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รายการในบรรจุภณัฑ์

ก่อนเร่ิมใช้เลนส์ Ricoh โปรดตรวจสอบให้ดีวา่ในกลอ่งประกอบไปด้วยชิน้สว่นตา่งๆ ตาม

รายการท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้

ชุดต่อเลนส์
หมายเลขซีเรียลจะระบไุว้ท่ีด้านลา่ง

ฝาครอบ
มาพร้อมกบัชดุตอ่เลนส์

ฝาปิดช่องเสียบ
มาพร้อมกบัชดุตอ่เลนส์

ชุดตรวจสอบเลนส์
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ซองบรรจุ 	คู่มือการใช้งาน	(คู่มือเล่มนี)้

	ใบรับประกัน
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บทน�า

เพ่ือใช้งานชดุตอ่เลนส์นี ้คณุจ�าเป็นต้องตอ่เลนส์ Leica M หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้งานด้วยได้ เข้ากบัชดุ

ตอ่เลนส์ และตวักล้อง GXR

ให้ดคููมื่อการใช้งานตวักล้องส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการใช้งานฟังก์ชนัถ่ายภาพและแสดงภาพ 

และเปลี่ยนการตัง้คา่ ตลอดจนวิธีการอา่นข้อควรระวงัท่ีส�าคญัในการใช้งาน คูมื่อการใช้งานนีจ้ะอธิบาย

ถงึฟังก์ชัน่และกระบวนการท�างานท่ีมีให้เฉพาะเม่ือชดุตอ่เลนส์นีถ้กูใช้กบัตวักล้องท่ีสามารถใช้งานด้วย

ได้เทา่นัน้ และให้ดคูู่มือการใช้งานตวักล้อง	GXR	ด้วย

ควรอา่นคูมื่อเลม่นีใ้ห้ละเอียดก่อนการใช้งานเพ่ือให้สามารถใช้งานฟังก์ชนัตา่งๆ ของผลติภณัฑ์ให้ได้ผล

ดีท่ีสดุ โปรดเก็บรักษาคูมื่อเลม่นีไ้ว้ใกล้ตวัเพ่ือใช้อ้างอิงในคราวตอ่ไป

Ricoh Co., Ltd.
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ข้อควรระวงัเก่ียวกบั 

ความปลอดภยั

อา่นข้อควรระวงัเก่ียวกบัความปลอดภยัให้ละเอียดเพ่ือให้สามารถใช้งาน

กล้องได้อยา่งปลอดภยั

การทดลองถ่ายภาพ ก่อนจะถ่ายรูปในวาระส�าคญัตา่งๆ ควรลองถ่ายภาพเพ่ือให้แนใ่จวา่กล้องถ่าย

รูปท�างานได้ตามปกติ

ลขิสทิธ์ิ ห้ามท�าซ�า้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร นิตยสาร หรือวสัดตุา่งๆ ท่ีมีลขิสทิธ์ิ 

นอกเหนือไปจากการใช้งานสว่นตวั ภายในบ้าน หรือจดุมุง่หมายอ่ืนๆ ซึง่มี

ลกัษณะแบบเดียวกนั โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ ถือครองลขิสทิธ์ิ

การยกเว้นความรับผิดชอบ Ricoh Co., Ltd. จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกล้องไมส่ามารถบนัทกึภาพหรือ

แสดงภาพได้อนัเน่ืองมาจากการท�างานผิดปกติของตวักล้อง

การรับประกนั ใบรับประกนัท่ีให้มาพร้อมกบัผลติภณัฑ์นีจ้ะมีผลใช้ภายในประเทศท่ีซือ้

ผลติภณัฑ์เทา่นัน้ ผู้ผลติจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่การให้บริการซอ่มบ�ารุง

ผลติภณัฑ์ในประเทศอ่ืน หรือตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆ ท่ีเกิดขึน้

คลื่นรบกวนวิทยุ การใช้งานผลติภณัฑ์นีใ้นบริเวณใกล้เคียงกบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ อาจ

สง่ผลเสียตอ่กล้องและอปุกรณ์เหลา่นัน้ คลื่นรบกวนดงักลา่วอาจเกิดขึน้ได้

หากใช้กล้องถ่ายรูปใกล้ๆ กบัวิทยหุรือโทรทศัน์ ปัญหาดงักลา่วสามารถแก้ไข

ได้โดยย้ายกล้องให้หา่งจากอปุกรณ์เหลา่นัน้ให้มากท่ีสดุ ปรับต�าแหนง่เสา

อากาศวิทยหุรือโทรทศัน์ หรือเสียบปลัก๊วิทยหุรือโทรทศัน์ท่ีเต้ารับตวัอ่ืน
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© 2011 RICOH CO., LTD. สงวนลขิสทิธ์ิ ห้ามท�าส�าเนาสว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของสิง่พิมพ์ฉบบันี ้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Ricoh Ricoh ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาภายในเอกสารฉบบันีไ้ด้ตลอดเวลาโดยไมต้่อง

แจ้งให้ทราบลว่งหน้า

ทางบริษัทได้พยายามอยา่งดีท่ีสดุ เพ่ือให้ข้อมลูตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันีมี้ความแมน่ย�า แตห่ากคณุสงัเกตเหน็ข้อผิดพลาดหรือสิง่ท่ี

ไมไ่ด้กลา่วถงึในเนือ้หา เราจะยินดีเป็นอยา่งย่ิงหากคณุจะแจ้งให้เราทราบตามท่ีอยูท่ี่ได้ระบไุว้ท่ีปกหลงัของหนงัสือเลม่นี ้

ส�าหรับข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัเลนส์ ให้ตดิตอ่ผู้จ�าหนา่ยเลนส์
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ข้อควรระวังเก่ียวกับความปลอดภยั

สัญลักษณ์เตอืน

สญัลกัษณ์ตา่งๆ ถกูใช้แสดงในคูมื่อการใช้งานเลม่นีแ้ละบนตวัผลติภณัฑ์เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้คณุ

และผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บหรือท�าให้ทรัพย์สนิเสียหาย สญัลกัษณ์และความหมายมีอธิบายอยู่

ด้านลา่งนี ้

 อันตราย
สญัลกัษณ์นีห้มายความวา่มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดอนัตรายถงึแก่ชีวิตทนัทีหรือบาด

เจ็บร้ายแรง หากละเลยหรือใช้งานอยา่งไมถ่กูต้อง

 ค�าเตอืน
สญัลกัษณ์นีห้มายความวา่อาจเกิดอนัตรายถงึแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง หาก

ละเลยหรือใช้งานอยา่งไมถ่กูต้อง

 ข้อควรระวัง
สญัลกัษณ์นีห้มายความวา่อาจท�าให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สนิเสียหาย หาก

ละเลยหรือใช้งานอยา่งไมถ่กูต้อง
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ตวัอย่างค�าเตอืน

สญัลกัษณ์  เตือนคณุถงึสิง่ต้องปฏิบตัิ

สญัลกัษณ์  เตือนคณุถงึสิง่ท่ีห้ามปฏิบตัิ

สญัลกัษณ์  อาจใช้ร่วมกบัสญัลกัษณ์อ่ืนเพ่ือเตือนถงึสิง่ท่ีห้ามปฏิบตัิ

ตวัอย่าง

 = ห้ามสมัผสั  = ห้ามถอดแยกชิน้สว่น

สงัเกตข้อควรระวงัตอ่ไปนีเ้พ่ือใช้งานอปุกรณ์นีอ้ยา่งปลอดภยั

	อันตราย

ห้ามพยายามถอดแยก ซอ่มแซม หรือดดัแปลงอปุกรณ์นีด้้วยตวัคณุเอง วงจรไฟฟ้าแรงดนัสงูภายใน

อปุกรณ์อาจท�าให้เกิดอนัตรายร้ายแรงจากไฟฟ้า
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	ค�าเตอืน

เก็บอปุกรณ์ให้พ้นมือเดก็

ห้ามจบัสว่นประกอบภายในของอปุกรณ์ ในกรณีท่ีแตกออกเน่ืองจากตกหลน่หรือเสียหาย วงจรไฟฟ้า

แรงดนัสงูภายในอปุกรณ์อาจท�าให้เกิดไฟดดูได้ ถอดแบตเตอร่ีออกให้เร็วท่ีสดุ ระมดัระวงัไมใ่ห้ไฟดดู

หรือผิวหนงัไหม้ได้ น�าอปุกรณ์ไปยงัตวัแทนจ�าหนา่ยหรือศนูย์บริการท่ีใกล้ท่ีสดุ หากเกิดความเสีย

หาย

ห้ามใช้อปุกรณ์ในบริเวณท่ีเปียกน�า้เพราะอาจท�าให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดดูได้

ห้ามใช้อปุกรณ์ใกล้กบัแก๊ส น�า้มนัเบนซนิ ทินเนอร์ หรือวตัถไุวไฟอ่ืนๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงอนัตรายจากการ

ระเบดิ ไฟไหม้หรือผิวหนงัไหม้

• ห้ามใช้อปุกรณ์ในบริเวณท่ีมีข้อห้ามหรือข้อจ�ากดัในการใช้งาน เน่ืองจากอาจท�าให้เกิดอบุตัเิหตุ

หรืออนัตรายร้ายแรง
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	ข้อควรระวัง

ห้ามปลอ่ยให้อปุกรณ์เปียกน�า้ และห้ามใช้อปุกรณ์ขณะมือเปียก เน่ืองจากอาจท�าให้เกิดไฟดดูได้

ข้อควรระวงัเก่ียวกบั

ความปลอดภยัส�าหรับ

อปุกรณ์เสริม

เม่ือใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม ให้อา่นค�าแนะน�าท่ีให้มากบัผลติภณัฑ์

อยา่งถ่ีถ้วนก่อนท่ีจะใช้ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว
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1 2 3

1 ชอ่งเสียบ

2 ปุ่ มปลดเลนส์

3 จดุยดึด้านข้างตวักล้อง
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การอัพเกรดผลิตภณัฑ์

การอัพเดตเฟิร์มแวร์

เม่ือคณุตอ่ชดุตอ่เลนส์เข้ากบัตวักล้องเป็นครัง้แรก ฟังก์ชัน่การอพัเดตเวอร์ชัน่จะเร่ิมท�างาน

โดยอตัโนมตัหิากเฟิร์มแวร์ของตวักล้องจ�าเป็นต้องได้รับการอพัเดต ในกรณีท่ีต้องอพัเดต ให้

อพัเดตเฟิร์มแวร์ของตวักล้องโดยใช้ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

หากเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชนัลา่สดุอยูแ่ล้ว ฟังก์ชนัการอพัเดตเวอร์ชนัจะไมท่�างาน และคณุ

สามารถใช้เลนส์ได้ทนัที

1	 ตรวจดวู่าปิดกล้องแล้ว	และประกอบชุดกล้องเข้ากับตวักล้อง
• ส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการประกอบชดุกล้อง ให้ดคููมื่อการใช้งานตวักล้อง
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2	 เปิดตวักล้อง
• ข้อความยืนยนัเก่ียวกบัการอพัเดตเฟิร์มแวร์จะปรากฏขึน้

3	 กดปุ่ม	Fn1/Fn2	เพื่อเลือก	[ใช่]	แล้วกดปุ่ม	MENU/OK
• การอพัเดตเฟิร์มแวร์จะเร่ิมขึน้ และข้อความตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้บนจอภาพ

 [ก�าลงัตรวจสอบไฟล์เขียนใหม]่

 [ก�าลงัเขียนโปรแกรมใหม]่

 กล้องจะท�าการรีสตาร์ทและเวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์จะปรากฏขึน้ จากนัน้การอพัเดตจะสิน้สดุลง
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	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

• ไมจ่�าเป็นต้องใสเ่ลนส์เม่ือท�าการอพัเดตเฟิร์มแวร์

• เม่ือต้องการยืนยนัเวอร์ชนัของเฟิร์มแวร์ ให้เลือก [เวอร์ชนัเฟิร์มแวร์] ในเมนตูัง้คา่ หรือปิด

กล้อง แล้วกดปุ่ ม e (แสดงภาพ) ค้างไว้นานกวา่ 1 วินาทีขณะท่ีกดปุ่ ม – ค้างไว้ด้วย 

เวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์จะปรากฏขึน้มาเป็นเวลาประมาณ 20 วินาที

• ส�าหรับข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัการอพัเดตเฟิร์มแวร์ ให้ดเูวบ็ไซต์ Ricoh  

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

การตรวจสอบว่าเลนส์สามารถใช้กับชุดต่อเลนส์ได้หรือไม่

ตรวจดวูา่เลนส์ของคณุสามารถตดิตัง้กบัชดุตอ่เลนส์ได้หรือไม่

1	 เรียงรูบนชุดตรวจสอบเลนส์เข้ากับเขีย้วของเมาท์เลนส์	

แล้วเล่ือนชุดทดสอบเลนส์เข้าไปในเลนส์ตรงๆ
• เลื่อนเลนส์เข้าไปให้ชดุทดสอบพกัอยูบ่นเลนส์
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2	 วางเลนส์ลงบนพืน้ที่เรียบเสมอกัน	แล้วตรวจสอบขอบเลนส์จากด้านข้าง	
• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ชดุตรวจสอบเลนส์และด้านข้างของชดุตอ่เลนส์ตอ่ตดิกนัอยา่งแนน่

หนาโดยไมมี่ชอ่งวา่ง

 เลนส์จะไมส่ามารถตอ่ได้ในกรณีตอ่ไปนี:้

เลนส์ย่ืนหลดุออกจากสว่นบนของชดุตรวจสอบเลนส์

มีชอ่งวา่งระหวา่งชดุตรวจสอบเลนส์และชดุตอ่เลนส์

เลนส์นีส้ามารถใช้กบัชดุตอ่นีไ้ด้ เลนส์นีไ้มส่ามารถใช้กบั 
ชดุตอ่นีไ้ด้

เลนส์นีไ้มส่ามารถใช้กบั 
ชดุตอ่นีไ้ด้
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	 ข้อควรระวัง ------------------------------------------------------------------------------------------

• การใสเ่ลนส์ท่ีไมส่ามารถใช้ร่วมกบัชดุตอ่เลนส์นีไ้ด้อาจท�าให้เลนส์หรือชดุตอ่เลนส์เป็นรอย

หรือได้รับความเสียหายได้

• อยา่พยายามดนัชดุตรวจสอบเลนส์เข้าไปในเมาท์เลนส์ ให้จบัด้วยความระมดัระวงัเพ่ือไม่

ให้เกิดรอยขีดขว่นหรือความเสียหายท่ีจะเกิดกบัเลนส์เม่ือท�าการตอ่เลนส์

• เม่ือใช้กบัเลนส์ท่ีขยบัเข้าออกได้ ให้ตรวจสอบเลนส์เม่ือเลนส์เก็บเข้าจนสดุแล้ว

• เพ่ือดขู้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัเลนส์ท่ีสามารถประกอบได้กบัชดุตอ่เลนส์ ให้ดท่ีูเวบ็ไซต์ Ricoh 

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

 โปรดจ�าไว้วา่ อยา่งไรก็ตาม เลนส์อาจไมส่ามารถตอ่ได้โดยทัง้นีข้นึอยูก่บัสภาพของเลนส์

เอง ต้องแนใ่จวา่ได้ท�าการยืนยนัให้มัน่ใจแล้ววา่เลนส์สามารถตอ่ได้หรือไมโ่ดยใช้เคร่ือง

ทดสอบ
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การประกอบเลนส์

1	 เรียงเคร่ืองหมายที่อยู่บนเลนส์ให้ตรงกับเคร่ืองหมายสีแดงบนชุดต่อเลนส์	แล้ว

ต่อเลนส์เข้ากับชุดต่อเลนส์

2	 หมุนเลนส์ไปทางขวาจนกระทั่งเขม็ล็อคเลนส์เรียงเป็นแนวเดยีวกับร่องล็อคเลนส์

การถอดเลนส์

1	 หมุนเลนส์ไปทางซ้ายในขณะที่กดปุ่มถอดเลนส์จนกระทั่งเคร่ืองหมายบนเลนส์

ตรงกับเคร่ืองหมายสีแดงบนชุดต่อเลนส์

2	 ดงึเลนส์ออกตรงๆ

	 ข้อควรระวัง ------------------------------------------------------------------------------------------

ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัเลนส์ ให้ดท่ีูคูมื่อการใช้งานเลนส์และเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ
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การท�าความสะอาดชุดเซน็เซอร์

ท�าตามขัน้ตอนท่ีแนะน�าทางด้านลา่งเพ่ือท�าความสะอาดเซน็เซอร์

1	 เปิดกล้อง
2	 เล่ือนสวติช์	POWER	ไปยังต�าแหน่ง	OFF	ในขณะที่กดปุ่ม	N 

• ปิดกล้องโดยให้ชตัเตอร์เปิดค้างอยู่
3	 ท�าความสะอาดเซน็เซอร์โดยใช้เคร่ืองเป่าจากร้านขายอุปกรณ์กล้อง
4	 เม่ือท�าความสะอาดเสร็จแล้ว	ให้เปิดกล้องแล้วปิดอีกครัง้หน่ึง

	 ข้อควรระวัง ------------------------------------------------------------------------------------------
• อยา่สมัผสัเซน็เซอร์หรือชตัเตอร์
• สีอาจจางลงหากเซน็เซอร์อยูใ่นภาวะท่ีโดนแสงเป็นเวลานาน อยา่ปลอ่ยให้กล้องตัง้อยู่

โดยท่ีเปิดชตัเตอร์ค้างไว้
• ในขณะท่ี [การเร่ิมชตัเตอร์] ในเมนตูัง้คา่ถกูตัง้เป็น [เปิด] ซตัเตอร์จะยงัคงเปิดค้างอยูเ่ม่ือ

ปิดกล้องไปแล้ว
• อยา่ใช้สเปรย์ลมกบัอปุกรณ์นี ้
• อยา่สอดปลายเคร่ืองเป่าเข้าไปภายในชดุตอ่เลนส์
• ความเสียหายในระหวา่งการท�าความสะอาดนัน้ไมร่วมอยูใ่นการรับประกนั
 ระวงัอยา่ให้เกิดความเสียหายกบัอปุกรณ์ในขณะท่ีท�าความสะอาด
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การถ่ายภาพ

โฟกัส

โหมดโฟกสัเดียวท่ีมีให้ใช้งานคือ MF (ปรับโฟกสัเอง) ปรับโฟกสัด้วยตนเองโดยใช้เลนส์ 

	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

การใช้ [ขยายหน้าจอ] (Gหน้า 27) หรือ [ตวัชว่ยโฟกสั] (Gหน้า 35) จากเมนถู่าย

ภาพจะชว่ยให้การตรวจสอบโฟกสัท�าได้งา่ยขึน้ 

P:	โหมดปรับโปรแกรม/A:	โหมดควบคุมช่องรับแสง

P: โหมดปรับโปรแกรม และ A: โหมดควบคมุชอ่งรับแสงท�างานในแบบเดียวกบั c:  โหมด

ถ่ายภาพอตัโนมตั ิ
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S:	โหมดควบคุมความเร็วชัตเตอร์

หาก [อตัโนมตัิ] หรือ [ความไวแสงสงู] ถกูเลือกส�าหรับการตัง้คา่ ISO การรับแสงจะถกูปรับ

เพ่ือให้ได้การรับแสงท่ีเหมาะสมภายในชว่ง ISO นัน้ ในขณะท่ีกล้องจะอยูใ่นโหมดควบคมุ

ความเร็วชตัเตอร์

M:	โหมดตัง้ค่าแสงเอง

หากเลือก [อตัโนมตั]ิ หรือ [ความไวแสงสงู] ไว้ส�าหรับ ตัง้คา่ความไวแสง คา่ความไวแสงจะ

ถกูก�าหนดตายตวัท่ี 200 ขณะท่ีกล้องอยูใ่นโหมดตัง้คา่แสงเอง 

คณุสามารถเลือกระหวา่ง B (ชตัเตอร์ B) และ T (เวลา) ส�าหรับความเร็วชตัเตอร์ 

ด้วย B ภาพจะได้รับแสงเม่ือปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ถกูกดและการรับแสงจะจบลงเม่ือปุ่ มถกูปลอ่ย 

ด้วย T การรับแสงจะเร่ิมต้นเม่ือปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ถกูกดและสิน้สดุเม่ือปุ่ มถกูกดอีกครัง้ ในทัง้สอง

โหมด กล้องจะหยดุการถ่ายโดยปริยายเม่ือเวลาผา่นไป 180 วินาที 

	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

B และ T สามารถท�างานได้โดยใช้สายลัน่ชตัเตอร์ (CA-1) ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม 
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เพิ่มเตมิเก่ียวกับโหมดเลือกฉาก

[ภาพยอ่สว่น], [ภาพขาวด�าแบบ High Contrast], [ภาพนุม่นวล], [ภาพ Cross Process], 

[กล้องของเลน่] และ [ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์] ได้ถกูเพ่ิมเข้าไปในโหมดเลือกฉาก

[ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์] ชว่ยให้คณุสามารถถ่ายภาพได้โดยไมต้่องกงัวลเก่ียวกบัเสียงลัน่

ชตัเตอร์หรือการสัน่สะเทือน คณุสามารถเลือกความเร็วชตัเตอร์ระหวา่ง 1/8000 ถงึ 1 วินาที

	 ข้อควรระวัง ------------------------------------------------------------------------------------------

• ใช้ความระมดัระวงักบัการสัน่ของกล้องเม่ือใช้งาน [ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์] เน่ืองจากการ

สัน่ของกล้องอาจเกิดขึน้ได้จากระยะเวลาการเปิดรับแสงท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งคร่ึงบนและ

คร่ึงลา่งของจอ ไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้กบัวตัถท่ีุเคลื่อนไหว

• คณุไมส่ามารถตัง้คา่ ISO เป็น 200 ได้เม่ือใช้ [ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์]
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การขยายภาพ

การกดปุ่ ม MENU/OK ค้างไว้จะเป็นการขยายและแสดงผลศนูย์กลางภาพ กดปุ่ ม MENU/OK 

ค้างไว้อีกครัง้จะเป็นการขยายศนูย์กลางของภาพและแสดงผลสว่นท่ีท�าการขยายบนพืน้ท่ี

ทัง้หมดของหน้าจอ กดปุ่ ม MENU/OK ค้างไว้อีกครัง้เพ่ือกลบัสูก่ารแสดงผลปกติ

คณุสามารถตัง้คา่การขยายจอแสดงผลได้โดยการกดปุ่ ม t (ตัง้เวลาถ่ายภาพ) ค้างเอาไว้ 

หรือโดยการเลือก [อตัราขยาย] จากเมนถู่ายภาพ เลือกวา่จะใช้ [2 เทา่], [4 เทา่] หรือ [8 เทา่] 

โดยใช้ปุ่ ม +/- และจากนัน้กดปุ่ ม MENU/OK

คณุสามารถขยบับริเวณท่ีขยายไปมาได้โดยใช้ปุ่ มทิศทาง (+/-/Fn1/Fn2) 
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	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

• จอแสดงผลจะกลบัเข้าสูร่ะบบปกตเิม่ือมีการใช้งานการชดเชยแสง หรือกดปุ่ ม Direct 

• หาก AE ลอ็ค ถกูเปิดใช้งานก่อนท่ีภาพทัง้หมดจะถกูขยาย AE จะยงัคงท�างานอยูใ่น

ระหวา่งท่ีชมภาพขยาย และภาพจะถกูถ่ายท่ีคา่ AE ท่ีลอ็คไว้ 

• คณุสามารถก�าหนด [ขยายเป็นสว่น] และ [ขยายทัง้หมด] ให้กบั [ตัง้คา่ปุ่ ม Fn1/Fn2] ได้

ในเมนกูารตัง้คา่เมนกู�าหนดเอง 

การก�าหนดฟังก์ช่ันให้กับแป้นหมุนขึน้-ลง	(วงแหวนด้านหน้าตวักล้อง)

คณุสามารถสลบัโหมดไปมาได้โดยใช้การหมนุเม่ือโหมดแฟลชและโหมดตัง้เวลาถ่ายภาพถกู

ตัง้คา่เป็นเปิด

เพิ่มเตมิเก่ียวกับขนาดที่รองรับส�าหรับการซูมปรับขนาดอัตโนมัติ

การซมูปรับขนาดอตัโนมตัิรองรับอตัราสว่นภาพทกุขนาด
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การตัง้ค่า

การตัง้ค่า	[คุณภาพ/ขนาดภาพ]	(เมนูถ่ายภาพ)

ตวัเลือกคณุภาพ ขนาด และอตัราสว่นภาพตอ่ไปนีส้ามารถใช้งานได้ส�าหรับการตัง้คา่ 

[คณุภาพ/ขนาดภาพ]

ขนาดไฟล์ของรูปภาพจะขึน้อยูก่บัคณุภาพและขนาดภาพท่ีใช้ เม่ือบนัทกึภาพยนตร์ คณุ

สามารถเลือก [ขนาดภาพยนตร์] ได้



30

รูปภาพ

รายการ อตัราสว่นภาพ การบีบอดั ขนาดภาพ (พิกเซล)
RAW 16:9 *2 FINE/NORMAL/VGA *1 4288 × 2416

4:3 FINE/NORMAL/VGA *1 3776 × 2832
3:2 *2 FINE/NORMAL/VGA *1 4288 × 2848
1:1 *3 FINE/NORMAL/VGA *1 2848 × 2848

L (ใหญ่) 16:9 *2 FINE/NORMAL 4288 × 2416
4:3 FINE/NORMAL 3776 × 2832
3:2 *2 FINE/NORMAL 4288 × 2848
1:1 *3 FINE/NORMAL 2848 × 2848

M (กลาง) 16:9 *2 FINE/NORMAL 3456 × 1944
4:3 FINE/NORMAL 3072 × 2304
3:2 *2 FINE/NORMAL 3456 × 2304
1:1 *3 FINE/NORMAL 2304 × 2304
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รายการ อตัราสว่นภาพ การบีบอดั ขนาดภาพ (พิกเซล)
5M 4:3 FINE 2592 × 1944
3M 4:3 FINE 2048 × 1536
1M 4:3 FINE 1280 × 960
VGA 4:3 FINE 640 × 480

*1 เม่ือเลือก [RAW] น่ีเป็นการตัง้คา่ท่ีใช้ส�าหรับภาพ JPEG

*2 อาจปรากฏแถบสีด�าท่ีด้านบนและด้านลา่งของจอภาพ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บับริเวณท่ีถ่ายภาพ

*3 อาจปรากฏแถบสีด�าท่ีด้านขวาและด้านซ้ายของจอภาพ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บับริเวณท่ีถ่ายภาพ

ภาพยนตร์

รายการ ขนาดภาพยนตร์
HD1280 1280 × 720
VGA640 640 × 480
QVGA320 320 × 240
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[ลดสัญญาณรบกวน]

ท�าการลดสญัญาณรบกวนโดยเลือกจาก [ปิด], [อตัโนมตั]ิ, [น้อย], [มาก] หรือ [สงูสดุ] ระยะ

เวลาท่ีต้องใช้ในการบนัทกึภาพนัน้จะแตกตา่งกนัไปตามตวัเลือกท่ีได้เลือกไว้ 

	 ข้อควรระวัง ------------------------------------------------------------------------------------------

คณุไมส่ามารถใช้ฟังก์ชัน่นีไ้ด้เม่ือโหมด [บคุคล], [กีฬา], [ภาพยอ่สว่น], [ภาพขาวด�าแบบ 

High Contrast], [ภาพนุม่นวล], [ภาพ Cross Process], [กล้องของเลน่] หรือ [โหมดแก้ภาพ

เอียง] ถกูเลือกอยูใ่นโหมดเลือกฉาก
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[ไวต์บาลานซ์]

คณุสามารถเลือก [ไฟหลอดไส้1] หรือ [ไฟหลอดไส้2] ในการตัง้คา่ [ไวต์บาลานซ์] ได้ เพ่ือ

เลือกใช้เม่ือถ่ายภาพด้วยแสงสวา่งจากไฟหลอดไส้

การใช้ [ไฟหลอดไส้2] จะให้โทนสีอมแดงมากกวา่เลก็น้อยเม่ือเทียบกบั [ไฟหลอดไส้1]

	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

• เม่ือเลือก [ไฟหลอดไส้2] ภาพจะถกูถ่ายด้วยเฉดสีเดียวกบัตามท่ีได้ตัง้คา่ [ไฟหลอดไส้] ไว้

ตามท่ีได้อธิบายในคูมื่อผู้ใช้กล้อง  

• หากแฟลชถกูฉายโดยใช้ DISP. แบบ [ปรับเอง] คา่ไวต์บาลานซ์จะถกูตัง้ให้เป็นคา่ท่ีวดัผล

ได้จากการค�านวณเม่ือแฟลชดบัลง 
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[ตัง้ค่าความไวแสง]

[ISO-LO], [ISO 250], [ISO 320], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 1000], [ISO 1250], 

[ISO 2000] และ [ISO 2500] ถกูเพ่ิมเข้าไป

	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

• [ISO-LO] เทียบเทา่กบั ISO 100 ([ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์] ของโหมดฉากเทียบเทา่กบั 

ISO 125) อยา่งไรก็ตาม ชว่งไดนามิกจะแคบลงและระดบัความสวา่งท่ีมากขึน้ท�าให้มี

โอกาสเกิดแสงขาวจ้าได้มากขึน้

• เม่ือเลือก [อตัโนมตั]ิ และใช้แฟลช ความไวแสงท่ีใช้จะเพ่ิมขึน้เทียบเทา่กบั ISO 800

• เม่ือเลือก [อตัโนมตั]ิ และไมไ่ด้ใช้แฟลช คา่ต�่าสดุและสงูสดุของความไวแสง ISO จะอยูท่ี่ 

ISO 200 และ ISO 400 ตามล�าดบั โดยไมค่�านงึถงึขนาดพิกเซล 

([ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์] ในโหมดฉากคือ ISO 250)
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[ตวัช่วยโฟกัส]

เส้นร่างและความเปรียบตา่งของภาพท่ีแสดงบนจอภาพจะถกูเร่งให้เหน็ชดัเจนขึน้ ท�าให้งา่ย

ตอ่การปรับโฟกสั

	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

คณุสามารถเลือกวิธีการแสดงผลส�าหรับตวัชว่ยโฟกสัได้จาก [เลือกระบบชว่ยโฟกสั] ในเมนู

ตัง้คา่ (Gหน้า 44)

[แก้ขอบภาพมืด]

คณุสามารถแก้ไขความสวา่งของแสงพืน้หลงัได้ในชว่ง -3 ถงึ +3
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[แก้ภาพบดิเบอืน]

คณุสามารถแก้ไขภาพบดิเบือนในภาพได้โดยการเลือก [โค้งออก] หรือ [โค้งเข้า] แล้วจากนัน้

ท�าการเลือก [มาก] [ปานกลาง] หรือ [น้อย]

	 ข้อควรระวัง ------------------------------------------------------------------------------------------

คณุไมส่ามารถท�าการแก้ไขให้กบัภาพท่ีแสดงบนจอแสดงภาพหรือภาพ RAW ได้

[การแก้ไขเฉดสี]

คณุสามารถแก้ไขโทนสีในมมุทัง้สี่ของภาพได้ คณุสามารถแก้ไขในชว่งระหวา่ง -4 และ +4 ได้

ทัง้ R และ B
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[จ�ากัดความเร็วแฟลช]

ใช้เพ่ือจ�ากดัความเร็วชตัเตอร์ต�่าสดุในขณะท่ีใช้แฟลชเพ่ือป้องกนัการสัน่ของกล้อง เลือกใช้ได้

จาก [อตัโนมตั]ิ, [1/2], [1/4], [1/8], [1/15], [1/30], [1/60] หรือ [1/125] ความเร็วชตัเตอร์จะ

ไมล่ดลงไปกวา่ความเร็วท่ีตัง้ไว้ในขณะท่ีใช้แฟลช

	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

• ความเร็วชตัเตอร์สงูสดุท่ีท�างานได้กบัแฟลชคือ 1/180 วินาที แฟลชไมส่ามารถใช้กบั

ความเร็วชตัเตอร์ท่ีเร็วกวา่คา่นีไ้ด้ ความเร็วชตัเตอร์จะไมส่ามารถเร็วได้วา่ 1/180 วินาทีใน

ขณะท่ีใช้แฟลช ข้อก�าหนดนีร้วมไปถงึแฟลชภายนอกด้วย

• การตัง้คา่นีไ้มมี่ผลเม่ือใช้แฟลชชตัเตอร์ช้า 



38

เมนูในแถบตัง้ค่าเมนูก�าหนดเอง

[ก�าหนดค่าตัง้เอง]

คณุสามารถเลือกบนัทกึลงใน กลอ่งบนัทกึคา่ตัง้เองได้ตัง้แต ่[1] ถงึ [6] และการ์ด [1] ถงึ [6] 

[แก้ไข	ค่าตัง้เอง]

คณุสามารถแก้ไข [ช่ือเลนส์] [ทางยาวโฟกสั] และ [F รูรับแสง] ส�าหรับไฟล์ Exif ใน [ป้อน

ข้อมลูเลนส์] จาก [แก้ไขคา่ตัง้เอง] 

	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมลูนีไ้มมี่ผลกบัการตัง้คา่การถ่ายภาพ 
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[การยืนยันปุ่มชัตเตอร์]

เม่ือ [ADJ./DIRECT] ได้รับการตัง้คา่ การกดปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ลงไปคร่ึงทางจะเป็นการยืนยนัการ

ตัง้คา่ในโหมด ADJ. และบนหน้าจอ DIRECT เม่ือ [ADJ.] ถกูตัง้คา่ การตัง้คา่ในโหมด ADJ. 

จะถกูยืนยนั ซึง่จะท�าให้คณุถ่ายภาพด้วยคา่ท่ีตัง้ได้ทนัที เม่ือ [DIRECT] ถกูตัง้คา่ การตัง้คา่

ในหน้าจอ DIRECT จะถกูยืนยนั ซึง่จะท�าให้คณุถ่ายภาพด้วยคา่ท่ีตัง้ได้ทนัที หลงัจากท่ีคณุ

ถ่ายภาพเสร็จแล้ว ระบบจะกลบัสูห่น้าจอมอนิเตอร์แบบปกติ

ตัง้ค่าผลักปุ่ม	ADJ.

คณุสามารตัง้คา่ฟังก์ชัน่ [อตัราสว่นภาพ] ใน [ตัง้คา่ผลกัปุ่ ม ADJ. 1] ถงึ [ตัง้คา่ผลกัปุ่ ม 

ADJ. 4]

หากคณุตัง้ฟังก์ชัน่อตัราสว่นภาพ แล้วกดปุ่ มผลกั ADJ.  จะปรากฏขึน้ ซึง่จะชว่ยให้คณุตัง้

อตัราสว่นได้
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[ควบคุมความไวแสงด้วยปุ่ม	ADJ.]

เม่ือ [ควบคมุความไวแสงด้วยปุ่ ม ADJ.] ถกูตัง้เป็น [เปิด] คณุสามรรถผลกัปุ่ ม ADJ. ไปด้าน

ข้างเม่ือท�าการถ่ายภาพเพ่ือเปลี่ยนการตัง้คา่ ISO คา่ตัง้จากโรงงานคือ [ปิด] 

[ตัง้ค่าปุ่ม	Fn1/Fn2]

ฟังก์ชัน่ [ขยายหน้าจอ], [ตวัชว่ยโฟกสั] และ [อตัราสว่นภาพ] ถกูเพ่ิมลงในตวัเลือก

[ลบค่าตัง้เอง]

การตัง้คา่ได้ถกูลงทะเบียนไปยงั [กลอ่งการตัง้คา่ของฉนั] ใน [ก�าหนดคา่ตัง้เอง] ไปยงั [การ์ด] 

และไปยงั [MY1], [MY2], และ [MY3] บนแป้นหมนุเลือกโหมดย้อนกลบัไปยงัคา่เร่ิมต้น
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[ใช้ค่าตัง้จากโรงงาน]

การตัง้คา่ในแถบตัง้คา่เมนกู�าหนดเองจะกลบัสูค่า่ตัง้ต้น

	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

การตัง้คา่ท่ีตัง้ไว้ใน [ก�าหนดคา่ตัง้เอง] จะไมถ่กูล้างกลบัสูค่า่ตัง้ต้น

[ปุ่มซูม]

คณุสามารถเลือก [ปิด ], [ดจิิตอลซมู], [ชดเชยแสง] หรือ [ไวต์บาลานซ์] ส�าหรับก�าหนดการ

ท�างานให้ปุ่ ม g/h
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เมนูตัง้ค่า

[ตัง้ความไวแสงสูงอัตโนมัต]ิ

คณุสามารถตัง้คา่จ�ากดัสงูสดุส�าหรับการตัง้คา่ ISO และความเร็วชตัเตอร์ส�าหรับการสลบัการ

ตัง้คา่ ISO ได้เม่ือ [การตัง้คา่ ISO] ถกูตัง้เป็น [ความไวแสงสงู]

การตัง้ค่า	[ภาพดจิติอลซูม]

ขนาดของภาพท่ีบนัทกึจะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัซมูปรับขนาดอตัโนมตัดิงัตอ่ไปนี ้
อตัราสว่นการซมู ขนาดภาพ (พิกเซล) อตัราสว่นการซมู ขนาดภาพ (พิกเซล)

ประมาณ 1.0 เทา่ L ประมาณ 1.8 เทา่ 3M
ประมาณ 1.2 เทา่ M ประมาณ 3.0 เทา่ 1M
ประมาณ 1.5 เทา่ 5M ประมาณ 5.9 เทา่ VGA
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[เล่นซูมเป้าหมาย]

ด้วยการใช้งานภาพขยายในโหมดการเลน่ภาพ คณุสามารถซมูเข้าท่ีศนูย์กลางในต�าแหนง่ท่ี

ถกูเลือกโดยระบบเลือกต�าแหนง่โฟกสั (Target Shift) ขณะก�าลงัชมภาพ

การเปล่ียน	[เสียงการท�างาน]

[เสียงชตัเตอร์] ถกูปิดใน [เพ่ิมตอ่เน่ือง M (เร็ว)] เสียงชตัเตอร์จะไมเ่งียบเม่ือชตัเตอร์แบบใช้

กลไกหรือ [ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์] ในโหมดฉากถกูใช้งาน เสียงโฟกสัจะเงียบเม่ือการเปิดรับ

แสงถกูลอ็คเม่ือปุ่ มลัน่ชตัเตอร์ถกูกดลงคร่ึงทาง
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[ปล่อยการซูมแสดงผล]

คณุสามารถเลือกวา่จะใช้งานหรือยกเลกิมมุมองขยายหน้าจอหลงัจากท่ีถ่ายภาพในโหมด

ขยายหน้าจอแล้ว การเลือก [ปิด] จะเป็นการใช้งานโหมดมมุมองขยายหน้าจอตอ่ไปและเลือก 

[เปิด] จะยกเลกิการใช้งานนัน้หลงัจากถ่ายภาพแล้ว

[เลือกระบบช่วยโฟกัส]

เม่ือ [ระบบชว่ยโฟกสั] ถกูตัง้เป็น [เปิด] ในเมนถู่ายภาพ คณุสามารถเลือก [โหมด 1] หรือ 

[โหมด 2] ได้

โหมด 1: ให้เส้นรอบคมชดัส�าหรับวตัถใุนโฟกสัท่ีเดน่ชดัขึน้

โหมด 2: ภาพท่ีแสดงสลบัไปเป็นสีขาวด�า และพืน้ทีท่ีโฟกสัสวา่งเป็นสีขาว
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ข้อมูลจ�าเพาะ

ข้อมลูจ�าเพาะส�าหรับชดุตอ่เลนส์เม่ือประกอบเข้ากบัตวักล้อง GXR

พิกเซลท่ีใช้งานจริง ประมาณ 12.3 ล้าน

เซน็เซอร์ภาพ 23.6 มม. × 15.7 มม. CMOS (พิกเซลทัง้หมด: ประมาณ 12.9 ล้าน)

ซมู ดจิิตอลซมู 4.0 เทา่ (รูปภาพ), ดจิิตอลซมู 3.6 เทา่ (ภาพยนตร์)  
ประมาณ 5.9  เทา่ส�าหรับซมูปรับขนาดอตัโนมตั ิ(VGA)

โหมดโฟกสั MF

ความเร็ว
ชตัเตอร์

รูปภาพ 1/4000 – 180  วินาที, B (ชตัเตอร์ B), T (เวลา) (ความเร็วชตัเตอร์สงูสดุ
และต�่าสดุจะแตกตา่งกนัไปตามโหมดแฟลชและโหมดถ่ายภาพ)
ความเร็วชตัเตอร์สงูสดุในการสมัพนัธ์แฟลช : 1/180 วินาที

ภาพยนตร์ 1/2000 – 1/30  วินาที

การควบคมุคา่
แสง

วดัแสง วดัแสง TTL แบบหลายจดุ (256 สว่น), วดัคา่แสงท่ีเน้นจดุกึง่กลาง และ
โหมดเฉพาะจดุโดยใช้ลอ็ค AE

โหมด เลือกชอ่งรับแสง AE, ตัง้คา่แสงเอง, ฟังก์ชนัย้ายกรอบวดัแสง

ชดเชยแสง ปรับเอง (+4.0 ถงึ -4.0 EV ขัน้ละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV), ถ่ายคร่อม
อตัโนมตั ิ(-2 EV ถงึ +2 EV ขัน้ละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV) 
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ชว่งเช่ือมโยงคา่แสง (โหมดถ่าย

ภาพอตัโนมตั,ิ การวดัแสงท่ีเน้นจดุ

กึง่กลาง)

โดยใช้เลนส์มาตรฐาน (F2.5): 1.2 EV ถงึ 13.2 EV

(ชว่งเช่ือมโยงส�าหรับความไวแสงอตัโนมตัจิะแปลงตาม EV ส�าหรับ 

ISO100)

ความไวแสง 

(คา่ความไวแสงมาตรฐาน)

อตัโนมตั,ิ ความไวแสงสงู, ISO-LO, ISO 200, ISO 250, ISO 320, 

ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, 

ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200

ไวต์บาลานซ์ อตัโนมตั,ิ อตัโนมตั ิMP, กลางแจ้ง, เมฆมาก, ไฟหลอดไส้1, ไฟหลอดไส้2, 

ไฟฟลอูอเรสเซนต์, ตัง้คา่เอง, ข้อมลู; ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

แฟลช การปรับระดบัแสง
แฟลช

แฟลช TTL, ตัง้คา่แสงแฟลชเอง, สมัพนัธ์กบัแสงบรรยากาศอตัโนมตั ิ 
(ฟังก์ชัน่ท่ีมีให้เลือกเฉพาะกบัแฟลขภายนอก GF-1)

ไกด์นมัเบอร์ 9.6 (เทียบเทา่: ISO 200)

6.8 (เทียบเทา่: ISO 100)

มมุกระจายแสง เทียบเทา่มมุรับภาพของเลนส์ 24 มม. (กล้องระบบ 35 มม.)

จงัหวะการฉาย
แสงแฟลช

สมัพนัธ์กบัมา่นชตัเตอร์ชดุท่ี 1 / ชดุท่ี 2

อ่ืนๆ เข้ากบัได้กบัแฟลชภายนอก GF-1
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โหมดถ่ายภาพ อตัโนมตั,ิ ปรับแบบโปรแกรม, เลือกชอ่งรับแสง, ควบคมุชตัเตอร์,  
ปรับเอง, เลือกฉาก (ภาพยนตร์, บคุคล, กีฬา, ทิวทศัน์, กลางคืน,  
แก้ภาพเอียง, ภาพยอ่สว่น, ภาพขาวด�าแบบ High Contrast,  
ภาพนุม่นวล, ภาพ Cross Process, กล้องของเลน่,  
ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์), คา่ตัง้เอง

โหมดถ่าย 
ตอ่เน่ือง

จ�านวนภาพท่ีถ่าย
อยา่งตอ่เน่ือง 
(ขนาดภาพ:  RAW) 

ปิดหรือเปิดลดสญัญาณรบกวน (น้อย): 4 ภาพ
เปิดลดสญัญาณรบกวน (มาก): 3 ภาพ
ลดสญัญาณรบกวนมากท่ีสดุ: 3 ภาพ

จ�านวนภาพท่ีถ่ายใน
เพ่ิมตอ่เน่ืองM (1 ชดุ)

เร็ว (1280 × 856) : 30 ภาพ (24 เฟรม/วินาที)
ช้า (4288 × 2848) : 15 ภาพ (3 เฟรม/วินาที)

การบีบอดั *1 FINE, NORMAL, RAW (DNG) *2

ขนาดภาพ 
(พิกเซล)

รูปภาพ 4288 × 2416, 3776 × 2832, 4288 × 2848, 2848 × 2848,  
3456 × 1944, 3072 × 2304, 3456 × 2304, 2304 × 2304,  
2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480

ภาพยนตร์ 1280 × 720, 640 × 480, 320 × 240
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ขนาดไฟล์ 
(ประมาณ)

RAW 16:9 NORMAL: 17,800 KB/เฟรม, FINE: 19,515 KB/เฟรม,  
VGA: 15,587 KB/เฟรม

4:3 NORMAL: 18,387 KB/เฟรม, FINE: 20,157 KB/เฟรม,  
VGA: 16,124 KB/เฟรม

3:2 NORMAL: 20,946 KB/เฟรม, FINE: 22,967 KB/เฟรม,  
VGA: 18,337 KB/เฟรม

1:1 NORMAL: 13,991 KB/เฟรม, FINE: 15,333 KB/เฟรม,  
VGA: 12,273 KB/เฟรม

L 16:9 NORMAL: 2,222 KB/เฟรม, FINE: 3,816 KB/เฟรม
4:3 NORMAL: 2,315 KB/เฟรม, FINE: 3,960 KB/เฟรม
3:2 NORMAL: 2,615 KB/เฟรม, FINE: 4,493 KB/เฟรม
1:1 NORMAL: 1,761 KB/เฟรม, FINE: 3,009 KB/เฟรม

M 16:9 NORMAL: 1,475 KB/เฟรม, FINE: 2,509 KB/เฟรม
4:3 NORMAL: 1,574 KB/เฟรม, FINE: 2,662 KB/เฟรม
3:2 NORMAL: 1,744 KB/เฟรม, FINE: 2,968 KB/เฟรม
1:1 NORMAL: 1,186 KB/เฟรม, FINE: 2,003 KB/เฟรม

5M 4:3 FINE: 2,287 KB/เฟรม
3M 4:3 FINE: 1,474 KB/เฟรม
1M 4:3 FINE: 812 KB/เฟรม
VGA 4:3 FINE: 197 KB/เฟรม
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อายกุารใช้งานแบตเตอร่ี  

(ตามมาตรฐาน CIPA)

DB-90: ประมาณ 330 ภาพ*3 (ตามมาตรฐาน CIPA)

ขนาด (กว้าง × สงู × ลกึ) ชดุตอ่เลนส์เทา่นัน้:

79.1 มม. × 60.9 มม. × 40.5 มม. (ตามมาตรฐาน CIPA)

เม่ือประกอบเข้ากบัตวักล้อง:

120 มม. × 70.2 มม. × 45.7 มม. (ตามมาตรฐาน CIPA)

ด้านหลงัของหน้าจาน: 27.8 มม.

น�า้หนกั (ประมาณ) ชดุตอ่เลนส์เทา่นัน้: 170 กรัม 

เม่ือประกอบเข้ากบัตวักล้อง: 370 กรัม (รวมแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ย

ความจ�า)

อณุหภมิูการใช้งาน 0 °C ถงึ 40 °C

ความชืน้ใช้งาน 90% หรือน้อยกวา่

อณุหภมิูเก็บรักษา -20 °C ถงึ 60 °C
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*1 ตวัเลือกท่ีมีให้เลือกจะแตกตา่งกนัตามขนาดภาพ

*2 กล้องจะบนัทกึไฟล์แบบ JPEG ด้วย (ไฟล์ JPEG สามารถเลือกให้มีคณุภาพ FINE หรือ NORMAL โดยมี

สดัสว่นตามไฟล์ RAW ท่ีเลือกใช้ หรือ VGA โดยมีขนาด 640 × 480 พิกเซล) ไฟล์ RAW จะใช้รูปแบบ 

DNG มาตรฐานจาก Adobe Systems, Inc.

*3 เพ่ืออ้างอิงเทา่นัน้ จ�านวนภาพท่ีถ่ายได้ตามจริงอาจแตกตา่งกนัมาก ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวิธีการใช้กล้อง แนะน�า

ให้คณุเตรียมแบตเตอร่ีส�ารองไว้ด้วยหากใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน

ความจุหน่วยความจ�าภายใน/การ์ดหน่วยความจ�า

คา่ท่ีให้ไว้ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูอ้างอิงส�าหรับความจขุองหนว่ยความจ�าภายในและการ์ดหนว่ย

ความจ�าขนาดตา่งๆ ตามคณุภาพและขนาดภาพ เม่ือเลือกใช้คณุภาพระดบั FINE

รูปภาพ
การบีบอดั ขนาดภาพ (พิกเซล) หนว่ยความจ�าภายใน 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
RAW *
FINE

4288 × 2416 4 49 100 197 404 810 1625 
3776 × 2832 4 47 97 191 391 784 1573 
4288 × 2848 3 42 85 168 343 688 1380
2848 × 2848 5 63 128 251 513 1029 2065
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การบีบอดั ขนาดภาพ (พิกเซล) หนว่ยความจ�าภายใน 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
L 
FINE

4288 × 2416 21 235 476 935 1912 3830 7684
3776 × 2832 20 227 462 907 1854 3715 7453 
4288 × 2848 18 200 407 799 1633 3272 6565
2848 × 2848 27 299 608 1195 2442 4893 9815

M 
FINE

3456 × 1944 32 357 724 1419 2902 5814 11662 
3072 × 2304 30 337 683 1341 2741 5491 11014
3456 × 2304 27 302 614 1206 2466 4941 9913
2304 × 2304 41 447 903 1774 3627 7267 14578 

5M/FINE 2592 × 1944 34 373 758 1490 3045 6101 12238
3M/FINE 2048 × 1536 53 581 1182 2321 4744 9503 19063
1M/FINE 1280 × 960 96 1059 2118 4160 8505 17039 34181
VGA/FINE 640 × 480 395 4316 8778 17237 35231 70579 141581

* เม่ือเลือก [RAW] น่ีเป็นการบีบอดัท่ีใช้ส�าหรับภาพ JPEG 
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ภาพยนตร์
ขนาดภาพ (พิกเซล) หนว่ยความจ�าภายใน 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
1280 × 720 
24 เฟรม/วินาที

21 วินาที 3 นาที 
49 วินาที

7 นาที 
46 วินาที

15 นาที 
58 วินาที

31 นาที 
10 วินาที

62 นาที 
26 วินาที

125 นาที 
15 วินาที

640 × 480 
24 เฟรม/วินาที

1 นาที 11 นาที 
2 วินาที

22 นาที 
27 วินาที

46 นาที 
10 วินาที

90 นาที 
7 วินาที

180 นาที 
32 วินาที

362 นาที 
9 วินาที

320 × 240 
24 เฟรม/วินาที

2 นาที  
25 วินาที

26 นาที 
24 วินาที

53 นาที 
43 วินาที

110 นาที 
27 วินาที

215 นาที 
35 วินาที

431 นาที 
52 วินาที

866 นาที 
19 วินาที

	 ข้อควรระวัง ------------------------------------------------------------------------------------------

ขนาดไฟล์บนัทกึตอ่เน่ืองสงูสดุส�าหรับภาพยนตร์หนึง่เร่ืองคือ 4 GB เวลาบนัทกึตอ่เน่ืองสงูสดุ

ประมาณ 15 นาทีท่ีขนาด 1280 × 720, ประมาณ 46 นาทีท่ีขนาด 640 × 480 และประมาณ 

90 นาทีท่ีขนาด 320 × 240

	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

เม่ือตัง้คา่ไว้ท่ีขนาด 1280 × 720 แนะน�าให้ใช้การ์ดหนว่ยความจ�า SD/SDHC ความเร็วระดบั 

Class 6 หรือมากกวา่
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ภาคผนวก

อุปกรณ์เสริม

ชดุตอ่เลนส์สามารถใช้ร่วมกบัอปุกรณ์เสริมตา่งๆ ด้านลา่ง (จ�าหนา่ยแยกตา่งหาก)

ปลอกหุ้มสว่นตวักล้อง
+ สายคล้องคอ

(SC-75B)

ปลอกหุ้มสว่นชดุตอ่เลนส์
(SC-75T)
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	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------
• ก่อนท่ีจะใช้งานอปุกรณ์เสริม อา่นรายละเอียดได้จากเอกสารท่ีให้มาพร้อมกบัผลติภณัฑ์

• หากต้องการทราบข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัอปุกรณ์เสริมตา่งๆ โปรดตรวจสอบได้ท่ีเวบ็ไซต์ 

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

ข้อควรระวังในการใช้งาน

• ใบรับประกนัท่ีให้มาพร้อมกบัผลติภณัฑ์นีจ้ะมีผลใช้ภายในประเทศท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เทา่นัน้

• หากผลติภณัฑ์เกิดข้อบกพร่องหรือท�างานผิดปกติขณะท่ีคณุอยูต่า่งประเทศ ผู้ผลติจะไมรั่บผิดชอบ

ใดๆ ตอ่การให้บริการซอ่มบ�ารุงในประเทศอ่ืน รวมถงึคา่ใช้จา่ยใดๆ ท่ีเกิดขึน้

• ห้ามท�าอปุกรณ์ตกหรือท�าให้อปุกรณ์ถกูกระแทกอยา่งรุนแรง

• ขณะก�าลงัถืออปุกรณ์ ระวงัอยา่ให้อปุกรณ์กระแทกกบัวตัถอ่ืุนๆ ควรใช้ความระมดัระวงักบัเลนส์เป็นพิเศษ

• เม่ือตดิฟิลเตอร์หรือฝาครอบเลนส์ ต้องระวงัไมใ่ช้แรงมากเกินไป

• การเปลี่ยนแปลงอณุหภมิูกะทนัหนัอาจท�าให้เกิดการควบแนน่จนมีไอน�า้จบัตวัอยูภ่ายในเลนส์ หรือ

อาจท�าให้อปุกรณ์ท�างานผิดปกติ คณุสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดงักลา่วได้โดยใสอ่ปุกรณ์ไว้ในถงุ

พลาสตกิเพ่ือชะลอการเปลี่ยนแปลงของระดบัอณุหภมิู และน�าอปุกรณ์ออกจากถงุพลาสตกิหลงัจากท่ี

อากาศในถงุมีระดบัอณุหภมิูเทา่กนักบับรรยากาศภายนอก
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• ห้ามแตะท่ีเซน็เซอร์ภาพ
• อยา่ให้อปุกรณ์เปียกน�า้และห้ามจบัอปุกรณ์ขณะมือเปียก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรรระวงัดงักลา่ว 

อาจท�าให้อปุกรณ์ท�างานผิดปกติหรือเกิดไฟดดูได้
• อยา่ให้ชอ่งเสียบสกปรก

	 เคล็ดลับ:	การป้องกันการควบแน่น -----------------------------------------------------------

การควบแนน่อาจเกิดขึน้ได้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากคณุไปยงัสถานท่ีท่ีมีอณุหภมิูแตกตา่งกนั
มาก หากมีความชืน้สงูในห้องท่ีมีอากาศเยน็หลงัจากเปิดเคร่ืองท�าความร้อน หรือในต�าแหนง่
ท่ีกล้องสมัผสักบัลมเย็นจากเคร่ืองปรับอากาศหรืออปุกรณ์อ่ืนๆ
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การดแูลและเกบ็รักษาอุปกรณ์

การดแูลอุปกรณ์

• ลายนิว้มือและสิง่แปลกปลอมอ่ืนๆ บนผิวหน้าเลนส์จะสง่ผลกระทบตอ่ภาพ อยา่ใช้นิว้สมัผสักบั
ตวัเลนส์ ใช้อปุกรณ์เป่าฝุ่ นท่ีซือ้จากร้านจ�าหนา่ยกล้องถ่ายรูปเป่าฝุ่ นหรือเส้นใยออกจากผิวหน้า
เลนส์ หรือเช็ดผิวหน้าเลนส์เบาๆ โดยใช้ผ้านุม่และแห้ง โดยเฉพาะต้องให้ความระมดัระวงัเป็น
พิเศษรอบๆ กระบอกเลนส์ชัน้ใน

• ท�าความสะอาดอปุกรณ์ให้ทัว่หลงัจากใช้งานท่ีชายหาดหรือใกล้กบัเคร่ืองส�าอาง อยา่ให้อปุกรณ์
สมัผสักบัสารเคมีท่ีระเหยได้งา่ย เชน่ ทินเนอร์ น�า้มนัเบนซนิ หรือยาฆา่แมลง หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงัดงักลา่ว อาจท�าให้อปุกรณ์หรือผลติภณัฑ์ช�ารุดเสียหายได้

• ในกรณีท่ีอปุกรณ์ท�างานผิดปกติอยา่งไมน่า่จะเกิดขึน้ ควรน�าเคร่ืองไปท่ีศนูย์ซอ่มของ Ricoh
• อปุกรณ์นีเ้ป็นอปุกรณ์ท่ีมีความแมน่ย�าสงู ห้ามถอดแยกชิน้สว่น
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การเกบ็รักษา

• ห้ามเก็บกล้องไว้ในสถานท่ีท่ีสมัผสักบัสภาวะตอ่ไปนี ้มีความร้อนหรือความชืน้สงูมาก มีการ

เปลี่ยนแปลงอณุหภมิูหรือความชืน้สงู มีฝุ่ น สิง่สกปรก หรือทราย มีแรงสัน่สะเทือนสงู สมัผสักบั

สารเคมีเป็นเวลานาน รวมทัง้มีลกูเหมน็และผลติภณัฑ์ไลย่งุอ่ืนๆ หรือผลติภณัฑ์ท่ีท�าจากยาง

หรือไวนิล สถานท่ีท่ีมีสนามแมเ่หลก็สงู (เชน่ ใกล้กบัจอภาพ หม้อแปลง หรือแมเ่หลก็)

• เม่ือเก็บกล้อง ให้วางผลติภณัฑ์ในกระเป๋ากล้อง หรือในกลอ่งส�าหรับเก็บอ่ืน ๆ ท่ีไมโ่ดนฝุ่ น

ละอองเพ่ือป้องกนัสิง่สกปรกหรือฝุ่ นมาตดิท่ีตวักล้อง

 นอกจากนี ้เม่ือถือกล้อง อยา่ใสก่ล้องไว้ในกระเป๋าเสือ้ เพ่ือป้องกนัสิง่สกปรกและฝุ่ นละอองเข้าสู่

กล้อง
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การรับประกันและการให้บริการ

1. ผลติภณัฑ์นีมี้การรับประกนัแบบจ�ากดั ระหวา่งชว่งเวลารับประกนัท่ีระบไุว้ในใบรับประกนัท่ีให้มาพร้อมกบั
อปุกรณ์ ชิน้สว่นใดๆ ท่ีบกพร่องจะได้รับการซอ่มแซมโดยไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย ในกรณีท่ีอปุกรณ์ท�างานผิด
ปกต ิให้ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ยท่ีคณุซือ้อปุกรณ์หรือศนูย์ซอ่มของ Ricoh ท่ีใกล้ท่ีสดุ โปรดทราบวา่คณุไม่
สามารถเบกิคา่ใช้จา่ยในการน�าอปุกรณ์มายงัศนูย์ซอ่มของ Ricoh

2. การรับประกนันีไ้มร่วมความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสิง่ตอ่ไปนี ้
1 การไมป่ฏิบตัิตามค�าแนะน�าในคูมื่อการใช้งาน
2 การซอ่มแซม การดดัแปลง หรือการยกเคร่ืองใหมท่ี่ไมไ่ด้ท�าโดยศนูย์บริการท่ีได้รับอนญุาตท่ีมีรายช่ืออยู่

ในคูมื่อการใช้งาน
3 ไฟไหม้ ภยัธรรมชาต ิเหตสุดุวิสยั ฟ้าผา่ แรงดนัไฟฟ้าผิดปกต ิฯลฯ
4 การเก็บรักษาท่ีไมเ่หมาะสม (หมายเหตใุน “คูมื่อการใช้งานตวักล้อง”) การร่ัวของแบตเตอร่ีและของเหลว

อ่ืนๆ เชือ้รา หรือการดแูลรักษาอปุกรณ์ท่ีไมเ่พียงพอ
5 การจมน�า้ (น�า้ทว่ม) การสมัผสักบัแอลกอฮอล์หรือเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ การแทรกซมึเข้าไปของทรายหรือโคลน 

การกระทบกระแทก การท�าอปุกรณ์หลน่ หรือแรงกดบนอปุกรณ์ หรือสาเหตผิุดปกติอ่ืนๆ
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3. หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการรับประกนั คณุต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมทัง้หมด รวมถงึการ
ซอ่มแซมท่ีท�าในศนูย์บริการท่ีได้รับอนญุาต

4.  คณุจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมทัง้หมด แม้จะอยูใ่นชว่งเวลารับประกนั หากไมมี่ใบรับ
ประกนัหรือช่ือผู้จดัจ�าหนา่ย หรือวนัท่ีซือ้สนิค้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไมไ่ด้ระบไุว้ในใบรับประกนั

5.  คา่ใช้จา่ยส�าหรับการยกเคร่ืองหรือการตรวจสอบอยา่งละเอียดโดยค�าขอพิเศษของลกูค้าเองจะถกูเรียกเก็บ
ไปยงัลกูค้า โดยไมค่�านงึวา่อยูใ่นชว่งเวลารับประกนัหรือไม่

6.  ความเสียหายใดๆ ท่ีตามมาอนัเกิดจากความผิดปกตขิองอปุกรณ์ เชน่ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากการถ่ายภาพ
หรือการสญูเสียผลก�าไรท่ีคาดวา่จะได้รับจะไมส่ามารถเบกิคืนได้ ไมว่า่จะเกิดขึน้ในระหวา่งชว่งเวลารับ
ประกนัหรือไมก็่ตาม

7.  การรับประกนัจะมีผลใช้ภายในประเทศท่ีซือ้อปุกรณ์เทา่นัน้
* เง่ือนไขข้างต้นอ้างถงึการซอ่มแซมท่ีไมเ่สียคา่ใช้จา่ย และไมเ่ป็นการจ�ากดัสทิธิทางกฎหมายของคณุ
* นอกจากนี ้ยงัมีค�าอธิบายเจตจ�านงของเง่ือนไขข้างต้นอยูใ่นใบรับประกนัท่ีให้มาพร้อมกบัอปุกรณ์นี ้
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8. ชิน้สว่นท่ีมีความส�าคญัในการให้บริการอปุกรณ์ (นัน่คือ สว่นประกอบท่ีจ�าเป็นในการรักษาการท�างานและ
คณุภาพของอปุกรณ์) จะมีให้บริการเป็นระยะเวลาห้าปีหลงัจากหยดุการผลติอปุกรณ์

9. โปรดทราบวา่หากอปุกรณ์ได้รับความเสียหายอยา่งรุนแรงจากน�า้ทว่ม การจมน�า้ การแทรกซมึเข้าไปของ
ทรายหรือโคลน การกระทบกระแทกอยา่งรุนแรงหรือการท�าหลน่ อาจไมส่ามารถซอ่มแซมให้กลบัสูส่ภาพ
เดมิได้

	 หมายเหตุ --------------------------------------------------------------------------------------------

• ก่อนท่ีจะสง่กล้องเข้ามาเพ่ือท�าการซอ่มแซม โปรดตรวจสอบตวักล้องและอา่นคูมื่อการใช้
งานอีกครัง้เพ่ือให้แนใ่จวา่ได้ด�าเนินการอยา่งเหมาะสมแล้ว

• การซอ่มแซมบางอยา่งอาจต้องใช้เวลานานพอสมควร
• เม่ือสง่อปุกรณ์เข้ามายงัศนูย์บริการ โปรดใสร่ายละเอียดอธิบายสว่นท่ีมีข้อบกพร่องและ

ปัญหาให้ละเอียดท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้
• ถอดอปุกรณ์เสริมทัง้หมดท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัปัญหาออกก่อนท่ีจะสง่กล้องมายงัศนูย์บริการ
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หากมีปัญหาเกดิขึน้
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