
 ก่อนเริ่มต้นใช้งาน 

 ก่อนเริ่มใช้งานตัวกล้องคุณควรใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับส่วนแสดงผลและปุ่ม
ควบคุมต่างๆ(หน้า1-10)โปรดอ้างอิงถึงบทนี้เมื่อคุณอ่านส่วนที่เหลือของ
คู่มือเล่มนี้ทั้งหมด



 การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานและการแสดงภาพ 

 อ่านเนื้อหาในบทนี้ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานกล้องถ่ายรูปเป็นครั้งแรกเนื้อหาจะ
ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการเตรียมกล้องให้พร้อมสำหรับใช้งานการถ่าย
ภาพและการแสดงภาพดังกล่าว(หน้า11–44)



 อ้างอิง 

 อ่านเนื้อหาในบทนี้เมื่อคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆที่
ไม่ได้กล่าวถึงในหัวข้อ“การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานและการแสดงภาพ”เนื้อหา
ในบทนี้จะครอบคลุมการถ่ายภาพขั้นสูงและตัวเลือกต่างๆในการแสดงภาพรวมทั้ง
ได้อธิบายถึงวิธีการพิมพ์ภาพการปรับตั้งค่ากล้องถ่ายรูปและการคัดลอกรูปภาพ
ลงในคอมพิวเตอร์(หน้า45–179)



ต้องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ก่อนการใช้งาน แบตเตอรี่ยังไม่ได้ชาร์จ

มาตั้งแต่ตอนซื้อ







ตัวกล้องรุ่นGXRDIGITAL
คู่มือการใช้งานตัวกล้อง

หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์จะระบุไว้ที่ด้านล่างของตัวกล้อง
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รายการในบรรจุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ดีว่าในกล่องประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆตามรายการที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
*รูปลักษณ์ที่แท้จริงของชิ้นส่วนต่างๆอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในภาพ









ตัวกล้องรุ่นGXR
หมายเลขซีเรียลจะระบุ
ไว้ที่ด้านล่างของตัว
กล้อง

สายUSBพร้อมช่อง
เสียบแบบmini-B

ใช้เชื่อมต่อตัวกล้อง
เข้ากับคอมพิวเตอร์
หรือเครื่องพิมพ์

สายสัญญาณภาพ/
เสียง

ใช้เชื่อมต่อตัวกล้อง

เข้ากับโทรทัศน์

ฝาปิดช่อง
เสียบ

ตัวกล้องจะมี
ฝาปิดติดตั้งมา
ให้ด้วย

         



 



 



 









ฝาปิดฐานเสียบแฟลช
ฐานเสียบแฟลชของตัว
กล้องจะมีฝาปิดติดตั้ง
มาให้ด้วย

แบตเตอรี่แบบ
ชาร์จไฟได้DB-90

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่BJ-9

•แผ่นซีดี:ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์
•คู่มือการใช้งานตัวกล้อง(คู่มือเล่มนี้)
•สายคล้องคอ
•การรับประกัน

เคล็ดลับ:การร้อยสายคล้องคอ

ร้อยปลายของสายคล้องคอผ่านรูร้อยสาย

คล้องที่แต่ละด้านของตัวกล้องและร้อยปลาย

สายผ่านคลิปตามที่ปรากฏในภาพ
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ข้อสังเกต


•ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย:อ่านข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยให้
ละเอียดเพื่อให้สามารถใช้งานกล้องได้อย่างปลอดภัย

•การทดลองถ่ายภาพ:ก่อนจะถ่ายภาพในวาระสำคัญต่างๆควรลองถ่ายภาพเพื่อให้
แน่ใจว่ากล้องทำงานได้ตามปกติ

•ลิขสิทธิ์:ห้ามทำซ้ำหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารนิตยสารหรือวัสดุต่างๆที่มีลิขสิทธิ์
นอกเหนือไปจากการใช้งานส่วนตัวภายในบ้านหรือจุดมุ่งหมายอื่นๆซึ่งมีลักษณะแบบ
เดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์

•การยกเว้นความรับผิดชอบ:RicohCo.,Ltd.จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กล้องไม่
สามารถบันทึกภาพหรือแสดงภาพได้อันเนื่องมาจากการทำงานผิดปกติของตัวกล้อง

•การรับประกัน:ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการผลิตตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและการรับ
ประกันจะมีผลบังคับใช้ภายในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้นผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆต่อการให้บริการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ในประเทศอื่นหรือต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น

•คลื่นรบกวนวิทยุ:การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆอาจส่งผลเสียต่อกล้องและอุปกรณ์เหล่านั้นคลื่นรบกวนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้
หากใช้กล้องถ่ายรูปใกล้ๆกับวิทยุหรือโทรทัศน์ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยย้าย
กล้องให้ห่างจากอุปกรณ์เหล่านั้นให้มากที่สุดปรับตำแหน่งเสาอากาศวิทยุหรือ
โทรทัศน์หรือเสียบปลั๊กวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เต้ารับตัวอื่น

©2009RICOHCO.,LTD.สงวนลิขสิทธิ์ห้ามทำสำเนาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
สิ่งพิมพ์ฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากRicohRicoh
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในคู่มือเล่มนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

เราได้พยายามตรวจทานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ข้อมูลต่างๆในคู่มือเล่มนี้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหากคุณสังเกตเห็นข้อผิดพลาดหรือเนื้อหาที่ขาดหายไปเรา
จะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแจ้งให้เราทราบตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ที่ปกหลังของคู่มือเล่มนี้

Microsoft,Windows,WindowsVistaและInternetExplorerเป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของMicrosoftCorporationในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
MacintoshและMacOSเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของAppleInc.ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆAdobe,โลโก้AdobelogoและAdobeReader
เป็นเครื่องหมายการค้าของAdobeSystemsIncorporated

HDMI,โลโก้ และHigh-DefinitionMultimediaInterfaceเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของHDMILicensingLLC.

ชื่อทางการค้าอื่นๆที่กล่าวถึงในคู่มือเล่มนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของ
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ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย


สัญลักษณ์เตือน
สัญลักษณ์ต่างๆถูกใช้แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้และบนตัวผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่

ให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหายสัญลักษณ์และความหมายมี

อธิบายอยู่ด้านล่างนี้

อันตราย

สัญลักษณ์นี้หมายความว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงแก่

ชีวิตทันทีหรือบาดเจ็บร้ายแรงหากละเลยหรือใช้งานอย่างไม่

ถูกต้อง

คำเตือน
สัญลักษณ์นี้หมายความว่าอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บ

ร้ายแรงหากละเลยหรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นี้หมายความว่าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สิน

เสียหายหากละเลยหรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างคำเตือน

สัญลักษณ์ เตือนคุณถึงสิ่งต้องปฏิบัติ



สัญลักษณ์ เตือนคุณถึงสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ

สัญลักษณ์ อาจใช้ร่วมกับสัญลักษณ์อื่นเพื่อเตือนถึงสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ

ตัวอย่าง

ห้ามสัมผัส ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน

สังเกตข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย

อันตราย

ห้ามพยายามถอดแยกซ่อมแซมหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้ด้วยตัวคุณเองวงจร

ไฟฟ้าแรงดันสูงภายในอุปกรณ์อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากไฟฟ้า

ห้ามพยายามถอดแยกดัดแปลงหรือบัดกรีแบตเตอรี่โดยตรง
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ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟทำให้เกิดความร้อนใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง

เช่นใกล้กองไฟหรือภายในรถหรือโยนทิ้งไปห้ามทิ้งลงในน้ำหรือในทะเลหรือทิ้ง

ไว้ให้เปียกน้ำ

ห้ามพยายามเจาะทุบบีบเขวี้ยงหรือใช้แรงอัดหรือแรงกระแทกแบตเตอรี่

ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายหรือผิดรูปทรงอย่างชัดเจน

คำเตือน

ปิดสวิตช์การทำงานทันทีที่พบสิ่งผิดปกติเช่นมีควันหรือมีกลิ่นแปลกๆถอด

แบตเตอรี่ออกให้เร็วที่สุดระมัดระวังไม่ให้ไฟดูดหรือผิวหนังไหม้หากคุณใช้ไฟฟ้า

จากปลั๊กไฟในบ้านให้ถอดปลั๊กไฟออกจากช่องเสียบปลั๊กเพื่อป้องกันไฟไหม้หรือ

อันตรายจากไฟฟ้าหยุดใช้อุปกรณ์ทันทีเมื่อทำงานผิดปกติติดต่อศูนย์บริการ

ใกล้บ้านคุณโดยเร็วที่สุด

ปิดสวิตช์การทำงานทันทีหากมีเศษโลหะน้ำของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอม

เข้าไปในตัวกล้องถอดแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำออกให้เร็วที่สุด

ระมัดระวังไม่ให้ไฟดูดหรือผิวหนังไหม้หากคุณใช้ไฟฟ้าจากปลั๊กไฟในบ้านให้

ถอดปลั๊กไฟออกจากช่องเสียบปลั๊กเพื่อป้องกันไฟไหม้หรืออันตรายจากไฟฟ้า

หยุดใช้อุปกรณ์ทันทีเมื่อทำงานผิดปกติติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณโดยเร็ว

ที่สุด
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หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลึกคริสตัลเหลวภายในจอภาพเพราะอาจทำให้จอภาพ

เสียหายปฏิบัติตามมาตรการฉุกเฉินที่เหมาะสมด้านล่าง

•ผิวหนัง:หากผลึกคริสตัลเหลวสัมผัสโดนผิวหนังให้เช็ดออกและใช้น้ำล้าง

บริเวณดังกล่าวให้ทั่วฟอกสบู่แล้วล้างออกอีกครั้ง

•ดวงตา:หากสัมผัสโดนดวงตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย

15นาทีและไปพบแพทย์ทันที

• เมื่อกลืนกินเข้าไป:หากกลืนกินผลึกคริสตัลเหลวเข้าไปให้ล้างปากด้วยน้ำ

สะอาดให้ทั่วดื่มน้ำตามไปมากๆแล้วพยายามทำให้อาเจียนออกมาและไป

พบแพทย์ทันที

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่รั่วร้อนเกินไปติดไฟ

หรือระเบิด

•ห้ามใช้แบตเตอรี่ชนิดอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์นี้โดยเฉพาะ

•ห้ามวางหรือเก็บร่วมกับวัตถุที่เป็นโลหะเช่นปากกาลูกลื่นสร้อยคอเหรียญ

กิ๊ปติดผมฯลฯ

•ห้ามใส่แบตเตอรี่ลงในเตาไมโครเวฟหรือภาชนะที่มีแรงดันสูง

•หากพบว่าแบตเตอรี่รั่วซึมมีกลิ่นแปลกๆหรือมีสีเปลี่ยนไปฯลฯในระหว่างการ

ใช้งานหรือระหว่างการชาร์จให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องหรือเครื่อง

ชาร์จแบตเตอรี่ทันทีและเก็บไว้ให้ห่างเปลวไฟ

โปรดสังเกตข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ติดไฟไฟดูดหรือเกิด

รอยร้าวขณะชาร์จไฟ

•ใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้เท่านั้นและหลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กและสายต่อพ่วงไฟ

•ห้ามม้วนขดดัดแปลงหรือทำให้สายไฟเสียหายและห้ามวางของหนักทับสาย

ไฟดึงยืดหรือหักงอสายไฟ

•ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟด้วยมือเปียกให้จับบริเวณหัวปลั๊กเมื่อถอดปลั๊กไฟ

ออก

•ห้ามคลุมอุปกรณ์ขณะชาร์จไฟ



v�

เก็บแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำSDที่ใช้กับอุปกรณ์นี้ให้พ้นมือเด็กเพื่อ

ป้องกันการกลืนกินโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกินลงไป

ให้ไปพบแพทย์ทันที

เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก

ห้ามจับส่วนประกอบภายในของอุปกรณ์ในกรณีที่แตกออกเนื่องจากตกหล่น

หรือเสียหายวงจรไฟฟ้าแรงดันสูงภายในอุปกรณ์อาจทำให้เกิดไฟดูดได้ถอด

แบตเตอรี่ออกให้เร็วที่สุดระมัดระวังไม่ให้ไฟดูดหรือผิวหนังไหม้นำอุปกรณ์ไปยัง

ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดหากเกิดความเสียหาย

ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่เปียกน้ำเพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้กับแก๊สน้ำมันเบนซินทินเนอร์หรือวัตถุไวไฟอื่นๆเพื่อ

หลีกเลี่ยงอันตรายจากการระเบิดไฟไหม้หรือผิวหนังไหม้

.....................................................................................................................

ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการใช้งานเนื่องจากอาจทำ

ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายร้ายแรง

เช็ดฝุ่นละอองที่สะสมบนปลั๊กไฟออกเนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ไฟดูดหรือได้รับบาดเจ็บห้ามใช้เครื่องชาร์จ

แบตเตอรี่กับหม้อแปลงไฟฟ้าที่วางจำหน่ายทั่วไปเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ
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สังเกตข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวัง

การสัมผัสกับของเหลวที่รั่วไหลออกจากแบตเตอรี่อาจทำให้ผิวหนังไหม้เมื่อ

ร่างกายส่วนใดก็ตามสัมผัสกับแบตเตอรี่ที่เสียหายให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำ

สะอาดทันที(ห้ามใช้สบู่)

หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วซึมให้ถอดออกจากอุปกรณ์ทันทีและเช็ดทำความสะอาด

ช่องใส่แบตเตอรี่ให้ทั่วก่อนใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่

เสียบปลั๊กไฟลงในช่องเสียบปลั๊กให้แน่นปลั๊กหลวมอาจทำให้เกิดอันตรายจาก

ไฟไหม้

ห้ามปล่อยให้ตัวกล้องเปียกน้ำและห้ามใช้อุปกรณ์ขณะมือเปียกเนื่องจากอาจ

ทำให้เกิดไฟดูดได้

ห้ามยิงแฟลชไปที่คนขับรถเนื่องจากอาจทำให้คนขับเสียการบังคับควบคุมรถ

และเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้

ควรระวังเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย

สำหรับอุปกรณ์

เสริม

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมให้อ่านคำแนะนำที่ให้มา

กับผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว





v���

สารบัญ

รายการในบรรจุภัณฑ์์..................................................................................i

ข้อสังเกต.................................................................................................. ii

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย............................................................iii

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน 1

อ่านเนื้อหาในบทนี้ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานกล้องถ่ายรูปเป็นครั้งแรก

บทนำ.........................................................................................................2

ชิ้นส่วนต่างๆของตัวกล้องถ่ายรูป...............................................................2

การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานและการแสดงภาพ 11

อ่านเนื้อหาในบทนี้ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานกล้องถ่ายรูปเป็นครั้งแรก

ขั้นตอนแรก.............................................................................................12

การชาร์จแบตเตอรี่...................................................................................12

การใส่แบตเตอรี่.......................................................................................14

การใส่การ์ดหน่วยความจำ.......................................................................15

การประกอบชุดกล้องเข้ากับตัวกล้อง.........................................................17

การเปิดและปิดกล้อง...............................................................................18

การตั้งค่าพื้นฐาน.....................................................................................20

การถ่ายภาพ........................................................................................... 21

การถือกล้องถ่ายรูป.................................................................................21

การถ่ายภาพ...........................................................................................22

ซูม.........................................................................................................26

การถ่ายภาพระยะใกล้(โหมดถ่ายภาพระยะใกล้).......................................27

การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช........................................................................28

ตั้งเวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง......................................................................31

มาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส.์...............................................................32

การดูและลบรูปภาพ................................................................................34

การดูรูปภาพ...........................................................................................34



�x

การลบรูปภาพ.........................................................................................39

ปุ่มO(DISP.).....................................................................................42

อ้างอิง 45

อ่านเนื้อหาในบทนี้เมื่อคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน

ต่างๆของกล้องถ่ายรูป

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพ..................................................................46

โหมดP:โหมดปรับแบบโปรแกรม.............................................................46

โหมดA:เลือกช่องรับแสง.........................................................................48

โหมดS:ควบคุมชัตเตอร์..........................................................................49

โหมดM:ตั้งค่าแสงเอง.............................................................................50

โหมด4:การตั้งค่าให้เหมาะสมกับฉาก...........................................52

โหมด“MY”:การใช้การตั้งค่ากำหนดเอง...................................................57

เมนูถ่ายภาพ...........................................................................................58

ฟังก์ชันแสดงภาพ....................................................................................94

การดูภาพยนตร์.......................................................................................94

การชมไฟล์MP........................................................................................95

เมนูแสดงภาพ........................................................................................101

เมนูแสดงภาพ.......................................................................................101

การดูภาพบนหน้าจอโทรทัศน์.................................................................118

การพิมพ์รูปภาพ....................................................................................120

การเชื่อมต่อกล้อง..................................................................................120

การพิมพ์...............................................................................................122

การตั้งค่ากล้อง.......................................................................................126

ตั้งค่าเมนูแถวบนสุด...............................................................................129

ตั้งค่า....................................................................................................139

การคัดลอกรูปภาพลงคอมพิวเตอร์.......................................................151

Windows..............................................................................................151

Macintosh............................................................................................156





x

ข้อมูลทางเทคนิค...................................................................................162

การแก้ไขปัญหา.....................................................................................162

ข้อมูลจำเพาะ........................................................................................168

อุปกรณ์เสริม.........................................................................................171

การใช้ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ..............................................................176

ข้อควรระวังในการใช้งาน........................................................................176

การดูแลและเก็บรักษา............................................................................178

การรับประกันและการให้บริการ..............................................................179

ดัชนี.......................................................................................................180





�

คุณ
ใช้งาน

กล้องตัวน
ี้ครั้งแรกใช่ห

รือไม
่ โป

รดอ่าน
เน

ื้อห
าต่อไป

น
ี้ 

�

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

อ่านเนื้อหาในบทนี้ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานกล้องถ่ายรูป
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บทนำ

คู่มือเล่มนี้จะอธิบายถึงวิธีการถ่ายภาพและการแสดงภาพดังกล่าวเพื่อให้

แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงวิธีใช้งานต่างๆของผลิตภัณฑ์นี้ได้มากที่สุดควรอ่าน

คู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานและเก็บคู่มือไว้ใกล้ตัวเพื่อความ

สะดวกเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนต่างๆของตัวกล้องถ่ายรูป


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของชิ้นส่วนนั้นๆโปรดอ้างอิงตามเลขหน้าที่ระบุไว้

ด้านขวาของแต่ละรายการ
ด้านหน้า

3 4 5 76

1112

13

8 109

14

21











1 แป้นหมุนขึ้น-ลง...............................5 9 ไมโครโฟน........................................–

2 ตัวปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมด........4 10 รูร้อยสายคล้อง..................................i

3 แป้นหมุนเลือกโหมด..........................4 11 เครื่องหมายแสดงตำแหน่งสำหรับการ

4 ปุ่มลั่นชัตเตอร์..........................21,23  ประกอบชุดกล้อง............................17

5 สวิตช์พาวเวอร์.........................18,21 12 ช่องเสียบ.......................................17

6 ไฟช่วยหาAF..........................31,140 13 ปุ่มปลดล็อคชุดกล้อง......................17

7 ฐานเสียบแฟลช.............................174 14 แฟลช............................................28

8 ฝาปิดแฟลช................................... 29  
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1 ปุ่มDIRECT.....................................5 13 ปุ่ม9(มุมกว้าง)/

2 ปุ่มOPEN/f(แฟลช).....................29  Z(แสดงภาพขนาดย่อ)..........26,36

3 ปุ่มVF/LCD...................................42 14 ปุ่มทิศทาง......................................37

4 จอภาพ.............................................8  +(!)......................................137

5 สัญญาญไฟแฟลช/สัญญาณระบบ  –(%).......................................137

 โฟกัสอัตโนมัติ.............18,22,29,141  Fn�(ฟังก์ชัน1)(#).................136
6 ช่องเสียบสายUSB.......120,153,156  Fn�(ฟังก์ชัน2)($).................136
7 ช่องเสียบสายแปลงสัญญาณภาพ/ 15 ปุ่มC/D....58,101,126

 เสียง.............................................118 16 ปุ่มO(DISP.)..........................42
8 ช่องเสียบสายminiHDMI..............119 17 ปุ่มt(ตั้งเวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง)/

9 ปุ่มADJ.................................. 5,134  d(ลบ)..................................31,39

10 ปุ่ม6(แสดงภาพ) 18 รูขันเสียบขาตั้งกล้อง.....................176

 ..................................19,34,94,101 19 ฝาปิดการ์ด/แบตเตอรี่...............14,15

11 ปุ่มN(มาโคร)..............................27 20 ปุ่มปลดล็อค.............................14,15

12 ปุ่ม8(เทเล)/ 21 ลำโพง..............................................–

z(ดูภาพขยาย)......................26,36 22 รูร้อยสายคล้อง..................................i

  23 ฝาปิดช่องเสียบ....................118,121
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แป้นหมุนเลือกโหมด

ก่อนที่จะถ่ายภาพกดตัวปลดล็อค

แป้นหมุนเลือกโหมด(1)จากนั้น

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดเพื่อเลือก

โหมดถ่ายภาพ(2)

1

2

5(อัตโนมัติ):กล้องจะ

ปรับความเร็วชัตเตอร์และช่อง

รับแสงเพื่อให้ได้ปริมาณแสง

ที่เหมาะสมที่สุด(หน้า21)

M (ตั้งค่าแสงเอง): คุณต้อง

เลือกความเร็วชัตเตอร์และช่อง

รับแสงด้วยตนเอง(หน้า50)

MY1,MY2,MY3(“ค่าตั้งเอง”):เรียกใช้การตั้งค่าที่
บันทึกเอาไว้ก่อนหน้าโดยใช้กำหนดค่าตั้งเอง(หน้า57,

129)

A (เลือกช่องรับแสง):

คุณต้องเลือกช่องรับแสง

แล้วปล่อยให้กล้องปรับ

ความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้

ปริมาณแสงที่ เหมาะสม

ที่สุด(หน้า48)

4(ฉาก):เลือกรูป

แบบการถ่ายภาพที่ตรง

ตามความต้องการหรือ

เลือกถ่ายภาพยนตร์

(หน้า52)

S(ควบคุมชัตเตอร์):
คุณต้องเลือกความเร็ว

ชัตเตอร์แล้วปล่อยให้

กล้องปรับช่องรับแสงเพื่อ

ให้ได้ปริมาณแสงที่

เหมาะสมที่สุด(หน้า49)

P(ปรับแบบโปรแกรม):
กล้องจะปรับความเร็ว

ชัตเตอร์และช่องรับแสง

เพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่

เหมาะสมที่สุดและคุณจะ

สามารถเปลี่ยนค่าที่กล้อง

เลือกให้ได้(หน้า46)
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แป้นหมุนขึ้น-ลงและปุ่มADJ. 

เมื่อคุณต้องการดูภาพหรือค้นหาเมนูคุณ

สามารถใช้แป้นหมุนขึ้น-ลงแทน+และ–

รวมทั้งใช้ปุ่มADJ.แทนFn�และFn�ปุ่มADJ.

และแป้นหมุนขึ้น-ลงสามารถใช้เลือก

ความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสงในโหมดP,

A,SและM

แป้นหมุนขึ้น-ลง

ปุ่มADJ.

คุณสามารถกำหนดรายการในเมนูถ่ายภาพที่ใช้งานบ่อยๆให้สามารถ

เรียกใช้งานได้สะดวกผ่านปุ่มADJ.(หน้า134)เมื่อต้องการแสดงรายการ

ในเมนูถ่ายภาพปรับให้ปุ่มADJ.อยู่ตรงกึ่งกลางแล้วกดเข้าไปจากนั้น

คุณจะสามารถใช้ปุ่มADJ.และแป้นหมุนขึ้น-ลงในการเลือกตัวเลือก

หมายเหตุ 

รายการตัวเลือกบนแป้นหมุนในโหมดMและตัวเลือกแป้นหมุนในโหมด

ดูภาพในแท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุดสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันที่กำหนดของ

แป้นหมุนขึ้น-ลงและปุ่มADJ.(หน้า138)

ปุ่มDIRECT 

กดปุ่มDIRECTในโหมดถ่ายภาพเพื่อแสดง

การตั้งค่าถ่ายภาพปัจจุบัน
DIRECT
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หน้าจอDIRECT

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ้างอิงตามเลขหน้าที่ระบุไว้ด้านขวาของแต่ละ

รายการ
1 2 3 8 4 5

12

13

18

10

9

171615 1411

6

7

1 โหมดถ่ายภาพ..................................4 10 วัดแสง...........................................70

2 ช่องรับแสง..........................46,48,50 11 ตั้งค่าภาพ......................................71

3 ความเร็วชัตเตอร์.................46,49,50 12 คุณภาพ/ขนาดภาพ/

4 โหมดแฟลช....................................28  ขนาดภาพยนตร์.............................61

5 ชดเชยแฟลช/ 13 ถ่ายภาพคร่อม................................75

 ตั้งค่าแสงแฟลชเอง....................78,79 14 ถ่ายภาพต่อเนื่อง............................73

6 ชดเชยแสง......................................85 15 พื้นที่แสดงข้อมูล...............................7

7 ความไวแสง................................... 90 16 โหมดถ่ายภาพระยะใกล้..................27

8 ไวต์บาลานซ์...................................86 17 AEล็อค.......................................136

9 โหมดโฟกัส.....................................64 18 ตั้งเวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง.............31

การเปลี่ยนการตั้งค่าถ่ายภาพบนหน้าจอDIRECT

บนหน้าจอDIRECTให้เลื่อนเคอร์เซอร์โดยใช้+,–,Fn�,Fn�หรือปุ่มADJ.

(ซ้ายและขวา)เพื่อไฮไลต์รายการและเปลี่ยนการตั้งค่าโดยตรงโดยใช้

แป้นหมุนขึ้น-ลงคุณสามารถปรับค่าชดเชยแสงได้โดยใช้+และ–แทน

แป้นหมุนขึ้น-ลง
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การแสดงตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าถ่ายภาพ 

การกดปุ่มADJ.เมื่อไฮไลต์รายการบนหน้าจอDIRECTจะแสดงตัวเลือก

สำหรับรายการตั้งค่าเลือกตัวเลือกที่ต้องการโดยใช้+และ–หรือแป้น

หมุนขึ้น-ลงแล้วกดปุ่มADJ.หรือปุ่มC/Dเพื่อตั้งค่าตัวเลือก

ข้อควรระวัง 

คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดถ่ายภาพโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ตั้งเวลา

ถ่ายภาพด้วยตนเองและโหมดแฟลชสำหรับแฟลชในตัวกล้องได้โดยเลือก

รายการบนหน้าจอDIRECTเปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้แป้นหมุนเลือกโหมดหรือปุ่ม

ต่างๆบนตัวกล้อง

หมายเหตุ 

•การกดปุ่มDISP.จะเปลี่ยนการตั้งค่าภาพฉากหลัง(หน้า140)
•การกดC/Dบนหน้าจอDIRECTจะแสดงเมนูถ่ายภาพ

(หน้า59)

•หลังจากการตั้งค่าชดเชยแสงให้กดFn�,Fn�,หรือปุ่มADJ.(ซ้ายหรือขวา)เพื่อ
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่รายการอื่น

•เมื่ออยู่ในโหมดตั้งค่าแสงเองตัวบ่งชี้ค่าแสงที่ให้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุดจะ

ปรากฏขึ้นแทนแถบเลื่อนการชดเชยแสง

•เมื่ออยู่ในโหมดปรับแบบโปรแกรมค่าความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสงจะ

เปลี่ยนแปลงพร้อมกันเพื่อให้ปริมาณแสงเท่ากัน

•ชื่อรายการในเมนูถ่ายภาพที่ตรงกับรายการที่เลือกบนหน้าจอDIRECTจะ

ปรากฏขึ้นในพื้นที่แสดงข้อมูล

การแสดงหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า 

หากรายการที่ปรากฏบนหน้าจอมีหลายหน้าคุณสามารถแสดงหน้าถัดไปหรือ

ก่อนหน้าได้โดยกด+หรือ–หรือหมุนแป้นหมุนขึ้น-ลงในขณะที่กดปุ่มDIRECT
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จอภาพ 

สัญลักษณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏบนจอภาพเมื่อกล้องอยู่ในโหมดถ่ายภาพหรือแสดงภาพ

โหมดถ่ายภาพ(ภาพนิ่ง)  โหมดถ่ายภาพ(โหมดภาพยนตร์)

4:3 N 

F 2.5

25cm-

1/50 200

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

13

14

16
17

15

18

31

19

30292827

26

32

20

25

24

22

23

21

37 38

F 2.5 1/50 200

34

33

35

36

1 โหมดแฟลช.............28 9 โหมดโฟกัส/กดปุ่มจน 18 พิมพ์วันที่บนภาพ....84

2 ชดเชยแฟลช/ปริมาณ  สุดเพื่อถ่ายภาพ 19 ระดับแบตเตอรี่........10

 แฟลชปรับเอง....78,79  Snap...............64,69 20 AEล็อค................136
3 โหมดเลือกฉาก........52 10 ไวต์บาลานซ์/ 21 ตั้งเวลาถ่ายภาพด้วย

 ถ่ายภาพต่อเนื่อง.....73  ชดเชยไวต์บาลานซ์  ตนเอง.................... 31

4 โหมดถ่ายภาพ...........4  ........................86,89 22 โหมดถ่ายภาพระยะ

5 จำนวนภาพ 11 วัดแสง....................70  ใกล้........................27

 ที่ยังถ่ายได้*.........170 12 ตั้งค่าภาพ...............71 23 ระยะถ่ายใกล้สุด....144

6 พื้นที่การบันทึก........15 13 ถ่ายภาพคร่อม........75 24 อัตราการซูมแบบ

7 โฟกัสในระยะSnap 14 ฮิสโตแกรม..............44  ดิจิตอล....................26

 ........................64,68 15 แก้ภาพบิดเบือน......81 25 แถบซูม...................26

8 คุณภาพ/ขนาดภาพ 16 ลดสัญญาณรบกวน.....80 26 ถ่ายภาพตามช่วงเวลา...83

 ..............................61 17 ลดภาพสั่นไหว.........92 27 แถบแสดงค่าแสง.....50
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28 ช่องรับแสง...46,48,50 32 มาตรวัดระดับน้ำ 35 ความชัดลึกของ

29 ความเร็วชัตเตอร์  อิเลคทรอนิคส.์.........32  ภาพ.......................64

 ...................46,49,50 33 เตือนแสงสว่างจ้า 36 แถบโฟกัส...............64

30 ชดเชยค่าแสง..........85  ..............................86 37 ความยาวภาพยนตร์

31 ความไวแสง.............90 34 เตือนภาพเบลอ  .......................63,170

   ........................24,93 38 เวลาที่ใช้ได้*...........55

* เวลาโดยประมาณเท่านั้นเวลาตามจริงจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขในการถ่ายภาพและ

การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ที่จอภาพจะแสดงสัญลักษณ์“9999”เมื่อความจุรูปภาพใน

หน่วยความจำมีเหลือมากกว่า9,999ภาพ

หมายเหตุ 

คุณสามารถดูการตั้งค่าถ่ายภาพได้โดยกดปุ่มDIRECT(หน้า5)

โหมดแสดงภาพ(รูปภาพ)  โหมดแสดงภาพ(ภาพยนตร์)
1 2 3 4 5 6 7 8

149 10 11 12 13

4:3 N 

2010/0101 00:20
F 2.5

ISO 200

1/50

EV+0.7

2010/01/01 00:20

16

15

17 18

1 หมายเลขไฟล์............– 7 พื้นที่การบันทึก........15 13 ความเร็วชัตเตอร์

2 เฟรมปัจจุบัน.............– 8 คุณภาพ/ขนาดภาพ  ..................46,49,50

3 เฟรมทั้งหมด..............–  ..............................61 14 ระดับแบตเตอรี่........10

4 สัญลักษณ์โหมด 9 วันที่บันทึก......20,149 15 ความยาว/เวลา

 แสดงภาพ.................– 10 ช่องรับแสง  ที่ใช้ไป.......................–

5 ภาพที่มีการป้องกัน  ..................46,48,50 16 แถบแสดงช่วงเวลา.....–

 ............................112 11 ความไวแสง............90 17 ไวต์บาลานซ์............86

6 สัญลักษณ์ระบบพิมพ์ 12 ชดเชยค่าแสง..........85 18 ชดเชยไวต์บาลานซ์...89

 DPOF..................115    
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หมายเหตุ 

•ทั้งนี้อาจมีข้อความหรือคำเตือนปรากฏบนจอภาพ

•คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยกดปุ่มDISP.
(หน้า42)

4:3 N 

2.5 200

สัญลักษณ์ระดับแบตเตอรี่

ระดับแบตเตอรี่จะแสดงเป็นไอคอนที่มุมล่างด้านขวาของจอภาพ

ไอคอน คำอธิบาย



(สีเขียว)
แบตเตอรี่มีประจุเต็ม



(สีเขียว)
แบตเตอรี่คายประจุไปแล้วบางส่วน



(สีส้ม)
แบตเตอรี่ใกล้หมดชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนก้อนใหม่โดยเร็วที่สุด
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คุณ
ใช้งาน

กล้องตัวน
ี้ครั้งแรกใช่ห

รือไม
่ โป

รดอ่าน
เน

ื้อห
าต่อไป

น
ี้ 

��

ขั้นตอนแรก............................................................12

การถ่ายภาพ..........................................................21

การดูและลบรูปภาพ..............................................34



การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานและ
การแสดงภาพ

อ่านเนื้อหาในบทนี้ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานกล้องถ่ายรูป
เป็นครั้งแรก
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ขั้นตอนแรก

จัดเตรียมกล้องเพื่อใช้งาน

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้(DB-90)ที่ให้มาพร้อมกับตัวกล้องยังไม่ได้ชาร์จ

มาตั้งแต่ตอนซื้อก่อนการใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

BJ-9ที่ให้มา

1 ใส่แบตเตอรี่ลงในเครื่องชาร์จ

ใส่แบตเตอรี่โดยหันด้านที่มีเครื่องหมาย“+”และ“–”ให้ตรงกับ

เครื่องหมายที่เครื่องชาร์จ

ข้อควรระวัง 

ต้องแน่ใจว่าหันด้านแบตเตอรี่ถูกต้อง

2 ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องชาร์จแล้วเสียบปลั๊ก

ไฟที่เครื่องชาร์จจะสว่างขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ใช้

พลังงานจนหมดจะถูกชาร์จเป็นเวลาประมาณ5ชั่วโมงที่ระดับ

อุณหภูมิ25°C
หมายเหตุ 

หากไฟที่เครื่องชาร์จกระพริบแสดงว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นที่แบตเตอรี่

หรือที่เครื่องชาร์จถอดปลั๊กไฟแล้วถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชาร์จ
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3 ถอดแบตเตอรี่ออก

การชาร์จแบตเตอรี่จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไฟที่เครื่องชาร์จดับลงถอด

ปลั๊กไฟแล้วถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชาร์จ

ข้อควรระวัง 

•แบตเตอรี่Li-ionแบบชาร์จไฟได้:ใช้เฉพาะแบตเตอรี่DB-90ของแท้เท่านั้น

ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่Ricohไม่ได้กำหนดเจาะจงให้ใช้กับตัวกล้องรุ่นนี้

•แบตเตอรี่ดังกล่าวจะร้อนจัดทันทีหลังจากใช้งานก่อนจะถอดแบตเตอรี่ออกปิด

กล้องแล้วรอให้แบตเตอรี่เย็นลง

•ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ใช้งานกล้องในระยะเวลาหนึ่ง

เคล็ดลับ:ความจุของแบตเตอรี่ 

จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้เมื่อใช้แบตเตอรี่DB-90ที่ชาร์จไฟจนเต็มจะ

แตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้องยึดตามการทดสอบที่ดำเนินการตาม

มาตรฐานCIPAภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:อุณหภูมิ23°Cเปิดจอภาพ,ถ่ายภาพ

ทุก30วินาทีโดยใช้แฟลชถ่ายภาพเว้นภาพ,ปิดและเปิดกล้องเมื่อถ่ายทุก10

ภาพอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง
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การใส่แบตเตอรี่

คุณต้องปิดกล้องก่อนที่จะใส่หรือถอดแบตเตอรี่

1 เปิดฝาปิดการ์ด/แบตเตอรี่

ปลดสลัก(1)แล้วเปิดฝาปิด

(2)

2 ใส่แบตเตอรี่ลงไป

ใช้แบตเตอรี่กดสลักลงแล้วดัน

แบตเตอรี่เข้าไปสลักจะคลิกเข้า

ตำแหน่งเมื่อใส่แบตเตอรี่ลงไป

จนสุด

1

2

3 ปิดฝาปิดการ์ด/แบตเตอรี่

ปิด(1)และล็อคสลักฝาปิด

(2)

ข้อควรระวัง 

ต้องแน่ใจว่าได้ล็อคสลักแล้ว
1

2

การถอดแบตเตอรี่

ปลดสลักและเปิดฝาปิดการ์ด/แบตเตอรี่จากนั้นกดและปลดสลักลงเพื่อ

ถอดแบตเตอรี่ออกระวังอย่าทำแบตเตอรี่หล่น

ข้อควรระวัง 

หากไม่ใช้กล้องเป็นระยะเวลานานให้ถอดแบตเตอรี่แล้วเก็บไว้ในที่ร่มพ้นแสง

แดดและความร้อน
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การใส่การ์ดหน่วยความจำ

คุณสามารถเก็บภาพไว้ในหน่วยความจำภายในกล้องซึ่งมีขนาด86MB

หรือเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำSDและSDHCซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

กล้องจะใช้หน่วยความจำภายในหากคุณไม่ได้ใส่การ์ดลงในกล้องแต่หาก

ใส่การ์ดแล้วกล้องจะใช้หน่วยความจำของการ์ดแทน

คุณต้องปิดกล้องก่อนที่จะใส่หรือถอดแบตเตอรี่

1 เปิดฝาปิดการ์ด/แบตเตอรี่

ปลดสลัก(1)แล้วเปิดฝาปิด(2)
1

2

2 ใส่การ์ด

ใส่การ์ดหน่วยความจำโดยหันด้าน

การ์ดตามทิศทางที่แสดงในภาพ

ประกอบดันการ์ดเข้าไปจนได้ยิน

เสียงคลิกเข้าตำแหน่ง

3 ปิดฝาปิดการ์ด/แบตเตอรี่

ปิด(1)และล็อคสลักฝาปิด(2)

1

2
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การถอดการ์ดหน่วยความจำ

ปลดสลักออกแล้วเปิดฝาปิดการ์ด/แบตเตอรี่จากนั้นกดการ์ดหน่วย

ความจำเข้าไปเพื่อถอดออกหลังจากนั้นคุณสามารถดึงการ์ดออกมา

ข้อควรระวัง 

•กล้องจะไม่บันทึกภาพไว้ในหน่วยความจำภายในเมื่อคุณใส่การ์ดหน่วยความ

จำแม้ว่าการ์ดหน่วยความจำจะเต็มแล้วก็ตาม

•อย่าให้หน้าสัมผัสการ์ดหน่วยความจำสกปรก

เคล็ดลับ:การป้องกันการบันทึกทับ 

เลื่อนตัวล็อคป้องกันการบันทึกทับของการ์ด

หน่วยความจำไปที่ตำแหน่ง“LOCK”เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการเขียนข้อมูลทับหรือลบข้อมูลออกจาก

การ์ดและป้องกันไม่ให้มีการฟอร์แมทการ์ด

เมื่อล็อคการ์ดหน่วยความจำไว้คุณจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ดังนั้นควรล็อค

การ์ดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายไปโดยบังเอิญเท่านั้นและต้องปลดล็อค

ทุกครั้งที่จะถ่ายภาพ

หมายเหตุ 

•ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำก่อนการใช้งานครั้งแรกหรือหลังจากที่ใช้การ์ดกับ

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ(หน้า139)ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลสำคัญๆ

ก่อนจะฟอร์แมทการ์ด

•อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความจุการ์ดหน่วยความจำได้ที่หน้า170

•คุณสามารถคัดลอกภาพจากหน่วยความจำภายในกล้องไปที่การ์ดหน่วยความ

จำได้(หน้า115)
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การประกอบชุดกล้องเข้ากับตัวกล้อง

ต้องแน่ใจว่าได้ปิดกล้องแล้วก่อนที่จะ

ประกอบหรือถอดชุดกล้องเข้า/ออกจาก

ตัวกล้อง

ถอดฝาปิดช่องเสียบออกจากตัวกล้องและ

ชุดกล้องตามลำดับจัดตำแหน่งให้ด้าน

ซ้ายของชุดกล้องตรงกับเครื่องหมาย

แสดงตำแหน่งบนตัวกล้องแล้วเลื่อนชุด

กล้องไปทางซ้ายจนกระทั่งคลิกเข้า

ตำแหน่ง











เครื่องหมายแสดงตำแหน่ง

สำหรับการประกอบชุดกล้อง



การถอดชุดกล้องออกจากตัวกล้อง 

เลื่อนปุ่มปลดล็อคชุดกล้องไปทาง

ขวาแล้วถอดชุดกล้องออก

ระวังอย่าทำตัวกล้องและชุดกล้อง

หล่นเมื่อถอดชุดกล้องออกจาก

ตัวกล้อง
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การเปิดและปิดกล้อง

โหมดถ่ายภาพ

เลื่อนสวิตช์พาวเวอร์ไปที่ONเพื่อเปิดกล้อง

เสียงสัญญาณเปิดเครื่องจะดังขึ้น

สัญญาญไฟแฟลช/สัญญาณระบบโฟกัส

อัตโนมัติิจะกระพริบชั่วขณะในระหว่างที่

กล้องกำลังเปิดเครื่อง

หากต้องการปิดกล้องให้เลื่อนสวิตช์

พาวเวอร์ไปที่OFFจำนวนภาพที่ถ่ายไว้จะ

ปรากฏบนจอภาพก่อนที่กล้องจะปิดลง(เลข

ศูนย์จะปรากฏบนจอภาพในกรณีที่ยังไม่ได้

ตั้งเวลานาฬิกาในตัวกล้องหากคุณปิดกล้อง

หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกา(หน้า20)กล้องจะแสดงจำนวนภาพที่

ถ่ายไปภายหลังจากการเปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกา)

ข้อควรระวัง 

การเปลี่ยนค่าเป็นถ่ายภาพต่อเนื่อง(หน้า73),ช่วงเวลา(หน้า83)และตั้งเวลา

ถ่ายภาพด้วยตนเอง(หน้า31)จะหายไปเมื่อปิดกล้องการปิดกล้องจะเป็นการ

เปลี่ยนคืนการตั้งค่าของโหมดMYไปเป็นค่าที่บันทึกไว้โดยใช้กำหนดค่าตั้งเอง
และจะไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าอื่นๆนอกเหนือจากนี้
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โหมดแสดงภาพ 

เมื่อกล้องปิดอยู่การกดปุ่ม6ชั่วขณะจะ

เปิดกล้องในโหมดแสดงภาพกดปุ่ม6

อีกครั้งเพื่อปิดกล้อง



เคล็ดลับ:โหมดพักและปิดอัตโนมัติ 

กล้องจะปิดจอภาพหรือปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานหากไม่

ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดในโหมดพัก(หน้า141)และปิดอัตโนมัติ

(หน้า141)
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การตั้งค่าพื้นฐาน

กรอบเลือกภาษาจะปรากฏบนจอภาพเมื่อคุณเปิดกล้องเป็นครั้งแรก

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเลือกภาษารวมทั้งตั้งเวลาและวันที่หาก

ต้องการออกจากหน้าจอก่อนที่การตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์ให้กดปุ่มDISP.

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาเวลาและวันที่จากเมนูตั้งค่าได้ตลอดเวลา

(หน้า149)

1 เลือกภาษา

กด+,–,Fn�หรือFn�เพื่อไฮไลต์

ภาษาจากนั้นกดC/D

2 ตั้งนาฬิกา

กดFn�หรือFn�เพื่อไฮไลต์ปีเดือนวัน

ชั่วโมงนาทีหรือรูปแบบวันที่จากนั้น

กด+หรือ–เพื่อดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ตรวจสอบดู

แล้วว่าวันที่ถูกต้องให้กดC/

Dกรอบข้อความยืนยันจะปรากฏ

บนจอภาพกดC/Dเพื่อตั้ง

นาฬิกา

หมายเหตุ 

•หากคุณใส่แบตเตอรี่ค้างไว้ในตัวกล้องอย่างน้อยสองชั่วโมงเมื่อถอดแบตเตอรี่

ออกการตั้งค่านาฬิกาและภาษาจะยังคงอยู่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์

•เวลาและวันที่ที่บันทึกภาพสามารถพิมพ์ไว้บนรูปถ่ายได้(หน้า84)
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การถ่ายภาพ

หลังจากที่ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปตามขั้นตอนที่

ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ“ขั้นตอนแรก”

(หน้า12)เสร็จแล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้น

ถ่ายภาพเลื่อนสวิตช์พาวเวอร์ไปที่ONเพื่อ

เปิดกล้องแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
5

การถือกล้องถ่ายรูป

1 ถือกล้องถ่ายรูปด้วยมือทั้งสองข้าง

ถือกล้องถ่ายรูปด้วยมือทั้งสองข้างโดย

ให้ข้อศอกกดแนบกับลำตัวเล็กน้อย

ข้อควรระวัง 

ต้องแน่ใจว่านิ้วมือเส้นผมหรือสายคล้อง

คอไม่บังแฟลชหรือเลนส์

2 เตรียมพร้อมถ่ายภาพ

วางนิ้วมือลงบนปุ่มลั่นชัตเตอร์
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การถ่ายภาพ

1 โฟกัสภาพ

จัดให้วัตถุต้นแบบอยู่กึ่งกลางของจอภาพแล้วกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลง

ครึ่งหนึ่งเพื่อกำหนดโฟกัสและแสง

4:3 N 

หากกล้องโฟกัสภาพได้กรอบโฟกัส

ที่ครอบวัตถุต้นแบบซึ่งอยู่ในโฟกัสจะ

ปรากฏเป็นสีเขียว(สูงสุด9เฟรม)

หากกล้องโฟกัสภาพไม่ได้กรอบ

โฟกัสจะกระพริบเป็นสีแดงและ

สัญญาณไฟแฟลช/สัญญาณระบบ

โฟกัสอัตโนมัติิิจะกระพริบเป็น

สีเขียว

สัญญาณไฟแฟลช/สัญญาณ

ระบบโฟกัสอัตโนมัติิิ

กรอบโฟกัส

2 ถ่ายภาพ

ค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพหลังจาก

ถ่ายภาพภาพที่ถ่ายจะปรากฏขึ้นทันทีเป็นเวลาชั่วขณะหนึ่ง(หน้า

142)และจะถูกบันทึกลงในหน่วยความจำภายในหรือการ์ดหน่วย

ความจำ
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เคล็ดลับ:ปุ่มลั่นชัตเตอร์ 

กล้องนี้มีปุ่มลั่นชัตเตอร์สองจังหวะเมื่อต้องการโฟกัสค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์

จนรู้สึกได้ว่าเกิดแรงต้านจากปุ่มกดเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า“การกดปุ่มลั่นชัตเตอร์

ลงครึ่งหนึ่ง”กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

เคล็ดลับ:โฟกัส 

สัญญาณไฟแฟลช/สัญญาณระบบโฟกัสอัตโนมัติิและกรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น

ไม่ว่าวัตถุต้นแบบจะอยู่ในโฟกัสหรือไม่

สถานะการโฟกัส กรอบโฟกัส สัญญาณไฟแฟลช/สัญญาณ

ระบบโฟกัสอัตโนมัติิิ

ก่อนการโฟกัส สีขาว ปิด

วัตถุต้นแบบอยู่ในโฟกัส สีเขียว สว่าง(สีเขียว)

โฟกัสภาพไม่ได้ สีแดง(กระพริบ) กระพริบ(สีเขียว)

กล้องโฟกัสภาพไม่ได้เนื่องมาจากปัจจัยต่อไปนี้

•วัตถุต้นแบบขาดความเข้มแสงเช่นท้องฟ้าผนังที่มีสีเดียวหรือฝากระโปรง

รถยนต์

•วัตถุต้นแบบที่มีเส้นแนวราบเพียงอย่างเดียว

•วัตถุต้นแบบที่เคลื่อนที่เร็ว

•วัตถุต้นแบบที่อยู่ในสถานที่ที่มีแสงน้อย

•วัตถุต้นแบบที่ย้อนแสงหรือมีแสงสะท้อนมาก

•วัตถุต้นแบบที่มีแสงกระพริบเช่นไฟฟลูออเรสเซนต์

•จุดกำเนิดแสงเช่นหลอดไฟ,ไฟสปอร์ตไลท์หรือไฟLED

โปรดทราบว่าอาจมีกรอบโฟกัสหนึ่งกรอบหรือมากกว่าหนึ่งกรอบปรากฏบน

จอภาพเป็นสีเขียวหากกล้องไม่สามารถโฟกัสวัตถุต้นแบบตามที่กล่าวมาข้างต้น

ได้คุณควรตรวจสอบการโฟกัสบนจอภาพก่อนที่จะถ่ายภาพหากกล้องไม่

สามารถโฟกัสได้ให้ล็อคโฟกัสที่วัตถุอื่นที่มีระยะห่างจากกล้องเท่ากันกับวัตถุ

ต้นแบบที่คุณจะถ่ายจากนั้นจัดองค์ประกอบภาพใหม่แล้วถ่ายภาพ(หน้า25)
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เคล็ดลับ:การป้องกันภาพเบลอ 

ในการป้องกันการเบลอของภาพที่เกิดจากการที่กล้องขยับเมื่อลั่นชัตเตอร์

(“กล้องสั่น”)ควรค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์อย่างนุ่มนวลการเบลอของภาพอาจ

เกิดขึ้นได้ในกรณีต่อไปนี้

•ปิดแฟลชและมีแสงสว่างน้อย

•การใช้ดิจิตอลซูม(หน้า26)

ในสภาวะที่ภาพอาจจะเบลอจากการที่กล้องสั่นไอคอนJจะปรากฏบน

จอภาพจับกล้องให้มั่นคงและพยายามโฟกัสใหม่อีกครั้งหรือลองใช้วิธีการ

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

•การเปิดแฟลช( )หรือการใช้แฟลชอัตโนมัติ( ดูหน้า28)

•การเลือกค่าความไวแสงที่สูงขึ้น(หน้า90)

•การใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง(หน้า31)

•การใช้ระบบลดภาพสั่นไหว(หน้า92)

หมายเหตุ 

•หากจะยิงแฟลชเมื่อถ่ายภาพกล้องจะยิงแฟลชออกมาก่อนหนึ่งครั้งเพื่อช่วยใน

การปรับโฟกัสและค่าแสง

•ในกรณีที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปไอคอน จะปรากฏบนจอภาพ

•คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่จะให้ภาพปรากฏบนจอภาพหลังจากถ่ายภาพได้

คุณสามารถกำหนดให้ภาพปรากฏบนหน้าจอได้จนกว่าจะกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลง

ครึ่งหนึ่งได้หากคุณต้องการ(หน้า142)





คุณ
ใช้งาน

กล้องตัวน
ี้ครั้งแรกใช่ห

รือไม
่ โป

รดอ่าน
เน

ื้อห
าต่อไป

น
ี้ 

��

ล็อคโฟกัส

ใช้ฟังก์ชันล็อคโฟกัสเพื่อจัดองค์ประกอบภาพที่วัตถุต้นแบบไม่อยู่กึ่งกลาง

เฟรมคุณสามารถใช้ฟังก์ชันล็อคโฟกัสในกรณีที่กล้องไม่สามารถโฟกัส

ภาพได้

1 โฟกัสภาพ

จัดตำแหน่งวัตถุต้นแบบให้อยู่กึ่งกลางของจอภาพแล้วกดปุ่มลั่น

ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

4:3 N 

2 จัดองค์ประกอบภาพใหม่

จัดองค์ประกอบภาพใหม่โดยที่กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อล็อคโฟกัส

การจัดองค์ประกอบครั้งสุดท้าย

วัตถุต้นแบบตัวหลัก

3 ถ่ายภาพ

ค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง 

หากระยะห่างระหว่างตัวกล้องกับวัตถุต้นแบบเปลี่ยนไปเมื่อล็อคโฟกัสแล้วให้

โฟกัสภาพที่ระยะห่างใหม่อีกครั้ง
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ซูม

คุณสามารถใช้ปุ่ม8(เทเล)เพื่อขยายภาพและปุ่ม9(มุมกว้าง)เพื่อ

ย่อภาพ
4:3 N 

9 8



4:3 N 

ย่อภาพ ซูม

ภาพ

1 จัดกรอบภาพโดยใช้ปุ่ม8และ9

2 โฟกัสภาพ

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

3 ถ่ายภาพ

ค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลง

จนสุด

หมายเหตุ 

•หากใช้ชุดกล้องที่ไม่มีออปติคัลซูมดิจิตอลซูมจะทำงานแทนออปติคัลซูม

•หากใช้ชุดกล้องที่มีทั้งออปติคัลซูมและดิจิตอลซูมเมื่อต้องการเปลี่ยนจาก

ออปติคัลซูมเป็นดิจิตอลซูมให้ปล่อยปุ่ม8เมื่อได้อัตราการขยายภาพสูงสุด

จากออปติคัลซูมจากนั้นกดปุ่ม8อีกครั้งหากต้องการเปลี่ยนจากดิจิตอลซูม

เป็นออปติคัลซูมให้กดปุ่ม9ค้างไว้

•คุณสามารถตรวจสอบอัตราส่วนการซูมของออปติคัลซูมโดยใช้แถบซูมบน

จอภาพเมื่อใช้ดิจิตอลซูมอัตราส่วนการซูมจะปรากฏบนจอภาพ

•เมื่อเลือกRAWสำหรับคุณภาพ/ขนาดภาพ(หน้า61)คุณจะไม่สามารถใช้

ดิจิตอลซูมได้
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การถ่ายภาพระยะใกล้(โหมดถ่ายภาพระยะใกล้)

ใช้โหมดถ่ายภาพระยะใกล้สำหรับการถ่ายภาพวัตถุต้นแบบขนาดเล็กใน

ระยะประชิด

1 กดปุ่มN

ไอคอนNจะปรากฏบนกึ่งกลางของ

จอภาพชั่วขณะจากนั้นไอคอนN

จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของ

จอภาพ

2 โฟกัสภาพ

จัดตำแหน่งวัตถุต้นแบบให้อยู่กึ่งกลาง

ของจอภาพแล้วกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลง

ครึ่งหนึ่ง

3 ถ่ายภาพ

4:3 N 

ค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุด

หากต้องการออกจากโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ให้กดปุ่ม Nอีกครั้ง

หมายเหตุ 

แม้ว่าคุณจะเลือกAFหลายจุด,Snap,∞สำหรับโฟกัสกล้องจะใช้

AFเฉพาะจุดในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้(หน้า64)
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การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

แฟลชจะทำงานเมื่อเปิดแฟลชขึ้นเท่านั้นกดปุ่มOPEN/fเพื่อเปิดแฟลช

แล้วกดปุ่มอีกครั้งเพื่อเลือกจากโหมดแฟลชต่างๆดังต่อไปนี้

โหมด คำอธิบาย

ปิดแฟลช ไม่ใช้แฟลช

อัตโนมัติ แฟลชจะยิงออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นต้องใช้แฟลช

แฟลชลด

ตาแดง
ลดการเกิด“ตาแดง”ในภาพบุคคลที่ถ่ายโดยใช้แฟลช

เปิด

แฟลช
แฟลชจะยิงออกมาทุกภาพ

แฟลช

ชัตเตอร์ช้า

ใช้แฟลชร่วมกับความเร็วชัตเตอร์ช้า ใช้เมื่อต้องการถ่ายภาพบุคคลใน

เวลากลางคืนหรือต้องการถ่ายให้เห็นรายละเอียดของฉากหลัง ควรใช้

ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพเบลอ

แฟลช

ปรับเอง

แฟลชจะยิงออกมาทุกภาพคุณสามารถตั้งค่าแสงแฟลชในตั้งค่าแสง

แฟลชเอง(หน้า79)

หมายเหตุ 

ระยะใช้งานของแฟลชจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้องอ่านรายละเอียด

ได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง
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การใช้แฟลชในตัวกล้อง 

1 เปิดแฟลชขึ้น

กดปุ่มOPEN/f

OPEN

2 เลือกโหมดแฟลช

กดปุ่มOPEN/fเพื่อเลือกโหมดแฟลชไอคอนโหมดแฟลชจะปรากฏ

ขึ้นที่มุมบนซ้ายของจอภาพ

หมายเหตุ 

• กล้องจะยังใช้โหมดแฟลชที่เลือกไว้ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกโหมดใหม่

• สัญญาณไฟแฟลช/สัญญาณระบบโฟกัสอัตโนมัติิิจะกระพริบขณะที่

แฟลชกำลังชาร์จไฟคุณจะถ่ายภาพได้อีกครั้งเมื่อไฟหยุดกระพริบ

3 โฟกัสและถ่ายภาพ

หากจะยิงแฟลชเมื่อถ่ายภาพกล้องจะยิงแฟลชออกมาก่อนหนึ่งครั้ง

เพื่อช่วยในการปรับโฟกัสและค่าแสง
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หมายเหตุ 

•หากต้องการปิดแฟลชเมื่อไม่ต้องการใช้งานค่อยๆกดที่กึ่งกลางฝาปิดแฟลชลง

จนสลักล็อคเข้าที่

•แฟลชจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานโหมดภาพยนตร์โหมดต่อเนื่องและ

โหมดถ่ายคร่อม

•ไม่ควรใช้แฟลชในตัวกล้องเมื่อมีการประกอบแฟลชเสริมหากไม่ปฏิบัติตามข้อ

ควรระวังดังกล่าวอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายได้

ข้อควรระวัง 

ห้ามใช้แฟลชในระยะประชิดกับดวงตาของวัตถุต้นแบบควรใช้ความระมัดระวัง

เป็นอย่างมากเมื่อจะถ่ายภาพเด็กทารกโดยใช้แฟลชห้ามยิงแฟลชใส่ผู้ขับขี่ยาน

พาหนะโดยตรง
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ตั้งเวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง

เลือกตั้งเวลาสิบวินาทีสองวินาทีหรือกำหนดเองให้ตั้งเวลาสองวินาทีเพื่อ

ป้องกันการเกิดภาพเบลออันเนื่องมาจากการขยับกล้องเมื่อกดปุ่มลั่น

ชัตเตอร์ด้วยการตั้งค่าที่กำหนดเองคุณจะสามารถระบุจำนวนภาพที่จะ

ดึงออกมาในแต่ละช่วงที่กำหนดตั้งค่าช่วงการถ่ายและจำนวนภาพด้วย

ตัวกำหนดตั้งเวลาถ่ายเองในเมนูการถ่ายภาพ(หน้า82)

1 เลือกโหมดตั้งเวลาถ่ายภาพด้วยตนเอง

กดปุ่มtหนึ่งครั้งเพื่อเลือกตั้งเวลาสิบ

วินาทีกดสองครั้งเพื่อเลือกตั้งเวลาสอง

วินาทีและกดสามครั้งเพื่อเลือกตั้งเวลา

แบบกำหนดเองการกดปุ่มดังกล่าวเป็น

ครั้งที่สี่จะปิดการตั้งเวลา

การเลือกดังกล่าวจะปรากฏบนจอภาพ

หมายเหตุ 

กล้องจะยังใช้โหมดตั้งเวลาถ่ายภาพด้วยตนเองที่เลือกไว้ต่อไปจนกว่าจะมี

การเลือกโหมดใหม่

2 เริ่มใช้ตัวตั้งเวลา

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์เพื่อล็อคโฟกัสแล้วเริ่มใช้ตัวตั้งเวลาหากเลือกตั้ง

เวลาสิบวินาทีหรือตั้งเวลาแบบกำหนดเองไฟช่วยหาAFจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ 

กดC/Dเพื่อยกเลิกตัวตั้งเวลาถ่ายภาพด้วยตนเองใน

ระหว่างการถ่ายภาพ

4:3 N 
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มาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์

ใช้มาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์เพื่อตั้งระดับกล้องถ่ายรูปเมื่อจะถ่าย

ภาพทิวทัศน์หรืออาคารฟังก์ชันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดองค์ประกอบ

ภาพที่จะให้เห็นเส้นขอบฟ้า

1 แสดงตัวเลือก

กดปุ่มO(DISP.)ค้างไว้จนกว่า

ตัวเลือกตั้งระดับจะปรากฏบนจอภาพ

2 เลือกตัวเลือก

กด+หรือ–เพื่อไฮไลต์ตัวเลือกแล้วกดC/Dเพื่อเลือก

ตัวเลือกที่ไฮไลต์ไว้

ตัวเลือก คำอธิบาย

ปิด มาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์ไม่ปรากฏบนจอภาพ

แสดง

มาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์ปรากฏบนจอภาพคุณสามารถตรวจ

สอบระดับและทิศทางการก้มเงยของมาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์ได้

บนจอภาพสัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อกล้องได้ระดับสีส้มเมื่อ

กล้องเอียงและสีแดงหากองศาการเอียงเกินกว่าองศาสูงสุดที่

สัญลักษณ์สามารถแสดงได้มาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์จะไม่

ปรากฏบนจอภาพหากปิดหน้าจอซ่อนสัญลักษณ์หรือแสดงเส้นตาราง

บนจอภาพ(หน้า42)

แสดง+เสียง เหมือนกับแสดงแต่จะมีเสียงบิ๊บดังเป็นระยะๆเมื่อกล้องได้ระดับ

เสียง
เสียงบิ๊บจะดังเป็นระยะๆเมื่อกล้องได้ระดับมาตรวัดระดับน้ำอิเลค

ทรอนิคส์จะไม่ปรากฏบนจอภาพ
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การทำความรู้จักมาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์
4:3 N 

เขียว

4:3 N 

สีส้ม

ระดับกล้อง กล้องเอียงไปทางซ้าย

4:3 N 

แดง
4

:3
 N

 

กล้องเอียงไปทางขวามากเกินไป
กล้องเอียงไปทางซ้าย90°

หมายเหตุ 

คุณสามารถปรับการตั้งค่ามาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์ได้ในเมนูตั้งค่า(หน้า144)

ข้อควรระวัง 

•มาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์จะไม่ปรากฏบนจอภาพเมื่อกลับหัวกล้องกำลัง

บันทึกภาพยนตร์หรือเปิดใช้ตัวนับช่วงเวลา

•กล้องจะไม่ส่งเสียงบิ๊บหากปิดระดับเสียงของกล้อง(หน้า142)

•มาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์จะเป็นการชี้แนะแนวทางเท่านั้นและไม่ควรนำ

มาใช้เป็นเครื่องวัดระดับหรือใช้ในงานอื่นๆที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงความ

แม่นยำจะลดลงเมื่อมีการขยับกล้องหรือเมื่อคุณถ่ายภาพในขณะที่รถกำลัง

เคลื่อนที่หรือเมื่ออยู่บนพื้นแบบอื่นๆที่กำลังเคลื่อนที่
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การดูและลบรูปภาพ

คุณสามารถดูรูปภาพบนจอภาพได้

การดูรูปภาพ

กดปุ่ม6ในโหมดถ่ายภาพเพื่อแสดงภาพ

ที่ดูครั้งล่าสุด

กดปุ่ม6อีกครั้งเพื่อออกจากโหมดถ่าย

ภาพ
เคล็ดลับ:กรณีที่ปิดกล้องไว้ 

เมื่อกล้องปิดอยู่ให้กดปุ่ม6ชั่วขณะเพื่อเปิด

กล้องในโหมดแสดงภาพ

กดFn�เพื่อดูภาพตามลำดับการบันทึกหรือกดFn�เพื่อดูภาพในลำดับ

ย้อนกลับกด–เพื่อข้ามไปข้างหน้าสิบเฟรม+เพื่อย้อนหลังไปสิบเฟรม
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ย้อนกลับไปหนึ่งภาพ
2010

20102010

2010

F  2.5

200

200

F  2.5

2010 200

F  2.5F  2.5

200

F  2.5

200

4:3 N 

4:3 N 4:3 N 4:3 N 

4:3 N 

ย้อนกลับไปสิบภาพ

 +  
2010

20102010

2010

F  2.5

200

200

F  2.5

2010 200

F  2.5F  2.5

200

F  2.5

200

4:3 N 

4:3 N 4:3 N 4:3 N 

4:3 N 

Fn�

2010

20102010

2010

F  2.5

200

200

F  2.5

2010 200

F  2.5F  2.5

200

F  2.5

200

4:3 N 

4:3 N 4:3 N 4:3 N 

4:3 N 

Fn�

2010

20102010

2010

F  2.5

200

200

F  2.5

2010 200

F  2.5F  2.5

200

F  2.5

200

4:3 N 

4:3 N 4:3 N 4:3 N 

4:3 N 

  –  เดินหน้าหนึ่งภาพ

เดินหน้าสิบภาพ

2010

20102010

2010

F  2.5

200

200

F  2.5

2010 200

F  2.5F  2.5

200

F  2.5

200

4:3 N 

4:3 N 4:3 N 4:3 N 

4:3 N 



ข้อควรระวัง 

กล้องจะบันทึกสำเนาไฟล์JPEGจากภาพRAWเพื่อแสดงบนจอภาพเมื่อคุณ

เลือกภาพRAWเพื่อแสดงบนจอภาพกล้องจะแสดงภาพสำเนาไฟล์JPEGและ

สัญลักษณ์โหมดRAWจะปรากฏขึ้นหากคุณลบสำเนาไฟล์JPEGโดยใช้

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นกล้องจะแสดงตัวอย่างภาพขนาดเล็กของภาพ

RAWซึ่งคุณจะไม่สามารถดูภาพดังกล่าวในแบบขยายใหญ่ได้อ่านรายละเอียด

เกี่ยวกับการบันทึกภาพRAWได้ที่หน้า62,63

เคล็ดลับ:การดูรูปภาพในโหมดถ่ายภาพ 

รูปภาพจะปรากฏบนจอภาพทันทีที่ถ่ายภาพเสร็จคุณสามารถเลือกระยะเวลาที่

ให้ภาพปรากฏบนจอภาพได้โดยใช้เวลายืนยันภาพบนจอLCDในแท็บตั้งค่า

(หน้า142)
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เคล็ดลับ:การดูรูปภาพในหน่วยความจำภายใน 

หากใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้องกล้องจะแสดงภาพจากการ์ดหน่วยความ

จำคุณจะไม่สามารถดูภาพจากหน่วยความจำภายในเครื่องแม้ว่าในการ์ดหน่วย

ความจำจะไม่มีข้อมูลภาพก็ตามคุณสามารถดูรูปภาพในหน่วยความจำภายใน

ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการ์ดเสียบไว้ในตัวกล้องเท่านั้น

เคล็ดลับ:หมุนภาพอัตโนมัติ 

หากเลือกเปิดไว้สำหรับหมุนภาพอัตโนมัติในแท็บตั้งค่า(หน้า143)ภาพจะ

ปรากฏบนจอภาพในทิศทางที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

การดูรูปภาพหลายภาพ 

กดปุ่มzหรือZเพื่อเลือกจำนวนภาพที่

จะแสดงตั้งแต่1,20และ81หรือเลือกเพื่อ

จัดเรียงภาพตามวันที่ถ่ายภาพ

1เฟรม  20เฟรม
4:3 N 

2010

F  2.5

200

4:3 N 

2010 F  2.5

เรียงตามวันที่  81เฟรม
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คุณสามารถใช้การดูภาพแบบหลายเฟรมเพื่อลบหรือเลือกภาพที่จะแสดง

บนจอภาพ

ในการดูภาพแบบหลายเฟรมให้ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อไฮไลต์รูปภาพ

เคล็ดลับ:ปุ่มทิศทาง 

คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ในทิศทางเฉียงได้โดยกดปุ่มทิศทางในแนวทแยง

หมายเหตุ 

•หากต้องการแสดงภาพแบบเต็มจอให้กดปุ่มADJ.ในการดูภาพแบบหลาย
เฟรม

•เมื่อต้องการแสดงภาพในหน้าก่อนหน้าหรือถัดไปในการดูภาพแบบหลายเฟรม:

•ในหน้าจอภาพแบบ20และ81เฟรมให้กด+,–,Fn�,Fn�หรือปุ่มADJ.
(ซ้ายหรือขวา)หรือหมุนแป้นหมุนขึ้น-ลงในขณะที่กดปุ่มDIRECT

•ในการดูภาพโดยเรียงตามวันที่การกด+หรือ–หรือหมุนแป้นหมุนขึ้น-ลง
ในขณะที่กดปุ่มDIRECTจะแสดงหน้าถัดไปหรือก่อนหน้าการกดFn�,Fn�
หรือปุ่มADJ.(ซ้ายหรือขวา)ในขณะที่กดปุ่มDIRECTจะแสดงภาพที่ถ่ายใน
วันที่ถัดไปหรือก่อนหน้าหากกดFn�หรือปุ่มADJ.ไปทางขวาโดยให้เคอร์
เซอร์ไปที่ภาพสุดท้ายภาพที่ถ่ายในวันที่ถัดไปจะปรากฏบนจอภาพ







��

คุณ
ใช้งาน

กล้องตัวน
ี้ครั้งแรกใช่ห

รือไม
่ โป

รดอ่าน
เน

ื้อห
าต่อไป

น
ี้ 

การซูมภาพที่แสดง 

กดปุ่มzหรือหมุนแป้นหมุนขึ้น-ลงไปทางขวาเพื่อขยายภาพที่แสดงอยู่

ในแบบเต็มจอหากต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นตามที่เลือกค่าไว้ด้วย

ขยายสูงสุดโดยซูมครั้งเดียว(หน้า143)ให้กดปุ่มADJ.

คุณสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

ปุ่มที่ใช้งาน จุดประสงค์

z ขยายภาพ

แป้นหมุนขึ้น-ลง หมุนไปทางขวาเพื่อขยายภาพหมุนไปทางซ้ายเพื่อย่อภาพ

C/

D

เมื่อภาพถูกขยายให้กดเพื่อแสดงภาพในอัตราส่วนการขยายภาพที่เลือก

ไว้สำหรับขยายสูงสุดโดยซูมครั้งเดียวหากภาพปรากฏที่อัตราการ

ขยายภาพที่เลือกไว้สำหรับขยายสูงสุดโดยซูมครั้งเดียวการกดปุ่ม

C/Dจะยกเลิกการซูม

ปุ่มทิศทาง เลื่อนพื้นที่แสดงภาพ

ปุ่มADJ. กดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อดูภาพอื่นๆด้วยอัตราการซูมที่เท่ากัน

Z ย่อภาพ

หมายเหตุ 

•อัตราการขยายภาพสูงสุดอาจแตกต่างกันตามขนาดของภาพดังต่อไปนี้

ขนาดภาพ อัตราการขยายภาพสูงสุด

L,M,5M,3M 16เท่า

1M 6.7เท่า

VGA 3.4เท่า

•การซูมภาพที่แสดงจะไม่สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์หรือภาพที่ถ่ายโดยใช้เพิ่มต่อเนื่องM

•หากเลือกค่าตั้ง2ไว้สำหรับตัวเลือกแป้นหมุนในโหมดดูภาพในแท็บตั้ง

ค่าเมนูแถวบนสุด(หน้า138)คุณจะสามารถใช้ปุ่มADJ.และแป้นหมุนขึ้น-ลง
เพื่อดูส่วนอื่นๆของภาพได้
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การลบรูปภาพ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบภาพ

การลบทีละภาพ

1 แสดงภาพ

แสดงภาพที่คุณต้องการลบในรูปแบบการแสดงแบบ1เฟรม(หน้า34)

2 กดปุ่มd

ตัวเลือกจะปรากฏบนจอภาพ(คุณ

สามารถเปลี่ยนภาพได้โดยกดFn�หรือ

Fn�)

3 เลือกลบหนึ่ง

กด+หรือ–เพื่อไฮไลต์ลบหนึ่งแล้วกดC/D

จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพในระหว่างขั้นตอนการลบทำซ้ำขั้น

ตอนที่2และ3เพื่อลบรูปภาพอื่นๆเพิ่มหรือไฮไลต์ยกเลิกแล้วกด

C/Dเพื่อออก

การลบทุกไฟล์ 

หากต้องการลบทุกไฟล์ให้กดปุ่มdเพื่อ

แสดงตัวเลือกการลบตามที่ได้อธิบายไว้

ข้างต้นแล้วเลือกลบทั้งหมดกรอบ

ข้อความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพกดFn�

หรือFn�เพื่อไฮไลต์ใช่แล้วกดC/
D
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การลบหลายๆไฟล์ 

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบไฟล์หลายๆไฟล์

1กดปุ่มd

ในการแสดงภาพแบบหลายภาพให้

ดำเนินการขั้นตอนที่2ในการแสดง

ภาพแบบ1เฟรมตัวเลือกที่แสดงไว้

ทางด้านขวาจะปรากฏบนจอภาพ

ไฮไลต์ลบหลายภาพแล้วกด

C/D



2 เลือกเลือกทีละภาพหรือเลือกช่วง
 หากต้องการเลือกรูปภาพครั้งละ

หนึ่งภาพให้ไฮไลต์เลือกทีละภาพ

กดC/Dแล้วดำเนินการขั้น

ตอนที่3หากต้องการเลือกรูปภาพ

โดยระบุช่วงให้ไฮไลต์เลือก 

 ช่วงกดC/Dแล้วดำเนินการขั้นตอนที่3.1กดปุ่มDISP

เพื่อออกได้ตลอดเวลาโดยไม่ลบไฟล์

3 เลือกภาพ 

 ใช้ปุ่มทิศทาง(หน้า37)เพื่อไฮไลต์

รูปภาพแล้วกดC/Dภาพ

ที่เลือกจะถูกกำกับไว้ด้วยไอคอนd

หากต้องการยกเลิกการเลือกรูปภาพ

ให้ไฮไลต์รูปภาพดังกล่าวแล้วกด

ปุ่มC/Dอีกครั้ง

4:3 N 
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เคล็ดลับ:การเลือกช่วง 

หากต้องการเปลี่ยนจากเลือกทีละภาพเป็นเลือกช่วงให้กดปุ่มADJ.
และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อไฮไลต์ภาพแรกของ
ช่วงแล้วกดC/Dเพื่อเลือก

ภาพที่เลือกจะถูกกำกับไว้ด้วยไอคอน

dหากต้องการยกเลิกการเลือกภาพ

ให้กดปุ่มDISP.

4:3 N 

3.2ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อไฮไลต์ภาพสุดท้าย
แล้วกดC/Dเพื่อเลือกภาพ

ที่เลือกจะถูกกำกับไว้ด้วยไอคอนd

4:3 N 

ทำซ้ำขั้นตอนที่3.1–3.2เพื่อเลือกช่วงอื่นๆหรือกดปุ่มADJ.เพื่อกลับไปยัง
ขั้นตอนที่3เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกทีละภาพ

4 กดปุ่มd 

 กรอบข้อความยืนยันจะปรากฏบน

จอภาพ



5 เลือกใช่
กดFn�หรือFn�เพื่อไฮไลต์ใช่แล้ว

กดC/D
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ปุ่มO(DISP.)

กดปุ่มO(DISP.)เพื่อแสดงข้อมูลในจอภาพในโหมดถ่ายภาพและแสดง

ภาพ

การเปิด/ปิดจอภาพ 

การกดปุ่มVF/LCDในขณะที่จอภาพเปิดอยู่จะทำให้จอภาพปิดการทำงาน
บางอย่างของกล้องจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อจอภาพปิดอยู่การกดปุ่มVF/LCD
อีกครั้งจะทำให้จอภาพเปิด

เมื่อต่อช่องมองภาพLCDการกดปุ่มVF/LCDจะสลับระหว่างช่องมองภาพLCD
และจอภาพ

โหมดถ่ายภาพ

กดปุ่มO(DISP.)เพื่อแสดงจอภาพตามลำดับต่อไปนี้

แสดง

สัญลักษณ์

4:3 N 4:3 N 4:3 N 4:3 N 

สัญลักษณ์+

ฮิสโตแกรม

ไม่มี

สัญลักษณ์

4:3 N 4:3 N 4:3 N 4:3 N 

เส้นตาราง

(ไม่มีสัญลักษณ์)

เคล็ดลับ:เส้นตาราง 

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกประเภทของเส้นตารางได้ที่หน้า144
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คุณ
ใช้งาน

กล้องตัวน
ี้ครั้งแรกใช่ห

รือไม
่ โป

รดอ่าน
เน

ื้อห
าต่อไป

น
ี้ 

หมายเหตุ 

หากเลือกแสดงหรือแสดง+เสียงไว้สำหรับตั้งระดับ(หน้า32)มาตรวัด

ระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์จะปรากฏเมื่อสัญลักษณ์ต่างๆปรากฏบนจอภาพ

โหมดแสดงภาพ 

กดปุ่มO(DISP.)เพื่อแสดงจอภาพตามลำดับต่อไปนี้

แสดง

สัญลักษณ์

4:3 N 4:3 N 

4:3 N 

2010 2010

2010

F  2.5

200

F  2.5

200

2.5 200

4:3 N 4:3 N 

4:3 N 

2010 2010

2010

F  2.5

200

F  2.5

200

2.5 200

ข้อมูล+

ฮิสโตแกรม

ไม่มี

สัญลักษณ์

4:3 N 4:3 N 

4:3 N 

2010 2010

2010

F  2.5

200

F  2.5

200

2.5 200

4:3 N 4:3 N 

4:3 N 

2010 2010

2010

F  2.5

200

F  2.5

200

2.5 200

ส่วนสว่างที่สุด

ของวัตถุใน

ภาพ

เคล็ดลับ:ส่วนสว่างที่สุดของวัตถุในภาพ 

ส่วนที่กระพริบบนหน้าจอแสดงส่วนสว่างที่สุดของวัตถุในภาพจะบ่งบอกบริเวณ

“ที่เสียหาย”ซึ่งอาจสูญเสียรายละเอียดจากการได้รับแสงมากเกินไปตรวจสอบ

รูปภาพได้จากหน้าจอแสดงส่วนสว่างที่สุดของวัตถุในภาพหลังจากถ่ายภาพที่มี

แสงแดดส่องโดยตรงหรือในสภาวะอื่นๆที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพมีโทนสว่าง

มากเกินไปหากดูเหมือนว่ารายละเอียดที่สำคัญในภาพสูญหายไปให้เลือกค่า

ชดเชยแสงที่ต่ำลงแล้วถ่ายภาพอีกครั้ง(หน้า85)โปรดทราบว่าหน้าจอนี้เป็น

เพียงการชี้แนะแนวทางเท่านั้นและอาจไม่เที่ยงตรงทั้งหมด
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คุณ
ใช้งาน

กล้องตัวน
ี้ครั้งแรกใช่ห

รือไม
่ โป

รดอ่าน
เน

ื้อห
าต่อไป

น
ี้ 

เคล็ดลับ:ฮิสโตแกรม 

ฮิสโตแกรมคือกราฟที่แสดงการจ่ายเม็ดสีตามส่วนต่างๆที่สว่างในภาพความ

สว่างจะแสดงบนกราฟในแกนนอนโดยส่วนเงามืดจะอยู่ด้านซ้ายและส่วนสว่าง

ที่สุดของวัตถุจะอยู่ด้านขวาแกนตั้งจะแสดงจำนวนพิกเซลคุณสามารถใช้

ฮิสโตแกรมเพื่อดูค่าแสงและตรวจสอบส่วนที่สูญหายไปเกี่ยวกับรายละเอียดของ

ส่วนสว่างที่สุดของวัตถุและเงาโดยที่ความสว่างของสภาพแวดล้อมจะไม่ส่งผล

ต่อการคำนวณค่าแสงฮิสโตแกรมที่พิกเซลไปรวมอยู่ทางขวาเป็นการบ่งบอกให้

ทราบว่าภาพรับแสงมากเกินไปขณะเดียวกันฮิสโตแกรมที่พิกเซลไปรวมอยู่ทาง

ซ้ายเป็นการบ่งบอกให้ทราบว่าภาพรับแสงน้อยเกินไป

แสงมากเกินไป  แสงน้อยเกินไป

หากแสงสว่างบนภาพไม่ถูกต้องคุณสามารถใช้ฟังก์ชันชดเชยแสงเพื่อแก้ไขค่า

แสงสว่างของวัตถุเดียวกันในภาพต่อๆมา(หน้า85โปรดทราบว่าในบางกรณี

การชดเชยแสงอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างปริมาณแสงที่ถูกต้องได้)ทั้งนี้คุณ

สามารถใช้ฮิสโตแกรมเป็นตัวชี้แนะได้เมื่อจะทำการปรับความเข้มแสงในภาพ

หลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จ(หน้า107)

ฮิสโตแกรมจะเป็นการชี้แนะแนวทางเท่านั้นและอาจไม่เที่ยงตรงทั้งหมดโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ใช้แฟลชหรือเมื่อมีแสงสว่างโดยรอบค่อนข้างน้อย





เพ
ิ่ม

เติม
เกี่ยวกับ

การถ่ายภ
าพ
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เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพ................................46

ฟังก์ชันแสดงภาพ..................................................94

เมนูแสดงภาพ......................................................101

การพิมพ์รูปภาพ..................................................120

การตั้งค่ากล้อง.....................................................126

การคัดลอกรูปภาพลงคอมพิวเตอร์.....................151

ข้อมูลทางเทคนิค.................................................162



อ้างอิง

อ่านเนื้อหาในบทนี้เมื่อคุณต้องการทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆของกล้องถ่ายรูป
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เพ
ิ่ม

เติม
เกี่ยวกับ

การถ่ายภ
าพ

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโหมดP,A,S,M,4

และMYรวมถึงการใช้ตัวเลือกต่างๆของเมนูถ่ายภาพ

โหมดP:โหมดปรับแบบโปรแกรม 

เมื่อหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่P(ปรับ

แบบโปรแกรม)คุณสามารถใช้แป้นหมุน

ขึ้น-ลงเพื่อเลือกค่าร่วมกันระหว่างความเร็ว

ชัตเตอร์กับช่องรับแสงซึ่งค่าทั้งหมดนี้จะ

สร้างปริมาณแสงที่เหมาะสมพอดี

1 เลือกโหมดP

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่Pโหมด

ถ่ายภาพจะปรากฏเป็นไอคอนบนจอภาพ


4:3 N 



2 วัดปริมาณแสง

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อวัด

ปริมาณแสงความเร็วชัตเตอร์และช่อง

รับแสงในขณะนั้นจะปรากฏบน

จอภาพ



2.5 200



3 เลือกความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสง

ปล่อยปุ่มลั่นชัตเตอร์แล้วหมุนแป้น

หมุนขึ้น-ลงเพื่อเลือกค่าร่วมกัน

ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับช่องรับ

แสง



4:3 N 
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เพ
ิ่ม

เติม
เกี่ยวกับ

การถ่ายภ
าพ

 
หมายเหตุ 

คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสงเป็นเวลาสิบวินาทีหลัง

จากปล่อยปุ่มลั่นชัตเตอร์แล้ว

4 ถ่ายภาพ
ค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

หมายเหตุ 

ค่าร่วมระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับช่องรับแสงสำหรับแต่ละค่าแสงจะแตกต่าง

กันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้องอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุด

กล้อง
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เพ
ิ่ม

เติม
เกี่ยวกับ

การถ่ายภ
าพ

 

โหมดA:เลือกช่องรับแสง

ในโหมดA(เลือกช่องรับแสง)คุณจะเลือก

ช่องรับแสงส่วนกล้องจะเลือกความเร็ว

ชัตเตอร์เลือกช่องรับแสงขนาดใหญ่(เลข





แสดงค่าช่องรับแสงต่ำ)เพื่อเน้นวัตถุต้นแบบตัวหลักโดยฉากหลังและราย

ละเอียดของส่วนประกอบอื่นๆจะเบลอเลือกช่องรับแสงขนาดเล็ก(เลข

แสดงค่าช่องรับแสงสูง)เพื่อให้โฟกัสทั้งฉากหลังและวัตถุต้นแบบตัวหลัก

1 เลือกโหมดA
หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่Aค่า
ช่องรับแสงในขณะนั้นจะปรากฏเป็นสี
ส้ม

2 เลือกช่องรับแสง
หมุนแป้นหมุนขึ้น-ลงเพื่อเลือกช่องรับ
แสงระบบจะใช้ค่าที่คุณเลือกเมื่อ

ทำการถ่ายภาพแต่จะไม่แสดงตัวอย่างการใช้เอฟเฟ็กต์นี้บนจอภาพ

3 กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
กดปุม่ลัน่ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่กำหนด
โฟกสัและคา่แสงความเรว็ชตัเตอรท์ีเ่ลอืก

โดยกลอ้งจะปรากฏบนจอภาพ

4 ถ่ายภาพ

ค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุด

หมายเหตุ 

หากเปิดใช้ฟังก์ชันปรับช่องรับแสงอัตโนมัติ(หน้า92)กล้องจะปรับช่องรับแสง
เพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุด

4:3 N 

4:3 N 
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ิ่ม

เติม
เกี่ยวกับ

การถ่ายภ
าพ

 
โหมดS:ควบคุมชัตเตอร์

ในโหมดS(ควบคุมชัตเตอร์)คุณจะเลือก

ความเร็วชัตเตอร์ส่วนกล้องจะเลือกช่องรับ

แสงเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วมากเพื่อ





“หยุด”การเคลื่อนไหวเลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อเน้นการเคลื่อนไหว

โดยการทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เบลอ

1 เลือกโหมดS

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่S

ความเร็วชัตเตอร์ในขณะนั้นจะปรากฏ

เป็นสีส้ม



4:3 N 



2 เลือกความเร็วชัตเตอร์

หมุนแป้นหมุนขึ้น-ลงเพื่อเลือก

ความเร็วชัตเตอร์



3 กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อ

กำหนดโฟกัสและค่าแสงช่องรับแสงที่

เลือกโดยกล้องจะปรากฏบนจอภาพ



2.5 200



4 ถ่ายภาพ

ค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ





หมายเหตุ 

อาจไม่สามารถเลือกค่าช่องรับแสงสูงสุด(เช่นเลขแสดงค่าช่องรับแสง

(f-number)ต่ำสุด)ที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำได้แม้วัตถุต้นแบบค่อนข้างมืดก็ตาม



�0

เพ
ิ่ม

เติม
เกี่ยวกับ

การถ่ายภ
าพ

 

โหมดM:ตั้งค่าแสงเอง

ในโหมดM(ตั้งค่าแสงเอง)คุณจะใช้แป้น

หมุนขึ้น-ลงเพื่อเลือกช่องรับแสงและปุ่ม

ADJ.เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์





1 เลือกโหมดM

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่Mโหมด

ถ่ายภาพแถบแสดงค่าแสงรวมทั้งค่า

ช่องรับแสงในขณะนั้นและความเร็ว

ชัตเตอร์จะปรากฏบนจอภาพ



4:3 N 



2 เลือกช่องรับแสงและความเร็วชัตเตอร์

หมุนแป้นหมุนขึ้น-ลงเพื่อเลือกช่องรับ

แสงแล้วกดปุ่มADJ.ไปทางซ้ายหรือ

ทางขวาเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์



+2 EV –2 EV 


(คุณสามารถสลับการทำงานของปุ่มควบคุมทั้งสองได้หากคุณ

ต้องการดูหน้า138)เอฟเฟ็กต์ดังกล่าวจะแสดงเป็นตัวอย่างบน

จอภาพและจะได้รับผลสะท้อนจากแถบแสดงค่าแสง(หากมี

ปริมาณแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปเมื่อค่ามากกว่า2EV

เอฟเฟ็กต์ดังกล่าวจะไม่ปรากฏเป็นตัวอย่างบนจอภาพและแถบ

แสดงจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม)

3 ถ่ายภาพ

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสจากนั้นค่อยๆกดปุ่มลั่น

ชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
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ิ่ม
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เกี่ยวกับ

การถ่ายภ
าพ

 
หมายเหตุ 

•ความเร็วชัตเตอร์ที่สามารถตั้งค่าได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวกล้องและการตั้งค่าช่องรับ

แสงอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง

•หากเลือกอัตโนมัติหรือความไวแสงสูงไว้สำหรับตั้งค่าความไวแสง

(หน้า90)ค่าความไวแสงจะถูกกำหนดตายตัวในโหมดตั้งค่าแสงเองค่าที่

กำหนดไว้ตายตัวสำหรับความไวแสงจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้อง

อ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง

•เลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำลงเพื่อให้เวลาในการรับแสงยาวขึ้นเพื่อลดการเกิด

ภาพเบลอที่เกิดจากกล้องสั่นให้จับกล้องให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างหรือใช้ขา

ตั้งกล้องจอภาพจะปิดลงเมื่อชัตเตอร์เปิดออกที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำกล้องจะ

ประมวลภาพโดยอัตโนมัติเพื่อลดสัญญาณรบกวนโดยเพิ่มเวลาที่ต้องใช้ใน

การบันทึกภาพเป็นสองเท่าของความเร็วชัตเตอร์

•AEล็อคจะไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดตั้งค่าแสงเองหากเลือกAEล็อคไว้

สำหรับตั้งค่าปุ่มFn�หรือตั้งค่าปุ่มFn�ในแท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุดการกด
ปุ่มดังกล่าวในโหมดตั้งค่าแสงเองจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์หรือช่องรับแสงให้

เป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุดใน

ทำนองเดียวกันหากเลือกชดเชยแสงไว้สำหรับตั้งค่าปุ่ม+/–(หน้า137)
ในแท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุดการกดปุ่ม+และ–จะทำให้ตัวเลือกการชดเชย
แสงไม่ปรากฏในโหมดตั้งค่าแสงเองแต่จะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์หรือช่องรับ

แสงให้เป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุด

การใช้ค่านี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการใช้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุดเป็น

จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงค่าแสงตัวเลือกโหมดMแบบกดครั้งเดียว

(หน้า138)ในแท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุดจะกำหนดว่าควรเปลี่ยนความเร็ว

ชัตเตอร์หรือช่องรับแสงเพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่
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โหมด4:การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับฉากต่างๆ

เลือกโหมด4เพื่อถ่ายภาพยนตร์หรือ

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของการตั้งค่า

ต่อไปนี้ที่เหมาะสมกับแต่ละฉากระบบจะ





ปรับการตั้งค่ากล้องให้เหมาะสมที่สุดสำหรับชนิดของวัตถุต้นแบบที่เลือก

ไว้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้ในโหมด4

ตัวเลือก คำอธิบาย



ภาพยนตร์ ถ่ายภาพยนตร์พร้อมเสียง(หน้า54)



บุคคล ใช้เมื่อต้องการถ่ายภาพบุคคล



กีฬา ใช้เมื่อต้องการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่



ทิวทัศน์
ใช้เมื่อต้องการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีความเขียวขจีของต้นไม้หรือ

ท้องฟ้าสีคราม



กลางคืน

ใช้เมื่อต้องการถ่ายภาพในตอนกลางคืน

ในโหมดกลางคืนแฟลชจะทำงานเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด

ดังต่อไปนี้

•ตั้งค่าแฟลชเป็นอัตโนมัติ

•จำเป็นต้องใช้แฟลชเนื่องจากสภาพแสงมืด

•มีสิ่งของหรือวัตถุอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง



โหมดแก้

ภาพเอียง

ลดผลกระทบต่อมุมมองภาพเมื่อถ่ายภาพวัตถุทรงสี่เหลี่ยมเช่น

กระดานข้อความหรือนามบัตร(หน้า56)
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หากต้องการเลือกตัวเลือกในโหมดเลือกฉาก

1 หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่4

ตัวเลือกปัจจุบันที่ได้เลือกไว้สำหรับ

โหมด4จะปรากฏบนจอภาพ




2 กดC/D

เมนูสำหรับโหมดเลือกฉากจะปรากฏ

ขึ้น




3 เลือกตัวเลือก

กด+,–,Fn�หรือFn�เพื่อไฮไลต์ตัวเลือกแล้วกดC/Dเพื่อ

กลับสู่โหมดถ่ายภาพโดยที่ตัวเลือกที่ได้เลือกไว้จะปรากฏที่ด้านบน

ของจอภาพ

4 ถ่ายภาพ

•โหมดภาพยนตร์:ดูหน้า54

•โหมดแก้ภาพเอียง:ดูหน้า56
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เคล็ดลับ:การใช้เมนู 

หากต้องการเข้าไปที่เมนูถ่ายภาพเมนูตั้งค่าเมนู

แถวบนสุดและเมนูตั้งค่าในโหมด4ให้

กดC/Dเพื่อแสดงเมนูโหมดเลือกฉาก

จากนั้นกดFn�เพื่อไฮไลต์แท็บโหมดกด+หรือ
–เพื่อไฮไลต์แท็บเมนูถ่ายภาพ(หน้า58)แท็บ
ตั้งค่าเมนูแถวบนสุด(หน้า127)หรือแท็บตั้งค่า

(หน้า128)แล้วกดFn�เพื่อวางเคอร์เซอร์ในเมนู
ที่เลือกอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกเมนู

ถ่ายภาพที่มีให้เลือกในแต่ละโหมดได้ที่หน้า59

1
2
3
4



การบันทึกภาพยนตร์ 

ถ่ายภาพยนตร์พร้อมเสียงภาพยนตร์จะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์AVI

1 เลือก3ในโหมด4

กด+หรือ–เพื่อไฮไลต์3(ภาพยนตร์)แล้วกดC/D

โหมดจะปรากฏเป็นไอคอนบนจอภาพ






2 ถ่ายภาพ

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์เพื่อเริ่มการบันทึกภาพกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อจบการ

บันทึกการบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อพื้นที่หน่วยความจำ

เต็ม



1แท็บโหมด

2แท็บเมนูถ่ายภาพ

3แท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุด

4แท็บตั้งค่า



��

เพ
ิ่ม

เติม
เกี่ยวกับ

การถ่ายภ
าพ

 
ข้อควรระวัง 

•ไอคอน จะกะพริบและเวลาที่บันทึกไปและเวลาบันทึกที่เหลืออยู่จะ

ปรากฏบนจอภาพในระหว่างการบันทึก

•เสียงที่เกิดจากกล้องอาจถูกบันทึกพร้อมกับภาพยนตร์

•ภาพยนตร์อาจมีความยาวได้ถึง90นาทีหรือมีขนาด4GBทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด

ของการ์ดหน่วยความจำที่ใช้การถ่ายภาพอาจสิ้นสุดลงก่อนที่จะถึงเวลาหรือ

ขนาดดังกล่าวระยะเวลาโดยรวมสูงสุดของไฟล์ภาพยนตร์ทั้งหมดที่สามารถจัด

เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในหรือในการ์ดหน่วยความจำอาจแตกต่างกันขึ้น

อยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับขนาดภาพยนตร์(หน้า61)

หมายเหตุ 

•ไม่สามารถใช้แฟลชได้ในโหมดภาพยนตร์

•กล้องจะโฟกัสเมื่อกดปุ่มลั่นชัตเตอร์เพื่อเริ่มบันทึกภาพ

•ระยะเวลาที่เหลืออยู่จะคำนวณโดยยึดจากพื้นที่หน่วยความจำที่เหลืออยู่และ

ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม

•ตัวเลือกในเมนูถ่ายภาพจะแตกต่างจากตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ในโหมดอื่นๆ

(หน้า60)

•ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายภาพสำหรับการบันทึกเป็นระยะเวลานาน

ก่อนจะเริ่มถ่ายภาพคุณควรเลือกใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีความเร็วในการ

เขียนข้อมูลสูงและตรวจสอบพื้นที่หน่วยความจำที่เหลืออยู่
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โหมด4:แก้ภาพเอียง 

หากต้องการถ่ายภาพโดยใช้โหมดแก้ภาพเอียงให้จัดตำแหน่งวัตถุต้นแบบ

ให้อยู่ในกรอบมากที่สุดแล้วกดปุ่มลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหากกล้อง

ตรวจพบวัตถุที่สามารถแก้ไขมุมมองภาพได้กล้องจะแสดงวัตถุดังกล่าว

ด้วยกรอบสีส้มล้อมรอบวัตถุดังกล่าวกล้องสามารถตรวจหาวัตถุได้ถึงห้า

ตำแหน่งกดFn�เพื่อเลือกวัตถุตำแหน่งอื่นหรือกด+เพื่อบันทึกภาพโดย

ไม่แก้ไขมุมมองภาพหากกล้องตรวจหาวัตถุต้นแบบที่เหมาะสมไม่ได้หาก

กล้องตรวจหาวัตถุที่เหมาะสมไม่ได้จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ปรากฏบนจอภาพและกล้องจะบันทึกภาพโดยไม่ทำการแก้ไขใดๆ

ข้อควรระวัง 

กล้องจะบันทึกภาพสองภาพได้แก่ภาพที่ไม่ทำการแก้ไขใดๆและสำเนาภาพที่มี

การประมวลผลเพื่อแก้ไขมุมมองภาพหากมีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะบันทึก

ภาพได้สองภาพกล้องอาจไม่สามารถแก้ไขมุมมองภาพได้ในกรณีต่อไปนี้

•วัตถุต้นแบบอยู่นอกโฟกัส

•ขอบทั้งสี่ด้านของวัตถุต้นแบบมองเห็นไม่ชัด

•มีความเข้มแสงระหว่างวัตถุต้นแบบและฉากหลังน้อย

•ฉากหลังมีรายละเอียดค่อนข้างมาก

เคล็ดลับ:แก้ภาพเอียง 

คุณสามารถใช้แก้ภาพเอียงในเมนูแสดงภาพเพื่อแก้ไขมุมมองของภาพที่

บันทึก(หน้า110)
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โหมด“MY”:การใช้การตั้งค่ากำหนดเอง

หากต้องการถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่าที่

บันทึกไว้ในตัวเลือกMY�ด้วยกำหนด

ค่าตั้งเองในแท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุด
 

(หน้า129)ให้หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่MY�เลือกMY�เพื่อถ่าย

ภาพโดยใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้ด้วยMY�,MY�เพื่อถ่ายภาพโดยใช้การตั้ง

ค่าที่บันทึกไว้ด้วยMY�

1 หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่MY�,MY�หรือMY�

โหมดถ่ายภาพที่บันทึกโดยใช้กำหนด

ค่าตั้งเองจะปรากฏบนจอภาพ


4:3 N 



หมายเหตุ 

คุณสามารถปรับการตั้งค่าในโหมดMYระบบจะเรียกคืนการตั้งค่าที่บันทึก
ไว้โดยใช้กำหนดค่าตั้งเองเมื่อปิดกล้องหรือเลือกโหมดอื่น

เคล็ดลับ:การเลือกโหมดถ่ายภาพ 

เมื่อต้องการเลือกโหมดถ่ายภาพในโหมดMYโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
อื่นๆให้ใช้ตัวเลือกเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพในเมนูถ่ายภาพ(หน้า92)

เปลี่ยนโหมดถ่ายภาพจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับโหมดMYที่มีการ
กำหนดโหมดเลือกฉาก

2 ถ่ายภาพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทที่กล่าวถึงโหมดถ่ายภาพที่เลือกไว้
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เมนูถ่ายภาพ

ใช้ปุ่ม+,–,Fn�,Fn�และC/Dเพื่อค้นหาเมนู

ข้อควรระวัง 

ไม่ปรากฏเมนูถ่ายภาพเมื่อชุดกล้องไม่ประกอบอยู่กับตัวกล้อง

1 แสดงเมนูถ่ายภาพ

ในโหมดอื่นๆที่ไม่ใช่4การกด

C/Dในโหมดถ่ายภาพจะ

แสดงเมนูถ่ายภาพ

เคล็ดลับ:โหมด4

ในโหมด4การกดC/D

จะแสดงเมนูโหมดกดFn�เพื่อไฮไลต์แท็บ
โหมดกด–เพื่อแสดงเมนูถ่ายภาพและ
Fn�เพื่อวางเคอร์เซอร์ในเมนู





แถบเลื่อนจะแสดง

ตำแหน่งในเมนู

2 เลือกรายการในเมนู

กด+หรือ–เพื่อไฮไลต์รายการในเมนู

แล้วกดFn�เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับ

รายการที่ไฮไลต์ไว้

หมายเหตุ 

รายการนี้ในหน้าถัดไปจะปรากฏโดยการ

กด–ขณะกดปุ่มDIRECT
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3 เลือกตัวเลือก

กด+หรือ–เพื่อไฮไลต์ตัวเลือกกดC/Dเพื่อเลือกและ

ออกจากโหมดถ่ายภาพหรือกดFn�เพื่อเลือกและกลับสู่เมนูถ่าย

ภาพ

รายการที่เลือกใช้ได้ในเมนูถ่ายภาพอาจแตกต่างกันตามโหมดถ่ายภาพ

โหมด5,P,A,S,M,MY�,MY�และMY�


ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

คุณภาพ/ขนาดภาพ L4:3N 61

โฟกัส AFหลายจุด 64

โฟกัสในระยะSnap 2.5m 68

กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่าย
ภาพSnap

เปิด 69

โฟกัสต่อเนื่องก่อน
ถ่ายภาพ

ปิด 70

วัดแสง หลายจุด 70

ตั้งค่าภาพ
ภาพ

มาตรฐาน
71

โหมดถ่ายต่อเนื่อง ปิด 73

ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ ปิด 75

ชดเชยแสงแฟลช 0.0 78

ตั้งค่าแสงแฟลชเอง 1/2 79

ตั้งค่าซิงค์แฟลช
ม่าน

ชัตเตอร์ที่1
79

ลดสัญญาณรบกวน ปิด 80

ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

เปิดระบบลดNoise
ตามค่าISO

ISOเกิน401 80

แก้ภาพบิดเบือน ปิด 81

มาโครอัตโนมัติ ปิด 81

กำหนดตั้งเวลาถ่ายเอง 2ภาพ,5วิ 82

ถ่ายภาพตามช่วงเวลา — 83

พิมพ์วันที่บนภาพ ปิด 84

ชดเชยแสง*1 0.0 85

ไวต์บาลานซ์
อัตโนมัติ
MP

86

ชดเชยไวต์บาลานซ์ A:0,G:0 89

ตั้งค่าความไวแสง อัตโนมัติ 90

ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน*2 — 91

ปรับช่องรับแสง
อัตโนมัติ*3

ปิด 92

เปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ*4 — 92

ลดภาพสั่นไหว*5 เปิด 92
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โหมด4:ภาพยนตร์
ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

ขนาดภาพยนตร์ VGA640 61

โฟกัส AFหลายจุด 64

โฟกัสในระยะSnap 2.5m 68

โฟกัสต่อเนื่องก่อน
ถ่ายภาพ

ปิด 70

ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

ไวต์บาลานซ์ อัตโนมัติ 86

ชดเชยไวต์บาลานซ์ A:0,G:0 89







โหมด4:บุคคล/กีฬา/กลางคืน
ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

คุณภาพ/ขนาดภาพ L4:3N 61

โฟกัส AFหลายจุด 64

โฟกัสในระยะSnap 2.5m 68

กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่าย
ภาพSnap

เปิด 69

โฟกัสต่อเนื่องก่อน
ถ่ายภาพ

ปิด 70

ชดเชยแสงแฟลช 0.0 78

ตั้งค่าซิงค์แฟลช
ม่าน

ชัตเตอร์ที่1
79

ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

แก้ภาพบิดเบือน ปิด 81

กำหนดตั้งเวลาถ่ายเอง 2ภาพ,5วิ 82

พิมพ์วันที่บนภาพ ปิด 84

ชดเชยแสง 0.0 85

ไวต์บาลานซ์
อัตโนมัติ
MP

86

ลดภาพสั่นไหว*5 เปิด 92







โหมด4:ทิวทัศน์
ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

คุณภาพ/ขนาดภาพ L4:3N 61

แก้ภาพบิดเบือน ปิด 81

ตั้งเวลาถ่ายภาพด้วย
ตนเอง

2ภาพ,

5วิ
82

พิมพ์วันที่บนภาพ ปิด 84

ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

ชดเชยแสง 0.0 85

ไวต์บาลานซ์
อัตโนมัติ
MP

86

แก้ปัญหาภาพสั่น
*5 เปิด 92
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โหมด4:แก้ภาพเอียง

ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

คุณภาพ/ขนาดภาพ 1M4:3F 61

โฟกัส AFหลายจุด 64

โฟกัสในระยะSnap 2.5m 68

กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่าย
ภาพSnap

เปิด 69

โฟกัสต่อเนื่องก่อน
ถ่ายภาพ

ปิด 70

วัดแสง หลายจุด 70

ตั้งค่าภาพ
ภาพ

มาตรฐาน
71

ชดเชยแสงแฟลช 0.0 78

ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

ตั้งค่าซิงค์แฟลช
ม่าน

ชัตเตอร์ที่1
79

แก้ภาพบิดเบือน ปิด 81

พิมพ์วันที่บนภาพ ปิด 84

ชดเชยแสง 0.0 85

ไวต์บาลานซ์
อัตโนมัติ
MP

86

ตั้งค่าความไวแสง อัตโนมัติ 90

ลดภาพสั่นไหว*5 เปิด 92





*1
 ไม่มีในโหมดM *4

 โหมดMY�,MY�หรือMY�เท่านั้น
*2
 เฉพาะโหมด5เท่านั้น

*5
 ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่

*3
 เฉพาะโหมดA กับชนิดของชุดกล้อง



คุณภาพ/ขนาดภาพ/ขนาดภาพยนตร์ 

ขนาดภาพจะกำหนดจำนวนภาพถ่ายและภาพยนตร์ที่คุณสามารถจัดเก็บ

ไว้ในหน่วยความจำภายในหรือการ์ดหน่วยความจำ

สำหรับภาพนิ่งคุณสามารถเลือกอัตราส่วนภาพและคุณภาพสำหรับแต่ละ

ตัวเลือกได้ขนาดภาพจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้

อัตราส่วนภาพและคุณภาพ

สำหรับภาพยนตร์ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการ
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สำหรับภาพนิ่ง

ตัวเลือก อัตราส่วนภาพ อัตราการบีบอัด คำอธิบาย

RAW 16:9*2,4:3,

3:2*2,1:1*3
FINE/NORMAL/

VGA*1
•เหมาะสำหรับการตัดต่อภาพบน

คอมพิวเตอร์หรือกระบวนการอื่นๆ

ต่อไป

L 16:9*2,4:3,

3:2*2,1:1*3
FINE/NORMAL •เหมาะสำหรับการพิมพ์ขนาดใหญ่

หรือการตัดส่วนภาพบน

คอมพิวเตอร์M 16:9*2,4:3,

3:2*2,1:1*3
FINE/NORMAL

5M 4:3 FINE •เหมาะสำหรับการพิมพ์

3M 4:3 FINE

1M*4 4:3 FINE •เหมาะสำหรับการถ่ายภาพจำนวน

มาก

VGA*4 4:3 FINE •เหมาะสำหรับการถ่ายภาพจำนวน

มากการแนบภาพไปกับอีเมลหรือ

การโพสต์ภาพลงบนเว็บ

*1กล้องจะใช้การตั้งค่าสำหรับภาพJPEG

*2ส่วนบนและส่วนล่างของจอภาพจะมืดลง

*3ด้านซ้ายและด้านขวาของจอภาพจะมืดลง

*41MและVGAคือตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ในโหมดแก้ภาพเอียง

หมายเหตุ 

•อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดภาพสำหรับแต่ละตัวเลือกได้จากเอกสารที่ให้มา

พร้อมกับชุดกล้อง

•ตัวเลือกสำหรับคุณภาพ/ขนาดภาพจะปรากฏบนจอภาพได้โดยกดปุ่มADJ.
(หน้า134)
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เคล็ดลับ:คุณภาพของภาพ 

กล้องรุ่นนี้รองรับคุณภาพของภาพต่อไปนี้
•ปกติ:ใช้การบีบอัดไฟล์รูปแบบJPEGเพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
•ละเอียด:ใช้อัตราการบีบอัดต่ำเพื่อให้ภาพมีคุณภาพสูงขนาดไฟล์จะใหญ่ขึ้น
เมื่อเทียบกับคุณภาพปกติ

•RAW:ข้อมูลภาพRAWจะถูกบันทึกในรูปแบบDNGและสร้างสำเนาไฟล์
JPEGจากข้อมูลดังกล่าวกล้องจะแสดงเฉพาะสำเนาไฟล์JPEGโดยคุณ
สามารถดูและตัดต่อไฟล์DNGได้บนคอมพิวเตอร์โดยใช้แอปพลิเคชันที่วาง
จำหน่ายทั่วไปซึ่งต้องรองรับรูปแบบDNG

ภาพRAWเป็นภาพที่ไม่มีการบีบอัดข้อมูลไม่เหมือนกับภาพที่มีคุณภาพปกติ
หรือละเอียดภาพลักษณะดังกล่าวจะทำให้ขนาดของไฟล์ภาพใหญ่ขึ้นแต่
คุณภาพของภาพจะไม่สูญเสียไปเนื่องจากการบีบอัดไฟล์JPEGเมื่อจะถ่ายภาพ
RAWโปรดคำนึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้
•ฟังก์ชันบางอย่างของเมนูถ่ายภาพจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการถ่ายภาพ
RAWอ่านรายละเอียดได้จากคำอธิบายการตั้งค่าแต่ละอย่างตั้งค่าภาพและ
พิมพ์วันที่บนภาพจะใช้ได้เฉพาะกับสำเนาไฟล์JPEGเท่านั้นและจะไม่ส่ง
ผลใดๆต่อไฟล์ภาพDNG

•จำนวนภาพแบบRAWที่สามารถถ่ายได้อย่างรวดเร็วติดต่อกันหนึ่งชุดในโหมด
ถ่ายต่อเนื่องจะมีจำนวนแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้องและการตั้งค่าเมนู

ถ่ายภาพ

สำหรับภาพยนตร์
ตัวเลือก ขนาดภาพ

VGA640 640×480
QVGA320 320×240

หมายเหตุ 

•ตัวเลือกสำหรับภาพยนตร์แตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้องอ่าน

รายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง

•ภาพยนตร์อาจมีความยาวได้ถึง90นาทีหรือมีขนาด4GB
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โฟกัส

เลือกวิธีโฟกัสภาพกล้องจะใช้โฟกัสอัตโนมัติ

ตัวเลือก คำอธิบาย



AFหลายจุด*
กล้องจะเลือกพื้นที่โฟกัสจากวัตถุต้นแบบที่ใกล้ที่สุดเป็นการ

ป้องกันไม่ให้ถ่ายภาพนอกโฟกัสโดยกล้องจะไม่โฟกัสที่ฉากหลัง



AFเฉพาะจุด* โฟกัสวัตถุต้นแบบที่อยู่กึ่งกลางเฟรม



MF

(ปรับโฟกัสเอง)
ปรับโฟกัสด้วยตนเอง(หน้า65)



Snap
โฟกัสจะถูกกำหนดตายตัวไว้ตามระยะที่เลือกไว้ด้วยโฟกัสใน

ระยะSnap(หน้า68)เพื่อให้ชัตเตอร์ตอบสนองอย่างรวดเร็ว



∞ (ระยะอนันต์) กำหนดระยะโฟกัสที่ระยะอนันต์เมื่อต้องถ่ายภาพที่ระยะไกล

* ไอคอนจะปรากฏบนหน้าจอDIRECTเท่านั้น

เมื่อเลือกMF,Snapหรือ∞การเลือก

ดังกล่าวจะแสดงด้วยไอคอนบนจอภาพ


4:3 N 



เคล็ดลับ:ความชัดลึกของภาพ 

ความชัดลึกของภาพคือส่วน(ช่วงระยะ)ที่คมชัดบนภาพช่องรับแสงแคบ(เลข

แสดงค่าช่องรับแสงสูง)จะทำให้ความชัดลึกมากทำให้ฉากอยู่ในโฟกัสได้มาก

ขึ้นส่วนช่องรับแสงกว้าง(เลขแสดงค่าช่องรับแสงต่ำ)จะทำให้ความชัดลึกน้อย

ซึ่งจะเน้นไปที่ตัววัตถุต้นแบบตัวหลักเท่านั้นโดยฉากหลังและรายละเอียดของ
ส่วนประกอบอื่นๆจะเบลอเมื่อใช้การ

ตั้งค่าMF,Snapและ∞แถบโฟกัสจะ

แสดงความชัดลึกในโหมดถ่ายภาพM,
AและP(ในโหมดPความชัดลึกจะ
ปรากฏบนจอภาพเมื่อคุณกดปุ่มลั่น

ชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและค่าช่องรับแสง

ปรากฏขึ้นเท่านั้น)

ความชัดลึกของ

ภาพ(เขียว)

แถบโฟกัส

(ระยะทางโดย

ประมาณ)
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หมายเหตุ 

•Fn�และFn�สามารถตั้งค่าเพื่อให้สลับไปมาระหว่างโฟกัสแบบอัตโนมัติและ
ปรับเองหรือSnap(หน้า136)

•หากต้องการขยายวัตถุต้นแบบที่อยู่กึ่งกลาง

จอภาพให้ใหญ่ขึ้นและตรวจสอบโฟกัสให้กด

C/Dค้างไว้กดปุ่มนี้ค้างไว้อีกครั้ง

เพื่อกลับสู่หน้าจอการถ่ายภาพปกติ



4:3 N 

2.5 30


โฟกัส:MF(ปรับโฟกัสเอง)

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันปรับโฟกัสเองเพื่อล็อคโฟกัสหรือเพื่อปรับโฟกัสเมื่อ

กล้องไม่สามารถโฟกัสภาพโดยใช้ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ

1 เลือกMF(ปรับโฟกัสเอง)ในเมนูโฟกัส

โหมดโฟกัสและแถบโฟกัสจะปรากฏ

บนจอภาพ


4:3 N 

2.5 30


2 เลือกระยะโฟกัส

ในขณะที่กดปุ่มNให้ใช้แป้นหมุนขึ้น-ลงเพื่อปรับระยะโฟกัสเข้า-

ออกเมื่อใช้ชุดกล้องที่มีวงแหวนปรับโฟกัสคุณสามารถปรับโฟกัส

โดยใช้วงแหวน

3 ถ่ายภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทที่กล่าวถึงโหมดถ่ายภาพที่เลือกไว้

หมายเหตุ 

ในโหมดปรับโฟกัสด้วยตนเองกล้องจะสามารถโฟกัสวัตถุที่อยู่ใกล้ได้้(ถ่ายภาพ

ระยะใกล้)แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งค่าที่ในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้
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การเลือกตำแหน่งโฟกัสและวัดแสง

คุณสามารถใช้การเลือกตำแหน่งเพื่อกำหนดโฟกัสและปริมาณแสง

สำหรับวัตถุต้นแบบที่ไม่อยู่ตรงกึ่งกลางโดยที่คุณไม่ต้องขยับกล้องซึ่งการ

ใช้ระบบนี้จะช่วยให้คุณถ่ายภาพโดยใช้ขาตั้งกล้องได้สะดวกขึ้น

1 เปิดใช้การเลือกตำแหน่ง

กดปุ่มADJ.ในโหมดโฟกัสอื่นๆที่ไม่ใช่

MFจากนั้นกดปุ่มไปทางซ้ายหรือ

ขวาเพื่อไฮไลต์Pกด+หรือ–เพื่อ

ไฮไลต์ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

แล้วกดC/Dเพื่อเลือก





ตัวเลือก คำอธิบาย

AE/AF
วัดแสงเฉพาะจุดและโฟกัสอัตโนมัติเฉพาะจุดใช้เลือกตำแหน่งโฟกัส

และแสง

AF
โฟกัสอัตโนมัติเฉพาะจุดใช้เลือกตำแหน่งโฟกัสกล้องจะวัดแสงโดย

ใช้ตัวเลือกที่ได้เลือกไว้สำหรับวัดแสง(หน้า70)

AE
วัดแสงเฉพาะจุดใช้เลือกตำแหน่งวัดแสงกล้องจะตั้งระยะโฟกัสโดย

ใช้ตัวเลือกที่ได้เลือกไว้สำหรับโฟกัส(หน้า64)

ปิด ปิดการเลือกตำแหน่ง

2 วัดตำแหน่ง

ใช้ปุ่มทิศทาง(หน้า37)เพื่อจัด

ตำแหน่งกากบาทเหนือวัตถุต้นแบบ

แล้วกดC/D

หากต้องการกลับสู่เมนูการเลือก

ตำแหน่งให้กดปุ่มDISP.
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3 ถ่ายภาพ

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกำหนดโฟกัสและ/หรือแสงสำหรับ

วัตถุต้นแบบที่เลือกไว้จากนั้นค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ที่เหลือลงจน

สุดเพื่อถ่ายภาพ

หมายเหตุ 

•การเลือกตำแหน่งจะไม่สามารถใช้ได้ใช้ในโหมดปรับระยะโฟกัสด้วยตนเอง

(หน้า65)

•กล้องจะยังใช้ตำแหน่งที่เลือกไว้จนกว่าคุณจะเลือกตำแหน่งใหม่โปรดทราบว่า

กล้องจะรีเซ็ตค่าตำแหน่งดังกล่าวหากคุณเลือกตัวเลือกใหม่ในเมนูการเลือก

ตำแหน่งหรือเลือกฟังก์ชันปรับโฟกัสเอง

•เมื่อเปิดใช้งานโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ในโหมด4คุณสามารถเลือก

ตำแหน่งโฟกัสสำหรับโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ได้โดยกดปุ่มADJ.แล้วเลือกU

จากนั้นใช้ปุ่มทิศทางเพื่อจัดตำแหน่งกากบาทตามที่ได้อธิบายไว้ในหน้า68

•คุณสามารถใช้ปุ่มFnสำหรับการเลือกตำแหน่งโฟกัสในโหมดถ่ายภาพระยะ
ใกล้(หน้า68)โปรดทราบว่าหากมีการใช้ปุ่มFnเพื่อเลือกตำแหน่งโฟกัสคุณ
จะไม่สามารถใช้ปุ่มADJ.ในการเลือกตำแหน่งจนกว่าจะมีการรีเซ็ตตำแหน่ง
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การเลือกตำแหน่งมาโคร 

หากกำหนดตำแหน่งมาโครให้กับปุ่มFn�
หรือFn�(หน้า136)คุณสามารถเลือกโหมด
ถ่ายภาพระยะใกล้ได้โดยการกดปุ่มที่กำหนดไว้

ในโหมดถ่ายภาพกากบาทที่แสดงทางด้านขวา

จะปรากฏบนจอภาพใช้ปุ่มทิศทาง(หน้า37)





เพื่อจัดตำแหน่งกากบาทเหนือวัตถุต้นแบบแล้วกดC/D(หากต้องการ

ออกโดยไม่ตั้งค่าตำแหน่งให้กดปุ่มDISP.)กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
ตำแหน่งที่เลือกไว้จากนั้นค่อยๆกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่าย

ภาพ

หากมีการใช้ปุ่มADJ.เพื่อเลือกตำแหน่งโฟกัส(หน้า66)คุณจะไม่สามารถเลือก
โหมดตำแหน่งมาโครโดยกดFn�และFn�จนกระทั่งมีการยกเลิกเป้าหมาย

โฟกัสในระยะSnap 

เลือกระยะทางที่กล้องจะโฟกัสเมื่อเลือกSnapไว้สำหรับโฟกัส(หน้า

64)หรือเปิดใช้กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่ายภาพSnap(หน้า69)เลือกจาก

1เมตร,1.5เมตร,2เมตร,2.5เมตร,3เมตร,3.5เมตร,5เมตรและ∞

(ระยะอนันต์)

หมายเหตุ 

เมื่อเลือกSnapไว้สำหรับโฟกัสหรือเปิดใช้กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
Snapคุณจะสามารถเลือกฟังก์ชันโฟกัสในระยะSnapได้โดยหมุนแป้นหมุน
ขึ้น-ลงในขณะที่กดปุ่มN
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กดปุ่มจนสุดเพื่อถ่ายภาพSnap 

ถ่ายภาพได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับโฟกัสที่กล้องเมื่อเลือก

AFหลายจุดหรือAFเฉพาะจุดไว้สำหรับโฟกัส(หน้า64)

ตัวเลือก คำอธิบาย

ปิด ปิดใช้งานฟังก์ชันอยู่

เปิด

หากกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงจนสุดในหนึ่งจังหวะกล้องจะถ่ายภาพตามระยะ

โฟกัสที่เลือกไว้สำหรับโฟกัสในระยะSnapเลือกเมื่อต้องการให้ชัตเตอร์

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ISOไวแสงสูง
เหมือนกับเปิดแต่ค่าความไวแสงจะถูกตั้งเป็นความไวแสงสูงโดย

อัตโนมัติ(หน้า90)

หมายเหตุ 

คุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสในระยะSnapได้โดยหมุนแป้นหมุนขึ้น-ลงในขณะที่

กดปุ่มN

เคล็ดลับ:โฟกัสอัตโนมัติ 

กล้องจะโฟกัสตามปกติหากคุณกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ข้อควรระวัง 

•การกดปุ่มจนสุดเพื่อถ่ายภาพSnapจะไม่สามารถใช้ได้ในโหมดถ่ายภาพระยะ

ใกล้หรือเมื่อเลือกMF,Snapหรือ∞ไว้สำหรับโฟกัส(หน้า64)

•ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพเบลอจากการขยับกล้อง
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โฟกัสต่อเนื่องก่อนถ่ายภาพ 

หากเลือกเปิดหลังจากที่เลือกAFหลายจุดหรือAFเฉพาะจุดไว้

สำหรับโฟกัส(หน้า64)กล้องจะโฟกัสต่อแม้คุณไม่ได้กดปุ่มลั่นชัตเตอร์

ลงครึ่งหนึ่งก็ตาม(แต่ระยะโฟกัสจะแคบกว่าการโฟกัสตามปกติ)ซึ่งจะลด

เวลาที่ต้องใช้ในการโฟกัสทำให้ชัตเตอร์ตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง 

•โฟกัสต่อเนื่องก่อนถ่ายภาพจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเลือกMF,Snapหรือ
∞ไว้สำหรับโฟกัส(หน้า64)

•การใช้โฟกัสต่อเนื่องก่อนถ่ายภาพจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น

วัดแสง 

เลือกวิธีที่จะให้กล้องวัดแสง

ตัวเลือก คำอธิบาย



หลาย

จุด*
กล้องจะวัดแสงภายในเฟรม256จุด



หนัก

กลาง

กล้องจะวัดแสงทั้งเฟรมแต่จะกำหนดน้ำหนักตรงกึ่งกลางมากที่สุดใช้

เมื่อวัตถุต้นแบบตรงกึ่งกลางของเฟรมสว่างกว่าหรือมืดกว่าฉากหลัง



เฉพาะ

จุด

กล้องจะวัดแสงที่วัตถุต้นแบบตรงกึ่งกลางของเฟรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้

ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุดแม้ว่าวัตถุต้นแบบดังกล่าวจะสว่างกว่าหรือ

มืดกว่าฉากหลังก็ตาม

* ไอคอนจะปรากฏบนหน้าจอDIRECTเท่านั้น

เมื่อเลือกหนักกลางหรือเฉพาะจุด

การเลือกดังกล่าวจะแสดงด้วยไอคอนบน

จอภาพ





4:3 N 
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ตั้งค่าภาพ 

ปรับความเข้มแสงความคมชัดและสีสด(ความลึกของสี)หรือถ่ายภาพโมโนโครม

ตัวเลือก คำอธิบาย



ภาพคมชัดสีสด
ถ่ายภาพให้คมชัดและมีสีสดโดยการเพิ่มความเข้มแสงความ

คมชัดและสีสดมากขึ้น



ภาพมาตรฐาน*ความเข้มแสงความคมชัดและสีสดในระดับปกติ



ธรรมชาติ
สร้างภาพที่นุ่มนวลขึ้นโดยการลดความเข้มแสงความคมชัด

และสีสด



ขาวดำ
ถ่ายภาพขาวดำคุณสามารถปรับความเข้มแสงและความคมชัด

ได้ด้วยตนเอง



ขาวดำ(TE)

(ปรับโทนพิเศษ)

สร้างภาพโมโนโครมโดยใช้โทนซีเปียแดงเขียวน้ำเงินหรือม่วงคุณ

สามารถปรับความเข้มแสงความคมชัดและสีสดได้ด้วยตนเอง



ค่าตั้ง1

ค่าตั้ง2

ปรับค่าสีสดความเข้มแสงความคมชัดสีและเฉดสีแยกต่างหากได้

ทั้งนี้เพื่อสร้างค่ากำหนดเองซึ่งคุณสามารถนำมาใช้ได้เมื่อต้องการ

* ไอคอนจะปรากฏบนหน้าจอDIRECTเท่านั้น

เมื่อใช้การตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ภาพมาตรฐาน

การเลือกดังกล่าวจะแสดงด้วยไอคอนบน

จอภาพ



4:3 N 



หากต้องการปรับค่าเฉพาะให้กับการตั้งค่าขาวดำ,ขาวดำ(TE),

ค่าตั้ง1หรือค่าตั้ง2ให้ไฮไลต์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดFn�
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1 ปรับค่าสีแบบกำหนดเอง

•ขาวดำ:กด+และ–เพื่อไฮไลต์

ตัวเลือกแล้วกดFn�และFn�เพื่อ

เปลี่ยน




•ขาวดำ(TE):ปรับค่าสีสดความเข้ม

แสงและความคมชัดตามที่อธิบายไว้

ข้างต้นเมื่อต้องการเลือกโทนสีให้

ไฮไลต์ปรับโทนพิเศษแล้วกดFn�

กด+และ–เพื่อไฮไลต์ตัวเลือกแล้ว

กดFn�เพื่อเลือก





•ค่าตั้ง1/ค่าตั้ง2:ปรับค่าสีสด

ความเข้มแสงและความคมชัดตามที่

อธิบายไว้ข้างต้นหากต้องการปรับ

เฉพาะสีให้ไฮไลต์ตั้งค่าเฉพาะสี

แล้วกดFn�กด+และ–เพื่อไฮไลต์





ตัวเลือกแล้วกดFn�และFn�เพื่อเปลี่ยนกดC/Dเพื่อ

ออกเมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

หากต้องการเรียกใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้ให้ไฮไลต์เรียกดูค่าตั้ง

แล้วกดFn�กดปุ่ม+หรือ–เพื่อไฮไลต์ตัวเลือกแล้วกดC/
D

2 กลับสู่เมนูตั้งค่าภาพ

กดC/Dเมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

3 ออกไปยังโหมดถ่ายภาพ

กดC/DหรือกดFn�จากนั้นกดC/D
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ตัวเลือกปัจจุบันที่เลือกไว้สำหรับตั้ง
ค่าภาพจะปรากฏบนจอภาพ

4:3 N 



หมายเหตุ 

ตัวเลือกสำหรับตั้งค่าภาพจะปรากฏบนจอภาพได้โดยกดปุ่มADJ.(หน้า134)

โหมดถ่ายต่อเนื่อง 

ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด

•ต่อเนื่อง:กล้องจะถ่ายภาพขณะที่กดปุ่ม
ลั่นชัตเตอร์
ภาพทั้งหมดที่ถ่ายในโหมดนี้จะถูกบันทึก
เป็นภาพนิ่งแต่ละภาพ





•เพิ่มต่อเนื่องM(memory-reversalcontinuousplus):กล้องจะถ่ายภาพ
ขณะที่กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ภาพนิ่งต่อเนื่องที่ถ่ายไว้ก่อนปล่อยปุ่มลั่น
ชัตเตอร์จะถูกบันทึกเป็นไฟล์MPหนึ่งไฟล์(หน้า95)
เพิ่มต่อเนื่องMสามารถเลือกได้จาก+ต่อเนื่องM(Hi)และ
+ต่อเนื่องM(Lo)

เมื่อคุณขยับนิ้วมือออก

จากปุ่มลั่นชัตเตอร์…

…กล้องจะบันทึกภาพนิ่งต่อเนื่อง
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หมายเหตุ 

สำหรับตัวเลือก+ต่อเนื่องM(Hi)และ+ต่อเนื่องM(Lo)ขนาดภาพและจำนวน

ภาพที่บันทึกเป็นไฟล์MPหนึ่งไฟล์จะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้องอ่าน

รายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง

เมื่อใช้การตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ปิดการเลือก

ดังกล่าวจะแสดงด้วยไอคอนบนจอภาพ
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ข้อควรระวัง 

ดิจิตอลซูมจะสามารถใช้ได้สำหรับการตั้งค่าเพิ่มต่อเนื่องMแม้ว่าคุณเลือก

ปรับขนาดอัตโนมัติไว้สำหรับภาพดิจิตอลซูม

หมายเหตุ 

•เมื่อใช้การตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ปิดแฟลชจะปิดเองโดยอัตโนมัติระยะโฟกัสและค่า

แสงจะถูกกำหนดตามภาพแรกของแต่ละชุดส่วนไวต์บาลานซ์อัตโนมัติจะถูก

นำมาใช้แทนที่อัตโนมัติMP(หน้า86)

•หากคุณปล่อยปุ่มลั่นชัตเตอร์ก่อนที่จะครบจำนวนภาพที่จะถูกบันทึกเป็นไฟล์

MPหนึ่งไฟล์ภาพที่ถ่ายในขณะที่กดปุ่มจะถูกบันทึกเป็นไฟล์MPหนึ่งไฟล์

เคล็ดลับ:ไฟล์MP 

MPคือรูปแบบไฟล์สำหรับการบันทึกภาพนิ่งหนึ่งชุด
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ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ

กล้องจะบันทึกภาพแต่ละภาพออกมาเป็นสองหรือสามภาพด้วยค่าแสง
ไวต์บาลานซ์หรือสีที่แตกต่างกัน

ตัวเลือก คำอธิบาย



ปิด*

ปิดฟังก์ชันถ่ายคร่อมอัตโนมัติ








AE-BKT

กล้องจะบันทึกภาพแต่ละภาพออกมาเป็นสามภาพตามค่าแสง


WB-BKT

กล้องจะบันทึกภาพแต่ละภาพออกมา

เป็นสามภาพประกอบไปด้วยภาพแรก

ที่ถ่ายด้วยโทน“ร้อน”ภาพจะอมสีแดง

ภาพที่สองที่ถ่ายโดยใช้ค่าไวต์บาลานซ์ที่

เลือกไว้ในเมนูถ่ายภาพในขณะนั้น(หน้า

86)และภาพที่สามที่ถ่ายด้วยโทน“เย็น”

ภาพจะอมสีน้ำเงินเลือกค่านี้เมื่อคุณคิด

ว่าเป็นการยากที่จะเลือกค่า

ไวต์บาลานซ์ที่ถูกต้อง



หน้าจอภายหลังการถ่ายภาพ


CL-BKT

บันทึกภาพทั้งภาพขาวดำและภาพสีหรือบันทึกภาพขาวดำภาพสีและ

ภาพโมโนโครม(หน้า77)



* ไอคอนจะปรากฏบนหน้าจอDIRECTเท่านั้น

ค่าที่เลือกไว้ในปัจจุบันจะปรากฏเป็นไอคอน

บนจอภาพ


4:3 N 
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หมายเหตุ 

•การถ่ายคร่อมจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ปิดไว้สำหรับ

โหมดถ่ายต่อเนื่องการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อถ่าย

ภาพโมโนโครม

•การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์และถ่ายภาพคร่อมสีจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเลือก

RAWไว้สำหรับคุณภาพ/ขนาดภาพ(หน้า61)

•แฟลชจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อกล้องใช้ฟังก์ชันถ่ายคร่อม

•อัตโนมัติแทนที่อัตโนมัติMPเมื่อเลือกAE-BKT

AE-BKT:ระบบถ่ายภาพคร่อมแสง

เพื่อระบุค่าแสงต่างๆ:

1 เลือกAE-BKT

ไฮไลท์AE-BKTและกดปุ่มFn�

2 ระบุค่าชดเชยแสง

เลื่อนเคอร์เซอร์โดยใช้Fn�หรือFn�กด

+หรือ–เพื่อระบุค่าความชดเชยและ

กดปุ่มC/D




3 กลับสู่โหมดถ่ายภาพ

กดC/DหรือกดFn�จากนั้นกดC/D

หมายเหตุ 

•หากกำหนดค่าชดเชยแสงเดียวกันจะมีเพียงภาพเดียวเท่านั้นที่จะปรากฏบน

จอภาพสำหรับค่าเดียวกัน

•คุณสามารถตั้งระดับขั้นของการชดเชยด้วยตัวเลือกระดับขั้นระดับขั้นชดเชย

แสง/แฟลชในแท็บตั้งค่า(หน้า140)
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CL-BKT:ถ่ายภาพคร่อมสี

จำนวนภาพและชนิดของภาพที่บันทึกเมื่อเลือกค่าCL-BKTไว้สำหรับ

ถ่ายคร่อมอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับCL-BKTขาว

ดำ(TE)ในแท็บตั้งค่า(หน้า146):

•ปิด:กล้องจะบันทึกภาพแต่ละภาพออก
มาเป็นสองภาพภาพหนึ่งจะเป็นสีขาวดำ
ส่วนอีกภาพจะเป็นภาพสี 



•เปิด:กล้องจะบันทึกภาพแต่ละภาพออก
มาเป็นสามภาพภาพแรกจะเป็นภาพขาว
ดำภาพที่สองเป็นภาพสีส่วนภาพที่สาม
จะใช้โทนสีที่เลือกไว้ในขาวดำ(TE)ใน
เมนูตั้งค่าภาพ(หน้า71)





ภาพขาวดำ(TE)

เคล็ดลับ:ความเข้มแสงความคมชัดและความลึกของสี 

ค่าความเข้มแสงความคมชัดและสีสดสำหรับภาพที่ถ่ายโดยใช้การถ่ายภาพ

คร่อมแบบต่อเนื่องจะถูกกำหนดจากตัวเลือกที่เลือกไว้ในเมนูตั้งค่าภาพ(หน้า

71)สำเนาขาวดำจะถูกบันทึกตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ครั้งล่าสุดสำหรับฟังก์ชัน

ขาวดำส่วนสำเนาโมโนโครมจะถูกบันทึกตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ครั้งล่าสุด

สำหรับฟังก์ชันขาวดำ(TE)และสำเนาสีจะถูกบันทึกตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ใน
ปัจจุบันสำหรับตั้งค่าภาพ(หากเลือกขาวดำหรือขาวดำ(TE)ไว้สำเนาสีจะ
ถูกบันทึกตามการตั้งค่าภาพมาตรฐาน)
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ชดเชยแสงแฟลช 

ปรับปริมาณแสงแฟลชระหว่าง–2.0ถึง

+2.0เป็นขั้นๆละ1/2หรือ1/3EVการเลือก

ชดเชยแสงแฟลชในเมนูถ่ายภาพจะแสดง

แถบเลื่อนทางด้านขวากด+หรือ–เพื่อ

เลือกค่าชดเชยแสงแฟลชแล้วกดC/
D





ค่าชดเชยแสงแฟลชจะปรากฏบนจอภาพ

ยกเว้นในกรณีที่ปิดแฟลช


4:3 N 



หมายเหตุ 

•อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แฟลชได้ที่หน้า28

•คุณสามารถตั้งระดับขั้นของการชดเชยด้วยระดับขั้นชดเชยแสง/แฟลชใน

แท็บตั้งค่า(หน้า140)

ข้อควรระวัง 

การชดเชยแสงแฟลชจะไม่มีผลนอกระยะแฟลชดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับกล้อง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของช่วงแฟลช
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ตั้งค่าแสงแฟลชเอง 

เลือกปริมาณแสงไฟที่แฟลชสร้างขึ้นในโหมดแฟลชปรับเอง(หน้า28)ค่า

แสงแฟลชจะแสดงด้วยเลขเศษส่วนของพลังงานเต็มกำลัง(ค่าทั้งหมดเป็น

ค่าโดยประมาณ)

เต็มที่ 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

ระดับแสงแฟลชจะแสดงบนจอภาพในโหมด

แฟลชปรับเอง
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หมายเหตุ 

ค่าชดเชยแสงแฟลชจะไม่สามารถใช้ได้ในโหมดแฟลชปรับเอง

ข้อควรระวัง 

ห้ามยิงแฟลชใส่คนขับรถโดยตรงหรือใช้แฟลชในระยะใกล้กับดวงตาของวัตถุ

ต้นแบบควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเมื่อจะถ่ายภาพเด็กทารกโดยใช้

แฟลช

ตั้งค่าซิงค์แฟลช 

เลือกวิธีซิงโครไนซ์แฟลชกับชัตเตอร์
•ม่านชัตเตอร์ที่1:แฟลชจะยิงออกมาเมื่อกล้องเริ่มเปิดรับแสงควรใช้
กับสถานการณ์ส่วนใหญ่

•ม่านชัตเตอร์ที่2:แฟลชจะยิงออกมาเมื่อกล้องกำลังจะปิดรับแสง
ตัวเลือกนี้จะทำให้เกิดร่องรอยของแสงไฟตามหลังแสงไฟที่กำลัง
เคลื่อนที่
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ลดสัญญาณรบกวน 

เลือกน้อยหรือมากเพื่อลดสัญญาณรบกวน(ความแปรผันแบบสุ่ม

ระหว่างสีกับความสว่าง)ในภาพที่ถ่ายโดยใช้ค่าความไวแสงสูงคุณ

สามารถเลือกค่าความไวแสงต่ำสุดที่จะใช้การลดสัญญาณรบกวนได้โดย

ใช้เปิดระบบลดNoiseตามค่าISO

จะปรากฏบนจอภาพเมื่อเปิดใช้การลด

สัญญาณรบกวน
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หมายเหตุ 

•เมื่อเลือกRAWไว้สำหรับคุณภาพ/ขนาดภาพ(หน้า61)การลดสัญญาณ

รบกวนจะใช้กับไฟล์ภาพJPEGเท่านั้นจะไม่ใช้กับไฟล์DNG

•เวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ

ลดสัญญาณรบกวน

เปิดระบบลดNoiseตามค่าISO 

เลือกค่าความไวแสงต่ำสุดที่จะใช้ฟังก์ชันลดสัญญาณรบกวนเมื่อเลือก

น้อยหรือมากไว้สำหรับลดสัญญาณรบกวนเลือกจากทั้งหมด(การ

ลดสัญญาณรบกวนจะใช้กับค่าความไวแสงทั้งหมด),ISOเกิน201,ISO

เกิน401,ISOเกิน801,ISOเกิน1601และISO3200
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แก้ภาพบิดเบือน 

ตั้งค่าแก้ภาพบิดเบือนเป็นเปิดเพื่อถ่ายภาพโดยมีการแก้ภาพ

บิดเบือนโดยอัตโนมัติ

จะปรากฏบนจอภาพเมื่อเปิดใช้การแก้

ภาพบิดเบือน
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ข้อควรระวัง 

•แม้ว่าคุณจะตั้งค่าแก้ภาพบิดเบือนเป็นเปิดแล้วก็ตามอาจจะไม่มีการ

แก้ไขทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของชุดกล้องหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องแก้ไขทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับตำแหน่งซูมอย่างไรก็ตามสัญลักษณ์แก้ภาพบิดเบือนจะปรากฏในโหมด

แสดงภาพสำหรับภาพที่ไม่ได้แก้ไข

•ฟังก์ชันแก้ภาพบิดเบือนจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับไฟล์DNG,ไฟล์ภาพJPEG

สำหรับข้อมูลRAW,ไฟล์MPและภาพยนตร์

•เมื่อตั้งค่าแก้ภาพบิดเบือนเป็นเปิดมุมมองจะเปลี่ยนไป

•ภาพที่แก้ไขจะไม่ปรากฏบนจอภาพแม้ว่าคุณจะตั้งค่าแก้ภาพบิดเบือนเป็น

เปิด

มาโครอัตโนมัติ 

เมื่อตั้งค่ามาโครอัตโนมัติเป็นเปิดกล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ

ระยะใกล้โดยอัตโนมัติเมื่อโฟกัสวัตถุต้นแบบใกล้กับเลนส์แม้ว่ากล้องไม่

ได้อยู่ในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ก็ตาม

Nจะปรากฏบนจอภาพเมื่อกล้องเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพระยะใกล้
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กำหนดตั้งเวลาถ่ายเอง

หากต้องการกำหนดจำนวนภาพที่จะถ่ายและช่วงเวลาการถ่ายภาพ

สำหรับการตั้งค่าที่กำหนดเองของตัวเลือกตั้งเวลาถ่ายภาพด้วยตนเองให้

เลือกกำหนดตั้งเวลาถ่ายเองในเมนูถ่ายภาพและปฏิบัติตามขั้นตอน

ต่อไปนี้

1 เลือกจำนวนภาพที่จะถ่ายและช่วงเวลาการถ่ายภาพ

กดFn�หรือFn�เพื่อไฮไลต์จำนวนกด+หรือ–เพื่อเปลี่ยน

กดC/Dเพื่อกลับสู่โหมดถ่ายภาพ

2 เริ่มถ่ายภาพ

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์กล้องจะถ่ายตามจำนวนภาพที่ระบุไว้โดย

อัตโนมัติในช่วงเวลาที่เลือกไว้

กดC/Dเพื่อยกเลิกการตั้งเวลาถ่ายภาพด้วยตนเองก่อน

เสร็จสิ้นการถ่ายภาพตามจำนวนภาพที่ระบุไว้
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ถ่ายภาพตามช่วงเวลา 

หากต้องการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาจากห้าวินาทีถึงหนึ่ง

ชั่วโมงให้เลือกถ่ายภาพตามช่วงเวลาในเมนูถ่ายภาพและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้

1 เลือกช่วงเวลา

กดFn�และFn�เพื่อไฮไลต์ชั่วโมง

นาทีหรือวินาทีแล้วกด+และ–เพื่อ

เปลี่ยนกดC/Dเพื่อกลับสู่

โหมดถ่ายภาพ





ช่วงเวลาปรากฏบนจอภาพ 
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2 เริ่มถ่ายภาพ

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เลือก

ไว้

3 สิ้นสุดการถ่ายภาพ

กดC/Dเพื่อสิ้นสุดการถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง 

•ตัวนับช่วงเวลาจะไม่สามารถใช้ได้ในโหมด4

•ช่วงเวลาจะรีเซ็ตค่ากลับเป็นศูนย์เมื่อปิดกล้อง

•หากเวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพนานกว่าช่วงเวลาที่เลือกไว้กล้องจะไม่ถ่ายภาพ

ถัดไปจนกว่าการบันทึกภาพจะเสร็จสมบูรณ์

•แฟลชภายนอกจะไม่ทำงานในโหมดถ่ายภาพช่วงเวลาใช้แฟลชในตัวกล้อง

แทน
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หมายเหตุ 

•ควรใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจนเต็มและต้องแน่ใจว่าพื้นที่หน่วยความจำภายใน

หรือในการ์ดหน่วยความจำยังมีเพียงพอที่จะบันทึกภาพการถ่ายภาพโดยใช้ตัว

นับช่วงเวลาจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อหน่วยความจำภายในหรือในการ์ด

หน่วยความจำเต็ม

•คุณสามารถถ่ายภาพได้ตลอดเวลาโดยกดปุ่มลั่นชัตเตอร์

•หากเลือกต่อเนื่องหรือเพิ่มต่อเนื่องMไว้สำหรับโหมดถ่ายต่อเนื่องการ

ถ่ายภาพต่อเนื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

พิมพ์วันที่บนภาพ 

กล้องจะพิมพ์วันที่ถ่ายภาพลงบนภาพเลือกตัวเลือกจากวันที่(ปป/ดด/

วว)และวันที่และเวลา(ปป/ดด/ววhh:mm)

DATEจะปรากฏเมื่อเปิดใช้การพิมพ์วันที่

บนภาพ


4:3 N 



หมายเหตุ 

•การพิมพ์วันที่บนภาพจะไม่สามารถใช้ได้หากคุณยังไม่ได้ตั้งนาฬิกาตั้งนาฬิกา

(หน้า20,149)ก่อนเริ่มใช้การพิมพ์วันที่บนภาพ

•การพิมพ์วันที่จะไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์ได้

•เมื่อเลือกRAWไว้สำหรับคุณภาพ/ขนาดภาพการพิมพ์วันที่บนภาพจะใช้กับ

ไฟล์ภาพJPEGเท่านั้นจะไม่ใช้กับไฟล์DNG

•วันที่จะถูกพิมพ์ลงบนภาพอย่างถาวรและจะไม่สามารถลบออกได้
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ชดเชยแสง 

การชดเชยแสงอาจจำเป็นในสถานการณ์ต่อไปนี้
•แสงฉากหลังที่สว่างจ้า:วัตถุต้นแบบที่มีแสงฉากหลังสว่างจ้าจะทำให้
วัตถุต้นแบบมืดลองเพิ่มค่าชดเชยแสง

•ในเฟรมภาพมีวัตถุต้นแบบที่มีแสงสว่างจ้ามากๆ:วัตถุต้นแบบจะ
มืดลองเพิ่มค่าชดเชยแสง

•ภายในเฟรมภาพมืดเกือบทุกส่วน(เช่นวัตถุต้นแบบที่ได้รับแสง
สปอตไลท์บนเวทีที่ค่อนข้างมืด):วัตถุต้นแบบจะสว่างมากเกินไปลอง
ลดค่าชดเชยแสง

1 แสดงแถบเลื่อนการชดเชยแสง

ไฮไลต์ชดเชยแสงในเมนูถ่ายภาพ

แล้วกดFn�เพื่อแสดงแถบเลื่อนทาง

ด้านขวา




2 ปรับค่าชดเชยแสง

กด+หรือ–เพื่อปรับค่าชดเชยแสงกดปุ่มลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

หรือกดC/Dเพื่อกลับสู่โหมดถ่ายภาพ

เมื่อใช้การตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่0.0ค่าชดเชย

แสงจะปรากฏบนจอภาพ


4:3 N 
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ข้อควรระวัง 

การชดเชยแสงจะไม่สามารถใช้ได้ในโหมดM

หมายเหตุ 

คุณสามารถตั้งระดับขั้นของการชดเชยด้วยตัวเลือกระดับขั้นชดเชยแสง/

แฟลชในแท็บตั้งค่า(หน้า140)

ไวต์บาลานซ์ 

เมื่อใช้ค่าตั้งจากโรงงานเป็นอัตโนมัติMPกล้องจะปรับไวต์บาลานซ์โดย

อัตโนมัติเพื่อให้วัตถุต้นแบบสีขาวปรากฏเป็นสีขาวบนภาพได้ไม่ว่าแหล่ง

กำเนิดแสงจะเป็นสีใดก็ตามอย่างไรก็ตามคุณอาจจำเป็นต้องปรับไวต์

บาลานซ์ให้เหมาะกับแหล่งกำเนิดแสงเมื่อต้องถ่ายภาพภายใต้การใช้แสง

ไฟผสมกันหรือเมื่อจะถ่ายภาพวัตถุต้นแบบที่มีสีเดียว

ตัวเลือก คำอธิบาย



อัตโนมัติ* กล้องจะปรับค่าไวต์บาลานซ์โดยอัตโนมัติ



อัตโนมัติMP

กล้องจะปรับไวต์บาลานซ์เพื่อหาค่าความต่างภายใต้แสงไฟในพื้นที่

ส่วนต่างๆ ของเฟรม (ในโหมดถ่ายต่อเนื่อง ตัวเลือกนี้จะมีค่าเป็น

อัตโนมัต)ิ



กลางแจ้ง ใช้เมื่อต้องการถ่ายภาพกลางแจ้งท้องฟ้าสดใส



เมฆมาก ใช้เมื่อต้องการถ่ายภาพกลางแจ้งท้องฟ้ามีเมฆมาก



ไฟหลอดไส้ ใช้แสงสว่างจากไฟหลอดไส้



ไฟฟลูออ

เรสเซนต์
ใช้แสงสว่างจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต์



ตั้งค่าเอง วัดค่าไวต์บาลานซ์ด้วยตนเอง(หน้า88)



ข้อมูล ปรับหาไวต์บาลานซ์โดยละเอียด(หน้า88)

* ไอคอนจะปรากฏบนหน้าจอDIRECTเท่านั้น
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เมื่อใช้การตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่อัตโนมัติการ

เลือกดังกล่าวจะแสดงด้วยไอคอนบนจอภาพ


4:3 N 



ข้อควรระวัง 

•ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติอาจไม่แสดงผลได้อย่างที่ต้องการในฉากที่ไม่มีวัตถุ

ต้นแบบสีขาวซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยเพิ่มวัตถุต้นแบบสีขาวลงในฉาก

ก่อนที่จะถ่ายภาพ

•ตัวเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่อัตโนมัติอาจไม่แสดงผลได้อย่างที่ต้องการเมื่อใช้แฟลช

เลือกอัตโนมัติเมื่อใช้แฟลช

1 แสดงตัวเลือกไวต์บาลานซ์

ไฮไลต์ไวต์บาลานซ์ในเมนูถ่ายภาพแล้วกดFn�เพื่อแสดงตัวเลือก

2 เลือกตัวเลือก

กด+หรือ–เพื่อเลือกตัวเลือก

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือกดปุ่มADJ.หรือC/D

เพื่อกลับสู่โหมดถ่ายภาพ

หมายเหตุ 

ตัวเลือกไวต์บาลานซ์จะปรากฏบนจอภาพได้โดยกดปุ่มADJ.(หน้า134)
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ปรับเอง:การวัดค่าไวต์บาลานซ์

วิธีวัดค่าไวต์บาลานซ์:

1 เลือกตั้งค่าเอง

ไฮไลต์ ตั้งค่าเองในเมนู

ไวต์บาลานซ์

2 วัดค่าไวต์บาลานซ์

หันกล้องไปที่แผ่นกระดาษเปล่าหรือ





วัตถุอื่นๆที่เป็นสีขาวโดยให้วัตถุเหล่านั้นปรากฏเต็มเฟรมภาพแล้ว

กดปุ่มDISP.ทำซ้ำขั้นตอนที่1และ2จนได้ผลที่ต้องการ

3 กลับสู่โหมดถ่ายภาพ

กดC/Dเพื่อกลับสู่โหมดถ่ายภาพ

หมายเหตุ 

การเลือกตัวเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่ตั้งค่าเองจะรีเซ็ตไวต์บาลานซ์ด้วยตนเอง

ข้อมูล:การปรับหาไวต์บาลานซ์โดยละเอียด

วิธีปรับหาไวต์บาลานซ์โดยละเอียด:

1 เลือกข้อมูล

ไฮไลต์ ข้อมูลในเมนูไวต์บาลานซ์

แล้วกดปุ่มDISP.
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2 เลือกการตั้งค่า

กด+หรือ–เพื่อเลือกไวต์บาลานซ์

กดC/Dเมื่อการตั้งค่าเสร็จ

สมบูรณ์




3 กลับสู่โหมดถ่ายภาพ

กดC/Dเพื่อกลับสู่โหมดถ่ายภาพ

หมายเหตุ 

การเลือกตัวเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อมูลจะรีเซ็ตข้อมูลไวต์บาลานซ์

ชดเชยไวต์บาลานซ์ 

ชดเชยโทนสีีโดยเปลี่ยนค่าไวต์บาลานซ์ที่แกนน้ำเงิน-เหลืองอำพันหรือ

เขียว-แดงม่วงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกับตัวเลือกที่เลือกไว้

สำหรับไวต์บาลานซ์ในปัจจุบันและมีผลกับตัวเลือกทั้งหมดที่เลือกไว้

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกนำมาใช้

การเลือกชดเชยไวต์บาลานซ์ในเมนูถ่าย

ภาพ(หน้า58)จะแสดงแผงควบคุมที่แสดง

ไว้ทางด้านขวาเลือกชดเชยไวต์บาลานซ์

โดยใช้ปุ่มทิศทาง(หน้า37)กดปุ่มDISP.

เพื่อรีเซ็ตชดเชยไวต์บาลานซ์เป็นค่ากลาง

กดC/Dเพื่อบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงและออกหรือกดปุ่มDISP.

สองครั้งเพื่อยกเลิก

SFlb

สีน้ำเงิน

สีเขียว

สีม่วงแดง

สีเหลืองอำพัน

ปริมาณ
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ชดเชยไวต์บาลานซ์จะปรากฏบนจอภาพ 

4:3 N 



หมายเหตุ 

•คุณสามารถกำหนดการชดเชยไวต์บาลานซ์ให้

กับปุ่มADJ.(หน้า134)หากต้องการรีเซ็ตให้
ไฮไลต์รีเซ็ตแล้วกดC/D

•นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการชดเชย

ไวต์บาลานซ์ให้กับปุ่มFn(หน้า136)





•เมื่อหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่4การชดเชยไวต์บาลานซ์จะสามารถ

ใช้ได้เฉพาะในโหมดภาพยนตร์เท่านั้น

•ตัวเลือกชดเชยไวต์บาลานซ์ในเมนูแสดงภาพ(หน้า109)จะไม่ใช้ค่า

เดียวกันกับตัวเลือกในเมนูถ่ายภาพ

ตั้งค่าความไวแสง 

ปรับความไวแสงของกล้องค่าที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้สามารถใช้ความเร็ว

ชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นเมื่อวัตถุต้นแบบค่อนข้างมืดซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิด

ภาพเบลอ
•อัตโนมัติ:กล้องจะปรับความไวแสงโดยอัตโนมัติตามความสว่างระยะ
ห่างจากวัตถุต้นแบบและตัวเลือกอื่นๆที่เลือกไว้สำหรับโหมดถ่ายภาพ
ระยะใกล้คุณภาพ/ขนาดภาพ

•ความไวแสงสูง(ความไวแสงสูงอัตโนมัติ):กล้องจะปรับความไวแสง
ตามเงื่อนไขในการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับการตั้งค่า
อัตโนมัติคุณสามารถเลือกความไวแสงที่สูงขึ้นสำหรับวัตถุต้นแบบที่
ค่อนข้างมืดคุณสามารถเลือกค่าความไวแสงสูงสุดด้วยตั้งความ
ไวแสงสูงอัตโนมัติิได้ในแท็บตั้งค่า(หน้า140)

• ISO(ค่า):กล้องจะถ่ายภาพโดยใช้ค่าISOที่เลือกไว้ขนาดค่าISOจะ
แตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้องอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่
ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง
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ความไวแสงปัจจุบันจะปรากฏบนจอภาพ

(หากเลือกอัตโนมัติหรือความไวแสงสูง

ค่าความไวแสงที่กล้องได้เลือกไว้จะปรากฏ

บนจอภาพเมื่อคุณกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลง

ครึ่งหนึ่ง)



2.5 ISO 200


1 เลือกตัวเลือกความไวแสง

กด+หรือ–เพื่อเลือกตัวเลือก

2 ถ่ายภาพหรือกลับสู่โหมดถ่ายภาพ

กดปุ่มลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือกดC/Dเพื่อกลับสู่

โหมดถ่ายภาพ

หมายเหตุ 

•ตัวเลือกสำหรับตั้งค่าความไวแสงจะปรากฏบนจอภาพได้โดยกดปุ่มADJ.
(หน้า134)

•ความไวแสงเมื่อใช้แฟลชและช่วงความไวแสงที่เลือกใช้ได้จะแตกต่างกันไป

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้องอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุด

กล้อง

•“สัญญาณรบกวน”(ความแปรผันแบบสุ่มระหว่างสีกับความสว่าง)อาจปรากฏ

ขึ้นในภาพที่ถ่ายโดยใช้ความไวแสงสูง

ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน

หากต้องการให้เมนูถ่ายภาพใช้ค่าตั้งจากโรงงาน(หน้า59)ให้หมุนแป้น

หมุนเลือกโหมดไปที่5แล้วเลือกใช้ค่าตั้งจากโรงงานในเมนูถ่ายภาพ

กรอบข้อความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพไฮไลต์ใช่แล้วกดC/

Dเพื่อใช้ค่าตั้งจากโรงงานและออกไปยังโหมดถ่ายภาพ
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ปรับช่องรับแสงอัตโนมัติ 

เมื่อเลือกเปิดกล้องจะปรับช่องรับแสงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้มี

แสงสว่างมากเกินไปในโหมดเลือกช่องรับแสง

หมายเหตุ 

การปรับช่องรับแสงอัตโนมัติจะสามารถใช้ได้ในโหมดเลือกช่องรับแสงเท่านั้น

เปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ 

เมื่อหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่โหมดMY

(หน้า57)คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อ

เปลี่ยนโหมดไปมาระหว่างโหมด5,P,A,S

และMโดยไม่ต้องหมุนแป้นหมุนเลือกโหมด

เพื่อเลือกค่าใหม่อย่างไรก็ตามตัวเลือกนี้





จะสามารถใช้ได้เฉพาะในโหมดMYเท่านั้นแต่จะไม่สามารถใช้ได้หาก

กำหนดโหมดเลือกฉากเป็นโหมดMY

ลดภาพสั่นไหว 

เลือกลดภาพสั่นไหวเป็นเปิดเพื่อป้องกันภาพเบลอเนื่องจากกล้องสั่น

Eจะปรากฏบนจอภาพเมื่อเปิดใช้การลดภาพสั่นไหว
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ข้อควรระวัง 

•ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้อง

•ฟังก์ชันลดภาพสั่นไหวจะไม่สามารถใช้ได้ในโหมดภาพยนตร์โหมดถ่ายต่อ

เนื่องหรือเมื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น1วินาทีขึ้นไปในโหมดตั้งค่าแสงเอง

หากตั้งค่าฟังก์ชันในโหมดถ่ายต่อเนื่องหรือเมื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น1

วินาทีขึ้นไปในโหมดตั้งค่าแสงเองEจะเปลี่ยนเป็นFและในโหมด

ภาพยนตร์Eจะหายไป

•ฟังก์ชันลดภาพสั่นไหวจะไม่สามารถป้องกันการเกิดภาพเบลอที่เกิดจากการ

เคลื่อนที่ของวัตถุต้นแบบได้(เช่นลมพัดไปฯลฯ)

•ผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชันลดภาพสั่นไหวอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

แวดล้อม

หมายเหตุ 

Jจะปรากฏบนจอภาพเมื่อกล้องสั่น
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ฟังก์ชันแสดงภาพ

ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีดูภาพยนตร์และไฟล์MP

การดูภาพยนตร์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูภาพยนตร์

1 กดปุ่ม6

กดปุ่ม6เพื่อแสดงภาพในจอภาพ

2 แสดงภาพยนตร์

กด+,–,Fn�และFn�(หน้า34)เพื่อ

เลื่อนไปตามภาพจนกระทั่งถึงเฟรมแรก

ของภาพยนตร์ที่แสดงไว้บนจอภาพ

ภาพยนตร์จะกำกับไว้ด้วยไอคอน3
2010

3 เริ่มแสดงภาพ

กดปุ่มADJ.เพื่อเริ่มแสดงภาพแถบแสดงช่วงเวลาที่เล่นไปจะปรากฏ

บนจอภาพคุณสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

จุดประสงค์ กดปุ่ม คำอธิบาย

เร่งไป

ข้างหน้า/

ย้อนกลับ

z/Z

กดปุ่มzค้างไว้เพื่อเร่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกดปุ่มZ

ค้างไว้เพื่อย้อนกลับหากหยุดภาพยนตร์ไว้ชั่วคราวให้กดปุ่ม

zหรือปุ่มZเพื่อเร่งไปข้างหน้าหรือย้อนกลับหนึ่งเฟรม

กดปุ่มค้างไว้เพื่อให้เร่งไปข้างหน้าหรือย้อนกลับอย่างๆช้า

หยุดชั่วคราว/

เล่นต่อ
ADJ. กดปุ่มADJ.เพื่อหยุดชั่วคราวกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อเล่นต่อ

ปรับระดับ

เสียง
+/– กด+เพื่อเพิ่มระดับเสียง–เพื่อลดระดับเสียง
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การชมไฟล์MP

เมื่อคุณถ่ายภาพโดยใช้เพิ่มต่อเนื่องMภาพจะถูกบันทึกเป็นไฟล์MP

หนึ่งไฟล์ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูไฟล์MP

หมายเหตุ 

คุณสามารถแสดงภาพที่ถ่ายในโหมดถ่ายต่อเนื่องปกติด้วยวิธีเดียวกับภาพนิ่ง

ปกติ

1 กดปุ่ม6

2 แสดงไฟล์MP

ไฟล์MPจะปรากฏขึ้นพร้อมกับสัญลักษณ์S

จอภาพจะเปลี่ยนไปดังนี้

2010/03/01 14:09 ISO 200

F 3.3

EV  +1.0

1/55

หน้าจอสำหรับขั้นตอนที่2

•กดปุ่มDISP.เพื่อเปลี่ยนระหว่าง“ปกติ”และ“ไม่
แสดง”

•คุณจะไม่สามารถขยายภาพได้แม้ว่ากดปุ่มzภาพ

จะแสดงในมุมมองภาพขนาดย่อ

•การทำงานอื่นๆจะเหมือนกับการทำงานสำหรับภาพ

นิ่งปกติ

z

ปุ่มADJ.   Z

2010/03/01 14:09 F  3.3

6/6

1 55

มุมมองภาพขนาดย่อ

•ไฟล์MPจะแสดงในมุมมองภาพขนาดย่อ

•ใช้ปุ่มทิศทาง(หน้า37)เพื่อเลือกเฟรม

•ปุ่มDISP.จะไม่สามารถใช้ได้
z

ปุ่มADJ.  
Z
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6100-0001 6

2010/01/01 02:33 ISO 200 EV +1.0

F 3.3 1/55

มุมมองภาพแบบ1เฟรม

•จะแสดงเฟรมหนึ่งเฟรมที่เลือกไว้ในมุมมองภาพขนาด

ย่อ

•กดzเพื่อขยายภาพ

ปุ่มADJ. 

2010/01/01 02:33 ISO 200 EV +1.0

F 3.3 1/55

2100-0001 6

ฉายสไลด์

•ภาพจะแสดงตามลำดับที่ถ่ายอย่างต่อเนื่องโดย

อัตโนมัติโดยเริ่มจากเฟรมที่แสดงอยู่



การทำงานในระหว่างการฉายสไลด์จะแสดงไว้ด้านล่างนี้

หยุดชั่วคราว/แสดงภาพ กดปุ่มADJ.

เร่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว กดzค้างไว้ในระหว่างแสดงภาพ

ย้อนกลับ กดZค้างไว้ในระหว่างแสดงภาพ

แสดงภาพอย่างช้า กดzค้างไว้ในระหว่างหยุดชั่วคราว

ย้อนกลับอย่างช้า กดZค้างไว้ในระหว่างหยุดชั่วคราว

เฟรมถัดไป กดzในระหว่างหยุดชั่วคราว

เฟรมก่อนหน้า กดZในระหว่างหยุดชั่วคราว

เฟรมแรก กดปุ่มADJ.ไปทางซ้ายในระหว่างหยุดชั่วคราว

เฟรมสุดท้าย กดปุ่มADJ.ไปทางขวาในระหว่างหยุดชั่วคราว

ข้อควรระวัง 

•ฟังก์ชันDPOF,ตัดภาพ,ปรับขนาด,แก้ภาพเอียง(โหมดแสดงภาพ),ชดเชย
ความสว่างและชดเชยไวต์บาลานซ์จะไม่สามารถใช้ได้สำหรับไฟล์MP

•คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดและป้องกันสำหรับแต่ละ
เฟรมในไฟล์MPหากตั้งค่าตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดหรือป้องกันเมื่อแสดงมุม
มองภาพขนาดย่อหรือมุมมองภาพเดี่ยวการตั้งค่าจะมีผลกับไฟล์MPแทนที่
จะมีผลกับแต่ละเฟรม

•คุณไม่สามารถลบแต่ละเฟรมของไฟล์MPได้
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การส่งออกไฟล์MP 

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดึงเฟรมบางเฟรมที่เลือกจากไฟล์MPและ

บันทึกเฟรมแต่ละเฟรมเป็นภาพนิ่งหนึ่งภาพ

หมายเหตุ 

•ภาพที่ถูกดึงจะถูกบันทึกไว้ในขนาดเดียวกันกับภาพต้นฉบับ

•ไฟล์ต้นฉบับจะยังคงอยู่หลังจากการแยก

1 กดปุ่ม6

2 แสดงไฟล์MPที่คุณต้องการส่งออก

ไฟล์MPจะปรากฏขึ้นพร้อมกับ

สัญลักษณ์S

หากต้องการส่งออกหลายเฟรมคุณ

สามารถกดปุ่มzเพื่อแสดงมุมมอง

ภาพขนาดย่อและไปยังขั้นตอนที่3
2010/03/01 14:09 ISO 200

F 3.3

EV  +1.0

1/55

3 กดC/D

เมนูแสดงภาพจะปรากฏขึ้น

4 กด+หรือ–เพื่อเลือกส่งออก

ภาพนิ่งจากนั้นกดFn�
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การเลือกหนึ่งเฟรม

5 กด+หรือ–เพื่อเลือก1เฟรม

กดFn�หรือFn�เพื่อเลือกเฟรม

6 กดปุ่มC/D

การระบุหลายเฟรมแยกต่างหาก

5 กด+หรือ–เพื่อเลือกหลายภาพจากนั้นกดปุ่มC/

D

หากมุมมองภาพขนาดย่อปรากฏขึ้นใน

ขั้นตอนที่2ในหน้า97ให้ข้ามขั้นตอน

ที่5

6 กด+หรือ–เพื่อเลือกเลือกทีละ

ภาพจากนั้นกดปุ่มC/D

7 เลือกเฟรมแล้วกดปุ่มC/D

กดADJ.เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าจอสำหรับระบุช่วงของเฟรมดูขั้นตอนที่

7และขั้นตอนถัดไปในหน้า99

8 ทำซ้ำขั้นตอนที่7เพื่อเลือกเฟรมทั้งหมด

หากต้องการยกเลิกการเลือกเฟรมให้ไฮไลต์เฟรมแล้วกดปุ่ม

C/D

9 กดปุ่มN

10เลือกใช่แล้วกดปุ่มC/D
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การระบุหลายเฟรมเป็นช่วงๆ

5 กด+หรือ–เพื่อเลือกหลายภาพจากนั้นกดปุ่มC/

D

หากมุมมองภาพขนาดย่อปรากฏขึ้นใน

ขั้นตอนที่2ในหน้า97ให้ข้ามขั้นตอน

ที่5

6 กด+หรือ–เพื่อเลือกเลือกช่วง

จากนั้นกดปุ่มC/D

7 เลือกจุดเริ่มต้นสำหรับช่วงเฟรมที่คุณต้องการระบุแล้วกดปุ่ม

C/D

หากคุณเลือกจุดเริ่มต้นสำหรับช่วงเฟรมผิดให้กดปุ่มDISP.เพื่อกลับ

ไปยังหน้าจอสำหรับเลือกจุดเริ่มต้น

ปุ่มADJ.เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าจอสำหรับระบุเฟรมแยกต่างหาก

ดูขั้นตอนที่7และขั้นตอนถัดไปในหน้า98

8 เลือกจุดสิ้นสุดสำหรับช่วงเฟรมที่

คุณต้องการระบุแล้วกดปุ่ม

C/D

Ê‡§ÍÍ¡ÀÒ¾¹Ôè§
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9 ทำซ้ำขั้นตอนที่7และ8เพื่อระบุช่วงทั้งหมด

10กดปุ่มN

11เลือกใช่แล้วกดปุ่มC/D
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เลือกทุกเฟรม

5 กด+หรือ–เพื่อเลือกเฟรม

ทั้งหมดและกดC/D

6 เลือกใช่และกดC/D
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เมนูแสดงภาพ

ในบทนี้จะอธิบายรายละเอียดของตัวเลือกในเมนูแสดงภาพและการดูภาพบนจอโทรทัศน์

เมนูแสดงภาพ

กดปุ่ม6ในโหมดถ่ายภาพและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 แสดงเมนูแสดงภาพ

กดC/D

2 เลือกรายการในเมนู

กด+หรือ–เพื่อเลื่อนไปตามเมนูแล้วกดFn�เพื่อแสดงตัวเลือก

สำหรับรายการที่ไฮไลต์ไว้

หมายเหตุ 

รายการนี้ในหน้าถัดไปจะปรากฏโดยการกด–ขณะกดปุ่มDIRECT

เมนูแสดงภาพประกอบไปด้วยตัวเลือกดังต่อไปนี้
ตัวเลือก หน้า

ตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุด 102

แสดงภาพที่ปักหมุด 103

ปรับขนาด 104

ตัดภาพ 105

ชดเชยความสว่าง 106

ชดเชยไวต์บาลานซ์ 109

แก้ภาพเอียง 110

ตัวเลือก หน้า

ฉายสไลด์ 111

ป้องกัน 112

คัดลอกจากหน่วยความจำภายใน

ไปยังการ์ด
115

DPOF 115

ส่งออกภาพนิ่ง 97

กู้ไฟล์ 117
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หมายเหตุ 

คุณสามารถเปิดใช้เมนูสำหรับการตั้งค่ากล้องจากเมนูแสดงภาพได้(หน้า126)

ตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุด 

ลงทะเบียนไฟล์ภาพที่ดูบ่อยด้วยตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุด(สูงสุด20ไฟล์)

เพื่อให้เรียกดูภาพได้ง่ายโดยการเลือกแสดงภาพที่ปักหมุดในภายหลัง

การตั้งค่า/การยกเลิกครั้งละหนึ่งไฟล์
หากต้องการตั้งค่าหรือยกเลิกครั้งละหนึ่งไฟล์ให้แสดงภาพแล้วกดC/

Dไฮไลต์ตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดในเมนูแสดงภาพแล้วกดปุ่มFn�ไฮไลต์ตั้ง
ค่าหรือยกเลิกจากนั้นกดC/D

หมายเหตุ 

•เมื่อตั้งค่าไฟล์สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

•หากตั้งค่าครบ20ไฟล์แล้วก็จะไม่สามารถตั้งค่าไฟล์อื่นเพิ่มได้อีกยกเลิกบาง

ไฟล์และตั้งค่าไฟล์ที่ต้องการ

การตั้งค่า/การยกเลิกครั้งละหลายไฟล์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าหรือยกเลิกครั้งละหลายไฟล์

1 แสดงภาพขนาดย่อ

กดปุ่มzในโหมดเล่น

2 เลือกภาพ

ไฮไลต์ภาพแล้วกดC/D

3 เลือกตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดจากนั้นกดFn�

ภาพที่เลือกจะถูกกำกับไว้ด้วยไอคอน 
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4 เลือกภาพเพิ่มเติม

กดFn�หรือFn�เพื่อไฮไลต์ภาพอื่นๆเพิ่มแล้วกดC/Dทำ

ซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อตั้งค่าหรือยกเลิกไฟล์ที่ต้องการทั้งหมดหากต้องการ

ยกเลิกภาพที่เลือกให้กดC/Dเมื่อเลือกไฟล์

ข้อควรระวัง 

•หากชื่อของไฟล์ที่ตั้งค่าด้วยตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้

คอมพิวเตอร์ตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดจะถูกยกเลิกสำหรับไฟล์นั้น

•เมื่อข้อมูลจากหน่วยความจำภายในถูกคัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำSD

ไฟล์ที่ตั้งค่าด้วยตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดในหน่วยความจำภายในจะถูกยกเลิก

•เมื่อตั้งค่าไฟล์ในการ์ดหน่วยความจำSDด้วยตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุด

โฟลเดอร์[CLIPINFO]และไฟล์CLIP.CLIจะถูกสร้างบนการ์ดหน่วยความจำ

SDหากถูกลบออกไปไฟล์ที่ตั้งค่าด้วยตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดจะถูกยกเลิก

•หากชื่อของไฟล์มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถตั้งค่า

ฟังก์ชันปักหมุดให้กับไฟล์ได้

•คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดได้เฉพาะภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องตัวนี้

เท่านั้น

แสดงภาพที่ปักหมุด

หากต้องการแสดงภาพที่ตั้งค่าด้วยตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดให้เลือก

แสดงภาพที่ปักหมุดในเมนูแสดงภาพ

หมายเหตุ 

•ไฟล์ที่ตั้งค่าด้วยตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดที่มีหมายเลขไฟล์น้อยที่สุดจะปรากฏ

ขึ้น

•การกดปุ่มลั่นชัตเตอร์หรือปุ่ม6จะเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ
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•หากไม่มีไฟล์ที่ตั้งค่าด้วยตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดจะมีข้อความปรากฏขึ้นและ

จอภาพจะกลับไปยังเมนูแสดงภาพ

•หากมีหลายไฟล์ที่ตั้งค่าด้วยตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดการกดปุ่มNจะแสดง

ภาพที่มีหมายเลขไฟล์น้อยที่สุด

•เมื่อไฟล์ที่ตั้งค่าด้วยตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุดปรากฏขึ้นเต็มจอการกดปุ่ม+,–,
Fn�หรือFn�จะเปลี่ยนเป็นภาพก่อนหน้าหรือถัดไป

ปรับขนาด

หากต้องการสร้างสำเนาภาพขนาดเล็กให้เลือกปรับขนาดในเมนูแสดง

ภาพ(หน้า101)แล้วเลือกขนาดคุณสามารถคัดลอกภาพที่ถ่ายด้วย

ขนาดL,M,�Mหรือ�M(หน้า61)ให้เป็นขนาด�MหรือVGAและคุณ

สามารถคัดลอกภาพที่ถ่ายด้วยขนาด�Mให้เป็นขนาดVGAภาพยนตร์

และรูปภาพที่มีคุณภาพระดับRAWจะไม่สามารถปรับขนาดได้

หมายเหตุ 

•ภาพจะถูกคัดลอกในอัตราส่วนภาพ4:3หากอัตราส่วนภาพของรูปภาพ

ต้นฉบับเป็น16:9,3:2หรือ1:1ส่วนของภาพด้านซ้ายและขวาหรือด้านบน

และล่างจะถูกตัดออกและแสดงโดยมีขอบสีดำบนหน้าจอ

•อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกขนาดภาพขณะถ่ายภาพได้ที่หน้า61
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ตัดภาพ 

ปฏบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตัดภาพนิ่งแล้วบันทึกภาพเป็นไฟล์ต่างหาก

1 แสดงภาพ

แสดงภาพที่จะคัดลอกในโหมดแสดงภาพ

2 เลือกตัดภาพ

กดปุ่มC/Dเพื่อแสดงเมนูแสดงภาพแล้วไฮไลต์ตัดภาพ

และกดปุ่มFn�หากต้องการยกเลิกการตัดภาพให้กดปุ่มDISP.

3 ตัดภาพ

ตั้งค่าขนาดของเฟรมตัดภาพด้วยปุ่มzหรือปุ่มZและตำแหน่ง

ของเฟรมตัดภาพด้วยปุ่มทิศทาง(หน้า37)จากนั้นกดC/

D

ข้อควรระวัง 

•คุณสามารถตัดภาพได้เฉพาะภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องตัวนี้เท่านั้น

•คุณไม่สามารถตัดไฟล์ภาพยนตร์และไฟล์MPได้

•สำหรับภาพRAW(หน้า61)ฟังก์ชันการตัดภาพจะใช้กับภาพJPEGเท่านั้น

•คุณสามารถตัดภาพได้หลายครั้งแต่คุณภาพของภาพจะลดลงทุกครั้งที่มีการ

บีบอัดซ้ำ

หมายเหตุ 

•หากมีการตัดภาพอัตราส่วนการบีบอัดจะเปลี่ยนเป็นละเอียดสำหรับภาพ

ขนาดอื่นๆอัตราส่วนการบีบอัดจะเหมือนกับภาพต้นฉบับ

•การตั้งค่าที่มีให้เลือกสำหรับขนาดเฟรมตัดภาพจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ขนาดภาพต้นฉบับทุกครั้งที่คุณกดปุ่มzเฟรมตัดภาพจะมีขนาดลดลงครั้งละ

หนึ่งระดับและจะลดลงได้สูงสุด13ระดับ
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•ขนาดภาพที่ตัดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดเดิมของภาพและระดับการตัด

ภาพ(ขนาดของเฟรมตัดภาพ)

ชดเชยความสว่าง 

สร้างสำเนาภาพที่ผ่านการประมวลผลเพื่อปรับความสว่างและความเข้ม

แสงแก้ไขความสว่างและความเข้มแสงโดยอัตโนมัติหรือเลือกปรับเองได้

โดยใช้ฮิสโตแกรม

อัตโนมัติ:แก้ระดับอัตโนมัติ

1 แสดงภาพ

แสดงภาพที่จะคัดลอกในโหมดแสดงภาพ

2 เลือกชดเชยความสว่าง

กดC/Dเพื่อแสดงเมนูแสดง

ภาพไฮไลต์ชดเชยความสว่างแล้ว

กดFn�

3 เลือกอัตโนมัติ

ไฮไลต์อัตโนมัติแล้วFn�หากกล้อง

สร้างสำเนาภาพได้ภาพตัวอย่างจะ

ปรากฏบนจอภาพโดยจะมีภาพ

ต้นฉบับแสดงที่ด้านบนซ้ายของ

จอภาพส่วนสำเนาภาพที่แก้ไขแล้วจะ
อยู่ทางด้านขวาหากกล้องไม่สามารถสร้างสำเนาภาพได้จะมี

ข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏบนจอภาพและกล้องจะออก

ไปที่เมนูแสดงภาพ
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4 คัดลอกภาพ

กดC/Dหากต้องการออกโดยไม่สร้างสำเนาภาพให้กดปุ่ม

DISP.จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะที่กล้องกำลังคัดลอกภาพ
ปรับเอง:ปรับแก้ระดับเอง

แสดงภาพที่จะคัดลอกแล้วเลือกปรับเองสำหรับชดเชยความสว่างใน

เมนูแสดงภาพเพื่อแสดงตัวอย่างภาพตามที่อธิบายไว้ในหน้าที่ผ่านมา

จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 เลือกจุดดำจุดขาวหรือจุดกลาง

ภาพตัวอย่างแบบปรับเองจะมีฮิสโต

แกรมแสดงค่าพิกเซลของความสว่าง

ในระดับต่างๆปรากฏขึ้นในภาพโดย

จะมีจุดสีดำ(พื้นที่มืด)ทางด้านซ้าย

และจุดสีขาว(พื้นที่สว่าง)ทางด้าน

ขวากดปุ่มADJ.เพื่อแสดงจุดดำจุด

กลางและจุดขาวตามลำดับแล้วกด

จากซ้ายไปขวา:จุดดำ,

จุดกลาง,จุดขาว

Fn�หรือFn�เพื่อจัดตำแหน่งจุดที่เลือกไว้เพื่อให้ภาพมีความสว่าง

และความเข้มแสงที่ดีขึ้นดังที่จะอธิบายไว้ในหน้าต่อไปหากต้องการ

ความช่วยเหลือให้กดปุ่มNกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อกลับไปยังจอภาพ

แสดงตัวอย่าง

2 คัดลอกภาพ

กดC/Dหากต้องการออกโดยไม่สร้างสำเนาภาพให้กดปุ่ม

DISP.จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะที่กล้องกำลังคัดลอกภาพ
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เคล็ดลับ:การเลือกจุดดำจุดขาวและจุดกลาง 

•การปรับความสว่าง:เลื่อนจุดกลางไปทาง

ซ้ายเพื่อให้ภาพดูสว่างขึ้นการเลื่อนจุดกลาง

ไปทางขวาจะทำให้ภาพดูมืดลง

•การปรับค่าแสง:หากภาพสว่างเกินไปให้

เลื่อนจุดดำไปทางขวาจนจุดดังกล่าวเรียงกัน

กับจุดสีดำในฮิสโตแกรม(ดูภาพทางด้านขวา)

หากภาพมีแสงน้อยเกินไปให้เลื่อนจุดขาวไป

ทางซ้ายจนจุดดังกล่าวเรียงกันกับจุดที่สว่าง

ที่สุดจากนั้นคุณสามารถเลื่อนจุดกลางไปทาง

ซ้ายหรือทางขวาเพื่อปรับความสว่างได้ การแก้ไขภาพที่สว่างเกินไป

•การเพิ่มความเข้มแสง:หากต้องการเพิ่ม

ความเข้มแสงให้ปรับจุดดำกับจุดขาวให้อยู่ใน

แนวเดียวกันกับจุดที่มืดที่สุดกับจุดที่สว่างที่สุด

ตามที่แสดงไว้ทางด้านขวาจากนั้นคุณ

สามารถเลื่อนจุดกลางไปทางซ้ายหรือทางขวา

เพื่อปรับความสว่างได้

ข้อควรระวัง 

•ชดเชยความสว่างจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับภาพนิ่งที่ถ่ายโดยใช้กล้องตัวนี้

เท่านั้นจะไม่สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์หรือภาพที่ถ่ายโดยใช้เพิ่มต่อเนื่องM

ผลของภาพที่แก้ไขแล้วอาจไม่เป็นไปดังที่ต้องการเมื่อใช้กับภาพโมโนโครม

•คุณสามารถชดเชยความสว่างได้หลายครั้งแต่คุณภาพของภาพจะลดลงทุก

ครั้งที่มีการบีบอัดซ้ำ
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ชดเชยไวต์บาลานซ์ 

สร้างสำเนาภาพที่ทำการแก้ไขโดยใช้ไวต์บาลานซ์

1 แสดงภาพ

แสดงภาพที่จะคัดลอกในโหมดแสดงภาพ

2 เลือกชดเชยไวต์บาลานซ์

กดC/Dเพื่อแสดงเมนูแสดง

ภาพไฮไลต์ชดเชยไวต์บาลานซ์

แล้วกดFn�

3 ปรับไวต์บาลานซ์

เลือกชดเชยไวต์บาลานซ์โดยใช้ปุ่ม

ทิศทาง(หน้า37)

กดปุ่มDISP.เพื่อรีเซ็ตชดเชย

ไวต์บาลานซ์เป็นค่ากลาง

4 กดC/D

กดC/Dเพื่อคัดลอกภาพ(หากต้องการออกโดยไม่สร้าง

สำเนาภาพให้กดปุ่มDISP.สองครั้ง)จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพ

ขณะที่กล้องกำลังคัดลอกภาพ
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ข้อควรระวัง 

•ชดเชยไวต์บาลานซ์จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับภาพนิ่งที่ถ่ายโดยใช้กล้องตัวนี้

เท่านั้นจะไม่สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์หรือภาพที่ถ่ายโดยใช้เพิ่มต่อเนื่องM

ผลของภาพที่แก้ไขแล้วอาจไม่เป็นไปดังที่ต้องการเมื่อใช้กับภาพโมโนโครม

•คุณสามารถชดเชยไวต์บาลานซ์ได้หลายครั้งแต่คุณภาพของภาพจะลดลง

ทุกครั้งที่มีการบีบอัดซ้ำ

แก้ภาพเอียง 

สร้างสำเนาภาพที่ผ่านขั้นตอนการลดผลกระทบต่อมุมมองภาพสำหรับ

วัตถุทรงสี่เหลี่ยมเช่นกระดานข้อความหรือนามบัตร

1 แสดงภาพ

แสดงภาพที่จะคัดลอกในโหมดแสดงภาพ

2 เลือกแก้ภาพเอียง

กดC/Dเพื่อแสดงเมนูแสดง

ภาพไฮไลต์แก้ภาพเอียงแล้วกดFn�

หากกล้องตรวจพบวัตถุที่สามารถใช้ใน

การแก้ไขมุมมองภาพได้จะมีข้อความ

ปรากฏบนจอภาพพร้อม
กับกรอบสีเหลืองล้อมรอบวัตถุดังกล่าวกล้องสามารถตรวจหาวัตถุ

ได้ถึงห้าตำแหน่งหากต้องการเลือกวัตถุตำแหน่งอื่นให้กดFn�หรือ

กด+เพื่อออกโดยไม่แก้ไขมุมมองภาพหากกล้องไม่สามารถตรวจ

พบวัตถุต้นแบบที่เหมาะสมได้จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ปรากฏบนจอภาพ
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3 กดC/D

จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะที่กล้องกำลังคัดลอกภาพการ

คัดลอกภาพอาจใช้เวลาประมาณ2ถึง46วินาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ขนาดภาพ

ข้อควรระวัง 

แก้ภาพเอียงจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับภาพนิ่งที่ถ่ายโดยใช้กล้องตัวนี้เท่านั้นจะ

ไม่สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์หรือภาพที่ถ่ายโดยใช้เพิ่มต่อเนื่องMสำหรับภาพ

RAW(หน้า61)การแก้ไขภาพเอียงจะใช้กับภาพJPEGเท่านั้น

หมายเหตุ 

•สำเนาภาพจะมีขนาดเดียวกันกับภาพต้นฉบับต่อไปนี้คือเวลาเพิ่มเติมที่ต้องใช้

ในการสร้างสำเนาภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ขนาด เวลา(ประมาณ) ขนาด เวลา(ประมาณ)

L 24วินาที 3M 8วินาที

M 18วินาที 1M 5วินาที

5M 12วินาที VGA 2วินาที

หากต้องการลดเวลาที่จะใช้ให้สร้างสำเนาภาพต้นฉบับขนาดเล็กโดยใช้ปรับ

ขนาด(หน้า104)แล้วดำเนินการแก้ภาพเอียงจากภาพสำเนา

•เวลาที่ใช้สำหรับการแก้ภาพเอียงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชุดกล้อง

•คุณสามารถแก้ภาพเอียงในขณะถ่ายภาพได้(หน้า56)

ฉายสไลด์ 

การเลือกตัวเลือกนี้จะเป็นการเปิดฉายสไลด์อัตโนมัติภาพจะปรากฏบน

จอภาพทุกสามวินาทีเรียงตามลำดับการบันทึกเมื่อภาพยนตร์ปรากฏบน

จอภาพกล้องจะเริ่มแสดงภาพยนตร์โดยอัตโนมัติ

การฉายสไลด์จะฉายซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะกดปุ่มใดๆเพื่อหยุดฉายสไลด์
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ป้องกัน 

ป้องกันภาพไม่ให้ถูกลบโดยไม่ตั้งใจไฟล์ที่มี

การป้องกันไว้จะกำกับไว้ด้วยไอคอนที่แสดง

ทางด้านขวา

4:3 N 

ข้อควรระวัง 

การฟอร์แมทจะเป็นการลบไฟล์ทั้งหมดรวมถึงไฟล์ที่มีการป้องกัน

การป้องกันภาพที่เฉพาะเจาะจง 

หากต้องการป้องกันหรือยกเลิกการป้องกัน

ออกจากไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงให้แสดงภาพ

บนจอภาพแล้วเลือกป้องกันในเมนูแสดง

ภาพและกดFn�เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดง

ไว้ทางด้านขวา(หากภาพที่ต้องการไม่

ปรากฏบนจอภาพให้กดFn�หรือFn�เพื่อดู

ภาพอื่น)ไฮไลต์1ไฟล์แล้วกดC/D
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การเปลี่ยนสถานะป้องกันของไฟล์ครั้งละหลายๆไฟล์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนสถานะการป้องกันของไฟล์หลายๆ

ไฟล์ที่ได้เลือกไว้

1 เลือกป้องกันในเมนูแสดงภาพและกดFn�

ในการแสดงภาพแบบหลายภาพให้

ดำเนินการขั้นตอนที่2ในการแสดง

ภาพแบบ1เฟรมตัวเลือกที่แสดงไว้

ทางด้านขวาจะปรากฏบนจอภาพ

ไฮไลต์หลายภาพแล้วกดC/

D

2 เลือกเลือกทีละภาพหรือเลือกช่วง

เลือกป้องกันในเมนูแสดงภาพและ

กดFn�เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงไว้

ทางด้านขวาหากต้องการเลือก

รูปภาพครั้งละหนึ่งภาพให้ไฮไลต์

เลือกทีละภาพกดC/D

แล้วดำเนินการขั้นตอนที่3หากต้องการเลือกรูปภาพโดยระบุช่วงให้

ไฮไลต์เลือกช่วงกดC/Dแล้วดำเนินการขั้นตอนที่3.1

3 เลือกภาพ

ใช้ปุ่มทิศทาง(หน้า37)เพื่อไฮไลต์

รูปภาพแล้วกดC/Dภาพที่

ป้องกันไว้จะถูกกำกับไว้ด้วยไอคอน

หากต้องการยกเลิกการป้องกัน

ออกจากภาพให้ไฮไลต์ภาพดังกล่าว

แล้วกดC/Dอีกครั้ง

4:3 N 
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เคล็ดลับ:การเลือกช่วง 

หากต้องการเปลี่ยนจากเลือกทีละภาพเป็นเลือกช่วงให้กดปุ่มADJ.
และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อไฮไลต์ภาพแรกของ

ช่วงแล้วกดC/Dเพื่อเลือก

ภาพที่เลือกจะถูกกำกับไว้ด้วยไอคอน

หากต้องการยกเลิกการเลือกภาพให้

กดปุ่มDISP.

4:3 N 

3.2ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อไฮไลต์ภาพสุดท้าย

แล้วกดC/Dเพื่อเลือก

ภาพที่เลือกจะถูกกำกับไว้ด้วยไอคอน



4:3 N 

ทำซ้ำขั้นตอนที่3.1–3.2เพื่อเลือกช่วงอื่นๆหรือกดปุ่มADJ.เพื่อเลือกหรือ
ยกเลิกการเลือกทีละภาพดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่3

4 กดปุ่มN

จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะที่กล้องทำการป้องกันไฟล์ที่

เลือกไว้จากนั้นกล้องจะกลับสู่การแสดงภาพตามปกติ

การป้องกันหรือการยกเลิกการป้องกันออกจากไฟล์ทั้งหมด

เมื่อต้องการป้องกันไฟล์ทั้งหมดให้เลือก

ป้องกันและกดFn�ไฮไลต์เลือกทั้งหมด

แล้วกดC/Dหากต้องการยกเลิก

การป้องกันออกจากไฟล์ทั้งหมดให้ไฮไลต์

ยกเลิกทั้งหมดแล้วกดC/D
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คัดลอกจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ด 

หากต้องการคัดลอกไฟล์ทั้งหมดจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ด

หน่วยความจำให้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในตัวกล้องแล้วเลือก

คัดลอกจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ดในเมนูแสดงภาพจะมี

ข้อความปรากฏบนจอภาพขณะที่ระบบทำการคัดลอกไฟล์และกล้องจะ

กลับสู่การแสดงภาพอีกครั้งเมื่อการคัดลอกเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ 

•หากพื้นที่ว่างในการ์ดหน่วยความจำมีไม่เพียงพอที่จะเก็บไฟล์ภาพทั้งหมดจาก

หน่วยความจำภายในได้จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพหากต้องการคัดลอก

เฉพาะไฟล์จำนวนหนึ่งที่มีขนาดพอดีกับพื้นที่ที่เหลืออยู่ให้ไฮไลต์ใช่แล้วกด

C/Dหากต้องการออกโดยไม่คัดลอกไฟล์ใดๆให้เลือกไม่

•ไฟล์จากการ์ดหน่วยความจำจะไม่สามารถคัดลอกไปที่หน่วยความจำภายในได้

DPOF

หากต้องการพิมพ์ภาพในการ์ดหน่วยความจำจากร้านค้าที่ให้บริการพิมพ์

ภาพอันดับแรกให้ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อสร้างรายการ“ลำดับการพิมพ์”

ดิจิตอลสำหรับภาพที่คุณต้องการสั่งพิมพ์และจำนวนภาพที่จะพิมพ์

จากนั้นนำการ์ดหน่วยความจำไปที่ศูนย์บริการพิมพ์ภาพดิจิตอลที่รองรับ

การใช้ระบบDPOFตามมาตรฐาน

หมายเหตุ 

หากเลือกไฟล์RAWสำหรับพิมพ์เฉพาะภาพJPEGเท่านั้นที่จะถูกพิมพ์

เคล็ดลับ:DPOF 

DPOF(DigitalPrintOrderFormat)เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการระบุภาพ

และจำนวนภาพที่จะพิมพ์ภาพที่เลือกไว้สำหรับพิมพ์จะถูกกำกับไว้ด้วย

สัญลักษณ์การพิมพ์DPOF(หน้า9)
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การเลือกภาพเพียงบางส่วนเพื่อสั่งพิมพ์

หากต้องการเพิ่มภาพหรือลบภาพออกจาก

ลำดับการพิมพ์ให้แสดงภาพบนจอภาพ

แล้วเลือกDPOFในเมนูแสดงภาพและกด

Fn�เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงไว้ทางด้านขวา

(หากภาพที่ต้องการไม่ปรากฏบนจอภาพให้

กดFn�หรือFn�เพื่อดูภาพอื่น)ไฮไลต์

1ไฟล์แล้วกดC/D

การเลือกภาพทั้งหมดเพื่อสั่งพิมพ์ 

เมื่อต้องการเลือกภาพทั้งหมดเพื่อสั่งพิมพ์

ให้เลือกDPOFและกดFn�ไฮไลต์เลือก

ทั้งหมดแล้วกดC/Dหากต้องการ

ลบภาพทั้งหมดออกจากลำดับการพิมพ์ให้

ไฮไลต์ยกเลิกทั้งหมดแล้วกดC/
D

การเลือกภาพหลายภาพเพื่อสั่งพิมพ์

การเลือกภาพที่จะพิมพ์ครั้งละหลายภาพ

1 เลือกDPOF

กดC/Dในการแสดงภาพ

แบบหลายภาพเพื่อแสดงเมนูแสดง

ภาพไฮไลต์DPOFแล้วกดFn�
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2 เลือกรูปภาพแล้วเลือกจำนวนที่จะพิมพ์

กดFn�หรือFn�เพื่อไฮไลต์ภาพอื่นๆเพิ่มแล้วกด+หรือ–เพื่อ

เลือกจำนวนที่จะพิมพ์หากต้องการลบภาพออกจากลำดับการพิมพ์

ให้กด–จนกระทั่งจนกระทั่งเลขศูนย์ปรากฏ

3 กดC/D

จะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะที่กล้องกำลังสร้างลำดับการ

พิมพ์จากนั้นกล้องจะกลับสู่หน้าจอแสดงภาพหลายภาพ

กู้ไฟล์ 

หากต้องการกู้ไฟล์ที่ลบทั้งหมดให้เลือกกู้ไฟล์ในเมนูแสดงภาพแล้วกด

Fn�ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นเลือกใช่จากนั้นกดC/D

หมายเหตุ 

หากไม่มีไฟล์ที่จะกู้จะมีข้อความปรากฏขึ้น

ข้อควรระวัง 

คุณจะไม่สามารถกู้ไฟล์ได้หลังจากที่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

•ปิดกล้อง

•เปลี่ยนจากโหมดแสดงภาพเป็นโหมดถ่ายภาพ

•ใช้ฟังก์ชันDPOF,ปรับขนาด,คัดลอกจากหน่วยความจำภายในไปยัง

การ์ด,แก้ภาพเอียง,ชดเชยความสว่าง,ชดเชยไวต์บาลานซ์หรือตัดภาพ

•ลบไฟล์ที่มีการตั้งค่าDPOF

•เริ่มใช้หน่วยความจำภายในหรือการ์ดหน่วยความจำSD

•ตั้งค่าหรือยกเลิกไฟล์สำหรับตั้งค่าฟังก์ชันปักหมุด

•ส่งออกไฟล์MPโดยใช้ส่งออกภาพนิ่ง
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การดูภาพบนหน้าจอโทรทัศน์

เมื่อต้องการดูภาพจากหน้าจอโทรทัศน์ให้เชื่อมต่อตัวกล้องกับโทรทัศน์

โดยใช้สายสัญญาณภาพ/เสียงที่ให้มาพร้อมกล้อง

1 ปิดกล้อง

ต้องแน่ใจว่าได้ปิดกล้องแล้วก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อหรือถอดสาย

สัญญาณภาพ/เสียงออก

2 ต่อสายสัญญาณภาพ/เสียงเข้ากับโทรทัศน์

เสียบขั้วต่อสีขาวเข้ากับช่องรับ

สัญญาณเสียงขั้วต่อสีเหลืองเข้ากับ

ช่องรับสัญญาณภาพต้องแน่ใจว่าได้

เสียบขั้วต่อเข้ากับช่องเสียบแน่นสนิท

ดีแล้วห้ามใช้แรงดัน

สัญญาณภาพ(สีเหลือง)

สัญญาณเสียง(สีขาว)

3 เชื่อมต่อตัวกล้อง

เปิดฝาปิดช่องเสียบแล้วเสียบสาย

สัญญาณที่ช่องเสียบสายสัญญาณ

ภาพ/เสียงห้ามใช้แรงดัน

4 ปรับช่องรับสัญญาณที่โทรทัศน์ไปที่ช่องวีดิโอ

เลือกสัญญาณภาพอ่านรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานโทรทัศน์

5 เปิดการทำงานของตัวกล้อง

กดปุ่ม6ชั่วขณะเพื่อเปิดกล้องในโหมดแสดงภาพระบบจะปิด

ระบบจะปิดจอภาพและลำโพงของตัวกล้องและจะแสดงภาพนิ่ง

และภาพยนตร์บนหน้าจอโทรทัศน์
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ข้อควรระวัง 

ห้ามใช้แรงดันหรือดึงสายสัญญาณภาพ/เสียงในขณะที่ยังเชื่อมต่อสายสัญญาณ

ดังกล่าวกับตัวกล้อง

หมายเหตุ 

•คุณสามารถเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับช่องรับสัญญาณภาพเข้ากับเครื่องบันทึก

วีดิโอและสามารถบันทึกภาพลงในแผ่นดีวีดีหรือวีดิโอได้

•ตัวกล้องเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ที่รองรับHDMIโดยใช้สายminiHDMI(จำหน่าย

แยกต่างหาก)อ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับโทรทัศน์

•หากเชื่อมต่อหรือถอดสายminiHDMIจอภาพจะเปลี่ยนเป็นมุมมองภาพแบบ

1เฟรมเมื่อเมนูปรากฏขึ้นจอภาพจะไม่เปลี่ยนเป็นมุมมองภาพแบบ1เฟรม

แม้ว่าจะเชื่อมต่อหรือถอดสายminiHDMIก็ตาม

•เมื่อเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สายminiHDMIเสียงการทำงานจะ

ปิดใช้งาน

•ตัวกล้องนี้รองรับมาตรฐานสัญญาณภาพต่อไปนี้(ใช้ในอเมริกาเหนือ

คาริบเบียนละตินอเมริกาบางส่วนและเอเชียตะวันออกบางประเทศ)และ

PAL(ใช้ในสหราชอาณาจักรและหลายๆประเทศในยุโรปออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์เอเชียและแอฟริกาบางส่วน)ไม่รองรับระบบSECAMก่อนจะขนส่ง

จากโรงงานกล้องนี้ได้รับการตั้งค่าให้ตรงกับมาตรฐานที่ใช้ในภูมิภาคหรือ

ประเทศของคุณคุณควรเลือกโหมดภาพที่เหมาะสมก่อนจะเชื่อมต่อกล้องกับ

อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานสัญญาณภาพแตกต่างกัน(หน้า149)
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การพิมพ์รูปภาพ

คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องกับเครื่องพิมพ์ได้โดยใช้สายUSBที่ให้มาพร้อม

กล้องและสามารถสั่งพิมพ์ภาพทางกล้องได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้

คอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง 

คุณไม่สามารถสั่งพิมพ์ภาพยนตร์ได้หากเลือกไฟล์RAWสำหรับพิมพ์เฉพาะ

ภาพJPEGเท่านั้นที่จะถูกพิมพ์

หมายเหตุ 

กล้องนี้รองรับระบบPictBridgeซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการ

พิมพ์ภาพโดยตรงซึ่งฟังก์ชันสั่งพิมพ์ภาพโดยตรงนี้จะสามารถใช้ได้กับเครื่อง

พิมพ์ที่รองรับระบบPictBridgeเท่านั้นอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มา

พร้อมกับเครื่องพิมพ์ว่ารองรับระบบPictBridgeหรือไม่

การเชื่อมต่อกล้อง

เชื่อมต่อกล้องกับเครื่องพิมพ์โดยใช้สายUSBที่ให้มาพร้อมกล้อง

1 ปิดกล้อง

ต้องแน่ใจว่าได้ปิดกล้องแล้วก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อหรือถอดสาย

USB

2 ต่อสายUSBเข้ากับเครื่องพิมพ์

ต่อสายUSBเข้ากับเครื่องพิมพ์แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
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3 เชื่อมต่อกล้อง

เปิดฝาปิดช่องเสียบแล้วเสียบสาย

สัญญาณที่ช่องเสียบสายUSB




กดปุ่มADJ.กล้องจะเปิดการทำงาน

และข้อความที่แสดงอยู่ทางด้านขวาจะ

ปรากฏบนจอภาพกดปุ่มADJ.อีกครั้ง

ทันที



หมายเหตุ 

หากคุณไม่กดปุ่มADJ.ในขณะที่ข้อความข้างต้นปรากฏบนจอภาพเมื่อ
เวลาผ่านไปสองวินาทีอาจมีข้อความอื่นซึ่งระบุว่ากล้องกำลังเชื่อมต่อกับ

คอมพิวเตอร์มาแทนที่ข้อความนั้นปิดกล้องแล้วกดปุ่มADJ.อีกครั้ง

ข้อความจะถูกแทนที่ด้วยจอแสดงPictBridge(หากจอแสดง

PictBridgeไม่ปรากฏขึ้นแสดงว่ากล้องกำลังสร้างการเชื่อมต่อกับ

เครื่องพิมพ์)

ข้อควรระวัง 

ห้ามใช้แรงดันเมื่อเชื่อมต่อสายUSBหรือเมื่อใช้งานกล้องโดยที่ต่อกับสายUSB

ไว้





���

การพ
ิม

พ
์รูป

ภ
าพ

 

การพิมพ์

คุณสามารถพิมพ์ภาพได้ครั้งละหนึ่งภาพหรือเลือกภาพหลายภาพสำหรับ

พิมพ์หากใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ในกล้องกล้องจะสั่งพิมพ์ภาพจาก

การ์ดหน่วยความจำแต่หากไม่ได้ใส่การ์ดกล้องจะสั่งพิมพ์ภาพจากหน่วย

ความจำภายใน

ข้อควรระวัง 

ห้ามถอดสายUSBขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน

หมายเหตุ 

หากมีข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนจอภาพขณะที่กำลังพิมพ์ภาพให้ตรวจสอบ

เครื่องพิมพ์และดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

การพิมพ์ภาพครั้งละหนึ่งภาพ 

การพิมพ์ภาพที่เลือกไว้

1 เลือกรูปภาพ

กดFn�หรือFn�จนกว่าภาพที่ต้องการ

ปรากฏขึ้นในจอแสดงPictBridge

แล้วกดปุ่มADJ.เมนูที่แสดงทาง

ด้านขวาจะปรากฏขึ้นบนจอภาพให้

ไฮไลต์1ไฟล์แล้วกดC/D



เคล็ดลับ:การพิมพ์ชุดสำเนาภาพทั้งหมด 

หากต้องการพิมพ์ชุดสำเนาภาพทั้งหมดให้กดปุ่มADJ.เพื่อแสดงตัวเลือก
ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วเลือกทุกไฟล์
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2 ปรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 
เมนูที่แสดงทางด้านขวาจะปรากฏบน

จอภาพไฮไลต์รายการแล้วกดFn�

เพื่อดูตัวเลือกที่สามารถเลือกใช้ได้

หรือเลือกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ค่าตั้ง

จากโรงงานกับเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่ใน


ขณะนั้น(ตัวเลือกที่เลือกใช้ได้อาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของเครื่องพิมพ์ที่ใช้รายการบางรายการที่เครื่องพิมพ์ไม่

รองรับจะไม่สามารถเลือกใช้ได้)กด+หรือ–เพื่อไฮไลต์ตัวเลือก

แล้วกดC/Dเพื่อเลือกและกลับไปยังเมนูพิมพ์โดยตรง

รายการ คำอธิบาย

ขนาดกระดาษ เลือกขนาดกระดาษ

ชนิดกระดาษ เลือกชนิดกระดาษ

รูปแบบ เลือกจำนวนภาพต่อหน้า

วันที่พิมพ์

ใส่เวลาและวันที่ที่บันทึกภาพอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการ

เลือกลำดับการแสดงตามเวลาและวันที่ได้ที่(หน้า20,149)

หากถ่ายภาพโดยใช้พิมพ์วันที่บนภาพ(หน้า84)เครื่องจะ

พิมพ์เฉพาะวันที่พิมพ์ลงบนภาพเท่านั้น

พิมพ์ชื่อไฟล์ ใส่ชื่อไฟล์

ปรับภาพดีที่สุด เลือกว่าจะปรับหรือไม่ปรับข้อมูลภาพให้ดีที่สุด

ขนาดพิมพ์ เลือกขนาดพิมพ์

คุณภาพพิมพ์ เลือกคุณภาพพิมพ์

รายงานพิมพ์* พิมพ์รายงาน

จำนวนพิมพ์ เลือกจำนวนภาพที่จะพิมพ์

ประหยัดหมึก* ใช้ปริมาณหมึกน้อยลงขณะพิมพ์ภาพ

1ด้าน/2ด้าน* พิมพ์ลงกระดาษเพียงด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน

* เฉพาะเครื่องพิมพ์Ricohเท่านั้นอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

http://www.ricoh.com/
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หมายเหตุ

หากต้องการเลือกตัวเลือกที่ไฮไลต์ไว้ให้

เป็นค่าตั้งจากโรงงานสำหรับเครื่องพิมพ์

ปัจจุบันเมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกล้อง

ให้กดปุ่มADJ.เมนูที่แสดงทางด้านขวาจะ
ปรากฏบนจอภาพไฮไลต์ใช่แล้วกด

C/Dเลือกไม่เพื่อออกโดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าตั้งจากโรงงาน

3 เริ่มพิมพ์ภาพ

หากต้องการเริ่มพิมพ์ภาพให้กดC/Dเมื่อเมนูพิมพ์

โดยตรงที่แสดงในขั้นตอนที่2ปรากฏบนจอภาพจะมีข้อความ

ปรากฏบนจอภาพขณะที่กำลังพิมพ์ภาพหากต้องการออกก่อนที่การ

พิมพ์ภาพจะเสร็จสมบูรณ์ให้กดปุ่มDISP.จอแสดงPictBridgeจะ

ปรากฏขึ้นเมื่อการพิมพ์ภาพเสร็จสมบูรณ์
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การพิมพ์ภาพหลายภาพ 

การพิมพ์ภาพหลายภาพ

1 กดปุ่มZ

ภาพจะปรากฏบนจอภาพแบบหลาย

ภาพ

2 เลือกภาพ

ไฮไลต์ภาพแล้วกดC/D



4:3 N 

3 เลือกจำนวนพิมพ์

กด+หรือ–เพื่อเลือกจำนวนที่จะ

พิมพ์ภาพที่เลือกไว้จะถูกกำกับไว้ด้วย

ไอคอน หากต้องการยกเลิกการ

เลือกภาพให้กด–จนกระทั่งเลขศูนย์

ปรากฏ



4 เลือกภาพเพิ่มเติม

กดFn�หรือFn�เพื่อไฮไลต์ภาพอื่นๆเพิ่มแล้วกด+หรือ–เพื่อ

เลือกจำนวนที่จะพิมพ์

5 ปรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

กดC/Dเพื่อแสดงเมนูพิมพ์โดยตรงปรับการตั้งค่าตามที่ได้

อธิบายไว้ในหน้า123

6 เริ่มพิมพ์ภาพ
หากต้องการเริ่มพิมพ์ภาพให้กดC/Dเมื่อเมนูพิมพ์
โดยตรงปรากฏบนจอภาพจะมีข้อความปรากฏบนจอภาพขณะที่
กำลังพิมพ์ภาพหากต้องการออกก่อนที่การพิมพ์ภาพจะเสร็จ
สมบูรณ์ให้กดปุ่มDISP.จอแสดงPictBridgeจะปรากฏขึ้นเมื่อการ
พิมพ์ภาพเสร็จสมบูรณ์
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การตั้งค่ากล้อง 

การตั้งค่ากล้อง

คุณสามารถเปิดใช้เมนูสำหรับแก้ไขการตั้งค่ากล้องจากเมนูถ่ายภาพและ

เมนูแสดงภาพได้(หน้า58และ101)

1 แสดงเมนู

กดC/Dเพื่อแสดงเมนูสำหรับโหมดปัจจุบันในหน้า58

(ในโหมดเลือกฉากแท็บMODEจะปรากฏขึ้นบนจอภาพ)

2 เลือกแท็บ

กดFn�เพื่อไฮไลต์แท็บสำหรับเมนู

ปัจจุบันแล้วกด+หรือ–เพื่อ

ไฮไลต์แท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุด(หน้า

127)หรือแท็บตั้งค่า(หน้า128)กด

Fn�เพื่อวางเคอร์เซอร์ลงในแท็บที่เลือก



1
2

1แท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุด

2แท็บตั้งค่า

3 เลือกรายการในเมนู

กด+หรือ–เพื่อไฮไลต์รายการในเมนู

แล้วกดFn�เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับ

รายการที่ไฮไลต์ไว้ 

4 เลือกตัวเลือก

กด+หรือ–เพื่อไฮไลต์ตัวเลือกแล้วกดC/Dเพื่อเลือก

และออกจากหน้านี้(ขั้นตอนในบางรายการอาจแตกต่างกันดู

รายการได้จากหน้าของรายการนั้นๆ)
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แท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุดประกอบไปด้วยตัวเลือกต่อไปนี้

ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

กำหนดค่าตั้งเอง — 129

เรียกดูค่าตั้งเอง — 131

แก้ไขค่าตั้งเอง — 132

ตั้งค่าการทำงาน

ปุ่มFn
ปิด 133

สมดุลแสงขาวใน

ค่าตั้งเอง
ปิด 133

ตั้งค่าผลักปุ่มADJ1 ไวต์บาลานซ์ 134

ตั้งค่าผลักปุ่มADJ2 ความไวแสง 134

ตั้งค่าผลักปุ่มADJ3 คุณภาพ 134

ตั้งค่าผลักปุ่มADJ4 ตั้งค่าภาพ 134

ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

ยืนยันชัตเตอร์ADJ ปิด 135

ตั้งค่าปุ่มFn� AF/MF 136

ตั้งค่าปุ่มFn� แฟลชปรับเอง 136

+ตั้งค่าปุ่ม+/– ชดเชยแสง 137

ตัวเลือกแป้นหมุน

ในโหมดดูภาพ
ค่าตั้ง1 138

ตัวเลือกบนแป้น

หมุนในโหมดM
ค่าตั้ง1 138

โหมดMแบบกด

ครั้งเดียว

ปรับช่อง

รับแสง
138
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การตั้งค่ากล้อง 

แท็บตั้งค่าประกอบไปด้วยตัวเลือกดังต่อไปนี้

ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

ฟอร์แมท[การ์ด] — 139

ฟอร์แมท[หน่วย

ความจำภายใน]
— 139

ความสว่างจอLCD — 139

ความโปร่งแสงหน้าจอDIRECT ปกติ 140

ระดับขั้นชดเชยแสง/แฟลช 1/3EV 140

ตั้งความไวแสงสูงอัตโนมัติ AUTO400 140

ไฟช่วยหาAF เปิด 140

โหมดพัก 5นาที 141

ปิดอัตโนมัติ 5นาที 141

จอแสดงภาพ LCD 141

ปรับแสงจอLCDอัตโนมัติ เปิด 142

เวลายืนยันภาพบนจอLCD 0.5วินาที 142

เสียงการทำงาน ทั้งหมด 142

ตั้งระดับเสียง (ปานกลาง) 142

ขยายสูงสุดโดยซูมครั้งเดียว 9.8เท่า 143

หมุนภาพอัตโนมัติ เปิด 143

ระยะถ่ายใกล้สุด แสดง 144

ตัวเลือก ค่าโรงงาน หน้า

ตั้งระดับ แสดง 144

ตัวเลือกแสดงตาราง

การจัดภาพ
 144

แสดงการตั้งค่าปุ่มFn เปิด 145

แสดงชื่อค่าตั้งเอง ปิด 145

เฟรมแสดงข้อมูลการ

ถ่ายภาพ
ปิด 145

CL-BKTขาวดำ(TE) เปิด 146

ตั้งชุดแถบสี sRGB 146

ภาพดิจิตอลซูม ปกติ 147

บันทึกตำแหน่งเมนูเคอร์เซอร์ ปิด 147

หมายเลขลำดับของการ์ด เปิด 148

ตั้งวันที่ — 149

Language/L (แตกต่างกัน*) 149

โหมดสัญญาณวีดิโอออก (แตกต่างกัน*) 149

สัญญาณHDMI อัตโนมัติ 149

การเรียกใช้ค่าตั้งเริ่มต้น ตัวกล้อง 150

* แตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาคที่จัด

จำหน่าย


ข้อควรระวัง 

•ตัวเลือกที่ปรากฏในแท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุดและแท็บตั้งค่าอาจแตกต่างกัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าชุดกล้องประกอบอยู่กับตัวกล้องหรือไม่

•ตัวเลือกที่ปรากฏในแท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุดและแท็บตั้งค่าอาจแตกต่างกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดกล้อง
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การตั้งค่ากล้อง 

ตั้งค่าเมนูแถวบนสุด

กำหนดค่าตั้งเอง 

คุณสามารถเรียกดูการตั้งค่าที่ถูกบันทึกโดยใช้กำหนดค่าตั้งเองได้โดย
หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่MY�,MY�หรือMY�ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างและ
เรียกดูค่าต่างๆที่ตั้งไว้สำหรับสภาวะการถ่ายภาพที่เรียกใช้บ่อยได้ถึงหกค่า

1 ปรับการตั้งค่า
กำหนดให้กล้องใช้การตั้งค่าที่ต้องการต่อไปนี้คือตัวอย่างของการ
ตั้งค่าบางประการที่สามารถบันทึกในการตั้งค่าเอง:
•การตั้งค่ากล้อง:โหมดถ่ายภาพ(โหมด5,P,A,S,Mหรือ
4),ตำแหน่งซูม(ในโหมด4),ช่องรับแสง(ในโหมดA
และM),ความเร็วชัตเตอร์(ในโหมดSและM),โหมดปรับโฟกัส
เองโหมดถ่ายภาพระยะใกล้โหมดแฟลชโหมดตั้งเวลาถ่ายภาพ
ด้วยตนเองและโหมดแสดงภาพ

•ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพ:ตัวเลือกทั้งหมดยกเว้นถ่ายภาพตาม
ช่วงเวลาปรับช่องรับแสงอัตโนมัติและเปลี่ยนโหมดถ่าย
ภาพคุณสามารถกำหนดการชดเชยไวต์บาลานซ์ได้หากเปิดใช้
สมดุลแสงขาวในค่าตั้งเอง(หน้า133)

•ตัวเลือกตั้งค่า:ตั้งค่าปุ่มFn�/ตั้งค่าปุ่มFn�(หากเปิดใช้ตั้งค่า
การทำงานปุ่มFnดูหน้า133),ตั้งค่าปุ่ม+/–,ตั้งความไวแสงสูง
อัตโนมัติ,ระดับขั้นชดเชยแสง/แฟลช,ระยะถ่ายใกล้สุดตั้ง
ระดับ,ตัวเลือกแสดงตารางการจัดภาพ,เฟรมแสดงข้อมูล
การถ่ายภาพ,CL-BKTขาวดำ(TE),และภาพดิจิตอลซูม

หมายเหตุ 

การตั้งค่าที่สามารถบันทึกในการตั้งค่าเองแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ

ชุดกล้องอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง
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การตั้งค่ากล้อง 

2 เลือกกำหนดค่าตั้งเอง

ไฮไลต์กำหนดค่าตั้งเองในแท็บตั้ง

ค่าเมนูแถวบนสุดแล้วกดFn�




3 บันทึกการตั้งค่า

หากต้องการกำหนดการตั้งค่าให้กับ

MY�,MY�หรือMY�ที่แป้นหมุนเลือก

โหมดให้ไฮไลต์MY�,MY�หรือMY�

แล้วกดC/D(หากต้องการ

ออกโดยไม่บันทึกการตั้งค่าให้กดปุ่ม

DISP.)




หากต้องการบันทึกการตั้งค่าลงใน

“กล่องบันทึก”เพื่อที่จะเรียกดูและ

กำหนดค่าให้กับแป้นหมุนเลือกโหมด

ในวันอื่น(หน้า131)ให้เลือกกล่อง

บันทึกค่าตั้งเองแล้วกดFn�ไฮไลต์

กล่องบันทึกที่ต้องการแล้วกด

C/D



กล้องจะตั้งชื่อให้กับกล่องบันทึกที่ไม่

ได้ตั้งชื่อโดยใช้วันที่ปัจจุบันหากมีการ

ตั้งชื่อให้กับกล่องบันทึกแล้วกรอบ

ข้อความที่แสดงทางด้านขวาจะปรากฏ

บนจอภาพเลือกใช่เพื่อใช้ชื่อปัจจุบัน

ไม่เพื่อใช้ชื่อที่ยึดจากวันที่ปัจจุบัน
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การตั้งค่ากล้อง 

เรียกดูค่าตั้งเอง 

คัดลอกการตั้งค่าจาก“กล่องบันทึก”ไปที่MY�,MY�หรือMY�

เลือกเรียกดูค่าตั้งเองในแท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุดกดFn�และปฏิบัติ

ตามขั้นตอนด้านล่าง

1 เลือกพื้นที่การบันทึก
ไฮไลต์พื้นที่สำหรับค่าที่บันทึก(MY�,

MY�หรือMY�)แล้วกดFn�




2 เลือกแหล่งข้อมูล

ไฮไลต์การตั้งค่าที่จะกำหนดให้กับ

ตำแหน่งที่ได้เลือกไว้บนแป้นหมุนเลือก

โหมดแล้วกดC/D




หากต้องการออกโดยไม่กำหนดค่าให้กับแป้นหมุนเลือกโหมดให้กดปุ่มDISP.

ข้อควรระวัง 

หากใช้แก้ไขค่าตั้งเองเพื่อแก้ไขกล่องบันทึกปัจจุบันที่กำหนดให้กับแป้นหมุน

เลือกโหมดการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกนำมาใช้เมื่อคุณหมุนแป้นเลือกโหมด

ไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ให้กับกล่องบันทึกอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนการตั้ง

ค่าที่กำหนดให้กับMY�,MY�หรือMY�โดยตรงจะไม่ส่งผลต่อกล่องบันทึกที่
กำหนดให้กับแป้นหมุนเลือกโหมดในขณะนั้นและหากมีการเปลี่ยนแปลงกล่อง

บันทึกในภายหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่มีผลต่อการตั้งค่าที่กำหนดให้กับ

MY�,MY�หรือMY�
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การตั้งค่ากล้อง 

แก้ไขค่าตั้งเอง 

แก้ไขและเปลี่ยนชื่อการตั้งค่าที่บันทึกด้วยกำหนดค่าตั้งเอง

เลือกแก้ไขค่าตั้งเองในแท็บตั้งค่าเมนูแถวบนสุดกดFn�และปฏิบัติ

ตามขั้นตอนด้านล่าง

1 เลือกการตั้งค่า

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าให้กับMY�,

MY�หรือMY�ที่แป้นหมุนเลือกโหมด

ให้ไฮไลต์MY�,MY�หรือMY�แล้วกด
Fn�





 
หากต้องการแก้ไขการตั้งค่า“กล่อง

บันทึก”ให้เลือกกล่องบันทึกค่าตั้ง

เองแล้วกดFn�ไฮไลต์กล่องบันทึกที่

ต้องการแล้วกดFn�


2 แก้ไขการตั้งค่า 



กด+หรือ–เพื่อไฮไลต์รายการแล้ว

กดFn�เพื่อแก้ไข(อ่านรายละเอียด

เพิ่มเติมได้จากหัวข้อของแต่ละรายการ

ที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้)หลังจากที่แก้ไข

แต่ละรายการแล้วให้กดFn�เพื่อกลับ





สู่รายการตั้งค่าซึ่งคุณจะสามารถแก้ไขค่าอื่นๆเพิ่มเติมได้

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

กดC/Dเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก(หากต้องการ

ออกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงให้กดปุ่มDISP.)
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การตั้งค่ากล้อง 
เคล็ดลับ:การตั้งชื่อค่าตั้งเอง 

เลือกชื่อในขั้นตอนที่2เพื่อเปลี่ยนชื่อการตั้งค่า

ชื่อปัจจุบันจะถูกไฮไลต์ไว้ในตำแหน่งชื่อหาก

ต้องการแก้ไขชื่อปัจจุบันให้กดFn�หรือFn�
เพื่อจัดตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งชื่อแล้วกด

–เพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งแป้นพิมพ์(หาก
ต้องการลบชื่อปัจจุบันให้กด–ในขณะที่ชื่อ
ดังกล่าวได้ถูกไฮไลต์ไว้)ไฮไลต์ตัวอักษรโดยใช้

+,–,Fn�หรือFn�แล้วกดC/D



พื้นที่ชื่อ



พื้นที่คีย์บอร์ด


เพื่อป้อนตัวอักษรที่ไฮไลต์ไว้ตามตำแหน่งเคอร์เซอร์ในปัจจุบัน(หากต้องการลบ

ตัวอักษรที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบันให้เลือก[ลบ])กดปุ่มtเพื่อเปลี่ยนไป

มาระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กชื่อมีความยาวได้สูงสุด32ตัวอักษร

กดปุ่มADJ.เพื่อออกหรือกดปุ่มDISP.เพื่อออกโดยไม่เปลี่ยนชื่อการตั้งค่า

ตั้งค่าการทำงานปุ่มFn 

เลือกเปิดเพื่อบันทึกการตั้งค่าที่กำหนดให้กับปุ่มFn(หน้า136)ให้

สามารถใช้ร่วมในMYที่บันทึกไว้ในกำหนดค่าตั้งเอง

สมดุลแสงขาวในค่าตั้งเอง 

เลือกเปิดเพื่อบันทึกการตั้งค่าชดเชยไวต์บาลานซ์(หน้า89)ให้สามารถ

ใช้ร่วมในMYที่บันทึกไว้ในกำหนดค่าตั้งเอง
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การตั้งค่ากล้อง 

ตั้งค่าผลักปุ่มADJ 

กำหนดตัวเลือกที่ใช้งานบ่อยได้ถึงสี่ตัวเลือกให้กับปุ่มADJ.เพื่อความ

สะดวกต่อการเรียกใช้งานเมื่อกล้องอยู่ในโหมด5,P,A,SและMตาม

ค่าตั้งจากโรงงานคุณสามารถใช้ปุ่มADJ.สำหรับไวต์บาลานซ์(หน้า86),

ตั้งค่าความไวแสง(หน้า90),คุณภาพ(หน้า61)และตั้งค่าภาพ(หน้า

71)โดยสามารถกำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ชดเชยไวต์บาลานซ์(หน้า89),

โฟกัส(หน้า64),วัดแสง(หน้า70),ต่อเนื่อง(หน้า73),ถ่ายคร่อม(หน้า

75),ชดเชยแฟลช(หน้า78),ตั้งค่าแสงแฟลชเอง(หน้า79)และชดเชย

แสง(หน้า85)

ในโหมด4คุณสามารถใช้ปุ่มADJ.เพื่อเลือกไวต์บาลานซ์และ

ชดเชยแสง(ชดเชยแสงไม่สามารถใช้ได้ในโหมดภาพยนตร์)
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การตั้งค่ากล้อง 

การใช้ปุ่มADJ.

การเลือกตัวเลือกปัจจุบันที่กำหนดให้กับปุ่มADJ.

1 แสดงตัวเลือก

กดปุ่มADJ.ในโหมดถ่ายภาพแล้วกดปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาหรือกด

Fn�หรือFn�เพื่อดูตัวเลือกต่างๆที่กำหนดให้กับปุ่ม

  ค่าตั้ง1  คา่ตัง้2

















ค่าตั้ง4






ค่าตั้ง3

2 เลือกตัวเลือก

กด+หรือ–เพื่อไฮไลต์ตัวเลือกแล้วกดปุ่มADJ.หรือกดC/

D

เคล็ดลับ 

กดปุ่มADJ.ค้างไว้เพื่อเปิดดูตัวเลือกที่มีให้อย่างรวดเร็ว

ยืนยันชัตเตอร์ADJ 

เลือกเปิดเพื่อใช้ปุ่มลั่นชัตเตอร์ในการเลือกตัวเลือกที่ไฮไลต์ไว้ในโหมด
ADJ.
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การตั้งค่ากล้อง 

ตั้งค่าปุ่มFn1/Fn2 

เลือกฟังก์ชันที่จะกำหนดให้กับปุ่มFn�และ

Fn�ด้วยตั้งค่าปุ่มFn�/Fn�ในแท็บตั้งค่า

เมนูแถวบนสุด

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ให้กับปุ่ม

Fn�และFn�





ตัวเลือก คำอธิบาย

AF/MF เปลีย่นไปมาระหวา่งAFหลายจดุหรอืAFเฉพาะจดุและปรบัโฟกสัเอง(หนา้64)*1,3

AF/Snap เปลี่ยนไปมาระหว่างAFหลายจุดหรือAFเฉพาะจุดและโฟกัสในระยะSnap(หน้า64)*4

AEล็อค ล็อคค่าแสง*2,5

JPEG>RAW*10 หากเลือกตัวเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่RAWสำหรับคุณภาพ/ขนาดภาพการกด

ปุ่มFnจะเลือกตัวเลือกRAWด้วยอัตราส่วนภาพเดียวกัน(หน้า61)*5,6

สี>ขาวดำ เลือกขาวดำสำหรับตั้งค่าภาพ(หน้า71)*7

สี>TE เลือกขาวดำ(TE)สำหรับตั้งค่าภาพ(หน้า71)*7

ชดเชยแสง แสดงแถบเลื่อนการชดเชยแสง(หน้า85)*5

ไวต์บาลานซ์ แสดงตัวเลือกไวต์บาลานซ์(หน้า86)

แก้ไวต์บาลานซ์แสดงตัวควบคุมชดเชยไวต์บาลานซ์(หน้า89)*9

ความไวแสง แสดงตัวเลือกความไวแสง(หน้า90)*7

คุณภาพ แสดงตัวเลือกคุณภาพ/ขนาดภาพ(หน้า61)

โฟกัส แสดงตัวเลือกโฟกัส(หน้า64)*4

ตั้งค่าภาพ แสดงตัวเลือกตั้งค่าภาพ(หน้า71)*7

วัดแสง แสดงตัวเลือกวัดแสง(หน้า70)*7

ต่อเนื่อง แสดงตัวเลือกถ่ายภาพต่อเนื่อง(หน้า73)*8

ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ แสดงตัวเลือกถ่ายคร่อมอัตโนมัติ(หน้า75)*8

ตำแหน่งมาโครจัดตำแหน่งโฟกัสในโหมดถ่ายภาพระยะใกล้(หน้า68)*3
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การตั้งค่ากล้อง 
ตัวเลือก คำอธิบาย

ชดเชยแฟลช แสดงแถบเลื่อนการชดเชยแฟลช(หน้า78)*4,5

ค่าแสงแฟลช ปรับกำลังแฟลชเอง(หน้า79)*8

*1 หากล็อคโฟกัสในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ(หน้า64)การเลือกปรับโฟกัสเองจะตั้งค่าระยะ

โฟกัสตามระยะที่ล็อคโฟกัสไว้
*2 ค่าแสงจะไม่สามารถล็อคได้ในโหมดMการกดปุ่มFnในโหมดMจะตั้งค่าความ
เร็วชัตเตอร์และช่องรับแสงให้เป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่

เหมาะสมที่สุด
*3 ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเลือกบุคคลกีฬาทิวทัศน์หรือกลางคืนในโหมด4
*4 ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเลือกทิวทัศน์ในโหมด4
*5 ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเลือกภาพยนตร์ในโหมด4
*6 ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเลือกแก้ภาพเอียงในโหมด4
*7 ไม่สามารถใช้ได้ในโหมด4อื่นๆที่ไม่ใช่แก้ภาพเอียง
*8 ไม่สามารถใช้ได้ในโหมด4
*9 ไม่สามารถใช้ได้ในโหมด4อื่นๆที่ไม่ใช่ภาพยนตร์
*10ขนาดภาพของไฟล์ที่เปลี่ยนเป็นRAWจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่

เลือกไว้ในคุณภาพ/ขนาดภาพ

การตั้งค่าคุณภาพ/ขนาดภาพ ขนาดข้อมูลRAW

L(16:9),M(16:9),5M,3M,1M,VGA RAW(16:9)

L(4:3),M(4:3) RAW(4:3)

L(3:2),M(3:2) RAW(3:2)

L(1:1),M(1:1) RAW(1:1)

ตามค่าตั้งจากโรงงานAF/MFถูกกำหนดให้กับปุ่มFn�และค่าแสงแฟลช

ให้กับปุ่มFn�

ตั้งค่าปุ่ม+/– 

เลือกฟังก์ชันที่จะกำหนดให้กับปุ่ม+และ–เลือกจากปิด,ชดเชยแฟลช

(หน้า78),ค่าแสงแฟลช(หน้า79)และชดเชยแสง(หน้า85)
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การตั้งค่ากล้อง 

ตัวเลือกแป้นหมุนในโหมดดูภาพ/ตัวเลือกบนแป้นหมุนในโหมดM

เลือกฟังก์ชันที่จะกำหนดให้กับปุ่มADJ.และแป้นหมุนขึ้น-ลงสำหรับการ

ซูมภาพที่แสดงและในโหมดM


ตัวเลือกแป้นหมุนในโหมดดูภาพ ตัวเลือกบนแป้นหมุนในโหมดM

ค่าตั้ง1 ค่าตั้ง2 ค่าตั้ง1 ค่าตั้ง2

ปุ่ม

ADJ.
เฟรมก่อนหน้า/ถัดไป เลื่อนไปทางซ้าย/ขวา ความเร็วชัตเตอร์ ช่องรับแสง

แป้น

หมุน

ขึ้น-ลง

ย่อ/ขยาย เลื่อนขึ้น/ลง ช่องรับแสง ความเร็วชัตเตอร์

โหมดMแบบกดครั้งเดียว 

เมื่อกำหนดการชดเชยแสงให้กับปุ่ม+และ–(หน้า137)หรือกำหนดAE

ล็อคให้กับปุ่มFn�และFn�(หน้า136)การกดปุ่มที่กำหนดในโหมดตั้งค่า

แสงเองจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และ/หรือช่องรับแสงให้เป็นค่าที่ใกล้เคียง

กับค่าที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุดเลือกการตั้งค่าจาก

ตัวเลือกต่อไปนี้
•ปรับช่องรับแสง:กล้องจะยังใช้ค่าช่องรับแสงที่เลือกไว้แต่จะปรับ
ความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุด

•ควบคุมชัตเตอร:์กล้องจะยังใช้ค่าความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกไว้แต่จะ
ปรับช่องรับแสงเพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุด

•โปรแกรม:กล้องจะปรับค่าช่องรับแสงและความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้
ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุด

หมายเหตุ 

ในโหมดตั้งค่าแสงเองปุ่ม+และ–จะไม่สามารถใช้ควบคุมการชดเชยแสงได้
รวมทั้งปุ่มFnก็ไม่สามารถใช้ควบคุมAEล็อคได้
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การตั้งค่ากล้อง 

ตั้งค่า

ฟอร์แมท[การ์ด]/ฟอร์แมท[หน่วยความจำภายใน] 

เลือกฟอร์แมท[การ์ด]เพื่อฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำก่อนจะใช้งาน

ครั้งแรกหลังจากที่ใช้การ์ดดังกล่าวกับอุปกรณ์อื่นหรือหากมีข้อความแจ้ง

การ์ดขัดข้องปรากฏบนจอภาพหลังจากใส่การ์ดลงในกล้องเลือก

ฟอร์แมท[หน่วยความจำภายใน]หากมีข้อความปรากฏบนจอภาพขอ

ให้คุณฟอร์แมทหน่วยความจำภายใน

ข้อควรระวัง 

•การฟอร์แมทถาวรจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากการ์ดหรือหน่วยความจำภายใน

ก่อนทำการฟอร์แมทควรคัดลอกข้อมูลต่างๆที่คุณต้องการเก็บไว้ใน

คอมพิวเตอร์(หน้า151)

•การเลือกฟอร์แมท[การ์ด]โดยที่ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ในกล้องจะ

ทำให้มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนจอภาพปิดกล้องแล้วใส่การ์ด

หน่วยความจำ

เคล็ดลับ:การป้องกันการบันทึกทับ 

หากต้องการป้องกันไม่ให้การ์ดหน่วยความจำถูกฟอร์แมทให้ดันตัวล็อคป้องกัน

การบันทึกทับไปที่ตำแหน่ง“LOCK”(หน้า16)ดันตัวล็อคกลับไปที่ตำแหน่งเดิม

เมื่อต้องการใช้งานการ์ดตามปกติ

ความสว่างจอLCD 

การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้มีแผงควบคุม

ตามที่แสดงไว้ทางด้านขวาปรากฏบนจอภาพ

กด+หรือ–เพื่อปรับความสว่างของจอภาพ

แล้วกดC/Dเพื่อกลับสู่เมนูตั้งค่า

กดC/Dอีกครั้งเพื่อออกไปยังโหมด

ถ่ายภาพหรือโหมดแสดงภาพ
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การตั้งค่ากล้อง 

หมายเหตุ 

หน้าจอความสว่างจะแสดงภาพที่มองผ่านเลนส์(โหมดถ่ายภาพ)หรือภาพที่ดู

ล่าสุด(โหมดแสดงภาพซึ่งจะไม่มีภาพแสดงบนหน้าจอความสว่างหากไม่มีไฟล์

ภาพที่สามารถเปิดเล่นได้)

ความโปร่งแสงหน้าจอDIRECT 

เลือกความหนาแน่นของภาพฉากหลังที่แสดงบนหน้าจอDIRECTจาก

เข้มปกติอ่อนหรือปิดภาพ

ระดับขั้นชดเชยแสง/แฟลช 

เลือกค่าระดับขั้นสำหรับชดเชยแสงและชดเชยแฟลชเลือกจากค่า1/2EV

หรือ1/3EV
หมายเหตุ 

ในโหมดควบคุมชัตเตอร์กล้องจะตั้งระดับขั้นไว้ที่1/3EVแม้ว่าจะเลือก1/2EV

ไว้สำหรับระดับขั้นชดเชยแสง/แฟลช

ตั้งความไวแสงสูงอัตโนมัติ 

เลือกความไวแสงสูงสุดที่กล้องเลือกไว้เมื่อเลือกค่าความไวแสงสูงไว้

สำหรับตั้งค่าความไวแสงในเมนูถ่ายภาพ(หน้า90)เลือกการตั้งค่าจาก

ISO200(AUTO200),400(AUTO400),800(AUTO800),1600

(AUTO1600)หรือ3200(AUTO3200)
หมายเหตุ 

สัญญาณรบกวน(ความแปรผันแบบสุ่มระหว่างสีกับความสว่าง)อาจปรากฏขึ้น

ในภาพที่ถ่ายโดยใช้ความไวแสงสูง

ไฟช่วยหาAF 

หากเลือกเปิดไฟช่วยหาAFจะสว่างขึ้นเพื่อช่วยในการปรับโฟกัสในกรณี

ที่วัตถุต้นแบบค่อนข้างมืด
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การตั้งค่ากล้อง 

โหมดพัก 

เลือกการหน่วงเวลาก่อนที่จอภาพจะเข้าสู่โหมดพักเลือกจากปิด,

1นาท,ี5นาทีหรือ30นาทีกดปุ่มใดๆไฟแฟลช/โฟกัสอัตโนมัติจะสว่าง

ขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดพักเพื่อยกเลิกโหมดพัก

ข้อควรระวัง 

•ตัวกล้องจะไม่เข้าสู่โหมดพักเมื่อ:

 •เมนูถ่ายภาพแสดงภาพตั้งค่าเมนูแถวบนสุดหรือตั้งค่าปรากฏบนจอภาพ

 •เปิดตัวกล้องโดยกดปุ่ม6ในขณะที่สวิตช์POWERอยู่ที่OFF

•เลนส์ของชุดกล้องจะไม่หดตัวในโหมดพัก

ปิดอัตโนมัติ 

เลือกการหน่วงเวลาก่อนที่กล้องจะปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัด

พลังงานเมื่อไม่มีการใช้งานใดๆเลือกจากปิด(กล้องจะไม่ปิดเองโดย

อัตโนมัติ),1นาที,5นาทีและ30นาที

หมายเหตุ 

เมื่อตั้งค่าโหมดพักและปิดอัตโนมัติปิดอัตโนมัติจะทำงานหลังจากเลยเวลา

ที่กำหนดไว้สำหรับโหมดพัก

จอแสดงภาพ 

เลือกหน้าจอเพื่อแสดงรูปภาพจากLCD(จอภาพ)หรือVF(ช่องมอง

ภาพ)เมื่อประกอบช่องมองภาพLCD(VF-2)เข้ากับตัวกล้อง

เมื่อไม่ได้ประกอบช่องมองภาพเข้ากับตัวกล้องภาพที่แสดงจะปรากฏใน

จอภาพไม่ว่าการตั้งค่าจอแสดงภาพจะเป็นแบบใด
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การตั้งค่ากล้อง 

ปรับแสงจอLCDอัตโนมัติ 

หากเลือกเปิดจอภาพจะหรี่ลงเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ขยับกล้อง

ประมาณห้าวินาทีในโหมดถ่ายภาพขยับกล้องหรือกดปุ่มใดๆเพื่อให้

จอภาพสว่างดังเดิม

เวลายืนยันภาพบนจอLCD 

เลือกระยะเวลาที่จะให้ภาพปรากฏบนจอภาพหลังจากถ่ายภาพได้ทันทีเลือก

จาก0.5,1,2และ3วินาทีเปิดค้าง(ภาพจะแสดงบนจอภาพจนกว่าจะกด

ปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและสามารถลบภาพหรือซูมภาพที่แสดงได้ดูหน้า

38และ39)และปิด(ภาพจะไม่แสดงบนจอภาพหลังจากถ่ายภาพเสร็จ)

เสียงการทำงาน 

เลือกเวลาที่กล้องเปิดเสียงการทำงาน

ตัวเลือก คำอธิบาย

ทั้งหมด

เสียงจะทำงานเมื่อเปิดเครื่องเมื่อลั่นชัตเตอร์เมื่อโฟกัสภาพและเมื่อเกิดข้อ

ผิดพลาดขึ้นหากเลือกเสียงหรือแสดง+เสียงไว้สำหรับตั้งระดับ(หน้า

32)กล้องจะส่งเสียงบิ๊บเป็นระยะๆเมื่อตั้งระดับกล้อง

เสียงตัว

ตั้งระดับ

หากเลือกเสียงหรือแสดง+เสียงไว้สำหรับตั้งระดับกล้องจะส่งเสียงบิ๊บ

เป็นระยะๆเมื่อตั้งระดับกล้อง

เสียง

ชัตเตอร์

เสียงจะดังขึ้นเมื่อลั่นชัตเตอร์หรือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหากเลือกเสียงหรือ

แสดง+เสียงไว้สำหรับตั้งระดับกล้องจะส่งเสียงบิ๊บเป็นระยะๆเมื่อตั้งระดับกล้อง

ตั้งระดับเสียง 

เลือกระดับความดังของเสียงที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ“เสียงการทำงาน”

เลือกจาก (ปิด), (ต่ำ), (ปานกลาง)

และ (สูง)
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การตั้งค่ากล้อง 

ขยายสูงสุดโดยซูมครั้งเดียว 

เลือกอัตราการขยายภาพที่จะปรากฏบนจอภาพเมื่อขยายภาพโดยใช้ปุ่ม

C/Dหรือปุ่มADJ.(หน้า38)เลือกจาก5.7เท่า,9.8เท่าและ16เท่า

หมายเหตุ 

•อัตราส่วนการขยายภาพสูงสุดจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด
ภาพ(หน้า38)

•หากอัตราส่วนการขยายภาพสูงสุดของขนาดภาพน้อยกว่าการตั้งค่าที่

ระบุไว้ในขยายสูงสุดโดยซูมครั้งเดียวคุณสามารถขยายภาพที่

อัตราส่วนสูงสุดสำหรับขนาดภาพนั้น(หน้า38)

หมุนภาพอัตโนมัติ 

เลือกเปิดเพื่อให้กล้องแสดงภาพตามทิศทางที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ขณะที่กล้องอยู่ในโหมดแสดงภาพ

ข้อควรระวัง 

ภาพยนตร์รูปภาพที่ถ่ายโดยใช้เพิ่มต่อเนื่องM(หน้า73)และภาพที่ถ่ายโดย

กลับหัวกล้องลงหรือเอียงกล้องไปข้างหน้าหรือข้างหลังอย่างรวดเร็วจะไม่หมุน

กล้องจะไม่หมุนทิศทางภาพเมื่อชุดกล้องไม่ประกอบอยู่กับตัวกล้องขณะฉาย

สไลด์เมื่ออยู่ในโหมดแสดงหลายภาพหรือเมื่อแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์รวม

ทั้งจะไม่หมุนทิศทางภาพที่ถ่ายโดยกลับหัวกล้องลงหรือหากหมุนกล้องในขณะที่

ดูภาพแบบซูมหรือขณะที่กล้องกำลังแก้ภาพเอียง

หมายเหตุ 

ในระหว่างถ่ายคร่อมหรือเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ต่อเนื่องกล้องจะบันทึกเฉพาะ

ทิศทางของภาพแรกในแต่ละชุดเท่านั้นกล้องจะไม่แสดงภาพที่เหลืออยู่บน

จอภาพในทิศทางที่ถูกต้องหากมีการหมุนกล้องไปมาขณะถ่ายภาพ
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การตั้งค่ากล้อง 

ระยะถ่ายใกล้สุด 

เลือกแสดงเพื่อแสดงระยะถ่ายใกล้สุดบนจอภาพ

ตั้งระดับ 

กล้องจะใช้มาตรวัดระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์และเสียงเพื่อแจ้งให้คุณทราบ

ว่าภาพได้ระดับในระหว่างการถ่ายภาพหรือไม่เลือกการตั้งค่ามาตรวัด

ระดับน้ำอิเลคทรอนิคส์(หน้า32)

ตัวเลือกแสดงตารางการจัดภาพ

เลือกชนิดของเส้นตารางที่มีให้ในโหมดถ่ายภาพ(หน้า42)

รายการ คำอธิบาย



ตารางแบบแบ่งช่องออกเป็นสามส่วนสำหรับการจัด

องค์ประกอบภาพแบบ“จุดตัดเก้าช่อง”(RuleofThirds)

ตารางแบบแบ่งช่องออกเป็นสี่ส่วนโดยมีเส้นเฉียงสองเส้น

วางทแยงจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งจะทำให้หาตำแหน่ง

กึ่งกลางของวัตถุต้นแบบได้ง่ายขึ้นใช้สำหรับการถ่ายภาพ

สถาปัตยกรรมหรือการถ่ายภาพสินค้าเพื่อจัดแสดง



ตารางแบบแบ่งช่องออกเป็นสองส่วนโดยให้จุดกึ่งกลาง

ของเฟรมด้านซ้ายว่างเปล่าเพื่อให้สะดวกต่อการดูวัตถุ

ต้นแบบใช้ในกรณีที่วัตถุต้นแบบมีการเคลื่อนไหว
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การตั้งค่ากล้อง 

แสดงการตั้งค่าปุ่มFn 

เลือกเปิดเพื่อแสดงตัวเลือกปัจจุบันที่

กำหนดให้กับปุ่มFnเมื่อเปิดกล้องเมื่อเลือก

โหมดถ่ายภาพหรือเมื่อเลือกโหมดใหม่ให้

กับแป้นหมุนเลือกโหมด



4:3 N 



แสดงชื่อค่าตั้งเอง 

เลือกเปิดเพื่อแสดงชื่อการตั้งค่าที่กำหนด

ให้กับตำแหน่งปัจจุบันที่แป้นหมุนเลือก

โหมดเมื่อหมุนแป้นไปที่MY�,MY�หรือ
MY�



2010

4:3 N 



เฟรมแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ 

เลือกเปิดเพื่อแสดงไอคอนถ่ายภาพใน

เฟรมที่ล้อมรอบภาพผ่านเลนส์(หน้า8)ซึ่ง

จะทำให้จัดกรอบภาพบนจอภาพได้ง่ายยิ่ง

ขึ้นเฟรมจะไม่ปรากฏในโหมดภาพยนตร์



4:3 N 
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การตั้งค่ากล้อง 

CL-BKTขาวดำ(TE) 

เลือกจำนวนและชนิดของภาพที่จะสร้างโดยใช้การถ่ายภาพคร่อมสี(หน้า

77)เลือกเปิดเพื่อบันทึกภาพแต่ละภาพออกมาเป็นสามภาพ(ภาพแรก

จะเป็นภาพขาวดำภาพที่สองเป็นภาพสีและภาพที่สามจะเป็นภาพ

โมโนโครม)ปิดเพื่อบันทึกสำเนาภาพออกมาเป็นสองภาพ(ภาพแรกเป็น

ภาพขาวดำส่วนภาพที่สองเป็นภาพสี)

หมายเหตุ 

ไม่ว่าจะเลือกการตั้งค่าใดไว้กล้องจะบันทึกภาพแต่ละภาพเป็นสามภาพหาก

เลือกขาวดำ(TE)ไว้สำหรับตั้งค่าภาพ

ตั้งชุดแถบสี 

เลือกแถบสีที่จะใช้ในการบันทึกภาพsRGBจะใช้ในการผลิตภาพดิจิตอล

อย่างแพร่หลายแต่จะให้ช่วงสีที่แคบกว่าAdobeRGB

ข้อควรระวัง 

แถบสีAdobeRGBได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยAdobeSystems,Inc.และสามารถ

ใช้ได้กับค่าแถบสีที่ตั้งจากโรงงานซึ่งใช้ในAdobePhotoshopและซอฟต์แวร์

อื่นๆที่ใช้ในการตัดต่อภาพอย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าสีเหล่านั้นจะใช้ในการ

สร้างภาพใหม่ขึ้นอย่างถูกต้องเมื่อใช้ในซอฟต์แวร์ที่รองรับแถบสีAdobeRGB

และโปรดทราบว่าคุณต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการพิมพ์ภาพที่ใช้ช่วงสีกว้างใน

ขอบเขตสีAdobeRGBเมื่อจะพิมพ์ภาพโดยใช้เครื่องพิมพ์ทั่วไปที่ใช้ภายในบ้าน

หรือที่ศูนย์บริการพิมพ์ภาพดิจิตอลสีในภาพจะไม่สดเท่ากับภาพที่ใช้แถบสี

sRGB
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การตั้งค่ากล้อง 

ภาพดิจิตอลซูม 

เลือกวิธีการบันทึกภาพที่ถ่ายโดยใช้ดิจิตอลซูม
•ปกต:ิดิจิตอลซูมปกติโดยจะตัดส่วนของภาพและขยายส่วนนั้นกลับไป
เป็นขนาดที่เลือกไว้ในคุณภาพ/ขนาดภาพทำให้คุณภาพของภาพ
ลดลง

•ปรับขนาดอัตโนมัติ:โดยจะตัดส่วนของภาพและบันทึกภาพในขนาดที่
ตัดส่วนคุณภาพของภาพไม่ลดลงแต่ขนาดภาพจะเล็กลงขนาดของ
ภาพที่ตัดส่วนจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการซูมอ่าน
รายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง

ปรับขนาดอัตโนมัติจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเลือก4:3สำหรับLไว้

สำหรับคุณภาพ/ขนาดภาพ(หน้า61)

ขนาดภาพปัจจุบันจะปรากฏบนจอภาพเมื่อ

ซูมกล้องเข้า


4:3 N 

ข้อควรระวัง 

ปรับขนาดอัตโนมัติจะไม่มีผลใดๆเมื่อเลือกเพิ่มต่อเนื่องMหรือแก้ภาพเอียง

ไว้ในโหมด4หรือเมื่อเลือกRAWไว้สำหรับคุณภาพ/ขนาดภาพ

บันทึกตำแหน่งเมนูเคอร์เซอร์ 

หากเลือกเปิดรายการที่เข้าใช้งานบ่อยจะถูกไฮไลต์เมื่อเมนูปรากฏบน

จอภาพ
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การตั้งค่ากล้อง 

หมายเลขลำดับของการ์ด 

เลือกวิธีที่จะให้กล้องตั้งชื่อไฟล์ภาพเมื่อทำการบันทึกภาพลงในการ์ด

หน่วยความจำ
•เปิด:ชื่อไฟล์จะขึ้นต้นด้วย“R”ตามด้วยตัวเลขเจ็ดหลัก(เช่น
“R0010001.jpg”)โดยจะกำหนดชื่อเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก
ตั้งแต่0010001ถึง9999999เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ลงใน
กล้องการกำหนดลำดับเลขไฟล์ภาพจะดำเนินต่อไปจากหมายเลขภาพ
ที่ใช้ล่าสุด

•ปิด:ชื่อไฟล์จะขึ้นต้นด้วย“RIMG”ตามด้วยตัวเลขสี่หลัก(เช่น
“RIMG0001.jpg”)โดยจะกำหนดชื่อเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก
ตั้งแต่0001ถึง9999เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ลงในกล้องลำดับ
เลขไฟล์ภาพจะรีเช็ตเป็น0001

หมายเหตุ 

•ตัวเลือกนี้จะใช้กับการ์ดหน่วยความจำเท่านั้นชื่อภาพในหน่วยความจำภายใน

จะขึ้นต้นด้วย“RIMG”และตามด้วยตัวเลขสี่หลัก

•ภาพที่ถ่ายโดยเลือกใช้AdobeRGBสำหรับตั้งชุดแถบสี(หน้า146)จะมีชื่อ

ไฟล์ที่เริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย_(ตัวอย่างเช่น“_R010001.jpg”หรือ

“_RIMG001.jpg”)

ข้อควรระวัง 

เมื่อเลือกเปิดกล้องจะไม่สามารถจัดเก็บภาพได้อีกต่อไปหากในการ์ดหน่วย

ความจำมีโฟลเดอร์หมายเลข999และชื่อไฟล์ที่สิ้นสุดลงที่9999เมื่อเลือกปิด

กล้องจะไม่สามารถจัดเก็บภาพได้อีกต่อไปหากในการ์ดหน่วยความจำมีไฟล์

หมายเลข9999หากต้องการถ่ายภาพเพิ่มให้ฟอร์แมทการ์ดหลังจากที่คัดลอก

ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว
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การตั้งค่ากล้อง 

ตั้งวันที่ 

ตั้งนาฬิกาในกล้อง(หน้า20)

หมายเหตุ 

หากคุณใส่แบตเตอรี่ค้างไว้ในกล้องอย่างน้อยสองชั่วโมงเมื่อถอดแบตเตอรี่ออก

การตั้งค่านาฬิกาจะยังคงอยู่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์

Language/L 

เลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงข้อความและเมนูของกล้อง

ตัวเลือก คำอธิบาย ตัวเลือก คำอธิบาย
 ภาษาญี่ปุ่น Русский ภาษารัสเซีย

English ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนประยุกต์

Deutsch ภาษาเยอรมัน  ภาษาจีนดั้งเดิม

Français ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเกาหลี

Italiano ภาษาอิตาลี  ภาษาไทย

Español ภาษาสเปน  

โหมดสัญญาณวีดิโอออก 

เมื่อเชื่อมต่อกล้องกับโทรทัศน์หรือเครื่องบันทึกเทปวีดิโอ(หน้า118)ให้

เลือกโหมดสัญญาณวีดิโอออกที่ตรงกันกับมาตรฐานที่ใช้ในอุปกรณ์

ดังกล่าวกล้องนี้รองรับสัญญาณNTSCและPALแต่ไม่รองรับSECAM

สัญญาณHDMI 

เลือกความละเอียดของสัญญาณภาพโดยใช้สายminiHDMIเลือกการตั้ง

ค่าจากAUTOหรือปรับเอง

หมายเหตุ 

โดยทั่วไปให้เลือกAUTOแต่หากความละเอียดของภาพที่ปรากฏบนโทรทัศน์ต่ำ

ไปให้เลือกปรับเองคุณภาพของภาพจะดีขึ้น
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การตั้งค่ากล้อง 

การเรียกใช้ค่าตั้งเริ่มต้น 

เมื่อปิดกล้องการตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้ทั้งในชุดกล้องและตัวกล้อง

เลือกชิ้นส่วนที่จะอ่านการตั้งค่าจากตัวกล้องหรือชุดกล้อง
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การคัดลอกรูป
ภ

าพ
ลงคอม

พ
ิวเตอร์ 

การคัดลอกรูปภาพลงคอมพิวเตอร์

ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีคัดลอกภาพจากกล้องลงคอมพิวเตอร์คำแนะนำ

สำหรับระบบWindowsจะกล่าวถึงต่อไปด้านล่างส่วนคำแนะนำสำหรับ

ระบบMacintoshจะเริ่มที่หน้า156

หมายเหตุ 

กรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นในบทนี้อาจแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยจากกรอบ

ข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

Windows

คุณสามารถคัดลอกภาพลงบนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการต่อไปนี้
•คัดลอกภาพจากWindowsExplorer(หน้า153)
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การคัดลอกรูป
ภ

าพ
ลงคอม

พ
ิวเตอร์ 

ความต้องการของระบบ 

ก่อนจะใช้ซีดีที่ให้มานี้ให้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนว่ามี

คุณสมบัติตรงตามความต้องการหรือไม่อ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่

ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

OS
Windows2000ProfessionalSP4,WindowsXPHomeEdition/

ProfessionalSP3,WindowsVistaSP2

CPU
Windows2000/WindowsXP:Pentium®lll500MHzหรือเร็วกว่า

WindowsVista:Pentium®lll1GHzหรือเร็วกว่า

RAM
Windows2000/WindowsXP:256MBหรือมากกว่า

WindowsVista:512MBหรือมากกว่า

วีดิโอ 1024×768พิกเซลหรือสูงกว่าโดยใช้ระบบสี16บิตหรือดีกว่า

อื่นๆ พอร์ตUSBที่ใช้งานได้

ข้อควรระวัง 

•ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ64บิตไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่อัพเกรดจาก

เวอร์ชันก่อนหน้าเนื่องจากUSBอาจไม่ทำงานตามที่คาดการณ์ไว้ซอฟต์แวร์ที่

ให้มาอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้กับระบบที่มีการแก้ไขหรืออัพเดตด้วยService

PackReleases

•ซีดีรอมที่ให้มาสนับสนุนภาษาต่างๆต่อไปนี้ไม่รับประกันการทำงานบนระบบ

ปฏิบัติการภาษาอื่นๆนอกเหนือจากภาษาต่อไปนี้อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมัน

สเปนอิตาลีจีน(ตัวเต็มตัวย่อ)เกาหลีหากคุณใช้ระบบปฏิบัติการภาษาใด

ภาษาหนึ่งข้างต้นคุณสามารถใช้DL-10ที่อยู่ในซีดีรอมที่ให้มาเพื่อดาวน์โหลด

ภาพสะสมโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์

•เชื่อมต่อกล้องกับพอร์ตUSBที่คอมพิวเตอร์ได้โดยตรงไม่รองรับพอร์ตUSBที่

ติดตั้งผ่านPCI-busหรือแผงต่ออื่นๆหรือการ์ดกล้องอาจไม่ทำงานตามที่

คาดการณ์ไว้เมื่อเชื่อมต่อผ่านฮับUSBหรือแป้นพิมพ์

•อาจต้องใช้RAMเพิ่มเมื่อเรียกใช้งานไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์อื่นๆที่มีขนาดใหญ่
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การคัดลอกภาพโดยใช้WindowsExplorer 

คุณสามารถคัดลอกภาพลงบนคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้

ภาพประกอบในบทนี้เป็นภาพอ้างอิงจากWindowsXP

1 ปิดกล้อง

2 ต่อสายUSBที่ให้มา

ต่อสายที่พอร์ตUSBของ

คอมพิวเตอร์จากนั้นต่อกับกล้อง

กล้องจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ



ข้อควรระวัง 

• ห้ามใช้แรงดันเมื่อเชื่อมต่อสายหรือเมื่อ

ใช้งานกล้องโดยที่ต่อกับสายไว้

• หา้มขยบักลอ้งโดยทีต่อ่สายไว้

ต่อสายกับกล้องถ่ายรูปตามภาพ
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3 คัดลอกไฟล์จากกล้องไปที่คอมพิวเตอร์

กล้องจะปรากฏในรายการ

RemovableDriveใน“My

Computer”โดยจะมีรูปภาพเก็บ

ไว้ในโฟลเดอร์ตามที่แสดงทาง

ด้านขวาหากใส่การ์ดหน่วยความ

จำไว้ในกล้องไดรฟ์จะถูกตั้งชื่อ 

ใหม่ตามที่แสดงไว้ทางด้านขวาและข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำจะ

ปรากฏขึ้นหากไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ไดรฟ์จะถูกตั้งชื่อเป็น

“RICOHDCI”และข้อมูลจากหน่วยความจำภายในจะปรากฏขึ้น

คัดลอกภาพไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเก็บในคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง 

•หา้มปดิกลอ้งหรอืถอดสายUSBออกจนกวา่การคดัลอกขอ้มลูจะเสรจ็สมบรูณ์

•ไฟลใ์นโฟลเดอรป์ลายทางทีม่ชีือ่เหมอืนกนักบัไฟลภ์าพทีก่ำลงัคดัลอกจะถกูเขยีน

ขอ้มลูทบัหากจำเปน็ใหเ้ปลีย่นชือ่ไฟลก์อ่นจะเริม่คดัลอกขอ้มลู

•ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ดูหรือแก้ไขภาพจากการ์ดหน่วยความจำภาพที่ดูหรือแก้ไข

จากคอมพิวเตอร์จะไม่ปรากฏในกล้องถ่ายรูปอีกคัดลอกภาพลงใน

คอมพิวเตอร์เพื่อดูและแก้ไขภาพ

•ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำSDหรือหน่วยความจำ

ภายในให้ใช้กล้องฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำSDหรือหน่วยความจำภายใน

•ให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนที่จะถอดสายUSBออก

•คุณไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำภายในกล้อง
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การตัดการเชื่อมต่อกล้อง 

ก่อนจะตัดการเชื่อมต่อกล้องออกจาก

คอมพิวเตอร์ให้คลิกไอคอน“Safely




RemoveHardware”หรือ“UnplugorEjectHardware”ในทาสก์บาร์

(ภาพประกอบข้างต้นแสดงไอคอนสำหรับWindowsXP)แล้วเลือก

SafelyRemoveUSBMassStorageDeviceหรือStopUSBMass

StorageDeviceจากเมนูที่ปรากฏจากนั้นคุณสามารถถอดสายUSB

ออกได้

หมายเหตุ 

•อาจมีคำเตือนปรากฏบนหน้าจอหากถอดสายUSBออกก่อนโดยไม่ตัดการ

เชื่อมต่อกล้องออกจากระบบตามวิธีที่อธิบายไว้ข้างต้นเสียก่อนต้องแน่ใจว่าได้

ตัดการเชื่อมต่อกล้องออกจากระบบก่อนที่จะถอดสายออก

•ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโอนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะตัดการเชื่อมต่อกล้อง

ออกจากระบบและถอดสายออก
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Macintosh

คุณสามารถใช้กล้องกับMacOSXเวอร์ชัน10.4–10.5.7

ข้อควรระวัง 

ซอฟต์แวร์VM-1(หน้า159)และคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์(เฉพาะคอมพิวเตอร์

ที่ติดตั้งโปรแกรมAcrobatเท่านั้น)สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์Macintosh

การคัดลอกรูปภาพลงMacintosh 

1 ปิดกล้อง

2 ต่อสายUSBที่ให้มา
ต่อสายกับพอร์ตUSBที่คอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง 

• ห้ามใช้แรงดันเมื่อเชื่อมต่อสายหรือเมื่อ

ใช้งานกล้องโดยที่ต่อกับสายไว้

• หา้มขยบักลอ้งโดยทีต่อ่สายไว้



ต่อสายกับกล้องถ่ายรูปตามภาพ

ประกอบกล้องจะเปิดทำงานโดย

อัตโนมัติ





���

การคัดลอกรูป
ภ

าพ
ลงคอม

พ
ิวเตอร์ 

3 คัดลอกไฟล์จากกล้องไปที่คอมพิวเตอร์

กล้องจะปรากฏเป็นไอคอนบน

เดสก์ท็อปพร้อมกับภาพที่เก็บ

ไว้ในโฟลเดอร์ตามที่แสดงไว้

ทางด้านขวาหากใส่การ์ด

หน่วยความจำไว้ในกล้องไดรฟ์

จะถูกตั้งชื่อใหม่ตามที่แสดงไว้ 

ทางด้านขวาและข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำจะปรากฏขึ้นหากไม่

ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ไดรฟ์จะถูกตั้งชื่อเป็น“RICOHDCI”

และข้อมูลจากหน่วยความจำภายในจะปรากฏขึ้นคัดลอกภาพไปยัง

ตำแหน่งที่คุณต้องการเก็บในคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง 

•หา้มปดิกลอ้งหรอืถอดสายUSBออกจนกวา่การคดัลอกขอ้มลูจะเสรจ็สมบรูณ์

•ไฟลใ์นโฟลเดอรป์ลายทางทีม่ชีือ่เหมอืนกนักบัไฟลภ์าพทีก่ำลงัคดัลอกจะถกูเขยีน

ขอ้มลูทบัหากจำเปน็ใหเ้ปลีย่นชือ่ไฟลก์อ่นจะเริม่คดัลอกขอ้มลู

•ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำSDหรือหน่วยความจำ

ภายในให้ใช้กล้องฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำSDหรือหน่วยความจำภายใน

•ให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนที่จะถอดสายUSBออก

•คุณไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำภายในกล้อง

การตัดการเชื่อมต่อกล้อง 

ก่อนจะตัดการเชื่อมต่อกล้องจากคอมพิวเตอร์ให้ลากไอคอนกล้องไปที่

Trashหรือเลือกไอคอนกล้องแล้วเลือกEjectจากเมนูFileจากนั้นคุณ

สามารถถอดสายUSBออกได้
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หมายเหตุ 

•อาจมีคำเตือนปรากฏบนหน้าจอหากถอดสายUSBออกก่อนโดยไม่ตัดการ

เชื่อมต่อกล้องออกจากระบบตามวิธีที่อธิบายไว้ข้างต้นเสียก่อนต้องแน่ใจว่าได้

ตัดการเชื่อมต่อกล้องออกจากระบบก่อนที่จะถอดสายออก

•ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโอนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะตัดการเชื่อมต่อกล้อง

ออกจากระบบและถอดสายออก

•การเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์Macintoshอาจทำให้มีการสร้างไฟล์

“FINDER.DAT”หรือ“.DS_Store”ขึ้นซึ่งกล้องจะแสดงรายการไฟล์ดังกล่าว

เป็นไฟล์ไม่ถูกต้องคุณสามารถลบไฟล์ดังกล่าวออกได้โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ
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การใช้MPFileViewer 

เมื่อคุณถ่ายภาพโดยใช้เพิ่มต่อเนื่องMภาพจะถูกบันทึกเป็นไฟล์MP

หนึ่งไฟล์์คุณสามารถใช้VM-1MPfileviewerเพื่อเล่นไฟล์MPบน

คอมพิวเตอร์Macintoshและส่งออกภาพนิ่งได้

ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์VM-1ที่อยู่ใน

แผ่นซีดีรอมที่ให้มา

ความต้องการของระบบสำหรับการใช้MPfileviewerที่ให้มา

การใช้MPfileviewerที่ให้มาจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมต่อไปนี้

โปรดตรวจสอบคอมพิวเตอร์หรือคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติที่รองรับ MacOSX10.4ถึง10.5.7

คอมพิวเตอร์Macintosh AppleInc.MacintoshSeries

หน่วยความจำภายใน
MacOSX10.4256MBหรือมากกว่า

MacOSX10.5512MBหรือมากกว่า

พื้นที่หน่วยความจำที่ต้องใช้ใน

ฮาร์ดดิสก์
5MBหรือมากกว่า

ไดรฟ์ซีดีรอม
ไดรฟ์ซีดีรอมที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์Macintoshที่

กล่าวมาข้างต้น

หมายเหตุ 

VM-1รองรับภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีน(ประยุกต์)
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การติดตั้งVM-1

1 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มา

เปิดคอมพิวเตอร์Macintoshแล้วใส่แผ่นซีดีที่ให้มาลงในไดรฟ์

ซีดีรอม

2 เลือกดิสก์ที่จะทำการติดตั้ง

ดับเบิลคลิกไอคอนRICOH>โฟลเดอร์VM-1>ไอคอนVM-1

Installer.pkgหน้าต่างInstallVM-1จะปรากฏขึ้นคลิกContinue

เมื่อหน้าต่างสำหรับการเลือกตำแหน่งการติดตั้งปรากฏขึ้นให้เลือก

ดิสก์ที่จะทำการติดตั้งจากนั้นคลิกContinue

3 ติดตั้งVM-1

คลิกInstallแล้วป้อนชื่อและรหัสผ่านจากนั้นคลิกOKจะมี

ข้อความบอกว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ปรากฏขึ้นคลิกClose

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งให้คลิกChangeInstall
Location....

หากต้องการอัพเกรดVM-1ให้คลิกUpgrade
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การถอนการติดตั้งVM-1

ข้อควรระวัง 

•หากคุณมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆที่ใช้งานอยู่หรือมีข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึก

ให้ปิดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆแล้วบันทึกข้อมูลก่อนที่จะถอนการติดตั้ง

VM-1
•หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการถอนการติดตั้งให้อัพเดตMac

OSเป็นเวอร์ชันล่าสุด

1 เปิดโฟลเดอร์VM-1utility

เปิดโฟลเดอร์Applications>โฟลเดอร์Utilities>โฟลเดอร์VM1

Utility

2 ดับเบิลคลิกไอคอนVM-1Uninstaller

หากกรอบข้อความยืนยันการถอนการติดตั้งปรากฏขึ้นให้คลิกOK

3 ป้อนชื่อและรหัสผ่านจากนั้นคลิกOK

จะมีข้อความบอกว่าการถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ปรากฏขึ้นคลิก

OK
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ข้อมูลทางเทคนิค

การแก้ไขปัญหา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 

หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนจอภาพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

ข้อความ วิธีแก้ปัญหา หน้า

ใส่การ์ด ยังไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้องใส่การ์ด 15

ตั้งวันที่ ยังไม่ได้ตั้งนาฬิกาในกล้องตั้งนาฬิกาในกล้อง
20,
149

จำนวนไฟล์มากเกินไปหมายเลขไฟล์เกินตัวเลขสูงสุดใส่การ์ดอื่นแทน
15,
148

ไฟล์ไม่ถูกต้อง
กล้องไม่แสดงข้อมูลไฟล์ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูล
ไฟล์และลบไฟล์

—

หน่วยความจำไม่พอ
ทำต่อ?

พื้นที่ในการ์ดหน่วยความจำมีไม่พอที่จะคัดลอกไฟล์
ทั้งหมดใส่การ์ดอื่นแทน

15

ป้องกันแล้ว มีการป้องกันไฟล์ไว้และลบไฟล์ออกไม่ได้ 112
การ์ดถูกป้องกันการบันทึกการ์ดถูกป้องกันการบันทึก(ล็อค)ปลดล็อคการ์ด 16

ตั้งค่าพิมพ์ไฟล์นี้ไม่ได้
ไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์ชนิดอื่นที่ไม่
สามารถเลือกพิมพ์ได้

—

หน่วยความจำไม่พอ/
ความจุเต็ม

มีหน่วยความจำไม่พอที่จะเก็บไฟล์เพิ่มลบไฟล์ที่มีอยู่หรือ
เพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ

39,
139

จำนวนภาพสูงสุดที่เลือกไว้สำหรับพิมพ์ตั้งค่าจำนวนภาพ
ที่จะพิมพ์สำหรับภาพอื่นๆเป็นศูนย์

125

ฟอร์แมทหน่วยความ
จำภายใน

ยังไม่ได้ฟอร์แมทหน่วยความจำภายในอย่างถูกต้อง
ฟอร์แมทหน่วยความจำภายใน

139

ฟอร์แมทการ์ด ยังไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดอย่างถูกต้องฟอร์แมทการ์ดที่อยู่ในกล้อง 139

การ์ดขัดข้อง
ฟอร์แมทการ์ดหากข้อความยังคงอยู่แสดงว่าการ์ดนั้นอาจ
จะเสียห้ามใช้การ์ดนั้นอีก

139

กำลังเขียนข้อมูล กล้องกำลังบันทึกข้อมูลรอจนกว่าการบันทึกเสร็จสมบูรณ์ —
ไม่มีไฟล์ ไม่มีไฟล์ที่สามารถแสดงภาพได้ —
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ข้อม
ูลท

างเท
คนิ

ค 
ข้อความ วิธีแก้ปัญหา หน้า

ไม่สามารถบันทึก
หน่วยความจำเต็มใช้การ์ดอื่นหรือถอดการ์ดออกแล้วใช้
หน่วยความจำภายใน

15

ปัญหาเกี่ยวกับตัวกล้อง

แหล่งจ่ายไฟ
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา หน้า

เปิดใช้งานกล้อง

ไม่ได้

แบตเตอรี่ใกล้หมดหรือยังไม่ได้

ใส่แบตเตอรี่ลงในกล้อง

ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่

ถูกต้องหรือไม่ชาร์จแบตเตอรี่

(เฉพาะแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ

ได้เท่านั้น)

12,

14

แบตเตอรี่ใช้งานกับกล้องไม่ได้ ใช้แบตเตอรี่ที่ให้มา 13
ใส่แบตเตอรี่ผิดด้าน ใส่แบตเตอรี่ใหม่ให้ถูกต้อง 14

กล้องปิดการ

ทำงานในขณะใช้

งาน

กล้องปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อ

ประหยัดพลังงาน
เปิดกล้อง 18

แบตเตอรี่ใกล้หมด

ชาร์จแบตเตอรี่(เฉพาะ

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

เท่านั้น)

12

แบตเตอรี่ใช้งานกับกล้องไม่ได้ ใช้แบตเตอรี่ที่ให้มา 13
ปิดกล้องไม่ได้ กล้องทำงานผิดปกติ ถอดและใส่แบตเตอรี่ใหม่ 14
สัญลักษณ์แบตเตอรี่

ใกล้หมดปรากฏบน

จอภาพหรือกล้อง

ปิดการทำงานเมื่อ

แบตเตอรี่มีประจุ

หลงเหลืออยู่

แบตเตอรี่ใช้งานกับกล้องไม่ได้ ใช้แบตเตอรี่ที่ให้มา 13

ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ 14

แบตเตอรี่หมดเร็ว

อุณหภูมิห้องสูงเกินไปหรือต่ำ

เกินไป
— —

ต้องใช้แสงแฟลชมากในที่ที่มี

แสงน้อย
— —



���

ข้อม
ูลท

างเท
คนิ

ค 

การถ่ายภาพ
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา หน้า

กล้องไม่ถ่ายภาพ

เมื่อกดปุ่มลั่น

ชัตเตอร์

แบตเตอรี่ใกล้หมด
ชาร์จแบตเตอรี่(เฉพาะแบตเตอรี่

แบบชาร์จไฟได้เท่านั้น)
12

ยังไม่ได้เปิดกล้องหรือกล้องไม่

อยู่ในโหมดถ่ายภาพ

เลื่อนสวิตช์พาวเวอร์ไปที่ON

เพื่อเปิดกล้องหรือกด6

เพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ

18,

34

กล้องอยู่ในโหมดแสดงภาพ กด6เพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ 34
ไม่ได้กดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงจนสุดกดปุ่มลั่นชันเตอร์ลงจนสุด 22
ยังไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำฟอร์แมทการ์ด 139

การ์ดหน่วยความจำเต็ม ใส่การ์ดอันใหม่หรือลบไฟล์
15,

39
การ์ดหน่วยความจำหมดอายุ

การใช้งาน
ใส่การ์ดใหม่ 15

แฟลชกำลังชาร์จไฟ รอจนกว่าไฟแฟลชจะหยุดกระพริบ 29
การ์ดหน่วยความจำถูกล็อคไว้ ปลดล็อคการ์ด 16
หน้าสัมผัสการ์ดหน่วยความจำ

สกปรก

ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มและ

แห้ง
—

ไม่สามารถดูภาพ

หลังจากถ่ายภาพได้
เวลาในการแสดงภาพสั้นเกินไปเลือกเวลาในการแสดงภาพให้นานขึ้น 142

จอภาพว่างเปล่า

กล้องปิดอยู่หรือจอภาพมืด
เปิดกล้องหรือปรับความสว่าง

ของจอภาพ
18,

139
จอภาพปิดอยู่ กดปุ่มVF/LCDเพื่อเปิดจอภาพ 42
จอภาพได้ถูกเปลี่ยนเป็นช่อง

มองภาพLCD

กดปุ่มVF/LCDเพื่อเปลี่ยน

เป็นจอภาพ
42

ต่อสายสัญญาณภาพ/เสียง ถอดสายออก 118

กล้องไม่สามารถ

โฟกัสภาพใน

โหมดโฟกัส

อัตโนมัติ

เลนส์สกปรก ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มและแห้ง —
วัตถุต้นแบบไม่อยู่ตรงกึ่งกลางเฟรม ใช้ฟังก์ชันล็อคโฟกัส 25
วัตถุต้นแบบไม่เหมาะต่อการใช้

โฟกัสอัตโนมัติ

ใช้ฟังก์ชันล็อคโฟกัสหรือปรับ

โฟกัสเอง
25,

65

วัตถุต้นแบบอยู่ใกล้มากเกินไป
ใช้โหมดถ่ายภาพระยะใกล้หรือ

ออกห่างจากวัตถุต้นแบบ
27
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ข้อม
ูลท

างเท
คนิ

ค 
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา หน้า

ภาพไม่ชัด
J

กล้องขยับขณะถ่ายภาพ
ใช้ขาตั้งกล้องใช้ฟังก์ชันลดภาพ
สั่นไหวกดข้อศอกแนบกับลำตัว

21,
92

แสงสว่างไม่เพียงพอและ
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ

ใช้แฟลชเลือกตั้งค่าความไวแสง
สูงขึ้นใช้ฟังก์ชันลดภาพสั่นไหว

29,
90,92

แฟลชไม่ทำงาน
หรือไม่ชาร์จไฟ

ยังไม่เปิดแฟลช
กดปุ่มOPEN/f(เปิดแฟลช/
การตั้งค่า)เพื่อเปิดแฟลช

29

ฝาปิดแฟลชยังเปิดไม่สุด ห้ามบังฝาปิดแฟลช —
คุณไม่สามารถใช้แฟลชได้ใน
กรณีต่อไปนี้
•เมื่อตั้งค่าถ่ายภาพคร่อมแสง
ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์หรือถ่าย
ภาพคร่อมสี

•ในโหมดถ่ายต่อเนื่อง
•โหมดภาพยนตร์

เปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง
54,
73,
75

ยังไม่เปิดแฟลช
เปิดแฟลชกดปุ่มOPEN/f
(เปิดแฟลช/การตั้งค่า)เพื่อ
ยกเลิกการปิดแฟลช

29

แบตเตอรี่ใกล้หมด
ชาร์จแบตเตอรี่(เฉพาะแบตเตอรี่
แบบชาร์จไฟได้เท่านั้น)

12

แฟลชไม่ส่อง
สว่างวัตถุต้นแบบ

ระยะทางถึงวัตถุต้นแบบเกิน
ระยะส่องสว่างของแฟลช

ขยับเข้าใกล้วัตถุต้นแบบ —

วัตถุต้นแบบมืด เพิ่มกำลังแฟลช 78
กำลังแฟลชต่ำไป เพิ่มกำลังแฟลช 78
ฝาปิดแฟลชยังเปิดไม่สุด ห้ามบังฝาปิดแฟลช —

ภาพสว่างมาก
เกินไป

กำลังแฟลชสูงไป
ลดกำลังแฟลชขยับออกห่างวัตถุ
ต้นแบบหรือใช้แหล่งแสงสว่างอื่นๆ

78

ภาพสว่างเกินไป
ใช้ชดเชยแสงหรือเลือก
ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น

50,
85

จอภาพสว่างเกินไป ปรับความสว่างของจอภาพ 139

ภาพมืดเกินไป

ยังไม่เปิดแฟลชและวัตถุ
ต้นแบบมีแสงน้อย

กดปุ่มOPEN/f(เปิดแฟลช/
การตั้งค่า)เพื่อเปิดแฟลช

29

ภาพมืดเกินไป
ใช้ชดเชยแสงหรือเลือก
ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำลง

50,
85

จอภาพมืดเกินไป ปรับความสว่างของจอภาพ 139
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ข้อม
ูลท

างเท
คน

ิค 

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา หน้า

สีไม่เป็นธรรมชาติ
กล้องไม่สามารถปรับไวต์บาลานซ์
สำหรับเงื่อนไขในการถ่ายภาพ
โดยใช้ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติ

เพิ่มวัตถุต้นแบบสีขาวลงใน
ภาพหรือเลือกตัวเลือกไวต์
บาลานซ์อื่น

86

ข้อมูลภาพไม่ปรากฏบนจอภาพ ซ่อนสัญลักษณ์ไว้ กดDISP.เพื่อแสดงสัญลักษณ์ 42
ความสว่างของ
จอภาพเปลี่ยนไป
ขณะโฟกัสภาพ

แสงไฟโดยรอบน้อยเกินไปหรือ
แตกต่างจากแสงไฟที่ใช้ในการ
โฟกัสอัตโนมัติ

ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้แสดง
อาการผิดปกติแต่อย่างใด

—

อาการภาพเปรอะเป็น
เส้นแนวตั้ง(“ภาพ
เปื้อน”)ปรากฏบนภาพ

วัตถุต้นแบบสว่าง
ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้แสดง
อาการผิดปกติแต่อย่างใด

—

มาตรวัดระดับน้ำ
อิเลคทรอนิคส์ไม่
ปรากฏบนจอภาพ

ปิดหรือเสียงไว้สำหรับตั้งระดับ เลือกแสดงหรือแสดง+เสียง 32
ซ่อนสัญลักษณ์ไว้ กดDISP.เพื่อแสดงสัญลักษณ์ 42
กล้องกลับหัว ถือกล้องให้ถูกทิศทาง 21

ภาพไม่ได้ระดับแม้
มาตรวัดระดับน้ำ
อิเลคทรอนิคส์
แสดงว่ากล้องอยู่
ในระดับแล้วก็ตาม

กล้องขยับเมื่อถ่ายภาพ
ห้ามถ่ายภาพจากวัตถุต้นแบบ
ที่กำลังเคลื่อนที่

—

วัตถุต้นแบบไม่ได้ระดับ ตรวจสอบวัตถุต้นแบบ —

การแสดงภาพ/การลบ
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา หน้า

กล้องแสดงภาพ
ไม่ได้

กล้องไม่อยู่ในโหมดแสดงภาพ กด6
19,
34

ต่อสายสัญญาณภาพ/เสียงไม่ถูกต้อง ต่อสายสัญญาณภาพ/เสียงใหม่อีกครั้ง 118
โหมดสัญญาณภาพไม่ตรงกับโทรทัศน์ เลือกโหมดสัญญาณภาพอื่น 149
หน้าจอการเล่นจะปรากฏในช่องมองภาพLCD ตั้งค่าหน้าจอการแสดงภาพที่LCD 141

ดูภาพที่อยู่ใน
การ์ดหน่วยความ
จำไม่ได้

ยังไม่ใส่การ์ดหน่วยความจำหรือไม่
มีข้อมูลภาพในการ์ดหน่วยความจำ ใส่การ์ดที่ฟอร์แมทแล้วลงใน

กล้องโดยการ์ดจะต้องมีภาพที่
บันทึกจากกล้อง

15,
139ไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดจากกล้อง

รูปภาพสร้างจากอุปกรณ์อื่น
หน้าสัมผัสการ์ดหน่วยความจำสกปรก ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มและแห้ง —

การ์ดขัดข้อง

ใส่การ์ดอื่นแทนหากคุณสามารถ
ดูภาพจากการ์ดใบที่สองได้แสดง
ว่าการ์ดใบแรกอาจมีปัญหา
ขัดข้องควรหยุดการใช้งาน

—
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ข้อม
ูลท

างเท
คน

ิค 
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา หน้า

จอภาพปิด

แบตเตอรี่ใกล้หมด
ชาร์จแบตเตอรี่(เฉพาะแบตเตอรี่

แบบชาร์จไฟได้เท่านั้น)
12

กล้องปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อ

ประหยัดพลังงาน
เปิดกล้อง 18

ลบไฟล์ไม่ได้
ไฟล์มีการป้องกัน ลบการป้องกัน 112
การ์ดหน่วยความจำถูกล็อคไว้

ปลดล็อคการ์ดหน่วยความจำ 16
ฟอร์แมทการ์ดไม่ได้การ์ดถูกล็อคไว้

อื่นๆ
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา หน้า

ใส่การ์ดหน่วย

ความจำไม่ได้
ใส่การ์ดไม่ถูกต้อง ใส่การ์ดใหม่ให้ถูกต้อง 15

ปุ่มควบคุมกล้อง

ไม่ทำงาน

แบตเตอรี่ใกล้หมด
ชาร์จแบตเตอรี่(เฉพาะแบตเตอรี่

แบบชาร์จไฟได้เท่านั้น)
12

กล้องทำงานผิดปกติ
ปิดกล้องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง 18
ถอดและใส่แบตเตอรี่ใหม่ 14

วันที่ไม่ถูกต้อง ตั้งนาฬิกาไม่ถูกต้อง
ตั้งนาฬิกาให้เป็นวันที่และ

เวลาที่ถูกต้อง

20,

149

มีการรีเซ็ตวันที่
ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ลงในกล้อง

ประมาณหนึ่งสัปดาห์

ตั้งนาฬิกาให้เป็นวันที่และ

เวลาที่ถูกต้อง

20,

149
กล้องไม่ปิดเอง

โดยอัตโนมัติ
ปิดไว้สำหรับปิดอัตโนมัติ เลือกการตั้งค่าอื่น 141

กล้องไม่ส่งเสียงบิ๊บมีการปิดเสียงบิ๊บ
เลือกตัวเลือกอื่นสำหรับตั้ง

ระดับเสียง

32,

142

ภาพไม่ปรากฏ

บนจอโทรทัศน์

โหมดสัญญาณภาพไม่ตรงกับโทรทัศน์ เลือกโหมดสัญญาณภาพอื่น 149
ไม่ได้ต่อสายสัญญาณภาพ/เสียงต่อสายสัญญาณภาพ/เสียง 118
ยังไม่ปรับสัญญาณVIDEO

INที่โทรทัศน์

ปรับสัญญาณVIDEOINที่

โทรทัศน์
—
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ข้อมูลจำเพาะ

แฟลช

โหมด
อัตโนมัติ(แฟลชจะทำงานเมื่อมีแสงสว่างน้อยหรือวัตถุต้นแบบ
ย้อนแสง),ตาแดง,เปิด,แฟลชชัตเตอร์ช้า,ปรับเอง,ปิด

ระยะ(แฟลช
ในตัวกล้อง)

อ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง

ชดเชยแฟลช ±2.0EVขั้นละ1/2EVหรือ1/3EV
ตั้งค่าแสง
แฟลชเอง

เต็มที่,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

จอภาพ 3.0˝transparentLCD;ประมาณ920,000พิกเซล

โหมดถ่ายภาพ
อัตโนมัติ,ปรับแบบโปรแกรม,เลือกช่องรับแสง,ควบคุม
ชัตเตอร์,ปรับเอง,เลือกฉาก“ค่าตั้งเอง”

คุณภาพของภาพ ละเอียด,ปกติ,RAW(DNG)*1

หน่วยความจำ การ์ดหน่วยความจำSD/SDHC;หน่วยความจำภายใน(ประมาณ86MB)

ขนาด
ไฟล์*2
(ประมาณ)

5M FINE:ประมาณ2287KB/เฟรม
3M FINE:ประมาณ1474KB/เฟรม
1M FINE:ประมาณ812KB/เฟรม
VGA FINE:ประมาณ197KB/เฟรม

รูปแบบ
ไฟล์

รูปภาพ JPEG(ExifVer.2.21)*3,RAW(DNG)
ภาพยนตร์ AVI*4(OpenDMLMotionJPEGcompliant)
การบีบอัด JPEGbaselinecompliant(รูปภาพและภาพยนตร์)

ตัวเลือกการถ่ายภาพ
อื่นๆ

การถ่ายภาพต่อเนื่อง(ต่อเนื่อง,ต่อเนื่องM),ตั้งเวลาถ่ายภาพ
ด้วยตนเอง(เวลาหน่วงการลั่นชัตเตอร์ประมาณ10วินาทีหรือ
2วินาทีหรือการตั้งค่าที่กำหนดเอง),ตัวนับช่วงเวลา(ช่วงเวลา
5วินาทีถึง1ชั่วโมงเพิ่มขึ้นครั้งละ5วินาที)*5,ถ่ายภาพคร่อม
สี,ขาวดำ(TE),การเลือกชุดแถบสี,ลดสัญญาณรบกวน,จอ
ฮิสโตแกรม,เส้นตาราง,แถบแสดงความชัดลึก,มาตรวัดระดับ
น้ำอิเลคทรอนิคส์,ฐานเสียบแฟลช

ตัวเลือกการแสดงภาพอื่นๆ
หมุนภาพอัตโนมัติ,แสดงภาพแบบหลายภาพ,การซูมภาพที่
แสดง(ถึง16เท่า),ปรับขนาด

การเชื่อมต่อ
ช่องเสียบUSB2.0(ความเร็วสูง)แบบMini-B,อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล*6,สัญญาณเสียงออก1.0Vp-p(75Ω);ช่องเสียบสาย
miniHDMI(ประเภทC)
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รูปแบบสัญญาณภาพ NTSC,PAL
แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้DB-90(3.6V)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่
(ตามมาตรฐานCIPA)*7

อ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง

ขนาด(กว้าง×สูง×ลึก) 113.9มม.×70.2มม.×28.9มม.(ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)

น้ำหนัก(ประมาณ)
•กล้อง(ไม่รวมแบตเตอรี่การ์ดหน่วยความจำสายคล้องคอ
และฝาปิดช่องเสียบ):160กรัม

•แบตเตอรี่สายคล้องคอและฝาปิดช่องเสียบ:66กรัม
รูขันเสียบขาตั้งกล้อง 1/4-20UNC
เวลาเก็บการตั้งค่าวันที่ ประมาณ1สัปดาห์
อุณหภูมิการใช้งาน 0°Cถึง40°C
ความชื้นใช้งาน 85%หรือน้อยกว่า
อุณหภูมิเก็บรักษา -20°Cถึง60°C

*1บันทึกไฟล์JPEGได้(ไฟล์JPEGอาจเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพFINEหรือNORMALตาม

ขนาดของไฟล์RAWหรือไฟล์VGA)ไฟล์RAWจะใช้รูปแบบDNGมาตรฐานจาก

AdobeSystems,Inc.

*2อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดRAW,L,Mได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง

*3รองรับระบบDesignruleforCameraFilesystem(DCF,มาตรฐานJEITA)และ

DPOFไม่รับประกันการใช้งานร่วมกันได้ทุกประการกับอุปกรณ์อื่นๆ

*4เสียง:PCM32kHz,โมโน16บิต

*5ปิดแฟลช

*6รองรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ระบบปฏิบัติการWindows2000,WindowsXP,

WindowsVistaและMacOSX10.4–10.5.7

*7วัดตามมาตรฐานCIPAเพื่ออ้างอิงเท่านั้นจำนวนภาพที่ถ่ายได้ตามจริงอาจแตกต่าง

กันมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้กล้อง
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ความจุหน่วยความจำภายใน/การ์ดหน่วยความจำ 

จำนวนเฟรมหรือความยาวของภาพยนตร์โดยประมาณที่สามารถจัดเก็บ

ไว้ในหน่วยความจำภายในหรือการ์ดหน่วยความจำเมื่อใช้การตั้งค่าที่แตก

ต่างกันจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของชุดกล้องอ่านรายละเอียด

ได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดกล้อง

หมายเหตุ 

•ภาพยนตร์แต่ละไฟล์มีความยาวได้ถึง90นาที(ขนาด4GB)

•จำนวนภาพสูงสุดที่สามารถถ่ายได้อย่างรวดเร็วติดต่อกันหนึ่งชุดคือ999หาก

หน่วยความจำมีพื้นที่ว่างมากกว่าจำนวนภาพ999ภาพตัวเลข“999”จะ

ปรากฏบนจอภาพ

•ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุต้นแบบจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้อาจแตกต่างจาก

จำนวนภาพที่เหลืออยู่ที่แสดงบนจอภาพ

•ความจุอาจแตกต่างกันตามเงื่อนไขในการถ่ายภาพและการ์ดหน่วยความจำที่

ใช้

•ใช้การ์ดหน่วยความจำความเร็วสูงเมื่อจะถ่ายภาพติดต่อกันเป็นเวลานาน
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อุปกรณ์เสริม

ตัวกล้องสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้











ชุดกล้อง แบตเตอรี่แบบชาร์จ

ไฟได้DB-90

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่BJ-9

    







สายลั่นชัตเตอร์CA-1

สายลั่นชัตเตอร์ที่ใช้ต่อกับช่องเสียบUSB

ที่ตัวกล้อง

ช่องมองภาพLCDVF-2

ช่องมองภาพแบบEVFที่ใช้ต่อกับฐาน

เสียบแฟลชของตัวกล้องครอบคลุมช่อง

มองภาพ100%และสามารถปรับได้ถึง90°

โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งและทำให้

สามารถถ่ายภาพมุมต่ำได้ง่าย
 





แฟลชภายนอกGF-1

แฟลชภายนอกที่ออกแบบมาสำหรับกล้อง

ดิจิตอลที่มีระบบแฟลชอัตโนมัติTTL

สายคล้องคอST-3
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ซองบรรจุSC-55S ซองบรรจุSC-55L 

หมายเหตุ 

•ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์เสริมควรอ่านคู่มือที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ก่อน

•หากต้องการทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมต่างๆโปรดดูได้ที่เว็บไซต์

Ricoh(http://www.ricohpmmc.com/)
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อุปกรณ์เสริมและระบบกล้อง 





ซองบรรจุSC-55S/SC-55L

สายคล้องคอST-3

สายลั่นชัตเตอร์CA-1

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

DB-90(ให้มาพร้อมกล้อง)

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

BJ-9(ให้มาพร้อมกล้อง)

ต่อกับช่องเสียบUSB





ประกอบชุดกล้อง

เสียบเข้ากับฐานเสียบแฟลช

แฟลชGF-1

ช่องมองภาพLCDVF-2

ชุดกล้อง
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แฟลชGF-1(อุปกรณ์เสริม) 

แฟลชGF-1ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสามารถนำมาต่อกับฐานเสียบแฟลชได้

1ปิดฝาปิดแฟลช(หน้า2)
2ประกอบแฟลช

ปิดกล้องและแฟลชGF-1แล้ว

ประกอบGF-1เข้ากับฐานเสียบ

แฟลช 

ฐานเสียบแฟลช



3เปิดแฟลชและเปิดกล้อง

4 กดปุ่มDIRECT

5 เลือกรายการโหมดอุปกรณ์เสริมแฟลช

เลื่อนเคอร์เซอร์โดยใช้+,–,Fn�,

Fn�,หรือปุ่มADJ.(ซ้ายหรือขวา)

เพื่อไฮไลต์รายการ.




6 เลือกโหมดแฟลช

ใช้แป้นหมุนขึ้น-ลงเพื่อเลือกโหมดแฟลช

หมายเหตุ 

•รายการโหมดอุปกรณ์เสริมแฟลชจะไม่แสดงเมื่อGF-1ปิดอยู่
•ปิดGF-1เพื่อถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช
•เมื่อรายการโหมดอุปกรณ์เสริมแฟลชไม่แสดงให้ปิดGF-1และกล้องจากนั้น
ถอดและประกอบแฟลชใหม่อีกครั้ง
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แฟลชเสริมอื่นๆ

ใช้เฉพาะแฟลชเสริมที่มีช่องซิงค์แฟลชช่องเดียวแบบX-contactเท่านั้น

โดยต้องมีแรงดันไฟบวกไม่เกิน20Vใช้แฟลชที่ครอบคลุมมุมรับภาพของ

เลนส์

1ปิดฝาปิดแฟลช(หน้า2)

2ประกอบแฟลช

ปิดกล้องและอุปกรณ์เสริมแฟลชแล้วประกอบแฟลชเข้ากับฐาน

เสียบแฟลช

3ตั้งค่าช่องรับแสงด้วยตนเอง

เปิดกล้องเลือกโหมดAหรือMแล้วเลือกช่องรับแสง(หน้า18,48,

50)

4เลือกการตั้งค่าความไวแสงแบบปรับเอง

เลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่อัตโนมัติสำหรับความไวแสง(หน้า90)

5เปิดแฟลช

เปิดแฟลชแล้วตั้งค่าไปที่โหมดอัตโนมัติตั้งค่าช่องรับแสงและความ

ไวแสงให้เป็นค่าที่เลือกโดยกล้องทดลองถ่ายภาพแล้วปรับค่าช่อง

รับแสงแฟลชและความไวแสงตามความจำเป็น

ปิดอุปกรณ์เสริมแฟลชก่อนจะถอดออกจากตัวกล้อง

ข้อควรระวัง 

•หากเปิดแฟลชเสริมค้างไว้แฟลชจะทำงานทุกครั้งที่ถ่ายภาพไม่ว่าจะเลือก

โหมดแฟลชให้กับกล้องหรือไม่ปิดแฟลชเสริมเพื่อถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช

•อุปกรณ์เสริมแฟลชจะใช้กับระยะที่เกินกว่าระยะที่แฟลชในตัวกล้องจะสามารถ

วัดได้การใช้อุปกรณ์เสริมแฟลชในระยะที่สั้นกว่าที่กำหนดอาจทำให้มีแสง

สว่างจ้าในภาพ
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การใช้ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ

การใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่BJ-9

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับกระแสไฟ100–240Vและ50หรือ60Hzก่อนออก

เดินทางควรซื้อหัวปลั๊กต่อเอนกประสงค์(Traveladapter)สำหรับต่อกับ

เต้ารับประเภทต่างๆที่ใช้ในประเทศปลายทางห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับ

หม้อแปลงไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายได้
การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในประเทศที่จัดจำหน่ายเท่านั้น

และใบรับประกันจะไม่มีผลใช้งานในประเทศอื่นๆหากผลิตภัณฑ์เกิดข้อ

บกพร่องหรือทำงานผิดปกติขณะที่คุณอยู่ต่างประเทศผู้ผลิตจะไม่รับผิด

ชอบใดๆต่อการให้บริการซ่อมบำรุงในประเทศอื่นรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆที่

เกิดขึ้น
การแสดงภาพบนจอโทรทัศน์

สายสัญญาณภาพ/เสียงที่ให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์สามารถใช้เชื่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ได้รวมทั้งต่อกับจอภาพที่มีช่องรับสัญญาณภาพ

ผลิตภัณฑ์นี้รองรับรูปแบบภาพระบบNTSCและPALก่อนจะเชื่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์สัญญาณภาพให้เลือกโหมดส่งสัญญาณภาพให้

ถูกต้อง

ข้อควรระวังในการใช้งาน

•ใบรับประกันจะไม่มีผลใช้งานในประเทศอื่นๆหากผลิตภัณฑ์เกิดข้อบกพร่อง

หรือทำงานผิดปกติขณะที่คุณอยู่ต่างประเทศผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อ

การให้บริการซ่อมบำรุงในประเทศอื่นรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น
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•หา้มทำผลติภณัฑน์ีต้กหรอืทำใหผ้ลติภณัฑถ์กูกระแทกอยา่งรนุแรงขณะกำลงัถอื

ผลติภณัฑ์ระวงัอยา่ใหผ้ลติภณัฑก์ระแทกกบัวตัถอุืน่ๆควรใชค้วามระมดัระวงักบั

จอภาพเปน็พเิศษ

•แฟลชอาจร้อนจัดหากใช้แฟลชต่อเนื่องเป็นเวลานานห้ามใช้แฟลชเกินความ

จำเป็นอย่าให้แฟลชสัมผัสกับร่างกายหรือวัตถุอื่นๆหากไม่ปฏิบัติตามข้อควร

ระวังดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟลวกได้

•การใช้แฟลชในระยะประชิดกับดวงตาของวัตถุต้นแบบอาจทำให้ตามองไม่เห็น

เป็นการชั่วคราวควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเมื่อจะถ่ายภาพเด็ก

ทารกโดยใช้แฟลชห้ามยิงแฟลชใส่ผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยตรง

•แบตเตอรี่อาจเกิดร้อนหลังจากใช้งานเป็นเวลานานรอจนกว่าแบตเตอรี่เย็นลง

แล้วจึงถอดออกจากผลิตภัณฑ์นี้

•คุณอาจมองไม่เห็นข้อความบนจอภาพหากมีแสงแดดส่องหน้าจอโดยตรง

•คุณอาจสังเกตเห็นว่าจอภาพมีความสว่างแตกต่างกันหรือมีเม็ดสีที่มืดหรือสว่าง

อยู่ตลอดเวลาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งปกติกับจอภาพLCDทั้งหมดไม่ได้แสดงอาการผิด

ปกติแต่อย่างใด

•ห้ามใช้แรงกดจอภาพ

•การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหันอาจทำให้เกิดการควบแน่นจนมีไอน้ำจับตัว

อยู่ภายในผลิตภัณฑ์นี้หรืออาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติคุณสามารถ

หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้โดยใส่ผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในถุงพลาสติกเพื่อชะลอการ

เปลี่ยนแปลงของระดับอุณหภูมิและนำผลิตภัณฑ์ออกจากถุงพลาสติกหลัง

จากที่อากาศในถุงมีระดับอุณหภูมิเท่ากันกับบรรยากาศภายนอก

•เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายห้ามใส่วัตถุใดๆลงในช่องไมโครโฟน

และลำโพงของผลิตภัณฑ์

•ดูแลขั้วของช่องเสียบให้สะอาดปราศจากฝุ่น

•อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้เปียกน้ำและห้ามจับผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียกหากไม่ปฏิบัติ

ตามข้อควรระวังดังกล่าวอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือเกิดไฟดูดได้

•ก่อนจะถ่ายรูปในวาระสำคัญต่างๆเช่นท่องเที่ยวหรืองานแต่งงานควรลอง

ถ่ายภาพเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ทำงานได้ตามปกติขอแนะนำให้คุณเก็บ

คู่มือเล่มนี้และแบตเตอรี่สำรองไว้ใกล้มือ
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เคล็ดลับ:การป้องกันการควบแน่น 

การควบแน่นอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไปยังสถานที่ที่มีอุณหภูมิ

แตกต่างกันมากหากมีความชื้นสูงในห้องที่มีอากาศเย็นหลังจากเปิดเครื่อง

ทำความร้อนหรือในตำแหน่งที่ผลิตภัณฑ์นี้สัมผัสกับลมเย็นจากเครื่องปรับ

อากาศหรืออุปกรณ์อื่นๆ

การดูแลและเก็บรักษา

การดูแลผลิตภัณฑ์นี้
•ทำความสะอาดจอภาพโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดจอภาพใน

ปริมาณเล็กน้อยเช็ดที่หน้าจอซึ่งน้ำยาดังกล่าวต้องไม่มีส่วนประกอบของ

สารละลายอินทรีย์

•ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ให้ทั่วหลังจากใช้งานที่ชายหาดหรือใกล้กับเครื่อง

สำอางอย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้สัมผัสกับสารเคมีที่ระเหยได้ง่ายเช่นทินเนอร์น้ำมัน

เบนซินหรือยาฆ่าแมลงหากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังกล่าวอาจทำให้

อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายได้

•ในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดปกติอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นควรนำเครื่องไปที่ศูนย์

ซ่อมของRicoh

•ผลิตภัณฑ์นี้มีวงจรไฟฟ้าแรงสูงห้ามถอดแยกชิ้นส่วน

•จอภาพเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายอย่าให้กล้องสัมผัสกับของแข็ง

การเก็บรักษา
•ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในสถานที่ที่สัมผัสกับสภาวะต่อไปนี้มีความร้อนหรือ

ความชื้นสูงมากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นสูงมีฝุ่นสิ่งสกปรก

หรือทรายมีแรงสั่นสะเทือนสูงสัมผัสกับสารเคมีเป็นเวลานานรวมทั้งมี

ลูกเหม็นและผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอื่นๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือไวนิล

สถานที่ที่มีสนามแม่เหล็กสูง(เช่นใกล้กับจอภาพหม้อแปลงหรือแม่เหล็ก)

•ถอดแบตเตอรี่ออกหากจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน

ก่อนทำความสะอาด
ปิดกล้องแล้วถอดแบตเตอรี่ออก
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การรับประกันและการให้บริการ
1. ผลิตภัณฑ์นี้มีการรับประกันแบบจำกัดระหว่างช่วงเวลารับประกันที่ระบุไว้ในใบรับประกันที่ให้มาพร้อมกับ

ผลิตภัณฑ์นี้ชิ้นส่วนใดๆที่บกพร่องจะได้รับการซ่อมแซมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผลิตภัณฑ์
ทำงานผิดปกติให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือศูนย์ซ่อมของRicohที่ใกล้ที่สุดโปรด
ทราบว่าคุณไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผลิตภัณฑ์นี้มายังศูนย์ซ่อมของRicoh

2. การรับประกันนี้ไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่อไปนี้
1 การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
2 การซ่อมแซมการดัดแปลงหรือการยกเครื่องใหม่ที่ไม่ได้ทำโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่มีรายชื่อ

อยู่ในคู่มือการใช้งาน
3 ไฟไหม้ภัยธรรมชาติเหตุสุดวิสัยฟ้าผ่าแรงดันไฟฟ้าผิดปกติฯลฯ
4 การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม(หมายเหตุใน“คู่มือการใช้งานตัวกล้อง”)การรั่วของแบตเตอรี่และของ

เหลวอื่นๆเชื้อราหรือการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
5 การจมน้ำ(น้ำท่วม)การสัมผัสกับแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มอื่นๆการแทรกซึมเข้าไปของทรายหรือ

โคลนการกระทบกระแทกการทำผลิตภัณฑ์หล่นหรือแรงกดบนผลิตภัณฑ์หรือสาเหตุผิดปกติอื่นๆ
3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดรวมถึงการ

ซ่อมแซมที่ทำในศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
4. คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดแม้จะอยู่ในช่วงเวลารับประกันหากไม่มีใบรับ

ประกันหรือชื่อผู้จัดจำหน่ายหรือวันที่ซื้อสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้ระบุไว้ในใบรับประกัน
5. ค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเครื่องหรือการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยคำขอพิเศษของลูกค้าเองจะถูกเรียกเก็บ

ไปยังลูกค้าโดยไม่คำนึงว่าอยู่ในช่วงเวลารับประกันหรือไม่
6. การรับประกันนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นแต่ไม่รวมอุปกรณ์เสริมเช่นซองใส่กล้องและสายคล้องและไม่

รวมถึงแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานอื่นๆที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
7. ความเสียหายใดๆที่ตามมาอันเกิดจากความผิดปกติของผลิตภัณฑ์นี้เช่นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการถ่าย

ภาพหรือการสูญเสียผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับจะไม่สามารถเบิกคืนได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลา
รับประกันหรือไม่ก็ตาม

8. การรับประกันจะมีผลใช้ภายในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
* เงื่อนไขข้างต้นอ้างถึงการซ่อมแซมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เป็นการจำกัดสิทธิทางกฎหมายของคุณ
* นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายเจตจำนงของเงื่อนไขข้างต้นอยู่ในใบรับประกันที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้

9. ชิ้นส่วนที่มีความสำคัญในการให้บริการของผลิตภัณฑ์นี้(นั่นคือส่วนประกอบที่จำเป็นในการรักษาการ
ทำงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์)จะมีให้บริการเป็นระยะเวลาห้าปีหลังจากหยุดการผลิตผลิตภัณฑ์นี้

10. โปรดทราบว่าหากผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำท่วมการจมน้ำการแทรกซึมเข้าไป
ของทรายหรือโคลนการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงหรือการทำหล่นอาจไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับสู่
สภาพเดิมได้

หมายเหตุ 
• ก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์นี้เข้ามาเพื่อทำการซ่อมแซมโปรดตรวจสอบแบตเตอรี่และอ่านคู่มือการใช้งานอีกครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้ว

• การซ่อมแซมบางอย่างอาจต้องใช้เวลานานพอสมควร
• เมื่อส่งผลิตภัณฑ์นี้เข้ามายังศูนย์บริการโปรดใส่รายละเอียดอธิบายส่วนที่มีข้อบกพร่องและปัญหาให้
ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

• ถอดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาออกก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์นี้มายังศูนย์บริการ
• การรับประกันนี้ไม่มีผลใช้กับข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายใน
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โหมดM(ตั้งค่าแสงเอง).......................4,50
โหมดMY............................................4,57
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แบตเตอรี่แบบชาร์จDB-90
ขอขอบคุณที่ซื้อแบตเตอรี่แบบชาร์จDB-90ของRicohโปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานที่ถูกวิธี

ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ควรเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้ใกล้ตัวเพื่อใช้อ้างอิงในคราวต่อไป

ข้อควรระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้
สัญลักษณ์ที่แสดงไว้ด้านล่างนี้จะปรากฏในคู่มือการใช้งานและที่ตัวผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ดังกล่าวได้แสดงไว้

เพื่อแน่ใจถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ

ทรัพย์สินและอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือคนอื่นๆความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ได้

อธิบายไว้ด้านล่าง

อันตราย สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญซึ่งหากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

คำเตือน สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญซึ่งหากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

อาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ตัวอย่างสัญลักษณ์

หมายถึงสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ

วงกลมที่มีสัญลักษณ์ภายในหมายถึงสิ่งที่ห้ามปฏิบัติโดยเฉพาะเจาะจง

ตัวอย่าง ความหมาย:ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน

หมายถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เพื่อให้ใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างปลอดภัยควรปฏิบัติตามข้อควรระมัดระวังต่อไปนี้

อันตราย

 ห้ามถอดแยกดัดแปลงหรือบัดกรีแบตเตอรี่กับวัตถุโดยตรง•

 ห้ามลัดวงจรขั้วบวก(+)กับขั้วลบ(–)ของแบตเตอรี่กับสายไฟหรือวัตถุที่ทำจากโลหะนอกจากนั้น

ห้ามขนย้ายหรือเก็บแบตเตอรี่ไว้กับปากกาลูกลื่นที่ทำจากโลหะสร้อยคอหรือสิ่งที่เป็นโลหะที่มี

ลักษณะแบบเดียวกัน

•

 ห้ามวางแบตเตอรี่ไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟโดยตรงและห้ามใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ไว้ใกล้กับไฟ

หรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเช่นในรถยนต์นอกจากนี้ห้ามจุ่มหรือแช่แบตเตอรี่ลงในน้ำน้ำเกลือหรือ

ของเหลวใดๆ

•

 ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่Ricohแบตเตอรี่ก้อนนี้จำกัด

ให้ใช้งานได้กับกล้องดิจิตอลRicohที่ใช้กับแบตเตอรี่รุ่นDB-90ได้เท่านั้น

•
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 ห้ามเจาะแบตเตอรี่ด้วยวัตถุมีคมใดๆทุบด้วยค้อนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันเหยียบทิ้งหรือ

กระแทกก้อนแบตเตอรี่อย่างรุนแรง

•

 ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหายหรือผิดรูปทรง•

 ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น•

 หยุดใช้แบตเตอรี่ทันทีหากแบตเตอรี่มีควันหรือกลิ่นแปลกๆหรือแบตเตอรี่ร้อนจัดผิดปกติโปรดขอรับ

บริการซ่อมบำรุงจากร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือจากศูนย์บริการRicoh

•

 หากแบตเตอรี่มีของเหลวรั่วออกมาสัมผัสกับดวงตาห้ามขยี้ตาให้ล้างออกด้วยน้ำมากๆทันทีก่อนไป

พบแพทย์

•

คำเตือน

 วางแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กและทารก•

 หยุดชาร์จแบตเตอรี่ทันทีหากแบตเตอรี่ยังชาร์จไฟต่อไปอีกแม้จะพ้นระยะเวลาในการชาร์จแล้วก็ตาม•

 ห้ามวางแบตเตอรี่ในเตาไมโครเวฟหรืออุปกรณ์อื่นๆที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง•

 หากแบตเตอรี่รั่วหรือมีควันระเหยออกมาให้ถอดแบตเตอรี่ออกมาให้พ้นรัศมีความร้อนหรือ

เปลวไฟทันที

•

ข้อควรระมัดระวังในการใช้งาน

*นี่คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

*ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานเนื่องจากแบตเตอรี่ที่ให้มายังไม่ได้ชาร์จไฟอย่างเต็มที่

คณุสมบตัขิองแบตเตอรีล่เิธยีมไอออนคอืเมือ่อณุหภมูติำ่ประสทิธภิาพของแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เตม็แลว้จะลดลง

ทำให้เวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพหรือแสดงภาพลดลงไปด้วยซึ่งแก้ปัญหาได้โดยการเก็บแบตเตอรี่ไว้ให้อุ่นใน

กระเป๋าเสื้อก่อนการใช้งานหรือมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้แล้วสำรองไว้

ถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้องหรือเครื่องชาร์จทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานแบตเตอรี่จะคลายประจุทีละน้อยไปเรื่อยๆ

แม้จะปิดกล้องแล้วก็ตามซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง

เมื่อเก็บแบตเตอรี่ไว้เป็นระยะเวลานานควรชาร์จไฟเป็นเวลา15นาทีอย่างน้อยปีละครั้งและใช้แบตเตอรี่

ให้หมดเกลี้ยงก่อนจะนำไปเก็บอีกครั้ง

เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ร่มพ้นแสงแดดและความร้อนช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุดควรอยู่ระหว่าง15°ถึง25°หลีกเลี่ยง

สถานที่ร้อนหรือเย็นเกินไป

ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้วซ้ำอีกครั้งทันที

การชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงอาจทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงการชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ำ

อาจทำให้ชาร์จไฟได้ไม่พอ

•

•

•

•

•

•
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เมื่อใช้งานแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิห้อง(25องศาเซลเซียส)แบตเตอรี่อาจชาร์จได้ถึง300ครั้งหรือมากกว่านั้น

หากระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วก็ตามนั่นแสดง

ว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานโปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

สำหรับคำแนะนำในการชาร์จโปรดอ่านได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับกล้องดิจิตอลหรือเครื่องชาร์จ

แบตเตอรี่

เมื่อใช้แบตเตอรี่BJ-9การชาร์จไฟจะใช้เวลาประมาณ100นาที(ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียส)

ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟปกติ : 3.6V

อัตราความจุไฟฟ้า : 1700mAh(ขั้นต่ำ),1800mAh(ปกติ)

อุณหภูมิการใช้งาน : 0–45องศาเซลเซียส

ขนาด : 10.8×35.2×49.5มิลลิเมตร

น้ำหนัก : ประมาณ39กรัม

ตัวแทนบริการของRicoh

ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องโปรดอ่านที่บทตัวแทนบริการRicohจากคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกับกล้องดิจิตอล



ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนเปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามทำสำเนาผลิตซ้ำหรือจัดเก็บส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรจากRicohCo.,Ltd.

©2009RicohCo.,Ltd.

•

•

•

•

•
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เครื่องชาร์จแบตเตอรี่BJ-9



ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่BJ-9ของRicohโปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานที่ถูกวิธี
ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ควรเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้ใกล้ตัวเพื่อใช้อ้างอิงในคราวต่อไป

ข้อควรระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อความและฉลากแจ้งเตือน
คู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์จะมีข้อความและฉลากเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่าง
ปลอดภัยและการป้องกันไม่ให้ตัวคุณเองและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเกิดการชำรุดเสียหายสัญลักษณ์
ต่อไปนี้ใช้เพื่อให้คำเตือนเหล่านี้สังเกตเห็นได้ชัด

คำเตือน สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญซึ่งหากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้องอาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ข้อควรระมัดระวัง สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญซึ่งหากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้องอาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตหรืออาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ตัวอย่างสัญลักษณ์


หมายถึงสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ

วงกลมที่มีสัญลักษณ์ภายในหมายถึงสิ่งที่ห้ามปฏิบัติโดยเฉพาะเจาะจง

ตัวอย่าง ความหมาย:ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน

หมายถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระมัดระวังต่อไปนี้เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

คำเตือน 

 อุปกรณ์นี้ควรใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้เท่านั้นการไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิด
ไฟไหม้หรือไฟช็อตได้

•
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 ห้ามจับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขณะมือเปียกเพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อตได้•

 หากมีสิ่งแปลกปลอมเช่นโลหะน้ำหรือของเหลวที่มีลักษณะคล้ายกันเข้าสู่อุปกรณ์โดยบังเอิญให้
ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทันทีติดต่อร้านค้าที่ให้บริการอุปกรณ์ของคุณการไม่ปฏิบัติตามอาจ
ทำให้เกิดไฟไหม้และไฟช็อตได้

ขณะใช้งานอุปกรณ์หากคุณสังเกตเห็นควันหรือได้ยินเสียงที่ดังผิดปกติให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
ทันทีแล้วติดต่อร้านค้าที่คุณซื้ออุปกรณ์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการRicohหยุดการใช้งานทันที
หากมีชิ้นส่วนแตกหักหรือตัวอุปกรณ์มีสภาพผิดปกติ

•

•

 ห้ามพยายามถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์(ห้ามเปิดที่ครอบเครื่องชาร์จ)เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟช็อต
ได้หากสัมผัสกับวงจรไฟแรงสูงที่อยู่ภายใน

•

 ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำห้องอาบน้ำหรือสถานที่ใดก็ตามที่จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เปียกได้•

 เก็บรักษาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ให้สะอาดปราศจากฝุ่นเพราะฝุ่นจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้•

 ห้ามวางอุปกรณ์ทิ้งไว้ในที่ที่เด็กทารกหรือเด็กเล็กเอื้อมถึงเนื่องจากเด็กเล็กไม่สามารถอ่านคำแนะนำ
ได้จึงอาจใช้งานอุปกรณ์อย่างผิดๆอาจทำให้อุปกรณ์แตกหักหรือทำให้ตนเองได้รับบาดเจ็บได้

•

 ห้ามจับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อตได้•

“คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีรวมทั้งสารตะกั่วซึ่งทางรัฐบาลแคลิฟอร์เนียได้ระบุว่าอาจทำให้เกิดมะเร็งและ

ทำให้เด็กที่เกิดมาพิการหรือเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆควรล้างมือหลังการใช้งาน“

ข้อควรระมัดระวัง 

 เมื่อต้องการความสะอาดตัวเครื่องเป็นครั้งแรกให้ถอดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ออกจากเต้ารับที่ผนังก่อน

เพื่อความปลอดภัยเมื่อไม่ใช้งานให้ดึงปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับที่ผนัง

•

•

 ขณะใช้งานห้ามคลุมตัวเครื่องด้วยผ้าหรือวัสดุอื่นๆเพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามลัดวงจรขั้วไฟฟ้าเพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในครัวที่มีไอระเหยจากน้ำมันครัวที่มีความชื้นหรือที่มีน้ำเพราะอาจทำให้เกิด

ไฟไหม้ได้

•

•

•

ข้อควรระมัดระวังในการใช้งาน

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากรุ่นDB-90ที่ทางบริษัทให้มาพร้อมกับกล้องเท่านั้น

ห้ามกระแทกอุปกรณ์อย่างรุนแรง

ห้ามใช้ในสถานที่ที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดหรือในสถานที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

ห้ามใช้ในสถานที่ที่ได้รับแสงแดดส่องโดยตรงหรือที่อาจทำให้เกิดอุณหภูมิสูง

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วให้ถอดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ออกจากเต้ารับที่ผนังก่อนหากเสียบเครื่องชาร์จ

แบตเตอรี่ทิ้งไว้ที่เต้ารับอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

•

•

•

•

•
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อย่าให้ส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่แบบชาร์จสัมผัสซึ่งกันและกันเพราะอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้

BJ-9สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้องในช่อง0º–40ºCโปรดทราบว่าอาจใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้น

หากใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า0ºC

ข้อควรระวัง:

ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นประเภทที่ไม่ถูกต้องอาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดการระเบิดได้ให้ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้งาน

แล้วตามคำแนะนำ

วิธีใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

1.ใส่แบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดยหันด้านฉลากขึ้นจัดตำแหน่งแบตเตอรี่โดยให้ด้านที่เป็น

สัญลักษณ์  ตรงกันกับสัญลักษณ์  ของเครื่องชาร์จ

2.เสียบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเต้ารับที่ผนังเครื่องจะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่และสามารถชาร์จได้

ตามที่แสดงไว้ในตารางด้านล่างเมื่อชาร์จเสร็จถอดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ออกจากเต้ารับ
*เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ ความหมาย

สว่างตลอด เริ่มการชาร์จ

ปิด การชาร์จเสร็จสมบูรณ์

กระพริบ หน้าสัมผัสของแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จอาจสกปรก,ไม่สามารถชาร์จ

แบตเตอรี่ที่อุณหภูมิขณะนั้นได้หรือแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทำงานขัดข้อง

ทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยผ้าแห้ง,เริ่มชาร์จต่อเมื่ออุณหภูมิห้องและ

อุณหภูมิแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง10ºถึง40ºCหากปัญหายังปรากฏให้ถอด

เครื่องชาร์จออกจากเต้ารับและถอดแบตเตอรี่ออก

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนDB-90ซึ่งทางบริษัทให้มาพร้อมกับกล้อง

รูปแบบ : BJ-9

แหล่งจ่ายไฟ : AC100V–240V(50/60Hz)

แรงดันไฟฟ้าออก : DC4.2V650mA

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน : 0º–40ºC

ขนาด : 80มม.×65มม.×26มม.

มวล(น้ำหนัก) : 63กรัม

•

•
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ตัวแทนบริการของRicoh

ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องโปรดอ่านที่บทตัวแทนบริการRicohจากคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกับกล้องดิจิตอล

ห้ามทำสำเนาคำแนะนำเหล่านี้ไม่ว่าจะเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

©2009RicohCo.,Ltd.

Ricohขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเอกสารเล่มนี้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



•

•
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เริ่มตั้งแต่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ

จัดการสิ่งแวดล้อม

Ricohมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพื่อแสดง 
ความมีส่วนร่วมในการรณรงค์การแก้ไขปัญหาการจัดการและช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะ

พลเมืองกลุ่มหนึ่งบนโลกโดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลRicohได้พยายามมุ่งเน้นในเรื่อง“การประหยัด

พลังงานโดยลดการใช้พลังงาน”และ“การลดสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์”

หากมีปัญหาเกิดขึ้น
ขั้นแรกให้ดู“วิธีการแก้ไขปัญหา”(หน้า167)ในคู่มือเล่มนี้หากยังคงมีปัญหาอยู่โปรดติดต่อ

สำนักงานของRicoh

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์บริการลูกค้า
โทร.0-2392-3130กด5
E-mail:service@eastenterprise.net,info@eastenterprise.net

การตลาดและจัดจำหน่ายโดย

บริษัทอิสท์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
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