101

2 จํานวนไฟลที่แสดง - 11 วันที่ถายภาพ หนา 194

3 จํานวนไฟลทั้งหมด - 12 คาชองรับแสง หนา 220

4 ประเภทของโหมด - 13 ความเร็วชัตเตอร หนา 122

5 ต้ังคาฟงกชันปกหมุด หนา 140 14 สัญลักษณแบตเตอรี่ หนา 21

6 ปองกัน หนา 154 15 เวลาบันทึกภาพหรือเวลาที่ 
ถายไป

-

7 DPOF หนา 159

8 สื่อขอมูลที่แสดงภาพ หนา 47 16 แถบแสดงชวงเวลา -

9 คุณภาพของภาพ หนา 101

โหมดภาพนิ่ง โหมดภาพยนตร

11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009/04/10 24:002009/04/10 24:002009/04/10 24:002009/04/10 24:00

05:1205:12

100-0010100-0010100-0010100-0010 10/2010/2010/2010/20 640640640640

15
16



21

หากค ุณ
ใช กล องด ิจ ิตอลเป ็นคร ั  งแรก โปรดอ านบทน ี  

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• จอแสดงภาพอาจแสดงขอความเพื่อแจงใหคุณทราบเก่ียวกับคําแนะนําการใชงานหรือสถานะของ 
กลองในขณะใชงาน

• คุณสามารถอานขอมูลเพิม่เติมไดโดยกดปุม DISP. (G หนา 57)

สัญลักษณแสดงระดับแบตเตอรี่

สัญลักษณแบตเตอรี่จะปรากฏที่มุมลางขวาของจอแสดงภาพเพื่อบอกระดับแบตเตอรี่ 
ชารจแบตเตอรี่ใหมกอนที่จะหมด

ขอควรระวัง ----------------------------------------------------------------------------------------------------
สัญลักษณ  อาจปรากฏบนจอภาพเมือ่กลองรับพลังงานไฟฟาจากสายชารจ ซึ่งถือเปน
เรื่องปกติ ไมไดแสดงอาการผิดปกติแตอยางใด

ชื่อรายการ ใหดู ชื่อรายการ ใหดู

1 โหมดถายภาพ - 9 โหมดไวตบาลานซ/
ชดเชยไวตบาลานซ

หนา 126, 
หนา 1502 เพิ่มถายภาพปกติ หนา 86

3 ขยายชวงไดนามิก หนา 85 10 โหมดแฟลช หนา 43

4 คาชองรับแสง หนา 220 11 ทางยาวโฟกัสของเลนส หนา 39

5 ความเร็วชัตเตอร หนา 122 12 การถายภาพมาโคร หนา 41

6 ต้ังคาความไวแสง หนา 128 13 โหมดโฟกัส หนา 103

7 ชดเชยแสง หนา 124 14 ถายครอมอัตโนมัติ หนา 112

8 โหมดวัดแสง หนา 108 15 ต้ังคาภาพ หนา 109

สญัลกัษณแบตเตอรี่ คําอธิบาย

แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอในการใชงาน

แบตเตอรี่คายประจุไปแลวบางสวน ขอแนะนําใหชารจแบตเตอรี่ใหม

ระดับพลังงานของแบตเตอรี่ใกลหมด ใหชารจไฟแบตเตอรี่ 

100-0273100-0273100-0273100-0273

2009/01/01 02:202009/01/01 02:202009/01/01 02:202009/01/01 02:20

10/2010/2010/2010/20 N 2048N 2048N 2048N 2048

C:+0,S:+0,D:+0C:+0,S:+0,D:+0

G:5,A:2G:5,A:2
28 mm28 mm28 mm

F 5.0   1/60   ISO 100F 5.0   1/60   ISO 100F 5.0   1/60   ISO 100
EV +0.7EV +0.7

BLUE

C:+0,S:+0,D:+0C:+0,S:+0,D:+0C:+0,S:+0,D:+0

G:5,A:2G:5,A:2
28 mm28 mm28 mm

F 5.0   1/60   ISO 100F 5.0   1/60   ISO 100F 5.0   1/60   ISO 100
EV +0.7EV +0.7EV +0.7

BLUE

1 2 3

4
7

9
11

13

15

65

88

121212
141414

101010

สเีขียว
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เตรยีมพรอมกอนใชงาน

เปดการทํางานของกลองและเตรียมพรอมถายภาพ

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• คุณตองปดกลองกอนที่จะถอดแบตเตอรี่
• สําหรับขอมลูเกี่ยวกับวิธีปดการทํางานของกลอง ใหดูหนา 28

กลองนี้ใชแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดรุน DB-70 ซ่ึงเปนแบตเตอรี่
ลิเธยีมไอออนท่ีใหมาพรอมกับกลอง การใชงานแบตเตอรี่น้ีจะ 
ชวยใหคุณประหยัดเนื่องจากสามารถชารจไฟซํ้าไดโดยใช 
เครื่องชารจแบตเตอรี่ และสามารถใชซํ้าไดหลายครั้ง แบตเตอรี่
แบบชารจไฟไดตองไดรับการชารจไฟกอนใชงาน แบตเตอรี่ท่ีใหมาพรอมกับกลองยังไมได
ชารจไฟ

จํานวนภาพที่สามารถถายได ------------------------------------------------------------------------------
จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถถายไดตอการชารจไฟหนึ่งคร้ัง: ประมาณ 290 ภาพ
* เมื่อ [ปรับแสงจอ LCD อัตโนมติั] (Gหนา 184) ถูกต้ังคาไวที่ [เปด]

• ตามมาตรฐาน CIPA (อุณหภูม:ิ 23 องศาเซลเซียส เปดจอแสดงภาพ รอ 30 วินาทีกอนถายภาพ 
ถัดไป เปลี่ยนการตั้งคาซูมจากเทเลไปเปนมุมกวางหรือจากมุมกวางไปเปนเทเลในการถายแตละครั้ง 
ใชแฟลช 50% ปดการทํางานของกลองทุกๆ 10 ภาพ)

• คุณสามารถถายภาพไดประมาณ 270 ภาพ เมื่อ [ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ] ถูกต้ังคาไวที่ [ปด]
• ต้ังคากลองไปที่โหมดปดจอเมื่อไมใชเพื่อเพิ่มจํานวนภาพที่คุณสามารถถายได (Gหนา 56)
• จํานวนภาพที่สามารถถายไดนี้มีไวสําหรับอางอิงเทานั้น หากใชกลองในการตั้งคาและแสดงภาพเปน
เวลานาน ระยะเวลาในการถายภาพ (จํานวนภาพที่สามารถถายได) จะลดลง หากตองใชกลองเปน 
เวลานาน ขอแนะนําใหนําแบตเตอรี่สํารองติดไปดวย

ขอควรระวัง ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• แบตเตอรี่อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากทันทีหลังจากการทํางาน ดังนั้นจึงควรปดการทํางานของกลอง 
และทิ้งไวใหเย็นลงกอนที่จะถอดแบตเตอรี่

• โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากกลอง หากไมไดใชงานกลองเปนระยะเวลานาน
• เมื่อใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชารจไฟไดที่ระบุไวเทานั้น 

(DB-70) หามใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชารจไฟไดแบบอ่ืน

เกี่ยวกับแบตเตอรี่
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เก่ียวกับการฟอรแมท----------------------------------------------------------------------------------------
กอนใชงานการดหนวยความจํา SD ใหม ใหแนใจวาไดฟอรแมทการดดวยกลองนี้ หากมขีอความแสดง
ขอผิดพลาด เชน [การดขัดของ] ปรากฏขึ้น เมื่อใสการดหนวยความจํา SD ลงในกลอง หรือใชการดนี้ 
กับคอมพิวเตอรหรือกลองดิจิตอลอ่ืนมา คุณตองฟอรแมทการดดวยกลองนี้กอนเริ่มใชงาน 
(Gหนา 168)

ภาพถูกบันทึกไวที่ใด-----------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อไมมีการดหนวยความจํา SD อยูในกลอง กลองจะบันทึกภาพลงในหนวยความจําภายใน เมื่อม ี
การดหนวยความจํา SD อยูในกลอง กลองจะทําการบันทึกภาพลงในการด

ขอควรระวัง ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากมีการดหนวยความจํา SD อยูในกลอง กลองจะไมบันทึกภาพลงในหนวยความจําภายในถึง 
แมวาการดจะเต็ม

• ระวังไมใหหนาสัมผัสของการดสกปรก

เกี่ยวกับการดหนวยความจํา SD 
(มีจําหนายตามรานคา)

คุณสามารถเก็บภาพที่ถายไวในหนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจํา SD 
(มีจําหนายตามรานคา) หนวยความจําภายในมีความจุประมาณ 88 MB
หากตองการบันทึกภาพนิ่งหรือภาพยนตรเปนจํานวนมากดวยความละเอียดสูง ควรใช
การดหนวยความจํา SD ท่ีมีความจุมาก

เมื่อไมมีการดหนวยความจํา SD อยูในกลอง เมื่อมีการดหนวยความจํา SD อยูในกลอง

บันทึกลงในหนวยความจําภายใน บันทึกลงในการดหนวยความจํา SD
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การปองกันการบันทึกขอมลูทับภาพของคุณ----------------------------------------------------------
เลื่อนสวิตชปองกันบันทึกทับบนการดหนวยความจํา SD ไปที่ตําแหนง LOCK 
เพื่อปองกันภาพนิ่งของคุณไมใหถูกลบหรือฟอรแมทการดโดยไมไดต้ังใจ หาก
ปลดล็อคการด (โดยการเลื่อนสวิตชกลับไปที่ตําแหนงเดิม) จะทําใหสามารถ
ลบภาพและฟอรแมทการดได
ขอแนะนําใหเลื่อนสวิตชปองกันบันทึกทับไปที่ตําแหนง LOCK เมือ่บันทึก
ขอมูลสําคัญไวในการด
โปรดทราบวาคุณไมสามารถถายภาพลงบนการดที่ล็อคอยู เนื่องจากจะไมมกีารบันทึกขอมูลลงใน 
การด ใหปลดล็อคการดกอนที่จะถายภาพ

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการสลับเปลี่ยนระหวางการดหนวยความจํา SD และหนวยความจําภายใน 
ระหวางแสดงภาพ ใหดูหนา 47

• เวลาในการบันทึกภาพยนตรและจํานวนสูงสุดของภาพนิ่งอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความจุของการด
หนวยความจํา SD (Gหนา 223)

• คุณสามารถคัดลอกภาพที่บันทึกในหนวยความจําภายในไปยังการดหนวยความจํา SD ได 
(Gหนา 158)
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1 ใสแบตเตอร่ีลงในเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี ใหแนใจวาเคร่ืองหมาย  
และ  บนแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมายบนเครื่องชารจแบตเตอรี่
• ฉลากแบตเตอรี่ควรหันข้ึน

ขอควรระวัง ----------------------------------------------------------------------------------------------------
ระวังอยากลับขั้ว  และ 

2 เสียบปล๊ักไฟลงในชองเสียบปล๊ัก
• ใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ (BJ-7) เพื่อชารจไฟแบตเตอรี่
• การชารจไฟจะเริ่มข้ึน และไฟที่แทนชารจจะสวางขึ้นเพื่อแสดงสถานะดังแสดงใน 

ภาพดานลาง เมื่อชารจไฟเสร็จเรียบรอยแลว ใหถอดปลั๊กไฟออกจากชองเสียบปลั๊ก

• เวลาในการชารจแบตเตอรีโ่ดยประมาณจะแสดงอยูดานลางนี้ เวลาในการชารจไฟ 
จะแตกตางกันข้ึนอยูกับระดับพลังงานในแบตเตอรี่

การชารจแบตเตอรี่แบบชารจไฟได

แบตเตอรี่แบบชารจไฟไดตองไดรับการชารจไฟกอนใชงาน แบตเตอรี่ท่ีไดรับมาเมื่อซ้ือ 
ผลิตภัณฑจะยังไมไดชารจไฟ

ไฟแสดงสถานะ 
การชารจ

คําอธิบาย

สวาง เริ่มชารจไฟแลว
ดับ ชารจไฟเสร็จสมบูรณ
กะพริบ ขั้วของเครื่องชารจแบตเตอรี่อาจสกปรก หรือเครื่องชารจแบตเตอรี่/แบตเตอรี่

อาจเสีย (ใหถอดปลั๊กไฟออกจากชองเสียบปลั๊กและเช็ดขั้วของเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ดวยผาแหงหรือสําลี แลวเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง หากไฟแสดงสถานะ
การชารจยังคงกะพริบอยู เปนไปไดวาเครื่องชารจแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่จะ
เสีย ใหถอดปลั๊กไฟออกจากชองเสียบปลั๊ก และถอดแบตเตอรี่ออก)

เวลาในการชารจแบตเตอรี่แบบชารจไฟได
DB-70 ประมาณ 100 นาที (25°C)
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1 เปดฝาชองบรรจุแบตเตอร่ี/การด

2 ตรวจสอบใหแนใจวาหันการด
หนวยความจํา SD ถูกดาน แลวจึง
ดันการดลงไปจนสุดจนมีเสียงคลิก
• ควรใสแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดลงไปกอน

การใสแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดและการดหนวยความจํา SD

หลังจากชารจแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดแลว ใหใสแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดและการด
หนวยความจํา SD หากกลองเปดการทํางานอยู คุณตองปดกลองกอนที่จะถอด
แบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํา
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3 ใสแบตเตอร่ีแบบชารจไฟได
• เมือ่ใสแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดลงในชอง 

แบตเตอรี่จะล็อคอยูกับขอเก่ียวดังที่แสดง
ในภาพ

4 ปดฝาชองบรรจุแบตเตอร่ี/การด 
และเลื่อนฝากลับเขาท่ี

การถอดแบตเตอรี่แบบชารจไฟได
เปดฝาชองบรรจุแบตเตอรี่/การด ปลดขอเกี่ยวที่ล็อคแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดไว 
แบตเตอรี่จะดีดตัวออกมา ดึงแบตเตอรี่ออกจากกลอง ระวงัไมใหแบตเตอรี่ตกหลนเมื่อ 
ถอดออกจากกลอง

การถอดการดหนวยความจํา SD
เปดฝาชองบรรจุแบตเตอรี่/การด ดันการดหนวยความจํา SD เขาและคอยๆ ปลอยเพื่อให
การดดีดตัวออกมา ดึงการดออกจากกลอง

ขอควรระวัง ----------------------------------------------------------------------------------------------------
ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลอง หากไมไดใชงานกลองเปนระยะเวลานาน เก็บแบตเตอรี่ที่ถอดออกมาไว
ในที่เย็นและแหง

ดานโลโก
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หากตองการเปดการทํางานของกลอง:

1 กดปุม POWER
• หลังจากมเีสียงเปดการทํางาน จอแสดงภาพ 

จะเปดข้ึน

การใชกลองในโหมดแสดงภาพ
• กดปุม 6 (แสดงภาพ) คางไวเพื่อเปดการ 

ทํางานของกลองในโหมดแสดงภาพเพื่อให
คุณสามารถเริ่มตนแสดงภาพไดในทันที

• เมือ่เปดการทํางานของกลองดวยปุม 6 
หากกดปุม 6 อีกครั้ง กลองจะเปลี่ยนโหมด
แสดงภาพไปเปนโหมดถายภาพ

ขอควรระวัง ----------------------------------------------------------------------------------------------------
หลังจากกลองเปดการทํางาน กลองอาจใชเวลาในการเตรียมพรอมถายภาพโดยใชแฟลชนานกวาการ 
ถายภาพโดยไมใชแฟลช

หากตองการปดการทํางานของกลอง:

1 กดปุม POWER
• จํานวนไฟลที่บันทึกในวันนั้นจะปรากฏขึ้น 

จากนั้นกลองจะปดการทํางาน
• หากไมไดตั้งวันที่ จํานวนไฟลที่บันทึกจะ

ปรากฏเปน [0]
• หากเปลี่ยนวันที่ กลองจะแสดงจํานวนไฟลที่

บันทึกหลังจากการเปลี่ยนวันทีเ่ทานั้น

การเปด/ปดกลอง
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เก่ียวกับปดอัตโนมัติ -----------------------------------------------------------------------------------------
• หากไมไดใชงานกลองเปนระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไว กลองจะปดการทํางานอัตโนมัติเพื่อประหยัด 
พลังงาน (ปดอัตโนมติั)

• การต้ังคาปดอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนได (Gหนา 183)

เก่ียวกับโหมดปรับแสงจอ LCD อตัโนมัติ --------------------------------------------------------------
เมื่อ [ปรับแสงจอ LCD อัตโนมติั] ถูกต้ังคาไวที่ [เปด] บนเมนูต้ังคา (Gหนา 184) จอแสดงภาพจะหรี่
แสงลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่หากกลองไมเคลื่อนไหวเปนเวลาประมาณหาวินาที ใหขยับกลอง
หรือกดปุมใดๆ เพื่อใหจอแสดงภาพกลับมาสวางดังเดิม
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1 เปดการทํางานของกลองเปนคร้ังแรกหลังจากที่ซื้อมา
• หนาจอการเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น
• หากตองการขามการตั้งคาภาษา ใหกดปุม DISP.
• เมือ่กดปุม DISP. การตั้งคาภาษาจะถูกยกเลิก และหนาจอการตั้งคาวันที่/เวลาจะป

รากฏขึ้น

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพ่ือ
เลือกภาษา

3 กดปุม ADJ./OK
• ภาษาที่ใชแสดงผลถูกตั้งคาแลว และหนาจอ

การตั้งคาวันที/่เวลาจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
สําหรับวิธีการต้ังคาภาษาที่ใชแสดงผลและวันที่/เวลาในเมนูต้ังคา ใหดู “การตั้งคาภาษา” 
(Gหนา 195) และ “การตั้งคาวันที่และเวลา” (Gหนา 194) ในคูมือนี้

การตั้งคาภาษา

เมื่อกลองเปดการทํางานเปนครั้งแรก หนาจอการตั้งคาภาษาจะปรากฏขึ้น (สําหรับ
ภาษาบนจอแสดงภาพ) หลังจากตั้งคาภาษาแลว ใหต้ังคาวันที่/เวลา (สําหรับการ
พิมพวันที่และเวลาลงบนภาพถายของคุณ)
คุณสามารถถายภาพไดโดยไมตองตั้งคานี้ อยางไรก็ตาม คุณควรตั้งคาภาษาและวนัที่/
เวลาในภายหลัง ใชเมนูต้ังคาเพื่อต้ังคาเหลานี้
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1 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพ่ือตัง้ 
ป เดือน วันท่ี เวลาและรูปแบบ
• เปลี่ยนการตั้งคาดวย !" และเลื่อน

รายการดวย #$

• คุณสามารถยกเลิกการตั้งคาไดดวยการกด
ปุม DISP.

2 ตรวจสอบการแสดงผล จากนั้นกดปุม ADJ./OK
• หนาจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK
• วันที่และเวลาไดรบัการตั้งคาแลว

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองนานเกินหนึ่งสัปดาห คาที่ต้ังวันที่และเวลาจะหายไป ตองต้ังคานี้
ใหมอีกครั้ง

• หากตองการเก็บรักษาการตั้งคาวันที่และเวลา ใหใสแบตเตอรี่ที่มีพลังงานคงเหลือเพยีงพอสําหรับ 
สองชั่วโมง

• การต้ังคาวันที่และเวลาสามารถเปลี่ยนไดในภายหลัง (Gหนา 194)
• กลองสามารถพิมพวันที่และเวลาลงในภาพได (Gหนา 123)

การตั้งคาวนัทีแ่ละเวลา

เมื่อเปดการทํางานของกลองเปนครั้งแรก หนาจอการตั้งคาวันที่/เวลาจะปรากฏขึ้น

Â¡àÅÔ¡

การตั้งคาโรงงาน

Â¡àÅÔ¡
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การถายภาพเบื้องตน

ขณะน้ีคุณพรอมแลว

1 ถือกลองดวยมือท้ังสองขาง และแนบ
ขอศอกทั้งสองขางกับลําตัวหลวมๆ

2 วางน้ิวมือลงบนปุมชัตเตอร

ขอควรระวัง ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• ในขณะกําลังถายภาพ ระวังไมใหนิ้วมือ เสนผม หรือสายคลองบังหนาเลนสหรือแฟลช
• หามจับที่ชุดเลนส เนื่องจากจะทําใหการซูมและการโฟกัสจะทํางานไมถูกตอง

การถือกลอง

ใหถือกลองดังที่แสดงในภาพเพื่อใหใชงานไดดีท่ีสุด
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การปองกันกลองสั่น -----------------------------------------------------------------------------------------
หากคุณเลื่อนกลองขณะกดปุมชัตเตอร ภาพนิ่งนั้นอาจไมคมชัดเนื่องจากกลองสั่น
กลองจะเกิดการสั่นไหวในสภาวะดังตอไปนี้:

• เมื่อถายภาพในที่มดืโดยไมใชแฟลช
• เมื่อใชฟงกชันซมู
• เมื่อถายภาพโดยใชการหนวงเวลาชัตเตอร (Gหนา 117)

เมือ่สัญลกัษณ J ปรากฏขึน้บนจอแสดงภาพ ซึง่เตือนวากลองอาจสัน่ไหว เพือ่ปองกันไมใหกลองสั่น 
ใหลองถายภาพโดยตั้งคาดังนี้

• ใชฟงกชันลดภาพสั่นไหว (Gหนา 121)
• ต้ังคาแฟลชไปที่ [อัตโนมติั] หรือ [เปดแฟลช] (Gหนา 43)
• เพิ่มการต้ังคาความไวแสง (Gหนา 128)
• ใชการต้ังเวลาถาย (Gหนา 45)
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1 กดปุม POWER เพ่ือเปดการทํางานของกลอง 
และหมุนปุมเลือกโหมดไปที่ 5

2 จัดใหวัตถุตัวแบบของภาพอยูตรงกลางหนาจอ และกดปุมชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง

• กลองจะโฟกัสที่วัตถุตัวแบบและทําการแกไขคาแสงและไวตบาลานซ
• หากไมสามารถโฟกัสอัตโนมัติได กรอบสีแดง 

จะปรากฏขึ้นตรงกลางจอแสดงภาพ
• กลองสามารถวัดระยะโฟกัสไดสูงสุด 

เกาจุด กรอบสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดง 
ตําแหนงที่อยูในโฟกัส

การถายภาพดวยโหมดถายภาพอัตโนมัติ

หมุนปุมเลือกโหมดไปที่ 5 เพื่อถายภาพดวยโหมดถายภาพอัตโนมัติ
ปุมชัตเตอรจะทํางานเปนสองจังหวะ เมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ฟงกชันโฟกัส 
อัตโนมัติจะทํางานเพื่อหาระยะโฟกัส จากนั้น กดปุมลงจนสุดเพื่อถายภาพ
เมื่อวัตถุตัวแบบไมอยูตรงกลางองคประกอบภาพ ใหจัดองคประกอบภาพหลังจากการ
โฟกัส (ล็อคโฟกัส)

กรอบ
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3 หากตองการถายภาพที่มีฉากหลังแตโฟกสัท่ีวัตถุตัวแบบท่ีอยู
ดานหนา ใหกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพ่ือโฟกัสท่ีวัตถุตัวแบบ แลว
จึงจดัองคประกอบของภาพ

4 คอยๆ กดปุมชัตเตอรลงจนสุด
• ภาพนิ่งที่คุณถายจะแสดงบนจอแสดงภาพชั่วขณะ และจะบันทึกลงในหนวย

ความ
จําภายในหรือการดหนวยความจํา SD

เก่ียวกับการโฟกัส --------------------------------------------------------------------------------------------
สีของกรอบตรงกลางจอแสดงภาพจะระบุวาวัตถุตัวแบบอยูในโฟกัสหรือนอกโฟกัส

คุณไมสามารถโฟกัสวัตถุตัวแบบตอไปนี้ได หรือวัตถุตัวแบบเหลานี้จะไมอยูในโฟกัสแมวาสีของกรอบ 
จะเปนสีเขียว

• วัตถตุนแบบขาดความเขมแสง เชน ทองฟา ผนงัท ีมสีเีรยีบสเีดียว หรอืฝากระโปรงรถยนต
• วัตถแุบนสองมติิบนเสนแนวราบและไมมจีดุเดนท ียื นออกมา
• วัตถุที่เคลื่อนที่อยางรวดเร็ว
• วัตถุในสถานที่มีแสงนอย
• พืน้ที่ยอนแสงหรือมีแสงสะทอนมาก
• วัตถุที่มีแสงกะพริบ เชน ไฟฟลูออเรสเซนต
• แหลงแสงสวางที่สองเปนจุดๆ เชน หลอดไฟ, ไฟสปอรตไลท หรือไฟ LED

หากคุณตองการถายภาพวัตถุตัวแบบที่มีลักษณะเชนนี้ ขั้นแรกใหโฟกัสที่วัตถุอ่ืนที่อยูในระยะเดียวกัน
กับวัตถุตัวแบบกอน แลวจึงถายภาพ

สถานะการโฟกัส สีกรอบ

กอนการโฟกัส สีขาว

วัตถุตัวแบบอยูในโฟกัส สีเขียว

วัตถุตัวแบบไมอยูในโฟกัส สีแดง (กะพริบ)

ระยะการถายภาพ

วัตถุตวัแบบท่ีตองการโฟกัส
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หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• คอยๆ กดปุมชัตเตอรเพื่อปองกันไมใหกลองสั่น
• สัญลักษณ J จะเตือนวากลองอาจสัน่ไหว ถือกลองใหนิ่งและโฟกัสภาพอีกครั้ง นอกจากนี้ 
คุณสามารถเปดการทํางานของฟงกชนัลดภาพสั่นไหวเพื่อลดการสั่นไหวของภาพใหนอยที่สุด 
(Gหนา 121)

• การเปดแฟลชเสริมจะชวยเพิ่มความแมนยําของคาแสง AE
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1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที่ EASY

2 กดปุมชัตเตอรเพ่ือถายภาพ

การถายภาพดวยโหมดถายภาพ Easy

หากหมุนปุมเลือกโหมดไปที่ EASY กลองจะจํากัดฟงกชันการถายภาพที่สามารถ 
เปล่ียนได และทําใหคุณสามารถถายภาพดวยการทํางานพื้นฐานงายๆ โดยไมตอง 
ต้ังคาที่ซับซอนใดๆ
ดวยโหมดนี้ แมแตผูใชกลองเปนครั้งแรกก็สามารถใชกลองไดงายๆ โดยไมตองกังวล 
เก่ียวกับการตั้งคาตางๆ ซ่ึงมีประโยชนมากเมื่อใหสมาชิกในครอบครัวยืมใชกลองหรือ
ขอใหผูอ่ืนชวยถายภาพใหในวันพักผอนของคุณ
หากกลองจับภาพใบหนาไดในตําแหนงใดก็ตามภายในกรอบ กลองจะกําหนดคาแสง
และโฟกัส รวมทั้งไวตบาลานซสําหรับใบหนาดังกลาว
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หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• เมนูถายภาพจะใชในการตั้งคา [คุณภาพ/ขนาดภาพ] และ [พิมพวันที่บนภาพ] เทานั้น สําหรับขั้นตอ
นการทํางาน ดูไดที่หนา หนา 101 และหนา หนา 123 จะกําหนดเปนคาต้ังจากโรงงาน  (Gหนา 
225) ยกเวน [ต้ังคาความไวแสง] ซึ่งกําหนดไวเปน [อัตโนมัติ] หรือ [ไวแสงสูง] ขึ้นอยูกับโหมดแฟลช 

• เมื่อหมุนปุมเลือกโหมดไปที่โหมดถายภาพ Easy จํานวนและลําดับของรายการในเมนูต้ังคาจะ 
แตกตางจากโหมดถายภาพอื่นๆ รายละเอียดของการตั้งคาจะเหมือนกับโหมดอื่นๆ

• การต้ังคาแฟลช มาโคร และต้ังเวลาถายซึ่งเปลี่ยนไปในโหมดอื่นจะกลับสูคาต้ังจากโรงงาน เมื่อเลือก
โหมดถายภาพ Easy

• ใน โหมดถายภาพ Easy คุณจะไมสามารถเลือกโหมดถายภาพระยะใกลโดยใชปุม ADJ./OK ใน
ทางกลับกัน กลองจะเขาสูโหมดถายภาพระยะใกลเองโดยอัตโนมัติเมื่อวัตถุตนแบบอยูใกลกับกลอง 
และไอคอน N ปรากฏบนจอภาพ ระยะใกลสุดกับวัตถุตนแบบและขนาดของพืน้ที่ที่ถายในระยะ
หางนี้จะแสดงไวตารางดานลาง

(*) เทียบเทาระยะโฟกัสของกลอง 35 มม.

ตําแหนงซูม ระยะ
โฟกัส (*)

ระยะถายใกลสดุ 
(จากดานหนาของเลนส)

ระยะการถายภาพ

มุมกวาง 28 มม. ประมาณ 8 ซม. ประมาณ 111 มม. × 83 มม.

เทเล 300 มม. ประมาณ 27 ซม. ประมาณ 45 มม. × 34 มม.
(เมื่อไมใชดิจติอลซมู)

1440 มม. ประมาณ 27 ซม. ประมาณ 9.4 มม. × 7.0 มม.
(เมื่อใชดิจิตอลซูม 4.8 เทา)
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1 เม่ือกลองพรอม่ีถายภาพ ใหดัน
คันโยกปรับซูมไปทาง z หรือ Z
• คุณสามารถตรวจสอบสถานะการซูมไดจาก

แถบซูมบนจอแสดงภาพ
• โดยสามารถเลือกใชการซูมความเร็วต่ําและ 

การซูมความเร็วสูง หากดันคันโยกปรับซูม 
เพียงเล็กนอยไปทาง z กลองจะซูมดวย 
ความเร็วต่ํา ดันปุมซูมไปที่ z คางไวเพื่อเปดใชการซูมความเรว็สูง

2 จัดองคประกอบภาพและกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

3 กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

การใชฟงกชันซูม

ดันคันโยกปรับซูมไปที่ z (เทเล) เพื่อใหคุณสามารถถายภาพวัตถุตัวแบบในระยะ 
ใกลได
ดันคันโยกปรับซูมไปที่ Z (มุมกวาง) เพื่อใหคุณสามารถถายภาพในมุมกวางได

มุมกวาง เทเล
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การใชดิจิตอลซูม ---------------------------------------------------------------------------------------------
นอกจากการซูมปกติที่ขยายภาพวัตถุตัวแบบไดถึง 10.7 เทา คุณยังสามารถใชดิจติอลซูมเพื่อขยายภา
พวัตถุตัวแบบไดเพิ่มขึ้นอีก (เพิ่มขึ้นอีกถึง 4.8 เทา สําหรับภาพนิ่ง หรือ 4.0 เทา สําหรับภาพยนตร)
หากตองการใชดิจิตอลซูม ใหดันคันโยกปรับซูมไปทาง z คางไวจนกระทั่งถึงระดับการขยายสูงสุดบน 
แถบซูม จากนั้นปลอยคันโยกปรับซูมชั่วขณะ แลวดันคันโยกปรับซูมไปทาง z อีกครั้ง
หาก [คุณภาพ/ขนาดภาพ] ถูกต้ังคาไวที่ 3456 × 2592 คุณยังสามารถตั้งคา [ภาพดิจิตอลซูม] ไปที่ 
[ปรับขนาดอัตโนมัติ] (Gหนา 185)

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ซึ่งคุณสามารถตั้งคาความยาวโฟกัสการซูมเพื่อใหการซมูหยุดที่ระดับ 8 ได (Gหนา 173)
• ไมสามารถใชดิจิตอลซูมไดในโหมดขยายชวงไดนามิกเปนสองเทาหรือ AF หลายวัตถุ
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1 กดปุม ADJ./OK ไปทางดาน N 
(มาโคร)
• N จะปรากฏขึ้นช่ัวขณะตรงกลางจอแสดง

ภาพ จากนั้น N จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของ
หนาจอ

2 จัดองคประกอบภาพและกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

3 กดปุมชัตเตอรลงจนสุด
• หากตองการยกเลิกโหมดมาโคร ใหกดปุม 

ADJ./OK ไปทาง N อีกครัง้

การถายภาพระยะใกล (การถายภาพมาโคร)

ฟงกชันการถายภาพมาโครทําใหคุณสามารถถายวตัถุตัวแบบในระยะที่ใกลกับเลนส 
มากได
ฟงกชันนี้เหมาะสําหรับการถายวัตถุตัวแบบขนาดเล็ก เนื่องจากคุณสามารถถายไดใกล
ถึงประมาณ 1 ซม. จากดานหนาของเลนส
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หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากเลือกโหมดมาโครเมือ่ต้ังคาตําแหนงซูมเปนมุมกวาง (ระยะโฟกัส 28 มม.*) ตําแหนงซูมจะถูก
กําหนดไวที่ 31 มม.โดยอัตโนมัติ* (* เทียบเทาระยะโฟกัสของกลอง 35 มม.)

• ระยะถายใกลสุดและระยะการถายภาพเมื่อใชซูมจะแสดงไวดานลางนี้ 

(*) เทียบเทาระยะโฟกัสของกลอง 35 มม.

• ระหวางการถายภาพมาโคร ระยะถายใกลสุดจะเปลี่ยนไปขึ้นอยูกับตําแหนงซูม หากตองการแสดง
ระยะถายใกลสุดบนหนาจอ ใหต้ังคา [ระยะใกลสุด] ไปที่ [แสดง] (Gหนา 190)

• หากตองการถายภาพระยะใกลมากขึ้นในระหวางการถายภาพมาโคร ใหใช [ซูมมาโคร] ในโหมด 
เลือกฉาก (Gหนา 74)

• ในโหมดมาโคร [โฟกัส] (Gหนา 103) จะทํางานตามการตั้งคา [AF เฉพาะจุด] แมวาจะถูกต้ังคาไว
ที่ [AF หลายจุด] [Snap] หรือ  [A] (ใชไมไดในโหมดถายภาพ Easy)

• การถายภาพมาโครที่สามารถใชไดในโหมดเลือกฉากแตละโหมดจะแสดงไวดานลางนี้

ตําแหนงซูม ระยะ
โฟกัส (*)

ระยะถายใกลสดุ 
(จากดานหนาของเลนส)

ระยะการถายภาพ

มุมกวาง 31 มม. ประมาณ 1 ซม. ประมาณ 28 มม. × 21 มม.

เทเล 300 มม. ประมาณ 27 ซม. ประมาณ 45 มม. × 34 มม.
(เมื่อไมใชดิจติอลซมู)

1440 มม. ประมาณ 27 ซม. ประมาณ 9.4 มม. × 7.0 มม.
(เมื่อใชดิจิตอลซูม 4.8 เทา)

โหมดเลือกฉาก การถายภาพมาโคร

บุคคล ปดใชงาน

กีฬา ปดใชงาน

บุคคลกลางคืน ปดใชงาน

ทิวทัศน ปดใชงาน

กลางคืน ปดใชงาน

ความไวแสงสูง เปดใชงาน

โหมดเงียบ เปดใชงาน

ซูมมาโคร เฉพาะการถายภาพมาโครเทานั้น

ภาพขาวดําแบบ High-Contrast เปดใชงาน

ภาพยอสวน เปดใชงาน

โหมดแกภาพเอียง เปดใชงาน

โหมดตัวอักษร เปดใชงาน
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ระยะแสงแฟลช
* เมื่อการตั้งคาความไวแสง (Gหนา 128) ถูกตั้งคาไวท่ี [อัตโนมัติ] หรือ [ISO 800]

โหมดแฟลช

(*) ฟงกชันนี้ไมสามารถใชงานไดในโหมดถายภาพ Easy

1 กดปุม ADJ./OK ไปทาง F 
(แฟลช)
• รายการสัญลักษณโหมดแฟลชจะ

ปรากฏบนจอแสดงภาพ

2 กดปุม ADJ./OK !" เพ่ือเลือก
โหมดแฟลช
• สัญลักษณโหมดแฟลชจะปรากฏที่ดานบนซายของจอแสดงภาพ
• สัญลักษณโหมดแฟลชจะกะพริบที่ดานบนซายของจอแสดงภาพเมือ่แฟลชกําลัง

ชารจไฟ เมื่อชารจไฟเรยีบรอยแลว สัญลักษณแฟลชจะหยุดกะพริบและสวางอยู
ตลอด จากนั้นกลองก็จะพรอมถายภาพ

การใชแฟลช

คุณสามารถเลือกโหมดแฟลชที่เหมาะกับการถายภาพของคุณมากที่สุด กลองถูกตั้งคา
ไวเปน [อัตโนมัติ] ต้ังแตตอนที่ซ้ือผลิตภัณฑ

มุมกวาง ประมาณ 20 ซม. ถึง 3.0 ม. (จากดานหนาของเลนส)

เทเล ประมาณ 28 ซม. ถึง 4.0 ม. (จากดานหนาของเลนส)

ปดแฟลช แฟลชจะไมทํางาน

อัตโนมติั แฟลชจะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อวัตถุตัวแบบไดรับแสงไมพอหรือ 
ยอนแสง

แฟลชลดตาแดง ลดปรากฏการณตาแดงซึ่งดวงตาของบุคคลในภาพจะปรากฏเปน 
สีแดง

เปดแฟลช(*) เปดแฟลชทุกภาพโดยไมคํานึงถึงสภาพแสง

แฟลชชัตเตอรชา(*) แฟลชจะทํางานกับความเร็วชัตเตอรตํ่า ฟงกชันนี้มีประโยชนเมื่อถาย
ภาพบุคคลในเวลากลางคืน กลองอาจสั่นไหวได ดังนั้นขอแนะนําใหใช
ขาต้ังกลอง
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หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• การต้ังคาโหมดแฟลชจะยังคงอยูจนกวาคุณจะกดปุม ADJ./OK ไปทาง F (แฟลช) อีกครั้ง
• แฟลชจะไมทํางานเมื่อถายภาพยนตร อยูในโหมดถายตอเนื่อง ในโหมด AF หลายวัตถุ ในโหมด
ขยายชวงไดนามกิเปนสองเทา และในโหมดถายภาพครอม

• คุณสามารถปรับความเขมของแสงไฟแฟลชได (Gหนา 111)
• การเปดแฟลชเสริมจะชวยเพิ่มความแมนยําของคาแสง AE
• การต้ังคาโหมดแฟลชที่สามารถใชไดในโหมดเลือกฉากแตละโหมดจะแสดงไวดานลางนี้

โหมดเลือกฉาก โหมดแฟลช

บุคคล การต้ังคาเริ่มตน: [ปดแฟลช]

กีฬา การต้ังคาเริ่มตน: [ปดแฟลช]

บุคคลกลางคืน สามารถเลือกไดเฉพาะ [แฟลชลดตาแดง] หรือ 
[แฟลชชัตเตอรชา] เทานั้น
การต้ังคาเริ่มตน: [แฟลชชัตเตอรชา]

ทิวทัศน กําหนดเปน [ปดแฟลช]

กลางคืน เลือกไดเฉพาะ [ปดแฟลช] [อัตโนมัติ] หรือ [แฟลช
ชัตเตอรชา] เทานั้น
การต้ังคาเริ่มตน: [อัตโนมัติ]

ความไวแสงสูง การต้ังคาเริ่มตน: [ปดแฟลช]

โหมดเงียบ กําหนดเปน [ปดแฟลช]

ซูมมาโคร การต้ังคาเริ่มตน: [ปดแฟลช]

ภาพขาวดําแบบ High-Contrast การต้ังคาเริ่มตน: [ปดแฟลช]

ภาพยอสวน การต้ังคาเริ่มตน: [ปดแฟลช]

โหมดแกภาพเอียง การต้ังคาเริ่มตน: [ปดแฟลช]

โหมดตัวอักษร การต้ังคาเริ่มตน: [ปดแฟลช]
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1 เม่ือกลองพรอม่ีถายภาพ ใหกดปุม t (ตั้งเวลาถาย)
• รายการการตั้งคาโหมดตั้งเวลาถายภาพจะปรากฏบนจอแสดงภาพ

2 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกโหมด
• สัญลักษณตั้งเวลาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
• [10] ทีด่านขวาของสัญลักษณแสดงเวลาเปน

วินาท ีในกรณนีี ้กลองจะถายภาพหลงัจาก 
กดปุมชตัเตอรไปแลว 10 วินาที

3 กดปุมชัตเตอร
• เมือ่ตั้งคาไวที่ [10] ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะสวางขึ้นเปนเวลา 8 วินาทีตั้งแตกลอง

เริม่นับเวลา และจะกะพรบิใน 2 วินาทีสุดทายกอนที่จะถายภาพ
• เมือ่ตัง้คาไวที ่[กาํหนดเอง] ไฟสญัญาณตัง้เวลาถายจะกะพรบิเปนเวลา 2 วนิาที

กอนการถายภาพแตละภาพ และกลองจะถายภาพตามชวงเวลาถายภาพทีก่าํหนดไว 
ตาํแหนงโฟกสัจะถกูตัง้ไวทีภ่าพแรก

• เมือ่ตั้งคาไวที่ [กําหนดเอง] กดปุม MENU เพื่อยกเลิกการตัง้เวลาในระหวาง 
ถายภาพ

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• กลองจะยังคงอยูที่โหมดต้ังเวลา หลังจากถายภาพแลว หากตองการยกเลิกการตั้งเวลา ใหกดปุม t 
และเปลี่ยนการตั้งคาต้ังเวลาไปที่ [ปดต้ังเวลาถาย]

• เมื่อการตั้งเวลาถายถูกต้ังคาไวที่ 2 วินาที ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะไมสวางขึ้นหรือกะพริบ
• ในโหมดถายภาพ Easy คุณสามารถเลือกไดเฉพาะ [10] เทานั้น
• เมื่อต้ังเวลาถายภาพ การต้ังคา [ถายภาพตามชวงเวลา] จะปดใชงาน
• [กําหนดเอง] ไมสามารถใชงานไดเมื่อ [โฟกัส] ถูกต้ังคาไวที่ [AF หลายวัตถุ]
• หาก [โฟกัส] ถูกต้ังคาไวที่ [AF หลายวัตถุ] ในขณะที่เลือก [กําหนดเอง] [กําหนดเอง] จะถูกยกเลิก 
และการตั้งเวลาถายจะปดการทํางาน

การใชการตัง้เวลาถาย

คุณสามารถตั้งเวลาเพื่อถายภาพหลังจากกดปุมชัตเตอรไปแลวสองหรือสิบวินาที หรือ
เลือก [กําหนดเอง] เพื่อกําหนดเวลาการตั้งเวลาถายภาพดวยตัวเอง หากเลือก 
[กําหนดเอง] คุณสามารถถายภาพในจํานวนที่คุณกําหนดภายในชวงเวลาที่คุณ
กําหนดได ใช [กําหนดตั้งเวลาถายเอง] ในเมนูถายภาพเพื่อต้ังชวงเวลาในการถายและ
จํานวนภาพ สําหรับ [กําหนดเอง] (Gหนา 118)
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การแสดงภาพ

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)
• กลองสามารถเปลี่ยนเปนโหมดแสดงภาพซึ่ง 

ภาพลาสุดที่เพิ่งถายจะปรากฏขึ้น
• หากกลองยังปดอยู กดปุม 6 ช่ัวขณะเพื่อ

เปดกลองแลวเริม่แสดงภาพ
• กดปุม ADJ./OK !"#$ จะแสดงไฟล

ตามลําดับตอไปนี้

การดูภาพของคุณ

ในโหมดแสดงภาพ คุณสามารถตรวจสอบภาพนิง่ท่ีคุณถายไว นอกจากนี ้คุณยังสามารถ
ลบหรือซูมดูภาพได

10 ไฟลกอนหนา

10 ไฟลถัดไป

1 ไฟลกอนหนา 1 ไฟลถัดไป
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• ไฟลที่มีสัญลักษณ S เปนภาพที่ถายดวย
โหมดเพิ่มตอเนื่องM เพิ่มตอเนื่องS หรือ AF 
หลายวัตถุ ใหดหูนา 132 สําหรบัขอมลู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ

• หากตองการเปลี่ยนจากโหมดแสดงภาพไปเปนโหมดถายภาพ ใหกดปุม 6 อีกครั้ง

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
การต้ังคาไฟลภาพที่คุณชื่นชอบไปที่ [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด] ในเมนูแสดงภาพจะทําใหคุณแสดงภาพ 
เหลานั้นไดงาย (Gหนา 140)

การตรวจสอบภาพในโหมดถายภาพ --------------------------------------------------------------------
ในโหมดถายภาพ หลังจากที่คุณถายภาพนิ่ง ภาพนิ่งจะปรากฏขึ้นบนหนาจอชั่วขณะหนึ่งเพื่อใหคุณ 
สามารถตรวจสอบได คุณสามารถเปลี่ยนเวลาในการแสดงภาพโดยใช [เวลายืนยันภาพบนจอ LCD] 
ในเมนูต้ังคา (Gหนา 182)
เมื่อ [เวลายืนยันภาพบนจอ LCD] ถูกต้ังคาไวที่ [เปดคาง] ภาพจะแสดงจนกวาจะกดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งอีกครั้ง เมื่อ [เวลายืนยันภาพบนจอ LCD] ถูกต้ังคาไวที่ [เปดคาง] คุณสามารถขยายหรือลบ
ภาพที่แสดงได (Gหนา 50, 52)

การเปดการทํางานของกลองในโหมดแสดงภาพ-----------------------------------------------------
เมื่อกลองปดการทํางาน ใหกดปุม 6 (แสดงภาพ) คางไวเพื่อเปดการทํางานของกลอง (กลองจะเปด 
การทํางานในโหมดแสดงภาพ)
เมื่อเปดการทํางานของกลองดวยปุม 6 หากกดปุม 6 อีกครั้ง กลองจะเปลี่ยนโหมดแสดงภาพไป 
เปนโหมดถายภาพ

ภาพที่แสดงถูกเก็บไวที่ใด ----------------------------------------------------------------------------------
เมื่อไมมีการดหนวยความจํา SD อยูในกลอง กลองจะแสดงภาพจากหนวยความจําภายใน
เมื่อมีการดหนวยความจํา SD อยูในกลอง กลองจะแสดงภาพจากการดหนวยความจํา SD
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1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)
• ภาพที่ถายไวลาสุดจะปรากฏขึ้น

2 ดันคันโยกปรับซมูไปทาง 9 
(แสดงภาพยอ)
• หนาจอจะแบงออกเปน 20 เฟรมและแสดง

เปนภาพยอ

3 ดันคันโยกปรับซมูไปทาง 9 อีกครั้ง
• หนาจอจะแบงออกเปน 81 เฟรมและแสดง

เปนภาพยอ

แสดงภาพยอ

เมื่อแสดงภาพบนจอแสดงภาพ หนาจอแสดงภาพสามารถแบงไดเปน 20 เฟรมหรือ 
81 เฟรม

Å‡ÒÊØ´
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การเปลี่ยนไปแสดงภาพเดี่ยวบนจอแสดงภาพ

1 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพ่ือเลือกไฟล

2 กดปุม ADJ./OK หรือดันคนัโยกปรับซูมไปทาง 8 หน่ึงคร้ังหรือสอง
คร้ัง (มุมมองขยาย)
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1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)
• ภาพที่ถายไวลาสุดจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพ่ือแสดงภาพนิ่งท่ีตองการขยาย

3 ดันคันโยกปรับซมูไปทาง 8 (มุมมองขยาย)
• ภาพนิ่งจะถูกขยายใหญข้ึน
• กดปุม ADJ./OK ในมมุมองขยายเพื่อเปล่ียนการขยายขนาดดังนี้

หาก [คุณภาพ/ขนาดภาพ] เทากบั N2048(3M) หรือใหญกวา:
ในมมุมองขยายที่มกีารขยายขนาดนอยกวา 8 เทา การขยายขนาดจะเพิม่ขึ้นเปน 
8 เทา ในมมุมองขยายทีม่กีารขยายขนาดเปน 8 เทา หรอืมากกวา การขยายขนาด
จะเพิม่ขึ้นเปน 16 เทา

หาก [คุณภาพ/ขนาดภาพ] เทากบั N1280(1M) หรือเล็กกวา:
การขยายขนาดจะเพิ่มขึ้นเปนระดับสูงสดุ

การขยายภาพ

คุณสามารถขยายภาพนิ่งที่แสดงบนจอแสดงภาพได

ขนาดภาพ มุมมองขยาย (ขยายสูงสุด)

640 × 480 3.4 เทา

1280 × 960 6.7 เทา

ขนาดภาพอื่นๆ ที่แตกตางจากขนาดดานบน 16 เทา
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• กดปุม DISP. ในตอนนี้เพื่อเปล่ียนหนาจอดังนี้

4 ดนัคนัโยกปรับซมูไปทาง 9 (แสดงภาพยอ) เพือ่กลับไปยงัขนาดเดมิ

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อ [เวลายืนยันภาพบนจอ LCD] ถูกต้ังคาไวที่ [เปดคาง] ในเมนูต้ังคา (Gหนา 182) คุณสามารถ
ขยายภาพที่แสดงบนหนาจอหลังจากถายภาพได

• ไมสามารถขยายภาพยนตรได
• สําหรับขอมลูเกี่ยวกับวิธีการขยายไฟล MP ใหดูหนา 132 - 133

Å‡ÒÊØ´Å‡ÒÊØ´Å‡ÒÊØ´

Å‡ÒÊØ´Å‡ÒÊØ´Å‡ÒÊØ´

ปุม DISP.

กดปุม ADJ./OK !"#$ ในตอนนี้
เพ่ือเลื่อนดบูริเวณที่แสดงภาพ

กดปุม ADJ./OK !"#$ ในตอนนี้
เพ่ือเลือ่นดูบริเวณที่แสดงภาพ

กดปุม ADJ./OK #$ ในตอนนีเ้พ่ือแสดง
ภาพขยายกอนหนาหรอืภาพขยายถดัไป
เมือ่ไฟล MP หรือภาพยนตรปรากฏขึ้น 
หนาจอจะกลบัสูขนาดปกติ

กดปุม DISP. คางไว กดปุม DISP. คางไว
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การลบไฟล

คุณสามารถลบไฟลท่ีไมตองการหรือถายผิดพลาดจากการดหนวยความจํา SD 
และหนวยความจําภายในได

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• คุณสามารถใชฟงกชัน [กูไฟล] เพื่อกูไฟลที่คุณลบไปโดยไมต้ังใจกลับคืนมา (Gหนา 162)
• เมื่อ [เวลายืนยันภาพบนจอ LCD] ถูกต้ังคาไวที่ [เปดคาง] ในเมนูต้ังคา (Gหนา 182) คุณสามารถ
ลบภาพที่แสดงบนหนาจอหลังจากถายภาพได

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพ่ือแสดง
ไฟลท่ีตองการลบ
• เมือ่ตองการลบหลายไฟล คุณสามารถดัน

คันโยกปรับซูมไปทาง 9 (แสดงภาพยอ) 
เพื่อดูภาพขนาดยอ จากนั้นขามไปข้ันตอนที่ 3

3 กดปุม D (ลบ)

4 กดปุม ADJ./OK !" เพ่ือเลือก 
[ลบหนึ่ง]
• คุณสามารถเปลี่ยนภาพที่ตองการลบไดดวย

ปุม #$

5 กดปุม ADJ./OK

การลบไฟล
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4 กดปุม ADJ./OK !" เพ่ือเลือกการตั้งคา [ลบหลายภาพ] จากนั้นกด
ปุม ADJ./OK
• หากแสดงภาพขนาดยอในข้ันตอนที ่2 ในหนา 52 ใหขามข้ันตอนที่ 4

5 กดปุม !" เพ่ือเลือก [เลือกทีละภาพ] จากนั้นกดปุม ADJ./OK

6 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพ่ือเลือก
ไฟลท่ีตองการลบ และกดปุม 
ADJ./OK
• สัญลักษณถังขยะจะปรากฏขึ้นที่มุมบนซาย

ของไฟล
• กดปุม MENU เพื่อเปลี่ยนเปนหนาจอสําหรบั

การระบุชวงของไฟล ใหดูข้ันตอนที่ 6 และขั้นตอนตอไปในหนา 54 

7 ทําซ้ําข้ันตอนที่ 6 เพ่ือเลือกไฟลท้ังหมดที่ตองการลบ
• หากคุณเลือกไฟลผิด คุณสามารถยกเลิกการเลือกไดโดยการเลือกไฟล และกดปุม 

ADJ./OK อีกครั้ง

8 กดปุม D (ลบ)

9 กดปุม ADJ./OK #$ เพ่ือเลือก [ใช] 
จากนั้นกดปุม ADJ./OK

การลบหลายไฟลแยกกัน

Åº Å‡ÒÊØ´

àÅ×Í¡/Â¡àÅÔ¡ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
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4 กดปุม ADJ./OK !" เพ่ือเลือกการตั้งคา [ลบหลายภาพ] จากนั้นกด
ปุม ADJ./OK
• หากแสดงภาพขนาดยอในข้ันตอนที ่2 ในหนา 52 ใหขามข้ันตอนที่ 4

5 กดปุม ADJ./OK !" เพ่ือเลือกการตั้งคา [เลือกชวง] จากนั้นกดปุม 
ADJ./OK

6 กดปุม !"#$ เพ่ือเลือกจดุเร่ิมตน
ของชวงไฟลท่ีตองการลบ และกดปุม 
ADJ./OK
• หากคุณเลือกจุดเริม่ตนของชวงไฟลผิด ให

กดปุม DISP. เพื่อกลับไปที่หนาจอสําหรบั
การเลือกจุดเริ่มตน

• กดปุม MENU เพือ่เปลีย่นเปนหนาจอสาํหรบัการลบหลายไฟลแยกกนั ใหดขูัน้ตอนที ่
6 และขัน้ตอนตอไปในหนา 53

7 กดปุม !"#$ เพ่ือเลือกจดุส้ินสุด
ของชวงไฟลท่ีตองการลบ และกดปุม 
ADJ./OK
• สัญลักษณถังขยะจะปรากฏขึ้นที่มุมบนซาย

ของไฟลที่เลือก

8 ทําซ้ําข้ันตอนที่ 6 และ 7 เพ่ือเลือก ชวงไฟลท้ังหมดที่ตองการลบ

9 กดปุม D (ลบ)

การลบโดยระบุชวงของไฟล

Åº

ÊÔé¹ÊØ´ Â¡àÅÔ¡
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10 กดปุม ADJ./OK #$ เพ่ือเลือก [ใช] จากนั้นกดปุม ADJ./OK

4 กดปุม ADJ./OK !" เพ่ือเลือก [ลบท้ังหมด] และกดปุม ADJ./OK

5 กดปุม #$ เพ่ือเลือก [ใช] จากนั้นกดปุม ADJ./OK

ลบทุกไฟล
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การเปลี่ยนหนาจอดวยปุม DISP.

การกดปุม DISP. จะทําใหคุณสามารถเปลี่ยนโหมดจอแสดงภาพและเรียกดู 
ขอมูลที่แสดงบนจอแสดงภาพ

ระหวางโหมดถายภาพ

การแสดงเสนตาราง------------------------------------------------------------------------------------------
• เสนตารานี้จะแสดงเสนแบงภาพบนจอแสดงภาพเพื่อชวยในการจัดองคประกอบภาพของ
คุณ เสนเหลานี้จะไมบันทึกลงบนภาพ

• อานรายละเอียดเกี่ยวกับเสนตารางไดที่ หนา 188

โหมดปดจอเมื่อไมใช ----------------------------------------------------------------------------------------
โหมดนี้จะปดจอแสดงภาพเมื่อไมมกีารใชกลอง ซึ่งมีประโยชนในการชวยประหยัดพลังงาน ในโหมดนี้ 
การกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งจะเปนการเปดการทํางานของจอแสดงภาพ หลังจากนั้น การกดปุม 
ชตัเตอรลงจนสุดจะเปนการแสดงภาพที่ถายบนจอแสดงภาพ จากนั้นจอแสดงภาพจะปดการทํางาน
(การต้ังคานี้แตกตางจาก [ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ] ในเมนูต้ังคา)

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อ [เฟรมแสดงขอมูลการถายภาพ] ถูกต้ังคาไวที่ [เปด] ในเมนูต้ังคา เฟรมแสดงขอมูลการถายภาพ
จะปรากฏขึ้นสําหรับการแสดงสัญลักษณปกติและกราฟแสดงคาแสง (Gหนา 189)

• ในโหมดถายภาพ Easy จอแสดงภาพจะไมสามารถเปลี่ยนไดโดยใชปุม DISP.
• ฮสิโตแกรมจะไมปรากฏในโหมดภาพยนตร ไอคอน [ REC] ที่กําลงักะพรบิ, เวลาในการบันทกึ 
และเวลาทียั่งใชไดอีก จะปรากฏบนจอภาพขณะบันทกึ แมจะมกีารซอนสญัลกัษณหรอืตารางการจดั
ภาพจะปรากฏอยูบนจอภาพก็ตาม

การแสดงสัญลกัษณปกติ

ไมแสดงผล

กราฟแสดงคาแสง การแสดงเสนตาราง

ปดจอแสดงภาพ
(โหมดปดจอเม่ือไมใช)

กดปุม DISP. เพ่ือเปลีย่นการแสดงผล
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• เมื่อ [ต้ังระดับ] ถูกต้ังคาไวที่ [แสดง] หรือ [แสดง+เสียง] (Gหนา 187) สัญลักษณแสดงระดับจะ
ปรากฏขึ้นในระหวางการแสดงสัญลักษณปกติหรือกราฟแสดงคาแสง (Gหนา 58)

• หากมีการดําเนินการใดๆ ตอไปนี้ จอแสดงภาพจะเปดการทํางานแมวาจะปดการทํางานอยู
• เมื่อกดปุม ADJ./OK, ปุม MENU, ปุม DISP. หรือปุม 6 (แสดงภาพ)
• เมื่อดันคันโยกปรับซูม
• เมื่อกดปุม ADJ./OK ไปทาง !" ระหวางการโฟกัสดวยตนเอง (Gหนา 105)

ระหวางโหมดแสดงภาพ

การแสดงภาพเนนสวนสีขาวลวน ------------------------------------------------------------------------
พืน้ที่สวนสีขาวลวนของภาพที่มีแสงวาบสีดํา สวนสีขาวลวนคือสวนที่โทนสีหายไปซึ่งแสดงระดับสีของ
ภาพที่วัตถุตัวแบบมีความสวางมากถูกเปลี่ยนเปนสีขาว ภาพที่โทนสีหายไปนั้นไมสามารถแกไขไดใน 
ภายหลัง ขอแนะนําใหคุณถายภาพอีกภาพหนึ่งโดยการเปลี่ยนองคประกอบของภาพ หรือโดยการ
ต้ังคาระดับการชดเชยแสงเปนลบ (-) (Gหนา 124)

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
การแสดงภาพเนนสวนสีขาวลวนมีไวสําหรับอางอิงเทานั้น

การแสดงกราฟแสดงคาแสง 
และขอมูลโดยละเอียด

กดปุม DISP. เพ่ือเปลี่ยนการแสดงผล

การแสดงภาพเนนสวนสีขาวลวนไมแสดงผล

การแสดงสญัลักษณปกติ
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เมื่อเปดใชงาน [ต้ังระดับ] ในเมนูต้ังคาหรือโดยกดปุม DISP. คางไว (Gหนา 187) 
กลองจะใชสัญลักษณแสดงระดับและเสียงเตือนระดับเพื่อแจงใหคุณทราบวาภาพนั้นได
ระดับแลวหรือยัง สัญลักษณแสดงระดับจะแสดงอยูระหวางการแสดงสัญลักษณปกติ
และกราฟแสดงคาแสง
ซ่ึงมีประโยชนในการรักษาระดับของภาพเมื่อถายภาพทิวทัศนหรืออาคาร นอกจากนี้ 
ยังมีประโยชนมากสําหรับการถายภาพในแนวนอน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการตั้งคา [ต้ังระดับ] ใหดูหนา 187

เม่ือ [ต้ังระดับ] ถูกตั้งคาไวท่ี [แสดง]:
สัญลักษณแสดงระดับจะปรากฏบนจอแสดงภาพ กลองจะไมสงเสียงเตือนระดับออกมา

เม่ือ [ต้ังระดับ] ถูกตั้งคาไวท่ี [แสดง+เสียง]:
สัญลักษณแสดงระดับจะปรากฏบนจอแสดงภาพ เมื่อกลองไดระดับ เสียงเตือนระดับจะ 
ดังอยางตอเนื่องภายในเวลาที่กําหนดไว

เม่ือ [ต้ังระดับ] ถูกตั้งคาไวท่ี [เสียง]:
เมื่อกลองไดระดับ เสียงเตือนระดับจะดังอยางตอเนื่องภายในเวลาที่กําหนดไวโดยที่ไมมี
การแสดงสัญลักษณแสดงระดับ

เกี่ยวกับระดบัอิเล็กทรอนิกส
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การแสดงสัญลักษณแสดงระดับ

ขอควรระวัง ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• ระหวางการใชเสนตาราง ไมแสดงผล หรือเมือ่ปดจอแสดงภาพ (Gหนา 56) กลองจะสงเสยีงเตือนร
ะดับออกมา แตไมมกีารแสดงสญัลกัษณแสดงระดับ เมือ่ [ต้ังระดับ] ถูกต้ังคาไวที ่
[แสดง+เสยีง] กลองจะสงเฉพาะเสยีงเตือนระดับออกมาเทานัน้

• ฟงกชันต้ังระดับไมสามารถใชงานไดกับกลองที่ถือกลับหัว เมื่อบันทึกภาพยนตร และในระหวางการ 
ถายภาพเปนชวงเวลา

• ฟงกชันต้ังระดับจะมีความแมนยํานอยลงเมื่อกลองเคลื่อนไหว หรือเมื่อถายภาพในสภาพแวดลอมที่
มีการเคลื่อนไหว เชน ขณะเลนเครื่องเลนในสวนสนุก

• กลองจะไมสงเสียงเตือนระดับออกมา แมวา [ต้ังระดับ] ถูกต้ังคาไวที่ [แสดง+เสียง] หรือ [เสียง] และ 
[ต้ังระดับเสียง] ถูกต้ังคาไวที่ [   ] (ปดเสียง) (Gหนา 187)

• ใชฟงกชันนี้ในการอางอิงเพื่อดูวาภาพไดระดับหรือยังเมื่อทําการถายภาพ ไมรับประกันความแมนยํา
ของระดับหากใชกลองเปนตัววัดระดับ

เมื่อไดระดับ:
สัญลักษณแสดงระดับจะเปลี่ยนเปนสีเขียวแสดงวาภาพอยู
ในระดับก่ึงกลาง

เมื่อเอียงไปทางดานขวาหรือซาย:
เครื่องหมายบนสัญลักษณแสดงระดับจะเปลี่ยนเปนสีสม
แสดงใหเห็นดานตรงขามของทิศทางที่กลองเอียง

เมื่อกลองเอียงไปทางดานขวาหรือซายมากเกินไป:
ครึ่งหนึ่งของสัญลักษณแสดงระดับบนดานตรงขามของ
ทิศทางที่กลองเอียงจะเปลี่ยนเปนสีแดง เครื่องหมายบน
สัญลักษณแสดงระดับจะไมปรากฏขึ้น

เมื่อกลองเอียงไปดานหนาหรือดานหลังมากเกินไป หรือไม 
สามารถระบุไดวากลองไดระดับหรือไม:

ดานบนและดานลางของสัญลักษณแสดงระดับจะเปลี่ยน
เปนสีแดง เครื่องหมายบนสัญลักษณแสดงระดับจะไม
ปรากฏขึ้น

เมื่อถือกลองในแนวตั้ง:
เมื่อถายภาพโดยที่กลองอยูในแนวตั้ง ฟงกชันต้ังระดับจะใช
เพื่อระบุวาภาพไดระดับในแนวตั้งแลวหรือยัง

สีเขียว

สีสม

สแีดง

สีแดง
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หากค ุณ
ใช กล องด ิจ ิตอลเป ็นคร ั  งแรก โปรดอ านบทน ี  

เม่ือเปดใชงานกราฟแสดงคาแสง กราฟแสดงคาแสง
จะปรากฏอยูท่ีมุมลางขวาของจอแสดงภาพ กราฟ
แสดงคาแสงคือกราฟแสดงจํานวนพกิเซลบนแกน
ต้ังและความสวางบนแกนนอน (จากซายไปขวา เงา 
(พ้ืนท่ีมืด) แสงกลาง และแสงสวางจา (พ้ืนท่ีสวาง))
การใชกราฟแสดงคาแสงทําใหคุณสามารถกําหนด 
ความสวางของภาพไดโดยไมไดรับผลกระทบจาก 
ความสวางรอบๆ จอแสดงภาพ นอกจากนี้ กราฟแสดงคาแสงยังชวยใหคุณแกไขพื้นที่ท่ีมี
ความสวางหรือมืดเกินไปได
หากจุดสูงสุดของกราฟแสดงคาแสงอยูทางดาน
ขวาเพียงดานเดียว แสดงวาภาพนี้เปดรับแสงมาก
เกินไปดวยจํานวนพิกเซลที่มากเกินไปในสวนแสง
สวางจาเทานั้น

หากจุดสูงสุดของกราฟแสดงคาแสงอยูทางดาน 
ซายเพียงดานเดียว แสดงวาภาพนี้เปดรับแสงนอย
เกินไปดวยจํานวนพิกเซลที่มากเกินไปในสวนที่เปน
เงาเทานั้น ใหดูกราฟแสดงคาแสงนี้เมื่อทําการแกไข
คาแสง

หมายเหตุ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• กราฟแสดงคาแสงที่แสดงบนจอแสดงภาพมีไวสําหรับอางอิงเทานั้น
• หลังจากการถายภาพ คุณสามารถแกไขความสวางและความเขมแสงของภาพไดโดยการปรับ 
กราฟแสดงคาแสง (Gหนา 147)

• ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการถายภาพ (การใชแฟลช แสงมืดโดยรอบ ฯลฯ) ระดับคาแสงที่แสดงในกราฟ
แสดงคาแสงอาจจะไมสอดคลองกับความสวางของภาพที่ถาย

• การชดเชยแสงมีขอจํากัด ซึ่งไมจําเปนวาจะไดผลลัพธที่ดีที่สุด
• กราฟแสดงคาแสงที่มจีุดสูงสุดอยูตรงกลางไมจําเปนวาจะใหผลลัพธที่ดีที่สุดตรงตามความตองการ
ของคุณ ตัวอยางเชน คุณจําเปนตองแกไขภาพหากตองการเปดรับแสงภาพมากหรือนอยเกินไป

• สําหรับขอมลูเกี่ยวกับวิธีแกไขการชดเชยแสง ใหดูหนา 124

เกี่ยวกับกราฟแสดงคาแสง



การใชงานขั้นสูง

อานบทนี้เม่ือคุณตองการเรียนรูเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับฟงกชันตางๆ ของกลอง
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ฟ ังก ช ันป  ุม ADJ.

1

1 ฟงกชนัปุม ADJ.

ปุม ADJ./OK มีฟงกชันตอไปนี้ สําหรับข้ันตอนการทํางานของแตละฟงกชัน ใหดูหนา
อางอิงที่เก่ียวของ

1 การกําหนดฟงกชันส่ีฟงกชันจากเมนูถายภาพ (Gหนา 62)
2 การเปลี่ยนตําแหนง AE และ AF (Gหนา 64)

คุณสามารถกําหนดฟงกชันส่ีฟงกชันจากเมนูถายภาพใหกับปุม ADJ./OK ฟงกชันที่หาจะ
ถูกกําหนดใหเปนการเปลี่ยนตําแหนง AE/AF (Gหนา 64) และไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ได
การใชปุม ADJ./OK ทําใหคุณสามารถตั้งคาดวยการทํางานเพียงไมก่ีปุมโดยไมตองเขา
คนหาในเมนูถายภาพ ซ่ึงชวยใหสะดวกและรวดเร็วในการปรับต้ังฟงกชันที่ใชงานบอย

1 ต้ังคาฟงกชันทีคุ่ณตองการกําหนดใหกับปุม ADJ./OK ดวยปุม [ต้ังคาปุม 
ADJ 1/2/3/4] บนเมนูต้ังคา
• ฟงกชันท้ังสีจ่ะถูกกําหนดไวแลวตัง้แตตอนที่ซ้ือผลิตภัณฑ คณุสามารถเปลี่ยนฟงกชันท่ี
กําหนดได สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดหูนา 176

2 ในโหมดถายภาพ ใหกดปุม ADJ./OK
• หนาจอโหมด ADJ.

ในคูมือเลมน้ี เมื่อมีคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK !"#$” หมายความวาคุณควร 
กดปุม ADJ./OK ในทิศทางขึ้น ลง ซายหรือขวา สวนคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK” 
หมายความวาคุณควรกดปุมลงตรงๆ

การกําหนดฟงกชันจากเมนูถายภาพ



63

ฟ ังก ช ันป  ุม ADJ.

1

3 กดปุม ADJ./OK #$ เพื่อเลอืกรายการทีต่องการ
• ภาพหนาจอดานลางเปนตัวอยางของจอแสดงภาพเมื่อกําหนดคา [ชดเชยแสง], 

[ไวตบาลานซ], [ความไวแสง] และ [คุณภาพ] ใหกับ [ตัง้คาปุม ADJ 1] ถึง [ตัง้คาปุม 
ADJ 4] ดวยเมนูตัง้คา

• ไอคอนท่ีหา (การเปลี่ยนตําแหนง AE/AF) ไมสามารถเปลีย่นแปลงไดในเมนูตั้งคา

4 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกการต้ังคาทีต่องการ

5 กดปุม ADJ./OK เพื่อยืนยันการตั้งคา

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
สําหรับฟงกชันที่สามารถกําหนดใหกับปุม ADJ./OK และคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการกําหนดฟงกชัน ใหดู
หนา 176

ตั้งคาปุม ADJ 4

ตั้งคาปุม ADJ 1

(การเปลีย่นตําแหนง AE/AF Gหนา 64) ตั้งคาปุม ADJ 2

ตั้งคาปุม ADJ 3



64

ฟ ังก ช ันป  ุม ADJ.

1

เมื่อคุณกําลังถายภาพ คุณสามารถใชปุม ADJ./OK เพื่อเปลี่ยนตําแหนงสําหรับคาแสง 
อัตโนมัติ (AE) และ/หรือโฟกัสอัตโนมัติ (AF) โดยไมตองเคลื่อนยายกลอง ซ่ึงจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งเมื่อคุณถายภาพโดยใชขาตั้งกลอง

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่5, Q หรอื R
2 กดปุม ADJ./OK ในโหมดถายภาพ

3 กดปุม ADJ./OK #$ เพื่อเลอืก P
4 กดปุม !" เพื่อเลือกการตั้งคาและ 

จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• หนาจอการเปลีย่นตําแหนงจะปรากฏขึ้น

5 กด ปุม !"#$ เพ่ือยายเคร่ืองหมาย
กากบาทไปทีต่าํแหนงเปาหมายทีต่องการ
• การกดปุม DISP. จะแสดงผลกลับไปท่ีหนาจอใน
ข้ันตอนที่ 3

6 กดปุม ADJ./OK

7 กดปุมชัตเตอรลงครึง่หนึง่
• หากเลือก [AE/AF] ไว ตําแหนง AE เฉพาะจุด/AF เฉพาะจุดจะปรากฏขึ้น
• หากเลือก [AF] ไว ตําแหนง AF เฉพาะจุดจะปรากฏขึ้น
• หากเลือก [AE] ไว ตําแหนง AE เฉพาะจุดและกรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น

8 คอยๆ กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

การเปลี่ยนตําแหนง AE และ AF

คาที่ต้ังได คําอธิบาย
AE/AF AE และ AF ถูกต้ังไวที่ AE เฉพาะจดุและ AF เฉพาะจุดตามลําดับ และสามารถ 

ยายตําแหนงไดพรอมกันทั้งสองฟงกชัน (ตําแหนงสําหรับ AE เฉพาะจุดและ AF 
เฉพาะจุด จะอยูในตําแหนงเดียวกัน)

AF AF ถูกต้ังคาไวที่ AF เฉพาะจุดและสามารถยายตําแหนงได การวัดแสงถูกต้ังคาไวที่
โหมดที่เลือกใน [วัดแสง] ในเมนูถายภาพ (Gหนา 108)

AE AE ถูกต้ังคาไวที่ AE เฉพาะจุดและสามารถยายตําแหนงได โฟกัสถูกต้ังคาไวที่
โหมดที่เลือกใน [โฟกัส] ในเมนูถายภาพ (Gหนา 103)

AE/AF

AE

AF

»Ô´
àÅ×Í¡¨Ǿ µ¡Å§

àÅ×Í¡ µ¡Å§
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ฟ ังก ช ันป  ุม ADJ.

1

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ในโหมดเลือกฉากและโหมดภาพยนตร คุณสามารถเปลี่ยนตําแหนงมาโครไดโดยการกดปุม ADJ./OK 

และเลือก U ใหดูขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนตอไปในหนา 67 สําหรับขั้นตอนการทํางานหลังจากที่เลือก 
U

• หากฟงกชันการเปลี่ยนตําแหนงมาโครเปดใชงานโดยใชปุม Fn (Gหนา 67) และไมสามารถยกเลิก
ได P จะไมปรากฏแมวาจะกดปุม ADJ./OK แลวก็ตาม

• คุณไมสามารถใชฟงกชันการเปลี่ยนตําแหนง AE/AF หาก [โฟกัส] (Gหนา 103) ถูกต้ังคาไวที่  
[AF ตอเนื่อง] [AF หลายวัตถุ]หรือ [MF]

• หากดําเนินการตามขัน้ตอนตอไปนี้หลังจากทีเ่ปลี่ยนตําแหนง ตําแหนงทีเ่ปลีย่นจะกลบัมาอยูตรงกลาง
• การตั้งคา [AE] [AF] หรือ [AE/AF] ถูกเปลี่ยนแปลง
• [โฟกัส] ถูกต้ังคาไวที่ [AF ตอเนื่อง] [AF หลายวัตถุ] หรือ [MF]
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การใช ป  ุม Fn (ฟ ังก ช ัน)

2

2 การใชปุม Fn (ฟงกชนั)

เมือ่ฟงกชันไดถกูกําหนดใหกบัปุม Fn (ฟงกชัน) ดวย [ตัง้คาปุม Fn] ในเมนตูัง้คา (Gหนา 
174) คณุสามารถสลบัจากฟงกชันหนึง่ไปยงัอีกฟงกชันหนึง่ไดอยางงายดายดวยการกดปุม Fn
คุณสามารถกําหนดฟงกชันตอไปนี้ใหกับปุม Fn ได สําหรับข้ันตอนการทํางานของแตละ 
ฟงกชัน ใหดูหนาอางอิงที่เก่ียวของ

(*) [AF หลายจุด] หรือ [AF เฉพาะจุด]

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรายการที่สามารถกําหนดใหกับโหมดถายภาพแตละโหมด ใหดูหนา 177
• ปุม Fn จะไมสามารถใชไดตามที่กลาวไวขางตนเมื่อเลือก [การถายภาพยอสวน] ในโหมดเลือกฉาก
• การกดปุม Fn ในโหมดแสดงภาพจะแสดงภาพที่กําหนดดวย [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด] สําหรับขั้นตอน

การทํางาน ใหดูหนา 140-142
• การเลือก [ตัดภาพ] [ชดเชยความสวาง] (เมื่อเลือก [ปรับเอง]) หรือ [ชดเชยไวตบาลานซ] ในเมนูแสดง

ภาพ และการกดปุม Fn จะแสดงหนาจอที่อธิบายขั้นตอนการทํางาน  (Gหนา 144, 148, 150)

คาที่ต้ังได คําอธิบาย ใหดู
ตําแหนงมาโคร
*คาต้ังจากโรงงาน

เลื่อนตําแหนง AF โดยไมตองเลื่อนกลองเพื่อถายภาพ 
ระยะใกล

หนา 67

AE ล็อค ล็อคคาแสง หนา 68
AF/AFตอเนื่อง เปลี่ยนระหวางโฟกัสอัตโนมัติ (*) กับ AF ตอเนื่อง หนา 69
AF/AFหลายวัตถุ สลับระหวางโฟกัสอัตโนมัติ(*) และ AF หลายวัตถุ หนา 70
AF/MF สลับระหวางโฟกัสอัตโนมัติ(*) และการปรับโฟกัสเอง หนา 71
AF/Snap สลับระหวางโฟกัสอัตโนมัติ(*) และโหมด snap หนา 72
ระดับซูม, AT-BKT, WB-BKT, 
CL-BKT, ถายครอมโฟกัส เปดและปดใชงานแตละฟงกชัน หนา 73
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การใช ป  ุม Fn (ฟ ังก ช ัน)

2

คุณสามารถเปลี่ยนตําแหนง AF ไดโดยไมตองเลื่อนกลองเพื่อถายภาพระยะใกล คุณ
สามารถล็อคโฟกัส (Gหนา 34) ณ จุดที่ตําแหนงมาโครเปลี่ยนไปและถายภาพ ซ่ึงจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งเมื่อคุณถายภาพโดยใชขาตั้งกลอง

1 ต้ังคา [ต้ังคาปุม Fn] ไปที ่[ตําแหนงมาโคร] ในเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 174

2 เมือ่กลองพรอมถายภาพ ใหกดปุม Fn
• หนาจอการเปลีย่นตําแหนงมาโครจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลื่อน
เครือ่งหมายกากบาทไปทีตํ่าแหนง
เปาหมายที่ตองการ

4 กดปุม ADJ./OK
• การกดปุม DISP. จะยกเลกิฟงกชันการเปลี่ยนตําแหนงมาโคร

5 กดปุมชัตเตอรลงครึง่หนึง่
• กลองจะโฟกัสตรงบริเวณที่เปนตําแหนงของกากบาท

6 คอยๆ กดปุมชัตเตอรลงจนสุด
• การกดปุม ADJ./OK ไปทาง N (มาโคร) จะยกเลิกฟงกชันการเปลีย่นตําแหนงมาโคร

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
หากฟงกชันการเปลี่ยนตําแหนง AE/AF เปดใชงานโดยใชปุม ADJ./OK (Gหนา 64) และยังไมทําการ
ยกเลิก จะไมสามารถใชฟงกชันนี้ไดดวยการกดปุม Fn

การเปลี่ยนตําแหนง AF สําหรับการถายภาพมาโคร
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การใช ป  ุม Fn (ฟ ังก ช ัน)

2

การกําหนด [AE ล็อค] ใหกับปุม Fn (ฟงกชัน) (Gหนา 174) จากนั้นการกดปุม Fn 
ระหวางการถายภาพทําใหคุณสามารถล็อคหรือยกเลิกคาแสงได

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่5, SCENE, R หรือ Q
2 ต้ังคา [ต้ังคาปุม Fn] ไปที ่[AE ล็อค] ในเมนต้ัูงคา

• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 174

3 ตรวจสอบวากลองพรอมที่จะถายภาพ

4 จัดใหวัตถุตัวแบบของภาพอยูตรงกลางจอแสดงภาพและกดปุม Fn
• คาแสงจะถกูลอ็คและเครือ่งหมาย AEL คาชอง
รับแสง และความเรว็ชัตเตอรจะปรากฏบนหนาจอ

• การกดปุม Fn อีกครั้งจะยกเลิก AE ล็อค

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ฟงกชนั AE ล็อคสามารถใชไดเมือ่ [หนวงเวลาชัตเตอร] ถูกต้ังคาไวที่ [ปด] เทานั้น
• AE ล็อคจะไมมีใหเลือกใชเมือ่เลือก [อัตโนมติั] สําหรับ [ขยายชวงไดนามิก]

การล็อคคาแสง
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การใช ป  ุม Fn (ฟ ังก ช ัน)

2

หากกําหนด [AF/ตอเนื่อง AF] ใหปุม Fn (ฟงกชัน) (G หนา 174 คุณจะสามารถใชปุม 
Fn ในการเปลี่ยนไปมาระหวาง [AF ตอเนื่อง] กับ [AF หลายจุด] หรือ [AF เฉพาะจุด] ท่ีได
เลือกไวสําหรับ [โฟกัส] ในขณะนั้น (หรือหากมีการเลือก [AF ตอเนื่อง] ไวสําหรับ [โฟกัส], 
จะเปนการเปลี่ยนไปมาระหวาง [AF ตอเนื่อง] กับ [AF หลายจุด] และ [AF เฉพาะจุด] ท่ี
ไดเลือกไวครั้งลาสุดสําหรับ [โฟกัส] กอนที่จะเลือก [AF ตอเนื่อง])

1 ต้ังคา [ต้ังคาปุม Fn] ไปที ่[AF/AFตอเนื่อง] ในเมนต้ัูงคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 174

2 เมือ่กลองพรอมถายภาพ ใหกดปุม Fn
• เมื่อโหมดโฟกัสเปลีย่นเปน [AF ตอเน่ือง] 
สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่ [โฟกัส] ถูกต้ังคาไวที่ [Snap] [MF] หรือ [A] (Gหนา 103) การกดปุม Fn จะไมเปลี่ยนระหวาง
โฟกัสอัตโนมัติและ AF ตอเนื่อง

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชเมนูต้ังคาเพือ่ทําการตั้งคา [โฟกัส] (Gหนา 103)

AF/AFตอเน่ือง

การต้ังคา [โฟกัส] กดปุม Fn
AF หลายจุด สลับระหวาง [AF ตอเนื่อง] และ [AF หลายจุด]
AF เฉพาะจุด สลับระหวาง [AF ตอเนื่อง] และ [AF เฉพาะจดุ]
AF ตอเนื่อง เปลี่ยนไปมาระหวาง [AF ตอเนื่อง] กับ [AF หลายจุด] และ [AF เฉพาะจุด] ที่ได

เลือกไวครั้งลาสุดสําหรับ [โฟกัส]
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การใช ป  ุม Fn (ฟ ังก ช ัน)

2

หากกําหนด [AF/AF หลายวัตถุ] ใหปุม Fn (ฟงกชัน) (Gหนา 174) คุณจะสามารถใช
ปุม Fn ในการเปลี่ยนไปมาระหวาง [AF หลายวัตถุ] กับโหมด AF ไดเลือกไวสําหรับ [โฟก
 ัส] ในขณะนั้น (หรือหากมีการเลือก [AF หลายวัตถุ] ไวสําหรับ [โฟกัส], จะเปนการเปลี่ยน
ไปมาระหวาง [AF หลายวตัถุ] กับโหมด AF ท่ีไดเลือกไวครั้งลาสุดสําหรับ [โฟกัส] กอนที่จ
ะเลือก [AF หลายวตัถุ])

1 ต้ังคา [ต้ังคาปุม Fn] ไปที ่[AF/AFหลายวัตถุ] ในเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 174

2 เมือ่กลองพรอมถายภาพ ใหกดปุม Fn
• เมื่อโหมดโฟกัสเปลีย่นเปน [AF หลายวัตถุ] 
สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่ [โฟกัส] ถูกต้ังคาไวที่ [Snap] [MF] หรือ [A] (Gหนา 103) การกดปุม Fn จะไมเปลี่ยนระหวาง
โฟกัสอัตโนมัติและ AF หลายวัตถุ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใช AF หลายวัตถุ ใหดูหนา 104
• นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชเมนูต้ังคาเพื่อทําการตั้งคา [โฟกัส] (Gหนา 103)

AF/AFหลายวัตถุ

การต้ังคา [โฟกัส] กดปุม Fn
AF หลายจุด สลับระหวาง [AF หลายวัตถุ] และ [AF หลายจุด]
AF เฉพาะจุด สลับระหวาง [AF หลายวัตถุ] และ [AF เฉพาะจุด]
AF ตอเนื่อง สลับระหวาง [AF หลายวัตถุ] และ [AF ตอเนื่อง]
AF หลายวัตถุ เปลี่ยนไปมาระหวาง [AF หลายวัตถุ] กับโหมด AF ที่เลือกสําหรับ [โฟกัส] ครั้งลาสุด
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การใช ป  ุม Fn (ฟ ังก ช ัน)

2

หากกําหนด [AF/MF] ใหปุ ม Fn (ฟงกชัน) (Gหนา 174) คุณจะสามารถใชปุ ม Fn ใน
การเปลี ยนไปมาระหวาง [MF] กับโหมด AF ที ไดเลือกไวสําหรบั [โฟกสั] ในขณะน ัน (หรอื
หากไดเลือก [MF] ไวสําหรับ [โฟกัส], จะเปนการเปลี่ยนไปมาระหวาง [MF] กับโหมด AF 
ท่ีไดเลือกไวครั้งลาสุดสําหรับ [โฟกัส] กอนที่จะเลือก [MF])

1 ต้ังคา [ต้ังคาปุม Fn] ไปที ่[AF/MF] ในเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 174

2 เมือ่กลองพรอมถายภาพ ใหกดปุม Fn
• เมื่อโหมดโฟกัสเปลีย่นเปนการปรับโฟกัสเอง 
สญัลกัษณ [MF] จะปรากฏขึ้นท่ีมุมบนขวาของ
หนาจอ

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่ [โฟกัส] ถูกต้ังคาไวที่ [AF หลายวัตถุ] [Snap] หรือ [A] (Gหนา 103) การกดปุม Fn จะไม
เปลี่ยนระหวางโฟกัสอัตโนมัติและการปรับโฟกัสเอง

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชการปรับโฟกัสเอง ใหดูหนา 105
• นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชเมนูต้ังคาเพื่อทําการตั้งคา [โฟกัส] (Gหนา 103)

AF/MF

การต้ังคา [โฟกัส] กดปุม Fn
AF หลายจุด สลับระหวาง [MF] และ [AF หลายจุด]
AF เฉพาะจุด สลับระหวาง [MF] และ [AF เฉพาะจุด]
AF ตอเนื่อง สลับระหวาง [MF] และ [AF ตอเนื่อง]
MF เปลี่ยนไปมาระหวาง [MF] กับโหมด AF ที่เลือกไวสําหรับ [โฟกัส] ครั้งลาสุด

¡´¤ˆÒ§¡´¤ˆÒ§¡´¤ˆÒ§¡´¤ˆÒ§
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การใช ป  ุม Fn (ฟ ังก ช ัน)

2

การลอ็คโฟกัสท่ีตําแหนงล็อคโฟกัส ----------------------------------------------------------------
คุณสามารถกดปุม Fn เพื่อเปลี่ยน AF/MF และล็อคโฟกัสที่ตําแหนงล็อคโฟกัส (AF ล็อค) ใชขั้นตอนการ
ทํางานตอไปนี้
1 หากกลองต้ังคาไวทีโ่ฟกสัอัตโนมติั ใหกดปุมชตัเตอรลงครึ่งหนึง่เพือ่โฟกสัทีวั่ตถตัุวแบบ (ลอ็คโฟกัส)
2 ปลอยปุมชัตเตอรและกดปุม Fn

• กลองถูกต้ังคาเปน MF และระยะทางการถายภาพจะถูกกําหนดตามตําแหนงล็อคโฟกัส
• เมื่อตองการกลับสูโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุม Fn อีกครั้ง

หากกาํหนด [AF/Snap] ใหปุม Fn (ฟงกชัน) (Gหนา 174) คุณจะสามารถใชปุม Fn ใน
การเปลี ยนไปมาระหวาง [Snap] กับโหมด AF ที ไดเลือกไวสําหรบั [โฟกัส] ในขณะน ัน (หรือ
หากไดเลือก [Snap] ไวสําหรบั [โฟกัส], จะเปนการเปลีย่นไปมาระหวาง [Snap] กับโหมด 
AF ท่ีไดเลือกไวคร้ังลาสุดสําหรบั [โฟกัส] กอนท่ีจะเลือก [Snap])

1 ต้ังคา [ต้ังคาปุม Fn] ไปที ่[AF/Snap] ในเมนต้ัูงคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 174

2 เมือ่กลองพรอมถายภาพ ใหกดปุม Fn
• เมื่อโหมดโฟกัสเปลีย่นเปนโหมด snap 
สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนท่ีมุมบนขวาของ
หนาจอ

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่ [โฟกัส] ถูกต้ังคาไวที่ [AF หลายวัตถุ] [MF] หรือ [A] (Gหนา 103) การกดปุม Fn จะไมเปลีย่น 
ระหวางโฟกัสอัตโนมัติและ Snap

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชเมนูต้ังคาเพือ่ทําการตั้งคา [โฟกัส] (Gหนา 103)

AF/Snap

การต้ังคา [โฟกัส] กดปุม Fn
AF หลายจุด สลับระหวาง [Snap] และ [AF หลายจุด]
AF เฉพาะจุด สลับระหวาง [Snap] และ [AF เฉพาะจุด]
AF ตอเนื่อง สลับระหวาง [Snap] และ [AF ตอเนื่อง]
Snap เปลี่ยนไปมาระหวาง [Snap] กับโหมด AF ที่เลือกไวสําหรับ [โฟกัส] ครั้งลาสุด
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การใช ป  ุม Fn (ฟ ังก ช ัน)

2

การกําหนดหนึ่งในฟงกชันตอไปนี้ใหกับปุม Fn (Gหนา 174) จากนั้นการกดปุม Fn 
ทําใหคุณสามารถสลับระหวางการเปดและปดใชงานสําหรับฟงกชันนั้น
ระดับซูม, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, ถายครอมโฟกัส

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่5, SCENE, R หรอื Q
2 ต้ังคา [ต้ังคาปุม Fn] ไปทีห่นึง่ในรายการดานบนในเมนต้ัูงคา

• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 174

3 เมือ่กลองพรอมถายภาพ ใหกดปุม Fn
• การทําเชนน้ีจะเปนการสลับระหวางการเปดและปดใชงานสําหรับฟงกชันท่ีเลือก

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
การต้ังคาของฟงกชันสามารถเปลี่ยนไดโดยใชเมนูถายภาพ (Gหนา 97)

การสลับระหวางการเปดและปดใชงานสําหรับฟงกชันตางๆ
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ประเภทโหมดถ ายภาพ

3

3 ประเภทโหมดถายภาพ

คุณสามารถใชโหมดเลือกฉากเพื่อเลือกโหมดภาพนิ่งจากทั้งหมด 12 ฉาก แลวถายภาพ
ดวยการตั้งคาที่ระบบไดปรับใหเหมาะสมที่สุดสําหรับสภาวะการถายภาพ

โหมดเลือกฉาก

โหมดเลือกฉาก (SCENE)

บุคคล

ใชสําหรับภาพบุคคล กลองจะตรวจจับภาพโดยอัตโนมัติ แลวปรับโฟกัส, แสง และ
ไวตบาลานซ ใหกับใบหนาของวัตถุตนแบบ (Gหนา 77)

กีฬา

ใชเมื่อถายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว

บุคคลกลางคืน

ใชเมื่อถายภาพบุคคลในเวลากลางคืน
แฟลชจะทํางานโดยอัตโนมัติ ความเร็วชัตเตอรจะตํ่าลง ดังนั้นจึงตองระวังไมใหกลอง
สั่น

ทิวทัศน

ใชเมื่อถายภาพทิวทัศนที่มีความเขียวขจีและทองฟาสีสดใส

กลางคืน

ใชเมื่อถายภาพทิวทัศนเวลากลางคืน
โหมดกลางคืน กลองจะเปดแฟลชตามเงือ่นไขทั้งหมดตอไปนี้:
• ต้ังคาแฟลชไวที่ [อัตโนมัติ]
• มีความจําเปนที่จะตองใชแฟลชเนื่องจากภาพมืด
• มีวัตถุอ่ืนอยูใกลเคียง

ความไวแสงสูง

ใชเมื่อถายภาพที่ที่มีแสงนอย จอแสดงภาพจะปรับความสวางเพิ่มขึ้น

โหมดเงียบ

ใชในพิพธิภัณฑและสถานที่อ่ืนๆ ที่ไมสามารถยิงแสงและเสียงออกจากกลองได แฟลช, 
ไฟชวยหา AF และลําโพงจะปดการทํางาน ทั้งยังไมสามารถปรับคาแฟลช, ไฟชวยหา 
AF และเสียงได

ซูมมาโคร

กลองจะปรับตําแหนงซูมที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติเพือ่ถายภาพวัตถุตัวแบบใหใหญกวา
ดวยการถายภาพมาโครปกติ
ไมสามารถใชออปติคัลซูมไดในโหมดนี้
สําหรับรายละเอียดการทํางาน ใหดูหนา 78
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ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
ใน [โหมดเงียบ] กลองจะไมสงเสียงบ๊ีฟ คุณไมสามารถเลือกโหมดแฟลชดวยปุม ADJ./OK สวนไฟตั้ง
เวลาถายภาพดวยตนเองและสัญลักษณการบ๊ีฟจะไมทํางานในโหมดตั้งเวลาถายภาพดวยตนเอง

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรายการเมนูถายภาพในโหมดเลือกฉาก ใหดูหนา 99

ภาพขาวดําแบบ 
High-Contrast

ใชเพือ่สรางภาพขาวดําที่มีความเขมแสงสูงกวาภาพปกติที่ถายโดยใชฟงกชันขาวดํา 
(Gหนา 109)  สรางภาพที่หยาบขึ้น คลายกับภาพที่ถายโดยใชการประมวลผลจาก
ฟลมไวแสงสูงหรือเม็ดสีละเอียด

ภาพยอสวน

ใชเพือ่สรางภาพที่ปรากฏในภาพดิโอรามา (Dioramas) หรือภาพที่มีลักษณะคลายกับ
การถายจากแบบจําลองขนาดเล็ก (Gหนา 79)

โหมดแกภาพเอียง

ใชในการแกไขภาพวัตถุทรงสี่เหลี่ยม เชน กระดานขอความหรือนามบัตรที่ถายในมุม
เอียงใหดูเหมือนกับถายอยูตรงหนาได สําหรับรายละเอียดการทํางาน ใหดูหนา 81

ในโหมดแกภาพเอียง เลือกระหวาง [N1280] หรือ [N640] สําหรับ [คุณภาพ/ขนาด 
ภาพ] (Gหนา 101)

โหมดตัวอักษร

ใชเมื่อถายภาพขอความ เชน บันทึกที่เขียนบนกระดานในการประชุม กลองจะจับภาพ
เปนสีขาวดํา
คุณสามารถเปลี่ยนระดับสีของขอความได (Gหนา 82)
คุณสามารถตั้งคาขนาดภาพเปน 3456 × 2592 หรือ 2048 × 1536 พกิเซล 
(Gหนา 101)
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1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่SCENE

• กลองพรอมท่ีจะถายภาพ และโหมดเลอืกฉากที่
เลือกไวจะปรากฏขึ้นท่ีดานบนของจอแสดงภาพ

2 กดปุม MENU เพื่อเปลี่ยนโหมดเลือกฉาก
• หนาจอการเลอืกโหมดเลอืกฉากจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลอืก
โหมดเลือกฉาก

4 กด ปุม ADJ./OK
• ประเภทของโหมดเลอืกฉากจะปรากฏขึ้นท่ีดานบนของจอแสดงภาพ

5 กดปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ

การเปลีย่นการตั้งคาเมนูถายภาพหรือเมนูตั้งคาในโหมดเลอืกฉาก -----------------------
กดปุม MENU ในโหมดถายภาพ จากน้ันกดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือกแถบ [MODE] ตอนนี้ใหกด
ปุม ADJ./OK " หนึ่งครั้งเพือ่แสดงเมนูถายภาพ หรือสองครั้งเพื่อแสดงเมนูต้ังคา ใหดูหนา 100 หรือ 
หนา 166 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดการตั้งคาเมนู
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1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่SCENE
• กลองพรอมท่ีจะถายภาพ และโหมดเลอืกฉากที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นท่ีดานบนของ 
จอแสดงภาพ

2 กดปุม MENU
• หนาจอการเลอืกโหมดเลอืกฉากจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือก [บุคคล]

4 กดปุม ADJ./OK

5 จัดองคประกอบภาพ
• เมื่อตรวจพบใบหนา กลองจะแสดงกรอบขนาดเทาใบหนาท่ีตรวจพบเปนสีฟา
• สามารถแสดงไดถึง 8 กรอบ

6 กดปุมชัตเตอรลงครึง่หนึง่
• แมวาจะตรวจพบหลายใบหนา กลองจะเลอืกโฟกัสจุดท่ีดท่ีีสุด เมื่อโฟกัสใบหนาท่ี 
ตรวจพบไดแลว กรอบแสดงใบหนาดงักลาวจะเปลี่ยนเปนสเีขียว หากกลองไม 
สามารถโฟกัสใบหนาท่ีตรวจพบได กรอบจะหายไป

• คาแสงและไวตบาลานซจะถูกล็อคไว

7 คอยๆ กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
กลองอาจจะไมสามารถตรวจพบใบหนาไดในกรณีตอไปนี้:
• เมื่อถายใบหนาดานขาง ใบหนาเอียง หรือมีการเคลื่อนไหว
• เมื่อกลองเอียงหรือกลับหัว (ปุมชตัเตอรอยูดานลาง)
• เมื่อใบหนามีวัตถุบังอยูครึ่งหนา
• เมื่อใบหนาไมชัดเจนเพราะสภาพแสงมืดโดยรอบ
• เมื่อวัตถุตัวแบบอยูไกล (ตรวจสอบใหแนใจวาใบหนาที่ปรากฏบนจอแสดงภาพอยูไกลกวา 1 ชองใน

แนวตั้งที่ทําเครื่องหมายไวโดยเสนตาราง Gหนา 56)
• เมื่อใบหนาอยูที่ขอบของจอแสดงภาพ

การใชโหมดภาพบุคคล
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1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่SCENE
• กลองพรอมท่ีจะถายภาพ และโหมดเลอืกฉากที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นท่ีดานบนของ 
จอแสดงภาพ

2 กดปุม MENU
• หนาจอการเลอืกโหมดเลอืกฉากจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือก [ซูมมาโคร]

4 กดปุม ADJ./OK

5 ดันคันโยกปรับซูมไปทาง z (เทเล) หรือ Z (มุมกวาง)
• ระดบัซูมจะปรากฏบนจอแสดงภาพ

6 จัดองคประกอบภาพและกดปุมชัตเตอรลงครึง่หนึง่

7 กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• หากเลือกโหมดซูมมาโครเมื่อต้ังคาตําแหนงซูมเปนมุมกวาง (ระยะโฟกัส 28 มม.*) ตําแหนงซูมจะถูก

กําหนดไวที่ 70 มม.โดยอัตโนมัติ* (*เทียบเทาระยะโฟกัสของกลอง 35 มม.)
• เมื่อใชโหมดซูมมาโคร คุณสามารถถายภาพระยะใกลไดตามระยะดังนี้:

(*) เทียบเทาระยะโฟกัสของกลอง 35 มม.

• หาก [คุณภาพ/ขนาดภาพ] ถูกต้ังคาไวที่ 3456 × 2592 และ [ภาพดิจติอลซมู] ถูกต้ังคาไวที่ 
[ปรับขนาดอัตโนมติั] กลองจะเปดใชงานฟงกชันซูมปรับขนาดอัตโนมัติ (Gหนา 185)

การถายภาพในโหมดซูมมาโคร

ระยะโฟกัส (*) ระยะถายใกลสดุ 
(จากดานหนาของเลนส)

ระยะการถายภาพ

70 มม. ประมาณ 1 ซม. ประมาณ 19 มม. × 14 มม.
(เมื่อไมใชดิจิตอลซูม)

335 มม. ประมาณ 1 ซม. ประมาณ 4.0 มม. × 3.0 มม.
(เมื่อใชดิจิตอลซูม 4.8 เทา)
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โหมดนี้จะสรางภาพที่จะปรากฏเปนภาพดิโอรามาหรือภาพที่มีลักษณะคลายกับการถาย
จากแบบจําลองขนาดเล็กซ่ึงจะเกิดผลดีท่ีสุดเมื่อถายภาพจากจุดที่อยูสูงกวา

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่SCENE
• กลองพรอมท่ีจะถายภาพ และโหมดเลอืกฉากที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นท่ีดานบนของ 
จอแสดงภาพ

2 กดปุม MENU
• หนาจอการเลอืกโหมดเลอืกฉากจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือก [ภาพยอสวน]

4 กดปุม ADJ./OK

5 ใหกดปุม Fn
• การตัง้คาถายภาพยอสวนจะปรากฏบนจอภาพ 
โดยที่พ้ืนท่ีท่ีไมอยูในโฟกสัจะแสดงเปนสเีทาใน
ภาพสุดทาย

• กดปุม DISP. เพ่ือออกจากฟงกชันน้ีโดยไมถาย
ภาพ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่ถายภาพในแนวตั้ง กดปุม D เพื่อปรับตําแหนงพื้นที่ที่
จะโฟกัสอีกครั้ง

การถายภาพในโหมดการถายภาพยอสวน



80

ประเภทโหมดถ ายภาพ

3

6 กดปุม ADJ./OK ! หรือ " เพื่อยาย
ตําแหนงพื้นทีท่ี่จะโฟกัส
• กดปุม Fn หากตองการความชวยเหลอื กดปุม Fn 
อีกครั้งเพ่ือลบวิธีใชออกจากจอภาพ

7 กดปุม ADJ./OK # หรอื $ เพื่อเลอืก
ความกวางของพื้นที่ทีจ่ะโฟกัส

8 กดปุม ADJ./OK

9 จัดองคประกอบภาพและกดปุมชัตเตอรลงครึง่หนึง่

10 กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• [ต้ังคาภาพ] จะไมมีใหเลือกในโหมดการถายภาพยอสวน
• โฟกัสภาพสุดทายจะแตกตางเล็กนอยจากภาพที่ปรากฏบนจอภาพทันทีที่ถายภาพเสร็จ
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1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่SCENE
• กลองพรอมท่ีจะถายภาพ และโหมดเลอืกฉากท่ีเลอืกไวจะปรากฏขึน้ท่ีดานบนของ จอแสดงภาพ

2 กดปุม MENU
• หนาจอการเลอืกโหมดเลอืกฉากจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือก [โหมดแกภาพเอียง]

4 กดปุม ADJ./OK

5 กดปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• หนาจอจะแจงวากลองกําลังประมวลผลภาพ จากนั้นพ้ืนท่ีท่ีตองแกไขจะปรากฏขึ้นใน
กรอบสสีม กลองสามารถตรวจพบพื้นท่ีแกไขไดถึงหาจุด

• หากไมสามารถตรวจพบพื้นท่ีเปาหมาย ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น 
ภาพตนฉบับจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

• หากตองการเลอืกพ้ืนท่ีแกไขอื่น ใหเลื่อนกรอบสีสมไปยังพ้ืนท่ีเปาหมายดวยการกดปุม 
ADJ./OK $

• หากตองการยกเลิกการแกภาพเอียง ใหกดปุม ADJ./OK ! แมวาจะยกเลิกการแก 
ภาพเอียง ภาพตนฉบับจะไมมีการเปลีย่นแปลง

6 กดปุม ADJ./OK
• หนาจอจะแจงวากลองกําลังแกไขภาพ จากนั้นภาพที่แกไขแลวจะถกูบันทึก 
ภาพตนฉบับจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่เลือก [โหมดแกภาพเอียง] โปรดทราบวา:
• หากตองการถายวัตถตัุวแบบใหใหญมากทีสุ่ดเทาทีเ่ปนไปได ใหจัดตําแหนงที่สามารถมองเหน็สดัสวน

ทัง้หมดของวัตถตัุวแบบในจอแสดงภาพ
• กลองอาจจะไมสามารถตรวจพบวัตถุตัวแบบไดในกรณีตอไปนี้:

• เมื่อภาพอยูนอกโฟกัส
• เมื่อไมสามารถมองเห็นมุมทั้งสี่ของวัตถุตัวแบบไดอยางชัดเจน
• เมื่อแยกแยะวัตถุตัวแบบกับฉากหลงัไดยาก
• เมื่อฉากหลังมคีวามซับซอน

• กลองจะบันทึกไวสองภาพ ภาพหนึ่งกอนการแกไข และอีกภาพหนึ่งหลังการแกไข หากจํานวนภาพที่
สามารถถายไดมนีอยกวาสองภาพ คุณจะไมสามารถถายภาพนี้ได

• กลองอาจจะไมสามารถตรวจพบพืน้ทีแ่กไขไดอยางถกูตอง หากฟงกชนั [พิมพวันทีบ่นภาพ] เปดใชงานอยู

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
นอกจากนี้ คุณสามารถแกไขการเอียงของภาพนิ่งที่ถายไวกอนหนานี้ได (Gหนา 152)

การใชโหมดแกภาพเอียง
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หากคุณตองการถายภาพดวย [โหมดตัวอักษร] ในโหมดเลือกฉาก คุณสามารถใชปุม 
ADJ./OK เพื่อเปล่ียนระดับความเขมของตัวอักษร
คุณสามารถเลือกจาก [เขม] [ปกติ] และ [ออน]

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่SCENE

2 กดปุม MENU
• หนาจอการเลอืกโหมดเลอืกฉากจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือก 
[โหมดตัวอักษร] จากนัน้กดปุม ADJ./OK

4 กดปุม ADJ./OK
• เมนูความเขมตัวอักษรจะปรากฏขึ้น

5 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกการ
ต้ังคาความเขมที่ตองการ
• นอกจากนี้ คณุยังสามารถกดปุมชัตเตอรเพ่ือ 
ถายภาพได

6 กดปุม ADJ./OK
• การตัง้คาความเขมตวัอักษรไมปรากฏบนหนาจอ

การเปลี่ยนความเขมตัวอกัษร

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหใชเมนูถายภาพหรือปุม ADJ./OK บทนี้จะอธบิายวิธีการงายๆ ในการเปลี่ยน 
การต้ังคาดวยปุม ADJ./OK
หากตองการใชเมนูถายภาพ ใหดู “การใชเมนู” (Gหนา 100)
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หมุนปุมเลือกโหมดไปที่ MY1 หรือ MY2 เพื่อใหคุณถายภาพไดดวยคาที่ต้ังไวลวงหนา ใช 
[กําหนดคาตั้งเอง] ในเมนูต้ังคาเพื่อต้ังคา MY1 และ MY2 (Gหนา 171)

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่MY1 หรอื MY2
• หมุนปุมเลือกโหมดไปที่ MY1 เพ่ือตัง้คาสําหรับ [MY1] ใน 

[กําหนดคาตัง้เอง]
• หมุนปุมเลือกโหมดไปที่ MY2 เพ่ือตัง้คาสําหรับ [MY2] ใน 

[กําหนดคาตัง้เอง]

2 กดปุมชัตเตอร

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของกลองไดในโหมดคาต้ังเอง การเปลี่ยนโหมดหรือปดการทํางานของ 
กลองจะทําใหคาที่เปลี่ยนไปกลับสูคา MY1 และ MY2 ที่ต้ังไวแตแรก

โหมดคาตั้งเอง (MY1/MY2)
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“ชวงไดนามิก” ของกลองดิจิตอลหมายถึง ชวงความสวางที่กลองสามารถประมวลผลได 
เมื่อคุณถายภาพที่มีความเขมแสงสูง เชน มีท้ังวัตถุตัวแบบที่อยูใตแสงอาทิตยและวัตถุ
ตัวแบบที่อยูในรม พื้นที่สวางจะสวางเกินไป และภาพจะดูไมเปนธรรมชาติ ท้ังนี้เนื่องจาก
ชวงความสวางที่กลองสามารถประมวลผลไดน้ันแคบกวาที่สายตาของมนุษยทําได 
เม่ือคุณหมุนปุมเลือกโหมดไปที ่Q และถายภาพ ภาพทีถ่ายจะมีการไลโทนแสงทีดู่ราบร่ืน
จากพืน้ท่ีสวางไปยังพ้ืนท่ีมืด ทําใหคุณสามารถเกบ็ภาพท่ีดูเปนธรรมชาติมากย่ิงข้ึน

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
ในโหมดขยายชวงไดนามิกเปนสองเทา กลองจะถายภาพตอเนื่องสองภาพดวยดวยคาแสงที่แตกตางกัน 
จากนั้นจะรวมพื้นที่ที่มคีาแสงที่เหมาะสมเขาดวยกัน โหมดนี้จะใชเวลาในการถายภาพนานกวาโหมด
อ่ืนๆ ดังนั้นจึงตองระวังไมใหกลองสั่นเมื่อถายภาพ สัญลักษณ J จะปรากฏขึ้นอยูตลอดเวลา

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่Q
2 กดปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ

โหมดขยายชวงไดนามิกเปนสองเทา (Q)

ภาพตอเน่ืองสองภาพ รวมและบันทึก
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ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• ดิจิตอลซูมจะปดใชงาน
• ไมสามารถใชแฟลชได
• [AF ตอเนื่อง] จะไมมีใหเลือกใน [โฟกัส] (Gหนา 103)
• โหมดขยายชวงไดนามกิเปนสองเทาอาจจะไมไดผล หากสถานทีถ่ายภาพมแีสงสวางหรอืมดืมากเกนิไป
• ควรใชการวดัแสง [หลายจดุ]
• เมื่อถายภาพวัตถุตัวแบบที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ว วัตถุตัวแบบอาจมีรูปรางผิดเพี้ยนในภาพที่บันทึก
• แสงกะพริบจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนตอาจปรากฏเปนแถบเสนในแนวนอน  ทั้งนี้ หลอดไฟ

ฟลอูอเรสเซนตอาจสงผลกระทบตอสีและความสวาง

คุณสามารถเลือกการขยายชวงไดนามิกไดจาก 5 ระดับ ต้ังแต [อัตโนมัติ], [นอยมาก], 
[นอย], [ปานกลาง] หรือ [มาก] ย่ิงระดับการขยายชวงไดนามิกสูงมาก ชวงความสวางที่
กลองจะประมวลผลภาพจะยิ่งเพิ่มมากข้ึน

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่Q
2 แสดงเมนูถายภาพ

• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 100

3 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ขยายชวง
ไดนามิก] และกดปุม $

4 กดปุม !" เพื่อเลือกการตั้งคา จากนัน้
กดปุม ADJ./OK

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
หากกําหนด [AF ล็อค] ใหปุม Fn ระบบจะลอ็คคาแสงไมไดเมื่อเลือก [อัตโนมัติ] สําหรับ [ขยายชวง
ไดนามิก]

เอฟเฟคขยายชวงไดนามิก



86

ประเภทโหมดถ ายภาพ

3

โหมดนี้จะบันทึกภาพสองภาพ ไดแก ภาพที่ถายโดยขยายชวงไดนามิก และภาพที่ถาย
โดยการถายภาพปกติ

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่Q
2 แสดงเมนูถายภาพ

• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 100

3 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[เพิ่มถายภาพปกติ] และกดปุม $

4 กดปุม !" เพื่อเลือก [เปด] จากนั้นกด
ปุม ADJ./OK

5 กดปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• หนาจอการยนืยันจะแสดงการเปรียบเทียบ
ระหวางภาพที่ถายโดยการถายภาพปกตกิับ
ภาพที่ถายโดยขยายชวงไดนามิก

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
กราฟแสดงคาแสงสําหรับทั้งสองภาพจะปรากฏขึ้นบนหนาจอการยืนยันในขั้นตอนที่ 5 เมือ่ [เวลายืนยัน
ภาพบนจอ LCD] ถูกต้ังคาไวที่ [เปดคาง] (Gหนา 182) หนาจอการยืนยันจะยังคงปรากฏอยู ดังนั้น 
คุณสามารถยืนยันกราฟแสดงคาแสงและเปรียบเทียบภาพไดอยางงายดาย

เพ่ิมถายภาพปกติในโหมดขยายชวงไดนามิกเปนสองเทา

ภาพที่ถายโดย
การถายภาพปกติ

ภาพที่ถายโดย
ขยายชวงไดนามิก
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หมุนปุมเลือกโหมดไปที่ R เพื่อเลือกใชฟงกชันการถายภาพตอเนื่อง

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
การบันทึกภาพลงหนวยความจําภายในอาจใชเวลานานกวา

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ไมสามารถใชแฟลชได
• ฟงกชนัลดภาพสั่นไหวไมสามารถใชในโหมดถายตอเนื่อง หากคุณหมุนปุมเลือกโหมดไปที่ R ขณะที่

เปดใชงานฟงกชนัลดภาพสั่นไหว E จะหายไปจากจอแสดงภาพ
• โฟกัส คาแสง และไวตบาลานซจะถูกล็อคไวในโหมดถายตอเนื่อง
• ความไวแสงจะสูงขึ้นในโหมดถายภาพตอเนื่อง
• เมื่อ [หมายเลขลําดับของการด] ถูกต้ังคาไวที่ [เปด] (Gหนา 193) และตัวเลขสี่หลักสุดทายของ

หมายเลขไฟลเกิน “9999” ระหวางการถายตอเนื่อง จะมีการสรางโฟลเดอรแยกตางหากในการด
หนวยความจํา SD และภาพที่ถายมาเกินจากโหมดถายตอเนื่องจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรนี้

การเปลีย่นการตั้งคาในเมนูถายภาพหรือเมนูตั้งคาในระหวาง
โหมดถายตอเน่ือง ---------------------------------------------------------------------------------------
กดปุม MENU ในโหมดถายภาพ จากน้ันกดปุม ADJ./OK !"#$ เพือ่เลือกแถบ [MODE] ตอนนี้ใหกด
ปุม ADJ./OK " หนึ่งครั้งเพือ่แสดงเมนูถายภาพ หรือสองครั้งเพื่อแสดงเมนูต้ังคา ใหดูหนา 100 หรือ 
หนา 166 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดการตั้งคาเมนู

น่ีคือโหมดตอเนื่องปกติ ภาพจะถูกถายอยางตอเนื่องตราบใดที่คุณกดปุมชัตเตอรคางไว 
กลองจะบันทึกภาพทีละภาพ เชนเดียวกับการถายภาพปกติ

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่R
2 กดปุม MENU

• หนาจอการเลอืกโหมดถายตอเน่ืองจะปรากฏขึ้น

โหมดถายตอเนื่อง (R)

โหมดตอเน่ืองปกติ
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3 กดปุม ADJ./OK !" เพือ่เลือก 
[โหมดถายตอเนือ่ง] จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

4 จัดองคประกอบภาพจากนั้นกดปุม
ชัตเตอรคางไว
• ภาพจะถูกถายอยางตอเน่ืองตราบใดที่คุณกดปุมชัตเตอรคางไว

5 ปลอยนิว้มอืจากปุมชัตเตอรเพื่อหยุดถายภาพตอเนือ่ง

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถถายไดในโหมดถายตอเนื่องเทากับ 999 ถึงแมวาจะมีพื้นที่เหลือในหนวย
ความจําเปนจํานวน 1,000 ภาพหรือมากกวา [999] จะปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
จํานวนภาพที่สามารถถายไดในโหมดถายตอเนื่องขึ้นอยูกับการตั้งคาขนาดของภาพ (Gหนา 223)

ในโหมดนี้ กลองจะถายภาพขณะที่กดปุมล่ันชัตเตอร แตกลองจะบันทึกเฉพาะภาพ 15 
เฟรมสุดทาย (ประมาณสามวินาทีสุดทายของการถายภาพ) เพื่อสรางเปนภาพรวมในหนึ่
งไฟลในรูปแบบไฟล MP (Multi-picture)

เพ่ิมตอเน่ืองM (9M)

(1) เมื่อคณุขยับน้ิวมือออกจากปุมลั่นชัตเตอร...

(2) ...กลองจะบันทึกเฟรมที่ถายในชวงสามวินาทีสุดทาย
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1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่R
2 กดปุม MENU

• หนาจอการเลอืกโหมดถายตอเน่ืองจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้ [เพิ่มตอเนื่องM (9M)]

4 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

5 จัดองคประกอบภาพจากนั้นกดปุม
ชัตเตอรคางไว
• กลองจะจดจําฉากในขณะที่คุณกดปุมชัตเตอรคางไว

6 ปลอยนิว้มอืจากปุมชัตเตอร
• การถายภาพจะสิ้นสดุลงและกลองจะบันทึกภาพที่ถาย 15 เฟรมสุดทาย (ประมาณสาม
วินาทีสุดทายของการถายภาพ) เปนหนึ่งไฟลในรูปแบบไฟล MP

• หากคณุขยับน้ิวมือออกจากปุมลัน่ชัตเตอรกอนท่ีกลองจะบันทึกภาพ 15 ภาพ ไฟล MP จะ
เก็บภาพที่ถายไวท้ังหมดในขณะที่กดปุมลั่นชัตเตอร 

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
เวลาที่ตองใชในการบันทึกภาพ 15 เฟรมอาจนานขึ้นหากมีแสงสวางนอย

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ขนาดภาพจะตั้งคาไวที่ N3456(9M)
• วันที่และการกําหนดคาของภาพแตละภาพตามลําดับจะถูกบันทึกแยกจากกัน

ไฟล MP ----------------------------------------------------------------------------------------------------
MP คือรูปแบบไฟลสําหรับการบันทึกภาพนิ่งหนึ่งชุด
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ฟงกชันเพิ่มตอเนื่อง M (2M) จะทําใหบันทึกภาพตอเนื่อง 30 ภาพใน (ประมาณ) 1 วนิาที 
(30 เฟรมตอวินาที) กอนหนาที่คุณจะปลอยปุมล่ันชัตเตอร กลองจะรวมภาพนิ่งที่ถายตอ
เนื่องเขาดวยกันเปนหนึ่งชุด แลวบันทึกภาพดังกลาวเปนหนึ่งไฟลในรูปแบบไฟล MP

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่R
2 กดปุม MENU

• หนาจอการเลอืกโหมดถายตอเน่ืองจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้ [เพิ่มตอเนื่องM (2M)]

4 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

5 จัดองคประกอบภาพจากนั้นกดปุม
ชัตเตอรคางไว
• กลองจะจดจําฉากในขณะที่คุณกดปุมชัตเตอรคางไว

6 ปลอยนิว้มอืจากปุมชัตเตอร
• การถายภาพจะสิ้นสดุลงและกลองจะบันทึกภาพที่ถาย 30 เฟรมสุดทาย (ประมาณวินาที
สดุทายของการถายภาพ) เปนหนึ่งไฟลในรูปแบบไฟล MP

• หากคณุขยับน้ิวมือออกจากปุมลัน่ชัตเตอรกอนท่ีกลองจะบันทึกภาพ 30 ภาพ ไฟล MP จะ
เก็บภาพที่ถายไวท้ังหมดในขณะที่กดปุมลั่นชัตเตอร 

เพ่ิมตอเน่ืองM (2M)

(1) เมื่อคณุขยับน้ิวมือออกจากปุมลั่นชัตเตอร...

(2) ...กลองจะบันทึกเฟรมที่ถายในชวงวินาทีสุดทาย
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ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อถายภาพวัตถุตัวแบบที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ว วัตถุตัวแบบอาจมีรูปรางผิดเพี้ยนในภาพที่บันทึก
• ภาพที่ถายอาจมีการกะพริบเปนแถบแนวนอน เมื่อถายภาพภายใตแสงไฟฟลูออเรสเซนต
• ไมมีตัวเลือกพมิพวันที่บนภาพ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ขนาดภาพจะตั้งคาไวที่ N1728(2M)
• กลองจะใชวันที่และการกําหนดคาของภาพสุดทายที่ถาย สําหรับเฟรมอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด

ไฟล MP ----------------------------------------------------------------------------------------------------
MP คือรูปแบบไฟลสําหรับการบันทึกภาพนิ่งหนึ่งชุด



92

ประเภทโหมดถ ายภาพ

3

โหมดเพิม่ตอเน่ืองS ทําใหคุณสามารถบันทึกภาพได 120 ภาพติดตอกันในชวง (ประมาณ) 
1 วนิาที (120 เฟรมตอวนิาที) หรือ 120 ภาพติดตอกันในชวง (ประมาณ) 2 วนิาที 
(60 เฟรมตอวนิาที) กอนท่ีคุณจะปลอยปุมชัตเตอร ภาพนิ่งท่ีถายตอติดตอกันจะถูกจัด
กลุมเขาดวยกันเปนหน่ึงชุด และถูกบันทึกเปนไฟล MP หน่ึงไฟล

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่R
2 กดปุม MENU

• หนาจอการเลอืกโหมดถายตอเน่ืองจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้
• [เพ่ิมตอเน่ืองS (ชา)] :
ภาพ 120 ภาพตดิตอกันจะถูกบันทึกใน 2 วินาที

• [เพ่ิมตอเน่ืองS (เร็ว)] :
ภาพ 120 ภาพตดิตอกันจะถูกบันทึกใน 1 วินาที

4 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

5 จัดองคประกอบภาพจากนั้นกดปุมชัตเตอร
• กลองจะถายภาพ 120 ภาพติดตอกนัโดยอัตโนมัติ
• หากคณุขยับน้ิวมือออกจากปุมลัน่ชัตเตอรกอนท่ีกลองจะบันทึกภาพ 120 ภาพ ไฟล MP 
จะเก็บภาพที่ถายไวท้ังหมดในขณะที่กดปุมลั่นชัตเตอร 

เพ่ิมตอเน่ืองS
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ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อถายภาพวัตถุตัวแบบที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ว วัตถุตัวแบบอาจมีรูปรางผิดเพี้ยนในภาพที่บันทึก
• ภาพที่ถายอาจมีการกะพริบเปนแถบแนวนอน เมื่อถายภาพภายใตแสงไฟฟลูออเรสเซนต

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ขนาดภาพจะตั้งคาไวที่ N640(VGA)
• กลองจะใชวันที่และการกําหนดคาของภาพสุดทายที่ถาย สําหรับเฟรมอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด

ไฟล MP ----------------------------------------------------------------------------------------------------
MP คือรูปแบบไฟลสําหรับการบันทึกภาพนิ่งหนึ่งชุด



94

ประเภทโหมดถ ายภาพ

3

คุณสามารถถายภาพยนตรพรอมบันทึกเสียง
คุณสามารถตั้งคาขนาดภาพเปน 640 × 480 หรือ 320 × 240 พิกเซล
คุณสามารถตั้งคาจํานวนเฟรมที่ถายตอวินาที (อัตราเร็วภาพเปนเฟรม) เปน 30 หรือ 15 
ภาพยนตรท่ีถายจะบันทึกเปนไฟล AVI

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่3

2 กดปุมชัตเตอรเพื่อเริ่มถายภาพยนตร
• ไอคอน [ REC] ท่ีกําลังกะพริบ, เวลาในการบนัทึก และเวลา
ท่ียังใชไดอีก จะปรากฏบนจอภาพขณะบันทึก

3 กดปุมชัตเตอรเพื่อหยุดถายภาพยนตร

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• ขณะที่ถายภาพยนตร เสียงการทํางานอาจถูกบันทึกไวดวย
• เวลาบันทึกสูงสุดตอการถายหนึ่งครั้งขึ้นอยูกับขนาดของการดหนวยความจํา SD (Gหนา 96) 

แมวาคุณจะมเีวลาบันทึกไดสูงสุด แตการบันทึกอาจหยุดลงโดยขึ้นอยูกับการด
• เวลาบันทึกสูงสุดตอการถายหนึ่งครั้งคือ 90 นาทีหรือเทากับ 4 GB
• ฟงกชนัลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานในโหมดภาพยนตร หากคุณหมุนปุมเลือกโหมดไปที่ 3 ขณะที่

เปดใชงานฟงกชนัลดภาพสั่นไหว E จะหายไปจากจอแสดงภาพ
• เมื่อถายภาพวัตถุตัวแบบที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ว วัตถุตัวแบบอาจมีรูปรางผิดเพี้ยนในภาพที่บันทึก
• ภาพที่ถายอาจมีการกะพริบเปนแถบแนวนอน เมื่อถายภาพภายใตแสงไฟฟลูออเรสเซนต

โหมดภาพยนตร (3)

การถายภาพยนตร
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หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ไมสามารถใชแฟลชได
• ขณะที่ถายภาพยนตร จะสามารถใชไดแตดิจิตอลซูมเทานั้น (ไดถึง 4.0 เทา) (Gหนา 40)
• เมื่อกดปุมชัตเตอรในขั้นตอนที่ 2 กลองจะโฟกัสที่วัตถุ
• เวลาบันทึกที่เหลอืจะไมเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเพราะกลองจะคํานวณความจขุองหนวยความจํา

ที่เหลือใหมในระหวางการบันทึก
• ใชเมนูถายภาพเพื่อต้ังคาขนาดภาพและอัตราเร็วภาพเปนเฟรมของภาพยนตร
• รายการเมนูถายภาพสําหรับโหมดภาพยนตรจะแตกตางจากรายการเมนูในโหมดภาพนิ่ง 

(Gหนา 98)
• แบตเตอรี่อาจหมดในระหวางถายภาพยนตรโดยขึ้นอยูกับระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ขอแนะนํา

ใหใชแบตเตอรี่ที่มีพลังงานเหลือเพียงพอ
• ขอแนะนาํใหใชการดหนวยความจาํ SD ความเรว็สงูทีมี่หนวยความจาํเพยีงพอเมือ่ถายภาพเปนเวลานาน

คุณสามารถตัง้คาจํานวนเฟรมท่ีถายตอวนิาที (อัตราเร็วภาพเปนเฟรม) ในโหมดภาพยนตร

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่3

2 กดปุม MENU
• เมนูถายภาพจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[อตัราเรว็ภาพเปนเฟรม] และกดปุม $

4 กดปุม !" เพื่อเลอืก [30 เฟรม/วินาท]ี 
หรือ [15 เฟรม/วินาที]

5 กดปุม ADJ./OK
• การตัง้คาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

เฟรมภาพยนตร ------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพยนตรประกอบดวยเฟรมภาพจาํนวนมากซึง่จะปรากฏเปนภาพเคลือ่นทีเ่มือ่แสดงภาพดวยความเร็วสงู

การตั้งคาอตัราเร็วภาพเปนเฟรม



96

ประเภทโหมดถ ายภาพ

3

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• เวลาในการบันทึกภาพยนตรอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความจุของสื่อบันทึก (หนวยความจําภายใน 

หรือการดหนวยความจํา SD) เงือ่นไขการถายภาพ ตลอดจนชนิดและผูผลิตการดหนวยความจํา SD
• เวลาบันทึกทัง้หมดโดยประมาณจะแสดงอยูดานลาง เวลาบันทกึสงูสดุตอการถายหนึ่งครั้งคือ 90 นาที

หรือเทากบั 4 GB

หนวย
ความจํา
ภายใน

1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

640 × 480
(15 เฟรม/วินาท)ี

1 นาที 
42 วินาที

18 นาท ี
20 วินาที

37 นาท ี
17 วินาที

76 นาที
41 วินาที

149 นาที 
40 วินาที

299 นาที 
50 วินาที

601 นาท ี
28 วินาที

640 × 480
(30 เฟรม/วินาท)ี

51 วินาที 9 นาที 
15 วินาที

18 นาท ี
49 วินาที

38 นาท ี
41 วินาที

75 นาท ี
31 วินาที

151 นาที 
18 วินาที

303 นาท ี
31 วินาที

320 × 240
(15 เฟรม/วินาท)ี

4 นาที 
19 วินาที

46 นาท ี
19 วินาที

94 นาท ี
11 วินาที

193 นาที 
41 วินาที

378 นาที 
2 วินาที

757 นาที 
18 วินาที

1519 นาที
 7 วินาที

320 × 240
(30 เฟรม/วินาท)ี

2 นาที 
12 วินาที

23 นาท ี
42 วินาที

48 นาท ี
13 วินาที

99 นาท ี
8 วินาที

193 นาที 
30 วินาที

387 นาที 
39 วินาที

777 นาท ี
37 วินาที
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4 เมนูถายภาพ

กดปุม MENU ในโหมดถายภาพเพื่อแสดงเมนูถายภาพ เมนูถายภาพสามารถใชเพื่อ
ต้ังคาการถายภาพตอไปนี้

เก่ียวกับเมนูถายภาพ

การต้ังคา ตัวเลือก [คาต้ังจากโรงงาน] ใหดู
ขยายชวงไดนามิก [อัตโนมติั], นอยมาก, นอย, ปานกลาง, มาก หนา 84
เพิม่ถายภาพปกติ [ปด], เปด หนา 86
คุณภาพ/ขนาดภาพ F3456(9M), [N3456(9M)], F3:2(8M), F1:1(6M), 

N3072(7M), N2592(5M), N2048(3M), N1280(1M), 
N640(VGA)

หนา 101

ขนาดภาพยนตร [640], 320 หนา 101
อัตราเร็วภาพเปนเฟรม [30 เฟรม/วินาที], 15 เฟรม/วินาที หนา 95
ความหนาแนน เขม, [ปกติ], ออน หนา 82
ขนาด [3456(9M)], 2048(3M) หนา 101
โฟกัส [AF หลายจุด], AF เฉพาะจุด, AF ตอเนื่อง, AF หลายวัตถุ, MF, 

Snap, A
หนา 103

โฟกัสตอเนื่องกอนถายภาพ [ปด], เปด หนา 107
วัดแสง [หลายจุด], หนักกลาง, เฉพาะจุด หนา 108
ต้ังคาภาพ ภาพคมชัดสีสด, [ภาพมาตรฐาน], กําหนดคาเอง, ขาวดํา, ซเีปย หนา 109
ชดเชยแสงแฟลช +2.0, +1.7, +1.3, +1.0, +0.7, +0.3, [0.0], -0.3, -0.7, -1.0, 

-1.3, -1.7, -2.0 (เพิ่มขึ้นทีละ 1/3 EV)
หนา 111

ถายครอมอัตโนมัติ [ปด], เปด, WB-BKT, CL-BKT, ถายครอมโฟกัส หนา 112
หนวงเวลาชัตเตอร [ปด], 1 วินาที, 2 วินาที, 4 วินาที, 8 วินาที หนา 117
กําหนดตั้งเวลาถายเอง รูปภาพ (1 ถึง 10 ภาพ [2 ภาพ]), 

ชวงเวลา (5 ถึง 10 วินาที [5 วิ])
หนา 118

ถายภาพตามชวงเวลา [0 วิ], 5 วินาทีถึง 1 ชัว่โมง หนา 119
ลดภาพสั่นไหว ปด, [เปด] หนา 121
จํากัดชัตเตอรชา [ปด], 1/2วิ, 1/4วิ, 1/8วิ หนา 122
พมิพวันที่บนภาพ [ปด], วันที่, วันที่และเวลา หนา 123
การชดเชยแสง +2.0, +1.7, +1.3, +1.0, +0.7, +0.3, [0.0], -0.3, -0.7, -1.0, 

-1.3, -1.7, -2.0 (เพิ่มขึ้นทีละ 1/3 EV)
หนา 124

ไวตบาลานซ อัตโนมติั, [อัตโนมัติ MP],  (กลางแจง), 
 (เมฆมาก),  (ไฟหลอดไส),  (ไฟหลอดไส2),  

(ไฟฟลูออเรสเซนต),  (ต้ังคาเอง)

หนา 126
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คาท่ีตั้งไดสําหรับโหมดถายภาพแตละโหมด -----------------------------------------------------
รายการที่แสดงจะแตกตางกันขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ ใหดูตารางตอไปนี้ ใหดูหนา 99 สําหรับขอมูล
เพิม่เติมเกี่ยวกับรายการที่สามารถกําหนดใหกับโหมดเลอืกฉากแตละโหมด

* [โหมดเงียบ] เทานั้น

ต้ังคาความไวแสง [อัตโนมติั], ความไวแสงสูง, ISO 80, ISO 100, ISO 200, 
ISO 400, ISO 800, ISO 1600

หนา 128

ใชคาต้ังจากโรงงาน หนา 130

การต้ังคา 5 SCENE EASY R Q 3

คุณภาพ/ขนาดภาพ O O O O O -
ขนาดภาพยนตร - - - - - O
อัตราเร็วภาพเปนเฟรม - - - - - O
โฟกัส O O - O O O
โฟกัสตอเนื่องกอนถายภาพ O O - O O O
ความหนาแนน - O - - - -
ขนาด - O - - - -
วัดแสง O O - O O -
ต้ังคาภาพ O O - O O -
การชดเชยแสงแฟลช O O - - - -
ถายครอมอัตโนมติั O O - - - -
ขยายชวงไดนามิก - - - - O -
เพิ่มถายภาพปกติ - - - - O -
หนวงเวลาชัตเตอร O O - - - -
กําหนดตั้งเวลาถายเอง O O - - O -
ถายภาพตามชวงเวลา O -* - - O -
ลดภาพสั่นไหว O O - - O -
จํากัดชัตเตอรชา O O - O - -
พิมพวันที่บนภาพ O O O O O -
การชดเชยแสง O O - O O -
ไวตบาลานซ O O - O O O
ต้ังคาความไวแสง O O - O - -
ใชคาต้ังจากโรงงาน O -* - - - -

การต้ังคา ตัวเลือก [คาต้ังจากโรงงาน] ใหดู
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เมือ่หมุนปุมเลือกโหมดไปที่ SCENE ---------------------------------------------------------------
เมือ่หมุนปุมเลือกโหมดไปที่ SCENE รายการที่แสดงจะแตกตางกันขึ้นอยูกับโหมดเลือกฉากที่เลือกไว ให
ดูตารางตอไปนี้

O ม ี- ไมมี

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
เมนูต้ังคาสามารถเขาใชงานไดจากภายในเมนูถายภาพ (Gหนา 165)

การต้ังคา
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คล

ก ีฬ
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พข
าว
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แบ
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Hi
gh
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on

tra
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ภา
พย

 อส
 วน

โห
มด
แก

 ภา
พเ
อ ีย
ง

โห
มด
ต ัว
อ ัก
ษร

ใหดู

คุณภาพ/ขนาดภาพ O O O O O O O O O O O - หนา 101
ความหนาแนน - - - - - - - - - - - O หนา 82
ขนาด - - - - - - - - - - - O หนา 101
โฟกัส - O O - O O O O O O O - หนา 103
โฟกัสตอเนื่องกอนถายภาพ - O O - O O O O O O O - หนา 107
วัดแสง - - - - - - O O - - O - หนา 108
ต้ังคาภาพ - - - - - - O O - - O - หนา 109
การชดเชยแสงแฟลช O O - - O O O O O O O - หนา 111
ถายครอมอัตโนมติั - - - - - - O O - - - - หนา 112
หนวงเวลาชัตเตอร - - - - - - O O - - - - หนา 117
กําหนดตั้งเวลาถายเอง O O O O O O O O O O - O หนา 118
ถายภาพตามชวงเวลา - - - - - - O - - - - - หนา 119
ลดภาพสั่นไหว O O O O O O O O O O O O หนา 121
จํากัดชัตเตอรชา O O O O O O O O O O O O หนา 122
พิมพวันที่บนภาพ O O O O O O O O O O O O หนา 123
การชดเชยแสง O O O O O O O O O O O - หนา 124
ไวตบาลานซ - O O O O O O O - O O - หนา 126
ต้ังคาความไวแสง O - - - - - O O - - O - หนา 128
ใชคาต้ังจากโรงงาน - - - - - - O - - - - - หนา 130
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1 กดปุม MENU ในโหมดถายภาพ
• เมนูถายภาพจะปรากฏขึ้น
• ในโหมดเลือกฉากหรือโหมดตอเนื่องใหกด
ปุม ADJ./OK !"#$ เพ่ือเลือกแถบ 
[MODE] จากนั้นกดปุม ADJ./OK " เมนู
การถายภาพจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลอืก
รายการเมนทูี่ตองการ
• หากกดปุม DISP. ในตอนน้ี เคอรเซอรจะเลือ่นไป
ท่ีแถบเมนูถายภาพ

• กดปุม ADJ./OK " ท่ีรายการดานลางเพื่อแสดง
หนาจอถดัไป

3 กดปุม ADJ./OK $
• การตัง้คารายการเมนูจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลอืกการ
ต้ังคา

5 กดปุม ADJ./OK
• การตัง้คาจะไดรับการยืนยัน เมนูถายภาพจะหายไปและกลองพรอมท่ีจะถายภาพ
• การกดปุม ADJ./OK # ในข้ันตอนที่ 5 เปนการยืนยันการตั้งคา และหนาจอจะกลบัไปท่ี
ข้ันตอนที่ 2

การใชเมนู

ในคําแนะนําของคูมือเลมนี้ การเลือกเมนูจะไดรับการยืนยันเมื่อคุณ “กดปุม ADJ./OK” (ดังเชนในขั้นตอนที่ 5 
ดานลาง) แตคุณยังสามารถยืนยันการตั้งคาและกลับไปยังหนาจอเมนูไดโดยการกดปุม ADJ./OK #

ระบุชวงของหนาจอท่ีแสดง
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ขนาดไฟลของภาพนิ่งที่ถายจะขึ้นอยูกับโหมดคุณภาพของภาพและการตั้งคาขนาดของ 
ภาพ สําหรับภาพยนตร ใหเลือกขนาดภาพยนตร ภาพภายในกรอบหนาจะบงบอกการ
ต้ังคาที่แสดงบนหนาจอ

ภาพนิ่ง

• เมื่อโหมดเลือกฉากถูกตั้งคาไวท่ี [โหมดแกภาพเอียง] คุณสามารถเลือก 1280 × 960 
หรือ 640 × 480

• เมื่อโหมดเลือกฉากถูกตั้งคาไวท่ี [โหมดตัวอักษร] คุณสามารถเลือก 3456 × 2592 
หรือ 2048 × 1536

ภาพยนตร

• นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจํานวนเฟรมสําหรับภาพยนตร (Gหนา 95)

โหมดคุณภาพของภาพ/ขนาดภาพ

ขนาดภาพ โหมดคุณภาพ
ของภาพ

คุณภาพ/ขนาดภาพ หมายเหตุ

3456 × 2592 F (ละเอียด)
N (ปกติ)

F3456(9M)
N3456(9M)

• สําหรับการสรางภาพพมิพขนาดใหญ
• สําหรับการดาวนโหลดไปยังคอมพิวเตอร 
เพื่อการตัดภาพหรือกระบวนการอื่นๆ3456 × 2304 F (ละเอียด) F3:2(8M)

2592 × 2592 F (ละเอียด) F1:1(6M)
3072 × 2304 N (ปกติ) N3072(7M)
2592 × 1944 N (ปกติ) N2592(5M) • สําหรับการสรางภาพพมิพ
2048 × 1536 N (ปกติ) N2048(3M)
1280 × 960 N (ปกติ) N1280(1M) • สําหรับการถายภาพจํานวนมาก
640 × 480 N (ปกติ) N640(VGA) • สําหรับการถายภาพจํานวนมาก

• สําหรับการแนบไปกับอีเมล
• สําหรับการแสดงบนเว็บไซต

ขนาดภาพ ขนาดภาพยนตร
640 × 480 640
320 × 240 320
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หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• สําหรับโหมดคุณภาพของภาพ ใหเลือกโหมดปกติ (N) หรือโหมดละเอียด (F) ขึ้นอยูกับอัตราสวนการ 

บีบอัดภาพที่ตองการ
โหมดปกติ: อัตราการบีบอัดภาพสูง ทําใหไฟลมขีนาดเลก็ โดยปกติ การถายภาพจะอยูในโหมดนี้
โหมดละเอียด: อัตราการบีบอัดภาพต่ํา ทําใหไฟลมีขนาดใหญ แตคุณภาพของภาพจะดีกวาแบบปกติ

• จํานวนภาพที่สามารถเก็บไวในหนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจํา SD ขึ้นอยูกับการต้ังคา 
[คุณภาพ/ขนาดภาพ] (Gหนา 223)

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 ตรวจสอบวาไดเลือก [คุณภาพ/
ขนาดภาพ] และกดปุม ADJ./OK $ 

3 กดปุม !" เพื่อเลือกการตั้งคาที่
ตองการ

4 กดปุม ADJ./OK
• การตัง้คาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ภาพนิ่ง

ภาพยนตร
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หากคณุถายภาพวตัถุตัวแบบในโหมดโฟกสัท่ีต้ังคาจากโรงงาน กลองจะโฟกสัโดยอัตโนมติั
ดวยโฟกัสอัตโนมติั (AF)
เลือกจากโหมดโฟกัส 7 โหมดตอไปนี้

โหมดโฟกัส

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพ่ือเลือก [โฟกสั] 
และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK
• หากคณุเลอืกการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก [AF 
หลายจุด] หรือ [AF เฉพาะจุด] สญัลักษณจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หาก [โฟกัส] ถูกตัง้คาไวท่ี [AF หลายจุด] เมื่อใชดจิิตอลซูม [โฟกัส] จะทํางานตามการ
ตัง้คา [AF เฉพาะจุด] 

• [AF ตอเนื่อง] จะไมมีใหเลอืกในโหมดถายแบบขยายชวงไดนามิค 2 เทา

 โหมดโฟกัส

สัญลักษณ โหมด คําอธิบาย
ไมมี AF หลายจุด วัดระยะทางจากพืน้ที่ AF 9 จุดและโฟกัสที่พื้นที่ AF ที่ใกลที่สุด ซึ่งจะ

ปองกันการออกนอกโฟกัสของจุดกึ่งกลางจอแสดงภาพ และทําให
คุณสามารถถายภาพไดโดยมีภาพที่ออกนอกโฟกัสนอยที่สุด

ไมมี AF เฉพาะจุด เลือกพื้นที่ AF หนึ่งจุดที่ตรงกลางจอแสดงภาพเพื่อใหกลองสามารถ
โฟกัสพืน้ที่นี้ไดโดยอัตโนมัติ

AF ตอเนื่อง วัดระยะทางโดยใชจุดกึ่งกลางของพื้นที่ AF และทําการโฟกัสวัตถุตน
แบบดวยพื้นที่ก่ึงกลาง หากวัตถุตนแบบขยับเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่
งหนึ่ง กลองจะโฟกัสตามวัตถุตนแบบอยางตอเนื่อง 

AF หลายวัตถุ ถายภาพ 7 ภาพติดตอกันโดยเปลี่ยนจุดโฟกัสไปหลายตําแหนง 
(Gหนา 104)

MF (การหาโฟกัสเอง) ทําใหคุณสามารถปรับโฟกัสไดดวยตนเอง (Gหนา 105)

Snap กําหนดระยะทางการถายภาพเปนชวงสั้นๆ (ประมาณ 2.5 ม.)

A (ระยะอนันต) กําหนดระยะทางการถายภาพที่ระยะอนันต
ระยะอนันตมีประโยชนสําหรับการถายภาพระยะไกล
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เมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง กลองจะกําหนดตําแหนงโฟกัสหลายตําแหนงโดยอัตโนมัติ 
จากนั้น เมื่อกดปุมชัตเตอรลงจนสุด กลองจะเปลี่ยนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ และ
ถายภาพ 7 ภาพติดตอกัน ภาพนิ่ง 7 ภาพจะถูกจัดกลุมเขาดวยกันเปนหนึ่งชุด และถูก
บันทึกเปนไฟล MP หนึ่งไฟล
ฟงกชันนี้จะมีประโยชนมากสําหรับการถายภาพระยะซูมเทเลและโหมดมาโคร

1 หมุนปุมเลือกโหมดไปที ่5

2 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

3 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [โฟกัส] 
และกดปุม $

4 กดปุม !" เพื่อเลือก [AF หลายวัตถ]ุ 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

AF หลายวัตถุ



105

เมน ูถ ายภาพ

4

5 จัดองคประกอบภาพและกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึง่
• กลองจะตรวจจับตําแหนงโฟกัสหลายตําแหนง
โดยอัตโนมัติ

• สญัลกัษณ V จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เมื่อตรวจ
พบตําแหนงโฟกัส

• ตําแหนงโฟกัสท่ีกําหนดจะปรากฏขึ้นในระหวาง
แสดงภาพเทาน้ัน (Gหนา 134)

• หากไมสามารถตรวจพบตําแหนงโฟกัส สัญลักษณ V จะกะพริบบนหนาจอ

6 กดปุมชัตเตอรลงจนสุด
• การถายภาพตอเนื่องจะเริ่มตน และเมื่อถายได 7 เฟรม ก็จะถูกบันทึกเปนไฟล MP หน่ึงไฟล

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• ฟงกชนันี้สามารถใชงานไดเฉพาะในโหมดถายภาพอัตโนมัติเทานั้น
• ไมสามารถใชแฟลชได
• การต้ังคา [หนวงเวลาชตัเตอร] จะปดใชงาน (Gหนา 117)
• ฟงกชนัลดภาพสั่นไหวไมสามารถใชงานได หากมีการต้ังคา [AF หลายวัตถุ] ไวในขณะที่เปดใชงาน

ฟงกชนัลดภาพสั่นไหว E จะเปลี่ยนเปน F

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากเปดใชงานฟงกชันนี้เมื่อใชดิจิตอลซูม กลองจะปดใชงานดิจิตอลซูมและถายภาพที่ระดับขยาย

ขนาดสูงสุดสําหรับออปติคัลซูม (10.7 เทา)
• [ไวตบาลานซ] จะทํางานตามการตั้งคา [อัตโนมัติ] แมวาจะถูกต้ังคาไวที่ [อัตโนมัติ MP]

ไฟล MP ----------------------------------------------------------------------------------------------------
MP คือรูปแบบไฟลสําหรับการบันทึกภาพนิ่งหนึ่งชุด

หากกลองไมสามารถโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถหาโฟกัสดวยตนเอง (MF: การหา
โฟกัสเอง)
การหาโฟกัสเองทําใหคุณสามารถถายภาพที่ระยะทางคงที่

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

การหาโฟกัสเอง (MF)
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2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [โฟกัส] 
และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [MF]

4 กดปุม ADJ./OK
• [MF] และแถบโฟกัสจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

5 กดปุม ADJ./OK คางไวตามตองการ
• การกดปุม ADJ./OK คางไวจะขยายขนาดเฉพาะตรงกลางหนาจอเทาน้ัน
• การกดปุม ADJ./OK คางไวอีกครั้งจะเปลี่ยนจากมุมมองขยายกลับสูมุมมองปกติ

6 ปรบัตําแหนงซูมโดยใชคันโยกปรบัซูมตามตองการ
• แถบซูมจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อใชคนัโยกปรับซูมเทาน้ัน

7 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อปรับโฟกัส
• การกดปุม ADJ./OK ! จะปรับโฟกัสไปยังวตัถุท่ีอยูไกลออกไป
• การกดปุม ADJ./OK " จะปรับโฟกัสไปยังวัตถุท่ีอยูใกลเขามา

8 กดปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ในโหมดเลือกฉาก คุณสามารถใชฟงกชันปรับโฟกัสเองไดเมือ่เลือก [โหมดเงียบ] หรือ [ซูมมาโคร] หรือ 

[โหมดแกภาพเอียง] ไว
• นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชการหาโฟกัสเองเพื่อโฟกัสวัตถุภายในระยะการถายภาพมาโครไดอีกดวย

¡´¤ˆÒ§¡´¤ˆÒ§¡´¤ˆÒ§¡´¤ˆÒ§
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หากเลือก [เปด] เมื่อเลือก [AF หลายจุด], [AF เฉพาะจุด], [AF ตอเนื่อง] หรือ [AF หลาย
วัตถุ] ไวสําหรับ [โฟกัส] (Gหนา 103) กลองจะจับโฟกัสตอไปแมคุณจะไมไดกด
ปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งก็ตาม ซ่ึงจะทําใหลดเวลาที่ตองใชในการโฟกัสเมื่อจะถายภาพ 
ทําใหเกิดการตอบสนองชัตเตอรดีย่ิงข้ึน

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลือก [โฟกัสตอ
เนือ่งกอนถายภาพ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาที่
ตองการ

4 กดปุม ADJ./OK

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
ฟงกชันโฟกัสตอเนื่องกอนถายภาพจะไมมีใหเลือกเมือ่เลือก [MF], [Snap] หรือ [A] ไวสําหรับ [โฟกัส]

โฟกัสตอเนื่องกอนถายภาพ



108

เมน ูถ ายภาพ

4

คุณสามารถเปลี่ยนวิธกีารวัด (ชวงที่ใชสําหรับการวดั) ท่ีใชเพื่อกําหนดคาแสง
โหมดวัดแสงมีสามโหมด

โหมดวัดแสง

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลือก [วัดแสง] 
และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาที่
ตองการ

4 กดปุม ADJ./OK
• หากคณุเลอืกการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก 

[หลายจุด] สัญลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

โหมดวัดแสง

สัญลักษณ โหมด คําอธิบาย
(ไมมี) หลายจุด ระยะการถายภาพทั้งหมดจะถูกแบงออกเปน 256 สวน และแตละสวนจะถูกวัดเพื่อ

กําหนดคาแสงโดยรวม
หนักกลาง ทุกสวนของภาพจะถูกวัดแสงโดยเนนไปที่สวนตรงกลางภาพเพือ่กําหนดคาแสง

ใชการวดัแบบนี้เมือ่ความสวางของสวนตรงกลางและสวนรอบๆ มคีวามแตกตางกนั
เฉพาะจุด เฉพาะสวนกลางของภาพเทานัน้ทีจ่ะถูกวัดเพื่อกําหนดคาแสง

ใชการต้ังคานี้เมือ่คุณตองการถายภาพที่สวนตรงกลางมคีวามสวาง ซึ่งจะเปน 
ประโยชนหากมคีวามแตกตางที่เห็นไดชัดในความเขมแสงหรือยอนแสง
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คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพของภาพ รวมทั้งความเขมแสง ความคมชัด สี และสีสดได
คุณสามารถเลือกจากการตั้งคาคุณภาพของภาพตอไปน้ี

โหมดคุณภาพของภาพ

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[ต้ังคาภาพ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือกคุณภาพของ
ภาพทีต่องการ
• คณุสามารถตัง้คาสําหรับ [กําหนดคาเอง] 

(Gหนา 110) หากมีการตัง้คาอยูแลว คณุสามารถตั้งคาคณุภาพของภาพไดโดย
การเลือก [กําหนดคาเอง]

4 กดปุม ADJ./OK
• หากคณุเลอืกการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก [ภาพ
มาตรฐาน] สญัลักษณจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
[สี] [ขาวดํา] และ [ซีเปย] สามารถเลอืกไดในโหมดขยายชวงไดนามิกเปนสองเทา

คุณภาพและสีของภาพ

ประเภท คําอธิบาย
ภาพคมชัดสีสด ถายภาพที่สีเขม สดใส โดยใชความเขมแสงและความคมชัดสูงขึ้น และระดับ

ความสดของสีมากท่ีสุด
ภาพมาตรฐาน สรางภาพดวยคุณภาพปกติ
กําหนดคาเอง คุณสามารถเลือกจากระดับ [ความเขมแสง] [ความคมชัด] และ [สีสด] ได

หาระดับ (Gหนา 110)
ขาวดํา สรางภาพขาวดํา
ซีเปย สรางภาพโทนซีเปย
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1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ต้ังคาภาพ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [กําหนดคาเอง] และกดปุม $
• หนาจอ [ตั้งคาภาพ] ปรากฏขึ้น
• หากมีการตัง้คาอยูแลว คณุสามารถตัง้คาคณุภาพของภาพไดโดยการเลอืก [กาํหนดคาเอง]

4 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือก 
[ความเขมแสง] [ความคมชัด] และ 
[สสีด] และกดปุม #$ 
เพื่อปรับการตั้งคา

5 กดปุม ADJ./OK
• การตัง้คา [กําหนดคาเอง] ถูกบันทึก และหนาจอจะกลบัไปท่ีเมนูถายภาพ

6 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

การกําหนดคาเอง
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คุณสามารถปรับความเขมของแสงไฟแฟลชได คุณสามารถตั้งคาความเขมของแสงแฟลช
ต้ังแต -2.0 EV ถึง +2.0 EV โดยเพิ่มข้ึนทีละ 1/3 EV

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ชดเชยแสงแฟลช] และกดปุม $
• แถบการชดเชยแสงแฟลชจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม !" เพื่อตั้งคา

4 กดปุม ADJ./OK
• การตัง้คาจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพยกเวน 
เมื่อโหมดแฟลชถูกตัง้คาไวท่ี [ปดแฟลช]

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชแฟลช ใหดูหนา 43

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
การชดเชยแสงแฟลชอาจไมทํางานนอกระยะแสงแฟลช (Gหนา 43)

การชดเชยแสงแฟลช
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การถายภาพครอมคือฟงกชันสําหรับการถายภาพติดตอกันโดยมีการเปลี่ยนคาแสง 
ไวตบาลานซ สี หรือตําแหนงโฟกัสโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ฟงกชนันี้ไมสามารถใชงานไดในโหมดขยายชวงไดนามิกเปนสองเทา โหมดถายภาพ Easy และ

โหมดถายตอเนื่อง
• การถายภาพครอมไมสามารถใชงานไดเมื่อ [โฟกัส] ถูกต้ังคาไวที่ [AF หลายวัตถุ]
• ไมสามารถใชแฟลชได
• การต้ังคา [หนวงเวลาชตัเตอร] จะปดใชงาน (Gหนา 117)
• การกําหนด [AT-BKT] [WB-BKT] [CL-BKT] หรือ [ถายครอมโฟกัส] ใหกับปุม Fn (ฟงกชัน) ดวย 

[ต้ังคาปุม Fn] (Gหนา 174) ทําใหคุณสามารถสลับระหวางการเปดและปดใชงานไดโดยการกด
ปุม Fn (Gหนา 66)

เมื่อฟงกชันถายครอมอัตโนมัติถูกตั้งคาไวท่ี [เปด] กลองจะถายภาพตอเนื่องสามภาพที่
ระดับคาแสงสามระดับโดยอัตโนมัติ (-0.5 EV, ±0 และ +0.5 EV) ข้ึนอยูกับระดับคาแสงที่
ต้ังคาไว

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลือก [ถายครอม
อัตโนมัติ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [เปด]

4 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

การถายภาพครอม

ถายครอมอัตโนมัติ
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5 กดปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• จะมกีารถายภาพตอเนือ่งสามภาพที ่±0, -0.5 EV 
และ +0.5 EV ขึ้นอยูกบัการตั้งคาการชดเชยแสง
ทีต่ั้งคาไว เมือ่ถายภาพเสร็จเรียบรอย ภาพนิ่งทั้ง 
สามภาพจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพ ภาพจะ 
เรียงจากซายไปขวาที ่-0.5 EV (มดืกวา) 
การต้ังคาการชดเชยแสงมาตรฐาน และ +0.5 EV 
(สวางกวา)

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• การชดเชยแสงสามารถเปลี่ยนไดโดยใชเมนูถายภาพ (Gหนา 124)
• [ไวตบาลานซ] จะทํางานตามการตั้งคา [อัตโนมัติ] แมวาจะถูกต้ังคาไวที่ [อัตโนมัติ MP]

ฟงกชันถายครอมไวตบาลานซจะบันทึกภาพสามภาพโดยอัตโนมัติ - ภาพสีแดง ภาพสี
นํ้าเงิน และภาพไวตบาลานซปจจุบัน
ฟงกชันนี้มีประโยชนหากคุณไมสามารถกําหนดไวตบาลานซท่ีเหมาะสมได

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพ่ือเลอืก 
[ถายครอมอตัโนมติั] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [WB-BKT]

4 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

ถายครอมไวตบาลานซ
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5 กดปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• ภาพสามภาพ (ภาพสีแดง ภาพสีเทียบเทา
ไวตบาลานซปจจุบัน และภาพสนํ้ีาเงิน) จะถูก
บันทึกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ไวตบาลานซสามารถเปลี่ยนไดโดยใชเมนูถายภาพ (Gหนา 126)
• หาก [ต้ังคาภาพ] ถูกต้ังคาไวที่ [ขาวดํา] หรือ [ซีเปย] ฟงกชันถายครอมไวตบาลานซสามารถตั้งคาได 

แตฟงกชันจะไมทํางาน

ในโหมดถายครอมสี กลองจะบันทึกสามภาพ ไดแก ภาพขาวดํา ภาพสี และภาพซีเปย

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพ่ือเลอืก 
[ถายครอมอตัโนมติั] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [CL-BKT]

4 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

5 กดปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• กลองจะบันทึกสามภาพ ไดแก ภาพขาวดํา 
ภาพสี และภาพซีเปย

ถายครอมสี
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ความเขมแสง ความคมชัด และสีสดเมือ่ถายภาพครอม -------------------------------------
ขณะที่ถายภาพโดยใชฟงกชันถายครอม กลองจะใชคาความเขมแสง ความคมชัด และสีสดที่ได
กําหนดไวใน [ต้ังคาภาพ] อยางไรก็ตาม คาสําหรับ [ภาพมาตรฐาน] ใน [ต้ังคาภาพ] จะถูกนํามาใชเมื่
อต้ังคา [ต้ังคาภาพ] เปน [ขาวดํา] หรือ [ซีเปย]

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใหกลองจับโฟกัสในอ่ืนโดยอัตโนมัติโดยจะถายครั้งละหาภาพ

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพ่ือเลอืก 
[ถายครอมอตัโนมติั] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [ถายครอม
โฟกัส] และกดปุม $

4 กดปุม ADJ./OK #$ เพื่อกําหนดชวงข
องตําแหนงโฟกัส

5 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

6 กดปุมชัตเตอรลงครึง่หนึง่
• กลองจะโฟกัสตามการตั้งคา [โฟกสั]

7 กดปุมชัตเตอรลงจนสุด
• กลองจะถายภาพตอเน่ือง 5 ภาพตามตําแหนง
โฟกสัในขั้นตอนที่ 6

ถายครอมโฟกสั

¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¡ÒÃºÑ¹·Ö¡

ä¡Åä¡Å ã¡Å̂ã¡Åˆ
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หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อ [โฟกัส] ถูกต้ังคาไวที่ [MF] กลองจะถายภาพแรก เดิมตามที่ต้ังไวในตอนที่ใช [MF]
• [ไวตบาลานซ] จะทํางานตามการตั้งคา [อัตโนมัติ] แมวาจะถูกต้ังคาไวที่ [อัตโนมัติ MP]
• กลองจะถายภาพและบันทึกภาพตามลําดับตอไปนี้

* โฟกัสที่กําหนดไวโดยใชตัวเลือกที่เลือกไวลาสุดสําหรับ [โฟกัส] (Gหนา 103)

ตําแหนงโฟกัส ดานหนา กลาง * ดานหลัง
ลําดับการถายภาพ 2 3 1 4 5
ลําดับการบันทึก 1 2 3 4 5
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คุณสามารถเลือก [1 วินาที] [2 วินาที] [4 วินาที] หรือ [8 วนิาที] สําหรับหนวงเวลาชัตเตอร
ดวยการใชหนวงเวลาชัตเตอรนาน คุณสามารถเก็บภาพความเคลื่อนไหวของวัตถุตัวแบบ
ท่ีเคลื่อนที่ เชน หางของพลุและไฟรถยนตเมื่อถายภาพในตอนกลางคืน

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลือก 
[หนวงเวลาชัตเตอร] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK
• การตัง้คาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อใชหนวงเวลาชัตเตอรนาน ความเร็วชัตเตอรอาจลดลงและภาพไมชัดได ถือกลองใหนิ่งโดยการใช 

ขาต้ังกลองเมื่อถายภาพ
• ฟงกชนัลดภาพสั่นไหวไมสามารถใชไดเมื่อใชหนวงเวลาชัตเตอรนาน หากมีการต้ังคาหนวงเวลา

ชัตเตอรนานไวในขณะที่เปดใชงานฟงกชันลดภาพสั่นไหว E จะเปลี่ยนเปน F
• ขณะที่ถายภาพดวยหนวงเวลาชัตเตอรนาน จอแสดงภาพจะปด
• ฟงกชนันี้ไมสามารถใชงานไดในโหมดถายครอม AF หลายวัตถุ โหมดขยายชวงไดนามิกเปนสองเทา 

โหมดถายภาพ Easy หรือโหมดถายตอเนื่อง
• กลองจะใชการหนวงเวลาถายภาพเพือ่ลดสัญญาณรบกวน เวลาที่ใชในการประมวลผลภาพโดยประ

มาณจะเทียบเทากับเวลาหนวงภาพ
• คาความไวแสงสูงสุดในการหนวงเวลาถายภาพคือ ISO 400 หากคาที่คุณเลือกไวในขณะนั้นอยูชวง 

ISO 800 และ ISO 1600 กลองจะเปลี่ยนคาความไวแสงเปน ISO 400 โดยอัตโนมติั (Gหนา 128)

หนวงเวลาชตัเตอรนาน

1 ÇÔ1 ÇÔ
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ต้ังคาชวงเวลาถายภาพและจํานวนภาพดังที่ไดแสดงไวดานลาง เมื่อคุณตองการถายภาพ
หลายภาพดวยการกําหนดตั้งเวลาถายเอง

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [กําหนดต้ังเวลาถายเอง] และกดปุม $
• หนาจอการตัง้คาจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม #$ เพื่อเลอืก [รูปภาพ] และ 
[ชวงเวลา] และกดปุม !" เพื่อตั้งคา

4 กดปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
หลังจากการตั้งคา [กําหนดตั้งเวลาถายเอง] เมื่อกลองพรอมถายภาพ ใหกดปุม t (ต้ังเวลาถาย) และ
เปลี่ยนการตั้งเวลาถายไปที่ [กําหนดเอง] สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการถายภาพดวยฟงกชันนี้ ใหดู
หนา 45

การถายภาพหลายภาพดวยการกําหนดตั้งเวลาถายเอง

คาที่ต้ังได คําอธิบาย
รูปภาพ ตั้งคานี้ระหวาง 1 ถึง 10 ภาพ คาต้ังจากโรงงานคือ [2 ภาพ]
ชวงเวลา ต้ังคานี้ระหวาง 5 ถึง 10 วินาที คาต้ังจากโรงงานคือ [5 วิ]
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คุณสามารถตั้งคากลองเพื่อถายภาพในชวงเวลาที่กําหนดโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชวงเวลาถายภาพตั้งแต 5 วินาทีถึง 1 ช่ัวโมงโดยเพิ่มข้ึนทีละ 5 วินาที

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[ถายภาพตามชวงเวลา] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อตั้งคาชั่วโมง
• หากตองการยกเลิกการถายภาพชวงเวลา ใหกด
ปุม DISP. เพ่ือกลับไปท่ีเมนูถายภาพ

4 กดปุม $ เพือ่เลือ่นไปที่การต้ังคานาท ี
จากนัน้กดปุม !" เพื่อตั้งคานาที
• คณุสามารถกดปุม !" คางไวเพ่ือเพ่ิมหรือลดการตั้งคานาทีไดอยางรวดเร็ว

5 กดปุม $ เพือ่เลือ่นไปที่การต้ังคาวินาท ีจากนั้นกดปุม !" เพื่อตั้งคา
วินาที

6 กดปุม ADJ./OK
• [ชวงเวลา] จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

7 กดปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• กลองจะถายภาพทุกครั้งท่ีผานชวงเวลาที่ 
กําหนดไว

8 หากตองการหยุดถายภาพ ใหกดปุม MENU

การถายภาพโดยอัตโนมัติในชวงเวลาท่ีกําหนด
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ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• การต้ังคาการถายภาพชวงเวลาจะถูกลบเมือ่ปดการทํางานของกลอง
• เวลาที่จะสามารถถายภาพครั้งตอไปตามการตั้งคาเมนูถายภาพ อาจจะนานกวาเวลาที่ต้ังคาไว 

สําหรับการถายภาพชวงเวลา ในกรณีนี้ ชวงเวลาถายภาพจะนานกวาเวลาที่ต้ังคาไว

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ถายภาพตามชวงเวลาไมสามารถใชงานไดเมือ่ [โฟกัส] ถูกต้ังคาไวที่ [AF หลายวัตถุ]
• แบตเตอรี่อาจหมดในระหวางถายโดยขึ้นอยูกับระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ขอแนะนําใหใชแบตเต

อร่ีที่มพีลังงานเหลือเพียงพอ
• หากคุณกดปุมชัตเตอรระหวางการถายภาพชวงเวลา กลองจะถายภาพตามปกติ อยางไรก็ตาม 

การต้ังคาการถายภาพชวงเวลาจะไมไดรับผลกระทบ หลังจากการถายภาพ เมือ่เวลาที่ระบุไวในการ 
ถายภาพชวงเวลาผานไป กลองจะถายภาพถัดไป

• ขอแนะนาํใหใชการดหนวยความจาํความเรว็สงูหรอืการดหนวยความจาํ SD ทีม่หีนวยความจาํเพยีงพอ
• เมื่อต้ังคาชวงเวลาไว การต้ังคาต้ังเวลาถายจะถูกปดใชงาน
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คุณสามารถปองกันไมใหกลองส่ันไดโดยการเปดใชงานฟงกชันลดภาพสั่นไหว
ฟงกชันลดภาพสั่นไหวเปดใชงานอยูต้ังแตตอนที่ซ้ือผลิตภัณฑ

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[ลดภาพสัน่ไหว] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [เปด]

4 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• ฟงกชนัลดภาพสั่นไหวไมสามารถใชงานไดในโหมดภาพยนตร โหมดถายตอเนื่อง AF หลายวัตถุและ

หนวงเวลาชัตเตอรนาน หากมีการต้ังคา AF หลายวัตถุ หรือหนวงเวลาชัตเตอรนานไว ในขณะที่เปดใช
งานฟงกชันลดภาพสั่นไหว E จะเปลี่ยนเปน F E จะหายไปเมื่อหมุนปุมเลือกโหมดไปที่ 3 
หรือ R

• ฟงกชนัลดภาพสัน่ไหวไมสามารถปองกนัการเคลื่อนไหวของวัตถุตัวแบบที่ถายได (เกิดจากลมพดั ฯลฯ)
• ผลของฟงกชันลดภาพสั่นไหวจะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
สัญลักษณ J จะปรากฏขึ้นเมื่อกลองจะเกิดการสั่นไหว (Gหนา 33)

ลดภาพสั่นไหว



122

เมน ูถ ายภาพ

4

ความเร็วชัตเตอรสูงสุดสามารถจํากัดไวดังตอไปนี้:
1/8 วินาที 1/4 วนิาที และ 1/2 วินาที

เมื่อฟงกชันนี้ถูกตั้งคาไวท่ี [ปด] ความเร็วชัตเตอรสูงสุดจะแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับ 
การตั้งคาความไวแสง

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[จํากัดชัตเตอรชา] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อหนวงเวลาชัตเตอรถูกต้ังคาไว ลําดับความสําคัญจะไปอยูที่หนวงเวลาชัตเตอร
• เมื่อโหมดเลือกฉากถูกต้ังคาไวที่ [กลางคืน] หรือ [บุคคลกลางคืน] ความเร็วชัตเตอรสูงสุดสําหรับ 

[กลางคืน] หรือ [บุคคลกลางคืน] จะมีความสําคัญมากกวา
• เมื่อแฟลชถูกต้ังคาไวที่ [แฟลชชตัเตอรชา] ความเร็วชัตเตอรที่นานที่สุดคือหนึ่งวินาที
• เมื่อใชจํากัดชัตเตอรชา ปริมาณแสงอาจไมเพียงพอขึ้นอยูกับความสวางของวัตถุตัวแบบ ซึ่งทําใหภาพ

มืด ในกรณีนี้ ลองทําดังนี้:
• เลือกจํากัดชัตเตอรชามากขึ้น
• เพิ่มการต้ังคาความไวแสง (Gหนา 128)
• ใชแฟลช (Gหนา 43)

การจํากัดความเร็วชัตเตอร
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คุณสามารถใสวันที่ (ปป/ดด/วว) หรือวันที่และเวลา (ปป/ดด/วว hh:mm) ท่ีมุมขวาลาง 
ของภาพนิ่ง

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[พิมพวันทีบ่นภาพ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาที่
ตองการ

4 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ต้ังคาวันที่และเวลาไวลวงหนา (Gหนา 194)
• [พิมพวันที่บนภาพ] จะไมสามารถใชกับภาพยนตรได
• วันที่พิมพบนภาพจะไมสามารถลบออกได

การพิมพวนัที่ลงบนภาพ
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การตั้งคาแสงทําใหคุณสามารถเลือกระดับความสวางสําหรับภาพ โดยปกติ หากวตัถุ 
ตัวแบบอยูกลางภาพ การชดเชยการยอนแสงจะเปดใชงานโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถ
ถายภาพดวยคาแสงที่ถูกตองได
ในกรณีตอไปนี้ หรือเมื่อคุณตองการเปลี่ยนคาแสง คุณสามารถปรับการตั้งคาแสงได คา
แสงสามารถระบุในระยะตั้งแต -2.0 ถึง +2.0 การตั้งคาระดับสูง (+) จะทําใหภาพสวางขึ้น 
และการตั้งคาระดับตํ่า (-) จะทําใหภาพมืดลง

สําหรับภาพยอนแสง
เมื่อฉากหลงัมีแสงสวางมากเปนพิเศษ วัตถุตวัแบบจะมืด (เปดรับแสงนอยเกินไป) ในกรณีน้ี ใหตั้ง 
คาระดบัคาแสงสูง (+)

เม่ือวัตถุตัวแบบของคุณมีสีขาว
ทุกสวนของภาพจะมืด (เปดรับแสงนอยเกินไป) ตั้งคาระดบัคาแสงสูง (+)

เม่ือวัตถุตัวแบบของคุณมีสีคล้ํา
ทุกสวนของภาพจะสวาง (เปดรับแสงมากเกินไป) ตัง้คาระดับคาแสงต่ํา (-)
เชนเดียวกับการถายภาพที่วัตถุตัวแบบอยูในสปอตไลท

1 กดปุม ADJ./OK ในโหมดถายภาพ

2 กดปุม ADJ./OK #$ จนกวาแถบการชดเชยแสงจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม !" เพื่อตั้งคาแสง
• นอกจากนี้ คณุยังสามารถกดปุมชัตเตอรเพ่ือถายภาพได

4 กดปุม ADJ./OK
• การตัง้คาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

การชดเชยแสง

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหใชเมนูถายภาพหรือปุม ADJ./OK บทนี้จะอธบิายวิธีการงายๆ ในการเปลี่ยน 
การต้ังคาดวยปุม ADJ./OK
หากตองการใชเมนูถายภาพ ใหดู “การใชเมนู” (Gหนา 100)
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หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
หากวัตถุตนแบบมืดเกินไปหรือสวางจาเกินไป [!AE] จะปรากฏบนจอภาพและฟงกชันชดเชยแสงจะไมมี
ใหเลือกใช
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ปรับไวตบาลานซเพื่อใหวัตถุตัวแบบสีขาวมีสีขาวถูกตองตามความเปนจริง
โหมดไวตบาลานซถกูตัง้คาไวท่ี [อัตโนมตั ิMP] เปลีย่นการตัง้คาในสถานการณท่ีปรับไวตบาลานซให
เหมาะสมไดยาก เชน เมื่อถายภาพวตัถท่ีุมีสเีดยีวหรือเมื่อถายภาพภายใตแสงไฟหลายแหลง

โหมดไวตบาลานซ

1 กดปุม ADJ./OK ในโหมดถายภาพ

2 กดปุม ADJ./OK #$ จนกวาเมนไูวตบาลานซจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม !" เพื่อเลือกการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก [M]
• นอกจากนี้ คณุยังสามารถกดปุมชัตเตอรเพ่ือถายภาพได

4 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

ไวตบาลานซ

สัญลักษณ โหมด คําอธิบาย
AUTO อัตโนมัติ ปรับไวตบาลานซโดยอัตโนมัติ

อัตโนมัติ MP กลองจะเลือกไวตบาลานซที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงแดดและ
เมฆ หรือระยะแสงแฟลช

กลางแจง เลือกตัวเลือกนี้เมื่อถายภาพกลางแจง (แดดจัด) และไมสามารถปรับ 
ไวตบาลานซไดอยางเหมาะสม

เมฆมาก เลือกตัวเลอืกนี้เมือ่ถายภาพในสภาพอากาศทีม่เีมฆมาก หรือในท่ีรมและ
ไมสามารถปรับไวตบาลานซไดอยางเหมาะสม

ไฟหลอดไส เลือกตัวเลือกนี้เมื่อถายภาพภายใตแสงไฟหลอดไส และไมสามารถปรับ 
ไวตบาลานซไดอยางเหมาะสม

ไฟหลอดไส 2 เลือกตัวเลือกนี้เมื่อถายภาพภายใตแสงไฟหลอดไส (สีแดงเมื่อเปรียบ
เทียบกับ [ไฟหลอดไส])

ไฟฟลูออเรสเซนต เลอืกตัวเลอืกนีเ้มือ่ถายภาพภายใตแสงไฟฟลอูอเรสเซนต และไมสามารถ
ปรับไวตบาลานซไดอยางเหมาะสม

ต้ังคาเอง ปรับไวตบาลานซดวยตนเอง (Gหนา 127)

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหใชเมนูถายภาพหรือปุม ADJ./OK บทนี้จะอธบิายวิธีการงายๆ ในการเปลี่ยน 
การต้ังคาดวยปุม ADJ./OK
หากตองการใชเมนูถายภาพ ใหดู “การใชเมนู” (Gหนา 100)
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ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• ไวซตบาลานซจะไมมีใหเลือกใชเมื่อเลือก [ขาวดํา] หรือ [ซีเปย] สําหรับ [ต้ังคาภาพ] หรือเมื่อเลือก 

[บุคคล] [ภาพขาวดําแบบ High-Contrast] หรือ [โหมดตัวอักษร] ในโหมดเลอืกฉาก
• [อัตโนมัติ MP] ไมสามารถใชงานไดในโหมดถายตอเนื่อง และโหมดภาพยนตร

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ไวตบาลานซอาจไมสามารถปรับไดอยางถูกตองสําหรับวัตถุตัวแบบที่มืดเกือบทั้งหมด ในกรณีนี้ ให 

เพิม่สีขาวลงในวัตถุตัวแบบ
• เมื่อถายภาพดวยแฟลช ไวตบาลานซอาจไมสามารถปรับไดอยางถูกตองหากไมไดเลือก [AUTO] ไว 

ในกรณีนี้ ใหเปลี่ยนเปน [AUTO] เพื่อถายภาพดวยแฟลช

1 กดปุม ADJ./OK ในโหมดถายภาพ

2 กดปุม ADJ./OK #$ จนกวาเมนไูวตบาลานซจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [M]

4 หนักลองไปที่แผนกระดาษหรือวัตถุ 
สขีาวภายใตสภาวะแสงสําหรบัภาพ

5 กดปุม DISP.
• ไวตบาลานซจะถูกตัง้คา

6 กดปุม ADJ./OK
• สญัลกัษณจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
• หนาจอจะปรากฏขึ้นพรอมกับการตัง้คา 
ไวตบาลานซในข้ันตอนที่ 5 หากผลลัพธไมเปน 
ตามคาดหวัง ใหทําซํ้าข้ันตอนตางๆ เพ่ือเปลี่ยน 
การตัง้คาไดหลายครั้งไดตามตองการ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
หากตองการยกเลิก [ต้ังคาเอง] ใหเลือกการตั้งคาอ่ืนนอกเหนือจาก [M] ในขั้นตอนที่ 3

ตั้งคาเอง
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ความไวแสง ISO บงบอกความไวของฟลมท่ีมีตอแสง ตัวเลขที่มากกวาหมายถึงมีความ
ไวแสงมากกวา ความไวแสงสูงเหมาะสําหรับการถายภาพวัตถุในที่มืดหรือวตัถุเคลื่อนที่
ดวยความเร็ว ในขณะเดียวกันก็ชวยลดการสั่นไหวของภาพ
คุณสามารถเลือกการตั้งคาความไวแสงไดดังนี้:
อัตโนมัติ, ความไวแสงสูง, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 และ 
ISO 1600

เมื่อต้ังคาความไวแสงถูกตั้งคาไวท่ี [อัตโนมัติ] กลองจะเปลี่ยนความไวแสงโดยอัตโนมัติ 
ตามการตั้งคาระยะทาง ความสวาง ซูม มาโคร และคุณภาพ/ขนาดภาพ โดยปกติ ใหใช 
กลองในโหมด [อัตโนมัติ]
เมื่อต้ังคาความไวแสงถูกตั้งคาไวท่ี [ความไวแสงสูง] (ไวแสงสูงอัตโนมัติ) ความไวแสงจะ
ถูกตั้ง คาตามเงื่อนไขการถายภาพโดยอัตโนมัติ แตสามารถตั้งคาความไวแสงสูงสุดไดสูง
กวาใน [อัตโนมัติ] เมื่อถายภาพวัตถุตัวแบบที่มืด ความเร็วชัตเตอรท่ีต้ังคาใน [ความไว
แสงสูง] จะเร็ว กวาใน [อัตโนมัติ] ซ่ึงอาจลดการสั่นไหวของกลองและการสั่นไหวของวัตถุ
ตัวแบบ การตั้งคาความไวแสงสูงสุดสําหรับ [ความไวแสงสูง] ถูกระบุไวในเมนูต้ังคา 
(Gหนา 178)
หากคุณไมตองการใหกลองเปลี่ยนความไวแสง ISO ใหเลือกการตั้งคาความไวแสงอื่น 
นอกเหนือจาก [อัตโนมัติ] หรือ [ความไวแสงสูง]

1 กดปุม ADJ./OK ในโหมดถายภาพ

2 กดปุม ADJ./OK #$ จนกวาเมนต้ัูงคาความไวแสงจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม !" เพื่อเลือกการตั้งคา

4 กดปุม ADJ./OK
• การตัง้คาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ความไวแสง ISO

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหใชเมนูถายภาพหรือปุม ADJ./OK บทนี้จะอธบิายวิธีการงายๆ ในการเปลี่ยน 
การต้ังคาดวยปุม ADJ./OK
หากตองการใชเมนูถายภาพ ใหดู “การใชเมนู” (Gหนา 100)



129

เมน ูถ ายภาพ

4

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อต้ังคาความไวแสงเปน [อัตโนมัติ] หากมกีารใชแฟลช คาความไวแสงสูงสุดจะเทียบเทากับ ISO 

800 เมื่อคาความไวแสงคือ [อัตโนมติั] และไมมีการยิงแฟลช คาความไวแสงจะอยูในชวง 80 ถึง 200
• ภาพที่ถายดวยความไวแสงสูงมากอาจทําใหภาพมีเม็ดหยาบ
• เมื่อความไวแสง ISO ถูกต้ังคาไวที่ [อัตโนมัติ] หรือ [ความไวแสงสูง] ความไวแสง ISO ที่ปรากฏขึ้น

เมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งอาจแตกตางจากความไวแสง ISO จริงในบางกรณี (เมื่อใชแฟลช ฯลฯ)
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หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเมนูถายภาพเปนคาตั้งจากโรงงาน ใหทําตามขั้นตอน 
ดานลาง

1 แสดงเมนูถายภาพ
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดหูนา 100

2 กดปุม ADJ./OK " เพ่ือเลือก 
[ใชคาตัง้จากโรงงาน] และกดปุม $
• ขอความยนืยันจะปรากฏขึ้น

3 ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลอืก [ใช] และ 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• หนาจอจะแจงวากลองกําลังกลบัไปใชการตัง้คาเริ่มตน เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
จอแสดงภาพจะกลบัไปท่ีหนาจอโหมดถายภาพ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
สําหรับรายการฟงกชันที่จะถูกบันทึกการตั้งคา เมื่อปดการทํางานของกลอง ใหดู “บทอางอิง” 
(Gหนา 225)

การเปลี่ยนการตั้งคาเมนูถายภาพเปนคาตั้งจากโรงงาน
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5 ฟงกชนัแสดงภาพ

เมื่อตองการแสดงภาพยนตร ใหทําตามขั้นตอนดานลาง

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)
• ภาพยนตรท่ีถายไวลาสุดจะปรากฏขึ้น
• เฟรมแรกของภาพยนตรจะปรากฏเปนภาพนิ่ง

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือก
ภาพยนตรที่คุณตองการดู
• กดปุม $ เพ่ือแสดงไฟลถัดไป
• กดปุม # เพ่ือแสดงไฟลกอนหนา
• กดปุม ! เพ่ือแสดงไฟล 10 เฟรมถัดไป
• กดปุม " เพ่ือแสดงไฟล 10 เฟรมกอนหนา

3 กดปุม ADJ./OK
• กลองเริ่มแสดงภาพ
แถบแสดงชวงที่ถายไปหรือเวลาท่ีถายไปจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ในคูมือเลมน้ี เมื่อมีคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK !"#$” หมายความวาคุณควร
กดปุม ADJ./OK ในทิศทางขึ้น ลง ซายหรือขวา สวนคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK” 
หมายความวาคุณควรกดปุมลงตรงๆ

การแสดงภาพยนตรท่ีถายไว

เรงภาพไปขางหนา ดันคันโยกปรับซูมไปทาง z ในระหวางแสดงภาพ
เรงภาพยอนกลับ ดันคันโยกปรับซูมไปทาง Z ในระหวางแสดงภาพ
หยุดชั่วคราว/แสดงภาพ กดปุม ADJ./OK
แสดงภาพชา ดันคันโยกปรับซูมไปทาง z คางไวในระหวางหยุดชั่วคราว
ยอนกลับชา ดันคันโยกปรับซูมไปทาง Z คางไวในระหวางหยุดชั่วคราว
เฟรมถัดไป ดันคันโยกปรับซูมไปทาง z ในระหวางหยุดชั่วคราว
เฟรมกอนหนา ดันคันโยกปรับซูมไปทาง Z ในระหวางหยุดชั่วคราว
การปรับระดับเสียง กดปุม ADJ./OK !" ในระหวางแสดงภาพ

 àÃÔèÁ àÃÔèÁ àÃÔèÁ
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เมื่อคุณถายภาพนิ่งดวยโหมดเพิ่มตอเนื่องM เพิ่มตอเนื่องS หรือ AF หลายวัตถุ ภาพจะถูก
บันทึกเปนไฟล MP หนึ่งไฟล ใชวิธีการตอไปนี้เพื่อแสดงภาพไฟล MP

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ภาพที่ถายในโหมดตอเนื่องปกติสามารถดูไดในแบบเดียวกับที่ดูภาพนิ่งปกติ
• ตําแหนงโฟกัสจะปรากฏขึ้นสําหรับการถายภาพดวย AF หลายวัตถุ

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อแสดง
ภาพไฟล MP ทีต่องการดู
• ไฟล MP จะมีสัญลกัษณ S

3 หนาจอจะเปลี่ยนดังนี้

การแสดงภาพไฟล MP

หนาจอสําหรับขั้นตอนที่ 2
• กดปุม DISP. เพื่อเปลี่ยนระหวาง “ปกติ” และ “ไมแสดงผล”
• ภาพจะไมสามารถขยายขนาดได แมวาจะดันคันโยกปรับซูมไปทาง 
8 (มุมมองขยาย) ภาพจะแสดงเปนภาพยอ

• การทํางานอื่นๆ จะเหมือนกับการทํางานสําหรับภาพนิ่งปกติ

แสดงภาพยอ
• ภาพไฟล MP จะแสดงเปนภาพยอ
• กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือกเฟรม
• ปุม DISP. จะปดใชงาน

8
ADJ./OK 9

8
ADJ./OK 9
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• การทํางานระหวางฉายสไลดจะแสดงอยูดานลาง

4 เมือ่ตองการแสดงภาพไฟลอื่นทีไ่มใชไฟล MP ใหกลับไปทีข่ั้นตอนที ่2 
และกดปุม ADJ./OK !"#$

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• ฟงกชนั [DPOF] [ตัดภาพ] [ปรับขนาด] [แกภาพเอียง] (โหมดแสดงภาพ) [ชดเชยความสวาง] และ 

[ชดเชยไวตบาลานซ] ไมสามารถใชงานสําหรับไฟล MP ได
• ไมสามารถตั้งคา [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด] และ [ปองกัน] สําหรับแตละเฟรมในไฟล MP ได หากตั้งคา 

[ต้ังคาฟงกชันปกหมดุ] หรือ [ปองกัน] ไว เมื่อแสดงภาพยอหรือแสดงภาพเดียว การต้ังคาจะใชกับไฟล 
MP แทนที่จะใชกับแตละเฟรม 

• คุณไมสามารถลบภาพบางสวนที่รวมอยูในไฟล MP ได

ไฟล MP ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• MP คือรูปแบบไฟลสําหรับการบันทึกภาพนิ่งหนึ่งชุด

แสดงเฟรมเดียว
• แสดงเฟรมที่เลือกบนภาพยอ
• ดันคันโยกปรับซูมไปทาง 8 (มุมมองขยาย) เพื่อแสดงภาพในมุมมอง
ขยาย

ฉายสไลด
• ภาพจะแสดงโดยอัตโนมัติตามลําดับที่ถายอยางตอเนื่อง เริ่มดวย
เฟรมที่ปรากฏอยู

หยุดชั่วคราว/แสดงภาพ กดปุม ADJ./OK
เรงภาพไปขางหนา ดันคันโยกปรับซูมไปทาง z คางไวในระหวางแสดงภาพ
เรงภาพยอนกลับ ดันคันโยกปรับซูมไปทาง Z คางไวในระหวางแสดงภาพ
แสดงภาพชา ดันคันโยกปรับซูมไปทาง z คางไวในระหวางหยุดชั่วคราว
ยอนกลับชา ดันคันโยกปรับซูมไปทาง Z คางไวในระหวางหยุดชั่วคราว
เฟรมถัดไป ดันคันโยกปรับซูมไปทาง z ในระหวางหยุดชั่วคราว
เฟรมกอนหนา ดันคันโยกปรับซูมไปทาง Z ในระหวางหยุดชั่วคราว
เฟรมแรก กดปุม ADJ./OK # 
เฟรมสุดทาย กดปุม ADJ./OK $

ADJ./OK

ËÂØ´ËÂØ´ËÂØ´ËÂØ´
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5

คุณสามารถแยกเฟรมที่ตองการออกจากไฟล MP ท่ีถายดวยโหมดเพิ่มตอเนื่องM 
เพิ่มตอเนื่องS หรือ AF หลายวัตถุ และบันทึกแตละเฟรมเปนภาพนิ่งแยกตางหาก

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ภาพจะถูกบันทึกในขนาดเดียวกับที่ใชในการถายภาพ 
• ไฟลตนฉบับจะยังคงอยูหลังจากการแยก
• ตําแหนงโฟกัสสําหรับภาพที่ถายดวยโหมด AF หลายวัตถุ จะไมปรากฏบนภาพที่แยก

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อแสดง
ภาพไฟล MP ทีต่องการสงออก
• ไฟล MP จะมีสัญลกัษณ S
• เมื่อตองการสงออกหลายเฟรม คณุสามารถดนั
คนัโยกปรับซูมไปทาง 8 (มุมมองขยาย) เพ่ือ
แสดงภาพยอ จากนั้นขามไปข้ันตอนที่ 3

3 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[สงออกภาพนิง่] จากนั้นกดปุม $

การสงออกไฟล MP
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5

5 กดปุม !" เพื่อเลือก [1 เฟรม]
• กดปุม #$ เพ่ือเลือกเฟรม

6 กดปุม ADJ./OK

5 กดปุม !" เพื่อเลือก [หลายภาพ] 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• หากแสดงภาพขนาดยอในข้ันตอนที่ 2 ของ
หนา 134 ใหขามข้ันตอนที่ 5

6 กดปุม !" เพื่อเลือก [เลือกทลีะภาพ] 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK

7 กดปุม !"#$ เพื่อเลือกเฟรม จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• กดปุม MENU เพ่ือเปลีย่นเปนหนาจอสําหรับการระบุชวงของเฟรม ใหดูข้ันตอนที่ 7 ใน
หนา 136

8 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 7 เพื่อเลือกเฟรมทัง้หมด
• หากคณุเลอืกเฟรมผิด คุณสามารถยกเลกิการเลอืกไดโดยการเลอืกเฟรมและกดปุม ADJ./

OK

9 กดปุม Fn (ฟงกชัน)

10 กดปุม ADJ./OK #$ เพื่อเลอืก [ใช] จากนั้นกดปุม ADJ./OK

การเลือกเฟรมเดียว

การระบุหลายเฟรมแยกกัน
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5 กดปุม !" เพื่อเลือก [หลายภาพ] 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• หากแสดงภาพขนาดยอในข้ันตอนที่ 2 ของ
หนา 134 ใหขามข้ันตอนที่ 5

6 กดปุม !" เพื่อเลือก [เลือกชวง] 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK

7 กดปุม !"#$ เพื่อเลือกจุดเริ่มตนของชวงเฟรมที่ตองการระบุ และ
กดปุม ADJ./OK
• หากคณุเลอืกจุดเริ่มตนของชวงเฟรมผิด ใหกดปุม ADJ./OK เพ่ือกลบัไปท่ีหนาจอสําหรับ
การเลือกจุดเริ่มตน

• กดปุม MENU เพ่ือเปลีย่นเปนหนาจอสําหรับการระบุหลายเฟรม ใหดข้ัูนตอนที่ 7 ใน
หนา 135

8 กดปุม !"#$ เพื่อเลือกจุดสิ้นสุด
ของชวงเฟรมทีต่องการระบุ และกดปุม 
ADJ./OK

9 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 7 และ 8 เพื่อระบุชวง
ทัง้หมด

10 กดปุม Fn (ฟงกชัน)

11 กดปุม ADJ./OK #$ เพื่อเลอืก [ใช] จากนั้นกดปุม ADJ./OK

การระบุหลายเฟรมเปนชวง

Ê‡§ÍÍ¡ÀÒ¾¹Ôè§Ê‡§ÍÍ¡ÀÒ¾¹Ôè§
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5 กดปุม !" เพื่อเลือก [เฟรมทั้งหมด] 
และกดปุม $

6 กดปุม #$ เพื่อเลอืก [ใช] จากนัน้กด
ปุม ADJ./OK

การเลือกเฟรมทั้งหมด
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6 เมนูแสดงภาพ

กดปุม MENU ในโหมดแสดงภาพเพื่อแสดงเมนูแสดงภาพ เมนูแสดงภาพทําใหคุณ 
สามารถตั้งคาสําหรับฟงกชันตอไปนี้

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
เมนูต้ังคาสามารถเขาใชงานไดจากภายในเมนูแสดงภาพ (Gหนา 165)

ในคูมือเลมน้ี เมื่อมีคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK !"#$” หมายความวาคุณควร 
กดปุม ADJ./OK ในทิศทางขึ้น ลง ซายหรือขวา สวนคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK” 
หมายความวาคุณควรกดปุมลงตรงๆ

เก่ียวกับเมนูแสดงภาพ

การต้ังคา ตัวเลือก ใหดู
ต้ังคาฟงกชันปกหมดุ หนา 140
แสดงภาพที่ปกหมุด หนา 142
สงออกภาพนิ่ง ยกเลิก, 1 เฟรม, หลายภาพ, เฟรมทั้งหมด หนา 134
ปรับขนาด 1280, 640 หนา 143
ตัดภาพ หนา 144
ชดเชยความสวาง อัตโนมัติ, ปรับเอง หนา 147
ชดเชยไวตบาลานซ หนา 150
แกภาพเอียง หนา 152
ปองกัน ยกเลิก, 1 ไฟล, หลายภาพ, เลือกทั้งหมด, ยกเลิกทั้งหมด หนา 154
ฉายสไลด หนา 157
คัดลอกจากหนวยความจําภายใน
ไปยังการด

หนา 158

DPOF ยกเลิก, 1 ไฟล, เลือกทั้งหมด, ยกเลิกทั้งหมด หนา 159
กูไฟล หนา 162
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1 กดปุม 6 (แสดงภาพ) เพื่อเลือกโหมดแสดงภาพ

2 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกรายการ
ทีต่องการ
• หากกดปุม DISP. ในตอนน้ี เคอรเซอรจะเลือ่นไป
ท่ีแถบเมนูแสดงภาพ

• กดปุม ADJ./OK " ท่ีรายการดานลางเพื่อแสดง
หนาจอถดัไป

4 กดปุม ADJ./OK $
• หนาจอสําหรับรายการเมนูท่ีเลือกจะปรากฏขึ้น

การใชเมนู

ระบุชวงของหนาจอท่ีแสดง
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คุณสามารถตั้งคาไฟลภาพที่ใชงาน เชน ตารางเวลารถไฟหรือแผนที่ ดวย [ต้ังคาฟงกชัน 
ปกหมุด] แลวกดปุม Fn (ฟงกชัน) ในระหวางแสดงภาพเพื่อแสดงไฟลภาพเหลานั้นไดงาย
และรวดเร็วทันทีท่ีตองการ กลองสามารถบันทึกไฟลดวย [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด] ไดถึง 
20 ไฟล

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อแสดงไฟลที่ตองการตั้งคาหรอืยกเลกิ

3 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

4 ตรวจสอบวาไดเลือก [ต้ังคาฟงกชัน
ปกหมดุ] และกดปุม ADJ./OK $
• หนาจอ [ตั้งคาฟงกชันปกหมุด] จะปรากฏข้ึน

5 ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลอืก [ต้ังคา] 
เพื่อบันทกึไฟล หรือเลือก [ยกเลกิ] เพื่อ 
ยกเลิกไฟล จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• เมื่อตั้งคาไฟลเรียบรอยแลว สัญลักษณจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
• หากมีการตัง้คาครบ 20 ไฟลแลว จะไมสามารถตัง้คาไฟลเพ่ิมไดอีก

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
หากมีการต้ังคาการขยายภาพนิ่งเอาไว อัตราสวนขยายขนาดและพืน้ที่สวนที่ขยายจะถูกบันทึกไว และ 
ภาพที่ขยายสามารถแสดงไดตามนั้น

การบันทึกภาพที่คุณตองการใหแสดงผลไดอยางรวดเร็ว 
(ตั้งคาฟงกชันปกหมุด)

การตั้งคา/การยกเลิกทีละไฟล
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1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 ดันคันโยกปรับซูมไปทาง 9 (แสดงภาพยอ)
• หนาจอจะแบงออกเปน 20 เฟรมและแสดงเปนภาพยอ

3 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือกไฟลแรกทีต่องการต้ังคาหรอืยกเลิก

4 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

5 ตรวจสอบวาไดเลือก [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด] และกดปุม ADJ./OK $
• เมื่อตั้งคาไฟลเรียบรอยแลว สัญลักษณจะปรากฏ
ข้ึนท่ีไฟล

• หากมีการตัง้คาครบ 20 ไฟลแลว จะไมสามารถ
ตัง้คาไฟลเพ่ิมไดอีก

6 กดปุม !"#$ เพื่อเลือกไฟลถัดไปที่
ตองการตั้งคาหรือยกเลิก และกดปุม 
ADJ./OK

7 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 6 เพื่อเลือกไฟลทัง้หมดทีต่องการตั้งคาหรอืยกเลกิ
• หากคณุเลอืกไฟลผิด ใหเลือกไฟลใหมและกดปุม ADJ./OK อีกครั้ง

8 กดปุม DISP.

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• หากชือ่ไฟลที่ต้ังคาไวที่ [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด] ถูกเปลี่ยนโดยใชคอมพิวเตอร ไฟลนั้นจะถูกยกเลิกจาก 

[ต้ังคาฟงกชันปกหมดุ]
• เมื่อคัดลอกขอมลูจากหนวยความจําภายในไปยังการดหนวยความจํา SD ไฟลที่ต้ังคาไวที่ [ต้ังคา 

ฟงกชนัปกหมดุ] ในหนวยความจําภายในจะถูกยกเลิก
• เมื่อไฟลในการดหนวยความจํา SD ถูกต้ังคาไวที่ [ต้ังคาฟงกชนัปกหมดุ] กลองจะสรางโฟลเดอร 

[CLIPINFO] และไฟล CLIP.CLI ในการดหนวยความจํา SD หากลบโฟลเดอรและไฟลดังกลาวออก 
ไฟลที่เกี่ยวของจะถูกยกเลิกจาก [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด]

• หากชือ่ไฟลภาพถูกเปลี่ยนโดยใชคอมพิวเตอร ไฟลนั้นจะไมสามารถตั้งคาไวที่ [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด] 
ได

• ภาพที่ถายโดยใชกลองนี้เทานั้นที่สามารถตั้งคาไวที่ [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด] ได

การตั้งคา/การยกเลิกหลายไฟลในครั้งเดียว

µÑé§¤‡Ò¿•§¡‹ªÑ¹»•¡ËÁØ´µÑé§¤‡Ò¿•§¡‹ªÑ¹»•¡ËÁØ´

àÊÃç¨ àÅ×Í¡/Â¡àÅÔ¡



142

เมน ูแสดงภาพ

6

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม Fn (ฟงกชั่น) หรือเลือก 
[แสดงภาพทีป่กหมุด] จากเมนูแสดงภาพ 
และกดปุม ADJ./OK $
• ไฟลท่ีตัง้คาไวท่ี [ตัง้คาฟงกชันปกหมุด] ท่ีมี 
หมายเลขชื่อไฟลนอยท่ีสุดจะปรากฏขึ้น

• คณุสามารถใชคนัโยกปรับซูมเพ่ือเปลี่ยนขนาด 
ของภาพนิ่งได นอกจากนี้ คณุสามารถกดปุม ADJ./OK !"#$ เพ่ือเลื่อนภาพที่แสดง
ได การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนขยายขนาดและพื้นท่ีสวนที่ขยายจะถูกบันทึกไว และภาพจะ
แสดงตามนั้นในการแสดงภาพครั้งตอไป

• คณุสามารถกดปุมชัตเตอรหรือปุม 6 เพ่ือเปลี่ยนเปนโหมดถายภาพ
• หากไมมีไฟลท่ีตั้งคาไวท่ี [ตั้งคาฟงกชันปกหมุด] กลองจะแสดงขอความและกลับไปท่ีเมนู
แสดงภาพ

3 กดปุม Fn หากตองการ
• หากมีหลายไฟลท่ีตัง้คาไวท่ี [ตัง้คาฟงกชันปกหมุด] การกดปุม Fn จะเปนการแสดงภาพที่
มีหมายเลขชื่อไฟลนอยท่ีสุดข้ึนมา

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่ไฟลที่ต้ังคาไวที่ [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด] ปรากฏขึ้นดวยอัตราการขยายปกติ การกดปุม ADJ./OK 
!"#$ จะแสดงภาพกอนหนาหรือภาพถัดไป

การแสดงภาพที่ตั้งคาไวท่ี ตั้งคาฟงกชันปกหมุด 
(แสดงภาพที่ปกหมุด)
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คุณสามารถลดขนาดของภาพนิ่งที่ถายเพื่อสรางไฟลใหมท่ีมีขนาดภาพที่แตกตางกัน

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
คุณสามารถปรับขนาดไดเฉพาะภาพนิ่งเทานั้น ไมสามารถปรับขนาดภาพยนตรหรือไฟล MP ได

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• อัตราสวนความกวางตอความสูงของภาพ [F3:2] จะเทากับ 3:2 เมื่อภาพมีการปรับขนาด อัตราสวน 

ดังกลาวจะลดลงเหลือ 4:3 โดยมีขอบสีดําอยูดานบนและดานลางของภาพ
• ในภาพ [F1:1] ความกวางและความสูงจะเทากัน เมื่อมีการปรับขนาดของภาพแบบนี้ ภาพจะลด 

ขนาดลงเปน 4:3 โดยมีขอบสีดําเพิ่มขึ้นที่ดานซายและดานขวาของภาพ
• คุณสามารถเปลี่ยนขนาดภาพในระหวางถายภาพไดดวย (Gหนา 101)

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อแสดงไฟลที่มขีนาดภาพที่คุณตองการ
เปลี่ยน

3 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม ADJ./OK " เพ่ือเลือก 
[ปรับขนาด] และกดปุม $

5 กดปุม !" เพื่อเลือก [1280] หรอื [640]

6 กดปุม ADJ./OK
• หนาจอจะแจงวากลองกําลังปรับขนาดภาพ 
จากนั้นภาพที่ปรับขนาดแลวจะถูกบันทึก 
ภาพตนฉบับจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

การปรับขนาดภาพ

ตนฉบับ ปรับขนาดแลว
F3456/N3456/F3:2/F1:1/N3072/N2592/N2048/N1728 N1280 N640
N1280 N640
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ฟงกชนันี้ทําใหคุณสามารถตัดสวนที่ไมตองการของภาพนิง่และบนัทกึเปนไฟลใหมแยกตางหาก

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อแสดงไฟลที่ตองการตัดภาพ

3 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ตัดภาพ] และกดปุม $
• หนาจอ [ตัดภาพ] ปรากฏขึ้น
• หากตองการยกเลิกการตดัสวนภาพ ใหกดปุม DISP.

5 ดันคันโยกปรับซูมไปทาง 8 หรอื 9 
เพื่อตั้งคาขนาดของเฟรมตัดภาพ
• การกดปุม Fn (ฟงกชัน) ในตอนนี้จะแสดงหนาจอที่
อธบิายขั้นตอนการทํางาน การกดปุม Fn อีกครั้งจะ
กลบัไปยงัหนาจอกอนหนา

• กดปุม D เพ่ือเลอืกระหวางอัตราสวนภาพ 4 :  3 แล
ะ 1 : 1.

6 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อตั้งคา ตําแหนงของเฟรมตัดภาพ

7 กดปุม ADJ./OK
• ภาพที่ตัดสวนแลวจะถูกบันทึกภาพตนฉบับจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• คุณสามารถตัดสวนภาพนิ่งที่ถายดวยกลองนี้เทานั้น
• คุณไมสามารถตัดสวนภาพยนตรหรือไฟล MP ได
• ดวยขอยกเวนของภาพที่ใชอัตราสวนภาพ 1 : 1 กับขนาดหลังการครอบตัดภาพ 2592 x 2592 ระบบส

ามารถครอบตัดภาพซ้ําไปซ้ํามาไดหลายครั้ง

การตัดสวนภาพ
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หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากภาพถูกตัดสวน อัตราสวนการบีบอัดจะเปลี่ยนเปนอัตราสวนปกติ
• คาที่ต้ังไดสําหรับขนาดเฟรมตัดภาพจะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับขนาดของภาพตนฉบับ ในแตละ 

ครั้งที่คุณดันคันโยกปรับซูมไปทาง 8 เฟรมตัดภาพจะลดขนาดลงหนึ่งระดับ คุณสามารถลดขนาด 
เฟรมไดถึง 13 ระดับจนถึงขนาดที่เล็กที่สุด

• ขนาดของภาพหลังการครอบตัดจะขึ้นอยูกับขนาดของภาพเดิมและขนาดของภาพครอบตัด (ภาพ
ครอบตัดภาพแรกที่ปรากฏในหนาจอปรับแตงจะเปนภาพครอบตัดที่มีขนาดใหญเปนลําดับที่สอง; ใน
การแสดงภาพครอบตัดทใหญที่สุด เลือก 9 โดยใชปุมซูม)

อตัราสวนภาพ 4:3

ขนาดภาพตนฉบับ ระดับการตัดภาพ ขนาดภาพที่ตัดสวนแลว

3456 × 2592

1 3072 × 2304
2, 3 2592 × 1944
4, 5 2048 × 1536

6 ถึง 9 1280 × 960
10 ถึง 13 640 × 480

3456 × 2304(*1)

1 3072 × 2304
2 2592 × 1944

3 ถึง 5 2048 × 1536
6 ถึง 9 1280 × 960

10 ถึง 13 640 × 480

2592 × 2592(*2)

1 2592 × 1944
2 ถึง 4 2048 × 1536
5 ถึง 8 1280 × 960
9 ถึง 12 640 × 480

3072 × 2304

1, 2 2592 × 1944
3, 4 2048 × 1536

5 ถึง 8 1280 × 960
9 ถึง 12 640 × 480

2592 × 1944

1 2592 × 1944
2, 3 2048 × 1536

4 ถึง 7 1280 × 960
8 ถึง 12 640 × 480

2048 × 1536
1, 2 2048 × 1536

3 ถึง 6 1280 × 960
7 ถึง 10 640 × 480

1728 × 1296
1 1728 × 1296

2 ถึง 5 1280 × 960
6 ถึง 9 640 × 480
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อตัราสวนภาพ 1:1

1280 × 960
1 ถึง 3 1280 × 960
4 ถึง 8 640 × 480

640 × 480 1 ถึง 4 640 × 480

ขนาดภาพตนฉบับ ระดับการตัดภาพ ขนาดภาพที่ตัดสวนแลว
3456 × 2592 1 2592 × 2592

2 2304 × 2304
3 ถึง 5 1536 × 1536
6 ถึง 9 960 × 960

10 ถึง 13 480 × 480
3456 × 2304 1, 2 2304 × 2304

3, 4 1536 × 1536
5 ถึง 9 960 × 960

10 ถึง 12 480 × 480
2592 × 2592 1, 2 2592 × 2592

3 ถึง 5 1536 × 1536
6 ถึง 9 960 × 960

10 ถึง 12 480 × 480
3072 × 2304 1, 2 2304 × 2304

3, 4 1536 × 1536
5 ถึง 8 960 × 960
9 ถึง 12 480 × 480

2592 × 1944 1 ถึง 3 1536 × 1536
4 ถึง 7 960 × 960
8 ถึง 11 480 × 480

2048 × 1536 1, 2 1536 × 1536
3 ถึง 6 960 × 960
7 ถึง 10 480 × 480

1728 × 1296 1 ถึง 4 960 × 960
5 ถึง 8 480 × 480

1280 × 960 1 ถึง 3 960 × 960
4 ถึง 8 480 × 480

640 × 480 1 ถึง 4 480 × 480

ขนาดภาพตนฉบับ ระดับการตัดภาพ ขนาดภาพที่ตัดสวนแลว
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คุณสามารถใชโหมด [อัตโนมัติ] หรือ [ปรับเอง] เพื่อแกไขความสวางและความเขมแสง
ของภาพนิ่งที่ถายไว จากนั้นบันทึกภาพที่แกไข โหมด [ปรับเอง] ทําใหคุณสามารถ แกไข
ภาพไดโดยการปรับกราฟแสดงคาแสง

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
ใหดูหนา 60 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงกราฟแสดงคาแสง

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อแสดงไฟลที่ตองการแกไข

3 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม ADJ./OK "  เพื่อเลือก 
[ชดเชยความสวาง] และกดปุม $

5 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือก [อัตโนมัติ] และกดปุม $
• ภาพตนฉบับจะปรากฏขึ้นท่ีดานซายบนของ
หนาจอ และภาพที่แกไขแลวจะแสดงที่ดานขวา

• หากคณุเลอืกไฟลท่ีไมสามารถใชการชดเชย 
ความสวางได กลองจะแสดงขอความแสดงขอ
ผดิพลาดและกลับไปท่ีเมนูแสดงภาพ

• หากตองการยกเลิกการชดเชยความสวาง ใหกด
ปุม DISP.

6 กดปุม ADJ./OK
• จะมีขอความปรากฏขึ้นในระหวางกระบวนการแกไข จากนั้นภาพที่แกไขแลวจะถูกบันทึก 
ภาพตนฉบับจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

การแกไขความสวางและความเขมแสงของภาพ

การแกไขภาพโดยอัตโนมัติ

ª´àªÂ¤ÇÒÁÊÇ‡Ò§ [ÍÑµâ¹ÁÑµÔ]

Â¡àÅÔ¡ µ¡Å§
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5 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือก [ปรับเอง] และกดปุม $
• ภาพตนฉบบัจะปรากฏขึน้ท่ีดานซายบนของหนาจอ กราฟแสดงคาแสงจะแสดงที่ดานซาย
ลาง และ ภาพท่ีแกไขแลวจะแสดงที่ดานขวา

• หากคณุเลอืกไฟลท่ีไมสามารถใชการชดเชย ความสวางได กลองจะแสดงขอความแสดง
ขอผิดพลาดและกลับไปท่ีเมนูแสดงภาพ

• หากตองการยกเลิกการชดเชยความสวาง ใหกดปุม DISP.

6 กดปุม MENU เพื่อเปลี่ยนจุดตางๆ บน 
กราฟแสดงคาแสง
• กราฟแสดงคาแสงแสดงจํานวนพิกเซลบน 
แกนตั้งและความสวางบนแกนนอน ตัง้แตเงามืด 
(พ้ืนท่ีมืด) ทางดานซายไปจนถึงแสงกลางและ 
แสงสวางจา (พ้ืนท่ีสวาง) ทางดานขวา ในแตละ 
ครั้งท่ีคณุกดปุม MENU จุดท่ีเลือกจะเปลี่ยนจาก
จุดซายไปที่จุดกลางและไปที่จุดขวา

• การกดปุม Fn (ฟงกชัน) ในตอนน้ีจะแสดงหนาจอท่ีอธิบายขั้นตอนการทํางาน การกดปุม 
Fn อีกครั้งจะกลบัไปยังหนาจอกอนหนา

7 กดปุม ADJ./OK #$ เพื่อแกไขภาพโดยการปรับตําแหนงของจุดที่เลือก
• การเลื่อนจุดซายหรือจุดขวาจะไปเลื่อนจุดกลางดวย

การแกไขภาพแบบปรับเอง 

¨Ø´à»ÅÕèÂ¹

Â¡àÅÔ¡ µ¡Å§

ª´àªÂ¤ÇÒÁÊÇ‡Ò§ [»ÃÑºàÍ§] ª‡ÇÂ

จุด
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ตวัอยางวธิีการแกไข ------------------------------------------------------------------------------------
• ตวัอยางที่ 1) 
หากตองการแกไขความสวางของภาพโดยรวม: 
เลือกจุดกลางและเลือ่นไปทางซายเพื่อเพ่ิมความสวาง
ใหกับภาพทั้งหมด 
การเลือกจุดกลางและเลือ่นไปทางขวาจะลดความ
สวางของภาพทั้งหมด

• ตัวอยางที่ 2) 
หากตองการแกไขภาพที่เปดรับแสงมากเกินไปหรือ 
นอยเกินไป: 
หากภาพเปดรับแสงมากเกินไป ใหเลื่อนจุดซายไปทางขวา
เพือ่ใหอยูในแนวเดียวกบัปลายดานซายของจุด 
สงูสดุของกราฟแสดงคาแสง 
หากภาพเปดรับแสงนอยเกนิไป ใหเลือ่นจุดขวาไปทางซาย
เพือ่ใหอยูในแนวเดียวกบัปลายดานขวาของจุด 
สงูสดุของกราฟแสดงคาแสง 
จากนั้น คุณสามารถปรับความสวางโดยรวมของภาพไดโดยการเลือ่นจุดกลางไปทางซายหรือขวา

• ตวัอยางที่ 3) 
หากตองการเพิ่มความเขมแสงของภาพ: 
หากภาพขาดความเขมแสง จุดสงูสุดของกราฟแสดงคา
แสงจะกระจุกตวัอยูท่ีตรงกลาง ใหจัดแนวจุดซายและ 
ขวาเปนแนวเดียวกับปลายจุดสูงสุดของกราฟแสดงคา
แสงทั้งสองดาน คุณจะสามารถสรางภาพที่แยกความ 
สวางและมืดไดอยางชัดเจน จากนั้น คุณสามารถปรับ
ความสวางโดยรวมของภาพไดโดยการเลือ่นจุดกลางไปทางซายหรือขวา

8 กดปุม ADJ./OK
• จะมีขอความปรากฏขึ้นในระหวางกระบวนการแกไข จากนั้นภาพที่แกไขแลวจะถูกบันทึก 
ภาพตนฉบับจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• คุณสามารถใชการชดเชยความสวางไดกับภาพนิ่งที่ถายดวยกลองนี้เทานั้น
• คุณไมสามารถใชการชดเชยความสวางกับภาพยนตรหรือไฟล MP ได
• ฟงกชนันี้จะไมมีผลกับภาพที่ถายโดยใช [โหมดตัวอักษร] ในโหมดเลือกฉาก หรือภาพที่ถายเมื่อ 

[ต้ังคาภาพ] ถูกต้ังคาไวที่ [ขาวดํา] หรือ [ซีเปย]
• แมวาคุณจะสามารถใชการชดเชยความสวางไดหลายๆ ครั้ง แตทุกครั้งภาพจะถูกบีบอัดขนาด ซึ่งอาจ

ทําใหคุณภาพของภาพดอยลง

ภาพที่เปดรับแสงมากเกินไป
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ฟงกชันนี้ทําใหคุณสามารถแกไขโทนสีเขียว มวงแดง ฟาและเหลืองของภาพนิ่งที่ถายไว 
จากนั้นบันทึกภาพที่แกไข

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อแสดงไฟลที่ตองการแกไข

3 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม ADJ./OK "  เพ่ือเลือก 
[ชดเชยไวตบาลานซ] และกดปุม $
• ภาพตนฉบับจะปรากฏขึ้นท่ีดานซายบนของ
หนาจอ แผนที่ชดเชยไวตบาลานซจะแสดงที่ดาน
ซายลาง และภาพที่แกไขแลวจะแสดงที่ดานขวา

• หากคณุเลอืกไฟลท่ีไมสามารถใชการชดเชย 
ไวตบาลานซได กลองจะแสดงขอความแสดงขอผิดพลาดและกลับไปท่ีเมนูแสดงภาพ

5 กดปุม !"#$ เพื่อเลื่อนจุดไปรอบๆ 
แผนที่ชดเชยไวตบาลานซและปรบัโทนสี
• กดปุม !"#$ เพ่ือเลื่อนจุดไปรอบๆ แผนที่ 
ชดเชยไวตบาลานซ [G] คือสีโทนเขียว [A] คือ 
สโีทนเหลือง [M] คือสโีทนมวงแดง และ [B] คือ 
สโีทนฟา ซ่ึงโทนสีจะเปลีย่นไปตามลําดับข้ึนอยู 
กับตําแหนงของจุด

• หากตองการยกเลิกการชดเชยไวตบาลานซ ใหกดปุม DISP.
• กดปุม D เพ่ือตัง้คาโทนสใีหมในขณะทําการแกไข
• การกดปุม Fn (ฟงกชัน) ในตอนน้ีจะแสดงหนาจอท่ีอธิบายขั้นตอนการทํางาน การกดปุม 

Fn อีกครั้งจะกลบัไปยังหนาจอกอนหนา

การแกไขไวตบาลานซ

ª´àªÂäÇµ‹ºÒÅÒ¹«‹ ª‡ÇÂ

Â¡àÅÔ¡ µ¡Å§
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6 กดปุม ADJ./OK
• จะมีขอความปรากฏขึ้นในระหวางกระบวนการแกไข จากนั้นภาพที่แกไขแลวจะถูกบันทึก 
ภาพตนฉบับจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• คุณสามารถใชการชดเชยไวตบาลานซกับภาพนิ่งที่ถายดวยกลองนี้เทานั้น
• คุณไมสามารถใชการชดเชยไวตบาลานซกับภาพยนตรหรือไฟล MP ได
• ฟงกชนันี้จะไมมีผลกับภาพที่ถายโดยใช [โหมดตัวอักษร] ในโหมดเลือกฉาก หรือภาพที่ถายเมื่อ 

[ต้ังคาภาพ] ถูกต้ังคาไวที่ [ขาวดํา] หรือ [ซีเปย]
• แมวาคุณจะสามารถใชการชดเชยไวตบาลานซไดหลายๆ ครั้ง แตทุกครั้งภาพจะถูกบีบอัดขนาด ซึ่ง 

อาจทําใหคุณภาพของภาพดอยลง
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คุณสามารถแกไขภาพวัตถุทรงสี่เหลี่ยม เชน กระดานขอความหรือนามบัตรที่ถายในมุม 
เอียงใหดูเหมือนกับถายอยูตรงหนาได

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อแสดงไฟลที่ตองการแกไขใหตรง

3 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[แกภาพเอียง] และกดปุม $
• หนาจอจะแจงวากลองกาํลงัประมวลผลภาพ 
จากนัน้พ้ืนท่ีท่ีตองแกไขจะปรากฏขึน้ในกรอบ
สสีม กลองสามารถตรวจพบพืน้ท่ีแกไขไดถงึหาจุด

• หากไมสามารถตรวจพบพื้นท่ีเปาหมาย ขอความ
แสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ภาพตนฉบับจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

• หากตองการเลอืกพ้ืนท่ีแกไขอื่น ใหเลื่อนกรอบสีสมไปยังพ้ืนท่ีเปาหมายดวยการกดปุม 
ADJ./OK $

• หากตองการยกเลิกการแกภาพเอียง ใหกดปุม ADJ./OK ! แมวาจะยกเลิกการแก 
ภาพเอียง ภาพตนฉบับจะไมมีการเปลีย่นแปลง

5 กดปุม ADJ./OK
• หนาจอจะแจงวากลองกําลังแกไขภาพ จากนั้นภาพที่แกไขแลวจะถกูบันทึก 
ภาพตนฉบับจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• คุณสามารถใชการแกภาพเอียงไดกับภาพนิ่งที่ถายดวยกลองนี้เทานั้น
• คุณไมสามารถใชการแกภาพเอียงกับภาพยนตรหรือไฟล MP ได

การแกไขภาพเอียง
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หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ขนาดของภาพที่แกการเอียงแลวจะไมเปลี่ยนแปลง
• หากภาพมีขนาดใหญ การแกภาพเอียงจะใชเวลานาน ใหปรับขนาดภาพ (Gหนา 143) กอนที่จะทํา

การแกภาพเอียงเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผล
• ตารางตอไปนี้แสดงเวลาโดยประมาณที่ใชในการแกภาพเอียง

• เมื่อโหมดเลือกฉากถูกต้ังคาไวที่ [โหมดแกภาพเอียง] คุณสามารถถายภาพและแกไขความเอียงใน
ภาพนั้นไดทันที (Gหนา 75)

ขนาดภาพ เวลาในการแกไข
3456 × 2592 ประมาณ 20 วินาที
3072 × 2304 ประมาณ 15 วินาที
2592 × 1944 ประมาณ 12 วินาที
2048 × 1536 ประมาณ 8 วินาที
1728 × 1296 ประมาณ 7 วินาที
1280 × 960 ประมาณ 6 วินาที
640 × 480 ประมาณ 2 วินาที
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คุณสามารถปองกันการลบไฟลโดยไมไดต้ังใจได

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
ไฟลที่ปองกันการลบจะไมสามารถลบออกดวยวิธีปกติ อยางไรก็ตาม ไฟลจะถูกลบไปหากคุณฟอรแมท 
หนวยความจําที่บันทึกไฟลเหลานั้นไว

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)
• ไฟลท่ีถายไวลาสุดจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อแสดงไฟลที่ตองการปองกันหรอืยกเลิก
การปองกัน
• เมื่อตองการปองกันหรือยกเลกิการปองกันหลายเฟรม คุณสามารถดันคนัโยกปรับซูม
ไปทาง 9 (แสดงภาพยอ) เพ่ือดภูาพขนาดยอ จากนั้นขามไปข้ันตอนที่ 3

3 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ปองกัน] 
และกดปุม $

5  กดปุม !" เพื่อเลือก [1 ไฟล]
• กดปุม #$ เพ่ือเลือกเฟรม

6 กดปุม ADJ./OK

การปองกันการลบไฟล

การปองกัน/ยกเลิกการปองกันไฟล
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5 กดปุม !" เพื่อเลือก [หลายภาพ] 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• หากแสดงภาพขนาดยอในข้ันตอนที่ 2 ในหนา 

154 ใหขามข้ันตอนที่ 5

6 กดปุม !" เพื่อเลือก [เลือกทลีะภาพ] 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK

7 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือกไฟล จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• กดปุม MENU เพือ่เปลีย่นเปนหนาจอสําหรบัการระบุชวงของไฟล ใหดขูัน้ตอนที ่7 และข้ันตอน
ตอไปสําหรับ “การระบุหลายไฟลเปนชวง”

8 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 7 เพื่อเลือกไฟลทัง้หมด
• หากคณุเลือกไฟลผิด คณุสามารถยกเลกิการเลือกไดโดยการเลอืกไฟล และกดปุม ADJ./OK

9 กดปุม Fn (ฟงกชัน)

5 กดปุม !" เพื่อเลือก [หลายภาพ] 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• หากแสดงภาพขนาดยอในข้ันตอนที่ 2 ในหนา 

154 ใหขามข้ันตอนที่ 5

6 กดปุม !" เพื่อเลือก [เลือกชวง] 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK

การปองกันหลายไฟลแยกกัน

การระบุหลายไฟลเปนชวง
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7 กดปุม !"#$ เพื่อเลือกจุดเริ่มตนของชวงไฟลที่ตองการระบุ และกด
ปุม ADJ./OK
• หากคณุเลอืกจุดเริ่มตนของชวงไฟลผิด ใหกดปุม DISP. เพ่ือกลับไปท่ีหนาจอสําหรับการ
เลือกจุดเริ่มตน

• กดปุม MENU เพ่ือเปลีย่นเปนหนาจอสําหรับการระบุชวงของไฟลแยกกัน ใหดข้ัูนตอนที่ 7 
และข้ันตอนตอไปสําหรับ “การปองกันหลายไฟลแยกกัน”

8 กดปุม !"#$ เพื่อเลือกจุดสิ้นสุด
ของชวงที่ตองการระบุ และกดปุม ADJ./
OK

9 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 7 และ 8 เพื่อระบุชวง
ทัง้หมด

10 กดปุม Fn (ฟงกชัน)

5 กดปุม !" เพื่อเลือก [เลือกทัง้หมด] 
หรือ [ยกเลิกทั้งหมด] และกดปุม ADJ./
OK $

6 กดปุม ADJ./OK #$ เพื่อเลอืก [ใช] 
จากนัน้กดปุม ADJ./OK

การปองกัน/ยกเลิกการปองกันทุกไฟล
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คุณสามารถแสดงภาพที่บันทึกทั้งภาพนิ่งและภาพยนตรเรียงตามลําดับบนหนาจอ ซ่ึง 
เรียกวาการฉายสไลด หากตองการฉายสไลด ใหทําตามขั้นตอนดานลาง

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)
• ภาพที่ถายไวลาสดุจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[ฉายสไลด] และกดปุม $
• การฉายสไลดจะเริ่มข้ึนและไฟลจะถูกแสดงตาม
ลําดับ

• หากตองการหยดุฉายสไลดในขณะแสดงอยู 
ใหกดปุมใดๆ ท่ีตวักลอง 
การฉายสไลดจะแสดงซ้ําจนกวาจะมีการหยุด

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ภาพนิ่งแตละภาพจะแสดงเปนเวลาสามวินาที
• สําหรับภาพยนตรและไฟล MP กลองจะแสดงภาพทั้งหมดที่คุณถาย

การฉายสไลด
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คุณสามารถคัดลอกขอมูลภาพยนตร ภาพนิ่ง และเสียงทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจํา
ภายในไปยังการดหนวยความจํา SD ไดภายในครั้งเดียว

1 ปดการทํางานของกลอง

2 ใสการดหนวยความจํา SD

3 เปดการทํางานของกลอง

4 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

5 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

6 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [คัดลอก
จากหนวยความจําภายในไปยังการด] 
และกดปุม $
• หนาจอจะแจงวากลองกําลังคดัลอกขอมูลอยู 
เมื่อเสร็จแลว หนาจอจะกลับไปท่ีโหมดแสดง 
ภาพ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากความจุของการดหนวยความจํา SD ซึ่งใชคัดลอกขอมูลไมเพียงพอ กลองจะแสดงขอความซึ่งระบุ

วามีความจุไมเพียงพอ หากตองการคัดลอกภาพในจํานวนที่มีขนาดพอดีกับความจุที่มี ใหเลือก [ใช] 
จากนั้นกดปุม ADJ./OK หากตองการยกเลิกการคัดลอก ใหเลือก [ไม] จากนั้นกดปุม ADJ./OK

• ไมสามารถคัดลอกขอมลูจากการดหนวยความจํา SD ไปยังหนวยความจําภายในได
• เมื่อคัดลอกขอมลูจากหนวยความจําภายในไปยังการดหนวยความจํา SD ไฟลที่บันทึกไวที่ [ต้ังคา 

ฟงกชนัปกหมดุ] ในหนวยความจําภายในจะถูกยกเลิก

การคัดลอกขอมูลจากหนวยความจําภายในไปยังการด 
หนวยความจํา SD
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ภาพนิ่งที่บันทึกไวในการดหนวยความจํา SD สามารถสั่งพิมพออกมาได หากคุณนําไปยัง
รานที่ใหบริการพิมพภาพจากกลองดิจิตอล
หากตองการใชบริการพิมพภาพ คุณตองตั้งคาการพิมพภาพที่กลอง การตั้งคาเหลานี้ 
เรียกวาการตั้งคารูปแบบคําส่ังพิมพระบบดิจิตอล (DPOF)
การตั้งคา DPOF จะกําหนดใหพิมพภาพนิ่งไดครั้งละหนึ่งภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
เลือกภาพไดหลายภาพสําหรับการตั้งคา DPOF และระบุจํานวนที่ตองการพิมพตอภาพได

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อแสดงภาพนิ่งทีต่องการต้ังคา DPOF

3 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [DPOF] 
และกดปุม $

5 กดปุม !" เพื่อเลือก [1 ไฟล]
• กดปุม #$ เพ่ือเลือกไฟล

6 กดปุม ADJ./OK

การใชบริการพิมพ (DPOF)

การตั้งคา/การยกเลิก DPOF สําหรับหน่ึงไฟล
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1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [DPOF] 
และกดปุม $

4 กดปุม !" เพื่อเลือก [เลือกทัง้หมด] 
หรือ [ยกเลิกทั้งหมด]

5 กดปุม ADJ./OK
• หลังจากตัง้คา DPOF แลว สัญลักษณ DPOF จะ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

หากตองการตั้งคา DPOF ใหกับภาพนิ่งที่เลือกไวในครั้งเดียว ใหทําตามขั้นตอนดานลาง

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 ดันคันโยกปรับซูมไปทาง 9 (แสดงภาพยอ)
• ไฟลจะแสดงเปนภาพยอ

3 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพือ่เลอืกภาพน่ิงภาพแรกท่ีตองการตัง้คา DPOF

4 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

การตั้งคา/การยกเลิก DPOF สําหรับไฟลท้ังหมด

การตั้งคา DPOF สําหรับหลายไฟล
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5 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลือก [DPOF] 
และกดปุม $

6 กดปุม !" เพ่ือตั้งจํานวนภาพที่จะพิมพ
• กดปุม ! เพ่ือเพ่ิมจํานวนภาพ หรือกดปุม " 
เพ่ือลดจํานวนภาพ

7 กดปุม #$ เพื่อเลอืกภาพนิง่ถัดไปทีต่องการต้ังคา DPOF

8 กดปุม !" เพื่อตั้งจํานวนภาพที่จะพิมพ
• กดปุม ! เพ่ือเพ่ิมจํานวนภาพ หรือกดปุม " เพ่ือลดจํานวนภาพ

9 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 7 และ 8 เพื่อเลือกภาพนิง่ทัง้หมดทีต่องการต้ังคา DPOF

10 กดปุม ADJ./OK
• หนาจอจะแจงวากลองกําลังดําเนินการกับภาพที่เลอืก เมื่อเสร็จแลว หนาจอจะกลับไป
แสดงภาพยอ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากตองการยกเลกิการตั้งคา DPOF สําหรับภาพนิ่งหลายภาพ ใหทําตามขั้นตอนเดิมที่อธิบายขางตน

เพือ่ต้ังจํานวนภาพที่จะพิมพไวที่ [0] จากนั้นกดปุม ADJ./OK
• นอกจากนี้ คุณสามารถยกเลิกการตั้งคา DPOF สําหรับภาพนิ่งทั้งหมดในครั้งเดียวได (Gหนา 160)
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คุณสามารถกูไฟลท้ังหมดที่ถูกลบได
ไฟลท่ีถูกลบจะไมสามารถกูกลับมาได หากมีการดําเนินการใดๆ ตอไปนี้
• ปดการทํางานของกลอง
• เปล่ียนจากโหมดแสดงภาพไปเปนโหมดถายภาพ
• การใชงาน DPOF, ปรับขนาด, คัดลอกจากหนวยความจําภายในไปยังการด, แกภาพ
เอียง, ชดเชยความสวาง, ชดเชยไวตบาลานซ หรือตัดภาพ

• ไฟลท่ีมีการตั้งคา DPOF ถูกลบ
• เริ่มการตั้งคาใหมใหกับหนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจํา SD
• การตั้งคาหรือการยกเลิกไฟลสําหรับ [ต้ังคาฟงกชันปกหมุด]
• การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนขยายขนาดและพื้นที่สวนที่ขยายของไฟลท่ีต้ังคาไวท่ี 

[ต้ังคาฟงกชันปกหมุด]
• การสงออกไฟล MP โดยใช [สงออกภาพนิ่ง]

1 กดปุม 6 (แสดงภาพ)

2 กดปุม MENU
• เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [กูไฟล] 
และกดปุม $
• หนาจอจะแสดงขอความใหยนืยันการกูไฟล 
ท้ังหมด

• หากไมมีไฟลท่ีสามารถกูคนืได ขอความยืนยันจะ
ปรากฏขึ้น

4 กดปุม $ เพือ่เลอืก [ใช] จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• ไฟลท่ีถูกลบท้ังหมดจะถูกกูกลับมา

การกูไฟลท่ีถูกลบ
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คุณสามารถดูภาพที่ถายบนจอโทรทัศนได กลองจะแสดงทุกส่ิงบนจอโทรทัศนเหมือนกับ
ท่ีแสดงบนจอแสดงภาพของกลอง
หากตองการใชโทรทัศนในการดูภาพ ใหเช่ือมตอกลองกับโทรทัศนดวยสาย AV ท่ีใหมา 
พรอมกับกลอง หากตองการดูไฟลบนจอโทรทัศน ใหทําตามขั้นตอนดานลาง

1 เช่ือมตอสาย AV ไปยงัชองรับสัญญาณภาพ 
(Video In) บนโทรทัศนใหแนน
• เช่ือมตอปลัก๊สีขาวของสาย AV ไปยังชองรับ
สญัญาณเสียง (สีขาว) ของโทรทัศน และปลั๊ก
สเีหลืองไปยังชองรับสัญญาณภาพ (สีเหลือง)

2 ตรวจสอบใหแนใจวากลองปดการทํางานอยู

3 เชื่อมตอสาย AV ไปยังชองสงสัญญาณ 
AV ทีก่ลองใหแนน

4 ต้ังคาโทรทัศนไปที่โหมดวีดิโอ (ต้ังคารบัสญัญาณไปที่วีดิโอ)
• สําหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิ โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับโทรทัศน

5 กดปุม POWER หรอืกดปุม 6 
(แสดงภาพ) คางไว เพื่อเปดการทํางาน
ของกลอง

การดูภาพบนจอโทรทัศน

ชองรับสัญญาณเสียง (สขีาว)

ชองรับสัญญาณภาพ (สีเหลือง)
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ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อเชื่อมตอสาย AV กับกลอง จอแสดงภาพและลําโพงจะปดการทํางาน
• หามใชแรงฝนเสียบสาย AV ลงในขั้วตอ
• หามใชแรงดึงสาย AV ที่เชื่อมตออยู
• เมื่อใชสาย AV หามเคลื่อนกลองโดยที่มีสาย AV เชื่อมตออยู

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• คุณสามารถเชื่อมตอสาย AV ไปยังชองรับสัญญาณภาพ (Video In) บนเครื่องบันทึกวีดิโอ และบันทึก

สิ่งที่คุณไดถายไวลงในเครื่องบันทึกวีดิโอได
• กลองของคุณไดรับการต้ังคารูปแบบการแสดงภาพแบบ NTSC (ใชในอเมริกาเหนือและประเทศ/ 

ภมูิภาคอ่ืนๆ) สําหรับการใชงานกับอุปกรณโทรทัศนและอุปกรณภาพและเสียงอ่ืนๆ หากอุปกรณที่
คุณตองการเชื่อมตอดวยใชรูปแบบ PAL (ใชในยุโรปและที่อ่ืนๆ) ใหเปลี่ยนการตั้งคาในเมนูต้ังคาเปน
รูปแบบ PAL กอนทําการเชื่อมตอ (Gหนา 196)
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7 เมนูตัง้คา

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของกลองไดโดยการแสดงเมนูต้ังคาจากเมนูถายภาพ 
(Gหนา 97) หรือเมนูแสดงภาพ (Gหนา 138)
เมนูต้ังคาทําใหคุณสามารถกําหนดเมนูดังรายการในตารางดานลาง

ในคูมือเลมน้ี เมื่อมีคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK !"#$” หมายความวาคุณควร 
กดปุม ADJ./OK ในทิศทางขึ้น ลง ซายหรือขวา สวนคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK” 
หมายความวาคุณควรกดปุมลงตรงๆ

เก่ียวกับเมนูตั้งคา

การต้ังคา ตัวเลือก [คาต้ังจากโรงงาน] ใหดู
ฟอรแมท [การด] หนา 168
ฟอรแมท [หนวยความจาํภายใน] หนา 169
ความสวางจอ LCD หนา 170
กําหนดคาต้ังเอง MY1, MY2 หนา 171
ระดับซูม เปด, [ปด] หนา 173
ต้ังคาปุม Fn ปด, [ตําแหนงมาโคร], AE ล็อค, AF/AFตอเนื่อง, AF/AFหลาย

วัตถุ, AF/MF, AF/Snap, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, 
ถายครอมโฟกัส

หนา 174

ต้ังคาปุม ADJ 1*1

ต้ังคาปุม ADJ 2*2

ต้ังคาปุม ADJ 3*3

ต้ังคาปุม ADJ 4*4

ปด, [ชดเชยแสง]*1, [ไวตบาลานซ]*2, [ความไวแสง]*3, 
[คุณภาพ]*4, โฟกัส, รูปภาพ, วัดแสง, ถายครอมอัตโนมัติ, 
ชดเชยแฟลช

หนา 176

ต้ังความไวแสงสูงอัตโนมัติ [AUTO 400], AUTO 800, AUTO 1600 หนา 178
ไฟชวยหา AF [เปด], ปด หนา 179
เสียงการทํางาน [ทั้งหมด], ระดับเสียง, เสียงชัตเตอร หนา 180
ต้ังระดับเสียง    (ปดเสียง),    (เบา), [   ] (ปานกลาง), 

   (ดัง)
หนา 181

เวลายืนยันภาพบนจอ LCD ปด, [0.5 วินาที], 1 วินาที, 2 วินาที, 
3 วินาที, เปดคาง

หนา 182

ปดอัตโนมัติ ปด, 1 นาที, [5 นาที], 30 นาที หนา 183
ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ [เปด], ปด หนา 184
ภาพดิจิตอลซูม [ปกติ], ปรับขนาดอัตโนมติั หนา 185
ต้ังระดับ ปด, [แสดง], แสดง+เสียง, เสียง หนา 187
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(*) คาต้ังจากโรงงานจะแตกตางกันขึ้นอยูกับประเทศที่คุณซื้อกลอง

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ในโหมดถายภาพ Easy จํานวนและลําดับของรายการในเมนูต้ังคาจะแตกตางจากโหมดถายภาพอื่นๆ 

รายละเอียดของการตั้งคาจะเหมอืนกับโหมดอื่นๆ
• รายการที่สามารถกําหนดใหกับ [ต้ังคาปุม Fn] และ [ต้ังคาปุม ADJ 1/2/3/4] จะแตกตางกันขึ้นอยูกับ

โหมดถายภาพ ใหดูรายละเอียดในหนาอางอิงที่เกี่ยวของ

1 กดปุม MENU
• เมนูถายภาพ (หรือเมนูแสดงภาพ) ปรากฏขึ้น

2 กดปุม ADJ./OK #
• ในโหมดเลือกฉากหรือโหมดถายตอเน่ือง ใหกดปุม !"#$ เพ่ือเลือกแถบ [MODE] 
จากนั้นกดปุม ADJ./OK " สองครั้ง เมนูตั้งคาจะปรากฏขึ้น

ตัวเลอืกแสดงตารางการจัดภาพ [  ], , หนา 188
เฟรมแสดงขอมูลการถายภาพ เปด, [ปด] หนา 189
ระยะใกลสุด [แสดง], ซอน หนา 190
หมุนภาพอัตโนมัติ [เปด], ปด หนา 191
หมายเลขลําดับของการด เปด, [ปด] หนา 193
ต้ังวันที่ หนา 194
Language/N(*)  English Deutsch Français Italiano 

Espanõl    
 

หนา 195

โหมดสัญญาณวีดิโอออก(*) NTSC, PAL หนา 196

การใชเมนู

ในคําแนะนําของคูมือเลมนี้ การเลือกเมนูจะไดรับการยืนยันเมื่อคุณ “กดปุม ADJ./OK” (ดังเชนในขั้นตอนที่ 8 
ดานลาง) แตคุณยังสามารถยืนยันการตั้งคาและกลับไปยังหนาจอเมนูไดโดยการกดปุม ADJ./OK #

การต้ังคา ตัวเลือก [คาต้ังจากโรงงาน] ใหดู
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3 กดปุม ADJ./OK "
• เมนูตั้งคาจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม ADJ./OK $

5 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกราย
การทีต่องการ
• หากกดปุม DISP. ในตอนน้ี หนาจอจะกลบัไปท่ี 
ข้ันตอนที่ 3

• กดปุม ADJ./OK " ท่ีรายการดานลางเพื่อแสดง
หนาจอถดัไป

6 กดปุม ADJ./OK $
• การตัง้คารายการเมนูจะปรากฏขึ้น

7 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกการ 
ต้ังคา

8 กดปุม ADJ./OK
• เมนูตั้งคาจะหายไป และกลองจะพรอมถายภาพหรือแสดงภาพ
• เมนูตั้งคาอาจปรากฏขึ้นโดยขึ้นอยูกับการตัง้คา ในกรณีน้ี ใหกดปุม MENU หรือปุม ADJ./

OK เพ่ือกลับสูหนาจอถายภาพหรือแสดงภาพ
• การกดปุม ADJ./OK # ในข้ันตอนที่ 8 เปนการยืนยันการตั้งคา และหนาจอจะกลบัไปท่ี 
ข้ันตอนที่ 5

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
สาํหรบัฟงกชนับางอยาง วิธกีารเลอืกการตัง้คาอาจแตกตางไปจากทีไ่ดอธบิายไวในทีน่ี ้สาํหรบัรายละเอียด
การทํางาน ใหดูคําอธบิายของแตละฟงกชนั

ระบุชวงของหนาจอท่ีแสดง
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หากมีขอความแสดงขอผิดพลาด [การดขัดของ] ปรากฏขึ้น เมื่อใสการดหนวยความจํา 
SD ลงในกลอง หรือใชการดนี้กับคอมพิวเตอรหรือกลองดิจิตอลอื่นมา คุณตองฟอรแมท 
การดดวยกลองนี้กอนเริ่มใชงาน
การฟอรแมทเปนกระบวนการเตรียมการดเพื่อใหสามารถเขียนขอมูลภาพได

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
หากคุณฟอรแมทการดที่ยังคงมีภาพบันทึกอยู ภาพจะหายไป

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 ตรวจสอบวาไดเลือก [ฟอรแมท [การด]] 
และกดปุม ADJ./OK $
• หนาจอจะแสดงขอความใหยนืยันการฟอรแมท

3 กดปุม #$ เพื่อเลอืก [ใช] จากนัน้กด
ปุม ADJ./OK
• การฟอรแมทจะเริ่มข้ึน เมื่อฟอรแมทเสร็จแลว หนาจอจะกลบัไปยังเมนูตั้งคา
• หากไมมีการดหนวยความจํา SD อยูในกลอง จะมีขอความปรากฏขึ้น หลังจากปดการ 
ทํางานของกลอง ใหใสการดหนวยความจํา SD และทําตามขั้นตอนการฟอรแมทอีกครั้ง

4 กดปุม MENU หรือปุม ADJ./OK

ปองกันภาพของคุณไมใหถูกลบ ---------------------------------------------------------------------
เลื่อนสวิตชปองกันบันทึกทับบนการดหนวยความจํา SD ไปที่ตําแหนง “LOCK” เพื่อปองกันภาพนิ่งของ
คุณไมใหถูกลบหรือฟอรแมทการดโดยไมไดต้ังใจ (Gหนา 24) หากปลดล็อคการด (โดยการเลื่อนสวิตช 
กลับไปที่ตําแหนงเดิม) จะทําใหสามารถเพิ่มและลบภาพและฟอรแมทการดได

การฟอรแมทการดหนวยความจํา SD
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หากมีขอความแสดงขอผิดพลาด [ฟอรแมทหนวยความจําภายใน] ปรากฏขึ้น คุณตอง 
ฟอรแมทหนวยความจําภายในกอนเริ่มใชงาน

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
การฟอรแมทหนวยความจําภายในจะเปนการลบภาพทั้งหมดที่บันทึกไวในหนวยความจํา หากคุณมีภาพ
ในหนวยความภายในที่ไมตองการลบ ใหคัดลอกไปยังการดหนวยความจํา SD กอนที่จะฟอรแมทหนวย 
ความจําภายใน (Gหนา 158)

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ฟอรแมท 
[หนวยความจําภายใน]] และกดปุม $
• หนาจอจะแสดงขอความใหยนืยันการฟอรแมท

3 กดปุม #$ เพื่อเลอืก [ใช] จากนัน้กด
ปุม ADJ./OK
• การฟอรแมทจะเริ่มข้ึน เมื่อฟอรแมทเสร็จแลว หนาจอจะกลบัไปยังเมนูตั้งคา

4 กดปุม MENU หรือปุม ADJ./OK

การฟอรแมทหนวยความจําภายใน
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หากตองการปรับความสวางของจอแสดงภาพ ใหทําตามขั้นตอนดานลาง

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[ความสวางจอ LCD] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อปรบัความสวาง
• เลื่อนแถบปรับความสวางจอ LCD ลงเพื่อลด 
ความสวางของจอแสดงภาพและเลื่อนข้ึนเพ่ือ 
เพ่ิมความสวาง ความสวางของจอแสดงภาพจะ
เปลี่ยนไปตามการเลื่อนข้ึนลงบนแถบปรับความ
สวาง

• หากตองการยกเลิกการปรับความสวาง ใหกดปุม 
DISP. เพ่ือยกเลิกการตัง้คาและกลับสูเมนูถายภาพ

4 เมือ่ปรบัความสวางตามที่ตองการแลว ใหกดปุม ADJ./OK
• หนาจอจะกลับไปท่ีเมนูตั้งคา

5 กดปุม MENU หรือปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อ [ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ] ถูกต้ังคาไวที่ [เปด] บนเมนูต้ังคา (Gหนา 184) จอแสดงภาพจะหรี่

แสงลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่หากกลองไมเคลื่อนไหวเปนเวลาประมาณหาวินาที ใหขยับ
กลองหรือกดปุมใดๆ เพื่อใหจอแสดงภาพกลับมาสวางดังเดิม

• หนาจอความสวางจะแสดงภาพที่มองผานเลนส (โหมดถายภาพ) หรือภาพที่ดูลาสุด (โหมดแสดงภาพ 
ซึ่งจะไมมภีาพแสดงบนหนาจอความสวางหากไมมีไฟลภาพที่สามารถเปดเลนได)

การปรับความสวางของจอแสดงภาพ
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ฟงกชันคาตั้งเองทําใหคุณสามารถถายภาพดวยการตั้งคาที่คุณตองการไดอยางงายดาย
คุณสามารถกําหนดคาการถายภาพเพื่อใชงานได 2 กลุมใหเปน “คาตั้งเอง” หากหมุนปุม
เลือกโหมดไปที่ MY1 คุณสามารถถายภาพดวยการตั้งคาที่กําหนดไวใน [MY1] หากหมุน
ปุมเลือกโหมดไปที่ MY2 คุณสามารถถายภาพดวยการตั้งคาที่กําหนดไวใน [MY2] 
(Gหนา 83)
หากตองการกําหนดการตั้งคาปจจุบันของกลองใหเปน คาตั้งเอง ใหทําตามขั้นตอน
ดานลาง

1 เปลี่ยนการต้ังคาของกลองไปเปนการตั้งคาทีก่ําหนดใหเปน คาต้ังเอง

2 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

3 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [กําหนด
คาต้ังเอง] และกดปุม $
• ขอความยนืยันจะปรากฏขึ้น

4 กดปุม #$ เพื่อเลือก [MY1] หรอื [MY2] 
และกดปุม ADJ./OK
• การตัง้คาปจจุบนัของกลองจะถูกกําหนดใหเปนคาตัง้เอง และหนาจอจะกลบัไปท่ีเมนูตัง้คา
• หากคณุไมตองการตัง้คาน้ี ใหกดปุม DISP.

5 กดปุม MENU หรือปุม ADJ./OK

การกําหนดคาตั้งเอง
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การตั้งคาที่บันทึกอยูใน [กําหนดคาตั้งเอง]

โหมดถายภาพ (5/3/MY1/MY2/SCENE/Q/R)
คุณภาพ/ขนาดภาพ
โฟกัส
โฟกัสตอเนื่องกอนถายภาพ
ระยะโฟกัสที่ใชในการปรับเอง
วัดแสง
ต้ังคาภาพ
การชดเชยแสงแฟลช
ขยายชวงไดนามิก
เพิม่ถายภาพปกติ
ถายครอมอัตโนมัติ
CL-BKT
ถายครอมโฟกัส
WB-BKT
หนวงเวลาชัตเตอร
กําหนดตั้งเวลาถายเอง
ลดภาพสั่นไหว
จํากัดชัตเตอรชา
พมิพวันที่บนภาพ
การชดเชยแสง
ไวตบาลานซ
ต้ังคาความไวแสง
ตําแหนงซูม
มาโคร
โหมดแฟลช
โหมดเลือกฉาก
ต้ังเวลาถาย
โหมด DISP.
ระดับซูม
ภาพดิจิตอลซูม
ต้ังระดับ
ตัวเลอืกแสดงตารางการจัดภาพ
ระยะใกลสุด
ความหนาแนน
อัตราเร็วภาพเปนเฟรม
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ระดับซูมจะทําใหคุณสามารถตั้งคาทางยาวโฟกัสของการซูมเพื่อใหกลองหยุดที่ระดับการ
ซูม 8 ระดับ (28, 35, 50, 85, 105, 135, 200, 300 มม.*)
* เทียบเทาระยะโฟกัสของกลอง 35 มม.

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ระดับซูม] 
และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [เปด]

4 กดปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ในโหมดมาโคร ระยะโฟกัสของระดับซมูจะเทากับ 31, 35, 50, 85, 105, 135, 200 และ 300 มม. ของ 

กลอง 35 มม. โดยประมาณ
• การกําหนด [ระดับซูม] ใหกับปุม Fn (ฟงกชัน) ดวย [ต้ังคาปุม Fn] (Gหนา 174) ทําใหคุณสามารถ

เปดและปดใชงานระดับซูมไดดวยการกดปุม Fn (Gหนา 73)

การตั้งระยะโฟกัสของซูม

คาที่ต้ังได
เปด (เปดใชงานระดับซูม)
ปด (ปดใชงานระดับซูม) *คาต้ังจากโรงงาน
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เมื่อกําหนดฟงกชันใหกับปุม Fn คุณสามารถเลือกใชฟงกชันนั้นไดอยางงายดายเพียงกด
ปุม Fn
คุณสามารถกําหนดฟงกชันตอไปนี้ใหกับปุม Fn ได สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธกีารใชปุม Fn 
ใหดูหนาอางอิงที่เก่ียวของ

(*1) คาต้ังจากโรงงาน
(*2) [AF หลายจุด] หรือ [AF เฉพาะจุด]
(*3) [AF หลายจุด] [AF เฉพาะจุด] หรือ [AF ตอเนื่อง]

การตั้งคาปุม Fn (ฟงกชัน)

คาที่ต้ังได คําอธิบาย ใหดู
ตําแหนงมาโคร(*1) เลื่อนตําแหนง AF โดยไมตองเลื่อนกลองเพื่อถายภาพ 

ระยะใกล
หนา 67

AE ล็อค ล็อคคาแสง หนา 68

AF/AFตอเนื่อง เปลี่ยนระหวางโฟกัสอัตโนมัติ (*2) กับ AF ตอเนื่อง หนา 69

AF/AFหลายวัตถุ สลับระหวางโฟกัสอัตโนมติั(*3) และ AF หลายวัตถุ หนา 70

AF/MF สลับระหวางโฟกัสอัตโนมติั(*3) และการปรับโฟกัสเอง หนา 71

AF/Snap สลับระหวางโฟกัสอัตโนมติั(*3) และโหมด snap หนา 72
ระดับซูม, AT-BKT, WB-BKT, 
CL-BKT, ถายครอมโฟกัส

เปดและปดใชงานแตละฟงกชัน หนา 73
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หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการที่สามารถกําหนดใหกับโหมดถายภาพแตละโหมดจะแสดงดานลาง(*1)

(*1) ปุม Fn จะไมสามารถใชกับฟงกชันที่เลือกไวไดเมื่อเลือก [การถายภาพยอสวน] ในโหมดเลือกฉาก
(*2) ฟงกชันที่ไมมีเครื่องหมายวงกลม  (O) สามารถกําหนดใหกับปุม Fn ได แตปุมจะไมทํางาน หากกด

ปุมในโหมดเลือกฉากหรือโหมดภาพยนตร

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ต้ังคา
ปุม Fn] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือกการตั้งคา

4 กดปุม ADJ./OK

คาที่ต้ังได 5

SCENE(*2)

RQ 3(*2)

บ ุค
คล

/ใบ
หน

 า/ท
 ิวท

 ัศน
 

คว
าม
ไว
แส
งส

 ูง

โห
มด
เง ีย

บ

ซ ูม
มา
โค
ร

โห
มด
แก

 ภา
พเ
อ ีย
ง

โห
มด
ต ัว
อ ัก
ษร

โห
มด
อ  ื  น
ๆ

ตําแหนงมาโคร O - O - O O O - O O O
ระดับซูม O O O O O O O O O O O
AE ล็อค O O O O O O O O O O -
AF/AFตอเนื่อง O O O O O O O O O - O
AF/AFหลายวัตถุ O - - O - - - - - - -
AF/MF O - - O O O - - O O O
AF/Snap O - O O - O - O O O O
AT-BKT O - - O O - - - - - -
WB-BKT O - - O O - - - - - -
CL-BKT O - - O O - - - - - -
ถายครอมโฟกัส O - - O O - - - - - -
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เมื่อกําหนดฟงกชันใหกับปุม ADJ./OK คุณสามารถแสดงหนาจอการตั้งคาการถายภาพ
ไดหลายรูปแบบโดยที่มีปุมใชงานนอยลงและไมตองแสดงเมนูถายภาพ
คุณสามารถใช [ต้ังคาปุม ADJ 1] ถึง [ต้ังคาปุม ADJ 4] เพื่อกําหนดฟงกชันของกลองที่ 
จะเปดใชงานเมื่อกดปุม ADJ./OK
สําหรับขอมูลวธิีการใชโหมด ADJ. ใหดูหนา 62
คุณสามารถกําหนดฟงกชันตอไปนี้ใหกับปุม ADJ./OK ได

การตั้งคาปุม ADJ.

คาที่ต้ังได ใหดู
ปด -
ชดเชยแสง *คาต้ังจากโรงงานสําหรับ [ต้ังคาปุม ADJ 1] หนา 124
ไวตบาลานซ *คาต้ังจากโรงงานสําหรับ [ต้ังคาปุม ADJ 2] หนา 126
ความไวแสง *คาต้ังจากโรงงานสําหรับ [ต้ังคาปุม ADJ 3] หนา 128
คุณภาพ *คาต้ังจากโรงงานสําหรับ [ต้ังคาปุม ADJ 4] หนา 101
โฟกัส หนา 103
รูปภาพ หนา 109
วัดแสง หนา 108
ถายครอมอัตโนมัติ หนา 112
ชดเชยแฟลช หนา 111
ความหนาแนน หนา 82
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หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• รายการที่สามารถกําหนดใหกับโหมดถายภาพแตละโหมดจะแสดงดานลาง

(*) ฟงกชันที่กําหนดใหกับปุม ADJ./OK จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ต้ังคา
ปุม ADJ 1], [ต้ังคาปุม ADJ 2], [ต้ังคาปุม 
ADJ 3] หรือ [ต้ังคาปุม ADJ 4] จากนัน้กด
ปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

คาที่ต้ังได 5

SCENE

EASY (*)

R

Q 3(*)

โห
มด
ต ัว
อ ัก
ษร

 (*)

โห
มด
เง ีย

บ

บ ุค
คล

 / 
ภา
พข
าว
ดำ
แบ
บ 

Hi
gh

-C
on

tra
st 

(*)

โห
มด
อ ื  น
ๆ 

(*)

โห
มด
ถ า
ยต

 อเ
น ื  อ
ง

เพ
 ิ  มต

 อเ
น ื  อ
งM

เพ
 ิ  มต

 อเ
น ื  อ
งS

ชดเชยแสง O - O O O - O O O -
ไวตบาลานซ O - O - O - O O O O
ความไวแสง O - O - - - O O - -
คุณภาพ O - O - - O O - O -
โฟกัส O - O - - - O O O -
รูปภาพ O - O - - - O O O -
วัดแสง O - O - - - O O O -
ถายครอมอัตโนมติั O - O - - - - - - -
ชดเชยแฟลช O - O - - - - - - -
ความหนาแนน - O - - - - - - - -
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คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาความไวแสงสูงสุดสําหรับ [ความไวแสงสูง] (การตั้งคาความ
ไวแสงสูงอัตโนมัติ) (Gหนา 128) ใน [ต้ังคาความไวแสง] บนเมนูถายภาพ

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ต้ังความ
ไวแสงสูงอัตโนมัติ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพที่ถายดวยความไวแสงสูงมากอาจทําใหภาพมีเม็ดหยาบ

การตั้งความไวแสงสูงอัตโนมัติ

คาที่ต้ังได
AUTO 400 *คาต้ังจากโรงงาน
AUTO 800
AUTO 1600
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คุณสามารถตั้งคาใหใชหรือไมใชไฟชวยหา AF เมื่อถายภาพดวยโฟกัสอัตโนมัติ
เมื่อ [ไฟชวยหา AF] ถูกตั้งคาไวท่ี [เปด] ไฟชวยหา AF จะสวางขึ้นเมื่อกลองวดัระยะทาง 
ดวยโฟกัสอัตโนมัติไดยากเมื่อถายภาพในที่มืด ซ่ึงจะชวยใหกลองสามารถวัดระยะโฟกัส 
อัตโนมัติได

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[ไฟชวยหา AF] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

ไฟชวยหา AF
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ในระหวางการใชงาน กลองจะมีเสียงการทํางานหาเสียงตอไปนี้

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากคุณพยายามใชฟงกชันที่ไมสามารถดําเนินการได กลองจะสงเสียงบ๊ิบออกมาไมวาจะต้ังคา [เสียง 

การทํางาน] ใดๆ ไวก็ตาม
• ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม กลองจะไมเลนเสียงเมื่อเลือก [โหมดเงียบ] ในโหมดเลือกฉาก

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[เสยีงการทํางาน] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

การตั้งคาเสียงการทํางาน

เสียงเปดกลอง : เสียงเมือ่เปดการทํางานของกลอง
เสียงชัตเตอร : เสียงเมือ่กดปุมชัตเตอร
เสียงโฟกัส : เสียงเมือ่กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและกลองจะโฟกัสที่วัตถุตัวแบบ
เสียงเตือน : เสียงเตือนขอผดิพลาดเมื่อพยายามใชฟงกชันที่ไมสามารถดําเนินการได
ระดับเสียง : เมื่อ [ต้ังระดับ] ถูกต้ังคาไวที่ [เสียง] หรือ [แสดง+เสียง] (Gหนา 187) 

เสียงเตือนระดับจะดังอยางตอเนื่องภายในเวลาที่กําหนดไวเมื่อกลองไดระดับ
ในโหมดถายภาพ

คาที่ต้ังได คําอธิบาย
ทั้งหมด *คาต้ังจากโรงงาน เปดเสียงทั้งหมด
ระดับเสียง มีเฉพาะเสียงเตือนระดับเทานั้น
เสียงชัตเตอร มีเฉพาะเสียงชัตเตอรและเสียงเตือนระดับเทานั้น
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ระดับเสียงการทํางานสามารถเปลี่ยนได

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[ต้ังระดับเสียง] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• กลองจะไมสงเสียงเตือนระดับออกมา แมวา [ต้ังระดับ] ถูกต้ังคาไวที่ [แสดง+เสียง] หรือ [เสียง] เมื่อ 

[ต้ังระดับเสียง] ถูกต้ังคาไวที่ [   ] (ปดเสยีง) (Gหนา 187)
• ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม กลองจะไมเลนเสียงเมื่อเลือก [โหมดเงียบ] ในโหมดเลือกฉาก

การปรับระดับ/การปดเสียงการทํางาน

คาที่ต้ังได
   (ปดเสียง)
   (เบา)
   (ปานกลาง) *คาต้ังจากโรงงาน
   (ดัง)
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หลังจากที่คุณกดปุมชัตเตอร ภาพนิ่งจะปรากฏขึ้นบนหนาจอช่ัวขณะหนึ่งเพื่อใหคุณ 
สามารถตรวจสอบได ตามคาตั้งจากโรงงาน เวลาการยืนยันภาพจะถูกตั้งคาไวท่ี 
0.5 วนิาที แตสามารถเปลี่ยนคาได

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[เวลายืนยันภาพบนจอ LCD] และ
กดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่ [เวลายืนยันภาพบนจอ LCD] ถูกต้ังคาไวที่ [เปดคาง] คุณสามารถขยาย (Gหนา 50) หรือลบ 
(Gหนา 52) ภาพที่แสดงได

เวลายืนยันภาพบนจอ LCD

คาที่ต้ังได
ปด (ไมแสดงภาพใหยืนยัน)
0.5 วินาที *คาต้ังจากโรงงาน
1 วินาที ิ
2 วินาที
3 วินาที
กดคาง (แสดงภาพจนกวาจะกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง)
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หากคุณไมไดใชงานกลองเปนระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไว กลองจะปดการทํางานอัตโนมัติ
เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ [ปดอัตโนมัติ]
ตามคาตั้งจากโรงงาน ปดอัตโนมัติจะถูกตั้งคาไวท่ีหานาที แตคุณสามารถเปลี่ยนคาได

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[ปดอัตโนมัติ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากตองการใชกลองตอหลังจากที่กลองปดการทํางานอัตโนมัติไปแลว ใหกดปุม POWER เพือ่เปด 

การทํางานของกลองอีกครั้ง นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุม 6 (แสดงภาพ) คางไวเพือ่เปดการทํางาน
ของกลองในโหมดแสดงภาพ

• ฟงกชนัปดอัตโนมัติจะไมทํางานเมื่อเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพมิพ
• เมื่อใชการถายภาพชวงเวลา การต้ังคา [ปดอัตโนมัติ] จะปดใชงาน และฟงกชันปดอัตโนมัติจะไม 

ทํางาน

ปดอัตโนมัติ

คาที่ต้ังได
ปด (ปดฟงกชันปดอัตโนมติั)
1 นาที
5 นาที *คาต้ังจากโรงงาน
30 นาที
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เมื่อ [ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ] ถูกตั้งคาไวท่ี [เปด] จอแสดงภาพจะหรี่แสงลงเพื่อ 
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ หากกลองไมเคลื่อนไหวเปนเวลาประมาณหาวนิาที ใหขยับ
กลองหรือกดปุมใดๆ เพื่อใหจอแสดงภาพกลับมาสวางดังเดิม คาตั้งจากโรงงานคือ [เปด]

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ปรบัแสง
จอ LCD อัตโนมัติ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [เปด]

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
การต้ังคา [ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ] จะปดใชงานในโหมดปดจอเมื่อไมใช (Gหนา 56)

โหมดปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ
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หากตองการบนัทึกภาพท ีถายโดยใชดิจิตอลซูมในขนาดท ีแทจริง ใหเลือก [ปรับขนาดอัตโนมัติ] 
ฟงกชันนี ทําใหคุณสามารถตดัสวนภาพและบนัทึกภาพที ถายได ดิจิตอลซูมทั วไปจะขยาย 
สัดสวนของภาพใหเทากับอัตราการขยายที่ต้ังไว แตการซูมปรับขนาดอัตโนมัติจะบันทึก 
ในคาความเขมแสง การปรบัขนาดอัตโนมตัจิะบันทกึภาพทีถ่ายดวยดจิติอลซมูดวยขนาดภาพปกต ิ
โดยจะปองกันไมใหคุณภาพของภาพลดลงเมื่อขยายภาพใหใหญข้ึน 
ขนาดบันทึกของภาพจะเปลี่ยนไปขึ้นอยูกับอัตราการขยายของซูมปรับขนาดอัตโนมัติ
ซูมปรับขนาดอัตโนมัติจะใชงานไดเฉพาะเมื่อ [คุณภาพ/ขนาดภาพ] ถูกตั้งคาไวท่ี 
3456 × 2592 (Gหนา 101)

คาที่ต้ังได

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
ดิจิตอลซูมจะเปดใชงานเมือ่ [คุณภาพ/ขนาดภาพ] ถูกต้ังคาไวที่ขนาดอื่นที่ไมใช 3456 × 2592

การซูมปรับขนาดภาพและขนาดของภาพที่บันทึก

(*) เทียบเทาระยะโฟกัสของกลอง 35 มม.

ซูมปรับขนาดอัตโนมัติ

คาที่ต้ังได คําอธิบาย
ปกติ *คาต้ังจากโรงงาน ดิจติอลซูมปกติ บันทึกภาพดวยขนาดภาพตั้งคาไวที่ [คุณภาพ/ขนาดภาพ]
ปรับขนาดอัตโนมติั ปรับขนาดภาพโดยอัตโนมัติแลวจึงบันทึกภาพ

คุณภาพ/ขนาดภาพ การซมูปรับขนาดภาพ ระยะโฟกัส(*)

3456 × 2592(9M) 1.0 เทา 300 มม.
3072 × 2304(7M) 1.1 เทา 330 มม.
2592 × 1944(5M) 1.3 เทา 400 มม.
2048 × 1536(3M) 1.7 เทา 500 มม.
1280 × 960(1M) 2.7 เทา 810 มม.
640 × 480(VGA) 5.4 เทา 1620 มม.
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1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[ภาพดิจิตอลซูม] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [ปรบัขนาด
อัตโนมัติ]

4 กดปุม ADJ./OK

5 ดันคันโยกปรับซูมไปทาง z (เทเล) 
คางไวจนกระทั่งถึงระดับการขยาย
สงูสดุบนแถบซูม จากนั้นปลอยคันโยก
ปรบัซูมชัว่ขณะ แลวดันคันโยกปรับซูม
ไปทาง z อีกครั้ง
• ในแตละครั้งท่ีคณุดันคนัโยกปรับซูมไปทาง z 
ภาพจะถูกปรับขนาดทีละหนึ่งระดบั

• ขนาดของภาพซึ่งถูกบันทึกจะแสดงอยูเหนือแถบซูม

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• ฟงกชนันี้ไมสามารถใชงานไดเมื่อโหมดเลือกฉากถูกต้ังคาไวที่ [โหมดแกภาพเอียง] หาก [ปรับขนาด

อัตโนมัติ] ถูกต้ังคาไวเชนนี้ ดิจิตอลซูมปกติจะเปดใชงานแทน
• หากคุณภาพของภาพถูกต้ังคาไวที่โหมดละเอียด และใชซูมปรับขนาดอัตโนมัติ อัตราการบีบอัดภาพ 

จะเปลี่ยนไปเปนปกติเมื่อทําการบันทึก



187

เมน ูต ั  งค า

7

เมื่อเปดใชงาน [ต้ังระดับ] กลองจะใชสัญลักษณแสดงระดับและเสียงเตือนเพื่อแจงใหคุณ
ทราบวาภาพนั้นไดระดับแลวหรือยัง คุณสามารถเลือกไดจากการตั้งคาการยืนยันระดับ 
ตอไปนี้ สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธกีารใชฟงกชันตั้งระดับในระหวางถายภาพ ใหดูหนา 58

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166
• นอกจากนี้ คณุสามารถกดปุม DISP. คางไวในโหมดถายภาพเพื่อแสดงเมนูตัง้คา หากคณุ
กดปุม DISP. คางไว ใหขามไปยังข้ันตอนที่ 3

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลือก [ต้ังระดับ] 
และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชฟงกชันต้ังระดับในระหวางถายภาพ ใหดูหนา 58
• ฟงกชนัต้ังระดับไมสามารถใชงานไดเมื่อทําการบันทึกภาพยนตรหรือในระหวางถายภาพชวงเวลา
• กลองจะไมสงเสียงเตือนระดับออกมา แมวา [ต้ังระดับ] ถูกต้ังคาไวที่ [แสดง+เสียง] หรือ [เสียง] เมื่อ 

[ต้ังระดับเสียง] ถูกต้ังคาไวที่ [   ] (ปดเสียง)

การยืนยันระดับ

คาที่ต้ังได คําอธิบาย
ปด สัญลกัษณแสดงระดับจะไมปรากฏขึ้น กลองจะไมสงเสยีงเตือนระดับออกมา
แสดง
*คาต้ังจากโรงงาน

สัญลักษณแสดงระดับจะปรากฏขึ้น กลองจะไมสงเสียงเตือนระดับออกมา

แสดง+เสียง สัญลักษณแสดงระดับจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพและเสียงเตือนระดับ
ดังขึ้นเมื่อกลองไดระดับ

เสียง สัญลักษณแสดงระดับจะไมปรากฏขึ้น เสียงเตือนระดับจะดังขึ้นเมื่อกลองไดระดับ
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เลือกชนิดของตารางกรอบภาพที่มีใหในโหมดถายภาพ

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ตัวเลือก
แสดงตารางการจัดภาพ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

ตัวเลือกแสดงตารางการจัดภาพ

คาที่ต้ังได คําอธิบาย

*คาต้ังจากโรงงาน

ตารางแบบแบงชองออกเปนสามสวนสําหรับการจัดองคประกอบภาพ
แบบ "จุดตัดเกาชอง" (Rule of Thirds)

ตารางแบบแบงชองออกเปนสี่สวนโดยมเีสนเฉียงสองเสนวางทแยง
จากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งจะทําใหหาตําแหนงกึ่งกลางของวัตถุตนแบบ
ไดงายขึ้น ใชสําหรับการถายภาพสถาปตยกรรมหรือการถายภาพสินคา
เพื่อจัดแสดง

ตารางแบบแบงชองออกเปนสองสวนโดยใหจุดกึ่งกลางของกรอบ
วางเปลา เพื่อใหสะดวกตอการดูวัตถุตนแบบ ใชฟงกชันนี้หาก
วัตถุตนแบบเคลื่อนไหว
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เมื่อ [เฟรมแสดงขอมูลการถายภาพ] ถูกตั้งคาไวท่ี [เปด] คุณสามารถดูเฟรมแสดงขอมูล
การถายภาพสําหรับการแสดงสัญลักษณปกติหรือกราฟแสดงคาแสง (Gหนา 56) เมื่อ
ใชเฟรมแสดงขอมูลการถายภาพ ขอมูลการถายภาพจะไมปรากฏเหนือวัตถุตัวแบบ 
ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดองคประกอบภาพไดงายขึ้น

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[เฟรมแสดงขอมูลการถายภาพ] 
และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [เปด]

4 กดปุม ADJ./OK

5 กดปุม DISP. เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล
• เฟรมแสดงขอมูลการถายภาพสามารถใชกับการ
แสดงสัญลักษณปกติและกราฟแสดงคาแสง 
(Gหนา 56)

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• ในโหมดถายภาพ Easy จอแสดงภาพจะไมสามารถเปลี่ยนไดโดยใชปุม DISP.
• เฟรมแสดงขอมูลการถายภาพไมสามารถใชในโหมดภาพยนตร

เฟรมแสดงขอมูลการถายภาพ
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ระหวางการถายภาพ ระยะถายใกลสุดจะเปล่ียนไปข้ึนอยูกับตําแหนงซูม หากตองการแสดง
ระยะถายใกลสุดบนหนาจอ ใหต้ังคา [ระยะใกลสุด] ไปท่ี [แสดง]

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[ระยะใกลสดุ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อเลือก [แสดง]

4 กดปุม ADJ./OK
• ระยะถายใกลสุดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

การแสดงระยะถายใกลสุด
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คุณสามารถตั้งคากลองใหหมุนภาพตามตําแหนงของกลองโดยอัตโนมัติในระหวางแสดง
ภาพ

เมื่อ [หมุนภาพอัตโนมัติ] ถูกตั้งคาไวท่ี [เปด] ทิศทางของภาพที่แสดงจะเปนดังตอไปนี้
เมื่อคุณแสดงภาพโดยถือกลองในแนวนอน:
ภาพที่ถายเมื่อถือกลองในแนวนอนจะแสดงในทิศทางแนวนอนเชนเดียวกัน ภาพที่ 
ถายเมื่อถือกลองในแนวตั้งจะถูกหมุนโดยอัตโนมัติใหแสดงในทิศทางแนวตั้ง

เมื่อคุณแสดงภาพโดยถือกลองในแนวตั้ง:
ภาพที่ถายเมื่อถือกลองในแนวตั้งจะแสดงในทิศทางแนวตั้งเชนเดียวกัน ภาพที่ถาย 
เมื่อถือกลองในแนวนอนจะถูกหมุนโดยอัตโนมัติใหแสดงในทิศทางแนวนอน

เมื่อมีการหมุนกลองในขณะแสดงภาพ ภาพจะหมุนตามทิศทางของกลองโดยอัตโนมัติ

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลือก [หมนุภาพ
อัตโนมัติ] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพื่อตั้งคา

4 กดปุม ADJ./OK

หมุนภาพอัตโนมัติเมื่อแสดงภาพ

คาที่ต้ังได คําอธิบาย
เปด *คาต้ังจากโรงงาน กลองจะหมุนภาพที่แสดงโดยอัตโนมัติ
ปด กลองจะไมหมุนภาพที่แสดงโดยอัตโนมัติ
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ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• ภาพที่แสดงจะไมหมุนโดยอัตโนมัติ แมวา [หมุนภาพอัตโนมัติ] จะถูกต้ังคาไวที่ [เปด] ในกรณีตอไปนี้

• เมื่อแสดงภาพที่ถายในโหมดภาพยนตร
• ในการแสดงภาพยอ (Gหนา 48)
• เมื่อแสดงภาพที่ถายดวยกลองที่เอียงไปดานหนาหรือดานหลังมากเกินไป
• เมื่อแสดงภาพกลับหัว (ปุมชัตเตอรอยูดานลาง)
• เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางของกลองในระหวางแสดงภาพขยาย
• เมื่อภาพผานการแกไขภาพเอียง (แสดงภาพสวนที่แกไข) ในโหมดแสดงภาพ (Gหนา 152)

• เมื่อแสดงภาพโดยการฉายสไลดหรือเมื่อดูภาพจากกลองบนจอโทรทัศน กลองจะถือวาอยูในตําแหนง
แนวนอน แมวา [หมุนภาพอัตโนมติั] ถูกต้ังคาไวที่ [เปด] ในกรณีนี้ เมือ่คุณแสดงภาพโดยใหกลองอยู
ในตําแหนงแนวตั้ง ภาพที่ถายในแนวนอนจะไมหมนุโดยอัตโนมัติ ภาพที่แสดงจะไมหมุนโดยอัตโนมัติ 
แมวาคุณจะหมุนกลองในระหวางแสดงภาพ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
ประเภทของภาพตอไปนี้จะหมุนตามทิศทางของภาพแรกโดยอัตโนมัติ
• ภาพที่ถายโดยใชโหมดขยายชวงไดนามกิเปนสองเทาเมื่อ [เพิม่ถายภาพปกติ] ถูกต้ังคาไวที ่[เปด]
• ภาพที่ถายโดยใชการถายภาพครอม โหมดตอเนือ่งปกติ เพิ่มตอเนือ่งM เพิ่มตอเนือ่งS หรือ AF หลายวัตถุ
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เมื่อคุณถายภาพนิ่ง ภาพจะถูกเก็บไวในการดหนวยความจํา SD หรือหนวยความจํา
ภายในโดยเรียงตามลําดับหมายเลขชื่อไฟลท่ีกําหนดใหอัตโนมัติ
เมื่อคุณเปลี่ยนการดหนวยความจํา SD คุณสามารถตั้งคาใหกลองเรียงลําดับหมายเลข 
ช่ือไฟลตอจากการดกอนหนานี้ได

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [หมายเลข
ลําดับของการด] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• เมื่อบันทึกขอมูลไวในหนวยความจําภายใน ไฟลจะถูกกําหนดชื่อเปนหมายเลขเรียงตามลําดับ เหมือน

กับการต้ังคา [หมายเลขลําดับของการด] ไวที่ [ปด]

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่ชื่อไฟลมาถึง RIMG9999 หรือ R9999999 แลว กลองจะไมสามารถบันทึกไฟลตอไดอีก ในกรณีนี้ 
ควรโอนยายขอมูลภาพจากการดหนวยความจํา SD ไปยังหนวยความจําของคอมพิวเตอรหรือสื่อจัดเก็บ
ขอมูล จากนั้นใหฟอรแมทการดหนวยความจํา SD

การตั้งชื่อไฟล

คาที่ต้ังได คําอธิบาย
เปด (หมายเลขตอเนื่อง) ชื่อไฟลจะถูกกําหนดใหกับภาพนิ่งที่คุณถายโดยอัตโนมัติ ในรูปแบบของ “R” 

ตามดวยตัวเลขเจ็ดหลักต้ังแต R0010001.jpg จนถึง R9999999.jpg
หากใชการต้ังคานี้ หมายเลขชื่อไฟลจะเรียงตอไป แมวาคุณจะเปลี่ยนการด
หนวยความจํา SD ก็ตาม

ปด (ไมใชหมายเลขตอเนื่อง) 
*คาต้ังจากโรงงาน

หมายเลขชื่อไฟลจะถูกกําหนดเริ่มต้ังแต RIMG0001.jpg จนถึง 
RIMG9999.jpg สําหรับการดหนวยความจํา SD แตละอัน
เมื่อชื่อไฟลมาถึง RIMG9999 แลว กลองจะไมสามารถบันทึกขอมูลลงใน 
การดไดอีก
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คุณสามารถถายภาพนิ่งโดยพิมพวันที่และเวลาลงบนภาพได
สําหรับวธิีการตั้งคาวนัที่/เวลาบนเมนูต้ังคา ใหทําดังนี้

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก [ต้ังวันที]่ 
และกดปุม $

3 กดปุม !"#$ เพื่อตั้งป เดือน วันที่ 
เวลาและรปูแบบ
• เปลี่ยนการตัง้คาดวย !" และเลื่อนรายการ
ดวย #$

4 ตรวจสอบขอมูลบนหนาจอ จากนั้นกด
ปุม ADJ./OK
• หนาจอการยนืยนัจะปรากฏขึ้น

5 กดปุม ADJ./OK
• เมือ่ตั้งคาวันทีแ่ละเวลาเสร็จแลว หนาจอจะกลับไปทีเ่มนตูัง้คา

6 กดปุม MENU หรือปุม ADJ./OK

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองนานเกินหนึ่งสัปดาห คาที่ต้ังวันที่และเวลาจะหายไป ตองต้ังคานี้

ใหมอีกครั้ง
• หากตองการเก็บรักษาการตั้งคาวันที่และเวลา ใหใสแบตเตอรี่ที่มีพลังงานคงเหลือเพียงพอสําหรับ 

สองชั่วโมง

การตั้งคาวันที่และเวลา
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คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงบนหนาจอได
คาตั้งจากโรงงานจะแตกตางกันข้ึนอยูกับประเทศที่คุณซ้ือกลอง

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[Language/N] และกดปุม $
• หนาจอการเลอืกภาษาจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม !"#$ เพื่อเลือกการต้ังคาที่
ตองการ

4 กดปุม ADJ./OK
• เมื่อตั้งคาภาษาเสร็จแลว หนาจอจะกลับไปท่ีเมนู
ตัง้คา

5 กดปุม MENU หรือปุม ADJ./OK

การตั้งคาภาษา

คาที่ต้ังได
 (ญี่ปุน) (รัสเซีย)

English (อังกฤษ)  (จีนทางการ)
Deutsch (เยอรมัน)  (จีนด้ังเดิม)
Français (ฝร่ังเศส)  (เกาหลี)
Italiano (อิตาลี)
Español (สเปน)



196

เมน ูต ั  งค า

7

คุณสามารถดูภาพนิ่งและภาพยนตรบนหนาจอโทรทัศนไดโดยการเชื่อมตอกลองของคุณ
กับโทรทัศนดวยสาย AV ท่ีใหมาพรอมกับกลอง (Gหนา 163)
กลองของคุณไดรับการตั้งคารูปแบบวีดิโอแบบ NTSC (ใชในอเมริกาเหนือและประเทศ/ 
ภูมิภาคอ่ืนๆ) สําหรับการใชงานกับอุปกรณโทรทัศนและอุปกรณภาพและเสียงอ่ืนๆ หาก 
อุปกรณท่ีคุณตองการเชื่อมตอดวยใชรูปแบบ PAL (ใชในยุโรปและที่อ่ืนๆ) ใหเปล่ียนการ 
ต้ังคาเปนรูปแบบ PAL กอนทําการเชื่อมตอ
คาตั้งจากโรงงานจะแตกตางกันข้ึนอยูกับประเทศที่คุณซ้ือกลอง

1 แสดงเมนูต้ังคา
• สําหรับข้ันตอนการทํางาน ใหดูหนา 166

2 กดปุม ADJ./OK " เพื่อเลอืก 
[โหมดสญัญาณวีดิโอออก] และกดปุม $

3 กดปุม !" เพ่ือเลือกการตัง้คาทีต่องการ

4 กดปุม ADJ./OK
• เมื่อตั้งคารูปแบบวีดโิอเสร็จแลว หนาจอจะกลบั
ไปท่ีเมนูตั้งคา

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
กลองนี้ไมสามารถทํางานในรูปแบบ SECAM

วิธีการแสดงภาพบนจอโทรทัศน

คาที่ต้ังได
NTSC
PAL
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8 พิมพโดยตรง

มาตรฐานการพิมพโดยตรงทําใหสามารถพิมพภาพโดยตรงจากกลองไปยังเครื่องพิมพ
โดยเชื่อมตอผานสาย USB ซ่ึงจะพิมพภาพจากกลองดิจิตอลไดอยางรวดเร็วและงายดาย
โดยไมตองใชคอมพิวเตอร

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
คุณไมสามารถพิมพไฟล AVI (ภาพยนตร) หรือไฟล MP ดวยฟงกชันนี้ได

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• กลองนี้ใชระบบ PictBridge ซึ่งเปนมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับการพิมพโดยตรง
• เครื่องพมิพของคุณตองรองรับระบบ PictBridge จึงจะสามารถใชฟงกชันพิมพโดยตรงได สําหรับ

ขอมูลสนับสนุน ใหดูเอกสารกํากับที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

ในคูมือเลมน้ี เมื่อมีคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK !"#$” หมายความวาคุณควร
กดปุม ADJ./OK ในทิศทางขึ้น ลง ซายหรือขวา สวนคําแนะนําให “กดปุม ADJ./OK” 
หมายความวาคุณควรกดปุมลงตรงๆ

ฟงกชันพิมพโดยตรง



198

พ ิมพ โดยตรง
8

เช่ือมตอกลองกับเครื่องพิมพโดยใชสาย USB ท่ีใหมา

1 ตรวจสอบใหแนใจวากลองปดการทํางานอยู

2 เชื่อมตอกลองกับเครือ่งพิมพโดยใชสาย 
USB ทีใ่หมา
• กลองจะเปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
• เปดการทํางานของเครื่องพิมพ หากปดเครื่องอยู

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่ตองการยกเลิกการเชื่อมตอระหวางกลองกับเครื่องพมิพ ใหตรวจสอบวากลองปดการทํางานหลังจาก
พมิพเสร็จแลว และถอดสาย USB ออก

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• หามใชแรงฝนเสียบสาย USB ลงในขั้วตอ
• หามใชแรงดึงสาย USB ที่เชื่อมตออยู
• เมื่อใชสาย USB หามเคลื่อนกลองโดยที่มีสาย USB เชื่อมตออยู

การเชื่อมตอกลองกับเครื่องพิมพ
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คุณสามารถพิมพภาพนิ่งจากกลองดิจิตอลดวยเครื่องพิมพท่ีรองรับระบบ PictBridge
ภาพนิ่งจะถูกสงจากหนวยความจําภายในกลองเมื่อไมมีการดหนวยความจํา SD อยูใน
กลอง หรือจากการดหนวยความจํา SD เมื่อมีการดอยูในกลอง

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
หามถอดสาย USB ออกขณะกําลังพิมพ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากขอความ [เครื่องพิมพขัดของ] ปรากฏขึ้นขณะโอนยายภาพ ใหตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ

และดําเนินการที่เหมาะสม
• หากขอความแสดงการเชื่อมตอคอมพิวเตอรปรากฏขึ้นแมวากลองเชื่อมตอกับเครื่องพิมพอยู ใหเชื่อม

ตอกลองใหมอีกครั้ง และกดปุม ADJ./OK ภายใน 2 วินาที

1 ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพพรอมทีจ่ะพิมพ
• หนาจอ [กําลังเช่ือมตอ…] ปรากฏขึ้น

2 กดปุม ADJ./OK
• หนาจอโหมดแสดงภาพพิมพโดยตรงปรากฏขึ้น

3 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือก
ภาพทีจ่ะพิมพ

4 กดปุม ADJ./OK

5 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือก 
[1 ไฟล] หรอื [ทุกไฟล]

6 กดปุม ADJ./OK
• เมนูพิมพโดยตรงปรากฏขึ้น

การพิมพภาพน่ิง

การพิมพภาพน่ิงภาพเดียวหรือพิมพท้ังหมด
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7 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกภาพ 
จากนัน้กดปุม $ เพื่อแสดงหนาจอ
ตัวเลือกรายละเอียด
• เมื่อ [กําลังเช่ือมตอ...] ปรากฏขึ้น แสดงวาการ
เช่ือมตอกับเครื่องพิมพยังไมเสร็จเรียบรอย เมื่อ
เช่ือมตอเรียบรอยแลว [กําลงัเช่ือมตอ...] จะหาย
ไป และ [พิมพโดยตรง] จะปรากฏขึ้น ทําข้ันตอนนี้
หลังจากเชื่อมตอเรียบรอยแลว

• โดยสามารถเลือกรายการตอไปน้ี แตละรายการจะใชงานไดเฉพาะเมื่อเคร่ืองพิมพท่ีเช่ือม
ตอกับกลองสนับสนุนการทํางานดงักลาว

(*) แตละรายการจะใชงานไดเฉพาะเม ือใชงานรวมกบัเคร ืองพมิพ Ricoh ท ีสนบัสนนุการทาํงานดงักลาว

8 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกการต้ังคา จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• หนาจอจะกลับไปท่ีเมนูพิมพโดยตรง

ชื่อรายการ คําอธิบาย
ขนาดกระดาษ ตั้งคาขนาดกระดาษ
ชนิดกระดาษ ต้ังคาชนิดกระดาษ
รูปแบบ ต้ังคาจํานวนภาพที่ตองการพิมพบนกระดาษหนึ่งแผน จํานวนภาพที่

สามารถจัดวางบนกระดาษหนึ่งแผนจะขึ้นอยูกับเครื่องพิมพที่เชื่อมตอ
วันที่พมิพ เลือกพมิพหรือไมพิมพวันที่ (วันที่ถายภาพ) รูปแบบวันที่สามารถตั้งคาได

โดยใชตัวเลือก วันที่/เวลา ในเมนูต้ังคา หากถายภาพโดยใชฟงกชัน [พิมพ
วันที่บนภาพ] (Gหนา 123) เครื่องจะพิมพเฉพาะวันที่พิมพลงบนภาพ
เทานั้น

พิมพชื่อไฟล เลือกพมิพหรือไมพิมพชือ่ไฟล
ปรับภาพดีที่สุด เลือกปรับหรือไมปรับขอมลูภาพ (ภาพนิ่ง) ใหดีที่สุดกอนที่จะพิมพภาพ
ขนาดพิมพ ต้ังคาขนาดภาพที่พิมพ
คุณภาพพิมพ ต้ังคาคุณภาพการพิมพ
รายงานพิมพ(*) พิมพตามรูปแบบ
จํานวนพิมพ ต้ังคาจํานวนพิมพ
ประหยัดหมึก(*) เลือกประหยัดหมึกโดยใชหมึกนอยในการพิมพ
1 ดาน/2 ดาน(*) เลอืกพมิพทัง้สองดานของกระดาษ ในการพมิพสองดาน เครื่องจะพมิพ

ภาพนิง่หนึ่งภาพในแตละดาน หากคุณเลอืกภาพทีจ่ะพมิพในขั้นตอนที ่6 ใน
หนา 202 มากกวาหนึ่งภาพ เครื่องจะพมิพเพยีงภาพเดียวเทานัน้



201

พ ิมพ โดยตรง

8

9 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 7 และ 8 เพื่อเปลี่ยนการต้ังคาอื่นๆ ตามตองการ

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากตองการตั้งคาบางอยางใหเปนคาเริ่มตนสําหรับ

การเชื่อมตอกลองกับเครื่องพมิพครั้งตอไป ใหกดปุม 
MENU เมื่อหนาจอในขั้นตอนที่ 7 ปรากฏขึ้น เมื่อหนา
จอที่ดานขวาปรากฏขึ้น ใหกดปุม ADJ./OK #$ เพื่อ
เลือก [ใช] และกดปุม ADJ./OK

• หากตองการใชคาสุดทายที่ใชงานสําหรับการเชื่อมตอ
กลองกับเครื่องพิมพครั้งตอไป ใหเลือก [ไม]

10 กดปุม ADJ./OK
• ภาพนิ่งท่ีเลอืกจะถูกสงไปท่ีเครื่องพิมพ และหนาจอ [กําลงัสง…] จะปรากฏขึ้น
• กดปุม DISP. เพ่ือยกเลิกการทํางาน
• เมื่อภาพถูกสงไปท่ีเครื่องพิมพ หนาจอจะกลับไปท่ีโหมดแสดงภาพพิมพโดยตรง และเริ่ม
พิมพภาพ
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1 ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพพรอมทีจ่ะพิมพ
• หนาจอ [กําลังเช่ือมตอ…] ปรากฏขึ้น

2 กดปุม ADJ./OK
• หนาจอโหมดแสดงภาพพิมพโดยตรงปรากฏขึ้น

3 ดันคันโยกปรับซูมไปทาง 9 (แสดง
ภาพยอ)
• หนาจอจะแบงออกเปน 20 เฟรมและแสดงเปนภาพยอ

4 กดปุม ADJ./OK !"#$ เพื่อเลือกภาพนิ่งทีจ่ะพิมพ

5 กดปุม ADJ./OK

6 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อตั้งจํานวน
ภาพทีจ่ะพิมพ
• กดปุม ! เพ่ือเพ่ิมจํานวนภาพ หรือกดปุม " 
เพ่ือลดจํานวนภาพ

7 กดปุม #$ เพ่ือเลือกภาพนิ่งถดัไปทีจ่ะ
พิมพ

8 กดปุม !" เพื่อตั้งจํานวนภาพที่จะพิมพ

9 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 7 และ 8 เพื่อเลือกภาพนิง่ทัง้หมดทีต่องการพิมพและ
จํานวนภาพทีจ่ะพิมพ

10 กดปุม ADJ./OK
• เมนูพิมพโดยตรงปรากฏขึ้น

การพิมพภาพน่ิงหลายภาพ

1111
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11 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกรายการ 
จากนัน้กดปุม $ เพื่อแสดงหนาจอ
ตัวเลือกรายละเอียด
• เมื่อ [กําลังเช่ือมตอ...] ปรากฏขึ้น แสดงวา
การเชื่อมตอกับเครื่องพิมพยังไมเสร็จเรียบรอย 
เมื่อเช่ือมตอเรียบรอยแลว [กําลังเช่ือมตอ...] 
จะหายไป และ [พิมพโดยตรง] จะปรากฏขึ้น 
ทําข้ันตอนนี้หลังจากเชื่อมตอเรียบรอยแลว

• สําหรับคาท่ีตั้งได ใหดูหนา 200

12 กดปุม ADJ./OK !" เพื่อเลือกการต้ังคา จากนัน้กดปุม ADJ./OK
• หนาจอจะกลับไปท่ีเมนูพิมพโดยตรง

13 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 11 และ 12 เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ ตามตองการ

14 กดปุม ADJ./OK
• ภาพนิ่งท่ีเลอืกจะถูกสงไปท่ีเครื่องพิมพ และหนาจอ [กําลงัสง…] จะปรากฏขึ้น
• กดปุม DISP. เพ่ือยกเลิกการทํางาน
• เมื่อภาพนิ่งท่ีเลือกท้ังหมดถกูสงจากกลองไปที่เครื่องพิมพแลว กลองจะกลบัไปท่ีหนาจอ
โหมดแสดงภาพพิมพโดยตรง

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• เฉพาะภาพที่มสีญัลกัษณเครื่องพมิพ ( ) จะถูกพมิพออกมา หากคุณยกเลกิการพมิพและพยายาม

สัง่พมิพอีกครั้ง ตรวจสอบใหแนใจวามสีัญลกัษณเครื่องพมิพบนภาพทีต่องการพมิพ
• ภาพนิ่งภาพเดียวกันสามารถถูกพมิพหลายครั้งบนกระดาษหนึ่งแผน
• การทํางานที่มีอยูจะแตกตางกันขึ้นอยูกับฟงกชันของเครื่องพิมพ
• หากตองการพิมพภาพโดยใชคาต้ังจากโรงงาน ใหเลือก [เครื่องพิมพ] บนหนาจอตัวเลือกรายละเอียด
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9 การดาวนโหลดภาพไปที่คอมพิวเตอร

ใหดูหนา 209 สําหรับ Macintosh

จําเปนตองใชคอมพิวเตอรท่ีประกอบดวยระบบตอไปนี้สําหรับการดาวนโหลดภาพ
โปรดตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณหรือคูมือการใชงานของคอมพิวเตอร

ภาพหนาจอที่ปรากฏในสวนนี้อาจแตกตางจากภาพที่แสดงบนคอมพิวเตอรของคุณโดย
ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการที่คุณใชงาน

สําหรับ Windows

ความตองการของระบบสําหรับการใชซีดีรอมที่ใหมา

ระบบปฏิบัติการทีส่นับสนนุ Windows 2000 Professional Service Pack 4

Windows XP Home Edition Service Pack 3/Professional Service Pack 3

Windows Vista Service Pack 2

CPU Windows 2000/Windows XP: Pentium® lll  500 MHz หรือเร็วกวา

Windows Vista: Pentium® lll  1 GHz หรือเร็วกวา

หนวยความจํา Windows 2000/Windows XP: 256 MB หรือมากกวา

Windows Vista: 512 MB หรอืมากกวา

ความละเอียดของจอแสดงผล 1024 × 768 พิกเซลหรือมากกวา

จํานวนสีของจอแสดงผล 65,000 สหีรือมากกวา

ชอง USB ชอง USB ที่ใชไดกับคอมพิวเตอรที่ระบุขางตน
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ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• ซีดีรอมที่ใหมาไมสนับสนุนระบบปฏบัิติการ Windows รุน 64 บิต
• ซีดีรอมที่ใหมาไมสนับสนุน Windows 98/Windows 98 SE และ Windows Me
• ซีดีรอมที่ใหมาสนับสนุนภาษาตางๆ ตอไปนี้ ไมรับประกันการทํางานบนระบบปฏิบัติการภาษาอื่นๆ 

นอกเหนือจากภาษาตอไปนี้
อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั สเปน อิตาลี จีน (ตัวเต็ม ตัวยอ) เกาหลี
หากคุณใชระบบปฏิบัติการภาษาใดภาษาหนึ่งขางตน คุณสามารถใช DL-10 ที่อยูในซีดีรอมท่ีใหมา
เพือ่ดาวนโหลดภาพสะสมโดยอัตโนมัติ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช
ซอฟตแวร ใหดู “คูมือการใชงานซอฟตแวร” คูมือเหลานี้จะอยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในซีดีรอมท่ีใหมา

• หากคอมพิวเตอรของคุณมีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ ฟงกชัน USB อาจไมทํางานตามปกติ 
เนื่องจากไมรองรับการทํางานดังกลาว

• ซอฟตแวรที่ใหมาอาจไมทํางานตามปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบปฏิบัติการ เชน การติดต้ัง
โปรแกรมแกไขและ Service Pack

• กลองไมรองรับการเชื่อมตอกับชอง USB ที่เพิม่ขึ้นโดยใชอุปกรณตอขยาย (PCI บัสหรืออ่ืนๆ)
• หากใชรวมกับฮับหรืออุปกรณ USB อ่ืนๆ ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามปกติ
• เมื่อใชถายภาพยนตรหรือไฟลขนาดใหญ ขอแนะนําใหใชหนวยความจําที่มีความจุมากขึ้น
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1 ตรวจสอบวากลองปดการทํางานแลว

2 เชื่อมตอสาย USB ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
ไปที่ชอง USB ของคอมพิวเตอร

3 เชื่อมตอสาย USB เขากับขัว้ตอ USB 
ของกลอง
• เปดการทํางานของกลอง
• คอมพิวเตอรจะอานไฟลท่ีจําเปนโดยอัตโนมัติ
เพ่ือกําหนดกลองใหเปนไดรฟ 

• หลังจากการเตรียมการนี้ กลองจะปรากฏขึ้น
เปนไดรฟหน่ึงภายใต [My Computer]

4 คัดลอกไฟลจากไดรฟที่ปรากฏขึ้น
ไปเก็บไวในตําแหนงที่ตองการ
• ภาพทางขวาแสดงโครงสรางโฟลเดอร
ภายในไดรฟ

• ขอความระบุหนวยความจําภายในจะ
ปรากฏเปนช่ือไดรฟ [RICOHDCI]

การดาวนโหลดภาพไปท่ีคอมพิวเตอร

ตัวอยางหนาจอใน Windows XP

ตัวอยางหนาจอใน Windows XP
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ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• หามใชแรงฝนเสียบสาย USB ลงในขั้วตอ
• หามใชแรงดึงสาย USB ที่เชื่อมตออยู
• เมื่อใชสาย USB หามเคลื่อนกลองโดยที่มีสาย USB เชื่อมตออยู
• หามปดการทํางานของกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายภาพ เนื่องจากจะทําใหบันทึกไฟล

ไมถูกตอง
• หากมไีฟลชื่อเดียวกันอยูในตําแหนงที่จัดเก็บ ไฟลนั้นจะถูกบันทึกทับ หากไมตองการบันทึกทับไฟล

นั้น ใหโอนยายขอมูลไปที่โฟลเดอรอ่ืน หรือเปลี่ยนชื่อไฟลที่อยูในตําแหนงที่จัดเก็บ
• หามใชคอมพิวเตอรฟอรแมทการดหนวยความจํา SD หรือหนวยความจําภายใน ใหใชกลองฟอรแมท

การดหนวยความจํา SD หรือหนวยความจําภายใน
• ใหแนใจวาไดยกเลิกการเชื่อมตอกอนที่จะถอดสาย USB ออก
• คุณไมสามารถบันทึกขอมูลลงในหนวยความจําภายในกลอง

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่มีการดหนวยความจํา SD อยูในกลอง กลองจะแสดงไฟลที่เก็บอยูในการด ถาไมมีการด กลองจะ
แสดงไฟลที่เก็บอยูในหนวยความจําภายใน

การดาวนโหลดภาพจากการดหนวยความจํา SD -----------------------------------------------
คุณสามารถดาวนโหลดภาพจากการดหนวยความจํา SD ไปที่คอมพวิเตอรผานทางชองเสียบการด PC 
หรือเครื่องอานการด คุณอาจตองใชอะแดปเตอรการดหนวยความจําเมื่อใชการดหนวยความจํา SD ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับชนิดของชองเสียบการด PC หรือเครื่องอานการด หากสามารถเสียบการดหนวยความจํา SD ลง
ในชองเสียบการด PC ก็ไมจําเปนตองใชอะแดปเตอรการดหนวยความจํา
• ภาพจะถูกจัดเก็บไวในการดหนวยความจํา SD ตามลําดับชั้นที่แสดงดานลาง

เคร่ืองอานการด
คืออุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเพื่ออานขอมูลภายในการด นอกจากแบบที่เปนอะแดปเตอร
การดหนวยความจําแลว ยังมีเครื่องอานการดแบบที่สามารถใชอานการดไดหลายชนิดซึ่งคุณสามารถ
เสียบการดหนวยความจํา SD เขาไปไดโดยตรง
ใชเครื่องอานการดที่สามารถอานการดหนวยความจํา SD และทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการใน
คอมพวิเตอรของคุณได

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
หากคุณเชื่อมตอกลองหรือเครื่องอานการดเขากับคอมพวิเตอร แลวทําการแสดงภาพ แกไขภาพหรอืบันทกึ
ภาพในหนวยความจํา SD โดยตรงบนคอมพวิเตอร คุณจะไมสามารถแสดงภาพดังกลาวบนกลองไดอีก 
ดังนัน้จงึควรดาวนโหลดภาพไปที่คอมพวิเตอรกอนทีจ่ะแสดงภาพ แกไขภาพหรอืบันทึกภาพเหลานัน้

ไฟลภาพ

ตวัอยางหนาจอใน Windows XP
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กอนจะตัดการเช่ือมตอกลองออกจาก
คอมพิวเตอร ใหคลิกไอคอนบนทาสกบาร
[Safely Remove Hardware] หรือ [Unplug or Eject Hardware] (ภาพประกอบขางตน
แสดงไอคอนที่ปรากฏใน Windows XP) แลวเลือก [Safely remove
USB Mass Storage Device] หรือ [Stop USB Mass Storage Device]
จากเมนูท่ีปรากฏ จากนั้น คุณสามารถถอดสาย USB ออกได

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• หากถอดสาย USB ออกโดยไมยกเลิกการเชื่อมตอ หนาจอ Unsafe Removal of Device อาจปรากฏ

ขึ้น ใหแนใจวาไดยกเลิกการเชื่อมตอกอนที่จะถอดสาย USB ออก
• หามถอดสาย USB ออกขณะกําลังดาวนโหลดภาพ ใหแนใจวาดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ ยกเลิกการ

เชื่อมตอ แลวจึงถอดสายออก

การยกเลิกการเช่ือมตอกลองกับคอมพิวเตอร
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ใหดูหนา 204 สําหรับ Windows

กลองนี้สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ตอไปนี้
• Mac OS 9.0 ถึง 9.2.2
• Mac OS X 10.1.2 ถึง 10.5.7

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
คุณไมสามารถดาวนโหลดภาพจากกลองนี้ไปยังเครื่อง Macintosh ที่ใช Mac OS 8.6

1 ตรวจสอบวากลองปดการทํางานแลว

2 เชื่อมตอสาย USB ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
ไปที่ชอง USB ของคอมพิวเตอร

3 เชื่อมตอสาย USB เขากับขัว้ตอ USB 
ของกลอง
• เปดการทํางานของกลอง
• คอมพิวเตอรจะอานไฟลท่ีจําเปนโดยอัตโนมัติ
เพ่ือกําหนดกลองใหเปนไดรฟ 

• หลังจากการเตรียมการนี้ กลองจะปรากฏขึ้น
เปนไดรฟหน่ึงบนเดสกท็อป

4 คัดลอกไฟลจากไดรฟที่ปรากฏขึ้นไป
เก็บไวในตําแหนงทีต่องการ
• ภาพดานลางแสดงโครงสรางโฟลเดอร
ภายในไดรฟ

• ขอความระบุหนวยความจําภายในจะ
ปรากฏเปนช่ือไดรฟ [RICOHDCI]

สําหรับ Macintosh

การดาวนโหลดภาพไปท่ีคอมพิวเตอร



210

การดาวน โหลดภาพไปท ี  คอมพ ิวเตอร 

9

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• หามใชแรงฝนเสียบสาย USB ลงในขั้วตอ
• หามใชแรงดึงสาย USB ที่เชื่อมตออยู
• เมื่อใชสาย USB หามเคลื่อนกลองโดยที่มีสาย USB เชื่อมตออยู
• หามปดการทํางานของกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายภาพ เนื่องจากจะทําใหบันทึกไฟล

ไมถูกตอง
• หากมไีฟลชือ่เดียวกนัอยูในตําแหนงที่จดัเก็บ ไฟลนัน้จะถูกบันทกึทับ หากไมตองการบันทึกทับไฟลนั้น 

ใหเปลี่ยนชือ่ไฟลหรือโอนยายขอมลูไปที่โฟลเดอรอ่ืน
• หามใชคอมพิวเตอรฟอรแมทการดหนวยความจํา SD หรือหนวยความจําภายใน ใหใชกลองฟอรแมท

การดหนวยความจํา SD หรือหนวยความจําภายใน
• ใหแนใจวาไดยกเลิกการเชื่อมตอกอนที่จะถอดสาย USB ออก
• คุณไมสามารถบันทึกขอมูลลงในหนวยความจําภายในกลอง

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
เมือ่มีการดหนวยความจํา SD อยูในกลอง กลองจะแสดงไฟลที่เกบ็อยูในการด ถาไมมกีารด กลองจะแสดง
ไฟลที่เก็บอยูในหนวยความจําภายใน

1 ลากและวางไดรฟทีป่รากฏหรอืไอคอนชื่อไดรฟไปที ่“Trash”
• หากหนาจอมีขอความขอใหคณุใสรหัสผานของผูดูแลระบบ ใหใสรหัสผาน

2 ถอดสาย USB ออก

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• นอกจากนี ้คุณยงัสามารถคลกิ [Eject] บนเมนู [Special] ใน Mac OS 9 หรือเมน ู[File] ใน Mac OS X 

เพือ่ยกเลิกการเชือ่มตอ
• หากถอดสาย USB ออกโดยไมยกเลิกการเชื่อมตอ หนาจอ Unsafe Removal of Device อาจปรากฏ

ขึ้น ใหแนใจวาไดยกเลิกการเชื่อมตอกอนที่จะถอดสาย USB ออก
• หามถอดสาย USB ออกขณะกําลังดาวนโหลดภาพ ใหแนใจวาดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ ยกเลิกการ

เชื่อมตอ แลวจึงถอดสายออก
• เมื่อเชื่อมตอกลองเขากับคอมพวิเตอร Macintosh อาจมีการสรางไฟลชื่อ “FINDER.DAT” หรือ 

“.DS_Store” ในการดหนวยความจํา SD ซึ่งจะปรากฏเปน [ไฟลไมถูกตอง] บนกลอง คุณสามารถลบ
ไฟลนี้ออกจากการดหนวยความจํา SD ได หากตองการ

การยกเลิกการเช่ือมตอกลองกับคอมพิวเตอร
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เมื่อคุณถายภาพนิ่งดวยโหมดเพิ่มตอเนื่องM เพิ่มตอเนื่องS หรือ AF หลายวัตถุ ภาพจะถูก
บันทึกเปนไฟล MP หนึ่งไฟล
คุณสามารถใช VM-1 MP File Viewer เพื่อแสดงภาพไฟล MP บนคอมพิวเตอร 
Macintosh และสงออกภาพนิ่ง
บทนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟตแวร VM-1 ท่ีอยูในซีดีรอมที่ใหมานี้ 
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแสดงภาพไฟล MP บนคอมพิวเตอร หรือสงออก
ภาพนิ่งจากไฟล MP โดยใช MP file viewer ใหดู “คูมือการใชงานซอฟตแวร” ท่ีอยูใน
ซีดีรอมท่ีใหมานี้

คอมพิวเตอรของคุณจําเปนตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีเพื่อใหสามารถใชซีดีรอมท่ีใหมานี้
โปรดตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณ หรือดูคูมือของคอมพิวเตอร 

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
VM-1 สนับสนุนภาษาญี่ปุน อังกฤษ ฝร่ังเศส และจีน (ตัวยอ)

1 เปดการทํางานของคอมพิวเตอร Macintosh และใสซีดีรอมทีใ่หมาลงใน
ไดรฟซีดีรอม

2 ดับเบิลคลิกไอคอน [RICOH]

3 ดับเบิลคลิกโฟลเดอร [VM-1]

4 ดับเบิลคลิกไอคอน [VM-1 Installer.pkg]
• หนาตาง [Install VM-1] จะปรากฏขึ้น

การใช MP File Viewer

ความตองการของระบบสําหรับการใชซีดีรอมที่ใหมานี้

ระบบปฏิบัติการทีส่นับสนนุ Mac OS X 10.4 ถึง 10.5.7

คอมพิวเตอร Macintosh Apple Inc. Macintosh Series 

หนวยความจําภายใน Mac OS X 10.4  256 MB หรอืมากกวา
Mac OS X 10.5  512 MB หรอืมากกวา

หนวยความจําที่วางอยูในฮารดดิสก 5 MB หรอืมากกวา

ไดรฟซดีีรอม ไดรฟซีดีรอมทีส่ามารถใชงานรวมกับคอมพิวเตอร Macintosh ทีก่ลาวมา
ขางตน

การติดต้ัง VM-1
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5 คลกิ [Continue]
• หนาตางสําหรับการเลอืกตําแหนงท่ีตองการติดตัง้จะปรากฏขึ้น

6 เลือกดิสกสําหรับการติดต้ัง แลวคลกิ [Continue]

7 คลกิ [Install]
• หากตองการเปลี่ยนตําแหนงท่ีตองการติดตัง้ ใหคลิก [Change Install Location...]
• หากตองการอัปเกรด VM-1 ใหคลกิ [Upgrade]
• หนาตางสําหรับการปอนช่ือและรหัสผานของคณุจะปรากฏขึ้น

8 ปอนชื่อและรหัสผานของคุณ แลวคลิก [OK] 
• ขอความจะปรากฏขึ้นเพ่ือแจงใหคณุทราบวาการติดตั้งเสร็จสมบรูณ

9 คลกิ [Close]

ขอควรระวัง -----------------------------------------------------------------------------------------------
• หากคุณกําลังใชงานซอฟตแวรแอพพลิเคชันอ่ืนๆ อยู หรือมีขอมูลที่ยังไมไดบันทึก ใหปดการทํางาน

ของซอฟตแวรแอพพลิเคชันเหลานั้น และบันทึกขอมูลกอนถอนการติดต้ัง VM-1
• หากมขีอผิดพลาดเกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนการถอนการติดต้ัง ใหอัปเดต Mac OS เปนเวอรชันลาสุด

1 เปดโฟลเดอร [Applications] 

2 เปดโฟลเดอร [Utilities] 

3 เปดโฟลเดอร [VM-1 Utility]

4 ดับเบิลคลิกไอคอน [VM-1 Uninstaller] 
• หนาตางยืนยันการถอนการติดตั้งจะปรากฏขึ้น 

5 คลกิ [OK] 
• หนาตางสําหรับการปอนช่ือและรหัสผานของคณุจะปรากฏขึ้น

6 ปอนชื่อและรหัสผานของคุณ แลวคลิก [OK] 
• ขอความจะปรากฏขึ้นเพ่ือแจงใหคณุทราบวาการถอนการตดิตัง้เสร็จสมบูรณ

7 คลกิ [OK] 

การลบ (การถอนการติดต้ัง) VM-1
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10 บทอางอิง

หากขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหนาจอ ใหตรวจสอบขอมูลในหนาอางอิง 
และใหดําเนินการตามคําแนะนํา

วิธีการแกไขปญหา

ขอความแสดงขอผิดพลาด

ขอความแสดงขอผิดพลาด ใหดู
ใสการด ไมมีการดอยูในกลอง ใสการด หนา 26
ต้ังวันที่ ยังไมไดต้ังคาวันที่ ต้ังวันที่ หนา 194
จํานวนไฟลมากเกินไป หมายเลขไฟลเกินตัวเลขสูงสุด ใหใชการดอ่ืน หนา 193
ไฟลไมถูกตอง ไฟลนี้ไมสามารถแสดงที่กลองได ตรวจสอบขอมูลไฟลบน

คอมพวิเตอร จากนั้นลบไฟลออก
-

หนวยความจําไมพอ ทําตอ? กลองไมสามารถคัดลอกไฟลทั้งหมดได เนื่องจากหนวยความ
จําของการดไมเพยีงพอ ใหใชการดอ่ืน

หนา 23

ปองกันแลว ไฟลที่ถูกเลือกที่จะลบถูกปองกันไว หนา 154
การดถูกปองกันบันทึกทับ การดถูกลอ็คอยู (ปองกันบันทึกทับ) ใหปลดล็อคการด หนา 24
ต้ังคาพิมพไฟลนี้ไมได  ไมสามารถเลือกไฟลนี้ (ภาพยนตรหรือไฟลอ่ืนๆ) สําหรับ

การพิมพได
-

หนวยความจําไมพอ ไมสามารถเก็บไฟลได ตรวจสอบใหแนใจวามีหนวยความจํา 
เพยีงพอหรือลบไฟลที่ไมตองการออก

หนา 52
หนา 168
หนา 169

จํานวนภาพที่จะพิมพเกินจํานวนสูงสุด ใหเลือกภาพและตั้ง
จํานวนเปน 0

หนา 202

ฟอรแมทหนวยความจําภายใน หนวยความจําภายในจําเปนตองฟอรแมท หนา 169
ฟอรแมทการด การดยังไมไดฟอรแมท ฟอรแมทการดดวยกลองนี้ หนา 168
การดขัดของ ฟอรแมทการดอกีครั้ง หลังจากนั้นหากขอความแสดงขอผิดพลาด 

ยังคงอยู แสดงวาการดนัน้อาจจะเสีย หามใชการดนั้นอกี
หนา 168

กําลังเขียนขอมูล กําลังเขียนไฟลลงในหนวยความจํา รอจนกวาจะเขียนไฟล
เสร็จเรียบรอย

-

ไมมีไฟล ไมมีไฟลที่สามารถแสดงภาพได -
เนื้อที่ไมพอ ไมสามารถบันทึกได จํานวนภาพที่สามารถถายไดเทากับ 0 ใหเปลี่ยนการดใหม 

หรือบันทึกลงในหนวยความจําภายใน
หนา 23

ไมมีไฟลที่จะกู ไมมีไฟลที่จะกูคืน หนา 162
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วิธีการแกไขปญหาเกีย่วกบักลอง

แหลงจายไฟ

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข ใหดู
กลองไมสามารถเปดการ
ทํางาน

ไมมีแบตเตอรี่อยูในกลองหรือ 
แบตเตอรี่หมด

ใสแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดให 
ถูกตอง หรือชารจไฟแบตเตอรี่ 

หนา 26
หนา 25

ใชแบตเตอรี่ที่ไมรองรับการใชงาน ใชแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดที่ให
มา หามใชแบตเตอรี่ชนิดอ่ืน

หนา 22

กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ดวยฟงกชนัปดอัตโนมัติ

เปดการทํางานของกลองอีกครั้ง หนา 28

ใสแบตเตอรี่ผิดดาน ใสแบตเตอรี่ใหถูกตอง หนา 26
เนื่องจากตัวกลองมีอุณหภูมิสูง
เกินไป กลองจะปดการทํางานโดย
อัตโนมัติ

ใหรอจนกวาอุณหภูมขิองกลองจะ
กลับสูปกติ หามทําใหกลองมี
อุณหภูมิลดลงในทันที

-

กลองปดการทํางานใน 
ระหวางใชงาน

เปดการทํางานของกลองทิ้งไวหรือ
ไมไดใชงานกลองเปนระยะเวลา 
หนึ่ง ฟงกชันปดอัตโนมัติจะปดการ
ทํางานของกลอง

เปดการทํางานของกลองอีกครั้ง หนา 28

แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจไฟแบตเตอรี่แบบชารจไฟได หนา 25
ใชแบตเตอรี่ที่ไมรองรับการใชงาน ใชแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดที่ให 

มา หามใชแบตเตอรี่ชนิดอ่ืน
หนา 22

กลองไมสามารถปดการ
ทํางาน

กลองทํางานผิดปกติ ถอดแบตเตอรี่ออกและใสใหม 
อีกครั้ง

หนา 26

แบตเตอรี่ชารจไฟ
เต็มแลว แต:
• สัญลักษณแบตเตอรี่
ปรากฏขึ้นเพื่อระบุวา
ระดับพลังงานของ
แบตเตอรี่ใกลหมด

• กลองปดการทํางาน

ใชแบตเตอรี่ที่ไมรองรับการใชงาน 
(ชนิดเซลลแหงที่มีแมงกานีสหรือ 
อ่ืนๆ)

ใชแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดที่ให 
มา หามใชแบตเตอรี่ชนิดอ่ืน

หนา 22

ไมสามารถชารจไฟ 
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่หมดอายุการใชงาน เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบชารจไฟได 
กอนใหม

หนา 26

แบตเตอรี่หมดอยาง 
รวดเร็ว

ใชงานในอุณหภมูทิีสู่งหรอืตํ่าเกินไป - -
ถายภาพหลายภาพในที่มืดหรือ 
สถานที่อ่ืนๆ ที่ตองใชแฟลชมาก

- -
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ถายภาพ

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข ใหดู
กลองไมสามารถ 
ถายภาพไดแมวาคุณกด
ปุมชัตเตอรแลวก็ตาม

แบตเตอรี่หมด ชารจไฟแบตเตอรีแ่บบชารจไฟได หนา 25
กลองไมไดเปดการทํางาน กดปุม POWER เพือ่เปดการ 

ทํางานของกลอง
หนา 28

กลองอยูในโหมดแสดงภาพ กดปุม 6 (แสดงภาพ) เพื่อเลือก
โหมดถายภาพ

หนา 46

ไมไดกดปุมชตัเตอรลงจนสุด กดปุมชัตเตอรลงจนสุด หนา 34
การดหนวยความจํา SD ไมได 
ฟอรแมท

ฟอรแมทการด หนา 168

การดหนวยความจํา SD เต็ม ใสการดใหมหรือลบไฟลที่ไม
ตองการออก

หนา 26
หนา 52

การดหนวยความจํา SD หมดอายุ 
การใชงาน

ใสการดหนวยความจํา SD ใหม หนา 26

แฟลชกําลังชารจไฟ รอจนกวาสัญลักษณโหมดแฟลช
หยุดกะพริบ

หนา 43

การดหนวยความจํา SD ถูกล็อค ปลดล็อคการด หนา 24
หนาสัมผัสของการดหนวยความจํา 
SD สกปรก

ใชผานุมและแหงเช็ดออก -

ไมสามารถดูภาพที่ถาย เวลาการยืนยันภาพสั้นเกินไป เพิม่เวลาการยืนยันภาพใหนานขึน้ หนา 182
ภาพไมปรากฏขึ้นบนจอ
แสดงภาพ

กลองไมเปดการทํางานหรือจอ 
แสดงภาพมดื

เปดการทํางานของกลองหรือปรับ
ความสวางของจอแสดงภาพ

หนา 28
หนา 170

มีสาย VIDEO/AV เชื่อมตออยู ถอดสาย VIDEO/AV ออก -
จอแสดงภาพอยูในโหมด 
ปดจอเมื่อไมใช

กดปุม DISP. เพื่อเปลี่ยนการ
แสดงผล

หนา 56

กลองไมสามารถโฟกัส
ได แมวาจะต้ังคาไวที่ 
โฟกัสอัตโนมัติ

เลนสสกปรก ใชผาสะอาดทีนุ่มและแหงเชด็ออก -
วัตถุตัวแบบไมอยูตรงกลางของ 
ระยะการถายภาพ

ล็อคโฟกัสกอนถายภาพ หนา 34

สําหรับวัตถุตัวแบบที่โฟกัสไดยาก ล็อคโฟกัสกอนถายภาพหรือปรับ
โฟกัสเอง

หนา 34
หนา 105

แมวากลองจะไมสามารถ
หาโฟกสัได กรอบสเีขียว
จะปรากฏขึน้ตรงกลาง 
ของจอแสดงภาพ

กลองไมสามารถหาโฟกัสไดถูกตอง 
เนื่องจากระยะทางไปยังวัตถุ 
ตัวแบบอยูใกลเกินไป

ถายภาพดวยโหมดมาโครหรือ 
ออกหางจากวัตถุตัวแบบ

หนา 41
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ภาพไมชัด
(สัญลักษณ J จะ
ปรากฏขึ้น)

คุณเลือ่นกลองขณะทีก่ดปุมชตัเตอร ถือกลองโดยใหขอศอกทั้งสองขาง
แนบกับลําตัว
ใชขาต้ังกลอง
ใชฟงกชันลดภาพสั่นไหว

หนา 32
หนา 121

เมือ่ถายภาพในที่มืด (เชน ถายภาพ
ในรม) ความเร็วชัตเตอรอาจลดลง
และทําใหภาพสั่นไหวไดงาย

ใชแฟลช
เพิม่คาความไวแสง
ใชฟงกชันลดภาพสั่นไหว

หนา 43
หนา 128
หนา 121

แฟลชไมทํางานหรือ 
แฟลชไมสามารถ 
ชารจได

แฟลชไมสามารถใชงานไดเนื่อง
จากสาเหตุดังตอไปนี้:
• ในการถายภาพครอม
• ในโหมดถายตอเนื่อง
• ในโหมดภาพยนตร
• ในโหมดเงียบ
ในโหมดเลือกฉากบางโหมด แฟลช
จะปดใชงานตามคาต้ังจากโรงงาน

หากตองการถายภาพดวยแฟลช 
ใหเปลี่ยนการตั้งคาหรือโหมด

หนา 43
หนา 112
หนา 108
หนา 87
หนา 94
หนา 74

ต้ังคาแฟลชไวที่ปดแฟลช ยกเลิกการปดแฟลช หนา 43
แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจไฟแบตเตอรี่แบบชารจไฟได หนา 25

ภาพยังคงมืดอยูแมวาจะ
ใชแฟลชแลว

ระยะทางถึงวัตถุตัวแบบไกลเกิน 
ระยะแฟลช

ขยับเขาใกลวัตถุตัวแบบ แลวจงึ 
ถายภาพ เปลี่ยนโหมดแฟลชหรือ
การต้ังคาความไวแสง

หนา 43
หนา 128

วัตถุตัวแบบมดื แกไขคาแสง (การชดเชยแสงเปน 
การเปลี่ยนความเขมของแสง 
แฟลชดวย)

หนา 124

ความเขมของแสงแฟลชไมเหมาะสม ปรับความเขมของแสงแฟลช หนา 111
ภาพสวางเกินไป ความเขมของแสงแฟลชไมเหมาะสม ปรับความเขมของแสงแฟลช หรือ

เลือ่นออกหางจากวัตถุตัวแบบ หรือ
สองสวางวัตถุตัวแบบดวยแหลง 
กําเนิดแสงอื่นแทนการใชแฟลช

หนา 43
หนา 111

วัตถุตัวแบบไดรับแสงมากเกินไป
(สัญลักษณ [!AE] ปรากฏขึ้น)

แกไขคาแสง 
ยกเลิกเวลาเปดรับแสง

หนา 124
หนา 117

ความสวางของจอแสดงภาพไม 
เหมาะสม

ปรับความสวางของจอแสดงภาพ หนา 170

ภาพมืดเกินไป ถายภาพในที่มดืขณะที่ต้ังคาแฟลช
ไวที่ปดแฟลช

ยกเลิกการปดแฟลช หนา 43

วัตถุตัวแบบไดรับแสงนอยเกินไป แกไขคาแสง 
ต้ังเวลาเปดรับแสงนาน

หนา 122
หนา 117

ความสวางของจอแสดงภาพไม 
เหมาะสม

ปรับความสวางของจอแสดงภาพ หนา 170

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข ใหดู
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ภาพมีสีที่ผิดธรรมชาติ ถายภาพในสถานการณที่ใชฟงกชนั
ไวตบาลานตอัตโนมัติเพือ่ปรับ
ไวตบาลานตไดยาก

เพิม่วัตถุที่เปนสีขาวในการจัด 
องคประกอบ หรือใชการต้ังคา
ไวตบาลานตอ่ืนที่ไมใช อัตโนมัติ

หนา 126

วันทีห่รอืขอมลูการบันทกึ
ไมแสดงบนหนาจอ

ฟงกชันจอแสดงภาพถูกต้ังคาไวที่ 
ไมแสดงผล

กดปุม DISP. เพื่อเปลี่ยนการ
แสดงผล

หนา 56

ความสวางของจอแสดง
ภาพเปลี่ยนไปใน
ระหวางโฟกัสอัตโนมัติ 
(AF)

คุณใช AF ในที่มืด หรือเมื่อระยะ 
โฟกัสและความสวางของสภาพ 
แวดลอมแตกตางกัน

เปนอาการปกติ -

สัญลักษณแสดงระดับ
ไมปรากฏขึ้น

[ต้ังระดับ] ถูกต้ังคาไวที่ [ปด] หรือ 
[เสียง]

ต้ังคา [ต้ังระดับ] ไวที่ [แสดง] หรือ 
[แสดง+เสียง]

หนา 187

ไมไดต้ังคาหนาจอไวที่การแสดง 
สัญลักษณปกติหรือกราฟแสดง 
คาแสง

กดปุม DISP. เพื่อเปลี่ยนการ
ต้ังคาหนาจอใหเปนการแสดง 
สัญลักษณปกติหรือกราฟแสดง 
คาแสง

หนา 56

กลองกลบัหัว (ปุมชัตเตอรอยู
ดานลาง)

ถือกลองใหถูกตอง -

ภาพเอียงแมวาจะถาย 
เมื่อสัญลักษณแสดง 
ระดับอยูตรงกลางหรือ 
เมื่อมีเสียงเตือนระดับ

คุณถายภาพในขณะเคลื่อนไหว 
เชน ขณะเลนเครื่องเลนในสวนสนุก

ถายภาพในสภาพแวดลอมที่ไมมี
การเคลื่อนไหว

-

วัตถุตัวแบบไมไดระดับ ตรวจสอบวัตถุตัวแบบ -

ไฟต้ังเวลาถายภาพดวย
ตนเองไมติด

มีการเลือก [โหมดเงียบ] ไวในโหมด
เลือกฉาก

เลอืกโหมดอื่น หนา 74

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข ใหดู
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การแสดงภาพ/การลบ

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข ใหดู
ไมสามารถแสดงภาพ 
หรือไมมีภาพปรากฏบน
จอแสดงภาพ

กลองไมอยูในโหมดแสดงภาพ กดปุม 6 (แสดงภาพ) หนา 46
เชื่อมตอสาย VIDEO/AV ไมถูกตอง เชือ่มตอใหมใหถูกตอง หนา 163
การต้ังคาโหมดสัญญาณวีดิโอออก
ไมถูกตอง

ต้ังคารูปแบบใหถูกตอง หนา 196

ไมสามารถแสดงขอมูล
ในการดหนวยความจํา 
SD ไดหรือไมมีภาพ 
ปรากฏบนจอแสดงภาพ

ไมมีการดหนวยความจํา SD อยูใน
กลองหรือใสการดหนวยความจํา 
SD ที่ยังไมไดบันทึกภาพ

ใสการดที่มีภาพบันทึกอยูในการด -

คุณแสดงภาพในการดหนวยความ
จํา SD ที่ไมไดฟอรแมทดวยกลองนี้

ใสการดที่ฟอรแมทและบันทึกดวย
กลองนี้

หนา 26
หนา 168

คุณแสดงภาพในการดหนวยความ
จํา SD ที่ไมไดบันทึกแบบปกติ

ใสการดที่มีการบันทึกภาพแบบ 
ปกติ

-

หนาสัมผัสของการดหนวยความจํา 
SD สกปรก

ใชผานุมและแหงเช็ดออก -

มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับการดหนวย 
ความจํา SD

ลองแสดงภาพจากการดอ่ืน และ 
ถาไมมสีิ่งผิดปกติแสดงวากลอง 
ทํางานเปนปกติ หากมีสิ่งผิดปกติ
เกิดขึ้นกับการด หามใชการดนั้น 
อีก

-

จอแสดงภาพปดการ 
ทํางาน

แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจไฟแบตเตอรี่แบบชารจไฟได หนา 25
เปดการทํางานของกลองทิ้งไวหรือ
ไมไดใชงานกลองเปนระยะเวลา 
หนึ่ง ฟงกชันปดอัตโนมัติจะปดการ
ทํางานของกลอง

เปดการทํางานของกลองอีกครั้ง หนา 28

บางสวนของหนาจอมี 
แสงวาบสดํีา

หนาจอมีแสงสวางจาเนื่องจาก 
บริเวณนั้นมีความสวางมากเกินไป

ขอแนะนําใหคุณถายภาพอีกภาพ
หนึ่งโดยหลีกเลี่ยงแสงอาทิตยโดย
ตรงหรือต้ังคาระดับคาแสงต่ํา (-)

หนา 57
หนา 124

ไมสามารถลบไฟลได ไฟลนั้นถูกปองกันการลบ ยกเลิกการปองกันไฟล หนา 154
การดหนวยความจํา SD ถูกล็อค ปลดล็อคการด หนา 24

ไมสามารถฟอรแมท 
การดหนวยความจํา SD

การดหนวยความจํา SD ถูกล็อค ปลดล็อคการด หนา 24
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ปญหาอื่นๆ

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข ใหดู
ไมสามารถใสการด 
หนวยความจํา SD

ใสการดผิดดาน ใสการดใหถูกตอง หนา 26

กลองไมทํางานแมวาจะ
กดปุมตางๆ แลวก็ตาม

แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจไฟแบตเตอรี่แบบชารจไฟได หนา 25
กลองทํางานผิดปกติ กดปุม POWER เพือ่ปดการ

ทํางานของกลอง จากน้ันกดปุม 
POWER เพื่อเปดการทํางานของ
กลองอีกครั้ง

หนา 28

ถอดแบตเตอรี่ออกและใสใหม 
อีกครั้ง

หนา 26

วันที่ไมถูกตอง ไมไดต้ังวันที่/เวลาอยางถูกตอง ต้ังคาวันที่/เวลาใหถูกตอง หนา 194
วันที่ที่ต้ังไวหายไป แบตเตอรี่ถูกถอดออก หากถอดแบตเตอรี่ออกจากกลอง

นานเกินหนึ่งสัปดาห คาที่ต้ังวันที่
จะหายไป ต้ังคาวันที่/เวลาใหม 
อีกครั้ง

หนา 194

ฟงกชนัปดอัตโนมัติ
ไมทํางาน

ฟงกชันปดอัตโนมัติถูกต้ังคาไวที่ 
[ปด]

ต้ังเวลาเพือ่ปดการทาํงานอัตโนมติั หนา 183

ไมไดยินเสียงการทํางาน
ของกลอง

มีการเลือก [โหมดเงียบ] ไวในโหมด
เลือกฉาก

เลอืกโหมดอื่น หนา 74

เสียงการทํางานถูกปดใชงาน ใช [ต้ังระดับเสียง] เพื่อต้ังระดับ 
เสยีงอ่ืนที่ไมใช ปดเสียง

หนา 181

ภาพไมปรากฏขึ้นบนจอ
โทรทัศน

การต้ังคา [โหมดสัญญาณวีดิโอ
ออก] ไมถูกตอง

ต้ังคารูปแบบใหถูกตอง หนา 196

ไมไดเชื่อมตอสาย AV เชือ่มตอสาย AV ใหถูกตอง หนา 163
ไมไดต้ังโหมดโทรทัศนไวที่ VIDEO 
IN

ตรวจสอบวาต้ังโหมดโทรทัศนไวที่ 
VIDEO IN

-
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ขอมูลจําเพาะ

จํานวนพกิเซลใชงาน (กลอง) พิกเซลใชงานประมาณ 9.29 ลานพิกเซล
เซ็นเซอรภาพ 1/2.3" CMOS (ทั้งหมดประมาณ 10.29 ลานพิกเซล)
เลนส ระยะโฟกัส 4.9 มม. ถึง 52.5 มม. (เทียบเทากับ 28 มม. ถึง 300 มม. ของกลอง 35 มม.)

ชองรับแสง F3.5 ถึง F5.6
ระยะทางการ 
ถายภาพ

การถายภาพปกติ: ประมาณ 30 ซม. ถึง A (มุมกวาง) หรือ 1.5 ม. ถึง A 
(เทเล) (จากดานหนาของเลนส)
การถายภาพมาโคร: ประมาณ 1 ซม. ถึง A (มุมกวาง) 28 ซม. ถึง A 
(เทเล) หรือ 1 ซม. ถึง A (โหมดซูมมาโคร) (จากดานหนาของเลนส)

โครงสรางชิ้น
เลนส

ชิ้นเลนส 10 ชิ้นจัดเปน 7 กลุม (ชิน้เลนส aspherical 4 ชิ้นและ เคลือบผิว 
หนา 5 ชั้น)

การซูมปรับขนาดภาพ ออปติคัลซมูที่ 10.7 เทา ดิจิตอลซูมที่ 4.8 เทา ซูมปรับขนาดภาพอัตโนมัติที่
ประมาณ 5.4 เทา (ภาพ VGA)

โหมดโฟกัส AF หลายจุด (วิธีการปรับโฟกัส AF ดวยความเขมแสง)/AF เฉพาะจุด 
(วิธีการปรับโฟกัส AF ดวยความเขมแสง)/AF ตอเนื่อง/AF หลายวัตถุ/MF/
Snap/A (ไฟชวยหา AF)

ฟงกชนัลดภาพสั่นไหว ระบบลดการสั่นไหวแบบขยับเซนเซอร
ความเร็ว
ชัตเตอร

ภาพนิ่ง 8, 4, 2, 1 ถึง 1/2000 วินาที (ความเรว็ชตัเตอรสูงสดุและต่ําสุดจะแตกตางกัน
ในโหมดถายภาพและโหมดแฟลชแตละโหมด)

ภาพยนตร 1/30 ถึง 1/2000 วินาที
การควบคุม โหมดวัดแสง วัดคาแสงหลายจุด (256 สวน)/วัดคาแสงที่เนนกลางภาพ/วัดเฉพาะจุด

โหมดคาแสง โปรแกรม AE
การชดเชยแสง ปรับการชดเชยแสงเอง (+2.0 ถึง -2.0 EV ขั้นละ 1/3 EV) ฟงกชันถายครอม

อัตโนมติั (–0.5 EV, ±0, +0.5 EV)
คาความไวแสง
(คาความไวแสงมาตรฐาน)

อัตโนมติั/ไวแสงสูง/ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ 
ISO 1600

โหมดไวตบาลานซ อัตโนมติั/อัตโนมัติ MP/กลางแจง/เมฆมาก/ไฟหลอดไส/ไฟหลอดไส2/
ไฟฟลูออเรสเซนต/ต้ังคาเอง, ฟงกชันถายครอมไวตบาลานซ

แฟลช โหมดแฟลช แฟลชอัตโนมัติ (เปดแฟลชอัตโนมัติในสภาพแสงนอยและวัตถุตัวแบบยอน
แสง)/แฟลชลดตาแดง/เปดแฟลช/แฟลชชัตเตอรชา/ปดแฟลช

ระยะแสงแฟลช
ในตัวกลอง

ประมาณ 20 ซม. ถึง 3.0 ม. (มุมกวาง) ประมาณ 28 ซม. ถึง 4.0 ม. (เทเล)
 (ความไวแสงอัตโนมัติ/ISO 800 จากดานหนาของเลนส)

การชดเชย 
แสงแฟลช

±2.0 EV (ขั้นละ 1/3 EV)

จอแสดงภาพ Transmissive LCD ขนาด 3.0 นิ้ว ความละเอียดประมาณ 920,000 จุด
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โหมดถายภาพ โหมดถายภาพอัตโนมติั/โหมดถายภาพ Easy/โหมดเลอืกฉาก (บุคคล/

กีฬา/บุคคลกลางคนื/ทวิทศัน/กลางคืน/ความไวแสงสงู/โหมดเงยีบ/ซมูมาโคร/
ภาพขาวดาํแบบ High-Contrast/ภาพยอสวน/โหมดแกภาพเอียง/โหมดตัว
อักษร)/โหมดคาต้ังเอง/โหมดภาพยนตร/โหมดขยายชวงไดนามกิเปนสองเทา/
โหมดถายตอเนือ่ง

โหมดคุณภาพของภาพ*1 F (ละเอียด), N (ปกติ)
จํานวน
พกิเซลที่
บันทึก

ภาพนิ่ง 3456 × 2592, 3456 × 2304, 2592 × 2592, 3072 × 2304, 
2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480

Multi-Picture 3456 × 2592, 3456 × 2304, 2592 × 2592, 3072 × 2304, 
2592 × 1944, 2048 × 1536, 1728 × 1296, 1280 × 960, 640 × 480

ภาพยนตร 640 × 480, 320 × 240
ขอความ 3456 × 2592, 2048 × 1536

สื่อบันทึก การดหนวยความจํา SD, การดหนวยความจํา SDHC (สูงสุด 32 GB), 
หนวยความจําภายใน (ประมาณ 88 MB)

ความจุใน
การบันทึก
ขอมูล

3456 × 2592 N: ประมาณ 1959 KB/หนาจอ, F: ประมาณ 3376 KB/หนาจอ
3456 × 2304 F: ประมาณ 3002 KB/หนาจอ
2592 × 2592 F: ประมาณ 2538 KB/หนาจอ
3072 × 2304 N: ประมาณ 1573 KB/หนาจอ
2592 × 1944 N: ประมาณ 1155 KB/หนาจอ
2048 × 1536 N: ประมาณ 767 KB/หนาจอ
1728 × 1296 N: ประมาณ 581 KB/หนาจอ
1280 × 960 N: ประมาณ 452 KB/หนาจอ
640 × 480 N: ประมาณ 110 KB/หนาจอ

รูปแบบไฟล
ที่บันทึก

ภาพนิ่ง JPEG (Exif เวอรชัน 2.21)*2
Multi-Picture รูปแบบมาตรฐาน CIPA DC-007-2009 Multi Picture Format
ภาพยนตร AVI (รูปแบบมาตรฐาน Open DML Motion JPEG)
รูปแบบการบีบ 
อัดภาพ

รูปแบบมาตรฐาน JPEG Baseline (ภาพนิ่ง, ภาพยนตร)

ฟงกชนัหลักในการถายภาพ
อ่ืนๆ

โหมดถายตอเนื่อง ต้ังเวลาถาย (ระยะเวลาทํางาน: ประมาณ 10 วินาที, 
ประมาณ 2 วินาที, กําหนดเอง), ถายภาพชวงเวลา (ชวงเวลา ถายภาพ: 
5 วินาทีถึง 1 ชั่วโมงโดยเพิ่มขึ้นขั้นละ 5 วินาที)*3, ถายครอมสี, ถายครอม
โฟกัส, เปลี่ยนตําแหนง AE/AF, กราฟแสดงคาแสง, 
แสดงเสนตาราง, ระดับอิเล็กทรอนิกส

ฟงกชนัหลกัในการแสดงภาพอื่นๆ แสดงภาพยอ, มมุมองขยาย, (สูงสดุ 16 เทา), ปรับขนาด, ชดเชยความสวาง, 
ชดเชยไวตบาลานซ, แกภาพเอยีง, ตัดภาพ, ฟงกชนัปกหมดุ, ฉายสไลด, 
DPOF

การเชื่อมตอ USB2.0 (USB ความเรว็สงู) แบบ Mini-B รองรับการบนัทกึขอมูลจาํนวนมาก*4, 
ชองสงสญัญาณ AV 1.0Vp-p (75 Ω)
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*1 โหมดคุณภาพของภาพสามารถกําหนดใหแตกตางกันไดขึ้นอยูกับขนาดของภาพ
*2 สามารถรองรับ DCF และ DPOF DCF เปนอักษรยอของ “Design rule for Camera File system” 

(ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟลของกลอง) ซึ่งเปนมาตรฐานของ JEITA (ไมรับประกันการใชงาน 
รวมกันไดทุกประการกับอุปกรณอ่ืนๆ)

*3 เมื่อแฟลชถูกต้ังคาไวที่ [ปดแฟลช]
*4 โหมดจัดเก็บขอมูลสนับสนุน Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS 9.0 - 9.2.2 และ 

Mac OS X 10.1.2 - 10.5.7
*5 จํานวนภาพที่สามารถถายไดคํานวณตามมาตรฐานของ CIPA และอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับเงื่อนไขในการ

ใชงาน ขอมูลนี้มีไวสําหรับอางอิงเทานั้น
*6 คุณสามารถถายภาพไดประมาณ 270 ภาพ เมื่อ [ปรับแสงจอ LCD อัตโนมติั] ถูกต้ังคาไวที่ [ปด]

รูปแบบสัญญาณวีดิโอ NTSC, PAL
แหลงจายไฟ แบตเตอรี่แบบชารจไฟได (DB-70): 3.6 V
การใชพลังงานของแบตเตอรี่
*5

เวลาการใชงานของ DB-70: ประมาณ 290 ภาพ
(เมื่อ [ปรับแสงจอ LCD อัตโนมติั] ถูกต้ังคาไวที่ [เปด]*6)

ขนาด 101.5 มม. (กวาง) × 58.3 มม. (สงู) × 29.4 มม. (หนา) (ไมรวมสวนทีย่ืน่ออกมา)
น้ําหนัก ตัวกลอง: ประมาณ 185กรัม (ไมรวมแบตเตอรี่ การดหนวยความจํา SD และ

สายคลองขอมือ) อุปกรณเสริม: ประมาณ 23 กรัม (แบตเตอรี่และสายคลองขอมือ)
ชองสกรูตอขาต้ังกลอง 1/4-20UNC
ระยะเวลาเก็บการต้ังคาวันที่ ประมาณ 1 สัปดาห
อุณหภูมิใชงาน 0°C ถึง 40°C
ความชื้นใชงาน 85% หรือนอยกวา
อุณหภูมิเก็บรักษา -20°C ถึง 60°C
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ตารางตอไปน้ีแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจําภายใน
และบนการดหนวยความจํา SD ตามขนาดภาพและคุณภาพของภาพที่แตกตางกัน

จํานวนภาพที่สามารถเกบ็ได

โหมด คุณภาพ/ขนาดภาพ
หนวย
ความจาํ
ภายใน

1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

5
SCENE 
(ยกเวนโหมดตัว
อักษร)
EASY
R
(โหมดถาย 
ตอเนื่อง)
Q

F3456(9M) 24 266 539 1058 2163 4335 8695
N3456(9M) 42 457 931 1828 3737 7487 15020
F3:2(8M) 27 299 608 1195 2442 4893 9815
F1:1(6M) 33 353 714 1403 2868 5746 11527
N3072(7M) 53 570 1159 2277 4654 9324 18704
N2592(5M) 72 775 1576 3094 6325 12671 25418
N2048(3M) 109 1184 2363 4640 9486 19005 38125
N1280(1M) 175 1888 3840 7541 15415 30882 61951
N640(VGA) 705 7553 15359 30159 61643 123489 247716

5
(เม่ือ [โฟกัส] ถูกตั้ง
คาไวที่ [AF หลาย
วัตถุ]

F3456(9M) 23 255 516 1014 2073 4152 8330
N3456(9M) 39 425 865 1699 3474 6960 13962
F3:2(8M) 26 285 579 1138 2327 4662 9352
F1:1(6M) 31 333 675 1326 2710 5430 10893
N3072(7M) 48 521 1059 2080 4253 8520 17091
N2592(5M) 64 686 1397 2743 5606 11231 22529
N2048(3M) 90 974 1981 3892 7956 15940 31976
N1280(1M) 133 1438 2926 5746 11745 23530 47202
N640(VGA) 312 3357 6827 13407 27404 54898 110125

SCENE 
(โหมดตวัอักษร)

3456 × 2592 42 457 931 1828 3737 7487 15020
2048 × 1536 109 1184 2363 4640 9486 19005 38125

3 640 × 480
(15 เฟรม/วินาท)ี

1 นาท ี 
42 วินาที

18 นาท ี 
20 วินาที

37 นาท ี 
17 วินาที

76 นาท ี
41 วินาที

149 นาท ี 
40 วินาที

299 นาท ี 
50 วินาที

601 นาท ี 
28 วินาที

640 × 480
(30 เฟรม/วินาท)ี

51 วินาที 9 นาท ี 
15 วินาที

18 นาท ี 
49 วินาที

38 นาท ี 
41 วินาที

75 นาท ี 
31 วินาที

151 นาท ี 
18 วินาที

303 นาท ี 
31 วินาที

320 × 240
(15 เฟรม/วินาท)ี

4 นาท ี 
19 วินาที

46 นาท ี 
19 วินาที

94 นาท ี 
11 วินาที

193 นาท ี 
41 วินาที

378 นาท ี 
2 วินาที

757 นาท ี 
18 วินาที

1519 นาท ี
 7 วินาที

320 × 240
(30 เฟรม/วินาท)ี

2 นาท ี 
12 วินาที

23 นาท ี 
42 วินาที

48 นาท ี 
13 วินาที

99 นาท ี 
8 วินาที

193 นาท ี 
30 วินาที

387 นาท ี 
39 วินาที

777 นาท ี 
37 วินาที

R
(เพิม่ตอเนือ่งM (9M))

N3456(9M) 42 457 931 1828 3737 7487 15020

R
(เพิม่ตอเนือ่งM (2M))

N1728(2M) 143 1548 3072 6033 12332 24706 49561

R
(เพิม่ตอเนือ่งS)

N640(VGA) 705 7553 15359 30159 61643 123489 247716
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หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• เวลาการบันทึกสูงสุดคือเวลาการบันทึกรวมโดยประมาณ เวลาบันทึกสูงสุดตอการถายหนึ่งครั้งคือ 

90 นาทีหรือเทากับ 4 GB
• จํานวนสูงสุดของภาพถายตอเนื่องที่สามารถถายไดโดยใชโหมดถายตอเนื่องเทากับ 999 เมื่อจํานวน

ภาพที่สามารถถายไดเทากับ 1000 ภาพหรือมากกวา กลองจะแสดงตัวเลข “999” บนจอแสดงภาพ
• จํานวนภาพถายสูงสุดสําหรับฟงกชันเพิ่มตอเนื่อง M (2M)/เพิม่ตอเนื่อง M (9M) และเพิม่ตอเนื่อง S 

จะเปนจํานวนรวมโดยประมาณของภาพถายที่กลองสามารถบันทกึได จํานวนภาพถายสงูสุดทีก่ลองส
ามารถถายตอเนื่องไดในหนึง่ครั้งคือ 30 ภาพสําหรบัฟงกชนัเพิม่ตอเนื่อง M (2M) และ 15 ภาพสําหรบั
ฟงกชนัเพิม่ตอเนื่อง M (9M) และ 120 ภาพสําหรับฟงกชันเพิ่มตอเนื่อง S

• จํานวนสูงสุดของภาพสําหรับ AF หลายวัตถุคือจํานวนภาพทั้งหมดโดยประมาณที่สามารถบันทึกได 
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกในครั้งเดียวเทากับ 7 เมื่อจํานวนภาพที่สามารถถายไดเทากับ 9999 ภาพ
หรือมากกวา กลองจะแสดงตัวเลข “9999” บนจอแสดงภาพ

• จํานวนภาพที่สามารถถายไดที่แสดงบนจอแสดงภาพอาจแตกตางจากจํานวนภาพที่สามารถถายได 
จริงขึ้นอยูกับวัตถุตัวแบบ

• เวลาในการบันทึกภาพยนตรและจํานวนสูงสุดของภาพนิ่งอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความจุของสื่อ 
บันทึก (หนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจํา SD) เงื่อนไขการถายภาพ ตลอดจนชนิดและ
ผูผลิตการดหนวยความจํา SD

• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจําแบบความเร็วสูงเมื่อถายภาพเปนเวลานาน
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การปดการทํางานของกลองจะปรับคืนฟงกชันบางอยางใหกลับสูคาที่ต้ังจากโรงงาน
ตารางดานลางนี้จะแสดงฟงกชันที่จะถูกรีเซ็ตกลับสูคาที่ต้ังจากโรงงานเมื่อปดการทํางาน
ของกลอง

คาตัง้จากโรงงาน/ฟงกชนัที่จะกลบัสูคาตัง้จากโรงงาน เมือ่
ปดการทํางานของกลอง

O : การตั้งคาถูกบันทึกไวแลว    × : การตัง้คาจะถูกรีเซ็ต
ฟงกชัน คาต้ังจากโรงงาน

ถายภาพ คุณภาพ/ขนาดภาพ O N3456(9M)
ความหนาแนน O ปกติ
ขนาด (โหมดตัวอักษร) O 3456 (9M)
ขนาดภาพยนตร O 640
อัตราเร็วภาพเปนเฟรม O 30 เฟรม/วินาที
โฟกัส O AF หลายจุด
โฟกัสตอเนื่องกอนถายภาพ O ปด
วัดแสง O หลายจุด
ต้ังคาภาพ O ภาพมาตรฐาน
การชดเชยแสงแฟลช O 0.0
ขยายชวงไดนามิก O อัตโนมัติ
เพิ่มถายภาพปกติ O ปด
ถายครอมอัตโนมัติ O ปด
หนวงเวลาชัตเตอร O ปด
กําหนดตั้งเวลาถายเอง O รูปภาพ: 2 ภาพ 

ชวงเวลา: 5 วินาที
ถายภาพตามชวงเวลา × 0 วิ
ลดภาพสั่นไหว O เปด
จํากัดชัตเตอรชา O ปด
พิมพวันที่บนภาพ O ปด
การชดเชยแสง O 0.0
ไวตบาลานซ O อัตโนมัติ MP
ต้ังคาความไวแสง O อัตโนมัติ
มาโคร O ปดมาโคร
แฟลช O อัตโนมัติ
ปุมต้ังเวลาถาย × ปดต้ังเวลาถาย

แสดงภาพ การปรับระดับเสยีง O -
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(*1) คาต้ังจากโรงงานจะแตกตางกันขึ้นอยูกับประเทศที่คุณซื้อกลอง

ต้ังคา ความสวางจอ LCD O -
กําหนดคาต้ังเอง O -
ระดับซูม O ปด
ต้ังคาปุม Fn O ตําแหนงมาโคร
ต้ังคาปุม ADJ 1 O ชดเชยแสง
ต้ังคาปุม ADJ 2 O ไวตบาลานซ
ต้ังคาปุม ADJ 3 O ความไวแสง
ต้ังคาปุม ADJ 4 O คุณภาพ
ต้ังความไวแสงสูงอัตโนมัติ O AUTO 400
ไฟชวยหา AF O เปด
เสียงการทํางาน O ทั้งหมด
ต้ังระดับเสียง O    (ปานกลาง)
ยืนยันภาพในจอ LCD O 0.5 วินาที
ปดอัตโนมติั O 5 นาที
ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ O เปด
ภาพดิจิตอลซูม O ปกติ
ตัวเลือกแสดงตารางการจัดภาพ O
ต้ังระดับ O แสดง
เฟรมแสดงขอมลูการถายภาพ O ปด
ระยะใกลสุด O แสดง
หมุนภาพอัตโนมัติ O เปด
หมายเลขลําดับของการด O ปด
ต้ังวันที่ O -
ภาษา/N O (*1)

โหมดสัญญาณวีดิโอออก O (*1)

O : การตั้งคาถูกบันทึกไวแลว    × : การตัง้คาจะถูกรีเซ็ต
ฟงกชัน คาต้ังจากโรงงาน
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การใชงานกลองของคุณในตางประเทศ

เครื่องชารจแบตเตอรี่ (รุน BJ-7)

เครื่องชารจแบตเตอรี่สามารถใชไดในประเทศที่ใชกระแสไฟฟา 100-240V, 50Hz/60Hz
หากคุณเดินทางไปยังประเทศที่ใชชองเสียบปลั๊ก/ปลั๊กที่มีลักษณะตางออกไป โปรดปรึกษาตัวแทนทองเที่ยว
เกี่ยวกับอะแดปเตอรปลั๊กที่เหมาะสมกับชองเสียบปลั๊กในประเทศที่คุณจะไป
หามใชหมอแปลงไฟฟา เนื่องจากอาจทําใหกลองเสียหายได

การรับประกัน

ผลิตภัณฑนี้ผลิตขึ้นเพื่อใชภายในประเทศที่จําหนาย การรับประกันจะมผีลใชภายในประเทศที่ซื้อกลองเทานั้น
หากผลิตภัณฑเกิดขอบกพรองหรือทํางานผิดปกติขณะคุณเดินทางไปตางประเทศ ผูผลิตไมมีภาระรับผิดชอบ
ในการใหบริการแกผลิตภัณฑในประเทศดังกลาว รวมทั้งคาใชจายที่เกิดขึ้นอันเปนผลสืบเนื่อง

การแสดงภาพบนจอโทรทัศนในตางประเทศ

กลองสามารถแสดงภาพบนจอโทรทัศน (หรือมอนิเตอร) ที่มีชองรับสัญญาณวีดิโอ โปรดใชสาย AV ที่ใหมา
กลองนี้รองรับการทํางานรวมกับโทรทัศนระบบ NTSC และ PAL ต้ังคารูปแบบวีดิโอของกลองใหเหมาะสมกับ
โทรทัศนที่คุณกําลังใช
เมื่อคุณเดินทางไปตางประเทศ ใหต้ังคากลองของคุณเปนรูปแบบวีดิโอทองถิ่น
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ขอควรระวังในการใชงาน

• ผลติภัณฑน้ีผลิตข้ึนเพ่ือใชภายในประเทศที่จําหนาย การรับประกันจะมีผลใชภายในประเทศที่ซ้ือ
กลองเทาน้ัน

• หากผลติภัณฑเกิดขอบกพรองหรือทํางานผิดปกติขณะคณุเดนิทางไปตางประเทศ ผูผลติไมมี
ภาระรับผดิชอบในการใหบริการแกผลิตภณัฑในประเทศดงักลาว รวมท้ังคาใชจายที่เกิดข้ึนอัน
เปนผลสบืเน่ือง

• ระวังอยาทํากลองตกหรือใชแรงกดลงที่ตัวกลอง
• ขณะกําลังถอืกลอง โปรดระวังไมใหกลองกระแทกกับวัตถุอ่ืนๆ ดูแลเปนพิเศษอยาใหเลนสและจอ
แสดงภาพถกูกระแทก

• การใชแฟลชอยางตอเนื่องอาจทําใหชุดแฟลชเกิดความรอน หามใชแฟลชอยางตอเนือ่งเกินความจําเปน
• หามใชมือสัมผสัท่ีตัวแฟลช และอยาใหวัตถุแปลกปลอมเขาใกลแฟลช เน่ืองจากอาจทําใหผวิหนัง
ไหมและไฟไหมได

• หามเปดใชแฟลชใกลกับนัยนตา การใชแฟลชใกลกับนัยนตาทําใหตามองไมเห็นได (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกบัทารก)

• หามใชแฟลชใกลกับผูขับข่ียานพาหนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
• แบตเตอรี่อาจเกิดความรอนหลังการใชงานเปนเวลานาน การใชมือสมัผัสแบตเตอรี่ทันทีหลังการ
ใชงานอาจทําใหน้ิวมือของคณุไหมได

• หากจอแสดงภาพหรือแผงแสดงผลอยูภายใตแสงอาทิตย จอแสดงภาพอาจมีสีจางและมองเห็นไดยาก
• จอแสดงภาพหรือแผงแสดงผลอาจประกอบดวยพิกเซลที่ไมสามารถรักษาระดบัความสวางที่ตอ
เน่ืองไดในบางสวนหรือท้ังหมด นอกจากนี้ ความสวางอาจไมสมํ่าเสมอเนื่องจากคณุลักษณะของ 
LCD ซ่ึงไมใชขอบกพรอง

• หามใชแรงกดที่ผิวหนาของจอแสดงภาพ
• ในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลนั อาจทําใหเกดิการควบแนนในตวั
กลอง สงผลใหเกิดปญหาเชน เกดิหมอกจับท่ีผิวหนากระจกหรือการทํางานผิดปกติของกลอง 
หากเกิดเหตุการณน้ีข้ึน ใหเก็บกลองไวในกระเปาเพ่ือชะลอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใหมากที่สุด
เทาท่ีจะเปนไปได นํากลองออกจากกระเปาหลังจากความแตกตางของอุณหภูมิจากบรรยากาศ
ภายนอกลดลงอยูในระดับท่ีต่ํา หากเกิดการควบแนน ใหถอดแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
ออก และรอจนกระทั่งความชื้นหายไปกอนท่ีจะใชกลองอีกครั้ง

• เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับข้ัวตอตางๆ อยาใสวัตถุแปลกปลอมใดๆ ในชอง
ไมโครโฟนและลําโพงของกลอง

• หามปลอยใหกลองเปยกน้าํ หามใชกลองขณะมอืเปยก เนือ่งจากอาจทาํใหกลองทาํงานผดิปกตหิรอืไฟดดู
• กอนท่ีจะถายภาพเหตกุารณสําคัญใดๆ (เชน งานแตงงาน การเดินทางไปตางประเทศ ฯลฯ) โปรด
ทดสอบกลองเพื่อตรวจสอบการทํางานใหแนใจวาฟงกชันตางๆ ทํางานอยางเหมาะสม เราขอ
แนะนําใหคุณเก็บคูมือน้ีไวและสํารองแบตเตอรี่ไวเสมอ

ขอควรระวงัในการใชงาน
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สถานการณท่ีอาจทําใหเกิดการควบแนนไดงาย ไดแก: ---------------------------------------
• เมื่อเคลื่อนยายกลองไปยังสภาพแวดลอมที่มอุีณหภูมิแตกตางกันอยางมาก
• ในสถานที่ที่มีความชื้น
• เขามาในหองทันทีหลังจากอยูในความรอนเปนเวลานาน หรือเมื่อกลองกระทบกับความเย็นโดยตรง

จากเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณอ่ืนที่คลายกัน
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การดูแล

• โปรดทราบวาลายนิ้วมือ สิ่งสกปรก ฯลฯ ท่ีเกาะตวัเลนสจะสงผลกระทบตอคุณภาพของภาพ
• เมื่อฝุนหรือสิง่สกปรกเกาะที่เลนส อยาสมัผัสเลนสโดยตรงดวยนิ้วมือของคณุ ใหใชเครื่องเปา 

(มีจําหนายตามรานคา) เพ่ือเปาสิ่งสกปรกออกไป หรือใชผาเนื้อนุมเช็ดออกเบาๆ
• ภายหลังการใชงานท่ีชายหาดหรือใกลกับสารเคมี ใหเช็ดทําความสะอาดกลอง
• ในบางกรณีท่ีกลองของคณุไมสามารถทํางานไดอยางปกติ โปรดปรึกษาศูนยซอมของ Ricoh
• กลองนี้มีวงจรไฟฟาแรงสงูอยูภายใน ซ่ึงเปนอันตราย หามถอดแยกชิ้นสวนกลองน้ีไมวากรณีใดๆ 
ก็ตาม

• อยาใหกลองสัมผัสกับสารระเหย เชน ทินเนอร เบนซิน หรือยาฆาแมลง ซ่ึงอาจทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพ สีลอก ฯลฯ

• เน่ืองจากผิวหนาของจอแสดงภาพเปนรอยไดงาย หามขัดถหูนาจอดวยวัตถุของแข็ง
• ทําความสะอาดผวิหนาของจอแสดงภาพดวยการเช็ดเบาๆ โดยใชผาเนื้อนุมและน้ํายาทําความ
สะอาดหนาจอ (ท่ีไมมีตวัทําละลายที่มีสารอินทรียเปนองคประกอบ) ท่ีหาซ้ือไดตามรานคาเพียง
เล็กนอย

การใชงานและการเก็บรักษา

• โปรดหลีกเลีย่งการใชงานหรือการเก็บกลองของคุณไวในสถานที่ดงัตอไปน้ี เน่ืองจากอาจทําให
กลองชํารุดเสียหายได

ในสถานที่ท่ีมีความรอนและความชื้นสูง หรือสถานที่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความ
ช้ืนอยางฉับพลนั
สถานที่ท่ีมีฝุน สิ่งสกปรก และทรายเปนปริมาณมาก
สถานที่ท่ีมีความสั่นสะเทือนสงู
สถานที่ท่ีสัมผสัโดยตรงกับสารไวนิลหรือผลติภัณฑจากยางหรือสารเคมี รวมถึงลูกเหม็นหรือ
ยาไลแมลง เปนเวลานาน
สถานที่ท่ีมีสนามแมเหลก็สูง (ใกลกับมอนิเตอร หมอแปลง แมเหล็ก ฯลฯ)

• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลอง หากไมไดใชงานกลองเปนระยะเวลานาน

ขอควรระวังเก่ียวกับการดูแลกลองของคุณ

1. ตรวจสอบใหแนใจวากลองปดการทํางานแลว
2. ถอดแบตเตอรี่กอนทําการดแูลรักษากลอง

การดูแลและเก็บรักษา
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1. ผลติภณัฑนีม้กีารรบัประกันแบบจาํกดั ระหวางชวงเวลารบัประกันสนิคาทีไ่ดระบุไวในเอกสารรับประกันทีใ่ห
มาพรอมกับกลอง ความบกพรองของสนิคาทีเ่กดิจากการผลติของชิน้สวนใดๆ จะไดรับการซอมแซมโดยไม
เสยีคาใชจาย ในกรณทีีก่ลองทาํงานผดิปกติ ใหติดตอตัวแทนจาํหนายทีคุ่ณซือ้กลองหรือศูนยซอมของ Ricoh 
ทีใ่กลทีส่ดุ โปรดทราบวาคุณจะไมไดรับเงนิคืนสาํหรบัคาใชจายในการนาํกลองมายงัศูนยซอมของ Ricoh

2. การรับประกันนี้ไมรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอไปนี้:
1 ไมปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงาน
2 การซอมแซม การดัดแปลง หรือการยกเครื่องใหมที่ไมไดทําโดยศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตที่มีรายชื่ออยู

ในคูมือการใชงาน
3 ไฟไหม ภยัธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย ฟาผา แรงดันไฟฟาผิดปกติ ฯลฯ
4 การเก็บรักษาที่ไมเหมาะสม (หมายเหตุใน “คูมือการใชงานกลอง”) การรั่วของแบตเตอรี่และของเหลว

อ่ืนๆ เชือ้รา หรือการดูแลรักษากลองที่ไมเพยีงพอ
5 จมน้ํา (น้ําทวม) สัมผัสกับแอลกอฮอลหรือเครื่องด่ืมอ่ืนๆ การแทรกซึมเขาไปของทรายและโคลน การ

กระทบกระแทก การทํากลองหลน หรือแรงกดบนกลอง หรือสาเหตุผิดปกติอ่ืนๆ
3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน คุณตองรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมทั้งหมด รวมถึงการ

ซอมแซมที่ทําในศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต 
4. คุณจะตองรบัผดิชอบคาใชจายในการซอมแซมทั้งหมด แมจะอยูในชวงเวลารับประกัน หากไมมใีบรับประกัน 

หรือชือ่ผูจัดจําหนายหรอืวันทีซ่ือ้สินคามกีารเปลี่ยนแปลงหรือไมไดระบุไวในใบรบัประกัน
5. คาใชจายสําหรับการยกเครื่องหรือการตรวจสอบอยางละเอียดโดยคําขอพิเศษของลูกคาเองจะเรียกเก็บไป

ยังลูกคา โดยไมคํานึงวาจะอยูในชวงเวลารับประกันหรือไม
6. การรับประกันนี้ใชไดกับตัวกลองเทานั้น แตไมรวมอุปกรณเสริม เชน ซองใสกลองและสายคลองขอมือ และ

ไมรวมถึงแบตเตอรี่และอุปกรณที่มีอายุการใชงานอื่นๆ ที่ใหมาพรอมกับกลอง
7. ความเสยีหายที่ตามมาใดๆ อันเกิดจากความผดิปกตขิองกลอง เชน คาใชจายทีเ่กิดขึน้ในการถายภาพหรือการ

สญูเสยีผลกําไรที่คาดวาจะไดรับ จะไมไดรับการคืนเงินไมวาจะเกดิขึ้นระหวางชวงเวลารบัประกันหรือไมก็ตาม
8. การรับประกันจะมผีลใชภายในประเทศที่ซื้อกลองเทานั้น

* เงื่อนไขดานบนอางถึงการซอมแซมที่ไมเสียคาใชจาย และไมเปนการจํากัดสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ
* นอกจากนี้ ยังมีคําอธิบายเจตจํานงของเงือ่นไขขางตนอยูในใบรับประกันที่ใหมากับกลอง

9. ชิ้นสวนที่มีความสําคัญในการใหบริการกลอง (นั่นคือ สวนประกอบที่จําเปนในการรักษาการทํางานและ
คุณภาพของกลอง) จะมีใหบริการเปนระยะเวลาหาปหลังจากหยุดการผลติกลอง

10. โปรดทราบวาหากกลองไดรับความเสียหายอยางรุนแรงจากน้ําทวม การจมน้ํา การแทรกซึมเขาไปของ
ทรายและโคลน การกระทบกระแทก การทํากลองหลน อาจไมสามารถซอมแซมใหกลับสูสภาพเดิมได 

หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------------
• กอนที่จะสงกลองเขามาเพื่อทําการซอมแซม โปรดตรวจสอบแบตเตอรี่และอานคูมือการใชงานอีกครั้งเพื่อ
ใหแนใจวาไดดําเนินการอยางเหมาะสมแลว

• การซอมแซมบางอยางอาจตองใชเวลานานพอสมควร
• เมื่อสงกลองเขามายังศูนยบริการ โปรดใสรายละเอียดอธิบายสวนที่ใชงานไมไดและปญหาใหชัดเจนที่สุด
เทาที่จะเปนไปได

• ถอดอุปกรณเสริมทั้งหมดที่ไมเกี่ยวของกับปญหาออกกอนที่จะสงกลองมายังศูนยบริการ
• การรับประกันนี้ไมมผีลใชกับขอมลูที่เก็บไวในการดหนวยความจํา SD หรือหนวยความจําภายใน

การรับประกันและการใหบริการ



232

A
AE ล็อค ................................................... 68
AF หลายวัตถุ ......................................... 104

C
CD-ROM............................................... 204

P
PictBridge............................................. 197

V
VM-1 ............................................ 211, 212

ก
แกภาพเอียง ........................................... 152
กราฟแสดงคาแสง..................................... 60
กลองสั่น..........................................33, 121
กลางคนื................................................... 74
กีฬา......................................................... 74
กําหนดคาตัง้เอง ..................................... 171
กําหนดตั้งเวลาถายเอง ............................ 118
การชดเชยแสง ........................................ 124
การชดเชยแสงแฟลช ............................... 111
การชารจไฟ .............................................. 25
การเปลีย่นตําแหนง AE/AF........................ 64
การพิมพ ................................................ 197
การแสดงภาพเนนสวนสขีาวลวน................ 57
การแสดงเสนตารางนําทาง ........................ 56
การหาโฟกัสเอง (MF).............................. 105
การดหนวยความจํา SD ..............23, 26, 47
กูไฟล ..................................................... 162

ข
ขนาดภาพยนตร ..................................... 101
ขยายชวงไดนามิก..................................... 85
ขอความแสดงขอผิดพลาด....................... 213

ข้ัวตอ USB ................... 16, 198, 206, 209

ค
เครื่องชารจแบตเตอรี่ ......................... 12, 25
เครื่องอานการด...................................... 207
ความไวแสงสูง ......................................... 74
ความสวางจอ LCD ................................ 170
ความหนาแนน ......................................... 82
คดัลอกจากหนวยความจําภายใน
ไปยังการด ......................................... 158

คนัโยกปรับซูม................................... 15, 39
คณุภาพ/ขนาดภาพ ................................ 101

จ
จอแสดงภาพ..................................... 16, 18
จํากัดชัตเตอรชา ..................................... 122
จํานวนภาพที่สามารถเก็บได ................... 223
จํานวนภาพที่สามารถถายได ..................... 22

ฉ
ฉายสไลด............................................... 157

ช
ใชคาตัง้จากโรงงาน ................................ 130
ชดเชยความสวาง ................................... 147
ชดเชยไวตบาลานซ................................. 150
ชองสกรูตอขาตั้งกลอง .............................. 16
ชองสงสัญญาณAV ......................... 16, 163

ซ
ซีดรีอม .................................................... 13
ซูม........................................................... 39
ซูมมาโคร .......................................... 74, 78

ด
ดจิิตอลซูม ............................................... 40

ต
ตัง้ความไวแสงสูงอัตโนมัติ ...................... 178
ตัง้คาความไวแสง ................................... 128

ดัชนี



233

ตั้งคาปุม ADJ 1, 2, 3, 4.......................... 176
ตั้งคาปุม Fn ........................................... 174
ตั้งคาฟงกชันปกหมุด............................... 140
ตั้งคาภาพ .............................................. 109
ตั้งระดบั ..........................................58, 187
ตั้งระดบัเสียง.......................................... 181
ตั้งวันท่ี............................................31, 194
ตัดภาพ .................................................. 144
ตัวเลือกแสดงตารางการจัดภาพ............... 188
ตําแหนงมาโคร .........................66, 67, 174

ถ
ถายครอมโฟกัส (FOCUS-BKT)............... 115
ถายครอมไวตบาลานซ (WB-BKT) ........... 113
ถายครอมสี (CL-BKT) ............................ 114
ถายครอมอัตโนมัติ.................................. 112
ถายภาพตามชวงเวลา ............................. 119

ท
ทิวทัศน .................................................... 74

บ
แบตเตอรี่ ................................................. 22
แบตเตอรี่แบบชารจไฟได ......12, 22, 25, 26
บุคคล ...............................................74, 77
บุคคลกลางคืน ......................................... 74

ป
ปรับขนาดอัตโนมัติ ........................143, 185
ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ....................... 184
ปองกัน................................................... 154
ปุม ADJ./OK............................16, 62, 131
ปุม DISP........................................... 16, 56
ปุม Fn (ฟงกชัน) ................................16, 66
ปุม MENU ....................16, 100, 139, 166
ปุม POWER............................................. 15
ปุมชัตเตอร ........................................15, 32
ปุมตั้งเวลาถาย .................................. 16, 45
ปุมเลอืกโหมด....................................15, 17

ปุมลบ............................................... 16, 52
ปุมแสดงภาพ .................................... 16, 46
ปดอัตโนมัติ .................................... 29, 183

ฝ
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/การด .......... 16, 26
ฝาปดหนาเลนส........................................ 15

พ
เพ่ิมตอเน่ืองS ........................................... 92
เพ่ิมถายภาพปกติ ..................................... 86
พิมพโดยตรง .......................................... 197
พิมพภาพแบบ DPOF ............................. 159
พิมพวันท่ีบนภาพ ................................... 123
เพ่ิมตอเน่ืองM (2M).................................. 90
เพ่ิมตอเน่ืองM (9M).................................. 88

ฟ
โฟกัสตอเนื่องกอนถายภาพ ..................... 107
โฟกัส..................................................... 103
โฟกัสอัตโนมัติ (AF) ................................ 103
ไฟชวยหา AF ......................................... 179
เฟรมแสดงขอมูลการถายภาพ ................. 189
แฟลช ........................................ 15, 16, 43
ไฟล AVI .................................................. 94
ไฟล MP................... 88, 90, 92, 104, 132
ไฟสัญญาณตัง้เวลาถาย .................... 15, 45
ฟอรแมท [การด] .................................... 168
ฟอรแมท [ในกลอง] ................................ 169

ภ
ภาพขาวดําแบบ High-Contrast................ 75
ภาพดจิิตอลซูม....................................... 185
ภาพยอนแสง ......................................... 124
ภาพยอสวน ...................................... 75, 79
ภาษา/N ................................ 30, 195

ม
ไมโครโฟน................................................ 15
เมนูตั้งคา ............................................... 165



234

เมนูถายภาพ ............................................ 97
เมนูแสดงภาพ ........................................ 138
มุมมองขยาย ............................................ 50
มาโคร ...............................................16, 41

ร
ระดับซูม................................................. 173
ระยะใกลสุด ........................................... 190

ล
ลดภาพสั่นไหว........................................ 121
ลบ........................................................... 52
เลนส........................................................ 15
ลําโพง.............................................16, 131

ว
ไวตบาลานซ ........................................... 126
เวลายืนยนัภาพบนจอ LCD ..................... 182
วัดแสง ................................................... 108

ส
แสดงภาพที่ปกหมุด ................................ 142
แสดงภาพยอ ............................................ 48
เสยีงการทํางาน ...................................... 180
สัญลักษณแสดงระดับ......................58, 187
สัญลักษณแสดงระดับแบตเตอรี่................. 21
สงออกภาพนิ่ง ........................................ 134
สาย AV...........................................12, 163
สาย USB......................12, 198, 206, 209
สายคลองขอมือ ........................................ 12

ห
หนวงเวลาชัตเตอร .................................. 117
หนวยความจําภายใน......................... 23, 47
โหมดเงียบ................................................ 74
หมุนภาพอัตโนมัติ................................... 191
หมายเลขลําดบัของการด ........................ 193
โหมดแกภาพเอียง.............................. 75, 81
โหมดขยายชวงไดนามิกเปนสองเทา ........... 84
โหมดคาตั้งเอง (MY) ................................. 83

โหมดตวัอักษร .......................................... 75
โหมดถายตอเน่ือง..................................... 87
โหมดถายภาพ Easy................................. 34
โหมดถายภาพอัตโนมัติ............................. 37
โหมดปดจอเม่ือไมใช................................. 56
โหมดภาพยนตร ....................................... 94
โหมดเลือกฉาก (SCENE) ......................... 74
โหมดแสดงภาพ................................. 28, 46
โหมดสญัญาณวีดโิอออก ........................ 196

อ
อัตราเร็วภาพเปนเฟรม .............................. 95



235

แบตเตอรี่แบบชารจไฟได DB-70

โปรดอานคูมือนี้เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกตองกอนใชงานผลิตภัณฑ

ขอควรระวังเก่ียวกับความปลอดภัย

สัญลักษณท่ีใชในคูมือนี้
สัญลกัษณตางๆ ดานลางจะปรากฏในคูมอืนี้และบนตัวผลติภณัฑ ซึง่มไีวเพือ่ใหใชงานผลติภณัฑใหมไดอยาง
ปลอดภยั และปองกันไมใหคุณและผูอ่ืนไดรับบาดเจบ็หรือทรัพยสนิเสยีหาย ความหมายของสัญลกัษณเหลานีม้ี
คําอธบิายอยูที่ดานลาง

ตัวอยางสัญลักษณ

เพื่อใชงานอุปกรณใหมอยางปลอดภัย โปรดสังเกตขอควรระวังตอไปนี้

อันตราย

อันตราย สัญลกัษณนี้แสดงถึงคําแนะนําที่สําคัญ ซึง่หากละเลยหรือไมไดปฏบัิติตามอยาง
ถูกตอง อาจทําใหถึงแกชวิีตหรอืไดรับบาดเจบ็รายแรง

คําเตือน สัญลักษณนี้แสดงถึงคําแนะนําที่สําคัญ ซึ่งหากละเลยหรือไมไดปฏิบัติตามอยาง
ถูกตอง อาจนําไปสูอันตรายถึงชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บรายแรง

หมายถึงสิ่งที่หามปฏิบัติ
วงกลมที่มีสัญลักษณภายในหมายถึงสิ่งที่หามปฏิบัติ

ตัวอยาง ความหมาย: หามถอดแยกชิ้นสวน
หมายถึงสิ่งที่ตองปฏิบัติ

• หามถอดแยก ดัดแปลง หรือบัดกรีแบตเตอรี่โดยตรงกบัอุปกรณ

• หามลัดวงจรไฟฟาขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่โดยใชสายไฟหรือวัตถุที่ทําจากโลหะ
อ่ืนๆ นอกจากนั้น หามขนยายหรือเก็บแบตเตอรี่ไวกับปากกาลูกลื่นที่ทําจากโลหะ สรอยคอ หรือ
สิ่งอ่ืนๆ ที่ทําจากโลหะที่คลายคลึงกัน

• หามวางแบตเตอรีไ่วใกลความรอนหรือเปลวไฟโดยตรง และหามใชหรือเก็บไวใกลกบัไฟหรือสถานที่
ซึง่มีอุณหภูมิสงู เชน ในรถยนต นอกจากนี ้หามจุมหรือแชแบตเตอรีใ่นน้ํา น้ําเกลอื หรือของเหลวใดๆ

• หามชารจแบตเตอรี่ดวยอุปกรณอ่ืนนอกเหนือจากเครื่องชารจแบตเตอรี่ของ Ricoh แบตเตอรี่นี้
ออกแบบมาใหใชกับกลองดิจติอลของ Ricoh ที่ใชแบตเตอรี่รุน DB-70 โดยเฉพาะ

• หามเจาะแบตเตอรีด่วยวตัถมีุคมใดๆ ทบุดวยคอนหรืออุปกรณทีค่ลายคลงึกนั เหยยีบ ทิง้ หรอืกระทบ
กระแทกแบตเตอรีอ่ยางรนุแรง

• หามใชแบตเตอรีท่ีไ่ดรับความเสยีหายหรอืผดิรปูทรง
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คําเตือน

ขอควรระวังในการใชงาน

* นี่คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
* ชารจแบตเตอรี่กอนเริ่มใชงาน เนื่องจากแบตเตอรี่ที่ใหมายังไมไดชารจไฟอยางเต็มที่
• คุณสมบัติของแบตเตอรี่ลเิธยีมไอออนคือ เมือ่อุณหภมูเิย็นลง ประสิทธิภาพของแบตเตอรีท่ี่ชารจเต็มแลวจะ
ลดลง ทําใหเวลาทีส่ามารถใชในการถายภาพหรือแสดงภาพจะลดลงดวย ซึ่งแกปญหาไดโดยการเกบ็แบตเตอรี่
ใหอุนในกระเปาเสื้อกอนการใชงาน หรอืมแีบตเตอรี่ทีช่ารจแลวสํารองไว

• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ทุกครั้งเมื่อไมใชงาน แบตเตอรี่จะคลายประจุทีละนอย
อยางตอเนื่อง แมวากลองจะปดการทํางาน ซึ่งจะลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

• เมื่อเก็บแบตเตอรี่เปนระยะเวลานาน ใหชารจไฟอยางนอย 15 นาทีอยางนอยปละครั้ง และใชแบตเตอรี่ให
หมดเกลี้ยงกอนนําไปเก็บอีกครั้ง

• เก็บแบตเตอรี่ไวในที่เย็นและแหง ชวงอุณหภมูิที่เหมาะสมคือ 15 ถึง 25 องศาเซลเซยีส (59 ถึง 77 องศา
ฟาเรนไฮต) หลีกเลี่ยงสถานที่รอนหรือเย็นเกินไป

• หามชารจแบตเตอรี่ที่ชารจไฟเต็มแลวซ้ําอีกครั้งทันที
• การชารจแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงอาจทําใหประสิทธิภาพลดลง การชารจแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิตํ่าอาจทําให
ชารจไฟไดไมเพียงพอ

• เมือ่ใชงานทีอุ่ณหภมูหิอง (25 องศาเซลเซยีส) แบตเตอรีอ่าจชารจไดถึง 300 ครั้งหรือมากกวา เมือ่ระยะเวลาใน
การใชงานแบตเตอรีล่ดลงอยางชดัเจน แมวาจะชารจแบตเตอรีเ่ต็มแลวกต็าม แสดงวาแบตเตอรีห่มดอายกุารใช
งาน โปรดเปลีย่นแบตเตอรีใ่หม

• สําหรับคําแนะนําในการชารจไฟ โปรดดูคูมอืการใชงานทีใ่หมาพรอมกับกลองดิจติอลหรอืเครือ่งชารจแบตเตอรี่
• เมื่อใช BJ-7 การชารจจะใชเวลาประมาณ 100 นาที (ที่ 25 องศาเซลเซียส)

• ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุเทานั้น

• หยดุใชแบตเตอรีท่นัท ีหากแบตเตอรีม่กีลิน่หรอืควนัแปลกๆ หรอืแบตเตอรีร่อนผดิปกติ โปรดขอรบั
บริการซอมแซมจากรานคาทีคุ่ณซือ้ผลติภณัฑหรอืศูนยบริการของ Ricoh

• หากแบตเตอรีม่ีของเหลวรั่วไหลออกมาสัมผสัโดนดวงตา หามขยี้ตา ใหลางออกดวยน้ํามากๆ ทนัท ี
กอนไปพบแพทย

• วางแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็กและทารก

• หยุดชารจแบตเตอรี่ทันที หากแบตเตอรี่ยังชารจไฟไมเต็มหลังจากผานพนระยะเวลาในการชารจที่
ระบุไว

• หามวางแบตเตอรี่ไวในเตาไมโครเวฟหรืออุปกรณอ่ืนๆ ที่มีแรงดันไฟฟาสูง

• หากแบตเตอรี่ร่ัวหรือมีควันระเหยออกมา ใหนําแบตเตอรี่ออกใหพนรัศมีความรอนหรือเปลวไฟ
ทันที
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ขอมูลจําเพาะ

แรงดันไฟฟาปกติ : 3.6 V
อัตราความจุไฟฟา : 940 mAh (ขั้นตํ่า), 1000 mAh (ปกติ)
อุณหภูมิใชงาน : 0 - 40 องศาเซลเซียส
ขนาด : 36.4 x 40.3 x 7.1 มิลลเิมตร
น้ําหนัก : ประมาณ 23 กรัม

ตัวแทนบริการของ Ricoh

ในกรณีที่เกิดขอบกพรอง โปรดดูบทตัวแทนบริการของ Ricoh ในคูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับกลองดิจิตอล

• ขอมูลจาํเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
• หามทาํสําเนา ผลติซ้าํหรอืจดัเก็บสวนหนึง่สวนใดของคูมอืนีด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสโดยไมไดการอนญุาต
เปนลายลกัษณอักษรจาก Ricoh Co., Ltd. 
 ©2009 Ricoh Co., Ltd.
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เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี BJ-7

โปรดอานคูมือนี้เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกตองกอนใชงานผลิตภัณฑ

ขอควรระวังเก่ียวกับความปลอดภัย

ขอความและฉลากแจงเตือน
คูมือนี้และตัวผลิตภณัฑจะมขีอความและฉลากเพือ่แจงใหคุณทราบเกี่ยวกับวิธีการใชงานผลิตภณัฑนี้อยาง
ปลอดภยั และปองกันไมใหคุณและผูอ่ืนไดรับบาดเจบ็หรือทรัพยสนิเสยีหาย สญัลักษณตอไปนี้ใชเพือ่ระบุระดับ
ความสําคัญของคําเตือนเหลานี้

ตัวอยางสัญลักษณ

โปรดสังเกตขอควรระวังตอไปนี้เพื่อใชงานผลิตภัณฑนี้อยางปลอดภัย

คําเตือน

คําเตือน สัญลักษณนี้แสดงถึงคําแนะนําที่สําคัญ ซึ่งหากละเลยหรือไมไดปฏิบัติตามอยางถูกตอง 
อาจทําใหถึงแกชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บรายแรง

ขอควรระวัง สญัลกัษณนีแ้สดงถงึคําแนะนาํทีส่าํคัญ ซึง่หากละเลยหรอืไมไดปฏบัิติตามอยางถกูตอง 
อาจทาํใหไดรับบาดเจบ็รายแรงหรือทรพัยสนิเสยีหาย

หมายถึงสิ่งที่หามปฏิบัติ
วงกลมที่มีสัญลักษณภายในหมายถึงสิ่งที่หามปฏิบัติ

ตัวอยาง ความหมาย: หามถอดแยกชิ้นสวน
หมายถึงสิ่งที่ตองปฏิบัติ

• อุปกรณนี้ใชไดเฉพาะกับแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมตามที่กําหนดไวเทานั้น การไมปฏบัิติตามอาจทํา
ใหไฟไหมหรือไฟดูดได

• หามจับเครื่องชารจแบตเตอรี่ขณะมือเปยก อาจทําใหเกิดไฟดูดได
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“คําเตือน: ผลติภัณฑนี้ประกอบดวยสารเคม ีรวมถึงตะกั่ว ซึ่งทางรัฐบาลแคลฟิอรเนียระบุวาอาจกอใหเกิดมะเร็ง 
และทําใหเด็กที่เกิดมาพิการ หรือเปนอันตรายตอระบบสืบพันธุอ่ืนๆ ได ควรลางมือหลังจากการใชงาน”

ขอควรระวัง

ขอควรระวังในการใชงาน

• ใชเฉพาะแบตเตอรีล่เิธยีมไอออนรุน DB-70 ทีท่างบรษัิทใหมาเทานัน้
• หามกระทบกระแทกอุปกรณอยางรุนแรง
• หามใชงานในสถานทีร่อนหรือเย็นเกนิไป หรือในสถานที่มกีารสัน่สะเทือนอยางรนุแรง
• หามใชงานในสถานที่ซึ่งไดรับแสงอาทิตยสองโดยตรง และอาจทําใหอุณหภมูิสูงได
• เมือ่คุณชารจแบตเตอรีเ่สร็จแลว ใหถอดเครื่องชารจแบตเตอรีอ่อกจากชองเสยีบปลั๊กไฟภายในบาน หากคุณทิง้
เครื่องชารจแบตเตอรี่ไวกับชองเสยีบปลัก๊ไฟภายในบาน ก็อาจทําใหเกิดไฟไหมได

• หามไมใหหนาสัมผัสของแบตเตอรี่แบบชารจไฟไดสัมผัสซึ่งกันและกัน อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
• BJ-7 สามารถทํางานที่ชวงอุณหภูมิภายนอกตั้งแต 10º - 40ºC 
• โปรดทราบวาการชารจไฟอาจใชเวลานาน หากคุณใชงานอุปกรณที่อุณหภูมตํ่ิากวา 10ºC

• หากมีวัตถุแปลกปลอม เชน โลหะ น้ํา หรือของเหลวที่มีลักษณะคลายกัน ฯลฯ เขาสูอุปกรณโดยไม
ไดต้ังใจ ใหถอดออกจากชองเสียบปลั๊กไฟทันที ติดตอรานคาที่ใหบริการสําหรับอุปกรณของคุณ 
การไมปฏบัิติตามอาจทําใหไฟไหมและไฟดูดได

• ในขณะทีใ่ชงานอปุกรณ หากคุณสงัเกตเหน็ควันหรอืไดยินเสยีงทีผ่ดิปกติ ใหถอดออกจากชองเสยีบ
ปลัก๊ไฟภายในบานทนัท ีและติดตอรานคาทีคุ่ณซือ้ผลติภณัฑหรอืติดตอพนกังานทีศู่นยบริการของ 
Ricoh หยดุใชงานอปุกรณทนัท ีหากมบีางสวนเสยีหายหรอืมสีภาพผดิปกติใดๆ เกดิขึ้น

• หามพยายามถอดแยกชิน้สวนของอุปกรณ (หามเปดฝา) เนือ่งจากอาจทาํใหเกดิไฟดูดได หากสมัผสั
กับวงจรไฟฟาแรงดนัสงูทีอ่ยูภายใน

• หามใชงานในหองน้ํา หองอาบน้ํา หรือสถานที่ใดๆ ที่ทําใหอุปกรณเปยกได

• เก็บรักษาเครื่องชารจแบตเตอรี่โดยไมใหมีฝุนเกาะ ฝุนอาจทําใหเกิดไฟไหมได

• หามทิ้งอุปกรณในที่ซึ่งเด็กทารกหรือเด็กเล็กเอ้ือมถึง เนื่องจากเด็กๆ ไมสามารถอานคําแนะนําได 
จึงอาจใชงานอุปกรณในทางที่ผิด ทําใหไดรับบาดเจ็บหรือทําใหอุปกรณเสียหาย

• หามจับเครื่องชารจแบตเตอรี่ในระหวางมีพายุฝนฟาคะนอง อาจทําใหเกิดไฟดูดได

• เมื่อคุณตองการทําความสะอาดเครื่อง กอนอ่ืนใหถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่ออกจากชองเสียบ
ปลั๊กไฟภายในบาน

• เพื่อความปลอดภัย เม่ือไมใชงาน ใหถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่ออกจากชองเสยีบปลั๊กไฟภายในบาน

• หามคลุมเครื่องดวยผาหรือวัสดุอ่ืนๆ ในระหวางการใชงาน อาจทําใหเกิดไฟไหมได
• หามลัดวงจรขั้วตอไฟฟา อาจทําใหเกิดไฟไหมได
• หามใชงานในครัวซึ่งอาจมีไอระเหยของน้ํามัน มีความชื้นหรือน้ํา อาจทําใหเกิดไฟไหมได
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วิธีการใชเคร่ืองชารจแบตเตอรี่

1. วางแบตเตอรีล่งในเครื่องชารจแบตเตอรี่โดยหันฉลากขึ้น จัดวางแบตเตอรี่ใหสญัลักษณ  บนแบตเตอรี่
ตรงกับสัญลกัษณ  บนเครื่องชารจ

2. เสียบเครื่องชารจแบตเตอรี่ลงในชองเสียบปลั๊กไฟ
การชารจจะเริ่มตนและสามารถชารจแบตเตอรี่ไดตามที่แสดงในตารางดานลาง เมื่อชารจเสร็จแลว ใหถอด
เครื่องชารจแบตเตอรี่ออกจากชองเสียบปลั๊กไฟ

* เวลาในการชารจไฟอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความจุของแบตเตอรี่

ขอมูลจําเพาะ

ผลิตภัณฑนี้ควรใชกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชารจไฟไดรุน DB-70 ที่ทางบริษัทใหมาเทานั้น
แบบ : BJ-7
แหลงจายไฟ : AC 110 V - 240V (50/60Hz) 0.2A
แรงดันไฟฟาออก : DC 4.2 V 800mA
ชวงอุณหภูมใิชงาน : 10º - 40ºC
ขนาด : 53 มม. x 79.5 มม. x 24 มม.
มวล (น้ําหนัก) : 55 กรัม

ตัวแทนบริการของ Ricoh

ในกรณีที่เกิดขอบกพรอง โปรดดูบท (ตัวแทนบริการของ Ricoh) ในคูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับกลอง
ดิจิตอล
• หามทาํสําเนาคาํแนะนําเหลานีเ้พยีงบางสวนหรือทัง้หมด
   ©2009 Ricoh Co., Ltd.
• Ricoh ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอมลูในเอกสารนีไ้ดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ไฟแสดงสถานะการชารจ ความหมาย

สวางตลอด: เริ่มชารจไฟแลว

ดับ: ชารจไฟเสร็จสมบูรณ

กะพริบ: เครื่องชารจแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ทํางานผิดปกติ (ถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่
ออกจากชองเสียบปลั๊กไฟ และถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชารจ)



เร่ิมตั้งแตความเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมไปจนถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมและการ
จัดการส่ิงแวดลอม
Ricoh มีการสงเสริมกิจกรรมดาน
การอนุรักษสิง่แวดลอมอยางจริงจัง
เพ่ือแสดงความมีสวนรวมในการรณรงค
การแกไขปญหา การจัดการ และชวยลดภาระดานสิ่ง
แวดลอมในฐานะพลเมืองกลุมหน่ึงบนโลก
โดยกลองถายภาพดจิิตอล Ricoh ไดพยายามมุงเนนในเรื่อง “การประหยัดพลังงานโดยลดการใช
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