
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน

ก่อนเร่ิมใช้งานกล้อง คณุควรท�าความเข้าใจกบัการแสดงผลและปุ่ มควบคมุตา่งๆ ของกล้อง 

โปรดอ้างองิถงึบทนีเ้ม่ือคุณอ่านส่วนที่เหลือของคู่มือเล่มนีท้ัง้หมด (หน้า 1)

การถ่ายภาพข้ันพ้ืนฐานและการแสดงภาพ

อ่านเนือ้หาในบทนีก่้อนจะเร่ิมต้นใช้งานกล้องถ่ายรูปเป็นครัง้แรก (หน้า 9) เนือ้หาจะ

ครอบคลมุขัน้ตอนตา่งๆ เก่ียวกบัการเตรียมกล้องให้พร้อมส�าหรับใช้งานการถ่ายภาพและ

การแสดงภาพ

อ้างองิ

อ่านเนือ้หาในบทนีเ้ม่ือคุณต้องการทราบรายละเอียดเก่ียวกับหวัข้ออ่ืนๆ ที่ไม่ได้

กล่าวถงึในหวัข้อ “การถ่ายภาพขัน้พืน้ฐานและการแสดงภาพ” (หน้า 35) เนือ้หาในบทนี ้

จะครอบคลมุการถ่ายภาพขัน้สงูและตวัเลือกตา่งๆ ในการแสดงภาพ รวมทัง้ได้อธิบายถงึวิธี

การพิมพ์ภาพ การปรับตัง้คา่กล้องถ่ายรูป และการคดัลอกรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์

แบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได้ต้องได้รับการชาร์จไฟก่อนใช้งาน แบตเตอร่ีที่ได้รับมาเม่ือซือ้

ผลิตภณัฑ์จะยังไม่ได้ชาร์จไฟ

คู่มือผู้ใช้กล้องถ่ายรูป

หมายเลขซีเรียลของผลิตภณัฑ์จะระบุไว้ที่ด้านล่างของตวักล้อง
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รายการในบรรจุภณัฑ์

ก่อนเร่ิมใช้กล้องดจิิตอล Ricoh โปรดตรวจสอบให้ดีวา่ในกลอ่งประกอบไปด้วย

อปุกรณ์ตา่งๆ ตามรายการท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้

GR DIGITAL IV ฝาปิดฐานเสียบแฟลช

(ยดึอยูบ่นฐานเสียบแฟลชของ

กล้อง)

แบตเตอร่ีชาร์จ DB-65

• สาย AV

• สาย USB

• สายคล้องมือ

•	 คู่มือผู้ใช้กล้องถ่ายรูป	(คูมื่อฉบบันี)้

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BJ-6
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ข้อสังเกต
• ข้อควรระมัดระวังเพื่อความปลอดภยั: อา่นข้อควรระมดัระวงัเพ่ือความปลอดภยัให้ละเอียดเพ่ือท่ีคณุจะ

ใช้งานกล้องได้อยา่งปลอดภยั

• การทดลองถ่ายภาพ: ก่อนจะถ่ายรูปในวาระส�าคญัตา่งๆ ควรลองถ่ายภาพเพ่ือให้แนใ่จวา่กล้องถ่ายรูป

ท�างานได้ตามปกติ

• ลิขสิทธ์ิ: ห้ามท�าซ�า้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร นิตยสาร หรือวสัดตุา่งๆ ท่ีมีลขิสทิธ์ิ นอกเหนือไปจากการ

ใช้งานสว่นตวั ภายในบ้าน หรือจดุมุง่หมายอ่ืนๆ ซึง่มีลกัษณะแบบเดียวกนั โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ ถือ

ครองลขิสทิธ์ิ

• การยกเว้นความรับผิดชอบ: บริษัท Ricoh Co., Ltd. จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกล้องไมส่ามารถบนัทกึภาพ

หรือแสดงภาพได้อนัเน่ืองมาจากการท�างานผิดปกติของตวักล้อง

• การรับประกัน: ผลติภณัฑ์นีผ้า่นการผลติตามข้อก�าหนดของท้องถ่ิน และการรับประกนัจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในประเทศท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เทา่นัน้ ผู้ผลติจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่การให้บริการซอ่มบ�ารุงผลติภณัฑ์ใน

ประเทศอ่ืน หรือตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆ ท่ีเกิดขึน้

• คล่ืนรบกวนวทิยุ: การใช้งานผลติภณัฑ์นีใ้นบริเวณใกล้เคียงกบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิสก์อ่ืนๆ อาจสง่ผลเสียตอ่

กล้องและอปุกรณ์เหลา่นัน้ คลื่นรบกวนดงักลา่วอาจเกิดขึน้ได้หากใช้กล้องถ่ายรูปใกล้ๆ กบัวิทย ุหรือโทรทศัน์ 

ปัญหาดงักลา่วสามารถแก้ไขได้โดยย้ายกล้องให้หา่งจากอปุกรณ์เหลา่นัน้ให้มากท่ีสดุ ปรับต�าแหนง่เสา

อากาศโทรทศัน์หรือวิทย ุหรือเสียบปลัก๊วิทยหุรือโทรทศัน์ท่ีเต้ารับตวัอ่ืน

© 2011 RICOH CO., LTD. สงวนลขิสทิธ์ิ ห้ามท�าส�าเนาสว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของสิง่พิมพ์ฉบบันีโ้ดยไม่

ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Ricoh Ricoh ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาภายในเอกสาร

ฉบบันีไ้ด้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

ทางบริษัทได้พยายามอยา่งดีท่ีสดุ เพ่ือให้ข้อมลูตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันีมี้ความแมน่ย�า แตห่ากคณุสงัเกตเหน็ข้อผิด

พลาดหรือสิง่ท่ีไมไ่ด้กลา่วถงึในเนือ้หา เราจะยินดีเป็นอยา่งย่ิงหากคณุจะแจ้งให้เราทราบตามท่ีอยูท่ี่ได้ระบไุว้ท่ี

ปกหลงัของหนงัสือเลม่นี ้

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 และ Internet Explorer เป็นเคร่ืองหมายการค้าจด

ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Macintosh และ Mac OS เป็น

เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Adobe, โลโก้ 

Adobe และ Adobe Reader เป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท Adobe Systems Incorporated HDMI, โลโก้ 

HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน

ของ HDMI Licensing LLC. Eye-Fi, โลโก้ Eye-Fi และ Eye-Fi connected เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Eye-Fi, 

Inc. ช่ือทางการค้าอ่ืนๆ ท่ีกลา่วถงึในหนงัสือเลม่นีถื้อเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ เป็นเจ้าของแตล่ะราย
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ข้อควรระวังเก่ียวกับความปลอดภยั

สัญลักษณ์เตอืน

สญัลกัษณ์ตา่งๆ ถกูใช้แสดงในคูมื่อการใช้งานเลม่นีแ้ละบนตวัผลติภณัฑ์เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้คณุและ 

ผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บหรือท�าให้ทรัพย์สนิเสียหาย  สญัลกัษณ์และความหมายมีอธิบายอยูด้่านลา่งนี ้

 อันตราย
สญัลกัษณ์นีห้มายความวา่ มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดอนัตรายถงึแก่ชีวิตทนัทีหรือ 

บาดเจ็บร้ายแรง หากละเลยหรือใช้งานอยา่งไมถ่กูต้อง

 ค�าเตอืน
สญัลกัษณ์นีห้มายความวา่ อาจเกิดอนัตรายถงึแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง หาก

ละเลยหรือใช้งานอยา่งไมถ่กูต้อง

 ข้อควรระวัง
สญัลกัษณ์นีห้มายความวา่ อาจท�าให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สนิเสียหาย หาก

ละเลยหรือใช้งานอยา่งไมถ่กูต้อง

สัญลักษณ์เตอืน

สญัลกัษณ์  เตือนคณุถงึสิง่ต้องปฏิบตัิ

สญัลกัษณ์  เตือนคณุถงึสิง่ท่ีห้ามปฏิบตัิ

สญัลกัษณ์  อาจใช้ร่วมกบัสญัลกัษณ์อ่ืนเพ่ือเตือนถงึสิง่ท่ีห้ามปฏิบตัิ

 ● ตวัอยา่ง

 ห้ามจบั    ห้ามถอดแยกชิน้สว่น
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สงัเกตข้อควรระวงัตอ่ไปนีเ้พ่ือใช้งานอปุกรณ์นีอ้ยา่งปลอดภยั

 อันตราย

 ●ห้ามพยายามถอดแยก ซอ่มแซม หรือดดัแปลงอปุกรณ์นีด้้วยตวัคณุเอง วงจรไฟฟ้า 

แรงดนัสงูภายในอปุกรณ์ อาจท�าให้เกิดอนัตรายร้ายแรงจากไฟฟ้า

 ●ห้ามพยายามถอดแยก ดดัแปลง หรือบดักรีแบตเตอร่ีโดยตรง

 ●ห้ามทิง้แบตเตอร่ีลงในกองไฟ ท�าให้เกิดความร้อน ใช้ในสถานท่ีท่ีมีอณุหภมิูสงู เชน่ ใกล้

กองไฟหรือภายในรถ หรือโยนทิง้ไป ห้ามทิง้ลงในน�า้หรือในทะเล หรือทิง้ไว้ให้เปียกน�า้

 ●ห้ามพยายามเจาะ ทบุ บีบ เขวีย้ง หรือใช้แรงอดัหรือแรงกระแทกแบตเตอร่ี

 ●ห้ามใช้แบตเตอร่ีท่ีได้รับความเสียหายหรือผิดรูปทรงอยา่งชดัเจน
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 ค�าเตอืน

 ●ปิดสวิตช์การท�างานทนัทีท่ีพบสิง่ผิดปกต ิเชน่ มีควนัหรือมีกลิน่แปลกๆ ถอดแบตเตอร่ีออก 

ให้เร็วท่ีสดุ ระมดัระวงัไมใ่ห้ไฟดดูหรือผิวหนงัไหม้ได้ ถ้าคณุใช้ไฟฟ้าจากปลัก๊ไฟในบ้าน  

ให้ถอดปลัก๊ไฟออกจากชอ่งเสียบปลัก๊เพ่ือป้องกนัไฟไหม้หรืออนัตรายจากไฟฟ้า หยดุใช้ 

อปุกรณ์ทนัทีเม่ือท�างานผิดปกติ ตดิตอ่ศนูย์บริการใกล้บ้านคณุโดยเร็วท่ีสดุ

 ●ปิดสวิตช์การท�างานทนัที หากมีเศษโลหะ น�า้ ของเหลว หรือวตัถแุปลกปลอมเข้าไปใน 

กล้องถอดแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจ�าออกให้เร็วท่ีสดุ ระมดัระวงัไมใ่ห้ไฟดดูหรือ 

ผิวหนงัไหม้ได้ ถ้าคณุใช้ไฟฟ้าจากปลัก๊ไฟในบ้าน ให้ถอดปลัก๊ไฟออกจากชอ่งเสียบปลัก๊ 

เพ่ือป้องกนัไฟไหม้หรืออนัตรายจากไฟฟ้า หยดุใช้อปุกรณ์ทนัทีเม่ือท�างานผิดปกติ ตดิตอ่

ศนูย์บริการใกล้บ้านคณุโดยเร็วท่ีสดุ

 ●หลีกเลี่ยงการสมัผสักบัผลกึคริสตลัเหลวภายในจอแสดงภาพ เพราะอาจท�าให้จอภาพ 

เสียหาย ปฏิบตัิตามมาตรการฉกุเฉินท่ีเหมาะสมด้านลา่ง

• ผิวหนงั: หากผลกึคริสตลัเหลวสมัผสัโดนผิวหนงั ให้เช็ดออกและใช้น�า้ล้างบริเวณดงักลา่ว 

ให้ทัว่ ฟอกสบูแ่ล้วล้างออกอีกครัง้

• ดวงตา: หากสมัผสัโดนดวงตา ให้ล้างตาด้วยน�า้สะอาดเป็นเวลาอยา่งน้อย 15 นาที และไป

พบแพทย์ทนัที

• เม่ือกลืนกินเข้าไป: หากกลืนกินผลกึคริสตลัเหลวเข้าไป ให้ล้างปากด้วยน�า้สะอาดให้ทัว่ ด่ืม

น�า้ตามไปมากๆ แล้วพยายามท�าให้อาเจียนออกมา และไปพบแพทย์ทนัที

 ●ปฏิบตัติามข้อควรระวงัเหลา่นีเ้พ่ือป้องกนัไมใ่ห้แบตเตอร่ีร่ัว ร้อนเกินไป ตดิไฟ หรือระเบดิ

• ห้ามใช้แบตเตอร่ีชนิดอ่ืนนอกเหนือจากท่ีแนะน�าให้ใช้กบัอปุกรณ์นีโ้ดยเฉพาะ

• ห้ามวางหรือเก็บร่วมกบัวตัถท่ีุเป็นโลหะ เชน่ ปากกาลกูลื่น สร้อยคอ เหรียญ ก๊ิปตดิผม ฯลฯ

• ห้ามใสแ่บตเตอร่ีลงในเตาไมโครเวฟหรือภาชนะท่ีมีแรงดนัสงู

• ถ้าพบวา่แบตเตอร่ีร่ัวซมึ มีกลิน่แปลกๆ หรือมีสีเปลี่ยนไป ฯลฯ ในระหวา่งการใช้งานหรือ

ระหวา่งการชาร์จ ให้ถอดแบตเตอร่ีออกจากกล้องหรือเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีทนัที และเก็บ

ไว้ให้หา่งเปลวไฟ

 ●โปรดสงัเกตข้อควรระวงัตอ่ไปนีเ้พ่ือป้องกนัไมใ่ห้แบตเตอร่ีตดิไฟ ไฟดดู หรือเกิดรอยร้าว 

ขณะชาร์จไฟ

• ใช้แรงดนัไฟฟ้าท่ีก�าหนดไว้เทา่นัน้ และหลีกเลี่ยงการใช้ปลัก๊และสายตอ่พว่งไฟ

• ห้ามม้วนขด ดดัแปลง หรือท�าให้สายไฟเสียหาย และห้ามวางของหนกัทบัสายไฟ ดงึยืด 

หรือหกังอสายไฟ

• ห้ามเสียบหรือถอดปลัก๊ไฟด้วยมือเปียก ให้จบับริเวณหวัปลัก๊เม่ือถอดปลัก๊ไฟออก

• ห้ามคลมุอปุกรณ์ขณะชาร์จไฟ

 ●เก็บแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจ�า SD ท่ีใช้กบัอปุกรณ์นีใ้ห้พ้นมือเดก็เพ่ือป้องกนัการ 

กลืนกินโดยไมต่ัง้ใจ เน่ืองจากเป็นอนัตรายถงึชีวิต หากกลืนกินลงไป ให้ไปพบแพทย์ทนัที
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 ●เก็บอปุกรณ์ให้พ้นมือเดก็

 ●ห้ามจบัสว่นประกอบภายในของอปุกรณ์ ในกรณีท่ีแตกออกเน่ืองจากตกหลน่หรือเสียหาย 

วงจรไฟฟ้าแรงดนัสงูภายในอปุกรณ์อาจท�าให้เกิดไฟดดูได้ ถอดแบตเตอร่ีออกให้เร็วท่ีสดุ 

ระมดัระวงัไมใ่ห้ไฟดดูหรือผิวหนงัไหม้ได้ น�าอปุกรณ์ไปยงัตวัแทนจ�าหนา่ย หรือศนูย์บริการ 

ท่ีใกล้ท่ีสดุ ถ้าเกิดความเสียหาย

 ●ห้ามใช้อปุกรณ์ในบริเวณท่ีเปียกน�า้เพราะอาจท�าให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดดูได้

 ●ห้ามใช้อปุกรณ์ใกล้กบัแก๊ส น�า้มนัเบนซนิ ทินเนอร์ หรือวตัถไุวไฟอ่ืนๆ เพ่ือหลีกเลี่ยง 

อนัตรายจากการระเบดิ ไฟไหม้หรือผิวหนงัไหม้

 ●ห้ามใช้อปุกรณ์ในบริเวณท่ีมีข้อห้ามหรือข้อจ�ากดัในการใช้งาน เน่ืองจากอาจท�าให้เกิด 

อบุตัเิหตหุรืออนัตรายร้ายแรง

 ●เช็ดฝุ่ นละอองท่ีสะสมบนปลัก๊ไฟออก เน่ืองจากอาจท�าให้เกิดไฟไหม้

 ●เพ่ือเป็นการลดโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้ ไฟช็อต หรือการบาดเจ็บ ขณะท่ีอยูใ่น 

ตา่งประเทศ ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีหรือสายชาร์จ AC กบัหม้อแปลงอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี

จ�าหนา่ยทัว่ไป
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สงัเกตข้อควรระวงัตอ่ไปนีเ้พ่ือใช้งานอปุกรณ์นีอ้ยา่งปลอดภยั

 ข้อควรระวัง

 ●การสมัผสักบัของเหลวท่ีร่ัวไหลออกจากแบตเตอร่ีอาจท�าให้ผิวหนงัไหม้ เม่ือร่างกายสว่นใด 

ก็ตามสมัผสักบัแบตเตอร่ีท่ีเสียหาย ให้ล้างบริเวณนัน้ด้วยน�า้สะอาดทนัที (ห้ามใช้สบู)่ ถ้า

แบตเตอร่ีเร่ิมร่ัวซมึ ให้ถอดออกจากอปุกรณ์ทนัที และเช็ดท�าความสะอาดชอ่งใส ่

แบตเตอร่ีให้ทัว่ ก่อนใสแ่บตเตอร่ีก้อนใหม่

 ●เสียบปลัก๊ไฟลงในชอ่งเสียบปลัก๊ให้แนน่ ปลัก๊หลวมอาจท�าให้เกิดอนัตรายจากไฟไหม้

 ●ห้ามปลอ่ยให้กล้องเปียกน�า้ และห้ามใช้กล้องขณะมือเปียก เน่ืองจากอาจท�าให้เกิดไฟดดูได้

 ●ห้ามยิงแฟลชไปท่ีคนขบัรถ เน่ืองจากอาจท�าให้คนขบัเสียการบงัคบัควบคมุรถและเป็น 

สาเหตขุองอบุตัเิหตไุด้

ข้อควรระวงัเก่ียวกบัความปลอดภยั

ส�าหรับอปุกรณ์เสริม

เม่ือใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม ให้อา่นค�าแนะน�าก่อนท่ีจะใช้

ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน

อ่านเนือ้หาในบทนีก่้อนจะเร่ิมต้นใช้งานกล้องถ่ายรูปเป็น

ครัง้แรก

บทน�า ...........................................................................2
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บทน�า

ส่วนต่างๆ ของกล้องถ่ายรูป
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 4 ปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ ..................................18

 5 ปุ่ ม POWER ....................................15

 6 ฐานเสียบแฟลช ..............................156
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 10 ไฟชว่ยหา AF ...........................24, 124

 11 สวิตช์ F OPEN ................................22

 12 ครอบวงแหวน ................................153

 13 เลนส์

 14 แฟลช ..............................................22
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 15 สญัญาญไฟแฟลช/

สญัญาญระบบโฟกสัอตัโนมตัิ

 ...........................................15, 19, 23

 16 จอแสดงภาพ ......................................6

 17 ชอ่งเสียบทัว่ไปส�าหรับพอร์ต USB / 

สญัญาณ AV

 .............................101, 105, 137, 139

 18 ชอ่งเสียบสาย HDMI .......................102

 19 ปุ่ ม 6 (แสดงภาพ) ....................27, 89

 20 ปุ่ ม ADJ.  ..................................5, 117

 21 ปุ่ ม 8 (มมุมองขยาย) ...20, 28, 29, 121

 22 ปุ่ ม 9 (แสดงภาพยอ่) ...20, 28, 29, 121

 23 ปุ่ ม $/F (แฟลช) ..............................22

 24 ปุ่ ม C/D................49, 89, 109

 25 ปุ่ ม #/Fn1 (ฟังก์ชนั 1) ....................119
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Fn2 (ฟังก์ชนั 2)/D (ลบ) .........24, 30, 119

 27 ปุ่ ม "/N (มาโคร) ............................21

 28 ปุ่ ม O (DISP.) ........................25, 33

 29 ฝาปิดชอ่งเสียบ...............101, 102, 105

 30 ฝาปิดชอ่งเสียบสายไฟ DC ..............155

 31 ล�าโพง

 32 ปุ่ มผลกัลอ็คฝา .................................12
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4

แป้นหมุนเลือกโหมด

กดปุ่ มปลดลอ็คแป้นหมนุเลือกโหมด (1) แล้ว

หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดเพ่ือเลือกโหมดถ่าย

ภาพ (2)

5 (อัตโนมัต)ิ: กล้องจะปรับ

ความเร็วชตัเตอร์และชอ่งรับแสง

เพ่ือให้ได้ปริมาณแสงท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุ (หน้า 18)

M (ตัง้ค่าแสงเอง): คณุต้อง

เลือกความเร็วชตัเตอร์และชอ่งรับ

แสงด้วยตนเอง (หน้า 40)

MY1/MY2/MY3 (“ค่าตัง้เอง”): เรียกใช้การตัง้คา่ท่ีบนัทกึเอาไว้ก่อนหน้า

โดยใช้ ก�าหนด ค่าตัง้เอง (หน้า 48, 112)

A (เลือกช่องรับแสง): คณุต้อง

เลือกชอ่งรับแสงแล้วปลอ่ยให้

กล้องปรับความเร็วชตัเตอร์เพ่ือ

ให้ได้ปริมาณแสงท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุ (หน้า 38)

4 (ฉาก): เลือกถ่ายภาพใน

โหมดชว่งไดนามิก/ประกอบภาพ

ตามชว่งเวลา/แก้ภาพเอียง/

ภาพยนตร์ (หน้า 42)

S (ควบคุมชัตเตอร์): คณุต้อง

เลือกความเร็วชตัเตอร์แล้วปลอ่ย

ให้กล้องปรับชอ่งรับแสงเพ่ือให้

ได้ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

(หน้า 39)

P (ปรับแบบโปรแกรม): กล้อง

จะปรับความเร็วชตัเตอร์และชอ่ง

รับแสง เพ่ือให้ได้ปริมาณแสงท่ี

เหมาะสมท่ีสดุ แตค่ณุก็ยงั

สามารถเปลี่ยนคา่ท่ีกล้องเลือก

ให้ได้โดยหมนุล้อเลื่อน (หน้า 36)
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5

แป้นหมุน ขึน้-ลงและ ปุ่ม ADJ.

เม่ือคณุต้องการดภูาพหรือค้นหาเมนคูณุ

สามารถใช้แป้นหมนุ ขึน้-ลงแทนปุ่ ม ! และ 

" รวมทัง้ใช้ปุ่ ม ADJ. แทนปุ่ ม # และ $ 

ทัง้นี ้ปุ่ ม ADJ. และแป้นหมนุ ขึน้-ลงสามารถ

ใช้เลือกความเร็วชตัเตอร์และชอ่งรับแสงใน

โหมด P, A, S และ M ได้

แป้นหมนุ ข้ึน-ลง

ปุ่ ม ADJ. 

	หมายเหตุ

• คณุสามารถก�าหนดรายการในเมนถู่ายภาพท่ีใช้งานบอ่ยๆ ให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกผา่น

ผลกัปุ่ ม ADJ. (หน้า 117)

• ฟังก์ชนัท่ีก�าหนดให้กบัแป้นหมนุขึน้-ลงและปุ่ ม ADJ. สามารถเปลี่ยนได้ใน ตวัเลือกบนแป้น

หมุนในโหมด M และ ตวัเลือกแป้นหมุนในโหมดดภูาพ ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 121)
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จอแสดงภาพ

NR
DR
DATE

2

4:3 N10M VGA 640
ª‡Ç§àÇÅÒ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

32 33 34313029

1818

1616

15

14

13

12
11

1717

3510 36 37

โหมดถ่ายภาพ (ภาพน่ิง) โหมดถ่ายภาพ (โหมดภาพยนตร์)

 1 โหมดแฟลช..................22

 2 ชดเชยแฟลช ................70

ระดบัแฟลชปรับเอง ......71

 3 โหมดเลือกฉาก ............42

โหมดถ่ายตอ่เน่ือง ......... 64

 4 โหมดถ่ายภาพ .........4, 36

เพ่ิมถ่ายภาพปกติ .........84

 5 จ�านวนภาพ

ท่ียงัถ่ายได้ * ...............150

 6 พืน้ท่ีการบนัทกึ ............14

 7 โฟกสัใน

ระยะ Snap ..................60

 8 ขนาดภาพ ...................53

 9 อตัราสว่นภาพ ........... 53

 10 คณุภาพภาพ ...............53

 11 ตัง้เวลาถ่ายภาพ

ตนเอง .........................24

 12 โหมดถ่ายภาพมาโคร

 ...................................21

 13 การซมู .........................20

 14 ความชดัลกึของภาพ .....56

แสดงตวัเลือกระยะ AF

 ...................................56

 15 แถบโฟกสั ....................56

 16 ถ่ายภาพชว่งเวลา .......75

การถ่ายภาพซ้อน .........68

 17 ลอ็คคา่แสง ................119

 18 ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์ 

 ...................................25

 19 โหมดโฟกสั ..................55

 20 โหมดไวต์บาลานซ์
 .................................... 78

 21 วดัแสง .........................61

 22 ตัง้คา่ภาพ ....................62

 23 การถ่ายคร่อม ..............67

 24 กราฟคา่แสง ................34

 25 ลดสญัญาณรบกวน ......73

 26 ชดเชยชว่งไดนามิก .... 72

 27 พิมพ์วนัท่ีบนภาพ .........76

 28 ค�าเตือนภาพเบลอ ........20

 29 ชอ่งรับแสง .......36, 38, 40

 30 ความเร็วชตัเตอร์

 .......................36, 39, 40

 31 ชดเชยแสง ...................77

 32 ความไวแสง .................82

 33 การเช่ือมตอ่ Eye-Fi ..... 8

 34 ระดบัแบตเตอร่ี ..............8

 35 ความยาวภาพยนตร์

 36 เวลาท่ีถ่ายได้ *

 37 อตัราเร็วภาพเป็นเฟรม

 ...................................87

* เวลาโดยประมาณเทา่นัน้ เวลาตามจริงจะแตกตา่งกนัตามเง่ือนไขในการถ่ายภาพและการ์ดหนว่ยความจ�าท่ี

ใช้ จอภาพจะแสดงสญัลกัษณ์ “9999” เม่ือความจรูุปภาพในหนว่ยความจ�ามีเหลือมากกวา่ 9,999 ภาพ
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 4 ภาพ Eye-Fi ท่ีโอน ....... 8

 5 สญัลกัษณ์บอกโหมด
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 6 ภาพท่ีมีการป้องกนั .... 90

 7 สญัลกัษณ์แสดงการ
พิมพ์ DPOF .................92

 8 หนว่ยความจ�าท่ีใช้บนัทกึ
ภาพ ............................14

 9 ขนาดภาพ ................. 53

 10 อตัราสว่นภาพ ........... 53

 11 คณุภาพภาพ ............. 53

 12 วนัท่ีบนัทกึ ................ 17

 13 ชอ่งรับแสง .... 36, 38, 40

 14 ความไวแสง............... 82

 15 ชดเชยแสง................. 77

 16 ความเร็วชตัเตอร์
 .......................36, 39, 40

 17 การเช่ือมตอ่ Eye-Fi ..... 8

 18 ระดบัแบตเตอร่ี ............ 8

 19 ความยาว/เวลาท่ีใช้ไป
 ...................................88

 20 แถบแสดงชว่งเวลา .... 88

 21 ไวต์บาลานซ์ .............. 78

 22 ชดเชยไวต์บาลานซ์ .... 81



คณุ
ใชง้านกลอ้งตวันีค้รัง้แรกใช่หรือไม่  โปรดอ่านเนือ้หาต่อไปนี้

8

ตัวบ่งช้ีระดับแบตเตอร่ี

ไอคอน ค�าอธิบาย

(สีเขียว)
แบตเตอร่ีมีประจเุตม็

(สีเขียว)
แบตเตอร่ีคายประจไุปแล้วบางสว่น

(สีส้ม)
พลงังานแบตเตอร่ีใกล้หมด ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอร่ี

	หมายเหตุ

• หากใช้แบตเตอร่ี NiMH ระดบัแบตเตอร่ีอาจแสดงไมถ่กูต้องขึน้อยูก่บัประเภทของแบตเตอร่ีหรือ

สถานะ

การเช่ือมต่อ	Eye-Fi

เม่ือใช้การ์ด Eye-Fi (หน้า 13) สถานะการเช่ือมตอ่จะปรากฏในโหมดถ่าย

ภาพและโหมดแสดงภาพ

ไอคอน ค�าอธิบาย

ไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ก�าลงัเช่ือมตอ่

ก�าลงัรอการถ่ายโอนข้อมลู

ก�าลงัถ่ายโอนข้อมลู

ยกเลกิการเช่ือมตอ่

ภาพถกูถ่ายโอนแล้ว

ข้อมลูจากการ์ด Eye-Fi เกิดข้อผิดพลาด

• ปิดกล้องแล้วเปิดใหมอี่กครัง้ หากปัญหานีย้งัคงอยู ่อาจมีบางสิง่ผิดปกตเิกิดกบั

การ์ด
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ขัน้ตอนแรก ...............................................................10

การถ่ายภาพ ..............................................................18

การดแูละลบรูปภาพ ..................................................27

การถ่ายภาพข้ันพ้ืนฐานและการ

แสดงภาพ

อ่านเนือ้หาในบทนีก่้อนจะเร่ิมต้นใช้งานกล้องถ่ายรูปเป็น

ครัง้แรก
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ขัน้ตอนแรก

จดัเตรียมกล้องเพ่ือใช้งาน

การชาร์จแบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีแบบชาร์จท่ีให้มาพร้อมกบักล้องยงัไมไ่ด้ชาร์จนบัแตข่นสง่จาก

โรงงาน ก่อนการใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BJ-6 ท่ีให้มา

 1 ใส่แบตเตอร่ีลงในเคร่ืองชาร์จ
ใสแ่บตเตอร่ีโดยหนัด้านท่ีมีเคร่ืองหมาย 

“+” และ “–” ให้ตรงกบัเคร่ืองหมายท่ี

เคร่ืองชาร์จ

	ข้อควรระวัง

• ต้องแนใ่จวา่หนัด้านแบตเตอร่ีถกูต้อง

 2 เสียบเคร่ืองชาร์จ

ไฟท่ีเคร่ืองชาร์จจะสวา่งขึน้ในขณะท่ี

ชาร์จแบตเตอร่ี

	หมายเหตุ

• แบตเตอร่ีท่ีใช้พลงังานจนหมดจะชาร์จไฟเตม็ภายในเวลาประมาณ 2 1/2 ชัว่โมงท่ีระดบั

อณุหภมิู 25°C

• หากไฟท่ีเคร่ืองชาร์จกะพริบ แสดงวา่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึน้ท่ีแบตเตอร่ีหรือท่ีเคร่ืองชาร์จ 

ถอดปลัก๊เคร่ืองชาร์จ แล้วถอดแบตเตอร่ีออก

• การชาร์จแบตเตอร่ีจะเสร็จสมบรูณ์เม่ือไฟท่ีเคร่ืองชาร์จดบัลง

 3 ถอดแบตเตอร่ีออก



คณุ
ใชง้านกลอ้งตวันีค้รัง้แรกใช่หรือไม่  โปรดอ่านเนือ้หาต่อไปนี้

11

	 เคล็ดลับ:	แบตเตอร่ีทีใ่ช้กับกล้องถ่ายรูปเคร่ืองน้ีได้

• กล้องนีส้ามารถใช้ได้กบัแบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จไฟได้ DB-65 (ให้มาพร้อมกล้อง), แบตเตอร่ี

แบบชาร์จไฟได้ DB-60 หรือใช้กบัถ่านอลัคาไลน์ AAA หรือแบตเตอร่ีนิเกิลเมทลัไฮดราย (NiMH) 

แบบชาร์จไฟได้สองก้อน

	 เคล็ดลับ:	ความจุของแบตเตอร่ี

• เม่ือใช้กล้องกบัแบตเตอร่ี DB-65 ท่ีชาร์จจนเตม็ในสภาวะปกต ิคณุสามารถถ่ายภาพได้ประมาณ 

390 ภาพ กล้องจะสามารถถ่ายภาพได้ประมาณ 30 ภาพเม่ือใช้ถ่านอลัคาไลน์ AAA ก้อนใหม่

สองก้อน

ตวัเลขดงักลา่วได้ยดึตามการทดสอบท่ีด�าเนินการตามมาตรฐาน CIPA ภายในเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

อณุหภมิู 23 °C, เปิดจอแสดงภาพ, ถ่ายภาพ 10 ภาพโดยใช้เวลา 30 วินาทีโดยสลบักนัไประหวา่ง

การถ่ายภาพและยิงแฟลช และจะท�าซ�า้ขัน้ตอนเหลา่นีห้ลงัจากปิดกล้อง แล้วเปิดกล้องใหมอี่ก

ครัง้

	ข้อควรระวัง

• แบตเตอร่ีแบบชาร์จ Li-ion: ใช้เฉพาะแบตเตอร่ี DB-65 หรือ DB-60 ของแท้เทา่นัน้ 

• ถ่านอัลคาไลน์: อายกุารใช้งานของแบตเตอร่ีจะแตกตา่งกนัไปตามสภาพการเก็บรักษาและการ

ผลติ ความจจุะลดลงเม่ืออยูใ่นอณุหภมิูต�่า

• แบตเตอร่ี NiMH: โปรดทราบวา่ประสทิธิภาพอาจลดน้อยลงทนัทีท่ีซือ้มาหรือนบัจากการไมใ่ช้

งานเป็นระยะเวลานาน ซึง่คณุอาจต้องใช้งานแบตเตอร่ีหรือชาร์จซ�า้สองหรือสามครัง้เพ่ือให้มี

ประจใุนแบตเตอร่ี

• แบตเตอร่ีแมงกานีสและ Ni-Cd ไมส่ามารถใช้กบักล้องเคร่ืองนีไ้ด้

• แบตเตอร่ีดงักลา่วจะร้อนจดัทนัทีเม่ือใช้งาน ก่อนจะถอดแบตเตอร่ีออก ปิดกล้อง แล้วรอให้

แบตเตอร่ีเยน็ลง
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การใส่แบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจ�า

ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดกล้องแล้ว ก่อนท่ีจะใสห่รือถอดแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ย

ความจ�า

กล้องนีส้ามารถใช้ได้กบัการ์ดหนว่ยความจ�า SD หรือการ์ดหนว่ยความจ�า 

SDHC (“การ์ดหนว่ยความจ�า” หมายถงึการ์ดหนว่ยความจ�า SD และ SDHC 

ในคูมื่อเลม่นี)้

 1 เปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอร่ี/การ์ด

ถอดสลกั (1) แล้วเปิดฝาปิด (2) 1

2

 2 ใส่การ์ดหน่วยความจ�า
ใสก่าร์ดโดยหนัด้านการ์ดตามทิศทางท่ี

แสดงในภาพประกอบ ดนัการ์ดเข้าไปจน

ได้ยินเสียงคลกิเข้าต�าแหนง่

 3 ใส่แบตเตอร่ีลงไป
ดนัแบตเตอร่ีเข้าไปโดยใช้แบตเตอร่ีกด

สลกัไปด้านหนึง่ก่อน สลกัจะคลกิเข้า

ต�าแหนง่เม่ือใสแ่บตเตอร่ีลงไปจนครบ

 4 ปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอร่ี/การ์ด

ปิดฝา (1) แล้วลอ็คสลกั (2)

	ข้อควรระวัง

• ต้องแนใ่จวา่ได้ลอ็คสลกัแล้ว
1

2
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การถอดแบตเตอร่ีและการ์ดหน่วยความจ�า

ปลดลอ็คและเปิดฝาปิดชอ่งบรรจแุบตเตอร่ี/การ์ด จากนัน้ กดและปลดลอ็ค

แบตเตอร่ี แล้วใช้มือดงึแบตเตอร่ีออกมา ระวงัอยา่ท�าแบตเตอร่ีหลน่

กดการ์ดหนว่ยความจ�าลงไปเพ่ือให้ดีดออกมา แล้วใช้มือดงึการ์ดออกมา

	 เคล็ดลับ:	การใส่แบตเตอร่ี	AAA

• ใสแ่บตเตอร่ีโดยหนัด้านแบตเตอร่ีตามทิศทางในภาพ

ประกอบ กดฝาปิด แล้วเลื่อนปุ่ มผลกัลอ็คฝาไปท่ี

ต�าแหนง่ปิด

	ข้อควรระวัง

• หากไมใ่ช้กล้องเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอร่ี แล้วเก็บไว้ในท่ีร่มพ้นแสงแดดและความร้อน

	 เคล็ดลับ:	การ์ด	Eye-Fi

• กล้องนีส้ามารถใช้ได้กบัการ์ด Eye-Fi รุ่น X2 (การ์ดหนว่ยความจ�า SD พร้อมฟังก์ชนั LAN ไร้

สายในตวั) ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการ์ด Eye – Fi โปรดเข้าไปท่ีหน้าเวบ็ Eye-Fi (http://

www.eye.fi/)

• เม่ือใช้การ์ด Eye-Fi card การตัง้คา่ตอ่ไปนีจ้ะปรากฏในเมนตูัง้คา่ (หน้า 111)

• ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ Eye-Fi: เปิดหรือปิดฟังก์ชนั LAN ไร้สายของการ์ดหนว่ยความจ�าท่ีใช้งาน

ได้

• แสดงการเช่ือมต่อ Eye-Fi: แสดง SSID ส�าหรับ LAN ไร้สาย

• ผลติภณัฑ์นีไ้มรั่บประกนัการท�างานของการ์ด Eye-Fi (รวมถงึการถ่ายโอนไร้สาย) หากมีปัญหา

ใดๆ เกิดขึน้ โปรดตดิตอ่ผู้ผลติการ์ด

การ์ด Eye-Fi จะสามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศท่ีคณุซือ้การ์ด โปรดตดิตอ่ผู้ผลติการ์ดเพ่ือ

สอบถามวา่สามารถใช้งานการ์ดในประเทศของคณุได้หรือไม่
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การเลือกส่ือบันทกึ

ภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องนีส้ามารถบนัทกึลงในหนว่ยความจ�าภายในหรือการ์ด

หนว่ยความจ�า เม่ือไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจ�าลงในกล้อง ข้อมลูจะบนัทกึลง

ในหนว่ยความจ�าภายใน

ข้อมลูในหนว่ยความจ�าภายในสามารถคดัลอกไปยงัการ์ดหนว่ยความจ�าได้ 

(หน้า 94)

	ข้อควรระวัง

• กล้องจะไมบ่นัทกึภาพไว้ในหนว่ยความจ�าภายในหลงัจากท่ีคณุใสก่าร์ดลงในกล้องแล้ว แม้วา่

การ์ดหนว่ยความจ�าจะเตม็แล้วก็ตาม

	หมายเหตุ

• ฟอร์แมตการ์ดหนว่ยความจ�าก่อนจะใช้งานครัง้แรกหรือเม่ือใช้การ์ดกบัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์

อ่ืนๆ (หน้า 123) 

• อา่นรายละเอียดเก่ียวกบัความจกุาร์ดหนว่ยความจ�าได้ท่ีหน้า 150
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การเปิดและปิดกล้อง

โหมดถ่ายภาพ

กดปุ่ ม POWER เพ่ือเปิดกล้อง 

ปุ่ ม POWER จะสวา่งขึน้ แล้วเสียงสญัญาณ

เปิดเคร่ืองจะดงัขึน้ สญัญาญไฟแฟลช/ 

สญัญาญระบบโฟกสัอตัโนมตัจิะกะพริบชัว่

ขณะในระหวา่งท่ีกล้องก�าลงัเปิดเคร่ือง

หากต้องการปิดกล้อง ให้กดปุ่ ม POWER อีก

ครัง้ 

จ�านวนภาพท่ีถ่ายไว้จะปรากฏบนจอภาพก่อน

ท่ีกล้องจะปิดลง (เลขศนูย์จะปรากฏบน

จอภาพในกรณีท่ีไมไ่ด้ตัง้เวลานาฬิกาในตวั

กล้อง)
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โหมดแสดงภาพ

กดปุ่ ม 6 ชัว่ขณะเพ่ือเปิดกล้องในโหมดแสดง

ภาพ 

กดปุ่ ม 6 อีกครัง้เพ่ือปิดกล้อง

	หมายเหตุ

• กล้องจะปิดเองโดยอตัโนมตัเิพ่ือประหยดัพลงังานหากไมใ่ช้งานกล้องภายในเวลาท่ีเลือกไว้ใน

เมนูปิดอัตโนมัต ิ(หน้า 125)

• หากตัง้คา่ โหมดพกั ในเมนตูัง้คา่ กล้องจะหร่ีจอภาพโดยอตัโนมตัเิพ่ือประหยดัพลงังานหลงัจาก

ระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ (หน้า 126)

• หากเลือก เปิด ส�าหรับ ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัต ิในเมนตูัง้คา่ กล้องจะหร่ีจอภาพโดย

อตัโนมตัเิพ่ือประหยดัพลงังานเม่ือไมมี่การใช้งานใดๆ เป็นเวลาห้าวินาที (หน้า 126)

• ไฟแสดงการเปิดปิดกล้องสามารถตัง้คา่เป็น เปิด หรือ ปิด ใน ไฟปุ่มเปิดปิด ในการตัง้คา่เมนู

ก�าหนดเอง (หน้า 121)
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การตัง้ค่าพืน้ฐาน

กรอบเลือกภาษาจะปรากฏบนจอภาพเม่ือคณุเปิดกล้องเป็นครัง้แรก ปฏิบตัิ

ตามขัน้ตอนด้านลา่งนีเ้พ่ือเลือกภาษา รวมทัง้ตัง้วนัท่ีและเวลา 

 1 เลือกภาษา

กด !, ", # หรือ $ เพ่ือไฮไลต์ภาษา 

จากนัน้ กด C/D เพ่ือเลือก

หากต้องการออกจากหน้าจอก่อนท่ีการ

ตัง้คา่จะเสร็จสมบรูณ์ ให้กดปุ่ ม DISP.

 2 ตัง้นาฬิกา

กด # หรือ $ เพ่ือไฮไลต์ ปี เดือน วนั

ชัว่โมง นาที หรือรูปแบบวนัท่ี จากนัน้ 

กด ! หรือ " เพ่ือด�าเนินการ

เปลี่ยนแปลง กด C/D
กรอบข้อความยืนยนัจะปรากฏบน

จอภาพ

3 กด C/D

	หมายเหตุ

• หากคณุปลอ่ยแบตเตอร่ีค้างไว้ในกล้องเป็นเวลาไมต่�่ากวา่สองชัว่โมง คณุสามารถถอดแบตเตอร่ี

ออกมาได้อีกหลงัจากนัน้หนึง่สปัดาห์โดยไมต้่องรีเซต็คา่นาฬิกาหรือเลือกภาษาใหม่

• คณุสามารถเปลี่ยนภาษา, เวลา และวนัท่ีได้ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 111)
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การถ่ายภาพ

เม่ือตัง้คา่กล้องถ่ายรูปตามขัน้ตอนท่ีได้อธิบายไว้ในหวัข้อ “ขัน้ตอนแรก” 

(หน้า 10) เสร็จแล้ว คณุก็พร้อมท่ีจะเร่ิมต้นถ่ายภาพ 

การถ่ายภาพ

 1 หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ 5

 2 โฟกัสภาพ
จดัให้วตัถตุ้นแบบอยูก่ึง่กลางของจอแส

ดงภาพ แล้วกดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

เพ่ือก�าหนดโฟกสัและแสง

กรอบโฟกสั (มีถงึเก้ากรอบ) ท่ีครอบวตัถุ

ตวัแบบซึง่อยูใ่นโฟกสัจะปรากฏเป็นสี

เขียว.

AUTO 4:3 N10M9999

 3 ถ่ายภาพ

คอ่ยๆ กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์สว่นท่ีเหลือลงจนสดุเพ่ือถ่ายภาพ 

ภาพท่ีเพ่ิงถ่ายจะปรากฏบนจอภาพ
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	 เคล็ดลับ:	การโฟกัส

• สญัญาญไฟแฟลช/สญัญาญระบบโฟกสัอตัโนมตัแิละ

กรอบโฟกสัจะปรากฏขึน้ไมว่า่วตัถตุ้นแบบจะอยูใ่นโฟกสั

หรือไม่

สญัญาญไฟแฟลช/ 

สญัญาญระบบโฟกสัอตัโนมติั

กรอบโฟกสั

สถานะการโฟกัส กรอบโฟกัส ไฟแฟลช/โฟกัสอัตโนมัติ

ก่อนการโฟกสั สีขาว ปิด

วตัถตุ้นแบบอยูใ่นโฟกสั สีเขียว สวา่ง (สีเขียว)

กล้องโฟกสัภาพไมไ่ด้ สีแดง (กะพริบ) กะพริบ (สีเขียว)

• กล้องอาจไมส่ามารถปรับโฟกสัได้ หรือวตัถตุวัแบบอาจไมอ่ยูใ่นโฟกสั แม้วา่กรอบโฟกสัจะ

ปรากฏเป็นสีเขียวในกรณีตอ่ไปนี ้

• วตัถตุวัแบบขาดความเข้มแสง เชน่ ท้องฟ้า ผนงัสีเดียวล้วน หรือฝากระโปรงรถยนต์

• วตัถตุวัแบบท่ีมีเส้นแนวราบเพียงอยา่งเดียว

• วตัถตุวัแบบท่ีเคลื่อนท่ีเร็ว

• วตัถตุวัแบบท่ีอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีแสงน้อย

• วตัถตุวัแบบท่ีย้อนแสงหรือมีแสงสะท้อนมาก

• วตัถตุวัแบบท่ีมีแสงกะพริบ เชน่ ไฟฟลอูอเรสเซนต์

• แสงไฟท่ีเป็นจดุ เชน่ หลอดไฟ, ไฟสปอร์ตไลท์ หรือไฟ LED

หากกล้องไมส่ามารถปรับโฟกสัได้ ให้ลอ็คโฟกสัท่ีวตัถอ่ืุนท่ีมีระยะหา่งจากกล้องเทา่กนักบัวตัถุ

ตวัแบบท่ีคณุจะถ่าย จากนัน้ จดัองค์ประกอบภาพใหม ่แล้วถ่ายภาพ
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	 เคล็ดลับ:	การป้องกันภาพเบลอ

• ในสภาวะท่ีภาพอาจจะเบลอจากการท่ีกล้องสัน่ ให้ลองแก้ปัญหาดงักลา่วโดยใช้วิธีการอยา่งใด

อยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้

• เลือก เปิด ส�าหรับ ลดภาพส่ันไหว ในเมนถู่ายภาพ (หน้า 74)

• การเปิดแฟลช หรือการใช้แฟลชอตัโนมตั ิ(หน้า 22)

• การเลือกคา่ความไวแสงท่ีสงูขึน้ (หน้า 82)

• การใช้ฟังก์ชนัตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง (หน้า 24)

	หมายเหตุ

• คณุสามารถเลือกระยะเวลาท่ีให้ภาพปรากฏบนจอภาพหลงัจากถ่ายภาพใน เวลายืนยันภาพ

บนจอ LCD ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 125) ถ้าเลือก เปิดค้าง ภาพปรากฏจนกวา่จะกดปุ่ มชตัเตอร์ลง

คร่ึงหนึง่อีกครัง้

ดจิติอลซูม

เม่ือเลือก ดจิติอลซูม ส�าหรับ ปุ่มซูม ในการตัง้คา่เมนกู�าหนดเอง คณุ

สามารถใช้ปุ่ ม 8 เพ่ือขยายภาพได้สงูสดุถงึ 4 เทา่ ใช้ปุ่ ม 9 เพ่ือยอ่ภาพ

 1 ก�าหนดฟังก์ชันซูมดจิติอลให้กับปุ่ม 8 และ 9

เลือก ดจิติอลซูม ส�าหรับตวัเลือก ปุ่มซูม ในการตัง้คา่เมนกู�าหนดเอง 

(หน้า 121)

 2 จดักรอบภาพโดยใช้ปุ่ม 8 และ 9
อตัราสว่นการซมูจะปรากฏบนจอแสดงภาพ

 3 ถ่ายภาพ
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	หมายเหตุ

• j 4:3 F หรือ j 4:3 N สามารถเลือกได้ส�าหรับ คุณภาพ/ขนาดภาพ (หน้า 53) ปรับ

ขนาดอัตโนมัต ิสามารถเลือกได้ส�าหรับ ภาพดจิติอลซูม (หน้า 131)

• ดจิิตอลซมูจะไมส่ามารถใช้ได้ในโหมดชว่งไดนามิก, ประกอบภาพตามชว่งเวลา และการถ่าย

ภาพซ้อน หรือเม่ือเลือกตวัเลือกคณุภาพ RAW ส�าหรับ คุณภาพ/ขนาดภาพ 

การถ่ายภาพระยะใกล้ (โหมดถ่ายภาพมาโคร)

ใช้โหมดถ่ายภาพมาโครส�าหรับการถ่ายภาพวตัถตุ้นแบบขนาดเลก็ในระยะ

ประชิดกบัเลนส์ได้ใกล้ถงึ 1 ซ.ม. (ในระยะหา่งนี ้พืน้ท่ีท่ีถ่ายจะมีขนาด

ประมาณ 26 × 19 มม.)

 1 กดปุ่ม N

ไอคอน N จะปรากฏบนกึง่กลางของ

จอแสดงภาพชัว่ขณะ จากนัน้ ไอคอน N 

จะปรากฏขึน้ท่ีด้านบนของจอภาพ

 2 ถ่ายภาพ

หากต้องการออกจากโหมดถ่ายภาพ

ระยะใกล้ ให้กดปุ่ ม N อีกครัง้
AUTO 4:3 N10M9999

	หมายเหตุ

• กล้องจะปรับโฟกสัโดยใช้โฟกสัอตัโนมตัเิฉพาะจดุในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ (หน้า 55)
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แฟลช

โหมดแฟลชมีให้เลือกใช้งานดงันี ้

โหมด ค�าอธิบาย

เปิดแฟลช แฟลชจะยิงออกมาทกุภาพ

อัตโนมัติ แฟลชจะยิงออกมาโดยอตัโนมตัเิม่ือจ�าเป็น (คา่ตัง้จากโรงงาน)

แฟลชลดตาแดง ลดการเกิด “ตาแดง” ในภาพบคุคลท่ีถ่ายโดยใช้แฟลช

ชัตเตอร์ช้า

ใช้แฟลชร่วมกบัความเร็วชตัเตอร์ช้า ฟังก์ชนันีจ้ะใช้เม่ือต้องการถ่ายภาพบคุคลใน

เวลากลางคืนหรือเม่ือถ่ายในร่มโดยมีพืน้หลงั ควรใช้ขาตัง้กล้องเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้

เกิดภาพเบลอ

แฟลชปรับเอง
แฟลชจะยิงออกมาทกุภาพตามระดบัแสงแฟลชท่ีเลือกไว้ส�าหรับ ตัง้ค่าแสง

แฟลชเอง ในเมนถู่ายภาพ (หน้า 71)

ปิด แฟลชจะไมท่�างาน

การใช้แฟลชจากตวัเคร่ือง

 1 เปิดแฟลชขึน้

เลื่อนสวิตช์ F OPEN ดงัท่ีแสดงในภาพ

ประกอบ
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 2 เลือกโหมดแฟลช

กดปุ่ ม F แล้วกด # หรือ $ เพ่ือเลือก

โหมดแฟลช ไอคอนโหมดแฟลชจะปรากฏ

บนกึง่กลางจอแสดงภาพชัว่ขณะ จากนัน้ 

ไอคอนดงักลา่วจะปรากฏท่ีมมุบนด้าน

ซ้ายของจอภาพ

ไฟแฟลช/โฟกสัอตัโนมตัจิะกะพริบขณะท่ีแฟลชก�าลงัชาร์จไฟ คณุจะ

ถ่ายภาพได้อีกครัง้เม่ือไฟหยดุกะพริบ

	หมายเหตุ

• หากต้องการปิดแฟลชเม่ือไมต้่องการใช้งาน คอ่ยๆ กดท่ีกึง่กลางฝาปิดแฟลชลงจนสลกัลอ็คเข้าท่ี

• แฟลชจะมีระยะประมาณ 20 ซ.ม. ถงึ 3.0 เมตร เม่ือวดัจากด้านหน้าเลนส์ (ความไวแสงอตัโนมตั;ิ 

ดหูน้า 82)

• หากกล้องใช้แบตเตอร่ี AAA จอภาพจะดบัลงจนกวา่การชาร์จแฟลชจะเสร็จสมบรูณ์

• กล้องจะยิงแฟลชออกมาก่อนหนึง่ครัง้ก่อนแสงแฟลชหลกัเพ่ือให้ได้ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

• คา่แสงแฟลชสามารถปรับได้ใน ชดเชยแสงแฟลช ในเมนถู่ายภาพ (หน้า 70)

	ข้อควรระวัง

• แฟลชจะปิดเองโดยอตัโนมตัใินโหมดชว่งไดนามิก, ประกอบภาพตามชว่งเวลา, ภาพยนตร์,  

ตอ่เน่ือง และถ่ายคร่อม

• ห้ามใช้แฟลชจากตวัเคร่ืองร่วมกบัข้อตอ่เลนส์หรือฮดู
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ตวัตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง

การตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเองสามารถตัง้ไว้ท่ีสองวินาทีหรือก�าหนดเอง การ

ตัง้เวลาสองวินาทีมีประโยชน์ในการป้องกนัภาพเบลออนัเน่ืองมาจากการขยบั

กล้องเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์

จ�านวนของภาพและชว่งเวลาถ่ายภาพสามารถตัง้แบบก�าหนดเองใน ก�าหนด

ตัง้เวลาถ่ายเอง ในเมนถู่ายภาพ (หน้า 74)

 1 เลือกโหมดตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง

กดปุ่ ม t หนึง่ครัง้เพ่ือเลือกตัง้เวลาสอง

วินาที และกดอีกครัง้เพ่ือเลือกแบบ

ก�าหนดเอง การเลือกดงักลา่วจะปรากฏ

บนจอแสดงภาพ การกดปุ่ มดงักลา่วเป็น

ครัง้ท่ีสามจะเป็นการปิดตวัตัง้เวลา

 2 เร่ิมใช้ตวัตัง้เวลา

กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์เพ่ือลอ็คโฟกสั แล้วเร่ิมใช้ตวัตัง้เวลา 

	หมายเหตุ

• กล้องจะยงัใช้โหมดตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเองท่ีเลือกไว้จนกวา่จะเลือกโหมดใหมห่รือ

ปิดกล้อง

• เม่ือเลือกตัง้เวลาสองวินาที ไฟชว่ยหา AF จะไมส่วา่งขึน้

• ตามคา่ตัง้จากโรงงาน การตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเองก�าหนดไว้ท่ีปุ่ ม t (Fn2) แต่

สามารถก�าหนดให้เป็นปุ่ ม Fn1 การตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเองจะสามารถใช้ได้ก็ตอ่เม่ือ

ก�าหนดฟังก์ชนัไว้ท่ีปุ่ มแล้วเทา่นัน้ (หน้า 119)

• การตัง้คา่ก�าหนดเองไมส่ามารถใช้ได้กบัการถ่ายภาพชว่งคอมโพสติและโหมดแก้ภาพ

เอียงในโหมดเลือกฉาก และการถ่ายหลายสภาพแสง

AUTO 4:3 N10M9999
2
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ระดบัน�า้อเิลคทรอนิคส์

ใช้ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์เพ่ือตัง้ระดบักล้องและแก้ไขมมุมองภาพเม่ือถ่าย

ภาพอาคารหรือทิวทศัน์

 1 แสดงตวัเลือกตัง้ระดบั

กดปุ่ ม O (DISP.) ค้างไว้จนกวา่ตวั

เลือกตัง้ระดบัจะปรากฏบนจอภาพ

 2 ไฮไลต์ตวัเลือกดงักล่าว

กด ! หรือ " เพ่ือไฮไลต์ตวัเลือกซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

ปิด ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์จะไมป่รากฏบนจอภาพ

ระดบั+ 

มุมเอียง

ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์จะแสดงการเอียงและระดบัท่ีด้านลา่งของจอภาพ (คา่ตัง้จาก

โรงงาน)

ระดบั ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์จะแสดงระดบัท่ีด้านลา่งของจอภาพ

ระดบั+ 

เสียง

ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์จะแสดงท่ีด้านลา่งของจอภาพ และสง่เสียงบิบ๊เป็นระยะๆ เม่ือตัง้

ระดบักล้อง

เสียง
เสียงบิบ๊จะดงัเป็นระยะๆ เม่ือตัง้ระดบักล้อง แตร่ะดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์จะไมป่รากฏบน

จอภาพ

 3 เลือกตวัเลือกที่ไฮไลต์ไว้

กด C/D เพ่ือเลือกตวัเลือกท่ีไฮไลต์ไว้
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การท�าความเข้าใจสัญลักษณ์ของระดับน�้าอเิลคทรอนิคส์
AUTO 4:3 N10M9999

สีเขียว

AUTO 4:3 N10M9999

สีสม้

กลอ้งไดร้ะดบั เอียงกลอ้งไปทางซ้ายเพือ่ตัง้ระดบั

AUTO 4:3 N10M9999

สีสม้

AUTO 4:3 N10M9999

สีแดง

เอียงกลอ้งไปดา้นหลงัเพือ่ตัง้ระดบั ไม่สามารถวดัมมุเอียงได ้คณุอาจเอียงกลอ้งไป

ขา้งหนา้หรือขา้งหลงัมากเกินไป

	หมายเหตุ

• ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์สามารถตัง้ได้ใน ตัง้ระดบั ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 126)

• มมุมองภาพมาตรฐานสามารถตัง้ได้ใน การปรับตัง้ระดบั(มุมเอียง) ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 126)

• เม่ือ ตัง้ระดบัเสียง ไว้ท่ีปิด กล้องจะไมส่ง่เสียงบิบ๊แม้วา่จะตัง้ให้เตือนระดบัด้วยเสียงแล้วก็ตาม

	ข้อควรระวัง

• ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์จะไมป่รากฏ เม่ือกลบัหวักล้อง ก�าลงับนัทกึภาพยนตร์ หรือถ่ายภาพชว่ง

เวลา

• ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์จะใช้เป็นตวัชีแ้นะแนวทางเทา่นัน้ ซึง่คณุจะไมส่ามารถน�ามาตัง้ระดบัของ

ตวักล้องได้หรือในแอปพลเิคชัน่อ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ความแมน่ย�ามากๆ เก่ียวกบัองศา ความแมน่ย�าจะ

ลดลงเม่ือมีการขยบักล้องหรือเม่ือคณุถ่ายภาพในขณะท่ีรถก�าลงัเคลื่อนท่ีหรือเม่ืออยูบ่นพืน้แบบ 

อ่ืนๆ ท่ีก�าลงัเคลื่อนท่ี
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การดแูละลบรูปภาพ

คณุสามารถดรููปภาพบนจอแสดงภาพได้

การดรููปภาพ

 1 เปล่ียนเป็นโหมดแสดงภาพ

กดปุ่ ม 6 เพ่ือแสดงภาพในโหมดแสดง

ภาพ

 2 แสดงภาพ

กด $ เพ่ือดภูาพถดัไป หรือกด # เพ่ือดภูาพย้อนหลงั กดปุ่ ม " เพ่ือ

ข้ามไปสบิเฟรมไปยงัเฟรมถดัไป, ปุ่ ม ! เพ่ือย้อนหลงัไปสบิเฟรม

กดปุ่ ม 6 อีกครัง้เพ่ือออกสูโ่หมดถ่ายภาพ

	หมายเหตุ

• ล�าดบัการแสดงภาพสามารถเลือกได้จาก หมายเลขไฟล์ หรือ วัน/เวลาถ่าย ใน ตวัเลือก

ล�าดบัการเล่น ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 130)

	 เคล็ดลับ:	หมุนภาพอัตโนมัติ

• หากเลอืก เปิด ส�าหรับ หมุนภาพอัตโนมัต ิในเมนตูัง้คา่ ภาพจะปรากฏบนจอแสดงภาพในทิศทาง

ของภาพท่ีถกูต้องโดยอตัโนมตั ิ(หน้า 129)
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การดรููปภาพหลายภาพ

ใช้ปุ่ ม 9 และ 8 เพ่ือดภูาพแบบ 1 เฟรม, ดหูลายภาพแบบ 20/81 เฟรมหรือ

จอภาพปฏิทิน หรือ 20 เฟรมโดยเรียงตามวนัท่ี

1 เฟรม 20 เฟรม 81 เฟรม

2011/01/01 00:20

4:3 N

2011/01/01 00:20

4:3 N

2011/01/01

2011.01.01

37/37

1/37

ÇÑ¹àÊÒÃ‹

Å‡ÒÊØ´

ÇÑ¹àÊÒÃ‹
ÀÒ¾

àÅ‡¹»¯Ô·Ô¹ÀÒ¾

20 เฟรมโดยเรียงตามวนัที่ ปฏิทิน

กด !, ", # และ $ เพ่ือเลือกภาพ แล้วกดปุ่ ม ADJ. เพ่ือดภูาพในมมุมอง

แบบ 1 เฟรม กดปุ่ ม DISP. เพ่ือเปลี่ยนไปมาระหวา่งมมุมองแบบ 1 เฟรมและ

มมุมองแบบหลายเฟรม
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การซูมภาพที่แสดง

กดปุ่ ม 8 หรือหมนุแป้นหมนุ ขึน้-ลงเพ่ือขยายภาพท่ีแสดงอยูใ่นปัจจบุนัแบบ

เตม็กรอบ ในการขยายภาพให้ใหญ่ขึน้ตามท่ีเลือกคา่ไว้ด้วย ขยายสูงสุดโดย

ซูมครัง้เดยีว (หน้า 128) ให้กดปุ่ ม ADJ.

คณุสามารถด�าเนินการได้ดงัตอ่ไปนี ้

ปุ่มที่ใช้งาน จุดประสงค์

8/9 ยอ่/ขยาย กด !, ", # หรือ $ เพ่ือเลื่อนพืน้ท่ีแสดงภาพ

แป้นหมนุ ขึน้-ลง หมนุไปทางขวาเพ่ือขยายภาพ หมนุไปทางซ้ายเพ่ือยอ่ภาพ

C/D ขยายภาพให้ใหญ่ขึน้ตามท่ีเลือกไว้ส�าหรับ ขยายสูงสุดโดยซูมครัง้เดยีว (หน้า 128) 

ปุ่ ม ADJ. 

กดซ้ายหรือขวาเพ่ือดภูาพก่อนหน้านีห้รือภาพถดัไปท่ีอตัราสว่นการซมูเดียวกนั การซมู

แสดงภาพจะยกเลกิโดยอตัโนมตั ิเม่ือแสดงภาพยนตร์หรือภาพท่ีถ่ายในโหมด ต่อเน่ือง S 

หรือ ต่อเน่ือง M

	หมายเหตุ

• ก�าลงัขยายสงูสดุอาจแตกตา่งกนัตามขนาดของภาพดงัตอ่ไปนี ้
ขนาดภาพ (พกิเซล) ก�าลังขยายภาพสูงสุด

j/i/g/h/e/c 16 ×

a 6.7 ×

z/o* 3.4 ×

 * เฉพาะเม่ือเลือก RAW เท่านัน้ ส�าหรับ ตัง้ค่า RAW/JPEG ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 130)

• ฟังก์ชนัท่ีก�าหนดให้กบัแป้นหมนุขึน้-ลงและปุ่ ม ADJ. สามารถเปลี่ยนได้ใน ตวัเลือกแป้นหมุน

ในโหมดดภูาพ ในการตัง้คา่เมนกู�าหนดเอง (หน้า 121)
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การลบรูปภาพ

การลบทลีะภาพ

 1 แสดงภาพที่คุณต้องการลบบนจอภาพ

แสดงภาพท่ีคณุต้องการลบในรูปแบบการแสดงแบบ 1 เฟรม (หน้า 27)

 2 กดปุ่ม D

 3 ไฮไลต์ ลบหน่ึง

กดปุ่ ม ! หรือ " เพ่ือไฮไลต์ ลบหน่ึง

 4 กดปุ่ม C/D

การลบทกุไฟล์

หากต้องการลบไฟล์ทัง้หมด ให้กดปุ่ ม D เพ่ือแสดงตวัเลือกการลบ และเลือก 

ลบทัง้หมด กรอบข้อความยืนยนัจะปรากฏบนจอภาพ กดปุ่ ม # หรือ $ 

เพ่ือไฮไลต์ ใช่ แล้วกดปุ่ ม C/D
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การลบหลายๆ ไฟล์

 1 กดปุ่ม D

ในการแสดงภาพแบบหลายภาพ ให้ด�าเนินการขัน้ตอนท่ี 2 

ในการแสดงภาพแบบ 1 เฟรม ตวัเลือกการลบจะปรากฏขึน้ เลือก ลบ

หลายภาพ แล้วกด C/D

 2 เลือก เลือกทลีะภาพ หรือ เลือกช่วง

หากต้องการเลือกรูปภาพครัง้ละหนึง่ภาพ ให้ไฮไลต์ เลือกทลีะภาพ 

กดปุ่ ม C/D แล้วด�าเนินการขัน้ตอนท่ี 3 

หากต้องการเลือกเป็นชว่ง ให้เลือก เลือกช่วง แล้วกด C/D 

จากนัน้ท�าตามขัน้ตอนท่ี 3.1 หากต้องการออกโดยไมล่บไฟล์ ให้กดปุ่ ม 

DISP.

 3 เลือกรูปภาพ

กดปุ่ ม !, ", # หรือ $ เลือกไฮไลต์

รูปภาพ แล้วกดปุ่ ม C/D เพ่ือ

เลือก ภาพท่ีเลือกจะถกูก�ากบัไว้ด้วย

ไอคอน D

หากต้องการยกเลกิการเลือกรูปภาพ ให้

ไฮไลต์รูปภาพดงักลา่ว แล้วกดปุ่ ม 

C/D อีกครัง้

4:3 N10M

OK

Åº Å‡ÒÊØ´

àÅ×Í¡/Â¡àÅÔ¡ Åº
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	 เคล็ดลับ:	การเลือกช่วง

3.1 กดปุ่ ม !, ", # หรือ $ เพ่ือไฮไลต์ภาพ

แรก แล้วกดปุ่ ม C/D เพ่ือเลือกภาพ

ท่ีเลือกจะถกูก�ากบัไว้ด้วยไอคอน D หาก

คณุเลือกภาพผิด ให้กดปุ่ ม DISP. แล้วลอง

ใหมอี่กครัง้

4:3 N27/99 10M

DISP.OK

Åº

ÊÔé¹ÊØ´ Â¡àÅÔ¡

3.2 กดปุ่ ม !, ", # หรือ $ เพ่ือไฮไลต์ภาพ

สดุท้ายแล้วกดปุ่ ม C/D เพ่ือเลือก 

ภาพท่ีเลือกไว้และภาพอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นชว่งท่ี

เลือกจะถกูก�ากบัไว้ด้วยไอคอน D

4:3 N30/99 10M

DISP.OK

Åº

ÊÔé¹ÊØ´ Â¡àÅÔ¡

• ท�าซ�า้ขัน้ตอนท่ี 3.1–3.2 เพ่ือเลือกชว่งอ่ืนๆ

• หากต้องการเลือกหรือยกเลกิการเลือกทีละภาพ ให้กดปุ่ ม ADJ. เพ่ือเปลี่ยนเป็นโหมด

เลือกทลีะภาพ

 4 กดปุ่ม D

กรอบข้อความยืนยนัจะปรากฏบน

จอภาพ

 5 เลือก ใช่

กดปุ่ ม # หรือ $ เพ่ือไฮไลต์ ใช่ แล้วกด

ปุ่ ม C/D
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ปุ่ม O (DISP.)

ใช้ปุ่ ม O (DISP.) เพ่ือเลือกข้อมลูท่ีแสดงบนจอภาพ

โหมดถ่ายภาพ

กดปุ่ ม O (DISP.) เพ่ือแสดงจอภาพตอ่ไปนีต้ามล�าดบั

สญัลกัษณ์ปรากฏบนจอภาพ สญัลกัษณ์ + กราฟค่าแสง เสน้ตาราง (ไม่มีสญัลกัษณ์)
4:3 N10M 4:3 N10M

ปิดหนา้จอ ไม่มีสญัลกัษณ์

แสดง ค�าอธิบาย

แสดงสญัลกัษณ์

แสดงสญัลกัษณ์ส�าหรับโหมดถ่ายภาพและการตัง้คา่ 

หากเลือกตวัเลือกแสดงผลส�าหรับการตัง้ระดบั (หน้า 25) ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์จะ

ปรากฏขึน้

สญัลกัษณ์+ 

กราฟคา่แสง

แสดงสญัลกัษณ์ส�าหรับโหมดถ่ายภาพ การตัง้คา่ และกราฟคา่แสง (ไมส่ามารถใช้ได้ใน

โหมดภาพยนตร์)

เส้นตาราง

แสดงเส้นตาราง

ประเภทของเส้นตารางสามารถเลือกได้ใน ตวัเลือกแสดงตารางการจดัภาพ ในเมนู

ตัง้คา่ (หน้า 127)

ไมมี่สญัลกัษณ์ ไมแ่สดงสญัลกัษณ์ใดๆ บนจอภาพ
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คณุ
ใชง้านกลอ้งตวันีค้รัง้แรกใช่หรือไม่  โปรดอ่านเนือ้หาต่อไปนี้

แสดง ค�าอธิบาย

ปิดหน้าจอ

ปิดจอภาพ เลือกโหมดนีเ้พ่ือประหยดัพลงังานหรือเพ่ือใช้ชอ่งมองภาพภายนอกซึง่เป็น

อปุกรณ์เสริม

จอภาพจะเปิดท�างานในกรณีตอ่ไปนี ้

• เม่ือกดปุ่ ม ADJ., C/D, DISP., 6, 8 หรือ 9

• เม่ือกด ! หรือ " ในโหมดปรับโฟกสัเอง

	หมายเหตุ

• ไอคอน  REC จะกะพริบ และเวลาบนัทกึและเวลาท่ีเหลือจะปรากฏบนจอภาพขณะถ่าย

ภาพยนตร์ ไมว่า่จะอยูใ่นโหมดแสดงภาพใดก็ตาม

โหมดแสดงภาพ

กดปุ่ ม O (DISP.) เพ่ือแสดงจอภาพตอ่ไปนีต้ามล�าดบั

สญัลกัษณ์ปรากฏบนจอภาพ ขอ้มูล + กราฟค่าแสง

2011/01/01 00:20 2011/01/01 00:20

4:3 N

F 1.9
1/48
ISO 125
EV 0.0

A:0, G:0

C: 5
S: 5

2011/01/01 00:20

10M4:3 N10M

4:3 N10M

áÊ´§Ê‡Ç¹ÊÕ¢ÒÇÅˆÇ¹

ไม่มีสญัลกัษณ์ แสดงส่วนสว่างทีส่ดุ

	หมายเหตุ

• หากเลือก เปิด ส�าหรับ แสดงส่วนสีขาวล้วน ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 129) พืน้ท่ีสว่นสีขาวล้วนของ

ภาพจะกะพริบเป็นสีด�าในหน้าจอแสดงสว่นสวา่งท่ีสดุ

• รายละเอียดส�าหรับการตัง้คา่ถ่ายภาพจะปรากฏในหน้าจอรายละเอียด+กราฟคา่แสง และ

สามารถสลบัหน้าได้โดยใช้ปุ่ ม ! และ "



XXXX
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การดาวน์โหลดภาพไปที่คอมพวิเตอร์ .....................135

ข้อมูลเพิ่มเตมิทางเทคนิค .......................................141

อ้างองิ

อ่านเนือ้หาในบทนีเ้ม่ือคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ม

เตมิเก่ียวกับฟังก์ชันต่างๆ ของกล้องถ่ายรูป
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เพิ่มเตมิเก่ียวกับการถ่ายภาพ

ในบทนีจ้ะกลา่วถงึรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัโหมด P, A, S, M, 4 และ

โหมด “MY” รวมถงึการใช้ตวัเลือกตา่งๆ ของเมนถู่ายภาพ

โหมด P: โหมดปรับแบบโปรแกรม

ในโหมด P (ปรับแบบโปรแกรม) ใช้แป้นหมนุ

ขึน้-ลงเพ่ือเลือกคา่ร่วมระหวา่งความเร็ว

ชตัเตอร์กบัชอ่งรับแสง ซึง่คา่ทัง้หมดนีจ้ะสร้าง

ปริมาณแสงท่ีเหมือนกนั

 1 เลือกโหมด P
หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปท่ี P โหมด

ถ่ายภาพจะปรากฏเป็นไอคอนบนจอภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

 2 วัดปริมาณแสง
กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่เพ่ือวดั

ปริมาณแสง ความเร็วชตัเตอร์และชอ่ง

รับแสงในขณะนัน้จะปรากฏบนจอภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

F 3.2 1/80

 3 เลือกความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสง
หากไมต้่องการใช้คา่แสงท่ีกล้องเลือกให้ คณุสามารถขยบันิว้ออกจาก
ปุ่ มชตัเตอร์ แล้วหมนุแป้นหมนุ ขึน้-ลงเพ่ือเลือกความเร็วชตัเตอร์และ
ชอ่งรับแสงอ่ืนท่ีต้องการได้ โดยกล้องจะทดคา่แสงให้พอดีอยูเ่สมอ
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เพิ่มเติมเกีย่วกบัการถ่ายภาพ
	หมายเหตุ

• คณุสามารถปรับความเร็วชตัเตอร์และชอ่งรับแสงเป็นเวลาสบิวินาทีหลงัจากขยบันิว้ออก

จากปุ่ มลัน่ชตัเตอร์แล้ว

 4 ถ่ายภาพ

คอ่ยๆ กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์สว่นท่ีเหลือลงจนสดุเพ่ือถ่ายภาพ

	หมายเหตุ:	โปรแกรมการรับแสง

• โปรแกรมการรับแสง (ISO 100, ปิดแฟลช) จะปรากฏอยูด้่านลา่ง สว่นท่ีแรเงาจะเป็นคา่ร่วม

ระหวา่งความเร็วชตัเตอร์กบัชอ่งรับแสงส�าหรับ EV (Exposure value, คา่การเปิดรับแสง) แตล่ะ

คา่

Ev6 Ev7 Ev8

Ev5

Ev4

Ev3

Ev2

Ev1

Ev0

Ev-1

Ev-2

Ev9 Ev10 Ev11 Ev12 Ev13 Ev14 Ev15 Ev16 Ev17 Ev18 Ev19

248 1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000

F11

F16

F8.0F9.0

F1.9

F5.6

F4.0

F2.8

F2.0

F1.4

F1.0

ชอ่งรับแสง

ความเร็วชตัเตอร์ (วินาที)
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เพิ่มเติมเกีย่วกบัการถ่ายภาพ

โหมด A: โหมดเลือกช่องรับแสง

ในโหมด A (เลือกชอ่งรับแสง) คณุจะเลือกชอ่ง

รับแสง สว่นกล้องจะเลือกความเร็วชตัเตอร์ 

เลือกชอ่งรับแสงขนาดใหญ่ 

(เลขแสดงคา่ชอ่งรับแสงต�่า) เพ่ือเน้นวตัถุ

ต้นแบบตวัหลกัโดยฉากหลงัและรายละเอียด

ของสว่นประกอบอ่ืนๆจะเบลอ เลือกชอ่งรับแสงขนาดเลก็ (เลขแสดงคา่ชอ่ง

รับแสงสงู) เพ่ือให้ชดัทัง้ฉากหลงัและวตัถตุ้นแบบ

 1 เลือกโหมด A

หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปท่ี A คา่ชอ่ง

รับแสงในขณะนัน้จะปรากฏเป็นสีส้ม

 2 เลือกช่องรับแสง

หมนุแป้นหมนุ ขึน้-ลงเพ่ือเลือกชอ่งรับ

แสง ระบบจะใช้คา่ท่ีคณุเลือกเม่ือ

ท�าการถ่ายภาพ แตจ่ะไมแ่สดงผลของความชดัลกึตามชอ่งรับแสงท่ี

เลือกบนจอแสดงภาพ

 3 กดปุ่มล่ันชัตเตอร์ลงคร่ึงหน่ึง
กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่เพ่ือก�าหนด

โฟกสัและคา่แสง ความเร็วชตัเตอร์ท่ี

เลอืกโดยกล้องจะปรากฏบนจอแสดงภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

F 1.9 1/32

 4 ถ่ายภาพ

คอ่ยๆ กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์สว่นท่ีเหลือลงจนสดุเพ่ือถ่ายภาพ

	หมายเหตุ

• หากเลือก เปิด ส�าหรับ ปรับช่องรับแสงอัตโนมัต ิในเมนถู่ายภาพ (หน้า 83) กล้องจะปรับชอ่ง

รับแสงเพ่ือให้ได้ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

AUTO 4:3 N10M9999

F 1.9
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เพิ่มเติมเกีย่วกบัการถ่ายภาพ
โหมด S: โหมดควบคุมชัตเตอร์

ในโหมด S (ควบคมุชตัเตอร์) คณุจะเลือก

ความเร็วชตัเตอร์ สว่นกล้องจะเลือกชอ่งรับแสง

เลือกความเร็วชตัเตอร์ท่ีเร็วมากเพ่ือ “หยดุ” 

การเคลื่อนไหว เลือกความเร็วชตัเตอร์ต�่าเพ่ือ

เน้นการเคลื่อนไหว โดยการท�าให้วตัถท่ีุก�าลงั

เคลื่อนท่ีเบลอ

 1 เลือกโหมด S

หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปท่ี S 

ความเร็วชตัเตอร์ในขณะนัน้จะปรากฏ

เป็นสีส้ม

 2 เลือกความเร็วชัตเตอร์

หมนุแป้นหมนุ ขึน้-ลงเพ่ือเลือกความเร็ว

ชตัเตอร์

 3 กดปุ่มล่ันชัตเตอร์ลงคร่ึงหน่ึง
กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่เพ่ือก�าหนด

โฟกสัและคา่แสง ชอ่งรับแสงท่ีเลือกโดย

กล้องจะปรากฏบนจอแสดงภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

F 1.9 1/32 ISO 100

 4 ถ่ายภาพ

คอ่ยๆ กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์สว่นท่ีเหลือลงจนสดุเพ่ือถ่ายภาพ

	หมายเหตุ

• อาจไมส่ามารถเลือกคา่ชอ่งรับแสงสงูสดุ (เลขแสดงคา่ชอ่งรับแสง (f-number) ต�่าสดุ) ท่ีความเร็ว

ชตัเตอร์ต�่าได้แม้วตัถตุวัแบบคอ่นข้างมืดก็ตาม

AUTO 4:3 N10M9999

1/32
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• หากเลือก เปิด ส�าหรับ ปรับความเร็วชัตเตอร์ออโต ในเมนถู่ายภาพ (หน้า 83) กล้องจะปรับ

ความเร็วชตัเตอร์โดยอตัโนมตัเิพ่ือให้ได้ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมท่ีสดุเม่ือภาพสวา่งหรือมืดเกินไป

• จอภาพจะปิดลงเม่ือถ่ายภาพด้วยความเร็วชตัเตอร์ต�่า

	ข้อควรระวัง

• กล้องจะเปิดใช้การลดสญัญาณรบกวน ถ้าถ่ายภาพโดยตัง้ความเร็วชตัเตอร์นานกวา่ 10 วินาที 

ซึง่อาจใช้เวลาสกัครู่ในการบนัทกึภาพ

โหมด M: โหมดตัง้ค่าแสงเอง

ในโหมด M (ตัง้คา่แสงเอง) คณุจะใช้แป้นหมนุ 

ขึน้-ลงเพ่ือเลอืกชอ่งรับแสง และผลกัปุ่ ม ADJ. 

เพ่ือเลอืกความเร็วชตัเตอร์

 1 เลือกโหมด M
หมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปท่ี M โหมด

ถ่ายภาพ, ตวับง่ชีค้า่แสง รวมทัง้ชอ่งรับ

แสงและความเร็วชตัเตอร์จะปรากฏบน

จอภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

 2 เลือกช่องรับแสงและความเร็วชัตเตอร์

หมนุแป้นหมนุ ขึน้-ลงเพ่ือเลือกชอ่งรับแสง 

และผลกัปุ่ ม ADJ. ไปทางซ้ายหรือทางขวา

เพ่ือเลือกความเร็วชตัเตอร์ (คณุสามารถ

สลบัการท�างานของปุ่ มควบคมุทัง้สองได้หากคณุต้องการ ดหูน้า 121) 

ความสวา่งของภาพท่ีเปลี่ยนไปตามการตัง้คา่จะแสดงเป็นตวัอยา่งบน

จอแสดงภาพ โดยอ้างอิงจากต�าแหนง่ของลกูศรบนตวับง่ชีค้า่แสง (หากมี

ปริมาณแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปจนมีคา่มากกวา่ 2 EV ผลของ

ภาพจะไมป่รากฏเป็นตวัอยา่งบนจอภาพ และตวับง่ชีจ้ะเปลี่ยนเป็นสี

ส้ม)

+2 EV–2 EV
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 3 กดปุ่มล่ันชัตเตอร์ลงคร่ึงหน่ึง

กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่เพ่ือโฟกสั

 4 ถ่ายภาพ

คอ่ยๆ กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์สว่นท่ีเหลือลงจนสดุเพ่ือถ่ายภาพ

	หมายเหตุ

• หากเลือก อัตโนมัต ิหรือ ไวแสงสูง ส�าหรับ ตัง้ค่าความไวแสง (หน้า 82) กล้องจะตัง้คา่ความ

ไวแสงระหวา่ง 100 และ 400 ขณะท่ีกล้องอยูใ่นโหมดตัง้คา่แสงเอง

• ฟังก์ชนัท่ีก�าหนดให้กบัปุ่ ม 8 และ 9, แป้นหมนุขึน้-ลง และปุ่ ม ADJ. ซึง่ใช้ในโหมด M สามารถ

เปลี่ยนได้ใน ตวัเลือกบนแป้นหมุนในโหมด M และ โหมด M แบบกดครัง้เดยีว ในการตัง้

คา่เมนกู�าหนดเอง (หน้า 121 และ 122)

• สามารถเลือกความเร็วชตัเตอร์เป็น B (Bulb) หรือ T (เวลา) ในโหมด M ในการตัง้คา่ B ชตัเตอร์

จะเปิดรับแสงตลอดเวลาท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ค้างไว้ ในการตัง้คา่ T กดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือเปิดชตัเตอร์ 

และกดอีกครัง้ปิดชตัเตอร์ ชตัเตอร์จะปิดเองโดยอตัโนมตัหิลงัจากผา่นไป 180 วินาที

คณุสามารถใช้สายลัน่ชตัเตอร์ CA-2 ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

ในการตัง้คา่ B และ T ฟังก์ชนัตอ่ไปนีจ้ะไมส่ามารถใช้ได้

• ตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง

• ถ่ายภาพตามชว่งเวลา

• ถ่ายคร่อม

• โหมด M แบบกดครัง้เดยีว

• หากตัง้คา่ โหมดถ่ายต่อเน่ือง ในเมนถู่ายภาพ เม่ือเลือก B หรือ T กล้องจะตัง้คา่ความเร็ว

ชตัเตอร์ไว้ท่ี 180 วินาทีโดยอตัโนมตัิ การตัง้คา่ B หรือ T จะไมส่ามารถเลือกได้ หากเลือก โหมด

ถ่ายต่อเน่ือง

	ข้อควรระวัง

• กล้องจะเปิดใช้การลดสญัญาณรบกวน ถ้าถ่ายภาพโดยตัง้ความเร็วชตัเตอร์นานกวา่ 10 วินาที 

ซึง่อาจใช้เวลาสกัครู่ในการบนัทกึภาพ
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4 โหมด: การเลือกการตัง้ค่าให้เหมาะสมกับฉาก

เลือกโหมด 4 เพ่ือถ่ายภาพยนตร์หรือ

เพ่ือเลือกชนิดของวตัถตุ้นแบบอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ระบบจะปรับการตัง้คา่กล้องให้

เหมาะสมท่ีสดุส�าหรับชนิดของวตัถตุ้นแบบท่ี

เลือกไว้โดยอตัโนมตัิ

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

ช่วงไดนามคิ

เลือกใช้เพ่ือให้ได้ภาพท่ีสวยงามสมจริงตามท่ีเหน็ เม่ือถ่ายภาพในท่ีท่ีมี

ความเปรียบตา่งสงู เชน่ ภาพบคุคลในร่มเงาพร้อมฉากหลงัท่ีเตม็ไป

ด้วยแสงแดด (หน้า 44) 

ประกอบภาพตามช่วงเวลา

รวบรวมสว่นท่ีสวา่งของภาพซึง่ถ่ายในโหมดถ่ายภาพชว่งเวลา โหมดนี ้

มีประโยชน์ในการจบัภาพการเคลื่อนท่ีของดวงดาวและดวงจนัทร์ ฯลฯ 

(หน้า 45)

โหมดแก้ภาพเอียง
แก้ไขความลูเ่อียงเม่ือถ่ายภาพวตัถทุรงสี่เหลี่ยม เชน่ กระดานข้อความ

หรือนามบตัร (หน้า 47)

ภาพยนตร์ ถ่ายภาพยนตร์พร้อมเสียง (หน้า 86)

การเลือกตวัเลือกโหมดฉาก

 1 หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ 4
ตวัเลือกปัจจบุนัท่ีได้เลือกไว้ส�าหรับโหมด 

4 จะปรากฏบนจอภาพ

AUTO 4:3 N10M9999



43

เพิ่มเติมเกีย่วกบัการถ่ายภาพ

 2 กดปุ่ม C/D
เมนตูวัเลือกโหมดฉากจะปรากฏบน

จอภาพ

 3 เลือกตวัเลือก

กด ! หรือ " เพ่ือเลือกตวัเลือก แล้วกด C/D เพ่ือออกจาก

โหมดถ่ายภาพท่ีเลือก

 4 ถ่ายภาพ

• โหมดช่วงไดนามกิ: ดหูน้า 44

• โหมดประกอบภาพตามช่วงเวลา: ดหูน้า 45

• โหมดแก้ภาพเอียง: ดหูน้า 47

• โหมดภาพยนตร์: ดหูน้า 86
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4 โหมด: ช่วงไดนามกิ

ทกุครัง้ท่ีกดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพ 

สองภาพโดยใช้ปริมาณแสงท่ีแตกตา่งกนั จาก

นัน้ จะน�าสว่นท่ีมีปริมาณแสงถกูต้องของภาพ

ทัง้สองมารวมกนัเพ่ือสร้างเป็นภาพผสมภาพ

เด่ียวท่ีมีความเข้มแสงเป็นธรรมชาติ ท�าให้การสญูเสียรายละเอียดตา่งๆ ไป

ในสว่นสวา่งท่ีสดุและสว่นท่ีมืดลดน้อยลง

 1 วางกล้องบนขาตัง้กล้อง

 2 ถ่ายภาพ

คอ่ยๆ กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์สว่นท่ีเหลือลง

จนสดุ 

กล้องจะถ่ายภาพสองภาพ แล้วรวมภาพ

ทัง้สองเข้าด้วยกนัเพ่ือสร้างภาพเด่ียว

โดยเสริมขอบขยายชว่งไดนามิค

	หมายเหตุ

• การถ่ายภาพแบบชว่งไดนามิกจะใช้เวลามากกวา่โหมดอ่ืนๆ เพ่ือสร้างปริมาณแสง จงึควร

ใช้ขาตัง้กล้อง และกล้องอาจขยบัได้เม่ือคณุกดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ แม้จะตัง้กล้องบนขาตัง้

แล้วก็ตาม ซึง่คณุสามารถป้องกนัการเกิดเหตกุารณ์เชน่นีไ้ด้โดยใช้การตัง้เวลาถ่ายภาพ

ด้วยตนเอง (หน้า 24) หรือใช้สายลัน่ชตัเตอร์ CA-2 ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

• ตวัเลือกเมนถู่ายภาพตอ่ไปนีส้ามารถใช้ได้ในโหมดชว่งไดนามิก:

• ขยายช่วงไดนามกิ: เลือกขนาดท่ีจะขยายชว่งไดนามิค (หน้า 84)

• เพิ่มถ่ายภาพปกต:ิ เลือก เปิด เพ่ือบนัทกึส�าเนาภาพแตล่ะภาพออกมาสองภาพ โดย

ภาพหนึง่จะใช้ปริมาณแสงปกต ิสว่นอีกภาพจะใช้ผลของการขยายชว่งไดนามิค 

(หน้า 84)
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• การถ่ายภาพแบบชว่งไดนามิกสามารถใช้ได้โดยเลือก ชดเชยช่วงไดนามกิ ในเมนถู่าย

ภาพ (หน้า 72)

	ข้อควรระวัง

• กล้องจะปิดแฟลช ไมส่ามารถใช้ดจิิตอลซมู และไมส่ามารถเลือกตวัเลือก RAW ส�าหรับ 

คุณภาพ/ขนาดภาพ ได้ (หน้า 53)

• กล้องจะไมส่ามารถถ่ายทอดเอฟเฟ็กต์ท่ีคณุต้องการได้หากในฉากท่ีถ่ายนัน้สวา่งเกินไปหรือมืด

เกินไป

• วตัถตุ้นแบบท่ีก�าลงัเคลื่อนท่ีอาจปรากฏไมช่ดัในภาพ

• แสงกะพริบจากหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์อาจสง่ผลเสียตอ่สีและความสวา่งของภาพ

4 โหมด: ประกอบภาพตามช่วงเวลา

สว่นท่ีสวา่งของภาพซึง่ถ่ายในโหมดถ่ายภาพชว่งเวลาจะถกูรวบรวมเพ่ือสร้าง

ภาพคอมโพสติภาพเดียว โหมดนีมี้ประโยชน์ในการจบัภาพการเคลื่อนท่ีของ

ดวงดาวและดวงจนัทร์ ฯลฯ

ตัง้คา่ เวลาการถ่ายประกอบภาพ และ บนัทกึภาพประกอบภาพช่วง

เวลา ในเมนถู่ายภาพก่อน (หน้า 84 และ 85)

 1 วางกล้องบนขาตัง้กล้อง

 2 ถ่ายภาพทดสอบในโหมด M

จดัองค์ประกอบภาพและปรับการตัง้คา่แสง ความเร็วชตัเตอร์ ความไว

แสง ไวต์บาลานซ์ และโฟกสั

 3 เลือก ประกอบภาพตามช่วงเวลา ในโหมดเลือกฉาก
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 4 เร่ิมถ่ายภาพ

กดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพโดยอตัโนมตัเิม่ือถงึชว่งเวลาท่ีได้เลือก

ไว้

หากต้องการยืนยนัวา่ภาพอยูร่ะหวา่งด�าเนินการ ให้กดปุ่ มชตัเตอร์ลง

คร่ึงหนึง่ หากกดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุ กล้องจะท�าการบนัทกึภาพ และ

เร่ิมการถ่ายภาพประกอบภาพตามชว่งเวลาอีกครัง้

 5 สิน้สุดการถ่ายภาพ

กด C/D เพ่ือสิน้สดุการถ่ายภาพเม่ือได้ถ่ายภาพท่ีต้องการ

ทัง้หมดแล้ว

	ข้อควรระวัง

• ฟังก์ชนัตอ่ไปนีจ้ะไมส่ามารถใช้ได้ในโหมดประกอบภาพตามชว่งเวลา

• แฟลช

• ดจิิตอลซมู

• หากกด C/D ขณะท่ีกล้องก�าลงัรวบรวมภาพ ภาพจะไมถ่กูรวบรวม

	หมายเหตุ

• คา่ส�าหรับภาพแรกจะใช้กบัการตัง้คา่ตอ่ไปนีข้องภาพตอ่ไป

• การตัง้คา่ อัตโนมัต ิหรือ ไวแสงสูง ของ ตัง้ค่าความไวแสง

• การตัง้คา่ อัตโนมัต ิของ ไวต์บาลานซ์

• โฟกสัอตัโนมตัแิละการตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเองสามารถใช้ได้กบัภาพแรกเทา่นัน้

• แนะน�าให้ใช้การตัง้คา่ ∞ ส�าหรับโหมดโฟกสัและ 1 วนิาท ีส�าหรับ เวลาการถ่ายประกอบ

ภาพ ส�าหรับการจบัภาพการเคลื่อนท่ีของดวงดาว

• คา่ความไวแสงไมส่ามารถตัง้ได้สงูกวา่ ISO 800

• ความเร็วชตัเตอร์ไมส่ามารถตัง้ได้นานกวา่ 60 วินาที

• หากเลือก ISO 800 หรือเลือก ISO 400 เม่ือตัง้ความเร็วชตัเตอร์เป็น 60 วินาที การตัง้คา่ สูงสุด 

จะใช้การ ลดสัญญาณรบกวน โดยอตัโนมตัิ

• ยืนยนัวา่ดาวปรากฏเป็นจดุในการทดลองถ่ายภาพ จดุจะสร้างการเคลื่อนท่ีของดวงดาวเม่ือ

รวบรวมภาพ

• ใช้ชอ่งมองภาพภายนอกซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม (GV-1/GV-2) เม่ือถ่ายภาพภายใต้สภาพแสงน้อย
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4 โหมด: โหมดแก้ภาพเอียง

หากต้องการถ่ายภาพโดยใช้โหมดแก้ภาพเอียง ให้จดัต�าแหนง่วตัถตุวัแบบให้

อยูใ่นกรอบมากท่ีสดุ

 1 ถ่ายภาพ

กดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือถ่ายภาพ

หากกล้องตรวจพบวตัถท่ีุสามารถใช้ในการแก้ไขมมุมองภาพได้ จะมี

ข้อความปรากฏบนจอภาพพร้อมกบักรอบสีส้มล้อมรอบวตัถดุงักลา่ว 

กล้องสามารถตรวจหาวตัถไุด้ถงึห้าต�าแหนง่

 2 เลือกพืน้ที่แก้ไข

กด $

กด ! เพ่ือบนัทกึภาพโดยไมแ่ก้ไขมมุ

มองภาพ

 3 กด C/D

	ข้อควรระวัง

• กล้องจะบนัทกึภาพสองภาพทกุครัง้ท่ีลัน่ชตัเตอร์ ซึง่ประกอบไปด้วย ภาพท่ีไมท่�าการแก้ไขใดๆ 

และส�าเนาภาพท่ีมีการประมวลผลเพ่ือปรับมมุ กล้องจะไมถ่่ายภาพใดๆ หากมีหนว่ยความจ�าไม่

เพียงพอท่ีจะบนัทกึภาพได้สองภาพ 

• กล้องอาจไมส่ามารถปรับมมุได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

• วตัถตุ้นแบบอยูน่อกโฟกสั

• ขอบทัง้สี่ด้านของวตัถตุ้นแบบมองเหน็ไมช่ดั

• มีความเปรียบตา่งระหวา่งวตัถตุ้นแบบและพืน้หลงัน้อย

• ฉากหลงัมีรายละเอียดคอ่นข้างมาก

• การเลือกต�าแหนง่ AE/AF ไมส่ามารถใช้ได้ในโหมดแก้ภาพเอียง

OK

:

Â¡àÅÔ¡

á¡ˆ¤ÃÑé§·Õè 2

âËÁ´á¡ˆÀÒ¾àÍÕÂ§

´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
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	หมายเหตุ

• คณุสามารถใช้ตวัเลือก แก้ภาพเอียง ในเมนแูสดงภาพเพ่ือปรับมมุเอียงท่ีปรากฏในภาพ 

(หน้า 95)

• a 4:3 F และ z 4:3 F คือตวัเลือกท่ีสามารถใช้ได้ส�าหรับ คุณภาพ/ขนาดภาพ ในโหมด

แก้ภาพเอียง

โหมด “MY”: การใช้การตัง้ค่าก�าหนดเอง

หากต้องการถ่ายภาพโดยใช้การตัง้คา่ท่ีบนัทกึ

ไว้ด้วย ก�าหนดค่าตัง้เอง ในการตัง้คา่เมนู

ก�าหนดเอง (หน้า 112) ให้หมนุแป้นหมนุเลือก

โหมดไปท่ี MY1/MY2/MY3

 1 หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ MY1, MY2 หรือ MY3
โหมดถ่ายภาพท่ีบนัทกึโดยใช้ ก�าหนด

ค่าตัง้เอง จะปรากฏบนจอแสดงภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

 2 ถ่ายภาพ

	หมายเหตุ

• คณุสามารถปรับการตัง้คา่ได้ในโหมด “MY” เม่ือปิดกล้องหรือเลือกโหมดถ่ายภาพแบบ

อ่ืน กล้องจะเรียกคืนการตัง้คา่ตามท่ีได้บนัทกึไว้ใน ก�าหนดการตัง้ค่า เป็นครัง้สดุท้าย

	 เคล็ดลับ:	การเลือกโหมดถ่ายภาพ

• เม่ือต้องการเลือกโหมดถ่ายภาพในโหมด “MY” โดยไมเ่ปลี่ยนแปลงการตัง้คา่อ่ืนๆ ให้ใช้

ตวัเลือก เปล่ียนโหมดถ่ายภาพ ในเมนถู่ายภาพ (หน้า 84) ฟังก์ชนั เปล่ียนโหมดถ่าย

ภาพ จะไมมี่ให้เลือกในโหมด “MY” ท่ีมีการเลือกโหมดฉาก (Scene) ไว้แล้ว
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เมนูถ่ายภาพ

ใช้ปุ่ ม !, ", #, $ และ C/D เพ่ือค้นหาเมนู

 1 แสดงเมนูถ่ายภาพ

ในโหมดอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชโ่หมด 4 การ

กดปุ่ ม C/D ในโหมดถ่ายภาพ

จะเป็นการแสดงเมนถู่ายภาพบนหน้าจอ

	 เคล็ดลับ:	4	โหมด

• ในโหมดเลือกฉาก การกด C/D จะแสดง

เมนโูหมด กด # เพ่ือเลือกแทบ็โหมด " เพ่ือ

แสดงเมนถู่ายภาพ และ $ เพ่ือวางเคอร์เซอร์ใน

เมนู

แถบเลือ่นจะแสดงต�าแหน่งในเมนู

 2 เลือกรายการในเมนู

กดปุ่ ม ! หรือ " เพ่ือไฮไลต์รายการใน

เมน ูแล้วกดปุ่ ม $ เพ่ือแสดงตวัเลือก

ส�าหรับรายการท่ีไฮไลต์ไว้

 3 เลือกตวัเลือก

กด ! หรือ " เพ่ือไฮไลต์ตวัเลือก กดปุ่ ม C/D เพ่ือเลือกและ

ออกจากโหมดถ่ายภาพ หรือกดปุ่ ม # เพ่ือเลือกตวัเลือก โดยยงัคงอยู่

ในเมนถู่ายภาพ
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รายการท่ีเลือกใช้ได้ในเมนถู่ายภาพอาจแตกตา่งกนัตามโหมดถ่ายภาพ

5,	P,	A,	S,	M,	MY1,	MY2,	MY3	และโหมดการถ่ายหลายสภาพแสง
ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

คุณภาพ/ขนาดภาพ j 4:3 N 53

โฟกัส AF หลายจดุ 55

โฟกัสในระยะ Snap อตัโนมตัิ 60

กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่ายภาพ 

Snap
เปิด 60

โฟกัสต่อเน่ืองก่อนถ่ายภาพ ปิด 61

วัดแสง หลายจดุ 61

ตัง้ค่าภาพ ภาพมาตรฐาน 62

โหมดถ่ายต่อเน่ือง 1 ปิด 64

ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ 1 ปิด 67

การถ่ายภาพซ้อน

ปรับแสง

อตัโนมตั:ิ เปิด

บนัทกึแตล่ะ

ภาพ: ปิด

ก�าลงับนัทกึ

ภาพ: ปิด

68

ชดเชยแสงแฟลช 0.0 70

ตัง้ค่าแสงแฟลชเอง 1/2 71

ตัง้ค่าซงิค์แฟลช มา่นชตัเตอร์ท่ี 1 71

ชดเชยช่วงไดนามกิ1 ปิด 72

ลดสัญญาณรบกวน ปิด 73

เปิดระบบลด Noise ตาม

ค่า ISO
ISO เกิน 401 73

ย้ายการตัง้ค่าเป้าหมาย AF 74

ลดภาพส่ันไหว เปิด 74

ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

ก�าหนดตัง้เวลาถ่ายเอง 1

รูปภาพ: 2 ภาพ

ชว่งเวลา: 5 

วินาที

74

ถ่ายภาพตามช่วงเวลา
00 ชัว่โมง  

00 นาที 00 วิ
75

พมิพ์วันที่บนภาพ ปิด 76

ชดเชยแสง 2 0.0 77

ไวต์บาลานซ์ อตัโนมตั ิMP 78

ชดเชยไวต์บาลานซ์ A: 0; G: 0 81

ตัง้ค่าความไวแสง อตัโนมตัิ 82

อัตราขยาย(MF) 2 × 83

ใช้ค่าตัง้จากโรงงาน 3 — 83

ปรับช่องรับแสงอัตโนมัติ 4 ปิด 83

ปรับความเร็วชัตเตอร์ 

ออโต 5 ปิด 83

เปล่ียนโหมดถ่ายภาพ 6 — 84

1 ไมส่ามารถใช้ได้ในโหมดการถ่ายภาพซ้อน

2 ไมมี่ในโหมด M

3 เฉพาะโหมด 5 เทา่นัน้

4 เฉพาะโหมด A

5 เฉพาะโหมด S

6 โหมด MY1, MY2 หรือ MY3 เทา่นัน้
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4	โหมด:	ช่วงไดนามกิ
ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

ขยายช่วงไดนามกิ น้อย 84

เพิ่มถ่ายภาพปกติ ปิด 84

คุณภาพ/ขนาดภาพ j 4:3 N 53

โฟกัส AF หลายจดุ 55

โฟกัสในระยะ Snap 2.5 m 60

โฟกัสต่อเน่ืองก่อนถ่ายภาพ ปิด 61

วัดแสง หลายจดุ 61

ตัง้ค่าภาพ ภาพมาตรฐาน 62

ลดสัญญาณรบกวน ปิด 73

เปิดระบบลด Noise ตาม

ค่า ISO
ISO เกิน 401 73

ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

ย้ายการตัง้ค่าเป้าหมาย AF 74

ก�าหนดตัง้เวลาถ่ายเอง

รูปภาพ: 2 

ภาพ

ชว่งเวลา: 5 

วินาที

74

พมิพ์วันที่บนภาพ ปิด 76

ชดเชยแสง 0.0 77

ไวต์บาลานซ์ อตัโนมตั ิMP 78

ชดเชยไวต์บาลานซ์ A: 0; G: 0 81

ตัง้ค่าความไวแสง อตัโนมตัิ 82

อัตราขยาย(MF) 2 × 83

4	โหมด:	ประกอบภาพตามช่วงเวลา
ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

เวลาการถ่ายประกอบภาพ 0h00m00s 84

บนัทกึภาพประกอบภาพ

ช่วงเวลา
ปิด 85

คุณภาพ/ขนาดภาพ j 4:3 N 53

โฟกัส AF หลายจดุ 55

วัดแสง หลายจดุ 61

ตัง้ค่าภาพ มาตรฐาน 62

ชดเชยช่วงไดนามกิ ปิด 72

ลดสัญญาณรบกวน ปิด 73

ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

เปิดระบบลด Noise ตาม

ค่า ISO
ISO เกิน 401 73

ลดภาพส่ันไหว เปิด 74

พมิพ์วันที่บนภาพ ปิด 76

ไวต์บาลานซ์ อตัโนมตัิ 78

ชดเชยไวต์บาลานซ์ A: 0; G: 0 81

ตัง้ค่าความไวแสง อตัโนมตัิ 82

อัตราขยาย(MF) 2 × 83
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4	โหมด:	โหมดแก้ภาพเอียง
ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

คุณภาพ/ขนาดภาพ a 4:3 N 53

โฟกัส AF หลายจดุ 55

โฟกัสในระยะ Snap 2.5 m 60

กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่ายภาพ 

Snap
เปิด 60

โฟกัสต่อเน่ืองก่อนถ่ายภาพ ปิด 61

วัดแสง หลายจดุ 61

ตัง้ค่าภาพ ภาพมาตรฐาน 62

ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

ชดเชยแสงแฟลช 0.0 70

ตัง้ค่าซงิค์แฟลช
มา่นชตัเตอร์ท่ี 

1
71

พมิพ์วันที่บนภาพ ปิด 76

ชดเชยแสง 0.0 77

ไวต์บาลานซ์ อตัโนมตั ิMP 78

ตัง้ค่าความไวแสง อตัโนมตัิ 82

อัตราขยาย(MF) 2 × 83

4	โหมด:	ภาพยนตร์
ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

ขนาดภาพยนตร์ z 640 87

อัตราเร็วภาพเป็นเฟรม 30 เฟรม/วินาที 87

โฟกัส AF หลายจดุ 55

โฟกัสในระยะ Snap 2.5 m 60

ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

โฟกัสต่อเน่ืองก่อนถ่ายภาพ ปิด 61

ไวต์บาลานซ์ อตัโนมตั ิMP 78

ชดเชยไวต์บาลานซ์ A: 0; G: 0 81

อัตราขยาย(MF) 2 × 83



53

เพิ่มเติมเกีย่วกบัการถ่ายภาพ
คุณภาพ/ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ (RAW, ละเอียด และ ปกติ) และขนาดของภาพ (ขนาดวดั

เป็นพิกเซล) จะเป็นตวัก�าหนดจ�านวนภาพท่ีคณุสามารถจดัเก็บไว้ในหนว่ย

ความจ�าภายในหรือในการ์ดหนว่ยความจ�า (หน้า 150) ตวัเลือกท่ีสามารถ

ใช้ได้มีดงัตอ่ไปนี ้

ตวัเลือก คุณภาพ ขนาด

o 4:3

RAW

3,648 × 2,736 

o 3:2 3,648 × 2,432 

o 16:9 3,648 × 2,048

o 1:1 2,736 × 2,736

j 4:3 F ละเอียด
3,648 × 2,736

j 4:3 N (คา่ตัง้จากโรงงาน) ปกติ

i 3:2 F ละเอียด
3,648 × 2,432 

i 3:2 N ปกติ

g 16:9 F ละเอียด
3,648×2,048

g 16:9 N ปกติ

g 1:1 F ละเอียด
2,736 × 2,736

g 1:1 N ปกติ

h 4:3 F

ละเอียด

3,264 × 2,448

e 4:3 F 2,592 × 1,944

c 4:3 F 2,048 × 1,536

a 4:3 F 1,280 × 960

z 4:3 F 640 × 480
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	 เคล็ดลับ:	คุณภาพภาพ

• กล้องเคร่ืองนีร้องรับคณุภาพของภาพตอ่ไปนี ้

• ปกต:ิ ใช้การบีบอดัไฟล์รูปแบบ JPEG เพ่ือให้ไฟล์มีขนาดเลก็ลง

• ละเอียด: ขนาดของการบีดอดัน้อยลงเพ่ือให้คณุภาพของภาพเพ่ิมขึน้ ขนาดไฟล์จะใหญ่ขึน้ 

ท�าให้จ�านวนภาพท่ีสามารถบนัทกึลงในหนว่ยความจ�าลดน้อยลง

• RAW: ข้อมลูภาพ RAW จะถกูบนัทกึในรูปแบบ DNG และสร้างส�าเนาไฟล์ JPEG จากข้อมลู

ดงักลา่ว กล้องจะแสดงเฉพาะส�าเนาไฟล์ JPEG โดยคณุสามารถดแูละแก้ไขไฟล์ DNG ได้บน

คอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ MediaBrowser (เฉพาะ Windows) ท่ีให้มาพร้อมกล้อง หรือใช้

แอปพลเิคชัน่ท่ีวางจ�าหนา่ยทัว่ไปซึง่รองรับรูปแบบ DNG

	หมายเหตุ

• ภาพท่ีมีอตัราสว่นภาพ 3:2/1:1/16:9 จะปรากฏขึน้โดยมีเส้นขอบสีด�าล้อมรอบในจอภาพ

• คุณภาพ/ขนาดภาพ สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117)

• ปุ่ ม Fn สามารถใช้เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ หากเลือก JPEG>RAW ส�าหรับ ตัง้การจบัคู่ ปุ่ม Fn 

(หน้า 119)

	 เคล็ดลับ:	ภาพ	RAW

• คณุจะไมส่ามารถใช้การตัง้คา่บางอยา่งได้ ซึง่ได้ระบรุายละเอียดไว้ในบทท่ีกลา่วถงึการตัง้คา่ท่ีได้

รับผลกระทบ 

• ตวัเลือก ตัง้ค่าภาพ และ พมิพ์วันที่บนภาพ จะใช้ได้เฉพาะกบัส�าเนาไฟล์ JPEG เทา่นัน้ และ

จะไมส่ง่ผลใดๆ ตอ่ไฟล์ภาพ DNG

• จ�านวนภาพแบบ RAW ท่ีสามารถบนัทกึได้อยา่งรวดเร็วตดิตอ่กนัหนึง่ชดุในโหมดบนัทกึภาพตอ่

เน่ืองจะมีจ�านวนแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือกไว้ส�าหรับ ลดสัญญาณรบกวน (หน้า 73) 

คณุสามารถบนัทกึภาพได้ถงึห้าภาพถ้าปิดใช้งานระบบลดสญัญาณรบกวน แตถ้่าเปิดใช้งาน

ระบบดงักลา่วจะสามารถบนัทกึภาพได้เพียงสี่ภาพเทา่นัน้

• คณุสามารถเลือกขนาดและคณุภาพของส�าเนาไฟล์ JPEG ท่ีบนัทกึจากภาพ DNG ได้โดยใช้ตวั

เลือก ตัง้ค่า RAW/JPEG ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 130)

• กล้องจะแสดงเฉพาะส�าเนาไฟล์ JPEG เทา่นัน้ หากเลือก RAW เท่านัน้ ส�าหรับ ตัง้ค่า RAW/

JPEG (หน้า 130) ไฟล์ JPEG ท่ีบนัทกึในไฟล์ DNG จะปรากฏบนจอภาพ
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โฟกัส

เลือกวิธีโฟกสัภาพ

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

AF หลายจุด
กล้องจะเลือกพืน้ท่ีโฟกสัจากวตัถตุวัแบบท่ีใกล้ท่ีสดุเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ถ่ายภาพนอก

โฟกสัโดยกล้องจะไมโ่ฟกสัท่ีฉากหลงั (คา่ตัง้จากโรงงาน)

AF เฉพาะจุด โฟกสัวตัถตุ้นแบบท่ีอยูก่ึง่กลางเฟรม

โฟกัสตามวัตถุ

กล้องจะตดิตามและโฟกสัท่ีวตัถตุวัแบบท่ีเลือก

จดัต�าแหนง่วตัถตุวัแบบให้อยูใ่นกรอบเพ่ือก�าหนดเป็นต�าแหนง่การตดิตามตรง

กลางจอภาพ แล้วกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่เพ่ือก�าหนดต�าแหนง่ วตัถตุวัแบบจะ

อยูใ่นกรอบสีเขียว

หากวตัถตุวัแบบหายไปในขณะตดิตาม กลอ่งสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและ

กะพริบ

กล้องจะยกเลกิการตดิตามเม่ือวตัถตุวัแบบอยูน่อกกรอบภาพ เม่ือปลอ่ยปุ่ ม

ชตัเตอร์ หรือหลงัจากเสร็จสิน้การถ่ายภาพ

MF 

(ปรับโฟกสัเอง)
ปรับโฟกสัด้วยตนเอง (หน้า 58)

Snap
โฟกสัจะถกูก�าหนดตายตวัไว้ตามระยะท่ีได้เลือกไว้ด้วย โฟกัสในระยะ Snap 

(หน้า 60) เพ่ือให้เกิดการสนองตอบชตัเตอร์อยา่งรวดเร็ว 

∞ (ระยะอนนัต์) ก�าหนดระยะโฟกสัท่ีระยะอนนัต์เม่ือต้องถ่ายภาพท่ีระยะไกล
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กล้องจะวดัระยะทางถงึวตัถตุวัแบบโดยใช้เซน็เซอร์ AF ภายนอก (ยกเว้น 

โฟกัสตามวัตถุ) หากเลือก เปิด ส�าหรับ แสดงตวัเลือกระยะ AF ในเมนตูัง้

คา่ (หน้า 126) ระยะทางถงึวตัถตุวัแบบจะปรากฏบนจอภาพ

แสดงระยะ AF

AUTO 4:3 N10M9999

เม่ือใช้การตัง้คา่ MF แถบโฟกสัจะปรากฏขึน้ เม่ือใช้การตัง้คา่ MF, Snap 

และ ∞ ในโหมด A และ M แถบโฟกสัและตวับง่ชีค้วามชดัลกึจะปรากฏขึน้ 

หากเลือก เปิด ส�าหรับ แสดงตวัเลือกระยะ AF เม่ือเลือก อัตโนมัต ิส�าหรับ

โฟกสัในระยะ Snap ระยะ AF จะปรากฏขึน้

แถบโฟกสั

ความชดัลึกของภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

¡´¤ ˆÒ§:

ระยะทางและความชดัลกึในแถบโฟกสัเป็นคา่โดยประมาณ
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	หมายเหตุ

• โฟกัส สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117) หรือปุ่ ม Fn ในตัง้การจบั

คู่ปุ่ม Fn (หน้า 119)

ปุ่ ม Fn สามารถใช้เลือกระหวา่งโฟกสัอตัโนมตัแิละปรับโฟกสัเอง/โฟกสั Snap/โฟกสัตามวตัถ ุ

• ฟังก์ชนัตอ่ไปนีจ้ะไมส่ามารถใช้ได้ในโหมด โฟกัสตามวัตถุ

• การตัง้คา่ก�าหนดเองของการตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง

• ถ่ายภาพชว่งเวลา

• ถ่ายคร่อม

• การเลือกต�าแหนง่ AE/AF

• ต�าแหนง่มาโคร

• หากเลือก เปิด ส�าหรับ โฟกัสต่อเน่ืองก่อนถ่ายภาพ ในเมนถู่ายภาพ (หน้า 61) กล้องจะโฟกสั

วตัถตุวัแบบในโหมด AF หลายจุด หรือ AF เฉพาะจุด แม้วา่จะไมไ่ด้กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ก็ตาม โหมดนีจ้ะสิน้เปลืองพลงังานแบตเตอร่ีมากขึน้

• เซน็เซอร์ AF ภายนอกจะปิดการท�างานและระยะ AF จะไมป่รากฏขึน้ เม่ือใช้กล้องด้วยแบตเตอร่ี 

AAA หรือตดิตัง้ข้อตอ่เลนส์มมุกว้าง

• หากเลือก เปิด ส�าหรับ แสดงตวัเลือกระยะ AF (หน้า 126) ให้เลือก ปิด ส�าหรับ โหมดพกั 

และ ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัต ิในเมนตูัง้คา่

• เม่ือไมส่ามารถใช้การวดัระยะโฟกสัโดยเซน็เซอร์ AF ภายนอก กล้องจะตัง้คา่ 2.5m ส�าหรับ 

อัตโนมัต ิของ โฟกัสในระยะ Snap
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โฟกัส:	MF	(ปรับโฟกัสเอง)

คณุสามารถใช้ฟังก์ชนัปรับโฟกสัเองเพ่ือลอ็คโฟกสัเม่ือถ่ายภาพเป็นชดุหรือ

เม่ือกล้องไมส่ามารถโฟกสัภาพโดยใช้ฟังก์ชนัโฟกสัอตัโนมตั ิ

 1 เลือก MF (ปรับโฟกัสเอง)
เลือก MF ในเมน ูโฟกัส โหมดโฟกสัและ

แถบโฟกสั จะปรากฏบนจอแสดงภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

¡´¤ˆÒ§:

 2 เลือกระยะโฟกัส

กดปุ่ ม ! เพ่ือเพ่ิมระยะโฟกสั, " เพ่ือลดระยะโฟกสั

หากต้องการขยายวตัถตุ้นแบบท่ีอยู่

กึง่กลางจอแสดงภาพให้ใหญ่ขึน้และ

ตรวจสอบโฟกสั ให้กดปุ่ ม C/D 
กดปุ่ มนีค้้างไว้อีกครัง้เพ่ือกลบัสูห่น้าจอ

การถ่ายภาพปกติ

 3 ถ่ายภาพ

	หมายเหตุ

• กล้องสามารถโฟกสัวตัถตุวัแบบท่ีระยะใกล้ในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้โดยใช้ปรับโฟกสัเอง

• อตัราสว่นการขยายจอแสดงภาพโดยกดปุ่ ม C/D ค้างไว้สามารถเลือกได้จาก 2 เท่า 

และ 4 เท่า ใน อัตราขยาย(MF) ในเมนถู่ายภาพ (หน้า 83)

AUTO 4:3 N10M9999

¡´¤ˆÒ§:
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การเลือกต�าแหน่งโฟกัสและวัดแสง

คณุสามารถใช้การเลือกต�าแหนง่เพ่ือก�าหนดโฟกสัและวดัแสงส�าหรับวตัถุ

ต้นแบบท่ีไมอ่ยูต่รงกึง่กลางโดยท่ีคณุไมต้่องขยบักล้อง ซึง่การใช้ขาตัง้กล้อง

จะท�าให้การใช้วิธีนีส้ะดวกขึน้

เลือกประเภทของต�าแหนง่ใน ย้ายการตัง้ค่าเป้าหมาย ในเมนถู่ายภาพก่อน 

(หน้า 74)

 1 เปิดใช้การเลือกต�าแหน่ง

กดปุ่ ม ADJ. แล้วกดปุ่ มไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือเลือก P แล้วกด 

C/D

 2 เลือกต�าแหน่ง

การใช้ปุ่ ม !, ", # และ $ จดั

ต�าแหนง่กากบาทเหนือวตัถตุ้นแบบ แล้ว

กดปุ่ ม C/D (หากต้องการกลบั

สูเ่มนกูารเลือกต�าแหนง่ ให้กดปุ่ ม 

DISP.)

AF

DISP. OKÂ¡àÅÔ¡ µ¡Å§

ต�าแหน่ง

 3 ถ่ายภาพ

	หมายเหตุ

• การเลือกต�าแหนง่จะไมส่ามารถใช้ได้ใช้ในโหมดโฟกสัตามวตัถแุละปรับโฟกสัเอง (หน้า 55)

• กล้องจะยงัใช้การเลือกต�าแหนง่ AF ตอ่ไปจนกวา่จะมีการเลือกต�าแหนง่ใหม่

• การเลือกต�าแหนง่จะถกูยกเลกิ หากเปลี่ยนเป็นโหมดปรับโฟกสัเอง

• ปุ่ ม Fn สามารถใช้ส�าหรับการเลือกต�าแหนง่โฟกสัในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ หากเลือก 

ต�าแหน่งมาโคร ส�าหรับ ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119) กด N หรือ " เพ่ือยกเลกิฟังก์ชนัการ

เลือกต�าแหนง่

• การเลือกต�าแหนง่ AE/AF ไมส่ามารถใช้ได้กบัฟังก์ชนัต�าแหนง่มาโคร หากต้องการใช้ฟังก์ชนั

ต�าแหนง่มาโคร ให้กดปุ่ ม DISP. เพ่ือยกเลกิการเลือกต�าแหนง่ในโหมดการเลือกต�าแหนง่ AE/AF
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• เม่ือต้องการใช้ฟังก์ชนัท่ีก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. 1 ถงึ 5 ให้กดปุ่ ม DISP. เพ่ือยกเลกิการเลือก

ต�าแหนง่

โฟกัสในระยะ Snap

เลือกระยะทางท่ีกล้องจะโฟกสั เม่ือเลือก Snap ส�าหรับ โฟกัส (หน้า 55) หรือ

เม่ือเปิดใช้ กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่ายภาพ Snap (หน้า 60) เลือกจาก 

อัตโนมัต,ิ 1m, 1.5m, 2.5m, 5m และ ∞ (ระยะอนนัต์)

กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่ายภาพ Snap

ถ่ายภาพอยา่งตอ่เน่ืองโดยไมห่ยดุปรับโฟกสั เม่ือเลือก AF หลายจุด, AF 

เฉพาะจุด หรือ โฟกัสตามวัตถุ ส�าหรับ โฟกัส (หน้า 55)

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

ปิด กล้องจะโฟกสัได้ตามปกติ

เปิด

หากกดปุ่ มชตัเตอร์ลงจนสดุในจงัหวะเดียว กล้องจะถ่ายภาพตามระยะโฟกสัท่ี

เลือกไว้ส�าหรับ โฟกัสในระยะ Snap (หน้า 60) เลือกเม่ือต้องการใช้การสนอง

ตอบชตัเตอร์อยา่งรวดเร็ว

ISO ไวแสงสูง
ส�าหรับ เปิด คา่ความไวแสงจะถกูตัง้เป็น ความไวแสงสงู โดยอัตโนมัต ิ

(หน้า 82)

	ข้อควรระวัง

• ฟังก์ชนั กดปุ่ มจนสดุเพ่ือถ่ายภาพ Snap จะไมมี่ให้เลือกใช้ในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ หรือหาก

เลือก MF, Snap หรือ ∞ ส�าหรับ โฟกัส

• ควรใช้ความระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดภาพเบลอจากการขยบักล้อง

	หมายเหตุ

• กล้องจะโฟกสัตามปกตหิากคณุพกัจงัหวะโดยการกดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

• หากเลือก อัตโนมัต ิส�าหรับ โฟกัสในระยะ Snap กล้องจะปรับโฟกสัตามระยะโฟกสัท่ีวดัโดย

เซน็เซอร์วดัระยะ AF ภายนอก เม่ือไมส่ามารถใช้การวดัระยะโฟกสัโดยเซน็เซอร์ AF ภายนอก 

กล้องจะตัง้คา่ 2.5m ส�าหรับ โฟกัสในระยะ Snap
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โฟกัสต่อเน่ืองก่อนถ่ายภาพ

หากเลือก เปิด หลงัจากท่ีเลือก AF หลายจุด หรือ AF เฉพาะจุด ไว้ส�าหรับ 

โฟกัส (หน้า 55) กล้องจะโฟกสัตอ่แม้คณุไมไ่ด้กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

ก็ตาม (แตร่ะยะโฟกสัจะแคบกวา่การโฟกสัตามปกต)ิ ซึง่จะท�าให้ลดเวลาท่ี

ต้องใช้ในการโฟกสัเม่ือจะถ่ายภาพ ซึง่จะท�าให้เกิดการตอบสนองชตัเตอร์ดีย่ิง

ขึน้

	ข้อควรระวัง

• การใช้ฟังก์ชนัโฟกสัตอ่เน่ืองก่อนถ่ายภาพจะท�าให้สิน้เปลืองพลงังานแบตเตอร่ีมากขึน้

วัดแสง

เลือกวิธีท่ีจะให้กล้องวดัแสง

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

หลายจุด กล้องจะวดัแสงภายในกรอบ 256 จดุ (คา่ตัง้จากโรงงาน)

หนักกลาง
กล้องจะวดัแสงในกรอบทัง้หมด แตจ่ะก�าหนดน�า้หนกัตรงกึง่กลางมากท่ีสดุ ใช้เม่ือวตัถุ

ต้นแบบตรงกึง่กลางของกรอบสวา่งกวา่หรือมืดกวา่ฉากหลงั

เฉพาะจุด
กล้องจะวดัแสงเฉพาะวตัถตุ้นแบบท่ีกึง่กลางของกรอบเทา่นัน้ เพ่ือให้แนใ่จวา่ปริมาณ

แสงนัน้ถกูต้องแม้วา่ตวัวตัถตุ้นแบบดงักลา่วจะสวา่งกวา่หรือมืดกวา่ฉากหลงัก็ตาม

การตัง้คา่ หนักกลาง และ เฉพาะจุด จะ

แสดงด้วยไอคอนบนจอแสดงภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

	หมายเหตุ

• วัดแสง สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117) หรือปุ่ ม Fn ใน ตัง้การ

จบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119)



62

เพิ่มเติมเกีย่วกบัการถ่ายภาพ

ตัง้ค่าภาพ

ควบคมุความเข้มแสง, ความคมชดั และสีสด (ความลกึของสี) หรือการถ่าย

ภาพโมโนโครม (ภาพสีเดียว)

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

ภาพคมชัดสีสด
ถ่ายภาพท่ีสีเข้ม สดใส โดยใช้ความเข้มแสงและความคมชดัสงูขึน้ และระดบั

ความสดของสีมากท่ีสดุ

ภาพมาตรฐาน ความเข้มแสง ความคมชดั และสีสดในระดบัปกต ิ(คา่ตัง้จากโรงงาน)

ค่าตัง้ 1
ปรับคา่สีสด ความเข้มแสง ความคมชดั และสีแยกตา่งหากได้ เพ่ือสร้างการตัง้

คา่ก�าหนดเอง ซึง่สามารถน�ามาใช้ได้เม่ือต้องการ
ค่าตัง้ 2

ขาวด�า ถ่ายภาพขาวด�า คณุสามารถปรับความเข้มแสงและความคมชดัได้ด้วยตนเอง

ขาวด�า (TE)

(ปรับโทนพิเศษ)

สร้างภาพสีเดียวโดยใช้โทนซีเปีย แดง เขียว น�า้เงิน หรือมว่ง 

คณุสามารถปรับเฉดสี สีสด ความเข้มแสง และความคมชดัได้ด้วยตนเอง

B&W คอนทราสสูง

เน้นความเข้มแสงกบัเอฟเฟคของการตัง้คา่ ขาวด�า เพ่ือสร้างภาพเหมือนถ่าย

จากฟิล์มท่ีมีความไวแสงสงูมากหรือภาพท่ีอดัมาด้วยความไวแสง

คณุสามารถปรับความเข้มแสง ความคมชดั และการท�าขอบภาพมืดได้ด้วย

ตนเอง

Cross Process
ถ่ายภาพโดยเพ่ิมเฉดสีท่ีแตกตา่งจากเฉดสีจริง

คณุสามารถปรับเฉดสี ความเข้มแสง และการท�าขอบภาพมืดได้ด้วยตนเอง

ฟิล์มโพสิทฟี

ถ่ายภาพท่ีมีสีสดเหมือนฟิล์มโพสทีิฟ

คณุสามารถปรับสีสด ความเข้มแสง ความคมชดั และการท�าขอบภาพมืดได้

ด้วยตนเอง

Bleach Bypass

ถ่ายภาพโดยลดสีสดและเพ่ิมความเข้มแสง

คณุสามารถปรับเฉดสี ความเข้มแสง ความคมชดั และการท�าขอบภาพมืดได้

ด้วยตนเอง
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	หมายเหตุ

• การตัง้คา่ภาพไมส่ามารถใช้ได้กบัไฟล์ภาพ RAW หากเลือก RAW เท่านัน้ ส�าหรับ ตัง้ค่า RAW/

JPEG (หน้า 130) การตัง้คา่ภาพจะไมส่ง่ผลใดๆ

• หากเลือกตวัเลือกคณุภาพระดบั RAW ส�าหรับ คุณภาพ/ขนาดภาพ ในเมนถู่ายภาพ การตัง้คา่ 

B&W คอนทราสสูง, ภาพ Cross Process, ฟิล์มโพสิทฟี และ ภาพ Bleach Bypass จะไม่

สง่ผลใดๆ

• B&W คอนทราสสูง ไมมี่ผลในโหมดถ่ายภาพตอ่เน่ือง

• หากเลือก B&W คอนทราสสูง, ภาพ Cross Process, ฟิล์มโพสิทฟี หรือ ภาพ Bleach 

Bypass การตัง้คา่ โฟกัสตามวัตถุ ในโหมดโฟกสัจะไมส่ง่ผลใดๆ

• หากเลือก ขาวด�า, ขาวด�า (TE) หรือ B&W คอนทราสสูง การตัง้คา่ WB-BKT จะไมส่ง่ผลใดๆ

• ลดสัญญาณรบกวน ในการตัง้คา่ถ่ายภาพไมมี่ผลเม่ือเลือก B&W คอนทราสสูง

หากต้องการปรับการตัง้คา่ ให้เลือกตวัเลือกท่ีต้องการ แล้วกด $

 1 ปรับการตัง้ค่า

กดปุ่ ม ! และ " เพ่ือไฮไลต์ตวัเลือก แล้วกดปุ่ ม # และ $ เพ่ือเปลี่ยน

ค่าตัง้ 1/ค่าตัง้ 2 ขาวด�า ภาพ Bleach Bypass

 2 กดปุ่ม C/D
กดปุ่ ม C/D เพ่ือกลบัสูเ่มน ูตัง้ค่าภาพ เม่ือการตัง้คา่เสร็จ

สมบรูณ์
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 3 ออกเพื่อไปโหมดถ่ายภาพ

กดปุ่ ม C/D

ตวัเลือกปัจจบุนัท่ีเลือกไว้ส�าหรับ ตัง้ค่า

ภาพ จะปรากฏบนจอแสดงภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

	หมายเหตุ

• ตัง้ค่าภาพ สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117) หรือปุ่ ม Fn ใน ตัง้

การจบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119)

• ปุ่ ม Fn สามารถใช้เพ่ือเปลี่ยนการตัง้คา่ภาพ หากเลือก สี>ขาวด�า, สี>TE, สี>สูง-ขาวด�า, 

สี>Cross, สี>ฟิล์ม โพส, สี>ไม่ปรับแสง ส�าหรับ ตัง้การจบัคู่ ปุ่ม Fn

โหมดถ่ายต่อเน่ือง

ถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ ตวัเลือกท่ีสามารถใช้ได้มีดงัตอ่ไปนี:้
•  ต่อเน่ือง: กล้องจะบนัทกึรูปภาพทีละ

ภาพขณะท่ีกดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์

• AF AF ต่อเน่ือง: กล้องจะถ่ายภาพโดยตดิตามวตัถตุวัแบบโดยใช้เซน็เซอร์ 

AF ภายนอกในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์
•  ต่อเน่ือง S (stream continuous): 

ขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพ

สงูสดุ 16 ภาพด้วยความเร็ว 7.5 เฟรมตอ่

วินาที และจะน�าภาพเหลา่นัน้มารวมกนัเป็น

ภาพเดียว (ขนาดภาพ j) คณุต้องใช้

เวลาถ่ายภาพ 2 วินาที ในการถ่ายภาพตอ่

เน่ืองทัง้หมด
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•  ต่อเน่ือง M (memory-reversal continuous): กล้องจะถ่ายภาพขณะ

ท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ แตจ่ะบนัทกึเฉพาะ 16 ภาพสดุท้ายเทา่นัน้ (ประมาณสอง

วินาทีสดุท้ายในการถ่ายภาพ) เพ่ือสร้างเป็นภาพเดียว (ขนาดภาพ j)

เมือ่คณุขยบัน้ิวมือออกจากปุ่ มลัน่ชตัเตอร์...

…กลอ้งจะบนัทึก 16 เฟรมล่าสดุ (เฟรม 1 ถึง f)

ส�าหรับการตัง้คา่อ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช ่ปิด การเลือกใน

ปัจจบุนัจะแสดงด้วยไอคอนบนจอแสดงภาพ

หากต้องการยกเลกิโหมดถ่ายภาพตอ่เน่ือง ให้

เลือก ปิด ส�าหรับ โหมดถ่ายต่อเน่ือง 

AUTO 4:3 N10M9999

	หมายเหตุ

• ในโหมด ต่อเน่ือง S และ ต่อเน่ือง M กล้องจะใช้การตัง้คา่ ปกต ิโดยอตัโนมตัสิ�าหรับ ภาพ

ดจิติอลซูม แม้วา่จะเลือก ปรับขนาดอัตโนมัต ิก็ตาม (หน้า 131)

• ในโหมด AF ต่อเน่ือง การตัง้คา่ AF หลายจุด จะใช้ โฟกัส โดยอตัโนมตัิ

• เม่ือเลือกการตัง้คา่อ่ืนท่ีไมใ่ช ่ปิด แฟลชจะปิดเองโดยอตัโนมตั ิระยะโฟกสัและคา่แสงจะถกู

ก�าหนดตามภาพแรกของแตล่ะชดุ และไวต์บาลานซ์ อัตโนมัต ิจะถกูใช้แทนท่ี อัตโนมัต ิMP 

(หน้า 78)

• ในโหมด ต่อเน่ือง S และ ต่อเน่ือง M กล้องจะใช้การตัง้คา่ ความไวแสงอัตโนมัต ิโดย

อตัโนมตัสิ�าหรับ ตัง้ค่าความไวแสง แม้วา่จะเลือกการตัง้คา่ ISO 80 ถงึ ISO 250 ก็ตาม

• หากปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์ภายในสองวินาทีในโหมด ต่อเน่ือง M จ�านวนภาพท่ีบนัทกึจะน้อยกวา่ 

16 ภาพ
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• จ�านวนภาพท่ีสามารถถ่ายตอ่เน่ืองจะขึน้อยูก่บัขนาดภาพ

• จ�านวนภาพสงูสดุท่ีสามารถถ่ายตอ่เน่ืองคือ 999 แม้วา่จ�านวนภาพท่ีเหลือมากกวา่ 1000 ก็ตาม 

โดยตวัเลข 999 จะปรากฏบนจอภาพ

• เม่ือเลือก เปิด ส�าหรับ หมายเลขล�าดบัของการ์ด ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 132) ถ้าตวัเลขสี่หลกั

สดุท้ายของหมายเลขไฟล์เกิน 9999 ในขณะท่ีถ่ายภาพในโหมดถ่ายตอ่เน่ือง โฟลเดอร์ใหมจ่ะถกู

สร้างขึน้ในการ์ดหนว่ยความจ�าโดยอตัโนมตัแิละการถ่ายภาพจะด�าเนินตอ่ไป

• โหมดถ่ายต่อเน่ือง สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117) หรือปุ่ ม Fn 

ใน ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119)

	 เคล็ดลับ:	การดภูาพทีถ่่ายโดยใช้ฟังก์ชันต่อเน่ือง	S	

และต่อเน่ือง	M	ด้วยฟังก์ชันการซูมภาพทีแ่สดง

• ในขณะแสดงภาพ คณุสามารถใช้ฟังก์ชนัซมูเพ่ือดภูาพท่ี

ถ่ายโดยใช้ ต่อเน่ือง S และ ต่อเน่ือง M ทีละเฟรมได้ 

การกดปุ่ ม 8 ขณะท่ีภาพท่ีถ่ายโดยใช้ตวัเลือกใดตวัเลือก

หนึง่ข้างต้นแสดงบนจอภาพในโหมดการแสดงภาพแบบ

หนึง่กรอบ จะเป็นการแสดงเฟรมภาพแรกตามล�าดบั ใช้

ปุ่ ม # และ $ เพ่ือแสดงเฟรมภาพอ่ืนๆ ต�าแหนง่ของภาพ

ในล�าดบัตอ่เน่ืองจะปรากฏท่ีแถบด้านลา่งของจอภาพ 

(คณุสามารถใช้ปุ่ ม DISP. เพ่ือซอ่นแถบดงักลา่วได้, ดหูน้า 33) กดปุ่ ม C/D เพ่ือออก
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ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ

การบนัทกึภาพสองหรือสามภาพโดยใช้การตัง้คา่ “ถ่ายคร่อม” ในขณะนัน้
โดยใช้คา่แสง ไวต์บาลานซ์ หรือสีท่ีมีระดบัตา่งกนั

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

AE-BKT 

1/3EV

กล้องจะถ่ายภาพสามภาพทกุครัง้ท่ีกดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ โดยประกอบไปด้วย ภาพแรกถ่ายโดย

ใช้แสงน้อยท่ี 0.3 EV, ภาพท่ีสองถ่ายโดยใช้การตัง้คา่แสงปัจจบุนั และภาพท่ีสามถ่ายโดยใช้

แสงมากท่ี 0.3 EV เลือกคา่นีเ้ม่ือคณุคดิวา่เป็นการยากท่ีจะตดัสนิคา่แสงท่ีถกูต้อง

AE-BKT 

1/2EV

ตามท่ีกลา่วมาในตวัเลือกข้างบน แตก่ล้องจะใช้คา่แสง 0.5 EV แทนคา่ 0.3 EV ในการถ่ายภาพ

ทกุภาพ

 

WB-BKT

กล้องจะบนัทกึภาพแตล่ะภาพออกมาสามภาพประกอบไปด้วย ภาพแรกท่ีถ่ายด้วยโทน 

“ร้อน” ภาพจะอมสีแดง, ภาพท่ีสองท่ีถ่ายโดยใช้คา่ไวต์บาลานซ์ท่ีเลือกไว้ในเมนถู่ายภาพใน

ขณะนัน้ (หน้า 78) และภาพท่ีสามท่ีถ่ายด้วยโทน “เยน็” ภาพจะอมสีน�า้เงินเลือกคา่นีเ้ม่ือ

คณุคดิวา่เป็นการยากท่ีจะเลือกคา่ไวต์บาลานซ์ท่ีถกูต้อง

คร่อมค่า

ภาพ

กล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพโดยมีคณุภาพแตกตา่งกนั 3 ระดบั โดยสามารถเลือกคณุภาพของ

ภาพท่ีสองและสามได้

คร่อม DR

กล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพโดยใช้การตัง้คา่ชดเชยชว่งไดนามิกแตกตา่งกนั 3 แบบ แบบแรกไมมี่

ชดเชยชว่งไดนามิก แบบท่ีสองตัง้คา่ชดเชย น้อย และแบบท่ีสามตัง้คา่ชดเชย มาก 

คร่อม

คอนทราส

กล้องจะถ่ายภาพโดยมีความเข้มแสงแตกตา่งกนั

	หมายเหตุ

• ฟังก์ชนัถ่ายคร่อมจะไมมี่ให้เลือกหากมีการเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่ปิด ส�าหรับ โหมดถ่ายต่อ
เน่ือง 

• WB-BKT จะไมส่ามารถใช้ได้เม่ือถ่ายภาพโมโนโครม

• AE-BKT 1/3EV และ AE-BKT 1/2EV คือตวัเลือกท่ีสามารถใช้ได้เม่ือเลือกตวัเลือกคณุภาพ

ระดบั RAW ส�าหรับ คุณภาพ/ขนาดภาพ (หน้า 53)
• แฟลชจะปิดเองโดยอตัโนมตัเิม่ือกล้องใช้ฟังก์ชนัถ่ายภาพคร่อม
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หากต้องการปรับการตัง้คา่ส�าหรับ AE-BKT 1/3EV หรือ AE-BKT 1/2EV ให้

เลือกตวัเลือกท่ีต้องการ แล้วกด $

 1 ก�าหนดค่าแสง

กด # และ $ เพ่ือเลือกตวัเลือก แล้วกด 

! และ " เพ่ือตัง้คา่แสง

 2 กด C/D

	ข้อควรระวัง

• กล้องจะใช้การตัง้คา่ไวต์บาลานซ์ อัตโนมัต ิแม้วา่จะเลือกอัตโนมัต ิMP ใน ไวต์บาลานซ์ ใน

เมนถู่ายภาพ (หน้า 78)

	หมายเหตุ

• ถ่ายคร่อมอัตโนมัต ิสามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117) หรือปุ่ ม Fn 

ใน ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119)

การถ่ายภาพซ้อน

ถ่ายภาพโดยรวมภาพสงูสดุห้าภาพ

 1 เลือก เปิด หรือ ปิด ส�าหรับตวัเลือก

กด ! หรือ " เพ่ือเลือกตวัเลือก แล้ว

เลือก เปิด หรือ ปิด 
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ตวัเลือก ค�าอธิบาย

ปรับแสงอัตโนมัติ
เลือก เปิด เพ่ือถ่ายภาพโดยปรับปริมาณคา่แสงโดยอตัโนมตัติามจ�านวนภาพ

ท่ีจะรวม

บนัทกึแต่ละภาพ
เลือก เปิด เพ่ือบนัทกึภาพเดมิแยกตา่งหากจากภาพท่ีรวม การเลือก ปิด 

จะบนัทกึภาพท่ีรวมโดยไมบ่นัทกึภาพเดมิ

ก�าลังบนัทกึภาพ
เลือก เปิด เพ่ือบนัทกึภาพท่ีรวบรวมแตล่ะครัง้ การเลือก ปิด จะบนัทกึภาพท่ี

รวมเทา่นัน้

 2 กด C/D
เม่ือต้องการออกจากโหมดการถ่ายหลายสภาพแสง ให้กดปุ่ ม DISP.

 3 ถ่ายภาพ

กดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือถ่ายภาพแรก

เลือก ภาพถดัไป แล้วกด C/D 

เพ่ือถ่ายภาพถดัไป ท�าซ�า้ขัน้ตอนตา่งๆ 

เพ่ือถ่ายภาพทัง้หมด (เลือก ถ่ายซ�า้ เพ่ือ

ยกเลกิและถ่ายภาพซ�า้) แล้วเลือก เสร็จ 

เพ่ือสิน้สดุการถ่ายภาพ ภาพท่ีรวมแล้ว 

จะถกูบนัทกึไว้

	ข้อควรระวัง

• หลงัจากถ่ายภาพห้าภาพ ภาพท่ีรวมจะถกูบนัทกึโดยอตัโนมตัิ

• การถ่ายหลายสภาพแสงไมส่ามารถใช้ได้ในโหมดเลือกฉาก

• ฟังก์ชนัตอ่ไปนีจ้ะไมส่ามารถใช้ได้ในโหมดการถ่ายภาพซ้อน

• ถ่ายภาพตอ่เน่ือง

• ดจิิตอลซมู

• ถ่ายคร่อม

• ถ่ายภาพชว่งเวลา

• การตัง้คา่ภาพไมส่ามารถปรับได้ขณะถ่ายภาพ

OK :´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

ÀÒ¾¶Ñ´ä» >
¶‡ÒÂ«éÓ
àÊÃç¨



70

เพิ่มเติมเกีย่วกบัการถ่ายภาพ

	หมายเหตุ

• หากก�าหนด การถ่ายภาพซ้อน ให้กบัปุ่ ม Fn การกดปุ่ ม Fn1 หรือ Fn2 จะถ่ายภาพในโหมด

การถ่ายภาพซ้อน

ชดเชยแสงแฟลช

ปรับระดบัแฟลชในระยะ –2.0 ถงึ +2.0 ด้วย

คา่ชดเชยแสง 1/3 EV การเลือก ชดเชยแสง

แฟลช ในเมนถู่ายภาพจะแสดงแถบเลื่อน กด 

! หรือ " เพ่ือเลือกคา่ชดเชยแสงแฟลช แล้ว

กด C/D

คา่ชดเชยแสงแฟลชจะปรากฏบนจอแสดง

ภาพยกเว้นในกรณีท่ีปิดแฟลช

4:3 N10M9999

	ข้อควรระวัง

• การชดเชยแสงแฟลชอาจไมมี่ผลเม่ือวตัถตุ้นแบบอยูภ่ายนอกระยะแฟลช (หน้า 23)

	หมายเหตุ

• ชดเชยแสงแฟลช สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117) หรือปุ่ ม Fn 

ใน ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119)
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ตัง้ค่าแสงแฟลชเอง

เลือกปริมาณแสงไฟท่ีแฟลชสร้างขึน้ในโหมดแฟลชปรับเอง (หน้า 22) ก�าลงั

แฟลชท่ีผลติขึน้จะแสดงด้วยเลขเศษสว่นนบัจากพลงังานเตม็ก�าลงั (คา่

ทัง้หมดเป็นคา่โดยประมาณ)
เตม็ท่ี 1/1.4 1/2 1/2.8 1/4 1/5.6 1/8 1/11 1/16 1/22 1/32 1/64

ระดบัแฟลชจะแสดงบนจอแสดงภาพในโหมดแฟลช

ปรับเอง

4:3 N10M9999

	หมายเหตุ

• ชดเชยแสงแฟลช ไมมี่ผลในโหมดแฟลชปรับเอง และจะใช้การ ตัง้ค่าแสงแฟลชเอง แทน

• คา่แสงแฟลชจริงอาจแตกตา่งจากการตัง้คา่ใน ตัง้ค่าแสงแฟลชเอง 

• ตัง้ค่าแสงแฟลชเอง สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117) หรือปุ่ ม 

Fn ใน ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119)

ตัง้ค่าซงิค์แฟลช

เลือกวิธีซงิโครไนซ์แฟลชกบัชตัเตอร์

• ม่านชัตเตอร์ที่ 1: แฟลชจะยิงออกมาเม่ือกล้องเร่ิมเปิดรับแสง (คา่ตัง้จาก

โรงงาน)

• ม่านชัตเตอร์ที่ 2: แฟลชจะยิงออกมาก่อนท่ีจะปิดรับแสง ตวัเลือกนีจ้ะ

ท�าให้เกิดร่องรอยของแสงไฟตามหลงัแสงไฟท่ีก�าลงัเคลื่อนท่ี
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ชดเชยช่วงไดนามกิ

กล้องจะจบัภาพโดยมีชว่งโทนแสงกว้างตัง้แตมื่ดไปจนสวา่ง คณุสามารถ

เลือกความเข้มของแสงจาก น้อย, ปานกลาง หรือ มาก 

สญัลกัษณ์จะปรากฏบนจอภาพเม่ือตัง้คา่

ชดเชยชว่งไดนามิก

AUTO 4:3 N10M9999

	ข้อควรระวัง

• คา่ความไวแสงท่ีเลือกใช้ได้จะถกูจ�ากดัในโหมดชดเชยชว่งไดนามิก

• น้อย: ISO 125 ถงึ ISO 2500

• ปานกลาง: ISO 160 ถงึ ISO 1600

• มาก: ISO 200 ถงึ ISO 1250

• หากเลือก มาก จะเกิดสญัญาณรบกวนในภาพมากขึน้

• หากใช้ดจิิตอลซมู ชดเชยช่วงไดนามกิ จะไมมี่ผล

• ชดเชยช่วงไดนามกิ จะไมส่ามารถใช้ได้ในการถ่ายภาพซ้อน

• กล้องอาจไมส่ามารถสร้างเอฟเฟคท่ีต้องการได้ หากฉากท่ีถ่ายนัน้สวา่งเกินไปหรือมืดเกินไป

	หมายเหตุ

• ขอแนะน�าให้ตัง้คา่ หลายจุด ส�าหรับ วัดแสง เม่ือใช้ฟังก์ชนัชดเชยชว่งไดนามิก (หน้า 61)

• ชดเชยชว่งไดนามิกสามารถใช้ได้กบัไฟล์ภาพ RAW

• ชดเชยช่วงไดนามกิ สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117) และปุ่ ม Fn 

ใน ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119)
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ลดสัญญาณรบกวน

เลือก น้อย, มาก หรือ สูงสุด เพ่ือลด “สญัญาณรบกวน” ในภาพท่ีถ่ายโดย

ใช้คา่ความไวแสงสงู

คณุสามารถเลือกคา่ความไวแสงท่ีน้อยท่ีสดุท่ีจะใช้การลดสญัญาณรบกวนได้

โดยใช้ เปิดระบบลด Noise ตามค่า ISO (ดดู้านลา่ง)

สญัลกัษณ์จะปรากฏบนจอภาพเม่ือเปิดใช้การ

ลดสญัญาณรบกวน

AUTO 4:3 N10M9999

	หมายเหตุ

• เม่ือเลือกตวัเลือก คณุภาพ RAW ส�าหรับ คุณภาพ/ขนาดภาพ การลดสญัญาณรบกวนจะใช้กบั

ไฟล์ภาพ JPEG เทา่นัน้ จะไมใ่ช้กบัไฟล์ DNG

• เวลาท่ีใช้ส�าหรับบนัทกึภาพจะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือกไว้ส�าหรับ ลดสัญญาณ

รบกวน

เปิดระบบลด Noise ตามค่า ISO

เลือกคา่ความไวแสงต�่าสดุท่ีจะใช้การลดสญัญาณรบกวนเม่ือเลือก น้อย, 

มาก หรือ สูงสุด ส�าหรับ ลดสัญญาณรบกวน เลือกจาก ทัง้หมด (ระบบจะ

ใช้การลดสญัญาณรบกวนกบัคา่ความไวแสงทัง้หมด), ISO เกนิ 201, ISO 

เกนิ 401, ISO เกนิ 801 และ ISO เกนิ 1601
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ย้ายการตัง้ค่าเป้าหมาย

เลือกประเภทของต�าแหนง่ส�าหรับฟังก์ชนัการเลือกต�าแหนง่ (หน้า 59)

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

AE/AF วดัแสงเฉพาะจดุและโฟกสัอตัโนมตัเิฉพาะจดุ ใช้เลือกต�าแหนง่โฟกสัและวดัแสง

AF
โฟกสัอตัโนมตัเิฉพาะจดุ (คา่ตัง้จากโรงงาน) ใช้เลือกต�าแหนง่โฟกสั กล้องจะวดัแสงโดยใช้ตวัเลือก

ท่ีเลือกไว้ส�าหรับ วัดแสง (หน้า 61)

AE
วดัแสงเฉพาะจดุ ใช้เลือกต�าแหนง่วดัแสง กล้องจะปรับโฟกสัโดยใช้ตวัเลือกท่ีเลือกไว้ส�าหรับ โฟกัส 

(หน้า 55)

ลดภาพส่ันไหว

เลือก เปิด เพ่ือป้องกนัการเกิดภาพเบลอท่ีเกิดจากกล้องสัน่

	ข้อควรระวัง

• ฟังก์ชนัลดภาพสัน่ไหวจะไมส่ามารถใช้ได้ เม่ือตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร์ไว้ท่ี B, T หรือนานกวา่ 

1 วินาทีในโหมด M, ตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง หรือใช้สายลัน่ชตัเตอร์ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

• ฟังก์ชนัลดภาพสัน่ไหวจะไมส่ามารถป้องกนัการเกิดภาพเบลอท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของวตัถตุวั

แบบได้

• ผลของฟังก์ชนัลดภาพสัน่ไหวจะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการถ่ายภาพ

ก�าหนดตัง้เวลาถ่ายเอง

ก�าหนดจ�านวนภาพและชว่งเวลาถ่ายส�าหรับการตัง้เวลาถ่าเอง

• รูปภาพ: ก�าหนดจ�านวนภาพท่ีจะถ่ายตัง้แต ่1 ถงึ 10 ภาพ (คา่ตัง้จาก

โรงงาน: 2)

• ช่วงเวลา: ก�าหนดชว่งเวลาระหวา่ง 5 ถงึ 10 วินาที (คา่ตัง้จากโรงงาน: 5)
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	หมายเหตุ

• เม่ือตัง้จ�านวนภาพมากกวา่สองภาพ กล้องจะโฟกสัท่ีต�าแหนง่ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับภาพ

แรก

ถ่ายภาพตามช่วงเวลา

ในการถ่ายภาพโดยอตัโนมตัิตามชว่งเวลาจากห้าวินาทีถงึหนึง่ชัว่โมง ให้เลือก 

ถ่ายภาพตามช่วงเวลา ในเมนถู่ายภาพ แล้วปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 1 เลือกช่วงเวลา

กดปุ่ ม # และ $ เพ่ือไฮไลต์ชัว่โมง นาที 

หรือวินาที แล้วกดปุ่ ม ! และ " เพ่ือ

เปลี่ยนคา่ กดปุ่ ม C/D เพ่ือกลบั

สูโ่หมดถ่ายภาพ

ช่วงเวลา จะปรากฏบนจอแสดงภาพ

 2 เร่ิมถ่ายภาพ

กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพโดยอตัโนมตัเิม่ือถงึชว่งเวลาท่ีได้

เลือกไว้

 3 สิน้สุดการถ่ายภาพ

กดปุ่ ม C/D เพ่ือจบการถ่ายภาพภายหลงัท่ีกล้องถ่ายภาพท่ี

ต้องการทัง้หมดแล้ว

	ข้อควรระวัง

• ถ่ายภาพชว่งเวลาจะไมส่ามารถใช้ได้ในโหมดเลือกฉาก

• หากเวลาท่ีใช้ในการบนัทกึภาพนานกวา่ชว่งเวลาท่ีได้เลือกไว้ กล้องจะไมถ่่ายภาพถดัไปจนกวา่

การบนัทกึภาพจะเสร็จสมบรูณ์
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	หมายเหตุ

• ชว่งเวลาจะรีเซต็คา่กลบัเป็นศนูย์เม่ือปิดกล้อง

• ควรใช้แบตเตอร่ีท่ีชาร์จไฟจนเตม็หรือใช้สายชาร์จซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม และต้องแนใ่จวา่พืน้ท่ี

หนว่ยความจ�าภายในหรือในการ์ดหนว่ยความจ�ายงัมีเพียงพอท่ีจะบนัทกึภาพ ถ่ายภาพชว่งเวลา

จะสิน้สดุลงโดยอตัโนมตัเิม่ือจ�านวนภาพท่ีเหลือเป็นศนูย์

• คณุสามารถถ่ายภาพได้ตลอดเวลาโดยกดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์

• โหมดถ่ายต่อเน่ือง จะถกูตัง้คา่เป็น ปิด โดยอตัโนมตัใินการถ่ายภาพชว่งเวลา

พมิพ์วันที่บนภาพ

พิมพ์วนัท่ี (YY/MM/DD) หรือวนัท่ีและเวลา (YY/MM/DD hh:mm) บนภาพ

เม่ือถ่ายภาพเหลา่นัน้

ตวับง่ชีจ้ะปรากฏบนจอภาพเม่ือเปิดใช้การ

พิมพ์วนัท่ีบนภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

	หมายเหตุ

• ฟังก์ชนัพิมพ์วนัท่ีบนภาพจะไมมี่ให้เลือกใช้หากคณุยงัไมไ่ด้ตัง้คา่นาฬิกา ตัง้นาฬิกา (หน้า 17) 

ก่อนเร่ิมใช้ฟังก์ชนัพิมพ์วนัท่ีบนภาพ

• วนัท่ีจะไมส่ามารถใช้กบัภาพยนตร์ได้

• เม่ือเลือกตวัเลือก คณุภาพ RAW ส�าหรับ คุณภาพ/ขนาดภาพ การพิมพ์วนัท่ีบนภาพจะใช้กบั

ไฟล์ภาพ JPEG เทา่นัน้ จะไมใ่ช้กบัไฟล์ DNG

• วนัท่ีจะถกูพิมพ์ลงบนภาพอยา่งถาวรและจะไมส่ามารถลบออกได้
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ชดเชยแสง

กล้องจะปรับปริมาณแสงของภาพโดยอตัโนมตั ิโดยจะปรับให้ได้ปริมาณแสง

ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

 1 แสดงแถบเล่ือนการชดเชยแสง

การเลือก ชดเชยแสง ในเมนถู่ายภาพ

จะแสดงแถบเลื่อน

 2 ปรับค่าชดเชยแสง

กดปุ่ ม ! หรือ " เพ่ือเลือกคา่ชดเชย

แสง กดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือถ่ายภาพ หรือกด 

C/D เพ่ือออกจากโหมดถ่าย

ภาพ

	ข้อควรระวัง

• การชดเชยแสงจะไมส่ามารถใช้ได้ในโหมด M, การถ่ายภาพประกอบภาพตามชว่งเวลา และ

โหมดภาพยนตร์

	หมายเหตุ

• ชดเชยแสง สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117), ปุ่ ม Fn ในตัง้การ

จบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119) หรือปุ่ ม 8 และ 9 ใน ปุ่มซูม (หน้า 121)

AUTO 4:3 N10M9999
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ไวต์บาลานซ์

กล้องจะปรับไวต์บาลานซ์โดยอตัโนมตัเิพ่ือให้วตัถตุวัแบบสีขาวปรากฏเป็นสี

ขาวบนภาพได้ ไมว่า่แหลง่ก�าเนิดแสงจะเป็นสีใดก็ตาม

เลือกตวัเลือกเพ่ือปรับไวต์บาลานซ์ให้เหมาะกบัแหลง่ก�าเนิดแสง เม่ือต้องถ่าย

ภาพภายใต้การใช้แสงไฟผสมกนัหรือเม่ือจะถ่ายภาพวตัถตุวัแบบท่ีมีสีเดียว

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

อัตโนมัติ กล้องจะปรับคา่ไวต์บาลานซ์โดยอตัโนมตัิ

อัตโนมัต ิMP
กล้องจะปรับไวต์บาลานซ์เพ่ือหาคา่ความตา่งภายใต้แสงไฟในพืน้ท่ีสว่นตา่งๆ 

ของเฟรม (คา่ตัง้จากโรงงาน)

กลางแจ้ง ใช้เม่ือถ่ายภาพกลางแจ้ง ท้องฟ้าสดใส

เมฆมาก ใช้เม่ือถ่ายภาพกลางแจ้ง ท้องฟ้ามีเมฆมาก

ไฟหลอดไส้ 1 ใช้แสงสวา่งจากไฟหลอดไส้

ภาพท่ีถ่ายในการตัง้คา่ ไฟหลอดไส้ 2 จะอมสีแดงเม่ือเปรียบเทียบกบั ไฟ

หลอดไส้ 1ไฟหลอดไส้ 2

ไฟฟลูออเรสเซนต์ ใช้แสงสวา่งจากแสงไฟฟลอูอเรสเซนต์

ตัง้ค่าเอง วดัคา่ไวต์บาลานซ์ด้วยตนเอง (หน้า 80)

ข้อมูล ปรับหาไวต์บาลานซ์โดยละเอียด (หน้า 80)

 1 แสดงตวัเลือกไวต์บาลานซ์

เลือก ไวต์บาลานซ์ ในเมนถู่ายภาพ

 2 เลือกตวัเลือกไวต์บาลานซ์

กดปุ่ ม ! หรือ " เพ่ือเลือกตวัเลือก กดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือถ่ายภาพ หรือ

กด C/D เพ่ือออกจากโหมดถ่ายภาพ
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คา่ท่ีเลือกไว้ในปัจจบุนัจะปรากฏเป็นไอคอน

บนจอภาพ

AUTO 4:3 N10M9999

	หมายเหตุ

• ไวต์บาลานซ์ สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117), ปุ่ ม Fn ในตัง้การ

จบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119) หรือปุ่ ม 9 และ 8 ใน ปุ่มซูม (หน้า 121)

	ข้อควรระวัง

• ไวต์บาลานซ์อตัโนมตัอิาจไมแ่สดงผลได้อยา่งท่ีต้องการหากใช้ฉากท่ีไมมี่วตัถตุ้นแบบสีขาว ซึง่

สามารถแก้ไขปัญหานีไ้ด้โดยเพ่ิมวตัถตุ้นแบบสีขาวลงในฉากก่อนท่ีจะถ่ายภาพ

• ตวัเลือกอ่ืนๆ นอกจาก อัตโนมัต ิอาจไมแ่สดงผลได้อยา่งท่ีต้องการเม่ือเปิดใช้แฟลช เลือก 

อัตโนมัต ิเม่ือใช้แฟลช

• กล้องจะใช้การตัง้คา่ อัตโนมัต ิโดยอตัโนมตัใินกรณีตอ่ไปนี ้แม้วา่จะเลือก อัตโนมัต ิMP ก็ตาม

• ในการถ่ายภาพประกอบภาพตามชว่งเวลา (โหมดเลือกฉาก)

• ในโหมดถ่ายภาพตอ่เน่ือง

• หากเลือก AE-BKT 1/3EV หรือ AE-BKT 1/2EV ส�าหรับ ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
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ปรับเอง:	การวัดค่าไวต์บาลานซ์

วิธีวดัคา่ไวต์บาลานซ์

 1 เลือก ตัง้ค่าเอง

เลือก  ตัง้ค่าเอง ในเมนไูวต์บาลานซ์

 2 วัดไวต์บาลานซ์

หนักล้องไปท่ีแผน่กระดาษเปลา่หรือวตัถอ่ืุนๆ ท่ีเป็นสีขาวโดยให้วตัถุ

เหลา่นัน้ปรากฏเตม็เฟรมภาพ แล้วกดปุ่ ม DISP. 

 3 กดปุ่ม C/D

	หมายเหตุ

• พืน้ท่ีส�าหรับวดัไวต์บาลานซ์สามารถเลือกได้ใน พืน้ที่ส�าหรับ WB แบบปรับเอง ในเมนตูัง้คา่ 

(หน้า 131)

• เม่ือเปิดการตัง้คา่แฟลชไว้ ไวต์บาลานซ์จะสามารถวดัได้เม่ือแฟลชท�างานได้โดยกดปุ่ ม DISP.

ข้อมูล:	การปรับหาไวต์บาลานซ์โดยละเอียด

วิธีปรับหาไวต์บาลานซ์โดยละเอียด

 1 เลือก ข้อมูล

ไฮไลต์  ข้อมูล ในเมนไูวต์บาลานซ์ แล้วกดปุ่ ม DISP.

 2 เลือกการตัง้ค่า

กดปุ่ ม ! หรือ " เพ่ือเลือกไวต์บาลานซ์ 

กดปุ่ ม C/D เม่ือตัง้คา่เสร็จ

สมบรูณ์

 3 กด C/D
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ชดเชยไวต์บาลานซ์

ชดเชยการอมสีโดยเปลี่ยนคา่ไวต์บาลานซ์ท่ีแกนน�า้เงิน-เหลืองอ�าพนั หรือ 

เขียว-แดงมว่ง ระบบจะใช้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วกบัตวัเลือกท่ีได้เลือกไว้

ส�าหรับไวต์บาลานซ์ในปัจจบุนัและใช้กบัตวัเลือกทัง้หมดท่ีเลือกไว้ขณะท่ีการ

เปลี่ยนแปลงดงักลา่วถกูน�ามาใช้

 1 แสดงแผงควบคุมชดเชยไวต์บาลานซ์
การเลือก ชดเชยไวต์บาลานซ์ ใน

โหมดถ่ายภาพ (หน้า 49) จะแสดงปุ่ ม

ควบคมุ  

 2 ชดเชยการอมสี

เลือกชดเชยไวต์บาลานซ์โดยใช้ปุ่ ม !, 

", # หรือ $ 

กดปุ่ ม DISP. เพ่ือรีเซต็ชดเชยไวต์

บาลานซ์เป็นคา่กลาง 

 

น�้าเงิน

เขียว

สีม่วงแดง

เหลืองอ�าพนั

จ�านวนรวม

 3 กด C/D
กดปุ่ ม DISP. สองครัง้เพ่ือยกเลกิ

	หมายเหตุ

• ชดเชยไวต์บาลานซ์ สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117) หรือปุ่ ม 

Fn ใน ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119)

• เม่ือหมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปท่ี 4 การชดเชยไวต์บาลานซ์จะสามารถใช้ได้เฉพาะใน

โหมดชว่งไดนามิก ประกอบภาพตามชว่งเวลา และภาพยนตร์เทา่นัน้

• ตวัเลือก ชดเชยไวต์บาลานซ์ ในเมนแูสดงภาพ (หน้า 99) จะไมใ่ช้คา่เดียวกนักบัตวัเลือกในเมนู

ถ่ายภาพ
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ตัง้ค่าความไวแสง

ปรับความไวแสงของกล้อง 

• อัตโนมัต:ิ กล้องจะปรับความไวแสงตามความสวา่งโดยอตัโนมตั ิระยะหา่ง

ของวตัถตุ้นแบบ และตวัเลือกอ่ืนๆ ท่ีเลือกใช้ส�าหรับโหมดถ่ายภาพระยะ

ใกล้และคณุภาพ/ขนาดภาพ

• ความไวแสงสูง (ความไวแสงสงูอตัโนมตัิ): ตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น ยกเว้น

ในกรณีท่ีกล้องเลือกความไวแสงสงูขึน้ขณะท่ีวตัถตุ้นแบบคอ่นข้างมืด คณุ

สามารถเลือกความไวแสงสงูสดุและความเร็วชตัเตอร์เพ่ือเปลี่ยนคา่ความไว

แสงในเมนตูัง้คา่ (หน้า 124)

• ISO 80–ISO 3200: ความไวแสงจะถกูตัง้คา่เป็นคา่ท่ีได้เลือกไว้

	หมายเหตุ

• คา่ระดบัขัน้ส�าหรับความไวแสงสามารถเลือกได้จาก 1EV หรือ 1/3EV ใน ตัง้ค่าระดบัขัน้ ISO 

ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 124)

• “สญัญาณรบกวน” (ความแปรผนัแบบสุม่ระหวา่งสีกบัความสวา่ง) อาจปรากฏขึน้ในภาพท่ีถ่าย

โดยใช้ความไวแสงสงู

• ความไวแสงท่ีปรากฏบนจอแสดงภาพในโหมด อัตโนมัต ิและ ความไวแสงสูง อาจแตกตา่งจากคา่จริง 

หากใช้แฟลช คา่ความไวแสงของ อัตโนมัต ิจะเทา่กบั ISO 154 ไมว่า่คา่ท่ีปรากฏบนจอแสดงภาพ

จะเป็นเทา่ใดก็ตาม ระยะความไวแสงท่ีมีให้เลือกใช้ในโหมด อัตโนมัต ิเม่ือปิดแฟลชไว้ตามท่ีได้

แสดงด้านลา่ง

ขนาดภาพ
ความไวแสง

ค่าแรกเร่ิม ต�่าสุด สูงสุด

z

100 80

283

a 238

c 176

เกิน e 154

• คา่ความไวแสงท่ีเลือกใช้ได้จะถกูจ�ากดัในการถ่ายภาพแบบชดเชยชว่งไดนามิก (หน้า 70)
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• หากเลือก เปิด ส�าหรับ ควบคุมความไวแสงด้วยปุ่ม ADJ. ในการตัง้คา่เมนกู�าหนดเอง ความ

ไวแสงสามารถเปลี่ยนได้โดยกดปุ่ ม ADJ. ไปทางซ้ายหรือขวาในเมนถู่ายภาพ ในโหมด P และ A 

ความไวแสงสามารถเปลี่ยนได้โดยกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่

• ตัง้ค่าความไวแสง สามารถก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. ใน ตัง้ค่าปุ่ม ADJ (หน้า 117) หรือปุ่ ม Fn 

ใน ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn (หน้า 119)

อัตราขยาย(MF)

อตัราสว่นการขยายจอแสดงภาพโดยกดปุ่ ม C/D ค้างไว้สามารถ

เลือกได้จาก 2x และ 4x

ใช้ค่าตัง้จากโรงงาน

หากต้องการใช้คา่เมนถู่ายภาพท่ีตัง้มาจากโรงงาน (หน้า 50–52) ให้หมนุปุ่ ม

หมนุเลือกแป้นไปท่ี 5 แล้วเลือก ใช้ค่าตัง้จากโรงงาน ในเมนถู่ายภาพ

กรอบข้อความยืนยนัจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลต์ ใช่ แล้วกดปุ่ ม 

C/D เพ่ือใช้คา่ท่ีตัง้จากโรงงานและออกไปยงัโหมดถ่ายภาพ

ปรับช่องรับแสงอัตโนมัติ

เม่ือเลือก เปิด กล้องจะปรับชอ่งรับแสงโดยอตัโนมตัเิพ่ือป้องกนัไมใ่ห้มีแสง

สวา่งมากเกินไปในโหมด A

	หมายเหตุ

• ฟังก์ชนัปรับชอ่งรับแสงอตัโนมตัจิะมีให้เลือกใช้ในโหมด A เทา่นัน้

ปรับความเร็วชัตเตอร์ออโต้

หากเลือก เปิด กล้องจะปรับความเร็วชตัเตอร์โดยอตัโนมตัเิพ่ือให้ได้ปริมาณ

แสงท่ีเหมาะสมท่ีสดุเม่ือภาพสวา่งหรือมืดเกินไป
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เปล่ียนโหมดถ่ายภาพ

เม่ือหมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปท่ีโหมด “MY” 

(หน้า 48) คณุสามารถใช้ตวัเลือกนีเ้พ่ือเปลี่ยน

โหมดระหวา่งโหมด 5, P, A, S และ M โดย

ไมต้่องหมนุแป้นหมนุเลือกโหมดเพ่ือเลือกคา่

ใหม ่ตวัเลือกนีจ้ะสามารถใช้ได้ในโหมด “MY” 

เทา่นัน้ และจะไมป่รากฏบนจอภาพ หากโหมด

ถ่ายภาพท่ีเลือกไว้ในปัจจบุนัส�าหรับ ก�าหนดค่าตัง้เอง เป็นโหมดเลือกฉาก

ขยายช่วงไดนามกิ

เลือกขยายชว่งไดนามิกจาก น้อย, ปานกลาง หรือ มาก 

ชว่งความสวา่งท่ีจะขยายได้โดยเลือกเอฟเฟคมากขึน้

เพิ่มถ่ายภาพปกติ

เลือก เปิด เพ่ือบนัทกึภาพสองภาพในการถ่ายภาพแบบชว่งไดนามิก โดย

ภาพหนึง่จะวดัแสงปกต ิสว่นอีกภาพหนึง่จะขยายชว่งไดนามิก

เวลาการถ่ายประกอบภาพ

ก�าหนดชว่งเวลาถ่ายภาพระหวา่ง 1 วินาทีและ 1 ชัว่โมงส�าหรับการถ่ายภาพ

ประกอบภาพตามชว่งเวลา

	หมายเหตุ

• ก�าหนดชว่งเวลานานกวา่ความเร็วชตัเตอร์
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บนัทกึภาพประกอบภาพช่วงเวลา

เลือกตวัเลือกส�าหรับบนัทกึภาพในการถ่ายภาพประกอบภาพตามชว่งเวลา

• ปิด: บนัทกึภาพคอมโพสติเทา่นัน้

• บนัทกึแต่ละภาพ: บนัทกึภาพเดมิแยกตา่งหากจากภาพท่ีรวม

• ก�าลังบนัทกึภาพ: บนัทกึภาพท่ีรวบรวมแตล่ะครัง้
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ภาพยนตร์

ในบทนีจ้ะอธิบายถงึวิธีบนัทกึและดภูาพยนตร์

3 การบนัทกึภาพยนตร์

ถ่ายภาพยนตร์พร้อมเสียง ภาพยนตร์จะถกูบนัทกึในรูปแบบไฟล์ AVI

 1 หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ 4

 2 กดปุ่ม C/D
เมนตูวัเลือกโหมดฉากจะปรากฏบนจอภาพ

 3 เลือก 3

กด ! หรือ " เพ่ือเลือก 3 (ภาพยนตร์) แล้วกด C/D

 4 ถ่ายภาพ

กดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์เพ่ือเร่ิมการบนัทกึภาพ 

กดปุ่ มนีอี้กครัง้เพ่ือจบการบนัทกึ 

ไอคอน  REC จะกะพริบ และเวลา

บนัทกึและเวลาท่ีเหลือจะปรากฏบน

จอภาพขณะถ่ายภาพยนตร์ 

การบนัทกึจะสิน้สดุลงโดยอตัโนมตัเิม่ือ

พืน้ท่ีหนว่ยความจ�าเตม็

	หมายเหตุ

• เสียงท่ีเกิดจากกล้องอาจถกูบนัทกึพร้อมกบัภาพยนตร์

• ภาพยนตร์อาจมีความยาวได้ถงึ 29 นาทีหรือมีขนาด 4 GB ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชนิดของการ์ดหนว่ย

ความจ�าท่ีใช้ การถ่ายภาพอาจสิน้สดุลงก่อนท่ีจะถงึเวลาดงักลา่ว ระยะเวลาโดยรวมสงูสดุของ

ไฟล์ภาพยนตร์ทัง้หมดท่ีสามารถจดัเก็บไว้ในหนว่ยความจ�าภายในหรือในการ์ดหนว่ยความจ�า

อาจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีได้เลือกไว้ส�าหรับ ขนาดภาพยนตร์ และ อัตราเร็วภาพ

เป็นเฟรม (หน้า 87)

• ไมส่ามารถใช้แฟลชได้

640VGA
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• กล้องจะโฟกสัเม่ือกดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ก่อนท่ีจะเร่ิมบนัทกึภาพ

• ระยะเวลาท่ีเหลืออยูจ่ะค�านวณโดยยดึจากพืน้ท่ีหนว่ยความจ�าท่ีเหลืออยูแ่ละไมอ่าจเปลี่ยนแปลง

ได้ไมว่า่จะอยา่งไรก็ตาม

• ชาร์จแบตเตอร่ีก่อนจะด�าเนินการถ่ายภาพหรือใช้สายชาร์จซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม ส�าหรับการ

บนัทกึเป็นระยะเวลานาน ก่อนจะเร่ิมถ่ายภาพ คณุควรเลือกใช้การ์ดหนว่ยความจ�าท่ีมีความเร็ว

ในการเขียนข้อมลูสงูและตรวจสอบพืน้ท่ีหนว่ยความจ�าท่ียงัใช้ได้อีก

• การเลือกต�าแหนง่ AE/AF ไมส่ามารถใช้ได้กบัภาพยนตร์

การเลือกขนาดเฟรมและอัตราเร็วภาพเป็นเฟรม

ภาพยนตร์ประกอบไปด้วยภาพ (เฟรม) ชดุซึง่จะเลน่ด้วยความเร็วสงูเพ่ือสร้าง

เป็นภาพเคลื่อนไหว เลือกขนาดเฟรม (ขนาดแตล่ะเฟรมเป็นพิกเซล) และ

อตัราเร็วภาพเป็นเฟรม (อตัราท่ีเฟรมจะถกูบนัทกึ)

 1 แสดงเมนูถ่ายภาพ

กดปุ่ ม C/D เพ่ือแสดงเมนฉูาก กดปุ่ ม # เพ่ือไฮไลต์แทบ็

โหมด, กดปุ่ ม " เพ่ือไฮไลต์แทบ็เมนถู่ายภาพ และกดปุ่ ม $ เพ่ือวาง

เคอร์เซอร์ในเมนถู่ายภาพ

 2 เลือก ขนาดภาพยนตร์ หรือ อัตราเร็วภาพเป็นเฟรม

ไฮไลต์ ขนาดภาพยนตร์ หรือ อัตราเร็วภาพเป็นเฟรม แล้วกดปุ่ ม $ 

เพ่ือแสดงตวัเลือกของรายการท่ีได้เลือกไว้

 3 เลือกตวัเลือก

• ขนาดภาพยนตร์: เลือก z 640 

(640 × 480 พิกเซล) หรือ y 320 

(320 × 240 พิกเซล)

• อัตราเร็วภาพเป็นเฟรม: เลอืก 30 

เฟรม/วนิาท ี(30 fps) หรือ 15 เฟรม/

วนิาท ี(15 fps)

 4 กดปุ่ม C/D
ตวัเลือกท่ีเลือกไว้จะปรากฏบนจอแสดงภาพ



ภาพยนตร์
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3 การดภูาพยนตร์

 1 กดปุ่ม 6

กดปุ่ ม 6 เพ่ือแสดงภาพบนจอแสดงภาพ

 2 แสดงภาพยนตร์

ใช้ปุ่ ม  !, ", # และ $ เพ่ือเลื่อนไป

ตามภาพ (หน้า 27) จนกระทัง่ถงึเฟรม

แรกของภาพยนตร์ท่ีแสดงไว้ ภาพยนตร์

จะก�ากบัไว้ด้วยไอคอน 3

 3 เร่ิมแสดงภาพ

กดผลกัปุ่ ม ADJ. เพ่ือเร่ิมเลน่ 

แถบแสดงชว่งเวลาท่ีเลน่ไปจะปรากฏ

บนหน้าจอการเลน่ภาพยนตร์ คณุ

สามารถด�าเนินการได้ดงัตอ่ไปนี ้

จุดประสงค์ กดปุ่ม ค�าอธิบาย

เร่งไปข้างหน้า/

กรอกลบั
8/9

กดปุ่ ม 8 ค้างไว้เพ่ือเดนิไปหน้าอยา่งรวดเร็ว, กด 9 เพ่ือกรอกลบั 

กด 9 หรือ 8 เม่ือหยดุแสดงภาพยนตร์ชัว่คราวเพ่ือเร่งไปข้างหน้าหรือย้อน

กลบัทีละเฟรม

กด 9 หรือ 8 ค้างไว้ เม่ือหยดุแสดงภาพยนตร์ชัว่คราวเพ่ือเร่งไปข้างหน้า

หรือย้อนกลบัอยา่งช้าๆ

หยดุชัว่คราว/

เลน่ตอ่
ADJ. กดผลกัปุ่ ม ADJ. เพ่ือพกัการเลน่ กดปุ่ มนีอี้กครัง้เพ่ือเลน่ตอ่

ปรับระดบัเสียง !/" กดปุ่ ม ! เพ่ือเพ่ิมระดบัเสียง, " เพ่ือลดระดบัเสียง

2011/01/01 00:20

640VGA

àÃÔèÁ

2011/01/01 00:20

640VGA

ËÂØ´
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เพิ่มเติมเกีย่วกบัการแสดงภาพ
เพิ่มเตมิเก่ียวกับการแสดงภาพ

ในบทนีจ้ะอธิบายรายละเอียดของตวัเลือกในเมนแูสดงภาพและการดภูาพบน

จอโทรทศัน์

เมนูแสดงภาพ

 1 แสดงเมนูแสดงภาพ

กดปุ่ ม 6 แล้วกดปุ่ ม C/D

 2 เลือกรายการในเมนู

กดปุ่ ม ! หรือ " เพ่ือเลื่อนไปตามเมน ูแล้วกดปุ่ ม $ เพ่ือแสดงตวั

เลือกส�าหรับรายการท่ีไฮไลต์ไว้

เมนแูสดงภาพประกอบไปด้วยตวัเลือกดงัตอ่ไปนี ้
ตวัเลือก หน้า

ฉายสไลด์ 90

ป้องกัน 90

DPOF 92

ปรับขนาด 94

คัดลอกจากหน่วยความจ�าภายในไปยังการ์ด 94

ตวัเลือก หน้า

แก้ภาพเอียง 95

ชดเชยความสว่าง 96

ชดเชยไวต์บาลานซ์ 99

ตดัภาพ 100
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เพิ่มเติมเกีย่วกบัการแสดงภาพ

ฉายสไลด์

การเลือกตวัเลือกนีจ้ะเป็นการเปิดฉายสไลด์อตัโนมตั ิ

ภาพจะปรากฏทกุชว่งสามวินาที เม่ือภาพยนตร์ปรากฏบนจอภาพ กล้องจะ

เร่ิมแสดงภาพยนตร์โดยอตัโนมตั ิสว่นการฉายสไลด์จะเร่ิมแสดงตอ่หลงัจากท่ี

ภาพยนตร์สิน้สดุลง

การฉายสไลด์จะฉายซ�า้ไปเร่ือยๆ จนกวา่คณุจะหยดุฉาย กดปุ่ มใดๆ เพ่ือหยดุ

ฉายสไลด์

ป้องกัน

ป้องกนัภาพไมใ่ห้ถกูลบโดยไมต่ัง้ใจ

	ข้อควรระวัง

• การฟอร์แมตจะเป็นการลบไฟล์ทัง้หมด รวมถงึไฟล์ท่ีมีการป้องกนั

การป้องกันภาพทีเ่ฉพาะเจาะจง

หากต้องการป้องกนัหรือยกเลกิการป้องกนั

ไฟล์ ให้แสดงภาพ แล้วเลือก ป้องกัน ในเมนู

แสดงภาพเพ่ือแสดงตวัเลือก ไฮไลต์ 1 ไฟล์ 

แล้วกดปุ่ ม C/D

ไฟล์ท่ีป้องกนัไว้จะก�ากบัไว้ด้วยไอคอน 4:3 N10M

2011/01/01 00:20

การป้องกันหรือการถอดการป้องกันส�าหรับไฟล์ทั้งหมด

เม่ือต้องการป้องกนัไฟล์ทัง้หมด ให้เลือก ป้องกัน จากนัน้ ไฮไลต์ เลือก

ทัง้หมด แล้วกดปุ่ ม C/D หากต้องการถอดการป้องกนัออกจากไฟล์

ทกุไฟล์ ให้ไฮไลต์ ยกเลิกทัง้หมด จากนัน้ กดปุ่ ม C/D
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เพิ่มเติมเกีย่วกบัการแสดงภาพ
การเปล่ียนสถานะป้องกันของไฟล์คร้ังละหลายๆ	ไฟล์

 1 เลือก ป้องกัน ในเมนูแสดงภาพ

ในการแสดงภาพแบบหลายภาพ ให้ด�าเนินการขัน้ตอนท่ี 2 

ในการแสดงภาพแบบ 1 เฟรม ตวัเลือกจะปรากฏขึน้ ไฮไลต์ หลายภาพ 

แล้วกดปุ่ ม C/D

 2 เลือก เลือกทลีะภาพ หรือ เลือกช่วง

เลือก ป้องกัน ในเมนแูสดงภาพเพ่ือแสดงตวัเลือก หากต้องการเลือก

รูปภาพครัง้ละหนึง่ภาพ ให้ไฮไลต์ เลือกทลีะภาพ กดปุ่ ม C/D 

แล้วด�าเนินการขัน้ตอนท่ี 3 หากต้องการเลือกเป็นชว่ง ให้เลือก เลือก

ช่วง แล้วกด C/D จากนัน้ท�าตามขัน้ตอนท่ี 3.1

 3 เลือกรูปภาพ

กด !, ", # หรือ $ เพ่ือเลือกภาพ 

แล้วกด C/D เพ่ือเลือก ภาพท่ี

ป้องกนัไว้จะก�ากบัไว้ด้วยไอคอน หาก

ต้องการลบการป้องกนัออกจากภาพ ให้

ไฮไลต์ภาพดงักลา่ว แล้วกดปุ่ ม 

C/D อีกครัง้

4:3 N32/38 10M

OK DISP.

ป̂องกัน

àÅ×Í¡/Â¡àÅÔ¡ Â¡àÅÔ¡
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เพิ่มเติมเกีย่วกบัการแสดงภาพ

	 เคล็ดลับ:	การเลือกช่วง

3.1 กดปุ่ ม !, ", # หรือ $ เพ่ือไฮไลต์ภาพแรก 

จากนัน้ กดปุ่ ม C/D เพ่ือเลือกภาพท่ี

เลือกจะถกูก�ากบัไว้ด้วยไอคอน 

4:3 N32/38 10M

OK DISP.

ป̂องกัน

ÊÔé¹ÊØ´ Â¡àÅÔ¡

3.2 กดปุ่ ม !, ", # หรือ $ เพ่ือไฮไลต์ภาพ

สดุท้ายจากนัน้ กดปุ่ ม C/D เพ่ือเลือก

ภาพท่ีเลือกไว้และภาพอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นชว่งท่ีเลือก

จะก�ากบัไว้ด้วยไอคอน

4:3 N37/38 10M

OK DISP.

ป̂องกัน

ÊÔé¹ÊØ´ Â¡àÅÔ¡

• ท�าซ�า้ขัน้ตอนท่ี 3.1–3.2 เพ่ือเลือกชว่งอ่ืนๆ

• หากต้องการเลือกหรือยกเลกิการเลือกทีละภาพ ให้กดปุ่ ม ADJ. เพ่ือเปลี่ยนเป็นโหมด 

เลือกทลีะภาพ

 4 กดปุ่ม Fn2

จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะท่ีกล้องท�าการป้องกนัไฟล์ภาพท่ี

เลือกไว้ จากนัน้ กล้องจะกลบัสูโ่หมดแสดงภาพ

DPOF: การเลือกภาพส�าหรับพมิพ์

ใช้ตวัเลือกนีเ้พ่ือสร้างรายการ “ล�าดบัการพิมพ์” ดจิิตอลส�าหรับภาพท่ีต้องการ

สัง่พิมพ์และจ�านวนภาพท่ีจะพิมพ์ จากนัน้ น�าการ์ดหนว่ยความจ�าไปท่ีศนูย์

บริการพิมพ์ภาพดจิิตอลท่ีรองรับมาตรฐาน DPOF (รูปแบบค�าสัง่พิมพ์ระบบ

ดจิิตอล)

	ข้อควรระวัง

• หากคณุเลือกภาพท่ีสร้างโดยใช้ตวัเลือกคณุภาพของภาพ RAW ในการสัง่พิมพ์ ระบบจะพิมพ์

ภาพท่ีเป็นไฟล์ JPEG เทา่นัน้

• DPOF จะไมส่ามารถใช้ได้กบัภาพท่ีบนัทกึไว้ในหนว่ยความจ�าภายในของกล้อง
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เพิ่มเติมเกีย่วกบัการแสดงภาพ
การเลือกภาพเพียงบางส่วนเพ่ือส่ังพมิพ์

แสดงภาพท่ีจะเพ่ิมในการเลือก DPOF แล้ว

เลือก DPOF ในเมนแูสดงภาพเพ่ือแสดงตวั

เลือก ไฮไลต์ 1 ไฟล์ แล้วกดปุ่ ม C/D
กด # หรือ $ เพ่ือเลือกภาพ แล้วกด 

C/D เพ่ือเลือก

การเลือกภาพทั้งหมดเพ่ือส่ังพมิพ์

เม่ือต้องการเลือกภาพทัง้หมดเพ่ือพิมพ์ ให้เลือก DPOF จากนัน้ ไฮไลต์ เลือก

ทัง้หมด แล้วกดปุ่ ม C/D หากต้องการลบภาพทัง้หมดออกจาก

ล�าดบัการพิมพ์ ให้ไฮไลต์ ยกเลิกทัง้หมด แล้วกดปุ่ ม C/D

การเลือกหลายภาพเพื่อส่ังพมิพ์

เลือกภาพในการดภูาพแบบหลายเฟรม

 1 เลือก DPOF

กดปุ่ ม C/D ในการแสดงภาพแบบหลายภาพเพ่ือเปิดเมนแูส

ดงภาพไฮไลต์ DPOF แล้วกดปุ่ ม $

 2 เลือกรูปภาพ แล้วเลือกจ�านวนที่จะพมิพ์

กด # หรือ $ เพ่ือเลือกภาพ แล้วกด ! หรือ " เพ่ือเลือกจ�านวนท่ีจะ

พิมพ์ หากต้องการลบภาพออกจากล�าดบัการพิมพ์ให้กดปุ่ ม " จน

กระทัง่จ�านวนพิมพ์เปลี่ยนเป็นศนูย์

 3 กดปุ่ม C/D
จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะท่ีกล้องก�าลงัสร้างล�าดบัการพิมพ์

	หมายเหตุ

• ส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการลบภาพทัง้หมดออกจากล�าดบัการพิมพ์ โปรดดหูน้า 92
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เพิ่มเติมเกีย่วกบัการแสดงภาพ

ปรับขนาด: การสร้างส�าเนารูปถ่ายขนาดเล็ก

หากต้องการสร้างส�าเนาขนาดเลก็ส�าหรับภาพปัจจบุนั ให้เลือก ปรับขนาด

ในเมนแูสดงภาพ แล้วเลือกขนาดจาก a 4:3 F หรือ z 4:3 F

	หมายเหตุ

• ส�าเนาภาพทัง้หมดจะมีอตัราสว่นภาพ 4:3 ส�าเนาภาพท่ีสร้างจากภาพท่ีมีอตัราสว่นภาพ 3:2, 

1:1 หรือ 16:9 จะมีกรอบสีด�า

• ภาพยนตร์และภาพคณุภาพ RAW จะไมส่ามารถปรับขนาดได้

คัดลอกจากหน่วยความจ�าภายในไปยังการ์ด

หากต้องการคดัลอกไฟล์ทัง้หมดไปท่ีการ์ดหนว่ยความจ�า ให้ใสก่าร์ดหนว่ย

ความจ�าลงในกล้อง แล้วเลือก คัดลอกจากหน่วยความจ�าภายในไปยัง

การ์ด จากเมนแูสดงภาพ 

	ข้อควรระวัง

• จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพหากพืน้ท่ีวา่งในการ์ดหนว่ยความจ�ามีไมเ่พียงพอท่ีจะเก็บไฟล์

ภาพทัง้หมดจากหนว่ยความจ�าภายในได้ หากต้องการคดัลอกเฉพาะไฟล์จ�านวนหนึง่ท่ีมีขนาด

พอดีกบัพืน้ท่ีท่ีเหลืออยู ่ให้ไฮไลต์ ใช้ แล้วกดปุ่ ม C/D หากต้องการออกโดยไมค่ดัลอก

ไฟล์ ให้เลือก ไม่

• ไฟล์จากการ์ดหนว่ยความจ�าจะไมส่ามารถคดัลอกไปท่ีหนว่ยความจ�าภายในได้
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แก้ภาพเอียง

สร้างส�าเนาภาพท่ีผา่นขัน้ตอนการแก้ไขมมุส�าหรับวตัถทุรงสี่เหลี่ยม เชน่ 

กระดานข้อความหรือนามบตัร

 1 แสดงภาพ

แสดงภาพท่ีจะประมวลผลในโหมดแสดงภาพ

 2 เลือก แก้ภาพเอียง

กดปุ่ ม C/D เพ่ือแสดงเมนแูสดงภาพ แล้วไฮไลต์ แก้ภาพเอียง 

จากนัน้ กดปุ่ ม $ 

หากกล้องตรวจพบวตัถท่ีุควรแก้ไขมมุมองภาพ วตัถจุะปรากฏขึน้โดยมี

กรอบสีส้มล้อมรอบ กล้องสามารถตรวจแก้ไขการเอียงได้ถงึห้าแบบ หาก

ต้องการเลอืกแบบอ่ืน ให้กดปุ่ ม $ หรือกดปุ่ ม ! เพ่ือออกโดยไมท่�าการ

ปรับมมุ หากกล้องไมส่ามารถตรวจพบวตัถ ุข้อความแสดงข้อผิดพลาด

จะปรากฏขึน้

 3 กดปุ่ม C/D
จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะท่ีกล้องก�าลงัคดัลอกภาพ

	ข้อควรระวัง

• ฟังก์ชนัแก้ภาพเอียงจะมีให้เลือกใช้ในภาพน่ิงท่ีถ่ายด้วยกล้องนีเ้ทา่นัน้ การแก้ภาพเอียงจะ

สามารถใช้ได้เฉพาะกบัภาพน่ิงท่ีถ่ายด้วยกล้องนีเ้ทา่นัน้ ไมส่ามารถใช้ได้กบัภาพยนตร์หรือภาพ

ท่ีถ่ายโดยใช้ ต่อเน่ือง S หรือ ต่อเน่ือง M 

• เม่ือใช้กบัภาพท่ีถ่ายโดยใช้ตวัเลือกคณุภาพระดบั RAW ซึง่ได้เลือกไว้ให้เป็นคณุภาพของภาพ 

(หน้า 53) การแก้ภาพเอียงจะสามารถใช้ได้เฉพาะไฟล์ JPEG เทา่นัน้
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	หมายเหตุ

• ไฟล์ส�าเนาจะมีขนาดเดียวกนักบัภาพต้นฉบบั 

• หากต้องการลดเวลาท่ีจะใช้ ให้สร้างส�าเนาขนาดเลก็ส�าหรับภาพต้นฉบบัโดยใช้ ปรับขนาด 

(หน้า 94) แล้วท�าการแก้ภาพเอียงจากภาพส�าเนา

• ทัง้นี ้คณุสามารถใช้ฟังก์ชนัแก้ภาพเอียงในขณะท่ีก�าลงัถ่ายภาพได้ (หน้า 42 และ 47)

ชดเชยความสว่าง

สร้างส�าเนาภาพท่ีผา่นการประมวลผลเพ่ือปรับความสวา่งและความเข้มแสง 

อัตโนมัต:ิ	แก้ระดับอัตโนมัติ

 1 แสดงภาพ

แสดงภาพท่ีจะประมวลผลในโหมดแสดงภาพ

 2 เลือก ชดเชยความสว่าง

กดปุ่ ม C/D เพ่ือแสดงเมนแูสดงภาพ แล้วไฮไลต์ ชดเชยความ

สว่าง จากนัน้ กดปุ่ ม $

 3 เลือก อัตโนมัติ

ไฮไลต์ อัตโนมัต ิแล้วกดปุ่ ม $ หาก

กล้องสร้างส�าเนาภาพได้ ภาพตวัอยา่ง

จะปรากฏบนจอภาพโดยจะมีภาพ

ต้นฉบบัแสดงท่ีด้านบนซ้ายของจอภาพ

สว่นส�าเนาภาพท่ีแก้ไขแล้วจะอยูท่าง

ด้านขวา หากกล้องไมส่ามารถสร้างไฟล์

ส�าเนาได้ จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏบนจอภาพและ

กล้องจะออกไปท่ีเมนแูสดงภาพ

 4 กดปุ่ม C/D
กด C/D เพ่ือคดัลอกภาพ (หากต้องการออกโดยไมส่ร้างส�าเนา

ภาพ ให้กดปุ่ ม DISP.) จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะท่ีกล้อง

ก�าลงัคดัลอกภาพ
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ปรับเอง:	แก้ไขความสว่างแบบปรับเอง

 1 เลือก ปรับเอง

แสดงภาพท่ีจะประมวลผล แล้วเลือก ชดเชยความสว่าง > ปรับเอง 

ในเมนแูสดงภาพ

 2 เลือกจุดมืด จุดสว่าง หรือจุดกึ่งกลาง

ภาพตวัอยา่งจะมีกราฟคา่แสงแสดง

พิกเซลของความสวา่งในระดบัตา่งๆ 

ปรากฏขึน้ในภาพ โดยจะมีจดุสีด�า 

(พืน้ท่ีมืด) ทางด้านซ้ายและจดุสีขาว 

(พืน้ท่ีสวา่ง) ทางด้านขวา กดปุ่ ม ADJ. 

เพ่ือแสดงจดุด�า จดุกลาง และจดุขาว

ตามล�าดบั แล้วกด # หรือ $ เพ่ือจดั

ต�าแหนง่จดุท่ีเลือกไว้เพ่ือให้ภาพมีความสวา่งและความเข้มแสงท่ีดีขึน้

หากต้องการความชว่ยเหลือ กดปุ่ ม Fn2 กดปุ่ มนีอี้กครัง้เพ่ือกลบัสูห่น้า

จอภาพตวัอยา่ง

 3 กดปุ่ม C/D
กด C/D เพ่ือคดัลอกภาพ (หากต้องการออกโดยไมส่ร้างส�าเนา

ภาพ ให้กดปุ่ ม DISP.) จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะท่ีกล้อง

ก�าลงัคดัลอกภาพ

จากซ้ายไปขวา: จดุด�า, จดุ

กลาง, จดุขาว
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	 เคล็ดลับ:	การเลือกจุดด�า	จุดขาว	และจุดกลาง

• การปรับความสว่าง: หากต้องการให้ภาพสวา่งขึน้ ให้

เลื่อนจดุกลางไปทางซ้าย การเลื่อนจดุกลางไปทางขวาจะ

ท�าให้ภาพมืดลง

• การปรับปริมาณแสง: หากภาพสวา่งมากเกินไปให้

เลื่อนจดุด�าไปทางขวาจนจดุดงักลา่วเรียงกนักบัจดุมืด

ท่ีสดุในกราฟคา่แสง หากภาพมีแสงน้อยเกินไป ให้เลื่อน

จดุขาวไปทางซ้ายจนจดุดงักลา่วเรียงกนักบัจดุท่ีสวา่ง

ท่ีสดุ จากนัน้ คณุสามารถเลื่อนจดุกลางไปทางซ้ายหรือ

ทางขวาเพ่ือปรับความสวา่งได้

การแกไ้ขการเปิดรบัแสงมากเกินไป

• การเพิ่มความเข้มแสง: หากต้องการเพ่ิมความเข้มแสง 

ให้ปรับจดุด�ากบัจดุขาวให้อยูใ่นแนวเดียวกนักบัจดุท่ีมืด

ท่ีสดุกบัจดุท่ีสวา่งท่ีสดุ คณุสามารถเลื่อนจดุกลางไปทาง

ซ้ายหรือทางขวาเพ่ือปรับความสวา่งได้

	ข้อควรระวัง

• ฟังก์ชนัการแก้ไขความสวา่งจะมีให้เลือกใช้ในภาพน่ิงท่ีถ่ายด้วยกล้องนีเ้ทา่นัน้ ฟังก์ชนันีจ้ะไมมี่

ให้เลือกใช้ในโหมดภาพยนตร์หรือในภาพท่ีถ่ายโดยใช้ฟังก์ชนั ต่อเน่ือง S หรือ ต่อเน่ือง M 

• ผลลพัธ์อาจไมเ่ป็นไปตามท่ีต้องการเม่ือใช้กบัภาพโมโนโครม

• แม้วา่ฟังก์ชนัการแก้ไขความสวา่งจะน�ามาใช้ได้หลายๆ ครัง้ แตก่ารบีบอดัขนาดภาพทกุครัง้ท่ี

ระบบบนัทกึภาพท่ีท�าการแก้ไขจะท�าให้คณุภาพของภาพลดลง
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ชดเชยไวต์บาลานซ์

สร้างส�าเนาภาพท่ีท�าการแก้ไขโดยใช้ไวต์บาลานซ์

 1 แสดงภาพ

แสดงภาพท่ีจะคดัลอกในโหมดแสดงภาพ

 2 เลือก ชดเชยไวต์บาลานซ์

กดปุ่ ม C/D เพ่ือแสดงเมนแูสดงภาพ จากนัน้ ไฮไลต์ ชดเชย

ไวต์บาลานซ์ แล้วกดปุ่ ม $

 3 ปรับไวต์บาลานซ์
ใช้ !, ", # หรือ $ เพ่ือปรับไวต์

บาลานซ์

กดปุ่ ม DISP. เพ่ือรีเซต็ชดเชยไวต์

บาลานซ์เป็นคา่กลาง (หากต้องการดู

หรือซอ่นวิธีใช้ ให้กดปุ่ ม Fn2)

 4 กดปุ่ม C/D
กดปุ่ ม C/D เพ่ือคดัลอกภาพ (หากต้องการออกโดยไมส่ร้าง

ส�าเนาภาพ ให้กดปุ่ ม DISP. สองครัง้) จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพ

ขณะท่ีกล้องก�าลงัคดัลอกภาพ

	ข้อควรระวัง

• ฟังก์ชนัชดเชยไวต์บาลานซ์จะมีให้เลือกใช้กบัภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องนีเ้ทา่นัน้ ฟังก์ชนันีจ้ะไมมี่ให้

เลือกใช้ในโหมดภาพยนตร์หรือในภาพท่ีถ่ายโดยใช้ฟังก์ชนั ต่อเน่ือง S หรือ ต่อเน่ือง M 

• ผลลพัธ์อาจไมเ่ป็นไปตามท่ีต้องการเม่ือใช้กบัภาพโมโนโครม

• แม้วา่ฟังก์ชนัชดเชยไวต์บาลานซ์จะน�ามาใช้ได้หลายๆ ครัง้ แตก่ารบีบอดัขนาดภาพทกุครัง้ท่ี

ระบบบนัทกึภาพท่ีท�าการแก้ไขจะท�าให้คณุภาพของภาพลดลง
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ตดัภาพ

สร้างส�าเนาของภาพท่ีตดัสว่น

 1 แสดงภาพ

แสดงภาพท่ีจะประมวลผลในโหมดแสดงภาพ

 2 เลือก ตดัภาพ

กด C/D เพ่ือแสดงเมนแูสดง

ภาพ เลือก ตดัภาพ แล้วกด $

 3 ตดัภาพ

กด !, ", # หรือ $ เพ่ือย้ายกรอบตดั

ภาพ และ 9 หรือ 8 เพ่ือเปลี่ยนขนาด

ตดัภาพ แล้วกดปุ่ ม ADJ. เพ่ือเปลี่ยนอตัราสว่นภาพของกรอบตดัภาพ 

(4:3/1:1)

หากต้องการความชว่ยเหลือ ให้กด Fn2 แล้วกดปุ่ มนีอี้กครัง้เพ่ือกลบัไป

ยงัจอภาพก่อนหน้านี ้

 4 กด C/D
กด C/D เพ่ือบนัทกึส�าเนา จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพ

ขณะท่ีกล้องก�าลงัคดัลอกภาพ

	ข้อควรระวัง

• การตดัภาพจะสามารถใช้ได้เฉพาะกบัภาพน่ิงท่ีถ่ายด้วยกล้องนีเ้ทา่นัน้

• ภาพท่ีถ่ายในโหมด RAW จะไมส่ามารถตดัภาพได้

• แม้วา่การตดัภาพจะสามารถท�าได้หลายๆ ครัง้ แตจ่ะท�าให้คณุภาพของภาพลดลง
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	หมายเหตุ

• ภาพท่ีตดัจะถกูบนัทกึด้วยคณุภาพละเอียด

• ขนาดของกรอบตดัภาพจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัขนาดเดมิของภาพ

• ขนาดของภาพท่ีตดัจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัขนาดเดมิของภาพและกรอบตดัภาพ

การดภูาพบนหน้าจอโทรทศัน์

หากต้องการดภูาพบนจอโทรทศัน์ ให้เช่ือมตอ่กล้องโดยใช้สาย AV หรือสาย 

HDMI ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

	ข้อควรระวัง

• ระบบจะปิดจอแสดงภาพและล�าโพงกล้อง และจะแสดงภาพน่ิงและภาพยนตร์บนหน้าจอ

โทรทศัน์

• ห้ามเคลื่อนย้ายกล้องโดยท่ีมีสาย AV หรือสาย HDMI เช่ือมตอ่อยูก่บักล้อง

การเช่ือมต่อกับโทรทศัน์โดยใช้สาย	AV

เช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัอปุกรณ์ AV ท่ีมีชอ่งรับสญัญาณภาพโดยใช้สาย AV 

(AV-1)

 1 ปิดกล้อง

ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดกล้องแล้ว ก่อนท่ีจะท�าการเช่ือมตอ่หรือถอดสาย

สญัญาณภาพ/เสียงออก

 2 ต่อสายสัญญาณภาพ/เสียงเข้ากับโทรทศัน์

 3 ต่อกล้อง

เปิดฝาปิดชอ่งเสียบ แล้วเสียบสายลงใน

ขัว้ทัว่ไปส�าหรับพอร์ต USB / สญัญาณ 

AV  หา้มใชแ้รงดนั
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 4 ปรับช่องรับสัญญาณที่โทรทศัน์ไปที่ช่องวดิโีอ

เลือกสญัญาณภาพ อา่นรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้จากคูมื่อการใช้งาน

โทรทศัน์

 5 เปิดกล้อง

	หมายเหตุ

• กล้องเคร่ืองนีร้องรับมาตรฐานสญัญาณภาพตอ่ไปนี ้NTSC (ใช้ในอเมริกาเหนือ, คาริบเบียน, 

ละตนิอเมริกาบางสว่น และเอเชียตะวนัออกบางประเทศ) และ PAL (ใช้ในสหราชอาณาจกัรและ

หลายๆ ประเทศในยโุรป, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เอเชียและแอฟริกาบางสว่น) ไมร่องรับระบบ 

SECAM ก่อนจะขนสง่จากโรงงาน กล้องเคร่ืองนีไ้ด้รับการตัง้คา่ให้ตรงกบัมาตรฐานท่ีใช้ใน

ภมิูภาคหรือประเทศของคณุ คณุควรเลือกโหมดภาพท่ีเหมาะสมก่อนจะเช่ือมตอ่กล้องกบั

อปุกรณ์อ่ืนท่ีใช้สญัญาณภาพแตกตา่งกนั (หน้า 133)

การเช่ือมต่อกับโทรทศัน์โดยใช้สาย	HDMI

เช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัอปุกรณ์ AV ท่ีมีชอ่งเสียบสาย HDMI โดยใช้สาย HDMI 

(HC-1) ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

 1  ปิดกล้อง

ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดกล้องแล้ว ก่อนท่ีจะท�าการเช่ือมตอ่หรือถอดสาย 

HDMI

 2 เช่ือมต่อสาย HDMI กับโทรทศัน์

 3 เช่ือมต่อกล้อง

เปิดฝาปิดชอ่งเสียบ แล้วเสียบสายลงใน

ชอ่งเสียบสาย HDMI หา้มใชแ้รงดนั

 4 ปรับช่องรับสัญญาณที่โทรทศัน์ไปที่

ช่องวดิโีอ

เลือกสญัญาณภาพ อา่นรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้จากคูมื่อการใช้งาน

โทรทศัน์
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 5  เปิดกล้อง

	หมายเหตุ

• หากเช่ือมตอ่หรือถอดสาย HDMI จอภาพจะเปลี่ยนเป็นมมุมองแบบ 1 เฟรม

• หากเลือก อัตโนมัต ิส�าหรับความละเอียดของสญัญาณภาพโดยใช้สาย HDMI หากความ

ละเอียดของภาพท่ีปรากฏบนโทรทศัน์ต�่าเกินไปเม่ือตัง้คา่ อัตโนมัต ิให้เลือก 1080i, 720P หรือ 

480P ใน สัญญาณ HDMI ในเมนตูัง้คา่ (หน้า 134)
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การพมิพ์รูปภาพ

คณุสามารถเช่ือมตอ่กล้องนีก้บัเคร่ืองพิมพ์ได้โดยใช้สาย USB ท่ีให้มาพร้อม

กล้อง และสัง่พิมพ์ภาพทางกล้องได้โดยตรงโดยไมต้่องใช้คอมพิวเตอร์

	ข้อควรระวัง

• คณุไมส่ามารถสัง่พิมพ์ภาพยนตร์ได้ 

• หากคณุเลือกภาพท่ีสร้างโดยใช้ตวัเลือกคณุภาพของภาพ RAW ในการสัง่พิมพ์ ระบบจะพิมพ์

ภาพท่ีเป็นไฟล์ JPEG เทา่นัน้

	หมายเหตุ

• กล้องนีร้องรับระบบ PictBridge ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีใช้กบัอยา่งกว้างขวางในการพิมพ์ภาพ

โดยตรง ซึง่ฟังก์ชนัการสัง่พิมพ์ภาพโดยตรงนีจ้ะสามารถเลือกใช้ได้กบัเคร่ืองพิมพ์ท่ีรองรับระบบ 

PictBridge เทา่นัน้ โปรดตรวจสอบข้อมลูวา่เคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้รองรับระบบ PictBridge หรือไมไ่ด้

จากเอกสารท่ีให้มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

• ต้องเลือก PTP ส�าหรับ การเช่ือมต่อผ่าน USB ในเมนตูัง้คา่ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประเภทของ

เคร่ืองพิมพ์

การเช่ือมต่อกล้อง

เช่ือมตอ่กล้องกบัเคร่ืองพิมพ์โดยใช้สาย USB ท่ีให้มาพร้อมกล้อง

 1 ปิดกล้อง

ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดกล้องแล้ว ก่อนท่ีจะท�าการเช่ือมตอ่หรือถอดสาย 

USB

 2 ต่อสาย USB กับเคร่ืองพมิพ์

ตอ่สาย USB กบัเคร่ืองพิมพ์ แล้วเปิดเคร่ืองพิมพ์
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 3 ต่อกล้อง
เปิดฝาปิดชอ่งเสียบ แล้วเสียบสายลงใน

ขัว้ทัว่ไปส�าหรับพอร์ต USB / สญัญาณ 

AV 

กดปุ่ ม ADJ. กล้องจะเปิดการท�างาน

และจะมีข้อความปรากฏบนจอภาพ กด

ปุ่ ม ADJ. อีกครัง้ทนัที

	หมายเหตุ

• หากคณุไมก่ดผลกัปุ่ ม ADJ. ในขณะท่ีข้อความข้างต้นปรากฏบนจอภาพ เม่ือเวลาผา่นไป

สองวินาที อาจมีข้อความอ่ืนซึง่ระบวุา่กล้องก�าลงัเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์มาแทนท่ี

ข้อความนัน้ ปิดกล้อง แล้วกดปุ่ ม ADJ. อีกครัง้

ข้อความจะถกูแทนท่ีด้วยจอแสดง PictBridge หากจอแสดง 

PictBridge ไมป่รากฏขึน้ แสดงวา่กล้องก�าลงัสร้างการเช่ือมตอ่กบั

เคร่ืองพิมพ์

	ข้อควรระวัง

• ห้ามใช้แรงดนัเม่ือเช่ือมตอ่สาย USB หรือเม่ือใช้งานกล้องโดยท่ีตอ่กบัสาย USB ไว้
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การพมิพ์

	ข้อควรระวัง

• ห้ามถอดสาย USB ขณะท่ีเคร่ืองพิมพ์ก�าลงัท�างาน

• หากมีข้อผิดพลาดปรากฏขึน้บนจอภาพขณะท่ีเคร่ืองก�าลงัพิมพ์ภาพ ให้ตรวจสอบเคร่ืองพิมพ์ 

และด�าเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

การพมิพ์หน่ึงภาพหรือภาพทัง้หมด

 1 เลือกภาพ

เม่ือต้องการเลือกภาพ ให้กด # หรือ $ จนกวา่ภาพท่ีต้องการปรากฏ

ขึน้ในจอแสดง PictBridge แล้วกดปุ่ ม ADJ. ให้เลือก 1 ไฟล์ แล้วกด 

C/D

หากต้องการพิมพ์ภาพทัง้หมดหนึง่ชดุ ให้กดปุ่ ม ADJ. เลือก ทกุไฟล์ 

แล้วกด C/D

 2 ปรับการตัง้ค่าเคร่ืองพมิพ์

เลือกรายการ แล้วกด $ เพ่ือดตูวัเลือกท่ี

สามารถเลือกใช้ได้ หรือเลือก 

เคร่ืองพมิพ์ เพ่ือใช้คา่ตัง้จากโรงงาน

ส�าหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีเช่ือมตอ่อยู ่(ตวั

เลือกท่ีเลือกใช้ได้อาจแตกตา่งกนั ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัประเภทของเคร่ืองพิมพ์ท่ีเช่ือมตอ่ หากเคร่ืองพิมพ์ไมร่องรับจะ

ไมส่ามารถเลือกใช้บางรายการได้) 

กด ! หรือ " เพ่ือเลือกตวัเลือก แล้วกด C/D
รายการ ค�าอธิบาย

ขนาดกระดาษ เลือกขนาดกระดาษ

ชนิดกระดาษ เลือกชนิดกระดาษ

รูปแบบ เลือกจ�านวนภาพตอ่หน้า
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รายการ ค�าอธิบาย

วันที่พมิพ์

ใสเ่วลาและวนัท่ีท่ีบนัทกึภาพ อา่นรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกล�าดบัการ

แสดงตามวนัท่ีและเวลาได้ท่ีหน้า 17 หากถ่ายภาพโดยใช้ฟังก์ชนั พมิพ์วันที่

บนภาพ (หน้า 76) เคร่ืองจะพิมพ์เฉพาะวนัท่ีพิมพ์ลงบนภาพเทา่นัน้

พมิพ์ช่ือไฟล์ ใสช่ื่อไฟล์

ปรับภาพดทีี่สุด เลือกวา่จะปรับหรือไมป่รับข้อมลูภาพให้ดีท่ีสดุ

ขนาดพมิพ์ เลือกขนาดพิมพ์

คุณภาพพมิพ์ เลือกคณุภาพพิมพ์

รายงานพมิพ์ * พิมพ์รายงาน 

จ�านวนพมิพ์ เลือกจ�านวนภาพท่ีจะพิมพ์

ประหยัดหมกึ * ใช้ปริมาณหมกึน้อยลงขณะพิมพ์ภาพ

1 ด้าน/2 ด้าน * พิมพ์ลงกระดาษเพียงด้านเดียวหรือทัง้สองด้าน

* เฉพาะเคร่ืองพิมพ์ Ricoh เทา่นัน้ อา่นรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ีเวบ็ไซต์ http://www.ricoh.com/

 3 เร่ิมพมิพ์ภาพ

กด C/D เม่ือเมนใูนขัน้ตอนท่ี 2 ปรากฏขึน้ ข้อความจะปรากฏ

บนจอภาพขณะท่ีเคร่ืองก�าลงัพิมพ์ หากต้องการออกก่อนท่ีการพิมพ์

ภาพจะเสร็จสมบรูณ์ ให้กดปุ่ ม DISP. จอแสดง PictBridge จะปรากฏ

ขึน้เม่ือการพิมพ์ภาพเสร็จสมบรูณ์
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การพมิพ์ภาพหลายภาพ

 1 กดปุ่ม 9 ในจอแสดง PictBridge

ภาพจะปรากฏบนจอภาพแบบหลายภาพ

 2 เลือกภาพ

ไฮไลต์ภาพ จากนัน้ กดปุ่ ม C/D

 3 เลือกจ�านวนพมิพ์

กดปุ่ ม ! หรือ " เพ่ือเลือกจ�านวนพิมพ์ 

ภาพท่ีเลือกไว้จะมีไอคอน  ก�ากบัไว้ 

หากต้องการยกเลกิการเลือกภาพ ให้กด

ปุ่ ม " จนกระทัง่จ�านวนพิมพ์เปลี่ยนเป็น

ศนูย์

4:3 N10M

OK

¾ÔÁ¾‹ Å‡ÒÊØ´

ä»¢ˆÒ§Ë¹ˆÒ

กด # หรือ $ เพ่ือเลือกภาพอ่ืนๆ เพ่ิม แล้วกด ! หรือ " เพ่ือเลือก

จ�านวนท่ีจะพิมพ์

 4 ปรับการตัง้ค่าเคร่ืองพมิพ์

กดปุ่ ม C/D เพ่ือแสดงเมนพิูมพ์โดยตรง ปรับการตัง้คา่ตามท่ี

ได้อธิบายไว้ในหน้า 106

 5 เร่ิมพมิพ์ภาพ

กด C/D เม่ือเมนพิูมพ์ปรากฏขึน้ ข้อความจะปรากฏบน

จอภาพขณะท่ีเคร่ืองก�าลงัพิมพ์ หากต้องการออกก่อนท่ีการพิมพ์ภาพ

จะเสร็จสมบรูณ์ ให้กดปุ่ ม DISP. จอแสดง PictBridge จะปรากฏขึน้

เม่ือการพิมพ์ภาพเสร็จสมบรูณ์
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เมนู ตัง้ค่า
เมนูตัง้ค่า

คณุสามารถเปิดใช้เมนตูัง้คา่จากเมนแูสดงภาพและเมนถู่ายภาพได้ (หน้า 49 

และ 89)

ในเมนตูัง้คา่จะมีแทบ็ตัง้คา่เมนกู�าหนดเองและแทบ็ตัง้คา่

 1 แสดงเมนู

กด C/D เพ่ือแสดงเมนสู�าหรับโหมดปัจจบุนั (ในโหมดเลือก

ฉาก แทบ็ โหมด จะปรากฏขึน้)

 2 เลือกแทบ็เมนู

กด # เพ่ือเลือกแทบ็ส�าหรับเมนปัูจจบุนั 

แล้วกด ! หรือ " เพ่ือเลือกแทบ็ตัง้คา่

เมนกู�าหนดเองหรือแทบ็ตัง้คา่ กดปุ่ ม $ 

เพ่ือวางเคอร์เซอร์ลงในแทบ็ท่ีเลือก

1

2

1 แท็บตัง้ค่าเมนูก�าหนดเอง

2 แท็บตัง้ค่า

 3 เลือกรายการในเมนู

กดปุ่ ม ! หรือ " เพ่ือไฮไลต์รายการในเมน ูแล้วกดปุ่ ม $ เพ่ือแสดงตวั

เลือกส�าหรับรายการท่ีไฮไลต์ไว้

 4 เลือกตวัเลือก

กด ! หรือ " เพ่ือเลือกตวัเลือก แล้วกด C/D เพ่ือเลือก (ขัน้

ตอนในบางรายการอาจแตกตา่งกนั)
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แทบ็ตัง้คา่เมนกู�าหนดเองประกอบไปด้วยตวัเลือกตอ่ไปนี ้

ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

ก�าหนดค่าตัง้เอง — 112

เรียกด ูค่าตัง้เอง — 114

แก้ไข ค่าตัง้เอง — 115

ตัง้ค่าการท�างานปุ่มFn ปิด 117

สมดุลแสงขาวใน ค่าตัง้เอง ปิด 117

ตัง้ค่าผลักปุ่ม ADJ 1 ไวต์บาลานซ์ 117

ตัง้ค่าผลักปุ่ม ADJ 2 ความไวแสง 117

ตัง้ค่าผลักปุ่ม ADJ 3 คณุภาพ 117

ตัง้ค่าผลักปุ่ม ADJ 4 รูปภาพ 117

ตัง้ค่าผลักปุ่ม ADJ 5 วดัแสง 117

ยืนยันชัตเตอร์ ADJ ปิด 118

ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn
ถ่ายคร่อม

อตัโนมตัิ
119

ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

สลับการจบัคู่ปุ่ม Fn ตัง้คา่จบัคูF่n 1 120

ปุ่มซูม ชดเชยแสง 121

ไฟปุ่มเปิดปิด เปิด 121

ตวัเลือกแป้นหมุนในโหมดดูภาพ คา่ตัง้ 1 121

ตวัเลือกบนแป้นหมุนในโหมด M คา่ตัง้ 1 121

โหมด M แบบกดครัง้เดยีว ปรับชอ่งรับแสง 122

ควบคุมความไวแสงด้วยปุ่ม 

ADJ.
ปิด 122

ลบค่าตัง้เอง — 122

ใช้ค่าตัง้จากโรงงาน — —

	หมายเหตุ

• การตัง้คา่ตา่งๆ ยกเว้น ก�าหนดค่าตัง้เอง ในการตัง้คา่เมนกู�าหนดเองสามารถรีเซต็เป็นคา่ตัง้

จากโรงงานด้วย ใช้ค่าตัง้จากโรงงาน 
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เมนู ตัง้ค่า
แทบ็เมนตูัง้คา่ประกอบไปด้วยตวัเลือกดงัตอ่ไปนี ้

ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

ฟอร์แมท [การ์ด] — 123

ฟอร์แมท [หน่วยความจ�า

ภายใน]
— 123

ความสว่างจอ LCD อตัโนมตัิ 123

ตัง้ค่าระดบัขัน้ ISO 1EV 124

ตัง้ความไวแสงสูงอัตโนมัติ

ความไวแสง

สงูสดุ: AUTO 

400

เปลี่ยน

ชตัเตอร์สปีด: 

อตัโนมตัิ

124

ไฟช่วยหา AF เปิด 124

เสียงการท�างาน ทัง้หมด 125

ตัง้ระดบัเสียง
   

(ปานกลาง)
125

เวลายืนยันภาพบนจอ LCD 0.5 วินาที 125

ปิดอัตโนมัติ 5 นาที 125

โหมดพกั ปิด 126

ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ เปิด 126

แสดงตวัเลือกระยะ AF ปิด 126

ตัง้ระดบั ระดบั+มมุเอียง 126

การปรับตัง้ระดบั (มุมเอียง) — 126

ตวัเลือกแสดงตารางการจดัภาพ 127

เฟรมแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ ปิด 127

ตวัเลือก ค่าแรกเร่ิม หน้า

โหมดแสดงข้อมูล ปิด 128

ขยายสูงสุดโดยซูมครัง้เดยีว 9.8 × 128

หมุนภาพอัตโนมัติ เปิด 129

แสดงส่วนสีขาวล้วน ปิด 129

ตวัเลือกล�าดบัการเล่น วนั/เวลาถ่าย 130

ตัง้ค่า RAW/JPEG ละเอียด 130

ตัง้ชุดแถบสี sRGB 130

พืน้ที่วัดแสงส�าหรับปรับไวต์

บาลานซ์เอง
เฉพาะจดุ 131

ภาพดจิติอลซูม ปกติ 131

บนัทกึต�าแหน่งเมนูเคอร์เซอร์ ปิด 131

หมายเลขล�าดบัของการ์ด เปิด 132

ตัง้วันที่ — 133

Language/N (แตกตา่งกนั 1) 133

โหมดสัญญาณวดิโีอออก (แตกตา่งกนั 1) 133

การเช่ือมต่อผ่าน USB สว่นความจ�า 133

สัญญาณ HDMI อตัโนมตัิ 134

ยืนยันเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ — 134

ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ Eye-Fi 2 เปิด 134

แสดงการเช่ือมต่อ Eye-Fi 2 — 134

1 แตกตา่งกนัตามประเทศและภมิูภาคท่ีจดัจ�าหนา่ย

2 ปรากฏเฉพาะเม่ือใช้การ์ด Eye-Fi
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ตัง้ค่าเมนูก�าหนดเอง

ก�าหนดค่าตัง้เอง

คณุสามารถบนัทกึการตัง้คา่การถ่ายภาพท่ีใช้บอ่ยได้ถงึ 18 รูปแบบ (12 ใน

หนว่ยความจ�าภายในและ 6 ในการ์ดหนว่ยความจ�า) และเรียกใช้การตัง้คา่

เหลา่นัน้ได้งา่ยโดยก�าหนดการตัง้คา่ให้กบั MY1, MY2 หรือ MY3 ของแป้น

หมนุเลือกโหมด (หน้า 48)

 1 ปรับการตัง้ค่า

ตัง้คา่กล้องให้เป็นคา่ท่ีต้องการ การตัง้คา่ตอ่ไปนีส้ามารถบนัทกึไว้ใน

กล้องได้:

• การตัง้ค่ากล้อง: โหมดถ่ายภาพ (5, P, A, S, M หรือ 4), 

ชอ่งรับแสง (โหมด A และ M), ความเร็วชตัเตอร์ (โหมด S และ M), 

โหมดต�าแหนง่โฟกสัส�าหรับการปรับโฟกสัด้วยตนเอง, โหมดถ่ายภาพ

ระยะใกล้, โหมดแฟลช, โหมดตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง และโหมด

แสดงข้อมลู

• ตวัเลือกเมนูถ่ายภาพ: ตวัเลือกทัง้หมดยกเว้น การถ่ายภาพซ้อน, 

ถ่ายภาพตามช่วงเวลา, อัตราขยาย(MF), ใช้ค่าตัง้จากโรงงาน, 

ปรับช่องรับแสงอัตโนมัต,ิ ปรับความเร็วชัตเตอร์ออโต้ และ 

เปล่ียนโหมดถ่ายภาพ คา่ชดเชยไวต์บาลานซ์จะถกูบนัทกึไว้หาก

เปิดใช้ สมดุลแสงขาวในค่าตัง้เอง (หน้า 117)

• ตัง้ค่าเมนูก�าหนดเอง: ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn (เฉพาะเม่ือเลือก เปิด 

ส�าหรับ ตัง้ค่าการท�างานปุ่มFn)

• ตวัเลือกเมนูตัง้ค่า: ตัง้ค่าระดบัขัน้ ISO, ตัง้ความไวแสงสูง

อัตโนมัต,ิ แสดงตวัเลือกระยะ AF, ตัง้ระดบั, ตวัเลือกแสดง

ตารางการจดัภาพ, เฟรมแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ และ ภาพ

ดจิติอลซูม 

 2 เลือก ก�าหนดค่าตัง้เอง

เลือก ก�าหนดค่าตัง้เอง ในแทบ็ตัง้คา่เมนกู�าหนดเอง แล้วกด $
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 3 บนัทกึการตัง้ค่า
หากต้องการก�าหนดการตัง้คา่ให้กบั 

MY1, MY2 หรือ MY3 ท่ีแป้นหมนุเลือก

โหมด ให้ไฮไลต์ MY 1, MY 2 หรือ  

MY 3 แล้วกดปุ่ ม C/D (หาก

ต้องการออกโดยไมบ่นัทกึการตัง้คา่ ให้

กดปุ่ ม DISP.)

หากต้องการบนัทกึการตัง้คา่ใน “กลอ่ง

บนัทกึ” หรือ “การ์ด” เพ่ือท่ีจะเรียกดแูละ

ก�าหนดคา่ให้กบัแป้นหมนุเลือกโหมดใน

ภายหลงั (หน้า 114) ให้เลือก กล่อง

บนัทกึ ค่าตัง้เอง หรือ การ์ด แล้วกด 

$ เลือกหมายเลขท่ีต้องการ แล้วกด 

C/D

กล้องจะตัง้ช่ือให้กบักลอ่งบนัทกึท่ีไมไ่ด้ตัง้ช่ือโดยใช้วนัท่ีและเวลา

ปัจจบุนั หากมีการตัง้ช่ือให้กบักลอ่งบนัทกึแล้ว กรอบข้อความจะ

ปรากฏขึน้ เลือก ใช่ เพ่ือใช้ช่ือปัจจบุนั หรือเลือก ไม่ เพ่ือใช้ช่ือจากวนัท่ี

และเวลาปัจจบุนั

	หมายเหตุ

• การตัง้คา่ท่ีก�าหนดให้กบั “การ์ด” จะถกูลบออก หากมีการฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจ�า การตัง้

คา่ท่ีก�าหนดให้กบั “กลอ่งบนัทกึ” จะไมถ่กูลบออก แม้วา่จะมีการฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจ�า
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เรียกด ูค่าตัง้เอง

ก�าหนดการตัง้คา่ใน “กลอ่งบนัทกึ” หรือ “การ์ด” ให้กบั MY1, MY2 หรือ MY3

 1 เลือก เรียกด ูค่าตัง้เอง 

เลือก เรียกด ูค่าตัง้เอง ในแทบ็ตัง้คา่เมนกู�าหนดเอง แล้วกด $

 2 เลือกแหล่งข้อมูล

เลือก กล่องบนัทกึ ค่าตัง้เอง หรือ การ์ด แล้วกด $

 3 เลือกต�าแหน่ง
เลือกต�าแหนง่เพ่ือก�าหนดการตัง้คา่ให้

กบั (MY 1, MY 2 หรือ MY 3) แล้วกด 

$

 4 เลือกการตัง้ค่า
เลือกการตัง้คา่ท่ีจะก�าหนดให้กบั

ต�าแหนง่ท่ีเลือกบนแป้นหมนุเลือกโหมด 

แล้วกด C/D

หากต้องการออกโดยไมก่�าหนดคา่ให้กบัแป้นหมนุเลือกโหมด ให้กดปุ่ ม 

DISP.

	หมายเหตุ

• คา่ตัง้เองท่ีบนัทกึด้วยกล้องอ่ืนไมส่ามารถเรียกใช้ได้กบักล้องนี ้
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แก้ไข ค่าตัง้เอง

แก้ไขและเปลี่ยนช่ือการตัง้คา่ท่ีบนัทกึด้วย ก�าหนดค่าตัง้เอง

 1 เลือก แก้ไข ค่าตัง้เอง 

เลือก แก้ไข ค่าตัง้เอง ในแทบ็ตัง้คา่เมนกู�าหนดเอง แล้วกด $

 2 เลือกการตัง้ค่า

หากต้องการแก้ไขการตัง้คา่ให้กบั MY1, 

MY2 หรือ MY3 ท่ีแป้นหมนุเลือกโหมด 

ให้ไฮไลต์ MY 1, MY 2 หรือ MY 3 แล้ว

กดปุ่ ม $

หากต้องการแก้ไขการตัง้คา่ท่ีบนัทกึไว้ใน 

“กลอ่งบนัทกึ” หรือ “การ์ด” ให้เลือก

กล่องบนัทกึ ค่าตัง้เอง หรือ การ์ด แล้วกด $ เลือกหมายเลขท่ี

ต้องการ แล้วกด $

 3 แก้ไขการตัง้ค่า

กดปุ่ ม ! หรือ " เพ่ือไฮไลต์รายการ

แล้วกดปุ่ ม $ เพ่ือแก้ไข เม่ือแก้ไข

รายการแตล่ะรายการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ ม 

# เพ่ือกลบัสูร่ายการการตัง้คา่ ซึง่คณุ

จะสามารถแก้ไขคา่อ่ืนๆ เพ่ิมเตมิได้

 4 บนัทกึการเปล่ียนแปลง

กดปุ่ ม C/D เพ่ือบนัทกึคา่เปลี่ยนแปลงและออก (หากต้องการ

ออกโดยไมบ่นัทกึการเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่ ม DISP.)
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	 เคล็ดลับ:	การต้ังช่ือ	ค่าต้ังเอง

• เลือก ช่ือ ในขัน้ตอนท่ี 3 เพ่ือเปลี่ยนช่ือการตัง้คา่ปัจจบุนั 

ช่ือปัจจบุนัจะถกูไฮไลต์ไว้ในต�าแหนง่ช่ือ หากต้องการ

แก้ไขช่ือปัจจบุนั ให้กดปุ่ ม # หรือ $ เพ่ือต�าแหนง่

เคอร์เซอร์ท่ีต�าแหนง่ช่ือ จากนัน้ กดปุ่ ม " เพ่ือวาง

เคอร์เซอร์ท่ีต�าแหนง่แป้นพิมพ์ (หากต้องการลบช่ือ

ปัจจบุนั ให้กดปุ่ ม " โดยท่ีช่ือดงักลา่วได้ถกูไฮไลต์ไว้) 

ไฮไลต์ตวัอกัษรโดยใช้ปุ่ ม !, ", # หรือ $ หรือกดปุ่ ม 

C/D เพ่ือป้อนตวัอกัษรท่ีไฮไลต์ไว้ท่ีต�าแหนง่

เคอร์เซอร์ปัจจบุนั (หากต้องการลบตวัอกัษรท่ีต�าแหนง่

เคอร์เซอร์ปัจจบุนั ให้เลือก [ลบ]) กดปุ่ ม Fn2 เพ่ือเปลี่ยนเป็นตวัพิมพ์ใหญ่และตวัพิมพ์เลก็ ช่ือมี

ความยาวได้สงูสดุ 32 ตวัอกัษร กดปุ่ ม ADJ. เพ่ือใช้ช่ือใหม ่หรือกดปุ่ ม DISP. เพ่ือออกโดยไม่

เปลี่ยนช่ือการตัง้คา่

	หมายเหตุ

• เม่ือก�าหนดการตัง้คา่ท่ีบนัทกึใน ก�าหนดค่าตัง้เอง ให้กบั MY 1, MY 2 หรือ MY 3 หากมีการ

แก้ไขการตัง้คา่ใน แก้ไข ค่าตัง้เอง การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะสง่ผลกบัการตัง้คา่ท่ีก�าหนดให้

กบั MY 1, MY 2 หรือ MY 3

หากมีการแก้ไขการตัง้คา่ท่ีก�าหนดโดยตรงในโหมด MY 1, MY 2 หรือ MY 3 การเปลี่ยนแปลงดงั

กลา่วจะไมส่ง่ผลตอ่การตัง้คา่ท่ีบนัทกึใน ก�าหนดค่าตัง้เอง หลงัจากเปลี่ยนแปลงการตัง้คา่

โดยตรงในโหมด MY 1, MY 2 หรือ MY 3 การตัง้คา่ท่ีแก้ไขใน แก้ไข ค่าตัง้เอง จะไมส่ง่ผลตอ่

การตัง้คา่ท่ีก�าหนดให้กบั MY 1, MY 2 หรือ MY 3
• ช่ือท่ีก�าหนดให้กบัคา่ตัง้เอง “MY” จะปรากฏขึน้ทนัทีหลงั

จากหมนุแป้นหมนุเลือกโหมดไปท่ี MY1, MY2 หรือ MY3 

หรือเม่ือกด !

• คา่ตัง้เองสามารถลบออกได้ใน ลบค่าตัง้เอง ในการตัง้

คา่เมนกู�าหนดเอง (หน้า 122)

AUTO 4:3 N10M9999
2011/01/01/00:20 Set

ส่วนชือ่

ส่วนแป้นพิมพ์
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ตัง้ค่าการท�างานปุ่มFn

เลือก เปิด เพ่ือเพ่ิมตวัเลือกท่ีก�าหนดให้กบัปุ่ ม Fn (หน้า 119) ในคา่ท่ีบนัทกึ

ด้วย ก�าหนดค่าตัง้เอง

สมดุลแสงขาวใน ค่าตัง้เอง

เลือก เปิด เพ่ือใสฟั่งก์ชนัชดเชยไวต์บาลานซ์ (หน้า 81) ในคา่ท่ีบนัทกึด้วย 

ก�าหนดค่าตัง้เอง

ตัง้ค่าผลักปุ่ม ADJ

ก�าหนดตวัเลือกท่ีใช้บอ่ยได้ถงึห้าตวัเลือกไว้ท่ีปุ่ ม ADJ. เพ่ือสะดวกตอ่การ

เรียกใช้งานเม่ือกล้องอยูใ่นโหมด 5, P, A, S และ M เม่ือขนสง่จากโรงงาน 

ปุ่ ม ADJ. สามารถใช้กบัไวต์บาลานซ์ (หน้า 78), ตัง้คา่ความไวแสง 

(หน้า 82), คณุภาพของภาพ (หน้า 53), ตัง้คา่ภาพ (หน้า 62) และวดัแสง 

(หน้า 61) และยงัสามารถใช้กบัชดเชยไวต์บาลานซ์ (หน้า 81), โฟกสั 

(หน้า 55), ถ่ายภาพตอ่เน่ือง (หน้า 64), ถ่ายคร่อม (หน้า 67), ชดเชยแฟลช 

(หน้า 70), ตัง้คา่แสงแฟลชเอง (หน้า 71), ชดเชยแสง (หน้า 77) และชดเชย

ชว่งไดนามิก (หน้า 72)
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การก�าหนดฟังก์ชันให้กับปุ่ม	ADJ.

 1 เลือกการตัง้ค่าจาก ตัง้ค่าผลักปุ่ม ADJ 1 ถงึ ตัง้ค่าผลักปุ่ม ADJ 5 

ในการตัง้ค่าเมนูก�าหนดเอง แล้วกด $

 2 เลือกฟังก์ชันที่จะก�าหนดให้กับการตัง้ค่า แล้วกด C/D

การใช้	ปุ่ม	ADJ.

การเลือกตวัเลือกปัจจบุนัท่ีก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ.

 1 แสดงตวัเลือก

เม่ือกล้องอยูใ่นโหมดถ่ายภาพ ให้กดปุ่ ม 

ADJ. เข้าไป แล้วดนัไปทางซ้ายหรือทาง

ขวา หรือกดปุ่ ม # หรือ $ เพ่ือดตูวัเลอืก

ท่ีก�าหนดให้กบัปุ่ มควบคมุ (การเลือก

ต�าแหนง่ AE/AF (ลอ็ค) และตวัเลือกท่ี

ก�าหนดให้กบัปุ่ ม ADJ. 1 ถงึ 5 จะ

เปลี่ยนไป)

 2 เลือกตวัเลือก

กดปุ่ ม ! หรือ " เพ่ือไฮไลต์ตวัเลือก แล้วกดปุ่ ม ADJ. หรือกดปุ่ ม 

C/D เพ่ือเลือก

	หมายเหตุ

• การเลือกต�าแหนง่ AE/AF (หน้า 74) ท่ีแสดงอยูม่มุขวาบนของจอภาพไมส่ามารถเปลี่ยนเป็น

ฟังก์ชนัอ่ืนได้

ยืนยันชัตเตอร์ ADJ

เลือก เปิด เพ่ือใช้ปุ่ มชตัเตอร์ในการเลือกตวัเลือกท่ีไฮไลต์ในโหมดปุ่ ม ADJ.
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ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn

ก�าหนดฟังก์ชนัให้กบัปุ่ ม Fn (ฟังก์ชนั): # (Fn1) และ t (Fn2)

การตัง้คา่ตอ่ไปนีส้ามารถก�าหนดได้

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

AF/MF
เปลี่ยนฟังก์ชนัระหวา่ง AF หลายจดุ หรือ AF เฉพาะจดุ และ ปรับโฟกสัเอง 

(หน้า 55)

AF/Snap
เปลี่ยนฟังก์ชนัระหวา่ง AF หลายจดุ หรือ AF เฉพาะจดุ และ โฟกสัระยะ Snap 

(หน้า 55)

AF/ตดิตามวัตถุ เปลี่ยนระหวา่ง AF หลายจดุหรือ AF เฉพาะจดุ และโฟกสัตามวตัถ ุ(หน้า 55)

AE ล็อค ลอ็คคา่แสง

JPEG>RAW

หากเลือกตวัเลือกคณุภาพละเอียดหรือปกตสิ�าหรับฟังก์ชนั คุณภาพ/ขนาด

ภาพ การกดปุ่ ม Fn จะเป็นการเลือกตวัเลือกคณุภาพระดบั RAW โดยใช้

อตัราสว่นภาพเดียวกนั (หน้า 53)

สี>ขาวด�า เลือก ขาวด�า ส�าหรับ ตัง้ค่าภาพ (หน้า 62)

สี>TE เลือก ขาวด�า (TE) ส�าหรับ ตัง้ค่าภาพ (หน้า 62)

สี>Hi-Con. B&W เลือก B&W คอนทราสสูง ส�าหรับ ตัง้ค่าภาพ (หน้า 62)

สี>Cross เลือก Cross Process ส�าหรับ ตัง้ค่าภาพ (หน้า 62)

สี>โพสิทฟี เลือก ฟิล์มโพสิทฟี ส�าหรับ ตัง้ค่าภาพ (หน้า 62)

สี>B Bypass เลือก Bleach Bypass ส�าหรับ ตัง้ค่าภาพ (หน้า 62)

ชดเชยแสง แสดงแถบเลื่อนการชดเชยแสง (หน้า 77)

ไวต์บาลานซ์ แสดงตวัเลือกไวต์บาลานซ์ (หน้า 78)

แก้ไวต์บาลานซ์ แสดงตวัควบคมุชดเชยไวต์บาลานซ์ (หน้า 81)

ความไวแสง แสดงตวัเลือกความไวแสง (หน้า 82)

คุณภาพ
แสดงตวัเลือกส�าหรับคณุภาพ/ขนาดภาพ (หน้า 53) หรือขนาดภาพยนตร์ 

(หน้า 87)

โฟกัส แสดงตวัเลือกโฟกสั (หน้า 55)

วัดแสง แสดงตวัเลือกวดัแสง (หน้า 61)

รูปภาพ แสดงตวัเลือกตัง้คา่ภาพ (หน้า 62)
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ตวัเลือก ค�าอธิบาย

โหมดต่อเน่ือง แสดงตวัเลือกการถ่ายภาพตอ่เน่ือง (หน้า 64)

ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ แสดงตวัเลือกการถ่ายภาพคร่อม (หน้า 67)

ชดเชยแฟลช แสดงแถบเลื่อนการชดเชยแสงแฟลช (หน้า 70)

ค่าแสงแฟลช ปรับก�าลงัแฟลชเอง (หน้า 71)

ชดเชยช่วงไดนามกิ แสดงตวัเลือกชดเชยชว่งไดนามิก (หน้า 72)

หลายสภาพแสง เข้าสูโ่หมดการถ่ายหลายสภาพแสง (หน้า 68)

ต�าแหน่งมาโคร จดัต�าแหนง่โฟกสัในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ (หน้า 21)

หน่วงเวลาถ่าย ก�าหนดคา่การตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง (หน้า 24)

คณุสามารถก�าหนดการตัง้คา่ได้ถงึ 4 รูปแบบ

 1 เลือก ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn

เลือก ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn ในแทบ็ตัง้คา่เมนกู�าหนดเอง แล้วกด $

 2 เลือกหมายเลขที่จะก�าหนดฟังก์ชันให้

กด ! หรือ " เพ่ือเลือก ตัง้ค่าจบัคู่Fn 

1 ถงึ 4 แล้วกด $

 3 เลือกฟังก์ชันที่จะก�าหนด

กด ! หรือ " เพ่ือเลือกฟังก์ชนัท่ีจะ

ก�าหนด แล้วกด C/D

ท�าซ�า้ขัน้ตอนท่ี 2 และ 3 เพ่ือก�าหนดฟังก์ชนัเพ่ิมเตมิ

 4 กดปุ่ม DISP.

สลับการจบัคู่ปุ่ม Fn

เลือกการตัง้คา่ท่ีจะก�าหนดให้กบัปุ่ ม Fn จาก ตัง้ค่าจบัคู่Fn 1 ถงึ 4 ซึง่อยูใ่น 

ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn
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	หมายเหตุ

• ฟังก์ชนัท่ีเพ่ิงก�าหนดให้กบัปุ่ ม Fn จะปรากฏเม่ือเปิด

กล้อง หมนุแป้นหมนุเลือกโหมด หรือกด ! เม่ือฟังก์ชนัท่ี

ก�าหนดปรากฏบนจอภาพ ให้หมนุแป้นหมนุขึน้-ลงขณะท่ี

กด ! เพ่ือเปลี่ยนฟังก์ชนัท่ีก�าหนด (ตัง้ค่าจบัคู่Fn 1 ถงึ 

4) (ฟังก์ชนันีไ้มส่ามารถใช้ได้ในโหมดปรับโฟกสัเอง)

ปุ่มซูม

เลือกการท�างานให้กบัปุ่ ม 8 และ 9 เลือกตัง้แตไ่มใ่ช้งาน (ปิด), ดจิิตอลซมู 

(หน้า 20), ชดเชยแสง (หน้า 77) และไวต์บาลานซ์ (หน้า 78)

ไฟปุ่มเปิดปิด

หากเลือก เปิด ไฟ LED ปุ่ มเปิดปิดจะสวา่งขึน้เม่ือเปิดกล้อง

ตวัเลือกแป้นหมุนในโหมดดภูาพ (โหมดแสดงภาพ)/

ตวัเลือกบนแป้นหมุนในโหมด M

เลอืกการท�างานส�าหรับผลกัปุ่ ม ADJ. และแป้นหมนุ ขึน้-ลงขณะท่ีใช้ฟังก์ชนั

การซมูภาพและในโหมด M

ตวัเลือกแป้นหมุนในโหมดดูภาพ 

(โหมดแสดงภาพ)
ตวัเลือกบนแป้นหมุนในโหมด M

ค่าตัง้ 1 ค่าตัง้ 2 ค่าตัง้ 1 ค่าตัง้ 2

ผลักปุ่ม ADJ. เฟรมก่อนหน้า/ถดัไป เลื่อนไปทางซ้าย/ขวา ความเร็วชตัเตอร์ ชอ่งรับแสง

แป้นหมุน 

ขึน้-ลง
ยอ่/ขยาย เลื่อนขึน้/ลง ชอ่งรับแสง ความเร็วชตัเตอร์

AUTO 4:3 N10M9999

AF/MF
Ë¹‡Ç§àÇÅÒ¶‡ÒÂ
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โหมด M แบบกดครัง้เดยีว

เม่ือก�าหนดการชดเชยแสงให้กบัปุ่ ม 8 และ 9 (หน้า 121) หรือก�าหนด AE 

ลอ็คให้กบัปุ่ ม Fn (หน้า 119) การกดปุ่ มในโหมดตัง้คา่แสงเองจะเป็นการตัง้

คา่ความเร็วชตัเตอร์และ/หรือชอ่งรับแสงให้เป็นคา่ท่ีใกล้เคียงกบัคา่ท่ีต้องใช้

เพ่ือให้ได้ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

• ปรับช่องรับแสง: กล้องจะยงัใช้คา่ชอ่งรับแสงท่ีเลือกไว้ แตจ่ะปรับ

ความเร็วชตัเตอร์เพ่ือให้ได้ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

• ควบคุมชัตเตอร์: กล้องจะยงัใช้คา่ความเร็วชตัเตอร์ท่ีเลือกไว้ แตจ่ะปรับ

ชอ่งรับแสงเพ่ือให้ได้ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

• โปรแกรม: กล้องจะปรับคา่ชอ่งรับแสงและความเร็วชตัเตอร์เพ่ือให้ได้

ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

ควบคุมความไวแสงด้วยปุ่ม ADJ.

เลือก เปิด เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนความไวแสงโดยกดปุ่ ม ADJ. ไปทางซ้าย

หรือขวาในโหมดถ่ายภาพ

ลบค่าตัง้เอง

เลือก MY1, MY2 หรือ MY3 หรือเลือก กล่องบนัทกึ ค่าตัง้เอง หรือ การ์ด 

แล้วกด $ และเลือกการตัง้คา่ท่ีจะลบออก กด C/D เพ่ือลบการตัง้

คา่ท่ีเลือกไว้ กรอบข้อความยืนยนัจะปรากฏบนจอภาพ กดปุ่ ม # หรือ $ 

เพ่ือเลือก ใช่ แล้วกด C/D
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ตวัเลือกเมนูตัง้ค่า

ฟอร์แมท [การ์ด]/ฟอร์แมท [หน่วยความจ�าภายใน]

เลือก ฟอร์แมท [การ์ด] เพ่ือฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจ�า เลือก ฟอร์แมท 

[หน่วยความจ�าภายใน] หากมีข้อความปรากฏบนจอภาพขอให้คณุฟอร์แมต

หนว่ยความจ�าภายใน

	ข้อควรระวัง

• การฟอร์แมทจะลบขอ้มูลทัง้หมดออกจากการ์ดหรือหน่วยความจ�าภายใน ก่อนท�าการฟอร์แมต 

ควรคดัลอกข้อมลูท่ีต้องการเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ (หน้า 135)

ความสว่างจอ LCD

เลือกความสวา่งส�าหรับจอภาพ

 1 เลือก ความสว่างจอ LCD 

เลือก ความสว่างจอ LCD ในแทบ็ตัง้คา่ แล้วกด $

 2 เลือกตวัเลือก

กด ! หรือ " เพ่ือเลือก อัตโนมัต ิหรือ ปรับเอง แล้วกด $

หากเลือก อัตโนมัต ิจอภาพจะกลบัไปท่ีเมนตูัง้คา่

หากเลือก ปรับเอง ปุ่ มควบคมุจะปรากฏขึน้

 3 ปรับความสว่างของจอภาพ

กด ! เพ่ือเพ่ิมความสวา่งและ " เพ่ือ

ลดความสวา่ง

 4 กด C/D
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ตัง้ค่าระดบัขัน้ ISO

คา่ระดบัขัน้ส�าหรับความไวแสงสามารถเลือกได้จาก 1EV และ 1/3EV ความ

ไวแสงท่ีเลือกใช้ได้จะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัคา่ระดบัขัน้ท่ีเลือก

ตวัเลือก ความไวแสงที่เลือกใช้ได้

1EV อตัโนมตั/ิไวแสงสงู/ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600/ISO 3200

1/3EV

อตัโนมตั/ิไวแสงสงู/ISO 80/ISO 100/ISO 125/ISO 160/ISO 200/ISO 250/ISO 320/

ISO 400/ISO 500/ISO 640/ISO 800/ISO 1000/ISO 1250/ISO 1600/ISO 2000/ISO 

2500/ISO 3200

ตัง้ความไวแสงสูงอัตโนมัติ

เลือกความไวแสงสงูสดุ (ความไวแสงสูงสุด) ท่ีกล้องเลือก และความเร็ว

ชตัเตอร์เพ่ือเปลี่ยนคา่ของความไวแสงท่ี (เปล่ียนชัตเตอร์สปีด) เม่ือเลือก

ความไวแสงสูง ส�าหรับ ตัง้ค่าความไวแสง ในเมนถู่ายภาพ (หน้า 82) 

เลือกความไวแสงสงูสดุจาก ISO 200 (AUTO 200), 400 (AUTO 400) (คา่

ตัง้จากโรงงาน), 800 (AUTO 800), 1600 (AUTO 1600) หรือ 3200 (AUTO 

3200)

เลือกความเร็วชตัเตอร์จาก อัตโนมัต,ิ 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 

1/125 หรือ 1/250

ไฟช่วยหา AF

หากเลือก เปิด ไฟชว่ยหา AF จะสวา่งขึน้เพ่ือชว่ยในการปรับโฟกสัในกรณีท่ี

วตัถตุ้นแบบคอ่นข้างมืด
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เสียงการท�างาน

เลือกเวลาท่ีกล้องเปิดเสียงการท�างาน

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

ทัง้หมด

เสียงจะท�างานเม่ือเปิดเคร่ือง เม่ือลัน่ชตัเตอร์ เม่ือโฟกสัภาพ และเม่ือเกิดข้อผิดพลาดขึน้ หากเลือก

เสียง หรือ ระดบั+เสียง ส�าหรับการตัง้ระดบั (หน้า 25) กล้องจะสง่เสียงบิบ๊เป็นระยะๆ เม่ือตัง้

ระดบักล้อง

ระดบั
หากเลือกคา่ เสียง หรือ ระดบั+เสียง ส�าหรับ ตัง้ระดบั กล้องจะสง่เสียงบ๊ีฟเป็นระยะๆ เม่ือตัง้

ระดบักล้อง

ชัตเตอร์
เสียงจะดงัขึน้เม่ือลัน่ชตัเตอร์หรือเม่ือเกิดข้อผิดพลาดขึน้ หากเลือกคา่ เสียง หรือ ระดบั+เสียง 

ส�าหรับ ตัง้ระดบั กล้องจะสง่เสียงบ๊ีฟเป็นระยะๆ เม่ือตัง้ระดบักล้อง

ตัง้ระดบัเสียง

เลือกระดบัเสียงการท�างาน เลือกจากปิด,    (เบา),    (ปาน

กลาง) และ    (ดงั)

เวลายืนยันภาพบนจอ LCD

เลือกระยะเวลาท่ีจะให้ภาพปรากฏบนจอภาพหลงัจากถ่ายภาพได้ เลือกจาก 

0.5, 1, 2 และ 3 วินาที, เปิดค้าง (ภาพจะปรากฏจนกวา่จะกดปุ่ มชตัเตอร์ลง

คร่ึงหนึง่อีกครัง้ และสามารถดหูรือภาพดงักลา่วได้ด้วยซมูแสดงภาพ) และ 

ปิด (ภาพจะไมป่รากฏบนจอภาพหลงัจากถ่ายภาพ)

ปิดอัตโนมัติ

เลือกการหนว่งเวลาก่อนท่ีกล้องจะปิดเองโดยอตัโนมตัเิพ่ือประหยดัพลงังาน

เม่ือไมมี่การใช้งานกล้องใดๆ เลือกจาก ปิด (กล้องจะไมปิ่ดเองโดยอตัโนมตั)ิ, 

1 นาท,ี 5 นาท ีและ 30 นาที
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	หมายเหตุ

• ฟังก์ชนัปิดอตัโนมตัจิะไมส่ามารถใช้ได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

• เม่ือเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองพิมพ์

• ในการถ่ายภาพชว่งเวลาหรือการถ่ายภาพชว่งคอมโพสติ (โหมดเลือกฉาก)

• เม่ือถ่ายโอนภาพโดยใช้การ์ด Eye-Fi

โหมดพกั

เลือกการหนว่งเวลาก่อนท่ีจอภาพจะเข้าสูโ่หมดพกั เลือกจาก ปิด (ฟังก์ชนัไม่

ท�างาน), 10 วนิาท,ี 1 นาท ีและ 3 นาที

	หมายเหตุ

• ฟังก์ชนัพกัการท�างานจะไมส่ามารถใช้ได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

• เม่ือเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ AV โดยใช้สาย AV หรือสาย HDMI

• ในการถ่ายภาพชว่งคอมโพสติ (โหมดเลือกฉาก)

ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ

เลือก เปิด เพ่ือหร่ีจอภาพเพ่ือประหยดัพลงังานเม่ือไมมี่การใช้งานใดๆ เป็น

เวลาห้าวินาที

แสดงตวัเลือกระยะ AF

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวับง่ชีร้ะยะทางถงึวตัถตุวัแบบในโหมดถ่ายภาพ

ตัง้ระดบั

เลือกการตัง้คา่ตวับง่ชีก้ารก้มเงยเพ่ือตัง้ระดบักล้องและแก้ไขมมุมองภาพ

ส�าหรับการถ่ายภาพอาคารหรือทิวทศัน์ (หน้า 25)

การปรับตัง้ระดบั (มุมเอียง)

บนัทกึมมุมองปัจจบุนัเป็นมาตรฐาน
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ตวัเลือกแสดงตารางการจดัภาพ

เลือกชนิดของตารางกรอบภาพท่ีมีให้ในโหมดถ่ายภาพ (หน้า 33)

รายการ ค�าอธิบาย

ตารางจดุตดัเก้าชอ่งส�าหรับการจดัองค์ประกอบภาพแบบ “กฎสามสว่น” 

(คา่ตัง้จากโรงงาน)

ตารางแบบแบง่ชอ่งออกเป็นสี่สว่นโดยมีเส้นเฉียงสองเส้นวางทแยงจาก

มมุหนึง่ไปอีกมมุหนึง่จะท�าให้หาต�าแหนง่กึง่กลางของวตัถตุ้นแบบได้

งา่ยขึน้ ใช้ส�าหรับการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมหรือการถ่ายภาพสนิค้า

เพ่ือจดัแสดง

ตารางแบบแบง่ชอ่งออกเป็นสองสว่นโดยให้จดุกึง่กลางของกรอบด้าน

ซ้ายวา่งเปลา่ เพ่ือให้สะดวกตอ่การดวูตัถตุ้นแบบ ใช้ฟังก์ชนันีห้ากวตัถุ

ต้นแบบเคลื่อนไหว

เฟรมแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

เลือก เปิด เพ่ือแสดงไอคอนถ่ายภาพในกรอบ

ท่ีล้อมรอบภาพผา่นเลนส์ (หน้า 6) ซึง่จะท�าให้

จดักรอบภาพบนจอแสดงภาพได้งา่ยย่ิงขึน้ เฟรมจะ

ไมป่รากฏในโหมดภาพยนตร์
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โหมดแสดงข้อมูล

เลือก เปิด เพ่ือแสดงข้อมลูการถ่ายภาพบนจอภาพเม่ือปิดจอภาพ (หน้า 33) 

ซึง่ท�าให้คณุสามารถปรับการตัง้คา่กล้องได้ในขณะท่ีใช้ชอ่งมองภาพภายนอก

ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม (หน้า 151) ในการจดักรอบภาพ

ข้อมลูการถ่ายภาพจะปรากฏขึน้เม่ือ

• กดปุ่ ม Fn1, t หรือ N

• หมนุแป้นเลือกโหมดไปท่ีต�าแหนง่ใหม่

• ใช้แป้นหมนุ ขึน้-ลง

• การกดผลกัปุ่ ม ADJ. ไปทางซ้ายหรือขวา

• กดสวิตช์แฟลช OPEN (F OPEN) เพ่ือเปิดแฟลชขึน้

จอแสดงข้อมลูจะปิดลงเม่ือกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่หรือเม่ือไมไ่ด้ใช้งานใดๆ 

สกัครู่

ขยายสูงสุดโดยซูมครัง้เดยีว

เลือกการขยายภาพให้ใหญ่ขึน้ โดยภาพจะปรากฏบนจอภาพเม่ือขยายภาพ

โดยใช้ปุ่ ม C/D หรือผลกัปุ่ ม ADJ. (หน้า 29) เลอืกจาก 5.7 ×, 9.8 × 

และ 16 ×
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หมุนภาพอัตโนมัติ

เลือก เปิด เพ่ือให้กล้องแสดงภาพตามทิศทางท่ีถกูต้องโดยอตัโนมตัิ

	ข้อควรระวัง

• ทิศทางของภาพท่ีถ่ายในโหมด ต่อเน่ือง, AF ต่อเน่ือง หรือถ่ายคร่อมอตัโนมตัจิะเป็นไปตาม

ทิศทางของภาพแรก

• ฟังก์ชนัหมนุภาพอตัโนมตัจิะไมส่ามารถใช้ได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

• ภาพยนตร์

• ภาพท่ีถ่ายในโหมด ต่อเน่ือง S หรือ ต่อเน่ือง M 

• เม่ือดภูาพแบบหลายเฟรม

• ภาพท่ีมีมมุเอียงมากเกินไป (ถ่ายเม่ือกล้องเอียงไปด้านหน้าหรือด้านหลงัมากเกินไป)

• ภาพท่ีถ่ายเม่ือกลบัหวักล้อง

• หากทิศทางของกล้องเปลี่ยนไปขณะท่ีดภูาพในมมุมองขยาย

• ขณะก�าลงัแก้ภาพเอียง (เม่ือกรอบสีส้มปรากฏขึน้)

• ในการฉายสไลด์หรือดภูาพบนโทรทศัน์

แสดงส่วนสีขาวล้วน

เลือก เปิด เพ่ือแสดงพืน้ท่ีสว่นสีขาวล้วนของภาพท่ีกะพริบเป็นสีด�าในจอภาพ

แสดงสว่นสวา่งท่ีสดุ หากเลือก ปิด จอภาพแสดงสว่นสวา่งท่ีสดุจะไม่

สามารถใช้ได้ในโหมดแสดงภาพ (หน้า 34)
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ตวัเลือกล�าดบัการเล่น

เลือกล�าดบัภาพท่ีจะแสดงในโหมดแสดงภาพ

• หมายเลขไฟล์: ภาพจะแสดงโดยเรียงตามหมายเลขไฟล์

• วัน/เวลาถ่าย: ภาพจะแสดงโดยเรียงตามวนัท่ีและเวลาท่ีถ่ายภาพ

ตัง้ค่า RAW/JPEG

เลือกคณุภาพและขนาดของภาพ JPEG ท่ีจะบนัทกึเม่ือเลือกใช้ตวัเลือก

คณุภาพ RAW ส�าหรับ คุณภาพ/ขนาดภาพ (หน้า 53) เลือก ละเอียด หรือ

ปกต ิเพ่ือบนัทกึภาพท่ีมีคณุภาพละเอียดและปกตท่ีิมีขนาดเทา่กบัภาพ 

RAW หรือเลือก VGA เพ่ือบนัทกึภาพท่ีมีขนาด z 4:3 F 

หากเลือก RAW เท่านัน้ กล้องจะไมบ่นัทกึส�าเนา JPEG

ตัง้ชุดแถบสี

เลือกแถบสีท่ีจะใช้บนัทกึภาพ sRGB จะใช้ในการผลติภาพดจิิตอลอยา่งแพร่

หลาย แตจ่ะให้ชว่งสีท่ีแคบกวา่ AdobeRGB

	ข้อควรระวัง

• แถบสี Adobe RGB ได้ถกูพฒันาขึน้โดย Adobe Systems, Inc. และสามารถใช้ได้กบัคา่แถบสี

แรกเร่ิมซึง่ใช้ใน Adobe Photoshop และซอฟต์แวร์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการตดัตอ่ภาพ อยา่งไรก็ตาม 

โปรดทราบวา่สีเหลา่นัน้จะใช้ในการสร้างภาพใหมข่ึน้อยา่งถกูต้องเม่ือใช้ในซอฟต์แวร์ท่ีรองรับ

แถบสี Adobe RGB โปรดทราบวา่คณุต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษในการพิมพ์ภาพท่ีใช้ชว่งสีกว้างใน

ขอบเขตสี Adobe RGB เม่ือจะพิมพ์ภาพโดยใช้เคร่ืองพิมพ์ทัว่ไปท่ีใช้ภายในบ้านหรือท่ีศนูย์

บริการพิมพ์ภาพดจิิตอล สีในภาพจะไมส่ดเทา่กบัภาพท่ีใช้แถบสี sRGB
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พืน้ที่วัดแสงส�าหรับปรับไวต์บาลานซ์เอง

เลือกพืน้ท่ีส�าหรับวดัไวต์บาลานซ์จาก ทัง้กรอบ หรือ เฉพาะจุด 

ภาพดจิติอลซูม

เลือกวิธีการบนัทกึภาพท่ีถ่ายโดยใช้ดจิิตอลซมู

• ปกต:ิ โดยจะตดัสว่นของภาพและขยายสว่นนัน้กลบัไปเป็นขนาดท่ีเลือกไว้

ใน คุณภาพ/ขนาดภาพ ท�าให้คณุภาพของภาพลดลง

• ปรับขนาดอัตโนมัต:ิ โดยจะตดัสว่นของภาพและบนัทกึภาพในขนาดท่ีตดั

สว่น คณุภาพของภาพไมล่ดลง แตข่นาดภาพจะเลก็ลง

ซมู ปรับขนาดอัตโนมัต ิจะสามารถใช้ได้เฉพาะเม่ือเลือก j 4:3 F 

หรือ j 4:3 N ส�าหรับ คุณภาพ/ขนาดภาพ (หน้า 53)

ขนาดภาพปัจจบุนัจะปรากฏบนจอภาพเม่ือซมู

กล้องเข้า (ขนาดของภาพท่ีตดัสว่นจะแตกตา่ง

กนัไป ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราสว่นการซมู)

AUTO 4:3 F5M9999

	ข้อควรระวัง

• ปรับขนาดอัตโนมัต ิจะไมส่ง่ผลใดๆ เม่ือเลือก ต่อเน่ือง S หรือ ต่อเน่ือง M ส�าหรับ ต่อเน่ือง 

หรือในการถ่ายภาพหลายสภาพแสงหรือโหมดเลือกฉาก

บนัทกึต�าแหน่งเมนูเคอร์เซอร์

หากเลือก เปิด รายการท่ีเข้าใช้งานบอ่ยจะถกูไฮไลต์เม่ือเมนปูรากฏบน

จอภาพ
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หมายเลขล�าดบัของการ์ด

เลือกวิธีท่ีจะให้กล้องตัง้ช่ือไฟล์ภาพเม่ือท�าการบนัทกึภาพลงในการ์ดหนว่ย

ความจ�า

• เปิด: ช่ือไฟล์จะขึน้ต้นด้วย “R” ตามด้วยตวัเลขเจ็ดหลกั (เชน่  

“R0010001.jpg”) โดยจะก�าหนดช่ือเรียงตามล�าดบัจากต�่าไปหาสงูจาก 

0010001 ถึง 9999999 เม่ือใสก่าร์ดอนัใหมล่งในกล้อง การก�าหนดล�าดบั

เลขไฟล์ภาพจะด�าเนินตอ่ไปจากหมายเลขภาพท่ีใช้ลา่สดุ

• ปิด: ช่ือไฟล์จะขึน้ต้นด้วย “RIMG” ตามด้วยเลขสีห่ลกั (เชน่ 

“RIMG0001.jpg”) โดยจะก�าหนดช่ือเรียงตามล�าดบัจากต�า่ไปหาสงูาจาก 

0001 ถงึ 9999 เม่ือใสก่าร์ดอนัใหมล่งในกล้อง ระบบจะรีเซต็ล�าดบัเลขไฟล์

ภาพเป็น 0001

	หมายเหตุ

• ตวัเลือกนีจ้ะใช้กบัการ์ดหนว่ยความจ�าเทา่นัน้ ช่ือภาพในหนว่ยความจ�าภายในจะขึน้ต้นด้วย 

“RIMG” และตามด้วยตวัเลขสี่หลกั

• ภาพท่ีถ่ายโดยเลือก ชุดแถบสี ส�าหรับ AdobeRGB (หน้า 130) จะแสดงไว้ด้วยช่ือไฟล์ท่ีเร่ิมต้น

ด้วยเคร่ืองหมาย “_” (เชน่ “_R0010001.jpg” หรือ “_RIMG0001.jpg”)

	ข้อควรระวัง

• เม่ือเลือก เปิด กล้องจะไมจ่ดัเก็บภาพได้อีกตอ่ไปหากในการ์ดหนว่ยความจ�ามีโฟลเดอร์

หมายเลข 999 และช่ือไฟล์ท่ีสิน้สดุลงท่ี 9999 หากเลือก ปิด กล้องจะไมส่ามารถจดัเก็บภาพใด

ได้อีกตอ่ไปหากในการ์ดหนว่ยความจ�ามีไฟล์หมายเลข 9999 หากต้องการถ่ายภาพเพ่ิม ให้

ฟอร์แมตการ์ดหลงัจากท่ีคดัลอกข้อมลูลงในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว
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ตัง้วันที่

ตัง้คา่นาฬิกาในกล้อง (หน้า 17)

Language/N

เลือกภาษาท่ีใช้ในการแสดงข้อความและเมนขูองกล้อง

ตวัเลือก ค�าอธิบาย ตวัเลือก ค�าอธิบาย

日本語 ภาษาญ่ีปุ่ น Danske ภาษาเดนมาร์ก

English ภาษาองักฤษ Svenska ภาษาสวีเดน

Deutsch ภาษาเยอรมนั Русский ภาษารัสเซีย

Français ภาษาฝร่ังเศส 简体中文 ภาษาจีนประยกุต์

Italiano ภาษาอิตาลี 繁体中文 ภาษาจีนดัง้เดมิ

Español ภาษาสเปน 한국어 ภาษาเกาหลี

Nederlands ภาษาดตัช์ ไทย ภาษาไทย

โหมดสัญญาณวดิโีอออก

เม่ือเช่ือมตอ่กล้องกบัโทรทศัน์หรือเคร่ืองบนัทกึเทปวิดีโอ (หน้า 101) ให้เลือก

โหมดสญัญาณวิดีโอออกท่ีตรงกนักบัชอ่งสญัญาณท่ีใช้ในอปุกรณ์เคร่ืองดงั

กลา่ว กล้องเคร่ืองนีร้องรับสญัญาณ NTSC และ PAL แตไ่มร่องรับ SECAM

การเช่ือมต่อผ่าน USB

เลือกประเภทของการเช่ือมตอ่ผา่น USB จาก สว่นความจ�า หรือ PTP
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สัญญาณ HDMI

เลือกความละเอียดของสญัญาณภาพโดยใช้สาย HDMI เลือกการตัง้คา่จาก 

อัตโนมัต,ิ 1080i, 720P หรือ 480P

	หมายเหตุ

• โดยปกติ ให้เลือก อัตโนมัต ิหากความละเอียดของภาพท่ีปรากฏบนโทรทศัน์ต�่าเกินไปเม่ือตัง้คา่ 

อัตโนมัต ิให้เลือก 1080i, 720P หรือ 480P คณุภาพของภาพอาจจะดีขึน้

ยืนยันเวอร์ชันเฟิร์มแวร์

ยืนยนัเวอร์ชนัของเฟิร์มแวร์ และอพัเดตเฟิร์มแวร์ หากจ�าเป็น

ส�าหรับข้อมลูเก่ียวกบัเฟิร์มแวร์ โปรดเข้าไปท่ีเวบ็ไซต์ของ Ricoh  

(http://www.ricoh.com/r_dc/support/)

ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ Eye-Fi

เม่ือใช้การ์ดหนว่ยความจ�า SD กบัฟังก์ชนั LAN ไร้สาย ให้เลือก เปิด เพ่ือ

เปิดใช้งานฟังก์ชนั LAN ไร้สาย การเลือก ปิด จะปิดการท�างานของฟังก์ชนั 

LAN ไร้สาย และสามารถใช้การ์ดนัน้เป็นการ์ดหนว่ยความจ�า SD มาตรฐาน

แสดงการเช่ือมต่อ Eye-Fi

เม่ือใช้การ์ด Eye-Fi ให้เลือกตวัเลือกนีเ้พ่ือแสดงต�าแหนง่ SSID
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การดาวน์โหลดภาพไปทีค่อมพิวเตอร์
การดาวน์โหลดภาพไปที่คอมพวิเตอร์

ภาพหน้าจอท่ีปรากฏในสว่นนีอ้าจแตกตา่งจากภาพท่ีแสดงบนคอมพิวเตอร์

ของคณุโดยขึน้อยูก่บัระบบปฏิบตักิารท่ีคณุใช้งาน

ส�าหรับ Windows

ในบทนีจ้ะอธิบายถงึวิธีคดัลอกภาพจากกล้องลงคอมพิวเตอร์

ความต้องการของระบบส�าหรับใช้ซอฟแวร์ในตวั

จ�าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ท่ีประกอบด้วยระบบตอ่ไปนีส้�าหรับการดาวน์โหลด

ภาพ โปรดตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคณุ หรือดคููมื่อของคอมพิวเตอร์

ระบบปฏบิตักิารที่

สนับสนุน

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

Windows Vista Service Pack 2

Windows 7 (32- และ 64-bit)

CPU

Pentium® IV: 1.6 GHz หรือเร็วกวา่

Pentium® M: 1.4 GHz หรือเร็วกวา่

Core™ 2 Duo: 1.5 GHz หรือเร็วกวา่

หน่วยความจ�า
Windows XP: 512 MB หรือมากกวา่

Windows Vista/Windows 7: 1 GB หรือมากกวา่

ความละเอียดของ

จอแสดงผล

1024 × 768 พิกเซลหรือมากกวา่

จ�านวนสีของ

จอแสดงผล

65,000 สีหรือมากกวา่

ช่อง USB ชอ่ง USB ท่ีใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีระบขุ้างต้น
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	ข้อควรระวัง

• ไมร่องรับ Windows XP 64 บิตและ Windows Vista 64 บติ

• หากคอมพิวเตอร์ของคณุผา่นการอพัเกรดระบบปฏิบตักิาร ฟังก์ชัน่ USB อาจไมท่�างานตามปกต ิ

ดงันัน้จงึไมร่องรับการท�างาน

• ซอฟต์แวร์ท่ีให้มาอาจไมท่�างานตามปกต ิหากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบปฏิบตักิาร เชน่ การตดิ

ตัง้โปรแกรมแก้ไขและ Service Pack

• กล้องไมร่องรับการเช่ือมตอ่กบัชอ่ง USB ท่ีเพ่ิมขึน้โดยใช้อปุกรณ์ตอ่ขยาย (PCI บสัหรืออ่ืนๆ)

• หากใช้ร่วมกบัฮบัหรืออปุกรณ์ USB อ่ืนๆ ซอฟต์แวร์อาจไมท่�างานตามปกติ

• เม่ือใช้ถ่ายภาพยนตร์หรือไฟล์ขนาดใหญ่ ขอแนะน�าให้ใช้หนว่ยความจ�าท่ีมีความจมุากขึน้
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การคัดลอกรูปภาพลงคอมพวิเตอร์

คดัลอกภาพลงคอมพิวเตอร์โดยปฏิบตัติามขัน้ตอนด้านลา่ง

	ข้อควรระวัง

• ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบวา่ได้เลอืก ส่วนความจ�า ส�าหรับ การเช่ือมต่อผ่าน USB ในเมนตูัง้คา่ 

(หน้า 133)

• หากต้องการคดัลอกภาพท่ีจดัเก็บไว้ในการ์ดหนว่ยความจ�า SD ให้ใสก่าร์ดก่อนแล้วจงึเช่ือมตอ่

กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์

• ปิดกล้องก่อนเสียบสาย USB

 1 เช่ือมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับเคร่ืองคอมพวิเตอร์

 2 เช่ือมต่อสาย USB เข้ากับขัว้ต่อ

ส�าหรับพอร์ต USB/ช่องสัญญาณออก 

AV ของกล้อง

กล้องจะเปิดโดยอตัโนมตัเิม่ือเช่ือมตอ่

สายแล้ว

 3 คัดลอกภาพลงคอมพวิเตอร์
คดัลอกไฟล์จากกล้องไปยงั

ต�าแหนง่ท่ีต้องการ

เม่ือหน้าจอ ซอฟแวร์ตดิตัง้กล้อง

ดจิติอล ปรากฏขึน้ ให้คลกิท่ี ×

ตวัอย่างหนา้จอใน Windows XP
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 4 ปิดกล้อง แล้วถอดสาย USB ออก เม่ือการถ่ายโอนเสร็จสมบรูณ์

	ข้อควรระวัง

• ห้ามปิดกล้องหรือถอดสาย USB ออก ขณะโอนย้ายภาพ

• ห้ามใช้แรงดนัเม่ือเช่ือมตอ่สาย USB หรือเม่ือใช้งานกล้องโดยท่ีตอ่กบัสาย USB ไว้ ห้ามขนย้าย

กล้องในขณะท่ียงัตอ่กบัสาย USB

• ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจ�า SD หรือหนว่ยความจ�าภายใน ให้ใช้กล้อง 

ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจ�า SD หรือหนว่ยความจ�าภายใน

• ให้แนใ่จวา่ได้ยกเลกิการเช่ือมตอ่ก่อนท่ีจะถอดสาย USB ออก

• คณุไมส่ามารถบนัทกึข้อมลูลงในหนว่ยความจ�าภายในกล้อง
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ส�าหรับ Macintosh

กล้องนีส้นบัสนนุระบบปฏิบตักิาร Macintosh ตอ่ไปนี ้

Mac OS X 10.4 ถงึ 10.6.7

การคัดลอกรูปภาพลงคอมพวิเตอร์

คดัลอกภาพลงคอมพิวเตอร์โดยปฏิบตัติามขัน้ตอนด้านลา่ง

	ข้อควรระวัง

• ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบวา่ได้เลอืก ส่วนความจ�า ส�าหรับ การเช่ือมต่อผ่าน USB ในเมนตูัง้คา่ 

(หน้า 133)

• หากต้องการคดัลอกภาพท่ีจดัเก็บไว้ในการ์ดหนว่ยความจ�า SD ให้ใสก่าร์ดก่อนแล้วจงึเช่ือมตอ่

กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์

• ปิดกล้องก่อนเสียบสาย USB

 1 เช่ือมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับเคร่ืองคอมพวิเตอร์

 2 เช่ือมต่อสาย USB เข้ากับขัว้ต่อ

ส�าหรับพอร์ต USB/ช่องสัญญาณออก 

AV ของกล้อง

กล้องจะเปิดโดยอตัโนมตัเิม่ือเช่ือมตอ่

สายแล้ว

 3 คัดลอกภาพลงคอมพวิเตอร์
คดัลอกไฟล์จากกล้องไปยงัต�าแหนง่

ท่ีต้องการ

 4 ถอดสาย USB ออกเม่ือการโอนข้อมูลเสร็จสมบรูณ์

ลากโครงสร้างกล้องไปท่ี Trash แล้วถอดสาย USB ออก
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	ข้อควรระวัง

• ห้ามปิดกล้องหรือถอดสาย USB ออก ขณะโอนย้ายภาพ

• ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ฟอร์แมทการ์ดหนว่ยความจ�า SD หรือหนว่ยความจ�าภายใน ให้ใช้กล้องฟอร์แมทการ์ด

หนว่ยความจ�า SD หรือหนว่ยความจ�าภายใน

• ให้แนใ่จวา่ได้ยกเลกิการเช่ือมตอ่ก่อนท่ีจะถอดสาย USB ออก

• คณุไมส่ามารถบนัทกึข้อมลูลงในหนว่ยความจ�าภายในกล้อง

• หากถอดสาย USB ออกโดยไมย่กเลกิการเช่ือมตอ่ หน้าจอ Unsafe Removal of Device อาจ

ปรากฏขึน้ ให้แนใ่จวา่ได้ยกเลกิการเช่ือมตอ่ก่อนท่ีจะถอดสาย USB ออก

• เม่ือเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ Macintosh อาจมีการสร้างไฟล์ช่ือ “FINDER.DAT” หรือ 

“.DS_Store” ในการ์ดหนว่ยความจ�า SD ซึง่จะปรากฏเป็น ไฟล์ไม่ถูกต้อง บนกล้อง คณุ

สามารถลบไฟล์นีอ้อกจากการ์ดหนว่ยความจ�า SD ได้ หากต้องการ
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ข้อมูลเพิ่มเตมิทางเทคนิค

การแก้ไขปัญหา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนจอภาพ ให้ปฏิบตัติามค�าแนะน�า

ด้านลา่ง

ข้อความ วธีิแก้ปัญหา หน้า

ใสก่าร์ด ยงัไมไ่ด้ใสก่าร์ดลงในกล้อง ใสก่าร์ด 12

ตัง้วนัท่ี ยงัไมไ่ด้ตัง้คา่นาฬิกาในกล้อง ตัง้คา่นาฬิกาในกล้อง
17, 

133

จ�านวนไฟล์มากเกินไป หมายเลขไฟล์เกินตวัเลขสงูสดุ ใสก่าร์ดอ่ืนแทน
12, 

132

ไฟล์ไมถ่กูต้อง กล้องไมแ่สดงข้อมลูไฟล์ ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมลูไฟล์และลบไฟล์ —

หนว่ยความจ�าไมพ่อ ท�าตอ่? พืน้ท่ีในการ์ดหนว่ยความจ�ามีไมพ่อท่ีจะคดัลอกไฟล์ทัง้หมด ใสก่าร์ดอ่ืนแทน 12

ป้องกนัแล้ว มีการป้องกนัไฟล์ไว้และลบไฟล์ออกไมไ่ด้ 90

การ์ดถกูป้องกนัการบนัทกึ การ์ดถกูป้องกนัการบนัทกึ (ลอ็ค) ปลดลอ็คการ์ด —

ตัง้คา่พิมพ์ไฟล์นีไ้มไ่ด้ ไฟล์ดงักลา่วเป็นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์ชนิดอ่ืนท่ีไมส่ามารถเลือกพิมพ์ได้ —

หนว่ยความจ�าไมพ่อ

มีหนว่ยความจ�าไมพ่อท่ีจะเก็บไฟล์เพ่ิม ลบไฟล์ท่ีมีอยูห่รือใสก่าร์ดอ่ืน 12, 30

จ�านวนภาพสงูสดุท่ีเลือกไว้ส�าหรับพิมพ์ ตัง้คา่จ�านวนภาพท่ีจะพิมพ์ส�าหรับ

ภาพอ่ืนๆ เป็นศนูย์
108

ฟอร์แมทหนว่ยความจ�าภายใน
ยงัไมไ่ด้ฟอร์แมทหนว่ยความจ�าภายในอยา่งถกูต้อง ฟอร์แมทหนว่ยความจ�า

ภายใน
123

ฟอร์แมทการ์ด ยงัไมไ่ด้ฟอร์แมทการ์ดอยา่งถกูต้อง ฟอร์แมทการ์ดท่ีอยูใ่นกล้อง 123

การ์ดขดัข้อง
ฟอร์แมทการ์ด หากข้อความยงัคงอยู ่แสดงวา่การ์ดนัน้อาจจะเสีย ห้ามใช้

การ์ดนัน้อีก
123

ก�าลงัเขียนข้อมลู กล้องก�าลงับนัทกึข้อมลู รอจนกวา่การบนัทกึเสร็จสมบรูณ์ —

ไมมี่ไฟล์ ไมมี่ไฟล์ท่ีสามารถแสดงภาพได้ —

ไมส่ามารถบนัทกึ
หนว่ยความจ�าเตม็ ใช้การ์ดอ่ืน หรือถอดการ์ดออก แล้วใช้หนว่ยความจ�า

ภายใน
12
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ปัญหาเก่ียวกับกล้อง

แหล่งจ่ายไฟ
ปัญหา สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา หน้า

เปิดใช้งานกล้องไมไ่ด้

แบตเตอร่ีใกล้หมดหรือยงัไมไ่ด้ใส่

แบตเตอร่ีลงในกล้อง

ตรวจสอบวา่ใสแ่บตเตอร่ีถกูต้องหรือไม่

ชาร์จแบตเตอร่ี (เฉพาะแบตเตอร่ีแบบ

ชาร์จเทา่นัน้), ใสแ่บตเตอร่ีก้อนใหม ่

หรือใช้สายชาร์จ

10, 12, 

155

แบตเตอร่ีใช้งานกบักล้องไมไ่ด้
ใช้แบตเตอร่ีท่ีให้มาหรือแบตเตอร่ี AAA ท่ี

ใช้กบักล้องได้
11

ยงัไมไ่ด้เสียบสายชาร์จ ตรวจสอบการเช่ือมตอ่ 158

ใสแ่บตเตอร่ีผิดด้าน ใสแ่บตเตอร่ีใหมใ่ห้ถกูต้อง 12

กล้องปิดการท�างานใน

ขณะใช้งาน

กล้องปิดเองโดยอตัโนมตัเิพ่ือประหยดั

พลงังาน
เปิดกล้อง 15

แบตเตอร่ีใกล้หมด

ชาร์จแบตเตอร่ี (เฉพาะแบตเตอร่ีแบบ

ชาร์จเทา่นัน้), ใสแ่บตเตอร่ีก้อนใหม ่

หรือใช้สายชาร์จ

10, 12, 

155

แบตเตอร่ีใช้งานกบักล้องไมไ่ด้
ใช้แบตเตอร่ีท่ีให้มาหรือแบตเตอร่ี AAA 

ท่ีใช้กบักล้องได้
11

ปิดกล้องไมไ่ด้ กล้องท�างานผิดปกติ

ถอดแบตเตอร่ีออก แล้วใสก่ลบัเข้าไป

ใหม ่หรือตดัการเช่ือมตอ่สายชาร์จก่อน 

แล้วจงึเสียบเข้าไปใหม่

12, 155

ตวับง่ชีแ้บตเตอร่ีใกล้

หมดปรากฏบนจอภาพ

หรือกล้องปิดการท�างาน

เม่ือแบตเตอร่ีมีประจุ

หลงเหลืออยู่

แบตเตอร่ีใช้งานกบักล้องไมไ่ด้
ใช้แบตเตอร่ีท่ีให้มาหรือแบตเตอร่ี AAA 

ท่ีใช้กบักล้องได้
11

ชาร์จแบตเตอร่ีไมไ่ด้ ใกล้จะสิน้สดุอายกุารใช้งานแบตเตอร่ี เปลี่ยนแบตเตอร่ีก้อนใหม่ —

แบตเตอร่ีหมดเร็ว
อณุหภมิูห้องสงูเกินไปหรือต�่าเกินไป — —

ต้องใช้แสงแฟลชมากในท่ีท่ีมีแสงน้อย — —
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การถ่ายภาพ

ปัญหา สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา หน้า

ไมมี่การถ่ายภาพเม่ือกด

ปุ่ มลัน่ชตัเตอร์

แบตเตอร่ีใกล้หมด

ชาร์จแบตเตอร่ี (เฉพาะแบตเตอร่ีแบบ

ชาร์จเทา่นัน้), ใสแ่บตเตอร่ีก้อนใหม ่หรือ

ใช้สายชาร์จ

10, 12, 

155

ยงัไมไ่ด้เปิดกล้องหรือกล้องไมอ่ยูใ่น

โหมดถ่ายภาพ

กดปุ่ ม POWER เพ่ือเปิดกล้อง หรือกดปุ่ ม 

6 เพ่ือเลือกโหมดถ่ายภาพ
15, 27

ยงัไมไ่ด้ฟอร์แมตการ์ดหนว่ยความจ�า ฟอร์แมทการ์ด 123

หนว่ยความจ�าเตม็ ใสก่าร์ดอนัใหมห่รือลบไฟล์ 12, 30

การ์ดหนว่ยความจ�าหมดอายกุารใช้

งาน
ใสก่าร์ดใหม่ 12

แฟลชก�าลงัชาร์จไฟ รอจนกวา่ไฟแฟลชจะหยดุกะพริบ —

การ์ดหนว่ยความจ�าถกูลอ็คไว้ ปลดลอ็คการ์ด —

หน้าสมัผสัการ์ดหนว่ยความจ�า

สกปรก
ท�าความสะอาดด้วยผ้านุม่และแห้ง —

แสดงภาพไมไ่ด้เม่ือถ่าย

ภาพเสร็จ
เวลาในการแสดงภาพสัน้เกินไป เลือกเวลาในการแสดงภาพให้นานขึน้ 125

จอแสดงภาพวา่งเปลา่

จอภาพด�ามืด ปรับความสวา่งของจอภาพ 123

จอแสดงภาพปิด กดปุ่ ม DISP. เพ่ือเปิดจอแสดงภาพ 33

เช่ือมตอ่สาย AV หรือสาย HDMI ถอดสายออก —

กล้องไมส่ามารถโฟกสัภาพ

ในโหมดโฟกสัอตัโนมตัิ

เลนส์สกปรก ท�าความสะอาดด้วยผ้านุม่และแห้ง —

วตัถตุ้นแบบไมอ่ยูต่รงกึง่กลางเฟรม ใช้ฟังก์ชนัลอ็คโฟกสั —

วตัถตุ้นแบบไมเ่หมาะตอ่การใช้โฟกสั

อตัโนมตัิ
ใช้ฟังก์ชนัลอ็คโฟกสัหรือปรับโฟกสัเอง 19, 58

วตัถตุ้นแบบอยูใ่กล้มากเกินไป
ใช้โหมดถ่ายภาพระยะใกล้หรือออกหา่ง

จากวตัถตุ้นแบบ
21

ภาพไมช่ดั

กล้องขยบัขณะถ่ายภาพ ใช้ขาตัง้หรือกดข้อศอกแนบล�าตวั —

แสงสวา่งไมเ่พียงพอและความเร็ว

ชตัเตอร์ต�่า

ใช้แฟลชหรือเลือกการตัง้คา่ความไวแสงท่ี

สงูขึน้
22, 82
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ปัญหา สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา หน้า

แฟลชไมท่�างานหรือไม่

ชาร์จไฟ

ยงัไมเ่ปิดแฟลช ดนัสวิตช์ F OPEN ลงเพ่ือเปิดแฟลชขึน้ 22

ฝาปิดแฟลชยงัเปิดไมส่ดุ ห้ามบงัฝาปิดแฟลช —

เปิดใช้งานการถ่ายคร่อม หรือกล้อง

อยูใ่นโหมดตอ่เน่ือง, ชว่งไดนามิก, 

ประกอบภาพตามชว่งเวลา หรือ

ภาพยนตร์

เปลี่ยนการตัง้คา่กล้อง

44, 45, 

64, 67, 

86

ยงัไมเ่ปิดแฟลช เปิดแฟลช แล้วเลือกโหมดแฟลชโหมดอ่ืน 22

แบตเตอร่ีใกล้หมด

ชาร์จแบตเตอร่ี (เฉพาะแบตเตอร่ีแบบ

ชาร์จเทา่นัน้), ใสแ่บตเตอร่ีก้อนใหม ่หรือ

ใช้สายชาร์จ

10, 12, 

155

แฟลชไมส่อ่งสวา่งวตัถุ

ต้นแบบ

วตัถตุ้นแบบอยูห่า่งจากกล้อง

มากกวา่ 3.0 เมตร
ขยบัเข้าใกล้วตัถตุ้นแบบ —

วตัถตุ้นแบบมืด เพ่ิมก�าลงัไฟแฟลช 70

ก�าลงัแฟลชต�่าไป เพ่ิมก�าลงัไฟแฟลช 70

ฝาปิดแฟลชยงัเปิดไมส่ดุ ห้ามบงัฝาปิดแฟลช —

ภาพสวา่งมากเกินไป
ก�าลงัแฟลชสงูไป

ลดก�าลงัแฟลช ขยบัออกหา่งวตัถตุ้นแบบ 

หรือใช้แหลง่แสงสวา่งอ่ืนๆ
70

จอแสดงภาพสวา่งเกินไป ปรับความสวา่งจอแสดงภาพ 123

ภาพมืดเกินไป

ยงัไมเ่ปิดแฟลชและวตัถตุ้นแบบมี

แสงน้อย
เปิดแฟลช แล้วเลือกโหมดแฟลชโหมดอ่ืน 22

จอแสดงภาพมืดเกินไป ปรับความสวา่งจอแสดงภาพ 123

สีไมเ่ป็นธรรมชาติ

กล้องไมส่ามารถปรับไวต์บาลานซ์

ส�าหรับสภาวะการถ่ายภาพโดยใช้

ไวต์บาลานซ์อตัโนมตัิ

เพ่ิมวตัถตุ้นแบบสีขาวลงในภาพหรือเลือก

ตวัเลือกไวต์บาลานซ์อ่ืน
78

ความสวา่งของจอแสดงภาพ

เปลี่ยนไปขณะโฟกสัภาพ

แสงไฟโดยรอบน้อยเกินไปหรือแตก

ตา่งจากแสงไฟท่ีใช้ในการโฟกสั

อตัโนมตัิ

ซึง่ถือเป็นเร่ืองปกต ิไมไ่ด้แสดงอาการผิด

ปกตแิตอ่ยา่งใด
—

อาการภาพเปรอะเป็นเส้น

แนวตัง้สีชมพ/ูมว่ง 

(“smear”) ปรากฏบนภาพ

วตัถตุ้นแบบสวา่ง
ซึง่ถือเป็นเร่ืองปกต ิไมไ่ด้แสดงอาการผิด

ปกตแิตอ่ยา่งใด
—



145

ขอ้มูลเพิ่มเติมทางเทคนิค
ปัญหา สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา หน้า

ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์ไม่

ปรากฏบนจอภาพ

เลือก ปิด หรือ เสียง ส�าหรับ ตัง้

ระดบั

เลือก ระดบั+มุมเอียง, ระดบั หรือ ระดบั

+เสียง
25

ซอ่นข้อมลูไว้ กดปุ่ ม DISP. เพ่ือแสดงข้อมลู 33

กล้องกลบัหวั ถือกล้องให้ถกูทิศทาง —

ภาพไมไ่ด้ระดบั แม้ระดบั

น�า้อิเลคทรอนิคส์จะปรากฏ

เม่ือกล้องอยูใ่นระดบัแล้ว

กล้องขยบัเม่ือถ่ายภาพ
ห้ามถ่ายภาพจากวตัถตุ้นแบบท่ีก�าลงั

เคลื่อนท่ี
—

วตัถตุ้นแบบไมไ่ด้ระดบั ปรับวตัถตุ้นแบบให้ตรง —

การแสดงภาพ/การลบ
ปัญหา สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา หน้า

ข้อมลูภาพไมป่รากฏ

บนจอภาพ
ซอ่นข้อมลูไว้ กดปุ่ ม DISP. เพ่ือแสดข้อมลู 33

กล้องแสดงภาพไมไ่ด้

เช่ือมตอ่สาย AV หรือสาย HDMI ไมถ่กู

ต้อง
เช่ือมตอ่สายอีกครัง้ 101

โหมดสญัญาณภาพไมต่รงกบัโทรทศัน์ เลือกโหมดสญัญาณภาพอ่ืน 133

ดภูาพท่ีอยูใ่นการ์ด

หนว่ยความจ�าไมไ่ด้

ไมไ่ด้ฟอร์แมตการ์ดจากกล้อง ใสก่าร์ดท่ีฟอร์แมตแล้วลงในกล้อง โดย

การ์ดจะต้องมีภาพท่ีบนัทกึจากกล้อง
12, 123

รูปภาพสร้างจากอปุกรณ์อ่ืน

หน้าสมัผสัการ์ดหนว่ยความจ�าสกปรก ท�าความสะอาดด้วยผ้านุม่และแห้ง —

การ์ดขดัข้อง

ใสก่าร์ดอ่ืนแทน หากคณุสามารถดภูาพ

จากการ์ดใบท่ีสองได้ แสดงวา่การ์ดใบแรก

อาจมีปัญหาขดัข้อง ควรหยดุการใช้งาน

12

มีการปิดจอแสดงภาพ

แบตเตอร่ีใกล้หมด

ชาร์จแบตเตอร่ี (เฉพาะแบตเตอร่ีแบบ

ชาร์จเทา่นัน้), ใสแ่บตเตอร่ีก้อนใหม ่หรือ

ใช้สายชาร์จ

10, 12, 

155

กล้องปิดเองโดยอตัโนมตัเิพ่ือประหยดั

พลงังาน
เปิดกล้อง 15

ลบไฟล์ไมไ่ด้
ไฟล์มีการป้องกนั ลบการป้องกนั 90

การ์ดหนว่ยความจ�าถกูลอ็คไว้
ปลดลอ็คการ์ดหนว่ยความจ�า —

ฟอร์แมตการ์ดไมไ่ด้ การ์ดถกูลอ็คไว้
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อ่ืนๆ
ปัญหา สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา หน้า

ใสก่าร์ดหนว่ยความจ�าลงใน

กล้องไมไ่ด้
ใสก่าร์ดไมถ่กูต้อง ใสก่าร์ดใหมใ่ห้ถกูต้อง 12

ปุ่ มควบคมุกล้องไมท่�างาน

แบตเตอร่ีใกล้หมด

ชาร์จแบตเตอร่ี (เฉพาะแบตเตอร่ีแบบ

ชาร์จเทา่นัน้), ใสแ่บตเตอร่ีก้อนใหม ่

หรือใช้สายชาร์จ

10, 12, 

155

กล้องท�างานผิดปกติ

ปิดกล้อง แล้วเปิดใหมอี่กครัง้ 15

ถอดแบตเตอร่ีออก แล้วใสก่ลบัเข้าไป

ใหม ่หรือตดัการเช่ือมตอ่สายชาร์จก่อน 

แล้วจงึเสียบเข้าไปใหม่

12, 155

วนัท่ีไมถ่กูต้อง ตัง้คา่นาฬิกาไมถ่กูต้อง
ตัง้คา่นาฬิกาให้เป็นวนัท่ีและเวลาท่ีถกู

ต้อง
17

มีการรีเซต็วนัท่ี
ไมไ่ด้ใสแ่บตเตอร่ีลงในกล้อง

ประมาณหนึง่สปัดาห์

ตัง้คา่นาฬิกาให้เป็นวนัท่ีและเวลาท่ีถกู

ต้อง
17

ภาพไมป่รากฏบนจอโทรทศัน์

โหมดสญัญาณภาพไมต่รงกบั

โทรทศัน์
เลือกโหมดสญัญาณภาพอ่ืน 133

ไมไ่ด้เช่ือมตอ่สาย A/V หรือสาย 

HDMI
เช่ือมตอ่สาย 101

ยงัไมป่รับชอ่งรับสญัญาณของ

อปุกรณ์ AV เป็นชอ่ง VIDEO IN

ปรับชอ่งรับสญัญาณของอปุกรณ์ AV 

เป็นชอ่ง VIDEO IN
—
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ข้อมูลจ�าเพาะ
พิกเซลท่ีใช้งานจริง ประมาณ 10 ล้านพิกเซล

เซน็เซอร์ภาพ 1/1.7˝ CCD (ทัง้หมดประมาณ 10.4 ล้านพิกเซล)

เลนส์

ทางยาวโฟกสั 6.0 มม. (เทียบเทา่กบักล้อง 35 มม.: 28 มม.)

ชอ่งรับแสง 

(f-number)

f/1.9 – f/9 (ใช้ฟิลเตอร์ ND ส�าหรับชอ่งรับแสง f/8.0 – f/11 ในโหมดถ่ายภาพ

อตัโนมตั)ิ

ระยะโฟกสั 

(จากเลนส์)
ประมาณ 30 ซม. – ∞, ประมาณ 1.0 ซม. – ∞ ในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้

โครงสร้างชิน้เลนส์
ชิน้เลนส์ 8 ชิน้ จดัเป็น 6 กลุม่ (ชิน้เลนส์แก้ความคลาดทรงกลม 2 ชิน้และเคลือบ

ผิวหน้า 2 ชัน้)

การซมู 4.0 เทา่ ส�าหรับดจิิตอลซมู, ประมาณ 5.7 เทา่ ส�าหรับซมูปรับขนาดอตัโนมตั ิ(VGA)

โหมดโฟกสั
แบบ CCD ในโหมด AF หลายจดุและเฉพาะจดุ, โฟกสัตามวตัถ,ุ MF, Snap, ∞, 

ลอ็คโฟกสั, และไฟชว่ยหา AF 

การลดภาพเบลอ ลดการสัน่ไหวโดยการขยบัเซนเซอร์

ความเร็ว

ชตัเตอร์

รูปภาพ

B (Bulb), T (เวลา) 180, 120, 60, 30, 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 

1.3 และ 1 – 1/2000 วินาที (ความเร็วชตัเตอร์สงูสดุและต�่าสดุจะแตกตา่งกนัไป

ตามโหมดถ่ายภาพและโหมดแฟลช)

ภาพยนตร์ 1/30 – 1/2000 วินาที

การควบคมุ

คา่แสง

วดัแสง
วดัแสง TTL-CCD แบบหลายจดุ (256 สว่น), วดัคา่แสงท่ีเน้นจดุกึง่กลาง และ

โหมดเฉพาะจดุโดยใช้ลอ็ค AE

โหมด โปรแกรม AE, เลือกชอ่งรับแสง AE, ควบคมุชตัเตอร์ AE, ตัง้คา่แสงเอง 

ชดเชยแสง
ปรับเอง (ครัง้ละ +2.0 ถงึ –2.0 EV จาก 1/3 EV), ถ่ายคร่อมอตัโนมตัิ (–0.5 EV, 

±0 EV, +0.5 EV และ –0.3 EV, ±0 EV, +0.3 EV)

ชว่งลงิค์คา่แสง (ในโหมดถ่ายภาพ

อตัโนมตั ิโหมดวดัแสง [เน้นกลาง

ภาพ])

1.8 EV ถงึ 17.7 EV (ชว่งลงิค์ส�าหรับความไวแสงอตัโนมตัแิปลงตาม EV ส�าหรับ 

ISO100)

*ส�าหรับ 5.3 EV หรือต�่ากวา่ กล้องจะปรับการตัง้คา่ลง 0.125 EV ทางด้านความ

สวา่งน้อย (สงูสดุ -1.0 EV) เม่ือชว่งลงิค์คา่แสงลดลงทกุๆ 1.0 EV

ความไวแสง (คา่ความไวแสง

มาตรฐาน)

อตัโนมตั/ิความไวแสงสงู/ISO 80/ISO 100/ISO 125/ISO 160/ISO 200/ISO 250/

ISO 320/ISO 400/ISO 500/ISO 640/ISO 800/ISO 1000/ISO 1250/ISO 1600/

ISO 2000/ISO 2500/ISO 3200

ไวต์บาลานซ์
อตัโนมตั,ิ อตัโนมตั ิMP, กลางแจ้ง, เมฆมาก, ไฟหลอดไส้ 1, ไฟหลอดไส้ 2,  

ไฟฟลอูอเรสเซนต์, ตัง้คา่เอง, ข้อมลู, ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์
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แฟลช

โหมด
อตัโนมตั ิ(แฟลชจะท�างานเม่ือมีแสงสวา่งน้อยหรือวตัถตุ้นแบบย้อนแสง), ลด

ตาแดง, เปิด, แฟลชชตัเตอร์ช้า, ตัง้คา่เอง, ปิด 

ไกด์นมัเบอร์ 5.4 (เทียบเทา่ ISO 100)

ระยะ (แฟลชในตวั

กล้อง)
ประมาณ 20 ซม. – 3.0 เมตร (ความไวแสงอตัโนมตั)ิ

ชดเชยแฟลช ±2.0 EV ขัน้ละ 1/3 EV

เวลาในการชาร์จ
ประมาณ 5 วินาทีเม่ือใช้แบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได้

ประมาณ 8 วินาทีเม่ือใช้ถ่านอลัคาไลน์ AAA

จอแสดงภาพ
3.0˝ transparent LCD, ความละเอียดประมาณ 1,230,000 พิกเซล  

(640 × 4 × 480 = 1,228,800)

โหมดถ่ายภาพ

อตัโนมติั, ปรับแบบโปรแกรม (P), เลอืกชอ่งรับแสง (A), ควบคมุชตัเตอร์, ตัง้คา่แสง

เอง, ฉาก (ชว่งไดนามิก, ประกอบภาพตามชว่งเวลา, แก้ภาพเอียง, 

ภาพยนตร์), “คา่ตัง้เอง”

คณุภาพภาพ1 ละเอียด, ปกติ, RAW (DNG) 2

ขนาดภาพ 

(พิกเซล)

รูปภาพ
3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3648 × 2048, 3264 × 2448, 

2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480

ภาพยนตร์ 640 × 480, 320 × 240

การเก็บข้อมลู
การ์ดหนว่ยความจ�า SD/SDHC และ MultiMedia, การ์ด Eye-Fi (รุ่น X2), หนว่ย

ความจ�าภายใน (ประมาณ 40 MB)

ขนาดไฟล์ 

(ประมาณ)

3648 × 2736 2,193 KB/เฟรม (N), 3,728 KB/เฟรม (F), 14.6 MB/เฟรม (RAW)

3648 × 2432 1,954 KB/เฟรม (N), 3,319 KB/เฟรม (F), 13.0 MB/เฟรม (RAW)

3648 × 2048 1,654 KB/เฟรม (N), 2,803 KB/เฟรม (F), 11.0 MB/เฟรม (RAW)

2736 × 2736 1,657 KB/เฟรม (N), 2,808 KB/เฟรม (F), 11.0 MB/เฟรม (RAW)

3264 × 2448 3,014 KB/เฟรม (F)

2592 × 1944 2,311 KB/เฟรม (F)

2048 × 1536 1,498 KB/เฟรม (F)

1280 × 960 836 KB/เฟรม (F)

640 × 480 221 KB/เฟรม (F)

รูปแบบไฟล์

รูปภาพ JPEG (Exif Ver. 2.21) 3, RAW (DNG)

Multi-Picture มาตรฐาน CIPA DC-007-2009 Multi Picture Format

ภาพยนตร์ AVI (OpenDML Motion JPEG compliant)

การบีบอดั JPEG baseline compliant (รูปภาพและภาพยนตร์)
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ตวัเลือกการถ่ายภาพอ่ืนๆ

ถ่ายภาพตอ่เน่ือง (ตอ่เน่ือง, AF ตอ่เน่ือง, ตอ่เน่ือง S, ตอ่เน่ือง M), ตัง้เวลา

ถ่ายภาพด้วยตนเอง (เวลาหนว่งการลัน่ชตัเตอร์ประมาณ 2 วินาทีหรือก�าหนด

เอง), ถ่ายภาพชว่งเวลา (ชว่งเวลา 5 วินาทีถงึ 1 ชัว่โมง เพ่ิมขึน้ครัง้ละ 5 

วินาที) 4, ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์, ตัง้คา่ถ่ายคร่อม, ถ่ายคร่อมชว่งไดนามิก, 

ถ่ายคร่อมความเข้มแสง, ตัง้ชดุแถบสี, เลือกต�าแหนง่ AE/AF, ลดภาพสัน่ไหว, 

ชดเชยชว่งไดนามิก, ถ่ายภาพซ้อน, ลดสญัญาณรบกวน, แสดงกราฟคา่แสง, 

เส้นตาราง, ตวับง่ชีค้วามชดัลกึ, ตวับง่ชีก้ารก้มเงย, ฐานเสียบแฟลช

ตวัเลือกการแสดงภาพอ่ืนๆ
หมนุภาพอตัโนมตั,ิ ดภูาพแบบหลายเฟรม, ซมูแสดงภาพ (ถงึ 16 เทา่), ฉายสไลด์, 

ปรับขนาด, แก้ภาพเอียง, ชดเชยความสวา่ง, ชดเชยไวต์บาลานซ์, ตดัภาพ, DPOF

การเช่ือมตอ่
USB 2.0 (ความเร็วสงู), สว่นความจ�า 5, สญัญาณเสียงออก 1.0 Vp-p (75 

Ω), ชอ่งเสียบสาย HDMI (แบบ D)

รูปแบบสญัญาณภาพ NTSC, PAL

แหลง่จา่ยไฟ

แบตเตอร่ีแบบชาร์จ DB-65 หนึง่ก้อน (3.7 V)

ถ่านอลัคาไลน์ AAA หรือ NiMH สองก้อน

สายชาร์จ AC-4c ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม (3.8 V)

อายกุารใช้งานแบตเตอร่ี(ยดึตาม

มาตรฐาน CIPA) 6

• DB-65: ประมาณ 390 ภาพ

• ถ่านอลัคาไลน์ AAA: ประมาณ 30 ภาพ 7

ขนาด (กว้าง × สงู × ลกึ) 108.6 มม. × 59.8 มม. × 25.2 มม. (ไมร่วมสว่นท่ีย่ืนออกมา)

น�า้หนกั (โดยประมาณ)
• กล้อง (ไมร่วมแบตเตอร่ี, การ์ดหนว่ยความจ�า และสายคล้องมือ): 190 กรัม

• แบตเตอร่ีและสายคล้องมือ: 30 กรัม

ชอ่งสกรูตอ่ขาตัง้กล้อง 1/4-20UNC

เวลาเก็บการตัง้คา่วนัท่ี ประมาณ 1 สปัดาห์

อณุหภมิูการใช้งาน 0 °C ถงึ 40 °C

ความชืน้ใช้งาน 90% หรือน้อยกวา่

อณุหภมิูเก็บรักษา –20 °C ถงึ 60 °C

1 ตวัเลือกท่ีมีให้เลือกจะแตกตา่งกนัตามขนาดภาพ

2 บนัทกึไฟล์ JPEG ได้ (ไฟล์ JPEG อาจเป็นไฟล์ภาพท่ีใช้คณุภาพละเอียดหรือปกตติามขนาดของไฟล์ RAW 

หรือไฟล์ VGA) ไฟล์ RAW จะใช้รูปแบบ DNG มาตรฐาน จาก Adobe Systems, Inc.
3 รองรับระบบ Design rule for Camera File system (DCF, มาตรฐาน JEITA) และ DPOF ไม่รับประกนัการ

ใช้งานร่วมกนัได้ทกุประการกบัอปุกรณ์อ่ืนๆ
4 ปิดแฟลช 
5 รองรับสว่นความจ�าท่ีใช้ระบบปฏิบตัิการ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 รุ่น 64 บติ และ Mac 

OS X 10.1.2–10.6.7
6 วดัตามมาตรฐาน CIPA เพ่ืออ้างอิงเทา่นัน้ จ�านวนภาพท่ีถ่ายได้ตามจริงอาจแตกตา่งกนัมาก ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

วิธีการใช้กล้อง 
7 วดัโดยใช้ถ่านอลัคาไลน์ Panasonic 
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ความจุหน่วยความจ�าภายใน/การ์ดหน่วยความจ�า

ตารางตอ่ไปนีจ้ะแสดงจ�านวนภาพโดยประมาณหรือความยาวของภาพยนตร์

ท่ีสามารถจดัเก็บไว้ในหนว่ยความจ�าภายในหรือในการ์ดหนว่ยความจ�า เม่ือ

ใช้การตัง้คา่ท่ีแตกตา่งกนั

หน่วยความจ�าภายใน 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

รูป
ภ

าพ

o 4:3 2 50 103 203 415 831 1668 

j 4:3 F 10 240 487 957 1957 3922 7867 

j 4:3 N 17 411 830 1631 3333 6678 13396

o 3:2 2 57 116 228 467 935 1877

i 3:2 F 11 271 548 1077 2202 4412 8851

i 3:2 N 19 461 931 1828 3737 7487 15020

o 16:9 2 67 137 270 553 1108 2222

g 16:9 F 13 321 653 1284 2624 5257 10546

g 16:9 N 23 544 1097 2155 4405 8824 17702

o 1:1 2 67 137 270 551 1105 2217

g 1:1 F 13 319 647 1270 2596 5202 10435

g 1:1 N 23 544 1097 2155 4405 8824 17702

h 4:3 F 12 297 602 1183 2418 4845 9718

e 4:3 F 15 370 749 1471 3008 6026 12089

c 4:3 F 24 570 1159 2277 4654 9324 18704

a 4:3 F 43 1041 2118 4160 8505 17039 34181

z 4:3 F 158 3776 7681 15082 30828 61759 123888

ภ
าพ

ยน
ตร์

z 640, 30fps 22 วินาที
8 นาที 

54 วินาที

17 นาที 

58 วินาที

35 นาที 

17 วินาที

72 นาที 

8 วินาที

144 นาที 

30 วินาที

289 นาที  

52 วินาที

z 640, 15fps 43 วินาที
17 นาที 

4 วินาที

34 นาที 

9 วินาที

67 นาที 

3 วินาที

137 นาที 

3 วินาที

274 นาที 

33 วินาที

550 นาที  

45 วินาที

y 320, 30fps 54 วินาที
21 นาที 

26 วินาที

42 นาที 

41 วินาที

83 นาที 

49 วินาที

171 นาที 

19 วินาที

343 นาที 

11 วินาที

688 นาที 

26 วินาที

y 320, 15fps 1 นาที 38 วินาที
38 นาที  

45 วินาที

78 นาที  

48 วินาที

154 นาที  

44 วินาที

316 นาที  

16 วินาที

633 นาที  

35 วินาที

1270 นาที  

57 วินาที

	หมายเหตุ

• ตวัเลขแสดงคา่ส�าหรับภาพยนตร์เป็นความยาวทัง้หมดท่ีสามารถบนัทกึได้ ภาพยนตร์แตล่ะไฟล์

มีความยาวได้ถงึ 29 นาที (ขนาด 4 GB)

• ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวตัถตุ้นแบบ จ�านวนภาพท่ีสามารถถ่ายได้อาจแตกตา่งจากจ�านวนภาพท่ีเหลืออยูท่ี่

แสดงบนจอภาพ

• การใช้พืน้ท่ีอาจแตกตา่งกนัตามสภาวะการถ่ายภาพและการ์ดหนว่ยความจ�าท่ีใช้

• ใช้การ์ดหนว่ยความจ�าความเร็วสงูเม่ือจะถ่ายภาพตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน
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อุปกรณ์เสริม

กล้องรุ่น GR DIGITAL IV สามารถใช้ได้กบัอปุกรณ์เสริมดงัตอ่ไปนี ้

สายชาร์ AC-4c

สายชาร์จอาจไมส่ามารถใช้ได้ใน

บางประเทศหรือบางภมิูภาค

แบตเตอร่ีชาร์จ DB-65 เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BJ-6

เลนส์อะแดปเตอร์และเลนส์ฮูด 

GH-2

มีฮดูเพ่ือป้องกนัแสงแดดไมใ่ห้

กระทบเลนส์และอะแดปเตอร์

ส�าหรับตอ่กบัฟิลเตอร์แบบใช้งาน

ทัว่ไป ซึง่มีเส้นผา่นศนูย์กลาง 43 

มม.

ข้อต่อเลนส์มุมกว้าง GW-2

ข้อตอ่เลนส์ท่ีมีตวัคณูทางยาว

โฟกสั 0.75 เทา่ ส�าหรับการถ่าย

ภาพมมุกว้าง และมีทางยาวโฟกสั

แบบผสม 21 มม. (เทียบเทา่กล้อง 

35 มม.) ต้องใช้ GH-2 และมีซอง

เก็บให้มาด้วย

สายล่ันชัตเตอร์ CA-2

สายลัน่ชตัเตอร์

แฟลชภายนอก GF-1

แฟลชภายนอกท่ีมีระบบแฟลช

อตัโนมตั ิTTL (หน้า 156)

ช่องมองภาพภายนอก GV-1

ชอ่งมองภาพปกตท่ีิใช้ตอ่กบัฐาน

เสียบแฟลชของกล้องกรอบ

ครอบคลมุเลนส์ 21 มม. และ 28 

มม. (เทียบเทา่กล้อง 35 มม.) มี

ซองเก็บให้มาด้วย

ช่องมองภาพภายนอกขนาดเล็ก 

GV-2

ชอ่งมองภาพขนาดกะทดัรัดท่ีใช้ตอ่

กบัฐานเสียบแฟลชของกล้อง 

กรอบครอบคลมุเลนส์ 28 มม. 

(เทียบเทา่กล้อง 35 มม.) และมี

เคร่ืองหมายส�าหรับอตัราสว่นภาพ 

1 : 1 มีซองเก็บให้มาด้วย
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ฝาปิดเลนส์แบบโลหะ GL-1

ฝาปิดเลนส์แบบโลหะพร้อมท่ีลอ็ค

ปุ่ มเปิดปิดกล้องเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้

เปิดกล้องโดยไมต่ัง้ใจ (กล้องจะไม่

สามารถใสล่งในซองกล้องได้เม่ือ

สวมฝาปิดเลนส์แบบโลหะ)

สาย AV AV-1

สาย AV ส�าหรับเช่ือมตอ่กล้องกบั

ชอ่งรับสญัญาณภาพของโทรศพัท์ 

เป็นต้น

สาย HDMI HC-1

สาย HDMI ส�าหรับเช่ือมตอ่กบั

โทรทศัน์ท่ีใช้งานร่วมกนัได้ ฯลฯ

ซองบรรจุ GC-3 ซองบรรจุ GC-4 

(ใส่กล้องพร้อมช่องมองภาพ 

GV-2 ได้)

สายคล้องคอ GS-1 หรือ ST-2 สายรัดข้อมือ GS-2

	หมายเหตุ

• ก่อนท่ีจะใช้งานอปุกรณ์เสริม ควรอา่นคูมื่อท่ีให้มาพร้อมกบัผลติภณัฑ์ดงักลา่วก่อน

• แฟลชในตวักล้องไมส่ามารถใช้กบัข้อตอ่เลนส์หรือเลนส์ฮดู

• ไมส่ามารถใช้อปุกรณ์เสริม GH-1, GW-1 และ GT-1 ส�าหรับกล้อง GR DIGITAL และ GR 

DIGITAL II

• หากต้องการทราบข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัอปุกรณ์เสริมตา่งๆ โปรดตรวจสอบได้ท่ีเวบ็ไซต์ Ricoh 

(http://www.ricohpmmc.com/)
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	เคล็ดลับ:	ครอบวงแหวน

• ถอดครอบวงแหวนออกก่อนท่ีจะประกอบตวัแปลงเลนส์ เลนส์ฮดูและอะแดปเตอร์ หรือฝาปิด

เลนส์แบบโลหะ

• การถอดครอบวงแหวน: ปิดกล้อง แล้วหมนุครอบวงแหวนทวนเข็มนาฬิกาจนสามารถถอด

ออกได้

• การประกอบกลับครอบวงแหวน: ปิดกล้อง แล้ววาง

ครอบวงแหวนบนกล้อง โดยให้เคร่ืองหมายท่ีตวักล้อง 

(1) และท่ีครอบวงแหวน (2) ตรงกนั หมนุครอบ

วงแหวนตามเข็มนาฬิกาจนกระทัง่คลกิเข้าต�าแหนง่
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อุปกรณ์เสริมและระบบกล้อง

อปุกรณ์เสริม หาซือ้ได้จากตวัแทนจ�าหนา่ย

แฟลช GF-1

เสียบเข้ากบัฐาน

เสียบแฟลช

ซองหนงั GC-3/GC-4 

สายคล้องคอ GS-1/ST-2/

GS-2

ชอ่งมองภาพภายนอก GV-1/

GV-2

สาย HDMI HC-1

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BJ-6

สายชาร์จ AC-4c

เลนส์อะแดปเตอร์และเลนส์ฮดู 

GH-2

ข้อตอ่เลนส์มมุกว้าง GW-2

ฟิลเตอร์

เช่ือมตอ่กบัชอ่งเสียบสาย 

HDMI

ถอดครอบ

วงแหวนออก

ก่อนจะประกอบ

ø 43 mmø 43 mm

สาย AV AV-1

เช่ือมตอ่กบัขัว้ทัว่ไปส�าหรับ

พอร์ต USB / สญัญาณ AV

ฝาปิดเลนส์แบบโลหะ GL-1

แบตเตอร่ีแบบชาร์จ DB-65 /

DB60

สาย USB / สายลัน่ชตัเตอร์ 

CA-2
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การใช้สายชาร์จเสริม

ควรใช้สายชาร์จเสริม AC-4c เม่ือต้องใช้กล้องเป็นระยะเวลานาน หรือเม่ือตอ่

กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดกล้องแล้ว ก่อนท่ีจะตอ่สายชาร์จ

 1  เปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอร่ี/การ์ด

ถอดสลกัแล้วเปิดฝาปิด จากนัน้ ถอดแบตเตอร่ีออก

 2 ใส่ข้อต่อสายชาร์จ
สลกัแบตเตอร่ีจะคลกิเข้าต�าแหนง่เม่ือใส่

ข้อตอ่เข้าไปจนสดุ

 3  วางสายชาร์จที่ช่องเสียบสาย

เปิดฝาปิดชอ่งเสียบสายไฟ (DC) แล้ววางสายไฟเข้าไปในชอ่งเสียบสาย 

 4 ปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอร่ี/การ์ด
ปิดฝาแล้วลอ็คสลกั 

	ข้อควรระวัง

• ต้องแนใ่จวา่ได้ลอ็คสลกัแล้ว 1
2

 5 เสียบสายชาร์จ

ตอ่สายชาร์จเข้ากบัอะแดปเตอร์ แล้วเสียบเข้ากบัเต้ารับท่ีผนงั

	ข้อควรระวัง

• ต้องแนใ่จวา่ได้เสียบปลัก๊ทัง้สองต�าแหนง่จนสดุ

• เม่ือไมใ่ช้งาน ถอดสายชาร์จออก แล้วถอดปลัก๊ออกจากเต้ารับท่ีผนงั



156

ขอ้มูลเพิ่มเติมทางเทคนิค

• ข้อมลูอาจหายไปหากถอดสายชาร์จหรือไฟตกขณะท่ีเปิดกล้องไว้

• สญัลกัษณ์แบตเตอร่ี ( ) อาจปรากฏบนจอภาพขณะท่ีใช้สายชาร์จ ซึง่ถือเป็นเร่ืองปกติ และ

คณุสามารถใช้กล้องตอ่ไปได้

• ขณะท่ีกล้องตอ่กบัสายชาร์จ ห้ามยกกล้องขึน้โดยจบัท่ีสาย

• สายชาร์จอาจไมส่ามารถใช้ได้ในบางประเทศหรือบางภมิูภาค

แฟลช

แฟลช GF-1 (ระบบแฟลชอตัโนมตัิ TTL) ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริมสามารถน�ามา

ตอ่กบัฐานเสียบแฟลชท่ีตวักล้องได้

 1 ปิดฝาปิดแฟลช 

 2 ถอดฝาปิดฐานเสียบแฟลชออกจากฐานเสียบแฟลชของกล้อง

 3 ประกอบแฟลช
ปิดกล้องและแฟลช GF-1 แล้วประกอบ 

GF-1 เข้ากบัฐานเสียบแฟลชท่ีตวักล้อง

ฐานเสียบแฟลช

 4 เปิดแฟลชและเปิดกล้อง

	หมายเหตุ

• หากไอคอนแฟลชไมป่รากฏบนจอภาพ ให้ปิดกล้องและ GF-1 จากนัน้ ถอดแฟลชออก แล้ว

ประกอบกลบัเข้าไปใหม่

• เปลี่ยนโหมดแฟลชโดยกดปุ่ ม F หากใช้แฟลชปรับเอง ให้ตัง้คา่โหมดเป็นแฟลชปรับเองทัง้ท่ี

กล้องและท่ี GF-1 ปริมาณแสงแฟลชสามารถเลือกได้ใน ตัง้ค่าแสงแฟลชเอง ในเมนถู่ายภาพ 

(หน้า 71)

• แฟลชไมส่ามารถใช้ในการถ่ายภาพชว่งเวลา การถ่ายภาพชว่งไดนามิก และการถ่ายภาพ

ประกอบภาพตามชว่งเวลา
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แฟลชเสริมอ่ืนๆ

ใช้เฉพาะแฟลชเสริมท่ีมีชอ่งซงิค์แฟลชชอ่งเดียวแบบ X-contact เทา่นัน้ โดย

ต้องมีแรงดนัไฟบวกไมเ่กิน 20 V ใช้แฟลชท่ีครอบคลมุมมุรับภาพของเลนส์

 1 ปิดฝาปิดแฟลช 

 2 ประกอบแฟลช

ปิดกล้องและแฟลช แล้วประกอบแฟลชเข้ากบัฐานเสียบแฟลชท่ีตวั

กล้อง

 3 ปรับค่าช่องรับภาพด้วยตนเอง

เปิดกล้อง เลือกโหมด A หรือ M แล้วเลือกชอ่งรับภาพ (หน้า 38 และ 

40)

 4 เลือกค่าความไวแสงแบบปรับเอง

เลือกตวัเลือกอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช ่อัตโนมัต ิหรือ ไวแสงสูง ส�าหรับความไว

แสง (หน้า 82)

 5 เปิดแฟลช

เปิดแฟลช แล้วตัง้คา่ไปท่ีโหมดอตัโนมตั ิปรับคา่ชอ่งรับแสงและความไว

แสงให้เป็นคา่ท่ีเลือกโดยกล้อง ถ่ายภาพทดสอบ แล้วปรับคา่ชอ่งรับ

แสงแฟลชและความไวแสงตามความจ�าเป็น

	ข้อควรระวัง

• ปิดแฟลชก่อนจะถอดออกจากตวักล้อง

• ห้ามเปิดแฟลชในตวักล้อง เม่ือเช่ือมตอ่แฟลชภายนอกซึง่เป็นอปุกรณ์เสริมกบักล้อง

• หากเปิดแฟลชเสริมค้างไว้ แฟลชจะท�างานทกุครัง้ท่ีถ่ายภาพไมว่า่จะเลือกโหมดแฟลชให้กบั

กล้องหรือไม ่ปิดแฟลชหากต้องการถ่ายภาพโดยไมใ่ช้แฟลช

• แฟลชเสริมจะใช้กบัระยะท่ีเกินกวา่ระยะท่ีแฟลชในตวักล้องจะสามารถวดัได้ การใช้แฟลชเสริม

ในระยะท่ีสัน้กวา่ท่ีก�าหนดอาจท�าให้มีแสงสวา่งจ้าในภาพ
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การใช้กล้องในต่างประเทศ

การใช้สายชาร์จ	AC-4c	และเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี	BJ-6

ผลติภณัฑ์นีใ้ช้ได้กบักระแสไฟ 100–240 V และ 50 or 60 Hz ก่อนออกเดนิ

ทางควรซือ้หวัปลัก๊ตอ่เอนกประสงค์ (Travel adapter) ส�าหรับตอ่กบัเต้ารับ

ประเภทตา่งๆ ท่ีใช้ในประเทศปลายทาง ห้ามใช้ผลติภณัฑ์นีก้บัหม้อแปลงไฟ

ฟ้า เพราะอาจท�าให้กล้องช�ารุดเสียหายได้

การรับประกัน

ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับการผลติขึน้เพ่ือใช้งานในประเทศท่ีจดัจ�าหนา่ยเทา่นัน้ และ

ใบรับประกนัจะไมมี่ผลใช้งานในประเทศอ่ืนๆ หากผลติภณัฑ์เกิดข้อบกพร่อง

หรือท�างานผิดปกติขณะท่ีคณุอยูต่า่งประเทศ ผู้ผลติจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่

การให้บริการซอ่มบ�ารุงในประเทศอ่ืน รวมถงึคา่ใช้จา่ยใดๆ ท่ีเกิดขึน้

การแสดงภาพบนจอโทรทศัน์

สาย AV สามารถใช้เช่ือมตอ่กล้องกบัโทรทศัน์และจอภาพท่ีมีชอ่งรับ

สญัญาณภาพ กล้องนีร้องรับระบบภาพแบบ NTSC และ PAL ก่อนท่ีจะเช่ือม

ตอ่กล้องกบัอปุกรณ์วิดีโอ ให้เลือกโหมดสญัญาณภาพท่ีถกูต้องด้วย

ข้อควรระมัดระวังในการใช้งาน
•  ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับการผลติขึน้เพ่ือใช้งานในประเทศท่ีจดัจ�าหนา่ยเทา่นัน้ และใบรับประกนัจะไมมี่

ผลใช้งานในประเทศอ่ืนๆ หากผลติภณัฑ์เกิดข้อบกพร่องหรือท�างานผิดปกติขณะท่ีคณุอยูต่า่ง

ประเทศ ผู้ผลติจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่การให้บริการซอ่มบ�ารุงในประเทศอ่ืน รวมถงึคา่ใช้จา่ย

ใดๆ ท่ีเกิดขึน้

• ห้ามท�ากล้องตกหรือให้ตวักล้องถกูกระแทกอยา่งรุนแรง ขณะก�าลงัถือกล้อง ระวงัอยา่ให้กล้อง

กระแทกกบัวตัถอ่ืุนๆ ควรระมดัระวงัสว่นจอแสดงภาพและเลนส์เป็นพิเศษ
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• แฟลชอาจร้อนจดัหากใช้แฟลชตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน ห้ามใช้แฟลชเกินกวา่ท่ีจ�าเป็น อยา่ให้

แฟลชสมัผสักบัร่างกายหรือวตัถอ่ืุนๆ หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระมดัระวงัดงักลา่ว อาจท�าให้เกิด

ไฟไหม้หรือไฟลวกได้

• การใช้แฟลชในระยะประชิดกบันยัน์ตาจะท�าให้ตามองไมเ่หน็เป็นการชัว่คราว ควรใช้ความ

ระมดัระวงัเป็นอยา่งมากเม่ือจะถ่ายภาพเดก็ทารกโดยใช้แฟลช ห้ามยิงแฟลชใสผู่้ขบัข่ียานพา

หนะ์โดยตรง

• แบตเตอร่ีอาจเกิดความร้อนหลงัจากใช้งานเป็นเวลานาน รอจนกวา่ก้อนแบตเตอร่ีเยน็ลง แล้วจงึ

ถอดออกจากกล้อง

• คณุอาจมองไมเ่หน็ข้อความบนจอแสดงภาพหากมีแสงแดดสอ่งหน้าจอโดยตรง

• คณุอาจสงัเกตเหน็วา่จอแสดงภาพมีความสวา่งแตกตา่งกนัหรือมีเมด็สท่ีีมืดหรือท่ีสวา่งอยูต่ลอด

เวลา ซึง่ถือวา่เป็นสิง่ปกตกิบัจอภาพ LCD ทัง้หมด ไมไ่ด้แสดงอาการผิดปกตแิตอ่ยา่งใด

• ห้ามใช้แรงกดจอแสดงภาพ

• อณุหภมิูท่ีเปลี่ยนอยา่งกะทนัหนัอาจท�าให้เกิดการควบแนน่ขึน้ ท�าให้เกิดไอน�า้จบัตวัอยูภ่ายใน

เลนส์หรือกล้องอาจท�างานขดัข้อง คณุสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดงักลา่วได้โดยใสก่ล้องไว้ในถงุ

พลาสตกิเพ่ือชะลอการเปลี่ยนแปลงของระดบัอณุหภมิู และน�ากล้องออกจากถงุพลาสตกิเม่ือ

อากาศในถงุมีระดบัอณุหภมิูเทา่กนักบับรรยากาศภายนอก

• เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้กล้องช�ารุดเสียหาย ห้ามใสว่ตัถใุดๆ ลงในชอ่งไมโครโฟนและล�าโพงของกล้อง

• อยา่ให้กล้องเปียกน�า้และห้ามจบักล้องขณะมือเปียก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระมดัระวงัดงั

กลา่ว อาจท�าให้กล้องท�างานผิดปกติหรือเกิดไฟฟ้าช๊อตได้

• ถ่ายภาพทดสอบเพ่ือให้แนใ่จวา่กล้องท�างานได้ตามปกต ิก่อนจะถ่ายรูปในวาระส�าคญัตา่งๆ ขอ

แนะน�าวา่คณุควรเก็บคูมื่อเลม่นีแ้ละแบตเตอร่ีส�ารองใกล้มือ

	เคล็ดลับ:	การป้องกันการควบแน่น

• การควบแนน่อาจเกิดขึน้ได้หากคณุไปยงัสถานท่ีท่ีมีอณุหภมิูแตกตา่งกนัมาก, เม่ือเกิดความชืน้

สงู, ในห้องท่ีมีอากาศเยน็มากหลงัจากเปิดเคร่ืองท�าความร้อน หรือในต�าแหนง่ท่ีกล้องสมัผสักบั

ลมเยน็จากเคร่ืองปรับอากาศหรืออณุหภมิูอ่ืนๆ
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การดแูลรักษาและเกบ็กล้อง

การดแูลรักษากล้อง
• ลายนิว้มือและสิง่แปลกปลอมอ่ืนๆ บนผิวหน้าเลนส์จะสง่ผลกระทบตอ่ภาพ อยา่สมัผสัเลนส์โดย

นิว้มือ เป่าฝุ่ นหรือเส้นใยออกจากผิวหน้าเลนส์โดยใช้เคร่ืองเป่าท่ีซือ้จากร้านค้าท่ีจ�าหนา่ยกล้อง

ถ่ายรูป หรือเช็ดผิวหน้าเลนส์เบาๆ โดยใช้ผ้าเนือ้นุม่ ท�าความสะอาดจอแสดงภาพโดยใช้ผ้าชบุน�า้ยา

ท�าความสะอาดจอภาพ เช็ดท่ีหน้าจอ ซึง่น�า้ยาดงักลา่วต้องไมมี่สว่นประกอบของสารละลาย

อินทรีย์

• ท�าความสะอาดกล้องให้ทัว่หลงัจากใช้งานท่ีชายหาดหรือใกล้กบัเคร่ืองส�าอางค์ อยา่ให้กล้อง

สมัผสักบัสารเคมีท่ีระเหยได้งา่ย เชน่ ทินเนอร์ น�า้มนัเบนซนิ หรือยาฆา่แมลง หากไมป่ฏิบตัติาม

ข้อควรระมดัระวงัดงักลา่ว อาจท�าให้ผิวหน้ากล้องหรือตวักล้องช�ารุดเสียหายได้

• ในกรณีท่ีเคร่ืองท�างานผิดปกติอยา่งไมน่า่จะเกิดขึน้ ควรน�ากล้องไปท่ีศนูย์บริการ Ricoh

• กล้องเคร่ืองนีมี้วงจรไฟฟ้าแรงสงู ห้ามถอดแยกชิน้สว่นในกล้อง

• จอแสดงภาพเกิดรอยขีดขว่นได้งา่ย อยา่ให้กล้องสมัผสักบัของแข็ง

การเกบ็รักษา
• ห้ามเก็บกล้องไว้ในสถานท่ีท่ีสมัผสักบัสภาวะตอ่ไปนี ้มีความชืน้หรือความร้อนสงูมาก, มีการ

เปลี่ยนแปลงของอณุหภมิูหรือความชืน้อยา่งฉบัพลนั, มีฝุ่ น, สิง่สกปรก หรือทราย, มีแรงสัน่

สะเทือนสงู, สมัผสักบัสารเคมีเป็นเวลานาน, รวมทัง้มีลกูเหมน็หรือผลติภณัฑ์ไลย่งุ หรือ

ผลติภณัฑ์ท่ีท�าจากยางหรือไวนิล, สถานท่ีท่ีมีสนามแมเ่หลก็สงู (เชน่ ใกล้กบัจอภาพ หม้อแปลง 

หรือแมเ่หลก็)

• ถอดแบตเตอร่ีออกจากกล้องหากจะไมใ่ช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน

ก่อนท�าความสะอาด
ปิดกล้องและถอดแบตเตอร่ีออก หรือถอดสายชาร์จออก
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การรับประกันและการให้บริการ
1. ผลติภณัฑ์นีมี้การรับประกนัแบบจ�ากดั ระหวา่งชว่งเวลารับประกนัสนิค้าท่ีได้ระบไุว้ในเอกสารรับประกนัท่ีให้มาพร้อมกบั

กล้อง ความบกพร่องของสนิค้าท่ีเกิดจากการผลติของชิน้สว่นใดๆ จะได้รับการซอ่มแซมโดยไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย ในกรณีท่ี

กล้องท�างานผิดปกติ ให้ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ยท่ีคณุซือ้กล้องหรือศนูย์ซอ่มของ Ricoh ท่ีใกล้ท่ีสดุ โปรดทราบวา่คณุจะไมไ่ด้

รับเงินคืนส�าหรับคา่ใช้จา่ยในการน�ากล้องมายงัศนูย์ซอ่มของ Ricoh

2. การรับประกนันีไ้มร่วมความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสิง่ตอ่ไปนี ้

1 ไมป่ฏิบตัติามค�าแนะน�าในคูมื่อการใช้งาน

2 การซอ่มแซม การดดัแปลง หรือการยกเคร่ืองใหมท่ี่ไมไ่ด้ท�าโดยศนูย์บริการท่ีได้รับอนญุาตท่ีมีรายช่ืออยูใ่นคูมื่อการใช้

งาน

3 ไฟไหม้ ภยัธรรมชาต ิเหตสุดุวิสยั ฟ้าผา่ แรงดนัไฟฟ้าผิดปกต ิฯลฯ

4 การเก็บรักษาท่ีไมเ่หมาะสม (หมายเหตใุน “คูมื่อการใช้งานกล้อง”) การร่ัวของแบตเตอร่ีและของเหลวอ่ืนๆ เชือ้รา หรือ

การดแูลรักษากล้องท่ีไมเ่พียงพอ

5 จมน�า้ (น�า้ทว่ม) สมัผสักบัแอลกอฮอล์หรือเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ การแทรกซมึเข้าไปของทรายและโคลน การกระทบกระแทก 

การท�ากล้องหลน่ หรือแรงกดบนกล้อง หรือสาเหตผิุดปกตอ่ืินๆ

3. หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการรับประกนั คณุต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในสว่นซอ่มแซมทัง้หมด รวมถงึการซอ่มแซมท่ีท�าใน

ศนูย์บริการท่ีได้รับอนญุาต

4.  คณุจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมทัง้หมด แม้จะอยูใ่นชว่งเวลารับประกนั หากไมมี่ใบรับประกนัหรือช่ือผู้จดั

จ�าหนา่ย หรือวนัท่ีซือ้สนิค้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไมไ่ด้ระบไุว้ในใบรับประกนั

5.  คา่ใช้จา่ยส�าหรับการยกเคร่ืองหรือการตรวจสอบอยา่งละเอียดโดยค�าขอพิเศษของลกูค้าเองจะเรียกเก็บไปยงัลกูค้าโดยไม่

ค�านงึวา่อยูใ่นชว่งเวลารับประกนัหรือไม่

6.  การรับประกนันีใ้ช้ได้กบัตวักล้องเทา่นัน้ แตไ่มร่วมอปุกรณ์เสริม เชน่ ซองใสก่ล้องและสายคล้องข้อมือ และไมร่วมถงึ

แบตเตอร่ีและอปุกรณ์ท่ีมีอายกุารใช้งานอ่ืนๆ ท่ีให้มาพร้อมกบักล้อง

7.  ความเสียหายท่ีตามมาใดๆ อนัเกิดจากความผิดปกตขิองกล้อง เชน่ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในการถ่ายภาพหรือการสญูเสียผล

ก�าไรท่ีคาดวา่จะได้รับ จะไมไ่ด้รับการคืนเงินไมว่า่จะเกิดขึน้ระหวา่งชว่งเวลารับประกนัหรือไมก็่ตาม

8.  การรับประกนัจะมีผลใช้ภายในประเทศท่ีซือ้กล้องเทา่นัน้

* เง่ือนไขข้างต้นอ้างถงึการซอ่มแซมท่ีไมเ่สียคา่ใช้จา่ย และไมเ่ป็นการจ�ากดัสทิธิทางกฎหมายของคณุ

* นอกจากนี ้ยงัมีค�าอธิบายเจตจ�านงของเง่ือนไขข้างต้นอยูใ่นใบรับประกนัท่ีให้มากบักล้อง

9. ชิน้สว่นท่ีมีความส�าคญัในการให้บริการกล้อง (นัน่คือ สว่นประกอบท่ีจ�าเป็นในการรักษาการท�างานและคณุภาพของกล้อง) 

จะมีให้บริการเป็นระยะเวลาห้าปีหลงัจากหยดุการผลติกล้อง

10. โปรดทราบวา่หากกล้องได้รับความเสียหายอยา่งรุนแรงจากน�า้ทว่ม การจมน�า้ การแทรกซมึเข้าไปของทรายและโคลน การก

ระทบกระแทก การท�ากล้องหลน่ อาจไมส่ามารถซอ่มแซมให้กลบัสูส่ภาพเดมิได้

	หมายเหตุ
• ก่อนท่ีจะสง่กล้องเข้ามาเพ่ือท�าการซอ่มแซม โปรดตตรวจสอบแบตเตอร่ีและอา่นคูมื่อการใช้งานอีกครัง้เพ่ือให้แนใ่จวา่ได้

ด�าเนินการอยา่งเหมาะสมแล้ว

• การซอ่มแซมบางอยา่งอาจต้องใช้เวลานานพอสมควร

• เม่ือสง่กล้องเข้ามายงัศนูย์บริการ โปรดใสร่ายละเอียดอธิบายสว่นท่ีใช้งานไมไ่ด้และปัญหาให้ชดัเจนท่ี
ี่
สดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้

• ถอดอปุกรณ์เสริมทัง้หมดท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัปัญหาออกก่อนท่ีจะสง่กล้องมายงัศนูย์บริการ

• การรับประกนันีไ้มมี่ผลใช้กบัข้อมลูท่ีเก็บไว้ในการ์ดหนว่ยความจ�าหรือหนว่ยความจ�าภายใน
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ดชันี

A
AVI ................................................................ 86

B
B (bulb) ......................................................... 41

D
DNG .............................................................. 54
DPOF ............................................................ 92

E
Eye-Fi ................................................ 8, 13, 134

H
HDMI .................................................. 102, 134

J
JPEG ..................................................... 54, 130

L
LAN ไร้สาย ............................................ 13, 134
Language/N .................................... 17, 133

M
Macintosh ................................................... 139

N
NTSC .................................................. 102, 133

P
PAL ..................................................... 102, 133
PictBridge ................................................... 104
PTP ..................................................... 104, 133

R
RAW .............................................................. 54

T
T (time) ......................................................... 41

W
Windows ..................................................... 135

ก
กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่ายภาพ Snap ................... 60
การเช่ือมต่อผ่าน USB ................................ 133
การเลือกต�าแหนง่ (AF/AE) ........................ 59, 74
การคดัลอกไปยงัคอมพิวเตอร์ ................ 137, 139
การซมูภาพท่ีแสดง .......................................... 29
การ์ดหนว่ยความจ�า ........................................ 12
การ์ดหนว่ยความจ�า SD .................................. 12
การ์ดหนว่ยความจ�า SDHC ............................. 12
การดภูาพยนตร์ .............................................. 88
การดรููปภาพ........................................... 27, 101
การดรููปภาพหลายภาพ ................................... 28
การตัง้คา่ถ่ายคร่อม ......................................... 67
การถ่ายภาพซ้อน .......................................... 68
การปรับตัง้ระดบั(มุมเอียง) ......................... 126
การพิมพ์ ...................................................... 104
การฟอร์แมท ................................................. 123
การรับประกนั ....................................... 158, 161
การลบรูปภาพ ................................................ 30
ก�าหนดค่าตัง้เอง ......................................... 112
ก�าหนดตัง้เวลาถ่ายเอง ................................. 74
แก้ไข ค่าตัง้เอง ........................................... 115
แก้ภาพเอียง ............................................. 47, 95

ข
ขนาด ............................................................. 53
ขนาดภาพยนตร์ ........................................... 87
ขยายช่วงไดนามกิ......................................... 84
ขยายสูงสุดโดยซูมครัง้เดยีว ....................... 128
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ............................. 141
ข้อตอ่เลนส์, มมุกว้าง .................................... 154
ข้อมลูจ�าเพาะ ............................................... 147
ขาวด�า............................................................ 62
B&W คอนทราสสูง ....................................... 62
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ค
ครอบวงแหวน ............................................... 153
ควบคุมความไวแสงด้วยปุ่ม ADJ. ............... 122
ความเข้มแสง.................................................. 96
ความเร็วชตัเตอร์ ........................................... 147
ความจ ุ................................................... 11, 150
ความชดัลกึของภาพ ....................................... 56
ความต้องการของระบบ ................................. 135
ความสว่างจอ LCD ..................................... 123
คอมพิวเตอร์ ................................................. 135
คัดลอกจากหน่วยความจ�าภายในไปยังการ์ด 

 ................................................................... 94
คา่ตัง้จากโรงงาน .......................50–52, 110, 111
คุณภาพ/ขนาดภาพ ...................................... 53
คณุภาพภาพแบบปกต ิ.................................... 54
คณุภาพภาพแบบละเอียด ............................... 54
เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี ............................... 10, 151

จ
จอภาพ ...................................................... 6, 33

ฉ
ฉายสไลด์ ...................................................... 90

ช
ชดเชยแสง .................................................... 77
ชดเชยแสงแฟลช .......................................... 70
ชดเชยไวต์บาลานซ์ ................................ 81, 99
ชดเชยความสว่าง ......................................... 96
ชดเชยช่วงไดนามกิ....................................... 72
ชว่งไดนามิก ............................................. 42, 44
ประกอบภาพตามช่วงเวลา ..................... 42, 45
ชอ่งมองภาพ, ภายนอก ................................. 151
ชอ่งรับแสง ................................................... 6, 7
ใช้ค่าตัง้จากโรงงาน .............................. 83, 110

ซ
ซอง, นุม่ ....................................................... 152
ซมู ........................................................... 20, 29
เซน็เซอร์ AF, ภายนอก ...................................... 2

ฐ
ฐานเสียบแฟลช ............................................ 156

ด
ดจิิตอลซมู ...................................................... 20

ต
ตัง้เวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง ............................. 24
ตัง้การจบัคู่ปุ่ม Fn ....................................... 119
ตัง้ความไวแสงสูงอัตโนมัต ิ......................... 124
ตัง้ค่า RAW/JPEG ....................................... 130
ตัง้คา่เมนกู�าหนดเอง ............................. 110, 112
ตัง้ค่าแสงแฟลชเอง ...................................... 71
ตัง้ค่าการท�างานปุ่มFn ................................ 117
ตัง้ค่าความไวแสง ......................................... 82
ตัง้ค่าซงิค์แฟลช ............................................ 71
ตัง้ค่าผลักปุ่ม ADJ ...................................... 117
ตัง้ค่าภาพ ..................................................... 62
ตัง้ค่าระดบัขัน้ ISO ..................................... 124
ตัง้ชุดแถบสี ................................................ 130
ตัง้ระดบั ...................................................... 126
ตดัภาพ ....................................................... 100
ตวัเลือกแป้นหมุนในโหมดดภูาพ ............... 121
ตวัเลือกบนแป้นหมุนในโหมด M ............... 121
ตวัเลือกล�าดบัการแสดงไฟล์ ...................... 130
ระดบัน�า้อิเลคทรอนิคส์ .................................... 25
ต�าแหนง่โฟกสั ................................................. 59
ต�าแหน่งมาโคร ..................................... 59, 120

ถ
ถ่านอลัคาไลน์ AAA ........................................ 11
ถ่ายคร่อม ....................................................... 67
ถ่ายคร่อมอัตโนมัต ิ....................................... 67
ถ่ายภาพตามช่วงเวลา .................................. 75
แถบโฟกสั....................................................... 56

ท
โทรทศัน์ ....................................................... 101

น
นิเกิลเมทลัไฮดราย (NiMH) .............................. 11

บ
บนัทกึภาพประกอบภาพช่วงเวลา ................ 85
บนัทกึต�าแหน่งเมนูเคอร์เซอร์  ................... 131
เบลอ .............................................................. 20
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แบตเตอร่ี.................................................. 10, 12
แบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได้ ........................... 10, 12

ป
ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัต ิ......................... 126
ปรับโฟกสัเอง ............................................ 55, 58
ปรับขนาด ..................................................... 94
ปรับความเร็วชัตเตอร์ออโต้ .......................... 83
ปรับช่องรับแสงอัตโนมัต ิ.............................. 83
ป้องกัน.......................................................... 90
ปิดอัตโนมัต ิ................................................ 125
ปุ่ ม ADJ. .......................................................... 5
ปุ่ ม C/D .............................. 49, 89, 109
ปุ่ ม DISP. ...................................................... 33
ปุ่ ม POWER .................................................. 15
ปุ่มซูม ......................................................... 121
ปุ่ มปลดลอ็ค ..................................................... 4
เปล่ียนโหมดถ่ายภาพ ................................... 84
เปิดระบบลด Noise ตามค่า ISO .................. 73
แป้นหมนุ ขึน้-ลง ............................................... 5
แป้นหมนุเลือกโหมด.......................................... 4
โปรแกรมการรับแสง ........................................ 37

ฝ
ฝาปิดแฟลช .................................................... 23
ฝาปิดการ์ด/แบตเตอร่ี ...................................... 12
ฝาปิดชอ่งเสียบ ..................................... 101, 105
ฝาปิดชอ่งเสียบสายไฟ DC ........................ 3, 155

พ
พมิพ์วันที่บนภาพ ......................................... 76
พืน้ที่ส�าหรับ WB แบบปรับเอง ................... 131
เพิ่มถ่ายภาพปกต ิ......................................... 84

ฟ
ฟิล์มโพสิทฟี ................................................. 62
เฟรมแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ ................... 127
แฟลช, ในกล้อง .............................................. 22
แฟลช, ปรับเอง ............................................... 71
แฟลช, อปุกรณ์เสริม ..................................... 156
แฟลชลดตาแดง .............................................. 22
โฟกสั ....................................................... 19, 55
โฟกัสในระยะ Snap ...................................... 60

โฟกัสต่อเน่ืองก่อนถ่ายภาพ ......................... 61
โฟกัสตามวัตถุ .............................................. 55
ไฟแฟลช/โฟกสัอตัโนมตั.ิ............................ 19, 23
ไฟชว่ยหา AF ............................................ 2, 124
ไฟปุ่มเปิดปิด .............................................. 121

ภ
ภาพ Bleach Bypass ..................................... 62
ภาพ Cross Process ..................................... 62
ภาพดจิติอลซูม ........................................... 131

ม
เมนแูสดงภาพ................................................. 89
เมนตูัง้คา่...................................................... 111
เมนถู่ายภาพ................................................... 49
โมโนโครม....................................................... 62
ไมโครโฟน ........................................................ 3

ย
ย้ายการตัง้ค่าเป้าหมาย ................................ 74
ยืนยันเวอร์ช่ันเฟิร์มแวร์ ............................. 134
ยืนยันชัตเตอร์ ADJ .................................... 118

ร
ระดบัเสียง .............................................. 88, 125
ระดบัแบตเตอร่ี ................................................. 8
ระดบัแสงแฟลช .............................................. 71
ระยะใกล้ ........................................................ 21
รูร้อยสายคล้อง ................................................. 2
เรียกด ูค่าตัง้เอง ......................................... 114

ล
ลดภาพส่ันไหว .............................................. 74
ลดสัญญาณรบกวน ...................................... 73
ลบค่าตัง้เอง ................................................ 122
ลอ็คโฟกสั ....................................................... 58
ลอ็คคา่แสง (AE ลอ็ค) ..................................... 59
ล�าโพง .............................................................. 3
เลนส์อะแดปเตอร์และเลนส์ฮดู ....................... 151

ว
วัดแสง .......................................................... 61
วนัท่ีและเวลา.......................................... 17, 133
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เวลาและวนัท่ี.......................................... 17, 133
เวลาการถ่ายประกอบภาพ ........................... 84
เวลายืนยันภาพบนจอ LCD ........................ 125
ไวต์บาลานซ์ ................................................. 78

ส
สมดุลแสงขาวใน ค่าตัง้เอง......................... 117
สลับการจบัคู่ปุ่ม Fn.................................... 120
สว่นสวา่ง ....................................................... 34
สวิตช์ OPEN แฟลช (F OPEN) ................... 2, 22
สาย AV ........................................................ 101
สาย USB ..................................... 104, 137, 139
สายคล้องคอ ................................................ 152
สายชาร์จ ..................................................... 155
สายลัน่ชตัเตอร์ ............................................. 151
เส้นตาราง .............................................. 33, 127
เสียงการท�างาน .......................................... 125
แสดงตวัเลือกระยะ AF ............................... 126
แสดงภาพ, โทรทศัน์ ...................................... 101
แสดงภาพ, ภาพยนตร์ ..................................... 88
แสดงภาพ, รูปภาพ ......................................... 27
แสดงส่วนสีขาวล้วน ................................... 129

ห
หนว่ยความจ�า, ภายใน ...................... 14, 94, 150
หมายเลขล�าดบัของการ์ด ........................... 132
หมุนภาพอัตโนมัต ิ...................................... 129
โหมด A (เลือกชอ่งรับแสง) ............................... 38
โหมด ADJ. .................................................. 118
โหมด M (ปรับเอง) .......................................... 40
โหมด M แบบกดครัง้เดยีว .......................... 122
โหมด MY ....................................................... 48
โหมด P (ปรับแบบโปรแกรม) ........................... 36
โหมด S (ควบคมุชตัเตอร์) ............................... 39
โหมดเลือกฉาก ............................................... 42
โหมดแฟลช .................................................... 22
โหมดแสดงข้อมูล ....................................... 128
โหมดถ่ายต่อเน่ือง ........................................ 64
โหมดถ่ายภาพระยะใกล้ .................................. 21
โหมดพกั ..................................................... 126
โหมดภาพยนตร์ .................................. 42, 52, 86
โหมดสัญญาณวีดโิอออก ............................ 133
โหมดอตัโนมตั ิ(5) ........................................ 18

อ
อัตราเร็วภาพเป็นเฟรม ................................ 87
อัตราขยาย(MF) ............................................ 83
อลัคาไลน์ ....................................................... 11
อปุกรณ์เสริม ........................................ 151, 154

ฮ
กราฟคา่แสง ....................................... 33, 34, 97
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แบตเตอรี่แบบชาร์จ DB-65

ขอขอบคณุท่ีซือ้แบตเตอร่ีแบบชาร์จ DB-65 ของ Ricoh โปรดอา่นค�าแนะน�าเก่ียวกบัขัน้ตอนการใช้งานท่ีถกูวิธี

ก่อนการใช้งานผลติภณัฑ์ ควรเก็บรักษาคูมื่อเลม่นีไ้ว้ใกล้ตวัเพ่ือใช้อ้างอิงในคราวตอ่ไป

ข้อควรระมัดระวังเพื่อความปลอดภยั
สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือเล่มนี ้
สญัลกัษณ์ท่ีแสดงไว้ด้านลา่งนีจ้ะปรากฏในคูมื่อการใช้งานและท่ีตวัผลติภณัฑ์ สญัลกัษณ์ดงักลา่วได้แสดงไว้

เพ่ือแนใ่จถงึการใช้งานผลติภณัฑ์ใหมอ่ยา่งปลอดภยั และเพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่

ทรัพย์สนิ และอาการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึน้กบัตวัคณุเอง หรือคนอ่ืนๆ ความหมายของสญัลกัษณ์เหลา่นีไ้ด้

อธิบายไว้ด้านลา่ง

 อันตราย สญัลกัษณ์นีแ้สดงถงึค�าแนะน�าท่ีส�าคญั ซึง่หากละเลยหรือไมป่ฏิบตัติามอยา่งถกูต้อง 

อาจท�าให้ถงึแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

 ค�าเตอืน สญัลกัษณ์นีแ้สดงถงึค�าแนะน�าท่ีส�าคญั ซึง่หากละเลยหรือไมป่ฏิบตัติามอยา่งถกูต้อง 

อาจน�าไปสูอ่นัตรายถงึชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ตวัอย่างสัญลักษณ์

 หมายถงึ สิง่ท่ีห้ามปฏิบตัิ

 วงกลมท่ีมีสญัลกัษณ์ภายในหมายถงึสิง่ท่ีห้ามปฏิบตัโิดยเฉพาะเจาะจง

ตวัอยา่ง  ความหมาย: ห้ามถอดแยกชิน้สว่น

 หมายถงึ สิง่ท่ีต้องปฏิบตัิ

เพ่ือให้ใช้งานผลติภณัฑ์ใหมอ่ยา่งปลอดภยั ควรปฏิบตัติามข้อควรระมดัระวงัตอ่ไปนี ้

 อันตราย

• ห้ามถอดแยก ดดัแปลง หรือบดักรีแบตเตอร่ีกบัวตัถโุดยตรง

• ห้ามลดัวงจรขัว้บวก (+) กบัขัว้ลบ (–) ของแบตเตอร่ีกบัสายไฟหรือวตัถท่ีุท�าจากโลหะ นอกจากนัน้ 

ห้ามขนย้ายหรือเก็บแบตเตอร่ีไว้กบัปากกาลกูลื่นท่ีท�าจากโลหะ สร้อยคอ หรือสิง่ท่ีเป็นโลหะท่ีมี

ลกัษณะแบบเดียวกนั

• ห้ามวางแบตเตอร่ีไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟโดยตรง และห้ามใช้หรือเก็บแบตเตอร่ีไว้ใกล้กบัไฟ

หรือสถานท่ีท่ีมีอณุหภมิูสงู เชน่ ในรถยนต์ นอกจากนี ้ห้ามจุม่หรือแชแ่บตเตอร่ีลงในน�า้ น�า้เกลือ หรือ

ของเหลวใดๆ

• ห้ามชาร์จแบตเตอร่ีด้วยอปุกรณ์อ่ืนนอกเหนือจากเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี Ricoh แบตเตอร่ีก้อนนีจ้�ากดั

ให้ใช้งานได้กบักล้องดิจิตอล Ricoh ท่ีใช้กบัแบตเตอร่ีรุ่น DB-65 ได้เทา่นัน้
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• ห้ามเจาะแบตเตอร่ีด้วยวตัถมีุคมใดๆ ทบุด้วยค้อนหรืออปุกรณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั เหยียบ ทิง้ หรือ

กระแทกก้อนแบตเตอร่ีอยา่งรุนแรง

• ห้ามใช้แบตเตอร่ีท่ีช�ารุดเสียหายหรือผิดรูปทรง

• ใช้แบตเตอร่ีตามวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้เทา่นัน้

• หยดุใช้แบตเตอร่ีทนัทีหากแบตเตอร่ีมีควนัหรือกลิน่แปลกๆ หรือแบตเตอร่ีร้อนจดัผิดปกต ิโปรดขอรับ

บริการซอ่มบ�ารุงจากร้านค้าท่ีคณุซือ้ผลติภณัฑ์หรือจากศนูย์บริการ Ricoh

• หากแบตเตอร่ีมีของเหลวร่ัวออกมาสมัผสักบัดวงตา ห้ามขยีต้า ให้ล้างออกด้วยน�า้มากๆ ทนัทีก่อนไป

พบแพทย์

 ค�าเตอืน

• วางแบตเตอร่ีให้พ้นมือเดก็และทารก

• หยดุชาร์จแบตเตอร่ีทนัทีหากแบตเตอร่ียงัชาร์จไฟตอ่ไปอีกแม้จะพ้นระยะเวลาในการชาร์จแล้วก็ตาม

• ห้ามวางแบตเตอร่ีในเตาไมโครเวฟหรืออปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าสงู

• หากแบตเตอร่ีร่ัวหรือมีควนัระเหยออกมา ให้ถอดแบตเตอร่ีออกมาให้พ้นรัศมีความร้อนหรือเปลวไฟ

ทนัที

ข้อควรระมัดระวังในการใช้งาน
* น่ีคือแบตเตอร่ีลเิธียมไอออน

* ชาร์จแบตเตอร่ีก่อนใช้งาน เน่ืองจากแบตเตอร่ีท่ีให้มายงัไมไ่ด้ชาร์จไฟอยา่งเตม็ท่ี

• คณุสมบตัขิองแบตเตอร่ีลเิธียมไอออน คือ เม่ืออณุหภมิูต�่า ประสทิธิภาพของแบตเตอร่ีท่ีชาร์จเตม็แล้วจะลด

ลงท�าให้เวลาท่ีใช้ในการถ่ายภาพหรือแสดงภาพลดลงไปด้วย ซึง่แก้ปัญหาได้โดยการเก็บแบตเตอร่ีไว้ให้อุน่ใน

กระเป๋าเสือ้ก่อนการใช้งาน หรือมีแบตเตอร่ีท่ีชาร์จไฟไว้แล้วส�ารองไว้

• ถอดแบตเตอร่ีออกจากกล้องหรือเคร่ืองชาร์จทกุครัง้เม่ือไมใ่ช้งาน แบตเตอร่ีจะคลายประจทีุละน้อยไปเร่ือยๆ 

แม้จะปิดกล้องแล้วก็ตาม ซึง่จะท�าให้อายกุารใช้งานของแบตเตอร่ีลดลง

• เม่ือเก็บแบตเตอร่ีไว้เป็นระยะเวลานาน ควรชาร์จไฟเป็นเวลา 15 นาที อยา่งน้อยปีละครัง้ และใช้แบตเตอร่ีให้

หมดเกลีย้งก่อนจะน�าไปเก็บอีกครัง้

• เก็บแบตเตอร่ีไว้ในท่ีร่มพ้นแสงแดดและความร้อน ชว่งอณุหภมิูท่ีดีท่ีสดุควรอยูร่ะหวา่ง 15° ถงึ 25° หลีกเลี่ยง

สถานท่ีร้อนหรือเยน็เกินไป

• ห้ามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีชาร์จจนเตม็แล้วซ�า้อีกครัง้ทนัที

• การชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูสงูอาจท�าให้ประสทิธิภาพของแบตเตอร่ีลดลง การชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูต�่า

อาจท�าให้ชาร์จไฟได้ไมพ่อ
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• เม่ือใช้งานแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูห้อง (25 องศาเซลเซียส) แบตเตอร่ีอาจชาร์จได้ถงึ 300 ครัง้ หรือมากกวา่นัน้ 

หากระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอร่ีลดลงอยา่งเหน็ได้ชดัแม้วา่จะชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็แล้วก็ตาม นัน่แสดง

วา่แบตเตอร่ีหมดอายกุารใช้งาน โปรดเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม่

• ส�าหรับค�าแนะน�าในการชาร์จ โปรดอา่นได้จากคูมื่อการใช้งานท่ีให้มาพร้อมกบักล้องดจิิตอลหรือเคร่ืองชาร์จ

แบตเตอร่ี

• เม่ือใช้แบตเตอร่ี BJ-6 การชาร์จไฟจะใช้เวลาประมาณ 2.5 ชัว่โมง (ท่ีอณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส)

ข้อมูลจ�าเพาะ
แรงดนัไฟปกติ : 3.6 V

อตัราความจไุฟฟ้า : 1250 mAh (ขัน้ต�่า), 1275 mAh (ปกติ)

อณุหภมิูการใช้งาน : 0 – 40 องศาเซลเซียส

ขนาด : 35.3 × 40.3 × 9.4 มิลลเิมตร

น�า้หนกั : ประมาณ 27 กรัม

ตวัแทนบริการของ Ricoh
ในกรณีท่ีเกิดข้อบกพร่อง โปรดอา่นท่ีบท ตวัแทนบริการ Ricoh จากคูมื่อผู้ใช้ท่ีให้มาพร้อมกบักล้องดจิิตอล

• ข้อมลูจ�าเพาะอาจเปลี่ยนเปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

• ห้ามท�าส�าเนา ผลติซ�า้ หรือจดัเก็บสว่นหนึง่สว่นใดของคูมื่อด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมไ่ด้รับอนญุาต

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Ricoh Co., Ltd.

© 2011 Ricoh Co., Ltd.
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เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BJ-6

ขอขอบคณุท่ีซือ้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี BJ-6 ของ Ricoh โปรดอา่นค�าแนะน�าเก่ียวกบัขัน้ตอนการใช้งานท่ีถกูวิธี

ก่อนการใช้งานผลติภณัฑ์ ควรเก็บรักษาคูมื่อเลม่นีไ้ว้ใกล้ตวัเพ่ือใช้อ้างอิงในคราวตอ่ไป

ข้อควรระมัดระวังเพื่อความปลอดภยั
ข้อความและฉลากแจ้งเตอืน
คูมื่อฉบบันีแ้ละตวัผลติภณัฑ์จะมีข้อความและฉลากเพ่ือแจ้งให้คณุทราบเก่ียวกบัการใช้งานผลติภณัฑ์อยา่ง

ปลอดภยัและการป้องกนัไมใ่ห้ตวัคณุเองและผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สนิเกิดการช�ารุดเสียหาย สญัลกัษณ์

ตอ่ไปนีใ้ช้เพ่ือให้ค�าเตือนเหลา่นีส้งัเกตเหน็ได้ชดั

 ค�าเตอืน สญัลกัษณ์นีแ้สดงถงึค�าแนะน�าท่ีส�าคญั ซึง่หากละเลยหรือไมป่ฏิบตัติามอยา่งถกู

ต้อง อาจน�าไปสูอ่นัตรายถงึชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

 ข้อควรระมัดระวัง สญัลกัษณ์นีแ้สดงถงึค�าแนะน�าท่ีส�าคญั ซึง่หากละเลยหรือไมป่ฏิบตัติามอยา่งถกู

ต้อง อาจน�าไปสูอ่นัตรายถงึชีวิต หรืออาจสร้างความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิ

ตวัอย่างสัญลักษณ์

 หมายถงึ สิง่ท่ีห้ามปฏิบตัิ

 วงกลมท่ีมีสญัลกัษณ์ภายในหมายถงึสิง่ท่ีห้ามปฏิบตัโิดยเฉพาะเจาะจง

ตวัอยา่ง  ความหมาย: ห้ามถอดแยกชิน้สว่น

 หมายถงึ สิง่ท่ีต้องปฏิบตัิ

โปรดปฏิบตัติามข้อควรระมดัระวงัตอ่ไปนีเ้พ่ือการใช้งานผลติภณัฑ์อยา่งปลอดภยั

 ค�าเตอืน

• อปุกรณ์นีค้วรใช้กบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีเหมาะสมตามท่ีระบไุว้เทา่นัน้ การไมป่ฏิบตัติามอาจท�าให้เกิดไฟ

ไหม้หรือไฟช็อตได้

• ห้ามจบัเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีขณะมือเปียก เพราะอาจท�าให้เกิดไฟช็อตได้
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• หากมีสิง่แปลกปลอม เชน่ โลหะ น�า้ หรือของเหลวท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั เข้าสูอ่ปุกรณ์โดยบงัเอิญ ให้

ถอดปลัก๊ไฟออกจากเต้ารับทนัที ตดิตอ่ร้านค้าท่ีให้บริการอปุกรณ์ของคณุ การไมป่ฏิบตัติามอาจ

ท�าให้เกิดไฟไหม้และไฟช็อตได้

• ขณะใช้งานอปุกรณ์ หากคณุสงัเกตเหน็ควนัหรือได้ยินเสียงท่ีดงัผิดปกต ิให้ถอดปลัก๊ออกจากเต้ารับ

ทนัที แล้วตดิตอ่ร้านค้าท่ีคณุซือ้อปุกรณ์ หรือตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีศนูย์บริการ Ricoh หยดุการใช้งานทนัที

หากมีชิน้สว่นแตกหกัหรือตวัอปุกรณ์มีสภาพผิดปกติ

• ห้ามพยายามถอดแยกชิน้สว่นอปุกรณ์ (ห้ามเปิดท่ีครอบเคร่ืองชาร์จ) เน่ืองจากอาจท�าให้เกิดไฟช็อต

ได้หากสมัผสักบัวงจรไฟแรงสงูท่ีอยูภ่ายใน

• ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ในห้องน�า้ ห้องอาบน�า้ หรือสถานท่ีใดก็ตามท่ีจะท�าให้ตวัผลติภณัฑ์เปียกได้

• เก็บรักษาเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีให้สะอาดปราศจากฝุ่ น เพราะฝุ่ นจะท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

• ห้ามวางอปุกรณ์ทิง้ไว้ในท่ีท่ีเดก็ทารกหรือเดก็เลก็เอือ้มถงึ เน่ืองจากเดก็เลก็ไมส่ามารถอา่นค�าแนะน�า

ได้ จงึอาจใช้งานอปุกรณ์อยา่งผิดๆ อาจท�าให้อปุกรณ์แตกหกัหรือท�าให้ตนเองได้รับบาดเจ็บได้

• ห้ามจบัเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง เพราะอาจท�าให้เกิดไฟช็อตได้

“ค�าเตือน: ผลติภณัฑ์นีมี้สารเคมีรวมทัง้สารตะกัว่ ซึง่ทางรัฐบาลแคลฟิอร์เนียได้ระบวุา่อาจท�าให้เกิดมะเร็งและ

ท�าให้เดก็ท่ีเกิดมาพิการ หรือเป็นอนัตรายตอ่ระบบสืบพนัธุ์อ่ืนๆ ควรล้างมือหลงัการใช้งาน”

 ข้อควรระมัดระวัง

• เม่ือต้องการความสะอาดตวัเคร่ืองเป็นครัง้แรก ให้ถอดเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีออกจากเต้ารับท่ีผนงั

ก่อน

• เพ่ือความปลอดภยั เม่ือไมใ่ช้งาน ให้ดงึปลัก๊เคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับท่ีผนงั

• ขณะใช้งาน ห้ามคลมุตวัเคร่ืองด้วยผ้าหรือวสัดอ่ืุนๆ เพราะอาจท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

• ห้ามลดัวงจรขัว้ไฟฟ้า เพราะอาจท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

• ห้ามใช้งานอปุกรณ์ในครัวท่ีมีไอระเหยจากน�า้มนั ครัวท่ีมีความชืน้หรือท่ีมีน�า้ เพราะอาจท�าให้เกิดไฟ

ไหม้ได้

ข้อควรระมัดระวังในการใช้งาน
• ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีลเิธียมไอออนจากรุ่น DB-60 ท่ีทางบริษัทให้มาพร้อมกบักล้องเทา่นัน้

• ห้ามกระแทกอปุกรณ์อยา่งรุนแรง

• ห้ามใช้ในสถานท่ีท่ีร้อนจดัหรือหนาวจดั หรือในสถานท่ีท่ีมีแรงสัน่สะเทือนอยา่งรุนแรง

• ห้ามใช้ในสถานท่ีท่ีได้รับแสงแดดสอ่งโดยตรงหรือท่ีอาจท�าให้เกิดอณุหภมิูสงู

• เม่ือชาร์จแบตเตอร่ีเสร็จแล้ว ให้ถอดเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีออกจากเต้ารับท่ีผนงัก่อน หากเสียบเคร่ืองชาร์จ

แบตเตอร่ีทิง้ไว้ท่ีเต้ารับ อาจท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

• อยา่ให้สว่นท่ีเป็นหน้าสมัผสัของแบตเตอร่ีแบบชาร์จสมัผสัซึง่กนัและกนั เพราะอาจท�าให้เกิดการลดัวงจรได้

• BJ-6 สามารถท�างานได้ท่ีอณุหภมิูห้องในชอ่ง 10º – 40ºC โปรดทราบวา่อาจใช้เวลาในการชาร์จนานขึน้หาก

ใช้อปุกรณ์ท่ีอณุหภมิูต�่ากวา่ 10ºC
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วธีิใช้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี
1. ใสแ่บตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีโดยหนัด้านฉลากขึน้ จดัต�าแหนง่แบตเตอร่ีโดยให้ด้านท่ีเป็น

สญัลกัษณ์   ตรงกนักบัสญัลกัษณ์   ของเคร่ืองชาร์จ

2. เสียบเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีเข้ากบัเต้ารับท่ีผนงั เคร่ืองจะเร่ิมชาร์จแบตเตอร่ีและสามารถชาร์จได้

ตามท่ีแสดงไว้ในตารางด้านลา่ง เม่ือชาร์จเสร็จ ถอดเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีออกจากเต้ารับ
* เวลาในการชาร์จแบตเตอร่ีอาจแตกตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความจขุองแบตเตอร่ี

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ ความหมาย

สวา่งตลอด เร่ิมการชาร์จ

ดบั การชาร์จเสร็จสมบรูณ์

กะพริบ หน้าสมัผสัของแบตเตอร่ีและเคร่ืองชาร์จอาจสกปรก, ไมส่ามารถชาร์จ

แบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูขณะนัน้ได้ หรือแบตเตอร่ีหรือเคร่ืองชาร์จท�างานขดัข้อง 

ท�าความสะอาดหน้าสมัผสัด้วยผ้าแห้ง, เร่ิมชาร์จตอ่เม่ืออณุหภมิูห้องและ

อณุหภมิูแบตเตอร่ีอยูร่ะหวา่ง 10º ถงึ 40ºC หากปัญหายงัปรากฏ ให้ถอด

เคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับ และถอดแบตเตอร่ีออก

ข้อมูลจ�าเพาะ
ผลติภณัฑ์นีใ้ช้แบตเตอร่ีลเิธียมไอออน DB-60 ซึง่ทางบริษัทให้มาพร้อมกบักล้อง

รูปแบบ : BJ-6

แหลง่จา่ยไฟ : AC 110 V – 240 V (50/60 Hz)

ก�าลงัไฟเข้า : 15 VA

แรงดนัไฟฟ้าออก : DC 4.2 V 800 mA

ชว่งอณุหภมิูใช้งาน : 10º – 40ºC

ขนาด : 53 มม. × 79.5 มม. × 24 มม.

มวล (น�า้หนกั) : 55 กรัม

ตวัแทนบริการของ Ricoh
ในกรณีท่ีเกิดข้อบกพร่อง โปรดอา่นท่ีบท ตวัแทนบริการ Ricoh จากคูมื่อผู้ใช้ท่ีให้มาพร้อมกบักล้องดจิิตอล
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