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กอ่นทีค่ณุจะเร ิม่ตน้ใชง้ำน

กรณุำอำ่นและปฏบิตัติำมขอ้ควรระวงัเพือ่ควำมปลอดภยั
เพือ่เป็นการป้องกนัการใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้งซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิไฟไหมห้รอืความเสยีหายอืน่ๆ	
ตอ่ทรัพยส์นิหรอืเป็นอนัตรายตอ่ตวัคณุเองและผูอ้ืน่ได	้กรณุาอา่น	“9.	ขอ้ควรระวงัเพือ่ความ
ปลอดภยั”	(หนา้	176)	โดยละเอยีดกอ่นทีค่ณุจะใชง้านกลอ้งถา่ยรปู
ขณะทีค่ณุใชง้านกลอ้งถา่ยรปูอยูนั่น้	กรณุาศกึษาคูม่อืการใชง้านเพือ่ใหแ้น่ใจไดถ้งึการใชง้านที่
ถกูตอ้งและปลอดภยั	ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่	คณุไดเ้กบ็คูม่อืการใชง้านไวใ้นทีท่ีป่ลอดภยัเมือ่อา่น
เสร็จแลว้
Olympus	ไมจ่�าเป็นตอ้งรับผดิชอบแตอ่ยา่งใดในกรณีของการละเมดิกฎขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ซึง่เกดิ
จากการใชง้านผลติภณัฑน์ีน้อกประเทศหรอืภมูภิาคทีท่�าการซือ้

ระบบ LAN ไรส้ำย และ Bluetooth®

กลอ้งถา่ยรปูนีม้รีะบบ	LAN	ไรส้าย	และ	Bluetooth®	อยูใ่นตวักลอ้ง	การใชค้ณุลกัษณะตา่งๆ	ดงั
กลา่วนอกประเทศหรอืภมูภิาคของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิการละเมดิกฎขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ในเรือ่งของ
สญัญาณไรส้ายได	้กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่	คณุไดต้รวจสอบในเรือ่งดงักลา่วกบัหน่วยงานทอ้ง
ถิน่กอ่นทีจ่ะใชง้านกลอ้งถา่ยรปู	Olympus	ไมจ่�าเป็นตอ้งรับผดิชอบแตอ่ยา่งใดในกรณีทีผู่ใ้ชง้าน
ไมป่ฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัทอ้งถิน่
ปิดการใชง้านระบบ	LAN	ไรส้าย	และ	Bluetooth®	ในบรเิวณซึง่หา้มใชร้ะบบดงักลา่ว	
g	“การปิดใช	้LAN	ไรส้าย/Bluetooth®”	(หนา้	150)

�	กำรลงทะเบยีนผูใ้ช้
เยีย่มชมเว็บไซต	์OLYMPUS	ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทะเบยีนผลติภณัฑ	์OLYMPUS	ของคณุ

�	กำรตดิต ัง้ซอฟตแ์วร/์แอปส�ำหรบัคอมพวิเตอรพ์ซีี

Olympus Workspace
โปรแกรมบนคอมพวิเตอรน์ีใ้ชเ้พือ่ดาวนโ์หลดและดภูาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้ง	
นอกจากนีย้งัสามารถใชเ้พือ่อปัเดตเฟิรม์แวรข์องกลอ้งไดด้ว้ย	คณุสามารถดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรไ์ดจ้าก
เว็บไซตด์า้นลา่งนี	้เตรยีมหมายเลขซเีรยีลของกลอ้งใหพ้รอ้มเมือ่ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์

　　　https://support.olympus-imaging.com/owdownload/

OLYMPUS Image Share (OI.Share)
คณุสามารถโหลดภาพในกลอ้งไปยงัสมารท์โฟน
นอกจากนี	้คณุยงัสามารถสัง่งานกลอ้งจากระยะไกลและถา่ยภาพไดโ้ดยใชส้มารท์โฟน

　　　https://app.olympus-imaging.com/oishare/

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน
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คู่มือผลิตภัณฑ์

คูม่อืผลติภณัฑ์

สญัลกัษณท์ีใ่ชใ้นคูม่อืนี้
สญัลกัษณต์อ่ไปนีจ้ะน�ามาใชต้ลอดทัง้คูม่อืนี้

$ บนัทกึและขอ้มลูเสรมิอืน่ๆ

% เคล็ดลบัและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนอ์ืน่ๆ	ส�าหรับการใชง้านกลอ้งถา่ยรปู

g การอา้งองิถงึหนา้อืน่ๆ	ในคูม่อืฉบบันี้

นอกเหนอืจาก	“คูม่อืแนะน�าการใชง้าน”	แลว้เรายงัม	ี“คูม่อืการใชฟั้งกช์นัของกลอ้ง”	อกีดว้ย	
ศกึษาคูม่อืตา่งๆ	เมือ่คณุใชง้านผลติภณัฑน์ี้
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คูม่อืแนะน�ำกำรใชง้ำน	(ไฟล	์PDF	นี)้
แนวทางการใชง้านกลอ้งถา่ยรปูและฟีเจอรต์า่งๆ	ของกลอ้งถา่ยรปู	คณุสามารถ
ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านไดจ้ากเว็บไซตข์อง	OLYMPUS	หรอืสามารถใช	้
“OLYMPUS	Image	Share”	(OI.Share)	ไดโ้ดยตรงจากแอปของสมารท์โฟน

คูม่อืกำรใชฟ้งักช์นัของกลอ้ง
ฟังกช์นัและแนวทางการตัง้คา่ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถใชง้านฟีเจอรต์า่งๆ	ของกลอ้งถา่ยรปูได ้
อยา่งเต็มรปูแบบ	ฟังกช์นันีไ้ดรั้บการเพิม่ประสทิธภิาพส�าหรับการแสดงผลบนอปุกรณเ์คลือ่นทีซ่ ึง่
จะสามารถดไูดโ้ดยใช	้OI.Share
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/webmanual/index.html

https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/webmanual/index.html?man=em10IV_en
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เลนสท์ีส่ำมำรถถอดเปลีย่นได ้....155

เลนส ์MF Clutch.....................156
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แผนผงัแสดงระบบ...................160



ส
ำรบ

ญั

8 TH

ขอ้มลู 162

กำรท�ำควำมสะอำดและ
จดัเก็บกลอ้ง ...........................162
การท�าความสะอาดกลอ้ง	.......... 162
การจัดเกบ็	............................. 162
การท�าความสะอาดและตรวจสอบ
อปุกรณรั์บภาพ	....................... 162
พกิเซลแมบป้ิง	-	การตรวจสอบ
ฟังกช์นัประมวลผลภาพ	............ 163

เคล็ดลบัส�ำหรบักำรถำ่ยภำพ 
และขอ้มลูทีค่วรทรำบ ...............164

รหสัขอ้ผดิพลำด .....................167

คำ่เร ิม่ตน้................................169

ขอ้มลูจ�ำเพำะ ..........................173

ขอ้ควรระวงัเพือ่ควำมปลอดภยั 
  176

ขอ้ควรระวงัเพือ่ควำม
ปลอดภยั ................................176

ดชัน ี 181



ด
ชั

น
แีน

ะน
�ำฟี

เจอรก์
ำรใช

ง้ำน

9TH

ดชันแีนะน�ำฟีเจอรก์ำรใชง้ำน

ดัชนีแนะน�าฟีเจอร์การใช้งาน

ฟีเจอรก์ำรใชง้ำน g

โหมดการถา่ยภาพ 29

การแสดงผลของหนา้จอ 28,	106

Live	Controls 79

แผง	LV	Super	Control 80

W	เมนูถา่ยภาพ	1

รเีซต็ 118

โหมดภาพ 81,	119

ดจิทิลัเทเลคอน 119

โหมดวดัแสง 95

ไฟชว่ย	AF 119

X  เมนูถา่ยภาพ	2

Kป้องกนัภาพสัน่ 93

Kความเร็วซมูไฟฟ้า 120

x 92

การถา่ยภาพซอ้น 120

ระยะเวลาตอ่ภาพ/Time	Lapse 122

ตัง้คา่	Silents 123

#	RC	Mode 124

n		เมนูวดิโีอ

ภาพเคลือ่นไหวR 125

ระดบัเสยีงบนัทกึ 125

nโหมด	AF 125

nป้องกนัภาพสัน่ 93

nความเร็วซมูไฟฟ้า 125

เฟรมเรตของวดิโีอ 87,	125

บติเรตของวดิโีอ 87,	125

q	เมนูแสดงภาพ

y 109

R 126

แกไ้ข 126

ค�าสัง่พมิพ์ 112

ลบคา่ป้องกนั 129

รเีซต็ค�าสัง่แบง่ปัน 111

การเชือ่มตอ่อปุกรณ์ 143

ฟีเจอรก์ำรใชง้ำน g

G		เมนูก�าหนดเอง

a		AF/MF

AEL/AFL 132,	138

แผน่ก�าหนดเป้า	AF 132

Iโฟกสัใบหนา้ 73,	132

ตวัชว่ยปรับโฟกสั	MF 132,	138

รเีซต็เลนส์ 132

M		ปุ่ ม/	ปุ่ ม	Dial

ฟังกช์นัปุ่ ม 101,	132

qR	ฟังกช์ัน่ 132

ฟังกช์ัน่ของ	Dial 132

N		Disp/8/PC

K	การตัง้คา่การควบคมุ 80,	133

G/ตัง้คา่แสดงภาพ 133,	139

Live	View	Boost 133

ลดภาพกะพรบิ 133

แสดงเสน้ตาราง 133

สขีองฟังกช์นัพคีกิง้ 133

O		Disp/8/PC

8 133

HDMI 133,	140

โหมด	USB 133

P		คา่แสง/ISO/BULB

ปรับคา่การเปิดรับแสง 134

เซต็	ISO	อตัโนมตัิ 134

Noise	Filter 134

ลดนอยส์ 62,	134

Q		คา่แสง/ISO/BULB

ตัง้เวลาถา่ย	BULB/TIME 61,	134

Live	BULB 61,	134

Live	TIME 61,	134

การตัง้คา่คอมโพสติ 63,	134



ด
ชั

น
แีน

ะน
�ำฟี

เจอรก์
ำรใช

ง้ำน

10 TH

ฟีเจอรก์ำรใชง้ำน g

b  #ตัง้คา่เอง

#	X-Sync. 135,	141

#	คา่ชา้สดุ 135,	141

w+F 71,	92,	135

#+WB 135

W  K/WB/สี

K	ตัง้คา่ 135,	141

WB 83,	135

W	ใชส้โีทนอุน่ 135

ปรภิมูสิี 99,	135

X		บนัทกึ

ชือ่ไฟล์ 136

แกไ้ขชือ่ไฟล์ 136

ตัง้คา่ลขิสทิธิ์ 136

c		EVF

EVF	ออโตส้วติช์ 137

ปรับ	EVF 137

a  Kยตูลิติี่

พกิเซลแมบป้ิง 137,	163

ปรับตัง้ระดบั 137

การตัง้คา่หนา้จอสมัผัส 137

Sleep 21,	137

การรับรอง 137

e	เมนูตัง้คา่

ตัง้คา่การด์ 131

X 23

W 130,	131

s 130

ดภูาพบนัทกึ 130

การตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth 150

เฟิรม์แวร์ 130
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ชือ่ชิน้สว่น

1
2

3
4

5

6

7

8

0

a

9

b

c

d

f

e

g

1	 ปุ่ มหมนุปรับโหมด	....................... หนา้	29
2	 ปุ่ มหมนุดา้นหลงั*	(o) 

	................................. หนา้	54 – 60,	107
3	 ปุ่ ม	R	(ภาพเคลือ่นไหว)/h

	..................................หนา้	65/หนา้	111
4 ปุ่ ม	b	(ดจิติอลเทเลคอนเวอรเ์ตอร)์ 

	........................................หนา้	71,	101
5	 ปุ่ มชตัเตอร.์................................ หนา้	30
6	 ปุ่ มหมนุดา้นหนา้*	(r) 

	......................หนา้	54 – 60,	71,	75,	107
7	 เครือ่งหมายตดิเลนส	์.................... หนา้	19
8	 เมาทเ์ลนส	์(ถอดฝาปิดตวักลอ้งออกกอ่นตดิ

เลนส)์

9	 แฟลชในตวักลอ้ง	........................ หนา้	75
0	 ไมโครโฟนสเตอรโิอ	....หนา้	113,	125,	127
a	 ปุ่ มปรับระดบัสายตา	..................... หนา้	25
b	 สวติช	์Lever	ON/OFF	................ หนา้	21
c	 ปุ่ ม	u	(Shortcut)	...................... หนา้	33
d	 ไฟแสดงการตัง้เวลาถา่ยภาพ/ 

ไฟชว่ย	AF	....................หนา้	77/หนา้	119
e	 หยูดึสายคลอ้ง	............................ หนา้	14
f	 ปุ่ มปลดเลนส	์.............................. หนา้	20
g	 หมดุล็อคเลนส์

*	 ในคูม่อืนี	้ไอคอนr	และ	oหมายถงึ	การท�างานโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และปุ่ มหมนุดา้นหลงั

ชื่อชิ้นส่วน
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3

4

h abd cf eg

5

6

7

8

9

0

k jl

i

1	 ชอ่งมองภาพ	.............................. หนา้	25
2	 เซนเซอรต์รวจจับดวงตา	............... หนา้	25
3	 ยางรองตา	............................... หนา้	159
4	 จอภาพ	(ทชัสกรนี) 

	..................... หนา้	26,	32,	79,	105,	115
5	 ฐานเสยีบแฟลช	(ฝาปิดฐานเสยีบแฟลช) 

	............................................. หนา้	157
6	 ปุ่ ม	u	(LV)	............................. หนา้	25
7	 ปุ่ ม	AEL/AFL	............หนา้	101,	102,	138
8	 ฝาปิดขัว้ตอ่
9	 หวัตอ่	Micro-USB	..................... หนา้	151
0	 ขัว้ตอ่	HDMI	แบบไมโคร	............ หนา้	140
a	 ปุ่ ม	INFO	.................. หนา้	28,	106,	139

b	 ปุ่ ม	Q	...............................หนา้	79,	107
c	 ปุ่ ม	q	(ดภูาพ)	........................ หนา้	107
d CHARGE	(การชารจ์แบตเตอร)ี	..... หนา้	17
e	 ปุ่ ม	D	(ลบ)	............................. หนา้	110
f	 แป้นลกูศร*		............หนา้	22,	72 – 77,	107
g	 ปุ่ ม	MENU	.............................. หนา้	117
h	 ล�าโพง
i	 ชอ่งใสก่ารด์	............................... หนา้	16
j	 ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์ 

	..........................................หนา้	15,	16
k	 ทีล็่อคชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์ 

	..........................................หนา้	15,	16
l	 รใูสข่าตัง้กลอ้ง

*	 ในคูม่อืนี	้ไอคอน	FGHI	หมายถงึ	การท�างานโดยใชแ้ป้นลกูศร
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1 กำรเตรยีมกลอ้ง

แกะสิง่ทีบ่รรจอุยูใ่นกลอ่ง

เมือ่ซือ้	ในบรรจภุณัฑจ์ะมกีลอ้งและอปุกรณด์งัตอ่ไปนี้
หากมสี ิง่ใดขาดหายไปหรอืเสยีหาย	ใหต้ดิตอ่ผูแ้ทนจ�าหน่ายทีซ่ ือ้กลอ้ง

กลอ้ง ฝาปิดตวักลอ้ง * ยางรองตา	 
EP-15 *

ตวัปิดชอ่งแฟลช * สายคลอ้ง

หรอื

สาย	USB	 
CB-USB12

แบตเตอรีล่เิทยีมไอออน	 
BLS-50

ตวัแปลงไฟ	AC-USB	รุน่	F-5AC

คูม่อืเบือ้งตน้	 
(Basic	Manual) ใบรับประกนั

*	ฝาปิดตวักลอ้ง	ยางรองตา	และฝาครอบฐานเสยีบแฟลชไดต้ดิตัง้หรอืใสใ่นกลอ้ง
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กำรใสส่ำยคลอ้งกลอ้ง

1 กอ่นทีจ่ะใสส่ายคลอ้งกลอ้ง	คณุจะตอ้งถอด
ปลายออกจากหว่งสายคลอ้งคอและคลายสาย
ใหห้ลวมเสยีกอ่น

หว่งสายคลอ้งคอ

2 รอ้ยปลายของสายคลอ้งกลอ้งผา่นรสูายคลอ้ง
กลอ้งและไปทีด่า้นหลงัผา่นหว่งสายคลอ้งกลอ้ง

3 รอ้ยปลายของสายคลอ้งกลอ้งผา่นหวัดมุและรัดใหแ้น่นตามรปู

•	 ใสป่ลายอกีดา้นของสายคลอ้งกลอ้งผา่นรสูายคลอ้งกลอ้งอกีรู
•	 หลงัจากทีใ่สส่ายคลอ้งกลอ้งแลว้	ดงึสายคลอ้งกลอ้งใหแ้น่นเพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่	สายคลอ้งกลอ้ง
จะไมห่ลวมหรอืหลดุ
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กำรใสแ่ละถอดแบตเตอรีแ่ละกำรด์

คูม่อืเลม่นีเ้รยีกอปุกรณบ์นัทกึขอ้มลูทัง้หมดวา่	“การด์”
กลอ้งถา่ยรปูจะใชก้ารด์หน่วยความจ�า	SD,	SDHC	หรอื	SDXC	ของบรษัิทอืน่ซึง่เป็นไปตาม
มาตรฐาน	SD	(Secure	Digital)
ตอ้งฟอรแ์มทการด์กบักลอ้งนีก้อ่นใชง้านครัง้แรก	หรอืหลงัใชง้านกบักลอ้งหรอืคอมพวิเตอรเ์ครือ่ง
อืน่	g	“การฟอรแ์มทการด์	(ตัง้คา่การด์)”	(หนา้	131)

1 ตรวจสอบวา่สวติช	์Lever	ON/
OFF	อยูใ่นต�าแหน่ง	OFF

สวติช	์Lever	
ON/OFF

2 เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์

1

2

ทีล็่อคชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์

ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์

3 การใสแ่บตเตอรี่
•	 ใชก้บัแบตเตอรี	่BLS-50	เทา่นัน้	
(หนา้	13,	175)

เครือ่งหมาย
บอกทศิทาง
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4 ใสก่ารด์
•	 เลือ่นการด์เขา้ไปจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีส่นทิด	ี 

g	“การด์ทีใ่ชง้านได”้	(หนา้	154)

บรเิวณขัว้ตอ่

•	 อยา่ฝืนใสก่ารด์ทีเ่สยีหายหรอืบดิเบีย้ว	เพราะอาจท�าใหช้อ่งใสก่ารด์เสยีหายได ้

5 ปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์

•	 ตรวจสอบวา่ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์ปิด
ดแีลว้กอ่นใชง้านกลอ้ง 2

1

$
•	 ขอแนะน�าใหเ้ผือ่แบตเตอรีส่�ารองไวส้�าหรับการถา่ยภาพเป็นเวลานานๆ	ในกรณีทีแ่บตเตอรีท่ีใ่ชง้าน
อยูห่มดประจุ

•	 อา่น	“แบตเตอรี”่	(หนา้	153)	ประกอบดว้ย

กำรถอดแบตเตอรี่
ปิดสวติซก์ลอ้งกอ่นเปิดหรอืปิดฝาปิดชอ่งใส่
แบตเตอรี/่การด์	ขัน้แรกใหด้นักา้นล็อคแบตเตอรี่
ไปตามทศิทางลกูศรเพือ่ปลดล็อค	จากนัน้ถอด
แบตเตอรีอ่อก
•	 อยา่ถอดแบตเตอรีข่ณะทีเ่ครือ่งหมายแสดง
การเขยีนการด์ก�าลงัแสดงอยู	่(หนา้	26,	27)

•	 ตดิตอ่ผูแ้ทนจ�าหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บ
อนุญาตหากไมส่ามารถถอดแบตเตอรีอ่อกได	้
อยา่ใชก้�าลงั

กา้นล็อคแบตเตอรี่

กำรถอดกำรด์
กดการด์ทีใ่สอ่ยูเ่บาๆ	แลว้การด์จะดดีตวัขึน้	ดงึ
การด์ออกมา
•	 อยา่ถอดการด์ขณะทีเ่ครือ่งหมายแสดงการ
เขยีนการด์ก�าลงัแสดงอยู	่(หนา้	27)
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กำรชำรจ์แบตเตอรี่

1 ตรวจสอบวา่สวติช	์Lever	ON/
OFF	อยูใ่นต�าแหน่ง	OFF

สวติช	์Lever	
ON/OFF

2 ตรวจดวูา่ใสแ่บตเตอรีใ่นกลอ้งแลว้	และเสยีบสาย	USB	กบัตวัแปลง	AC-USB

1

2

3

เตา้เสยีบไฟ	AC

สาย	USB	(ใหม้าดว้ย)

หรอื

ตวัแปลงไฟ	AC-USB	
(ใหม้าดว้ย)

หวัตอ่	Micro-USB

•	 หา้มใชส้ายอืน่ๆ	นอกเหนอืไปจากทีม่ใีหห้รอืสาย	USB	ที	่Olympus	ก�าหนดใหใ้ช	้มฉิะนัน้จะ
ท�าใหเ้กดิควนัหรอืไฟไหม ้

•	 ไฟ	CHARGE	ตดิสวา่งระหวา่งการชารจ์	การชารจ์แบตเตอรี่
จะใชเ้วลาประมาณ	4	ชัว่โมง	ไฟจะดบัเมือ่แบตเตอรีช่ารจ์เต็ม

•	 แมว้า่กลอ้งจะก�าลงัชารจ์แบตเตอรีอ่ยู	่แตก่ารชารจ์หยดุลง
เมือ่เปิดกลอ้ง

•	 ไมส่ามารถใชต้วัแปลงไฟ	AC-USB	เพือ่ชารจ์แบตเตอรีเ่มือ่เปิดกลอ้งได ้
•	 หากเกดิขอ้ผดิพลาดในการชารจ์	ไฟ	CHARGE	จะกะพรบิ	ดงึสาย	USB	ออกและเชือ่มตอ่สาย	USB	
ใหม่

•	 จะชารจ์	USB	ไดก้ต็อ่เมือ่อณุหภมูขิองแบตเตอรีอ่ยูร่ะหวา่ง	0	ถงึ	40	องศา
•	 เครือ่งชารจ์	(BCS-5:	จ�าหน่ายแยกตา่งหาก)	สามารถใชเ้พือ่ชารจ์แบตเตอรีไ่ด ้
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%
•	 เพือ่เหตผุลดา้นความปลอดภยั	หากชารจ์แบตเตอรีใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมูสิงู	การชารจ์อาจใช ้
เวลานานขึน้หรอืระดบัแบตเตอรีอ่าจไมเ่ต็ม

•	 แบตเตอรจีะไมช่ารจ์เมือ่กลอ้งถา่ยรปูปิดเครือ่งอยูห่ากภาพก�าลงัไดรั้บการอปัโหลดไปทีส่มารท์โฟน
ผา่นสญัญาณ	Wi-Fi	(การอปัโหลดภาพพืน้หลงัโดยอตัโนมตั)ิ	g	“การอปัโหลดภาพโดยอตัโนมตัิ
ขณะปิดกลอ้งอยู”่	(หนา้	147)

$ ตวัแปลงไฟ AC-USB
•	 โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดปลั๊กตวัแปลงไฟ	AC-USB	เพือ่ท�าความสะอาด	การเสยีบปลั๊กตวั
แปลงไฟ	AC-USB	ทิง้ไวร้ะหวา่งการท�าความสะอาดอาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืไฟฟ้าชอ็ตได ้
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กำรตดิเลนสก์บัตวักลอ้ง

1 ตรวจสอบวา่สวติช	์Lever	ON/OFF	อยูใ่น
ต�าแหน่ง	OFF

2 ถอดฝาปิดทา้ยเลนสแ์ละฝาปิดตวั
กลอ้ง

1 2

1

2

ฝาปิดดา้นหลงั

3 จัดใหเ้ครือ่งหมายตดิเลนส	์(สแีดง)	ทีอ่ยูบ่น
กลอ้งตรงกบัเครือ่งหมายจัดแนว	(สแีดง)	ทีอ่ยู่
บนเลนส	์จากนัน้ใสเ่ลนสเ์ขา้ไปในตวักลอ้ง

เครือ่งหมายตดิเลนส์

4 หมนุเลนสต์ามทศิทางทีแ่สดงบนภาพจนกระทัง่
เลนสเ์ขา้ที่

•	 อยา่กดปุ่ มปลดเลนส์
•	 อยา่สมัผัสชิน้สว่นภายในของกลอ้ง

5 ถอดฝาปิดหนา้เลนสอ์อก

1

1

2

1

1

2
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กำรถอดเลนส์

1 ตรวจสอบวา่สวติช	์Lever	ON/OFF	อยูใ่น
ต�าแหน่ง	OFF

2 กดปุ่ มปลดเลนสแ์ละหมนุเลนสอ์อกตามทศิทาง
ทีแ่สดงบนภาพ

1

2

ปุ่ มปลดเลนส์

เลนสท์ีส่ำมำรถถอดเปลีย่นได้
โปรดอา่น	“เลนสท์ีส่ามารถถอดเปลีย่นได”้	(หนา้	155)
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กำรเปิดสวติชก์ลอ้ง

1 เลือ่นสวติช	์Lever	ON/OFF	ไปทีต่�าแหน่ง	ON
•	 เมือ่เปิดสวติชก์ลอ้ง	จอภาพจะตดิ
•	 หากตอ้งการปิดสวติชก์ลอ้ง	ใหเ้ลือ่น	Lever	ไปที	่OFF

สวติช	์Lever	ON/OFF

จอภาพ

ระดบัแบตเตอรี่
ไอคอนแสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้
j	(สเีขยีว):	กลอ้งพรอ้มถา่ยภาพ
k	(สเีขยีว):	แบตเตอรีไ่มเ่ต็ม
l	(สเีขยีว):	แบตเตอรีเ่หลอืนอ้ย
m	(กะพรบิเป็นสแีดง):	ชารจ์แบตเตอรี่

250250 F5.6

ISO-A
200

1023
1:02:03

กำรท�ำงำนของโหมดพกักลอ้ง (Sleep)
หากไมม่กีารใชง้านกลอ้งเป็นเวลาหนึง่นาท	ีกลอ้งจะเขา้สูโ่หมด	"Sleep"	(สแตนดบ์าย)	เพือ่ปิด
จอภาพและยกเลกิการด�าเนนิการทัง้หมด	การกดปุ่ มชตัเตอรจ์ะเปิดใชง้านกลอ้งถา่ยรปูอกีครัง้	กลอ้ง
จะปิดโดยอตัโนมตัหิากอยูใ่นโหมด	Sleep	เป็นเวลา	4	ชัว่โมง	โปรดเปิดกลอ้งอกีครัง้กอ่นใชง้าน	
ทา่นสามารถเลอืกระยะเวลาทีจ่ะใหก้ลอ้งยงัคงเปิดอยูก่อ่นทีจ่ะเขา้สูโ่หมด	Sleep	ได	้g	[Sleep]	
(หนา้	137)
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กำรต ัง้คำ่เร ิม่ตน้

หลงัจากการเปิดกลอ้งครัง้แรก	ใหด้�าเนนิการตัง้คา่เริม่ตน้โดยการเลอืกภาษาและตัง้คา่นาฬกิาของ
กลอ้ง
•	 ขอ้มลูวนัทีแ่ละเวลาจะถกูบนัทกึไวใ้นการด์พรอ้มกบัภาพถา่ย
•	 ชือ่ไฟลก์จ็ะรวมอยูก่บัขอ้มลูวนัทีแ่ละเวลาเชน่เดยีวกนั	ทา่นจะตอ้งตัง้วนัทีแ่ละเวลาใหถ้กูตอ้งกอ่นใช ้
งานกลอ้งถา่ยรปู	เนือ่งจากฟังกช์นับางอยา่งจะใชง้านไมไ่ดห้ากไมไ่ดต้ัง้วนัทีแ่ละเวลาไว ้

1 กดปุ่ ม	Q	เมือ่กลอ่งโตต้อบการตัง้คา่เริม่ตน้ปรากฏขึน้
มาเพือ่ใหท้า่นเลอืกภาษา Please select your language.

Por favor, selecciona tu idioma.

Veuillez choisir votre langue.
Bitte wählen Sie Ihre Sprache.

2 เลอืกภาษาทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้น
หลงัหรอืปุ่ ม	FGHI	บนแป้นลกูศร
•	 กลอ่งขอ้ความแสดงการเลอืกภาษาจะมตีวัเลอืกใหเ้ลอืก
อยูส่องหนา้	ใหใ้ชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัหรอืปุ่ ม	
FGHI	บนแป้นลกูศรเพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปมาระหวา่ง
สองหนา้

เคอรเ์ซอร์

W

Hrvatski
Dansk
Eesti

Deutsch
Indonesia

Norsk

Česky
English
Suomi

Ελληνικά
Italiano
Latviski
Polski

Български
Nederlands

Français
Magyar

Lietuvių k.
Português(Pt)

Set

W

Romanian

Español

Viet Nam

Русский
Slovensky
Svenska
Türkçe

Srpski
Slovenščina

Українська

Setare

3 กดปุ่ ม	Q	เมือ่เลอืกภาษาทีต่อ้งการแลว้
•	 หากทา่นกดปุ่ มชตัเตอรก์อ่นทีจ่ะกดปุ่ ม	Q	กลอ้งจะออกไป
ยงัโหมดถา่ยภาพและภาษาจะยงัไมถ่กูเลอืก	ทา่นสามารถ
ท�าการตัง้คา่เริม่ตน้ไดโ้ดยการปิดกลอ้งแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้
เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่เริม่ตน้แลว้ด�าเนนิการซ�้า
ตัง้แตข่ัน้ตอนที	่1

•	 ทา่นสามารถเปลีย่นภาษาไดต้ลอดเวลาทีเ่มนูตัง้คา่	e 
g	“การเลอืกภาษา	(W)”	(หนา้	131)

W

ต ั�งคา่
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4 ตัง้รปูแบบวนัทีแ่ละเวลา
•	 ใชปุ้่ ม	HI	บนแป้นลกูศรเพือ่เลอืกรายการตา่งๆ
•	 ใชปุ้่ ม	FG	บนแป้นลกูศรเพือ่เปลีย่นรายการทีเ่ลอืกไว ้
•	 ทา่นสามารถปรับนาฬกิาไดต้ลอดเวลาทีเ่มนูตัง้คา่	e 

g [X]	(หนา้	130)

X

ป ด ว เวลา 

2020 ป/ด/ว

ยกเลกิ

เวลาจะปรากฏขึน้โดยใชน้าฬกิา
รปูแบบ	24	ชัว่โมง

5 เสร็จสิน้การตัง้คา่เริม่ตน้
•	 กดปุ่ ม	Q	เพือ่ตัง้นาฬกิา

•	 หากถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งและวางกลอ้งทิง้ไวค้รูห่นึง่	กลอ้งอาจรเีซต็วนัทีแ่ละเวลาตามคา่เริม่
ตน้จากโรงงาน

•	 หากคณุก�าลงัจะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว	ใหป้รับอตัราเฟรมตามมาตรฐานวดิโีอของประเทศ/ภมูภิาค	
g	[เฟรมเรตของวดิโีอ]	(หนา้	125)

กำรปิดกลอ้ง
หากตอ้งการปิดสวติชก์ลอ้ง	ใหเ้ลือ่น	Lever	ON/OFF	ไปที	่OFF 
ดหูนา้	145	ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิดี�าเนนิการเมือ่กลอ้งแสดงกลอ่ง
โตต้อบดงัภาพ

สแตนดบ์ายขณะปิดเครื�อง

ใช่

ไมใ่ช่

ต ั�งคา่

เปิดใชง้าน Wi-Fi/Bluetooth 
สแตนดบ์ายขณะปิดเครื�อง
เพื�อใหส้ามารถนําเขา้ภาพขณะ
ปิดเครื�องหรอืไม่

สแตนดบ์ายขณะปิดเครื�อง: เปิด

ยนืยนัการเปิดหรอืปิดใชง้าน 
โหมดสแตนดบ์ายขณะปิดเครื�อง ทกุคร ั�ง
ที�ปิดเครื�อง การต ั�งคา่นี�สามารถเปลี�ยน
ไดจ้ากเมนเูมื�อใดก็ได้

ยนืยนัทกุคร ั�ง

ไมต่อ้งแสดงหนา้จอนี�อกี

กลบั ต ั�งคา่
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กลอ้งแสดงภำษำทีอ่ำ่นไมไ่ด/้ไมใ่ชภ่ำษำทีเ่ลอืก

หากกลอ้งแสดงภาษาทีท่า่นไมรู่ห้รอืใชต้วัอกัษรทีท่า่นอา่นไมไ่ด	้ทา่นอาจจะเลอืกผดิภาษาโดย
ไมไ่ดต้ัง้ใจในกลอ่งโตต้อบการเลอืกภาษา	ปฏบิตัติามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เปลีย่นภาษา

1		กดปุ่ ม	MENU	เพือ่แสดงเมนูตา่งๆ 2		เลอืกแท็บ	e	โดยใชปุ้่ ม	FG	แลว้กดปุ่ ม	I

2

11

Off
p

촬영 메뉴 1

화상효과설정
디지털 텔레컨버터
측광

재설정

뒤로 설정

AF 보조광 On

2

1

설정 메뉴

X
한국어

s

펌웨어
Wi-Fi/Bluetooth 설정
화상보기

j±0 k±0

’--.--.-- --:--:--
카드 설정

뒤로 설정

W

0.5 sec

3		เลอืก	[W]	โดยใชปุ้่ ม	FG	แลว้กดปุ่ ม	I 4		เลอืกภาษาทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม	FGHI 
แลว้กดปุ่ ม	Q

2

1

설정 메뉴

X
W 한국어
s

펌웨어
Wi-Fi/Bluetooth 설정
화상보기

j±0 k±0

’--.--.-- --:--:--
카드 설정

0.5 sec

뒤로 설정

W

กลบั ต ั�งคา่

Romanian

Español

Viet Nam

Русский
Slovensky
Svenska
Türkçe

Srpski
Slovenščina

Українська



ถ
ำ่ย

ภ
ำพ

2

25TH

2
กำรสลบักำรแสดงผลแบบตำ่งๆ

กลอ้งนีต้ดิตัง้เซนเซอรต์รวจจับดวงตา	ซึง่จะเปิดใชง้านชอ่งมองภาพเมือ่ดวงตาของคณุจอ้งไปที่
ชอ่งมองภาพ	เมือ่ขยบัดวงตาออก	เซนเซอรจ์ะปิดชอ่งมองภาพ	และเปิดจอภาพแทน

จอภาพ

ใหด้วงตาจอ้ง
ไปทีช่อ่งมอง
ภาพ

ชอ่งมองภาพ

250250 F5.6P

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:03

L

0.0

F
4K

30p

250250 F5.6P 1:02:03
1023

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

L

0.0

F
4K

30p

มมุมองผา่นเลนสจ์ะแสดงในจอภาพ มมุมองผา่นเลนสจ์ะแสดงในชอ่งมองภาพ

•	 หากชอ่งมองภาพไมโ่ฟกสั	ใหแ้นบดวงตาไปทีช่อ่งมอง
ภาพและปรับโฟกสัของชอ่งมองภาพดว้ยการหมนุปุ่ มปรับ
ระดบัสายตา	(Diopter)

ปุ่ มปรับระดบัสายตา

•	 คณุสามารถแสดงเมนูการตัง้คา่เปลีย่น	EVF	อตัโนมตั	ิหาก
กดปุ่ ม	u	คา้งไว	้g	[EVF	ออโตส้วติช]์	(หนา้	137)

•	 เมือ่เลอืก	[ปิด]	ส�าหรับ	[EVF	ออโตส้วติช]์	คณุจะสามารถ
สลบัการแสดงผลไดโ้ดยการกดปุ่ ม	u

ปุ่ ม	u 

$
•	 การปรับมมุของหนา้จอกลอ้งขึน้ลง	จะปิดการท�างานของเซนเซอรต์รวจจับดวงตาดว้ย

ถำ่ยภำพ
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ขอ้มลูทีแ่สดงในขณะถำ่ยภำพ

กำรแสดงขอ้มลูของหนำ้จอขณะถำ่ยภำพนิง่

250250 F5.6

L F
4:3

AEL

HDR

+2.0+2.0P

offFP

+7+7-3-3
+2+2

S-AF

WB
AUTO-2.0

28mm

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:03

RC

4K
30p

250250 F5.6

L

AEL

HDR1

+2.0+2.0P

offWi-Fi FP

+7+7-3-3
+2+2

WB
AUTO-2.0

28mm

S-IS ONS-IS ON

FFHD     
30p

ISO-A
200

1023
1:02:03

4:3

S-AF

BKTHDR 28mm1

250250 F5.6

L N

AEL

HDR1

+2.0+2.0P

offWi-Fi FP

+7+7-3-3
+2+2

WB
AUTO-2.0

28mm

S-IS ONS-IS ON

FFHD     
30p

ISO-A
200

1023
1:02:03

4:3

S-AF

m

n

o

p

q

l

k

L

r

3 41 2 7 8 9 0 a b g h

56 ef ic v jd

yB x w v uz t sA

K

E

D

F

G

H

I

J

C

กำรแสดงขอ้มลูของหนำ้จอในโหมดภำพเคลือ่นไหว

28mm

n

M-ISM-IS 1

L
R
L
R

ISO
AUTO

C-AF

P

1:02:03

WB
AUTO

L F
4K

30p

0.0

O

N

M
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1	 เครือ่งหมายแสดงการเขยีนการด์	..... หนา้	16
2	 สถานะการเชือ่มตอ่	Bluetooth® 

	.....................................หนา้	142 – 150
3	 ก�าลงัเริม่ตน้การเชือ่มตอ่	LAN	ไรส้าย 

	.....................................หนา้	142 – 150
4	 สถานะการเชือ่มตอ่ระบบ	LAN	ไรส้าย 

	.....................................หนา้	142 – 150
5	 แฟลช	Super	FP	....................... หนา้	157
6	 โหมด	RC	................................ หนา้	157
7	 HDR	......................................... หนา้	44
8	 ถา่ยครอ่มแสง	............................. หนา้	48 

ถา่ยครอ่มโฟกสั	.......................... หนา้	49
9	 โหมดประกายดาว	........................ หนา้	37
0	 ถา่ยโฟกสัซอ้น	............................ หนา้	39
a	 ถา่ยภาพซอ้น	......................หนา้	43,	120
b	 การชดเชยคยีส์โตน	..................... หนา้	47
c	 ดจิทิลัเทเคอน	.......................... หนา้	119
d	 การถา่ยภาพแบบ	Time	Lapse	..... หนา้	122
e	 โฟกสัใบหนา้/ดวงตา	.................... หนา้	73
f	 เสยีงภาพเคลือ่นไหว	.................. หนา้	125
g	 ทศิทางการซมู/ความยาวโฟกสั
h	 เตอืนอณุหภมูภิายในกลอ้ง	.......... หนา้	167
i	 แฟลช	....................................... หนา้	75 

(กะพรบิ:	ก�าลงัชารจ์,	สวา่งขึน้:	การชารจ์
เสร็จสิน้)

j	 เครือ่งหมายยนืยนั	AF	................... หนา้	30
k	 โหมดภาพ	..........................หนา้	81,	119
l	 ความไวแสง	ISO	......................... หนา้	74
m	 สมดลุแสงขาว	............................ หนา้	83
n	 AF	โหมด	................................... หนา้	84

o	 สดัสว่นภาพ................................ หนา้	86
p	 คณุภาพของภาพ	(ภาพนิง่)............ หนา้	86
q	 โหมดบนัทกึ	(ภาพเคลือ่นไหว)	....... หนา้	87
r	 ระยะเวลาทีบ่นัทกึได ้
s	 จ�านวนภาพนิง่ทีบ่นัทกึได	้............ หนา้	154
t	 ควบคมุแสงจา้และเงามดื	............. หนา้	100
u	 บน:	ควบคมุความเขม้ของแสงแฟลช 

	............................................... หนา้	92 
ลา่ง:	การชดเชยแสง	.................... หนา้	71

v	 มาตรวดัระดบั.............................. หนา้	28
w	 คา่ชดเชยแสง	............................. หนา้	71
x	 คา่รรัูบแสง	..........................  หนา้	54 – 60
y	 ความเร็วชตัเตอร	์..................  หนา้	54 – 60
z	 ฮสิโตแกรม	................................ หนา้	28
A	 Preview	.................................. หนา้	102
B	 ล็อค	AE	...........................หนา้	102,	138
C	 โหมดถา่ยภาพ	.....................  หนา้	29 – 68
D	 ระบบสมัผัส	................................ หนา้	32
E	 โหมดวดัแสง	.............................. หนา้	95
F	 การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา	......... หนา้	77 

การถา่ยภาพแบบเงยีบ	.................. หนา้	45
G	 ควบคมุความเขม้ของแสงแฟลช	...... หนา้	92
H	 โหมดแฟลช	............................... หนา้	75
I	 ป้องกนัภาพสัน่............................ หนา้	93
J	 ระดบัแบตเตอรี	่............................ หนา้	21
K	 เรยีกด	ูLive	Guide	....................... หนา้	34
L	 Live	View	Boost	...................... หนา้	133
M	 ระดบัการบนัทกึเสยีง	.................. หนา้	125
N	 แถบถา่ยภาพแบบเงยีบ	................. หนา้	68
O โหมดภาพเคลือ่นไหว	(Exposure)	 

	............................................... หนา้	91
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กำรสลบัหนำ้จอแสดงขอ้มลู
คณุสามารถเปลีย่นขอ้มลูทีแ่สดงบนจอภาพระหวา่ง
การถา่ยภาพไดโ้ดยใชปุ้่ ม	INFO

ปุ่ ม	INFO

INFO

แสดงมาตรวดัระดบั	 
(ก�าหนดเอง2)

250250 F5.6P

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:030.0

INFO

ภาพเทา่นัน้

การแสดงฮสิโตแกรม	 
(ก�าหนดเอง1)

ขอ้มลูพืน้ฐาน*

250250 F5.6P

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:030.0

250250 F5.6P

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:030.0

L F
4K

30p

INFO INFO

*	 ไมแ่สดงในโหมด	n	(โหมดภาพเคลือ่นไหว)	เวน้แตว่า่ก�าลงับนัทกึ

•	 คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ก�าหนดเอง1	และก�าหนดเอง2	g [G/ตัง้คา่แสดงภาพ]	>	[LV-Info]	
(หนา้	133)

•	 คณุสามารถสบัเปลีย่นหนา้จอแสดงขอ้มลูในทศิทางตา่ง	ๆ	ไดโ้ดยการหมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้ในขณะที่
กดปุ่ ม	INFO

กำรแสดงฮสิโตแกรม
ฮสิโตแกรมจะแสดงการกระจายตวัของแสงในภาพ	
แกนแนวนอนแสดงระดบัความสวา่ง	แกนแนวตัง้แสดง
ปรมิาณพกิเซลของแตล่ะระดบัความสวา่งในภาพ	
ระหวา่งการถา่ยภาพ	บรเิวณทีส่วา่งเกนิไปจะแสดงเป็น 
สแีดง	บรเิวณทีม่ดืจนเกนิไปจะแสดงเป็นสฟ้ีา	และ 
สเีขยีวคอืบรเิวณทีอ่ยูใ่นชว่งหรอืพืน้ทีว่ดัแสงเฉพาะจดุ

มาก

นอ้ย
มดื สวา่ง

แสดงมำตรวดัระดบั
แสดงทศิทางการวางแนวภาพของกลอ้ง	แนว	“เอยีงหนา้หลงั”	แสดงทีแ่ถบแนวตัง้	และแนว	 
“เอยีงซา้ยขวา”	แสดงทีแ่ถบแนวนอน	เมือ่แถบเปลีย่นเป็นสเีขยีวแสดงวา่กลอ้งอยูใ่นแนวระนาบและตัง้
ฉาก
•	 ใชม้าตรวดัระดบัเพือ่เป็นแนวทางการถา่ยภาพ	เมือ่ตอ้งการใหม้แีนวระนาบทีส่มจรงิ
•	 การแสดงทีผ่ดิพลาดสามารถแกไ้ขดว้ยการคาลเิบรต	(หนา้	137)
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กำรเลอืกโหมดถำ่ยภำพและกำรถำ่ยภำพ

ใชปุ้่ มหมนุปรับโหมดเพือ่เลอืกโหมดถา่ยภาพ	จากนัน้
จงึถา่ยภาพ

เครือ่หมาย
เลอืกโหมด

ไอคอนโหมด

ประเภทของโหมดถำ่ยภำพ
ส�าหรับวธิกีารใชง้านโหมดถา่ยภาพตา่งๆ	โปรดดทูีด่า้นลา่ง

โหมดถำ่ยภำพ ค�ำอธบิำย g

B กลอ้งจะเลอืกโหมดถา่ยภาพทีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยอตัโนมตัิ 34

SCN กลอ้งจะปรับการตัง้คา่ใหเ้หมาสมกบัวตัถหุรอืฉากโดยอตัโนมตัิ 36

Z ใชส้�าหรับเขา้ใชง้านการตัง้คา่ถา่ยภาพขัน้สงูอยา่งรวดเร็ว 40

ART คณุสามารถถา่ยภาพโดยเพิม่รปูแบบศลิปะเขา้ไปดว้ยได ้ 50

P
กลอ้งจะตรวจวดัความสวา่งของวตัถ	ุและปรับคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละ 
รรัูบแสงโดยอตัโนมตั	ิเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุ 54

A
ทา่นสามารถเลอืกคา่รรัูบแสง	แลว้กลอ้งจะปรับความเร็วชตัเตอรเ์พือ่ให ้
ไดผ้ลลพัธท์ีเ่หมาะสมเองโดยอตัโนมตัิ 56

S
ทา่นสามารถเลอืกความเร็วชตัเตอร	์แลว้กลอ้งจะปรับคา่รรัูบแสงเพือ่ให ้
ไดผ้ลลพัธท์ีเ่หมาะสมเองโดยอตัโนมตัิ 58

M ทา่นจะเลอืกไดท้ัง้คา่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร์ 60

n ถา่ยภาพเคลือ่นไหวประเภทตา่งๆ 66

ฟงักช์นัทีไ่มส่ำมำรถเลอืกจำกเมนไูด้
อาจไมส่ามารถเลอืกบางรายการจากเมนูเมือ่ใชแ้ป้นลกูศร
•	 รายการทีไ่มส่ามารถตัง้คา่ไดก้บัโหมดถา่ยภาพปัจจบุนั
•	 รายการทีไ่มส่ามารถตัง้คา่ได	้เนือ่งจากมกีารตัง้คา่รายการไวแ้ลว้:

การตัง้คา่เชน่โหมดภาพจะใชไ้มไ่ดเ้มือ่หมนุปุ่ มหมนุปรับโหมดไปที	่B
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1 หมนุปุ่ มหมนุปรับโหมดเพือ่เลอืกโหมด

2 วางกรอบภาพ
•	 ระวงัอยา่ใหน้ิว้หรอืสายคลอ้ง
กลอ้งบงัเลนสห์รอืไฟชว่ยโฟกสั

ต�าแหน่งแนวนอน ต�าแหน่งแนวตัง้

3 ปรับโฟกสั
•	 แสดงวตัถทุีก่ ึง่กลางจอภาพ	และกดปุ่ มชตัเตอรล์งเบาๆ	ไปทีต่�าแหน่งแรก	(กดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่) 
เครือ่งหมายยนืยนั	AF	(()	จะแสดงขึน้	และกรอบสเีขยีว	(เป้า	AF)	จะแสดงขึน้ทีต่�าแหน่งโฟกสั 

250250 F5.6 1023
1:02:03

28mm

ISO-A
200

เครือ่งหมายยนืยนั	AF

เป้า	AF

กดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่

•	 หากเครือ่งหมายยนืยนั	AF	กะพรบิ	แสดงวา่วตัถไุมอ่ยูใ่นโฟกสั	(หนา้	164)

4 ลัน่ชตัเตอร์
•	 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
•	 กลอ้งจะลัน่ชตัเตอรแ์ละถา่ยภาพ
•	 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงขึน้บนจอภาพ

กดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ

$
•	 คณุสามารถโฟกสัและถา่ยภาพไดโ้ดยใชก้ารควบคมุแบบสมัผัส	g	“การถา่ยภาพดว้ยการใชง้าน
ทชัสกรนี”	(หนา้	32)

•	 หากตอ้งการออกจากเมนูหรอืการดภูาพไปยงัโหมดถา่ยภาพ	ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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กำรถำ่ยภำพมมุสงูและมมุต�ำ่

ทา่นสามารถเปลีย่นการวางแนวและมมุของจอภาพได ้

มมุต�า่ มมุสงู

กำรหมนุจอภำพ: ขอ้ควรระวงั
•	 ปรับหนา้จออยา่งระมดัระวงัในชว่งองศาทีก่�าหนดไวเ้ทา่นัน้	โปรดอยา่ใชก้�าลงั	การไมป่ฏบิตัติาม
ขอ้ควรระวงันี	้อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ขัว้ตอ่ไฟฟ้าได ้

•	 หา้มสมัผัสบรเิวณทีแ่สดงในภาพ	การไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวงันีอ้าจท�าใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหายหรอื
ท�างานผดิปกตไิด ้

$
•	 การพลกิหนา้จอกลบัมาอกีดา้นชว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยภาพตนเองพรอ้มกบัการจัดคอมโพสต	์

g	“การถา่ยภาพในโหมดถา่ยภาพตนเอง”	(หนา้	69)
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กำรถำ่ยภำพดว้ยกำรใชง้ำนทชัสกรนี

แตะที	่d	เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่การใชง้านทสักรนี

250250 F5.6

ISO-A
200

1023
1:02:03

d
แตะวตัถเุพือ่โฟกสัและลัน่ชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตั	ิ
คณุสมบตันิีไ้มส่ามารถใชง้านไดใ้นโหมดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว	และในระหวา่งการ
ถา่ยภาพดว้ยฟังกช์นั	Bulb,	Time	และ	Composite

U การท�างานของทชัสกรนีถกูปิดใชง้าน

V แตะเพือ่แสดงเป้า	AF	และโฟกสัทีว่ตัถใุนบรเิวณทีเ่ลอืก	สามารถถา่ยภาพไดโ้ดยกด
ปุ่ มชตัเตอร์

�	กำรแสดงตวัอยำ่งวตัถ ุ(V)

1 แตะวตัถใุนจอภาพ
•	 เป้า	AF	จะปรากฏขึน้
•	 ใชแ้ถบเลือ่นเลอืกขนาดของเฟรม
•	 แตะ	S	เพือ่ปิดการแสดงเป้า	AF

1414

1010

77

55

3x3x
Off

250250 F5.6

2 แตะ	Y	เพือ่ซมูเขา้ไปทีต่�าแหน่งของกรอบภาพ
•	 ใชน้ิว้เพือ่เลือ่นหนา้จอขณะซมูภาพเขา้
•	 แตะ	Z	เพือ่ยกเลกิการแสดงการซมู
•	 คณุไมส่ามารถเปลีย่นขนาดหรอืซมูเขา้ทีเ่ป้าในโหมดภาพ
เคลือ่นไหว

•	 สถานการณท์ีไ่มส่ามารถใชง้านทชัสกรนีไดม้ดีงัตอ่ไปนี้
สมดลุแสงขาว	One-touch	ขณะทีใ่ชปุ้่ มกดหรอืปุ่ มหมนุ	ฯลฯ

•	 อยา่แตะหนา้จอดว้ยเล็บหรอืวตัถปุลายแหลมอืน่ๆ
•	 ถงุมอืหรอืแผน่ปิดจอภาพอาจรบกวนการใชง้านทชัสกรนี
•	 คณุสามารถปิดใชง้านทชัสกรนีได	้g	[การตัง้คา่หนา้จอสมัผัส]	(หนา้	137)
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กำรสลบัหนำ้จอแสดงผลดว้ยปุ่ ม u (Shortcut)

กดปุ่ ม	u	ในระหวา่งการถา่ยภาพ	เพือ่แสดงเมนูควบคมุ	ของโหมดถา่ยภาพปัจจบุนั

ปุ่ ม	u	(Shortcut) ปุ่ มหมนุปรับโหมด

B
Live	guide	(หนา้	34)

SCN
โหมด	Scene	(หนา้	36)

เปลี�ยนคา่ความอิ�มสี

การเคลื�อนไหว ภาพทวิทศัน์

ภาพกลางคนื

ภาพในอาคาร ภาพระยะใกล้

ถา่ยภาพคน

Z
โหมดถา่ยภาพขัน้สงู	(หนา้	40)

ART
โหมดอารต์ฟิลเตอร	์(หนา้	50)

Live Composite

Effect
Off

ART
 1
ART
 1

ป็อปอารต์

P/A/S/M
แผง	LV	Super	Control	(หนา้	80)

n
โหมดภาพเคลือ่นไหว	(หนา้	66)

250250 F5.6P 1023
1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

± 0

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

ISO ที�แนะนํา
4K



ถ
ำ่ย

ภ
ำพ

2

34 TH

กำรใหก้ลอ้งเลอืกกำรต ัง้คำ่เอง (โหมด AUTO)

กลอ้งจะปรับการตัง้คา่เองเพือ่ใหเ้ขา้กบัฉาก	ทา่นแคเ่พยีงกดปุ่ มชตัเตอรเ์ทา่นัน้
ใช	้Live	Guide	เพือ่ปรับพารามเิตอรไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย	เชน่	ส	ีความสวา่ง	และความเบลอของพืน้
หลงั

1 ตัง้ปุ่ มหมนุปรับโหมดไปที	่B
•	 ในโหมดอตัโนมตั	ิกลอ้งจะเลอืกตวัเลอืกโหมด	Scene	ที่
เหมาะสมกบัวตัถขุองทา่นโดยอตัโนมตัเิมือ่ทา่นกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่	เมือ่ท�าการเลอืกแลว้	ไอคอน	B	ทีม่มุ
ลา่งซา้ยของจอแสดงผลจะถกูแทนทีด่ว้ยไอคอนส�าหรับ
ฉากทีเ่ลอืก

2 ในการปรับการตัง้คา่การถา่ยภาพ	แสดง	Live	Guide	
โดยกดปุ่ ม	u
•	 ใช	้FG	เพือ่เลอืกรายการใน	Live	Guide	แลว้กด	Q	เพือ่
แสดงแถบเลือ่น

เปลี�ยนคา่ความอิ�มสี

รายการ	Guide

3 ใช	้FG	เพือ่เลือ่นต�าแหน่งของแถบเลือ่นระดบัและ
เลอืกระดบัทีต่อ้งการ
•	 กดปุ่ ม	Q	เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง	
•	 หากตอ้งการออก	ใหก้ดปุ่ ม	MENU
•	 เมือ่เลอืก	[ค�าแนะน�าในการถา่ยภาพ]	ใหใ้ชปุ้่ ม	FG	เพือ่
เลอืกรายการแลว้กดปุ่ ม	Q	เพือ่แสดงรายละเอยีด

•	 สามารถมองเห็นผลลพัธข์องเอฟเฟกตท์ีเ่ลอืกไวท้ีห่นา้จอ
กลอ้ง 
แตถ่า้เลอืก	[ฉากหลงัเบลอ]	หรอื	[วตัถเุคลือ่นทีเ่ร็ว]	หนา้
จอจะแสดงภาพในแบบปกต	ิแตจ่ะสามารถมองเห็นผลลพัธ์
เมือ่ถา่ยภาพออกมา

0

สสีดใส

สจีาง

แถบเลือ่น

4 ส�าหรับการใช	้Live	Guide	อืน่ๆรว่มกนั	ใหท้�าซ�้าขัน้ตอน
ที	่2	และ	3
•	 เครือ่งหมายถกูจะปรากฏทีห่ลงัรายการ	Guide	ส�าหรับ	Live	
Guide	ทีไ่ดรั้บการตัง้คา่แลว้

•	 ไมส่ามารถตัง้คา่	[ฉากหลงัเบลอ]	และ	[วตัถเุคลือ่นทีเ่ร็ว]	
ในเวลาเดยีวกนัได ้

เปลี�ยนคา่ความอิ�มสี

5 ถา่ยภาพ
•	 หากตอ้งการลา้ง	Live	Guide	ออกจากจอแสดงผล	ใหก้ดปุ่ ม	MENU

•	 หากเลอืก	[RAW]	ไวส้�าหรับคณุภาพของภาพ	คณุภาพของภาพจะถกูตัง้คา่ไปที	่RAW+JPEG	โดย
อตัโนมตัิ

•	 การตัง้คา่	Live	Guide	บางอยา่งไมส่ามารถใชก้บัส�าเนาภาพ	RAW	ได ้
•	 ภาพอาจมเีม็ดหยาบๆ	ทีร่ะดบัการตัง้คา่	Live	Guide	บางระดบั
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•	 การเปลีย่นแปลงระดบัการตัง้คา่	Live	Guide	อาจมองไมเ่ห็นในจอภาพ
•	 เฟรมเรตของหนา้จอจะลดลงเมือ่เลือ่นเเถบ	[วตัถเุคลือ่นทีเ่ร็ว]	ไปทางดา้น	[วตัถเุบลอ]
•	 ไมส่ามารถใชแ้ฟลชเมือ่ตัง้	Live	Guide	ไว ้
•	 การเลอืกการตัง้คา่	Live	Guide	ทีเ่กนิขดีจ�ากดัของมาตรวดัคา่รับแสงของกลอ้งอาจสง่ผลใหภ้าพได ้
รับแสงมากหรอืนอ้ยเกนิไป

$
•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได ้

One-Touch อ-ีพอรต์เทรต
หากตอ้งการเปิดใช	้One-touch	อ-ีพอรต์เทรต	เพือ่ให ้
กลอ้งปรับผวิของภาพบคุคลใหเ้รยีบเนยีนขึน้	ใหแ้ตะ
ไอคอน	A	(One-touch	อ-ีพอรต์เทรต)	เพือ่เปิด	(B)	
g	“การถา่ยภาพในโหมดถา่ยภาพตนเอง”	(หนา้	69)

250250 F5.6

ISO-A
200

1023
1:02:03

ไอคอน	One-touch	อ-ีพอรต์เทรต
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กำรถำ่ยภำพในโหมด Scene (โหมด SCN)

กลอ้งจะปรับการตัง้คา่ใหเ้หมาสมกบัวตัถหุรอืฉากโดยอตัโนมตัิ

1 หมนุแป้นปรับโหมดไปที ่SCN

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืกฉากแลว้กดปุ่ ม	Q

การเคลื�อนไหว ภาพทวิทศัน์

ภาพกลางคนื

ภาพในอาคาร ภาพระยะใกล้

ถา่ยภาพคน

3 ใช	้HI	เพือ่เลอืกโหมด	Scene	แลว้กดปุ่ ม	Q
•	 กดปุ่ ม	u	เพือ่เลอืกฉากอืน่

ถา่ยภาพบคุคล

4 ถา่ยภาพ

$
•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได ้

ประเภทของโหมดScene
ประเภทของ

วตัถุ โหมด Scene ค�ำอธบิำย

ถา่ยภาพคน

B ถา่ยภาพบคุคล เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพบคุคล
เผยผวิใหเ้ห็นเดน่ชดั

e อ-ีพอรต์เทรต
โทนสแีละเนือ้ผวิดเูรยีบเนยีน
กลอ้งจะบนัทกึภาพสองภาพ:	ภาพหนึง่จะมเีอฟเฟกต	์แตอ่กี
ภาพไมม่ี

D
ภาพคนกบั
ทวิทศัน์

เหมาะส�าหรับถา่ยภาพบคุคลรว่มกบัภาพทวิทศันเ์ป็นพืน้หลงั
บนัทกึโทนสฟ้ีา	เขยีว	และโทนสผีวิอยา่งสวยงาม

U
ภาพบคุคลเวลา
กลางคนื

เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพบคุคลกบัฉากหลงัในเวลากลางคนื
ยกแฟลชขึน้	(หนา้	75)
ขอแนะน�าใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและใชร้โีมทคอนโทรลผา่น	
OI.Share	(หนา้	143,	148)

m เด็ก เหมาะส�าหรับถา่ยภาพเด็กหรอืวตัถตุน้แบบอืน่ๆ	ทีเ่คลือ่นไหว
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ประเภทของ
วตัถุ โหมด Scene ค�ำอธบิำย

ภาพกลางคนื

G ภาพกลางคนื
เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพกลางคนืโดยใชข้าตัง้กลอ้ง
ขอแนะน�าใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและใชร้โีมทคอนโทรลผา่น	
OI.Share	(หนา้	143,	148)

U
ภาพบคุคลเวลา
กลางคนื

เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพบคุคลกบัฉากหลงัในเวลากลางคนื
ยกแฟลชขึน้	(หนา้	75)
ขอแนะน�าใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและใชร้โีมทคอนโทรลผา่น	
OI.Share	(หนา้	143,	148)

H โหมดประกาย
ดาว

เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพเวลากลางคนืโดยไมใ่ชข้าตัง้กลอ้ง	
ลดการเบลอขณะถา่ยฉากทีม่แีสงสลวั/มแีสงไฟ
กลอ้งจะถา่ยภาพแปดภาพแลว้น�ามารวมกนัเป็นภาพเดยีว

X พลุ
เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพพลตุอนกลางคนื
ขอแนะน�าใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและใชร้โีมทคอนโทรลผา่น	
OI.Share	(หนา้	143,	148)

d เสน้แสง

กลอ้งจะบนัทกึภาพตอ่เนือ่งหลายภาพ	โดยบนัทกึเฉพาะสว่นที่
สวา่งขึน้ใหม	่รวมเป็นหนึง่ภาพโดยอตัโนมตั	ิ
การถา่ยภาพเสน้แสงตา่งๆ	อยา่งเชน่ดาวหมนุ	ดว้ย	Long	
Exposure	ทัว่ไป	จะท�าใหแ้สงจากอาคารตา่งสวา่งจา้ขึน้เรือ่ยๆ	
และสวา่งมากเกนิไป	ดว้ยโหมดนีค้ณุสามารถถา่ยภาพโดยไม่
โอเวอรห์รอืสวา่งเกนิไป	อกีทัง้สามารถตรวจสอบผลลพัธห์รอื
ความคบืหนา้ขณะทีถ่า่ยภาพไดด้ว้ย
กดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่เริม่ตน้การถา่ยภาพ	จากนัน้ดผูลการ
เปลีย่นแปลงในจอภาพแลว้กดปุ่ มชตัเตอรอ์กีครัง้เพือ่สิน้สดุ
การถา่ยภาพเมือ่ไดภ้าพถา่ยทีต่อ้งการแลว้	(สงูสดุ	3	ชัว่โมง)
ขอแนะน�าใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและใชร้โีมทคอนโทรลผา่น	
OI.Share	(หนา้	143,	148)
•	สามารถเขา้ใชง้านการตัง้คา่ขัน้สงูไดผ้า่นการถา่ยภาพ	Live	
Composite	(ภาพทีป่ระกอบขึน้จากแสงมดืและแสงสวา่ง)	
ในโหมด	M	(หนา้	63)

การเคลือ่นไหว

C กฬีา เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวเร็ว
กลอ้งจะถา่ยภาพหลายภาพขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร์

m เด็ก เหมาะส�าหรับถา่ยภาพเด็กหรอืวตัถตุน้แบบอืน่ๆ	ทีเ่คลือ่นไหว

J แพนกลอ้ง

เลอืกเพือ่ท�าใหพ้ืน้หลงัดา้นหลงัวตัถซุ ึง่ก�าลงัเคลือ่นทีอ่ยู ่
พรา่มวั
กลอ้งจะเลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีเ่หมาะสมส�าหรับการแพน
กลอ้งถา่ยตามการเคลือ่นไหวของกลอ้ง
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ประเภทของ
วตัถุ โหมด Scene ค�ำอธบิำย

ภาพทวิทศัน์

F ทวิทศัน์ เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพทวิทศัน์

` อาทติยต์ก เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพอาทติยต์ก

g
ชายทะเลและ
หมิะ

เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพภเูขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะ	ทวิทศัน์
ทะเลใตแ้สงอาทติย	์และฉากอืน่ๆ	ทีม่สีขีาวจัด

s พาโนรามา

ถา่ยภาพพาโนรามาดว้ยมมุมองภาพทีก่วา้งกวา่ภาพถา่ยอืน่ๆ
•	ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการถา่ยภาพโดยใชค้ณุสมบตันิี	้โปรด
ด	ู“การถา่ยภาพพาโนรามา”	(หนา้	46)	โดยเริม่จากขัน้ตอน
ที	่3

E แบ็คไลท	์HDR
เหมาะส�าหรับถา่ยฉากทีม่คีอนทราสตส์งู	ทกุครัง้ทีก่ดปุ่ ม
ชตัเตอร	์กลอ้งจะถา่ยภาพสีภ่าพและรวมทกุภาพเขา้เป็นภาพ
เดยีวทีม่คีา่แสงถกูตอ้ง

ภาพในอาคาร

W ใตแ้สงเทยีน เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพฉากใตแ้สงเทยีน	โดยจะรักษาโทน
สอีุน่ไว ้

k Silents

ปิดการใชเ้สยีงและแสงจากกลอ้ง	ในสถานการณท์ีก่ารใชเ้สยีง
เป็นเรอืงทีไ่มเ่หมาะสม	หรอืหา้มใชเ้สยีง
•	ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการถา่ยภาพโดยใชค้ณุสมบตันิี	้โปรดด	ู
“โหมด	[Silents]”	(หนา้	45)	โดยเริม่จากขัน้ตอนที	่2

B ถา่ยภาพบคุคล เหมาะส�าหรับการถา่ยภาพบคุคล
เผยผวิใหเ้ห็นเดน่ชดั

e อ-ีพอรต์เทรต
โทนสแีละเนือ้ผวิดเูรยีบเนยีน
กลอ้งจะบนัทกึภาพสองภาพ:	ภาพหนึง่จะมเีอฟเฟกต	์แตอ่กี
ภาพไมม่ี

m เด็ก เหมาะส�าหรับถา่ยภาพเด็กหรอืวตัถตุน้แบบอืน่ๆ	ทีเ่คลือ่นไหว

E แบ็คไลท	์HDR
เหมาะส�าหรับถา่ยฉากทีม่คีอนทราสตส์งู	ทกุครัง้ทีก่ดปุ่ ม
ชตัเตอร	์กลอ้งจะถา่ยภาพสีภ่าพและรวมทกุภาพเขา้เป็นภาพ
เดยีวทีม่คีา่แสงถกูตอ้ง
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ประเภทของ
วตัถุ โหมด Scene ค�ำอธบิำย

ภาพระยะใกล ้

i
ถา่ยภาพระยะ
ใกล ้ เหมาะส�าหรับถา่ยภาพระยะใกล ้

j มาโครธรรมชาติ เหมาะส�าหรับถา่ยภาพดอกไมห้รอืแมลงระยะใกลโ้ดยใหม้ีสสีนัสดใส

d ถา่ยภาพเอกสาร เหมาะส�าหรับถา่ยภาพตารางเวลาหรอืเอกสารอืน่ๆ	กลอ้งจะ
เพิม่ความตา่งสรีะหวา่งขอ้ความกบัพืน้หลงั

t ถา่ยโฟกสัซอ้น

กลอ้งจะถา่ยภาพแปดภาพ	โดยจะเปลีย่นระยะโฟกสัไปใน
แตล่ะภาพ
•	ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการถา่ยภาพโดยใชค้ณุสมบตันิี	้โปรด
ด	ู“[ถา่ยครอ่มโฟกสั]:	ถา่ยภาพชดุดว้ยระยะโฟกสัทีแ่ตกตา่ง
กนั”	(หนา้	49)	โดยเริม่จากขัน้ตอนที	่2

•	 เพือ่ใหไ้ดรั้บประโยชนส์งูสดุจากโหมดScene	การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพบางรายการจะถกูปิดใชง้าน
•	 บางครัง้อาจจ�าเป็นจะตอ้งบนัทกึภาพถา่ยโดยใช	้[อ-ีพอรต์เทรต]	นอกจากนี	้เมือ่โหมดคณุภาพของ
ภาพเป็น	[RAW]	ภาพจะถกูบนัทกึเป็น	RAW+JPEG

•	 ภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถบนัทกึดว้ย	[อ-ีพอรต์เทรต],	[โหมดประกายดาว],	[พาโนรามา]	หรอื	
[แบ็คไลท	์HDR]

•	 ภาพ	[โหมดประกายดาว]	ทีถ่า่ยเมือ่เลอืก	[RAW]	ส�าหรับคณุภาพของภาพจะถกูบนัทกึในรปูแบบ	
RAW+JPEG	โดยทีภ่าพแรกจะบนัทกึเป็นภาพ	RAW	และคอมโพสติสดุทา้ยจะเป็นภาพ	JPEG

•	 [แบ็คไลท	์HDR]	จะบนัทกึภาพถา่ยทีผ่า่นการประมวลผลเป็นแบบ	HDR	ในรปูแบบ	JPEG	เมือ่โหมด
คณุภาพของภาพถกูตัง้เป็น	[RAW]	ภาพจะถกูบนัทกึเป็น	RAW+JPEG

•	 ใน	[แพนกลอ้ง],	J	จะแสดงขึน้ในระหวา่งการตรวจหาทศิทางการแพนกลอ้ง	และ	I	จะแสดงขึน้
หากตรวจไมพ่บสิง่ใด

•	 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่สีวติชป้์องกนัภาพสัน่ใน	[แพนกลอ้ง]	ใหปิ้ดสวติชป้์องกนัภาพสัน่	 

ในสภาพแสงจา้	ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการแพนกลอ้งอาจไมเ่พยีงพอ	ใชฟิ้ลเตอร	์ND	ทีม่จี�าหน่ายทัว่ไป
เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธง์า่ยขึน้
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กำรถำ่ยภำพในโหมดถำ่ยภำพข ัน้สงู (โหมด Z)

ใชส้�าหรับเขา้ใชง้านการตัง้คา่การถา่ยภาพขัน้สงูอยา่งรวดเร็ว

1 หมนุปุ่ มหมนุปรับโหมดไปที	่Z

2 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกโหมด	AP
•	 บางโหมดจะมตีวัเลอืกเพิม่เตมิทีส่ามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดยใช ้
ปุ่ ม	G

Live Composite

3 กดปุ่ ม	Q	เพือ่เลอืกโหมดทีเ่ลอืก
•	 กดปุ่ ม	u	เพือ่เลอืกโหมดอืน่	หากตวัเลอืกเพิม่เตมิปรากฏขึน้	ใหก้ด	F

$
•	 ในบางโหมด	จะสามารถใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้ส�าหรับปรับการชดเชยคา่แสง	(หนา้	71)	และปุ่ มหมนุดา้น
หลงัส�าหรับการเปลีย่นโปรแกรม	(หนา้	55)	ได ้

•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได ้

ตวัเลอืกของโหมด AP

โหมด AP ค�ำอธบิำย g

Live Composite บนัทกึเสน้แสงจากดวงดาวและวตัถอุืน่ๆ	ขณะทีย่งัรักษาคา่แสง
โดยรวมใหค้งที่ 41

Live TIME เลอืกส�าหรับภาพถา่ยดอกไมไ้ฟและทวิทศันก์ลางคนื	ท�าการเปิด
รับแสงนานทีค่วามเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืกไว ้ 42

กำรถำ่ยภำพซอ้น รวมภาพทีแ่ตกตา่งกนัสองภาพไวบ้นอกีภาพหนึง่ 43

HDR บนัทกึภาพทีม่รีายละเอยีดสงูทัง้ในสว่นมดืและสว่นสวา่ง 44

Silents ปิดการใชเ้สยีงและแสงจากกลอ้ง	ในสถานการณท์ีก่ารใชเ้สยีง
เป็นเรอืงทีไ่มเ่หมาะสม	หรอืหา้มใชเ้สยีง 45

พำโนรำมำ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุส�าหรับรวมตอ่กบัเป็นภาพมมุกวา้งพเิศษ	
เลอืกจากมมุมองภาพสองแบบ:	มมุมองทีก่วา้งกวา่ภาพถา่ยปกต	ิ
(z)	หรอืมมุมองทีก่วา้งยิง่ขึน้	(y)

46

Keystone Comp. แกไ้ขเอฟเฟกตข์องมมุมองในภาพถา่ยอาคารหรอืทวิทศัน์ 47

ถำ่ยครอ่มแสง ในแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร	์กลอ้งจะถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุ	
โดยมกีารเปิดรับแสงทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะภาพ 48

ถำ่ยครอ่มโฟกสั ในแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร	์กลอ้งจะถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุ
จ�านวนแปดภาพ	ดว้ยระยะโฟกสัทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะภาพ 49
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[Live Composite]: กำรถำ่ยภำพ Live Composite
สรา้งภาพถา่ยทีบ่นัทกึเสน้แสงจากดวงดาวและวตัถอุืน่ๆ	โดยไมเ่ปลีย่นความสวา่งของพืน้หลงั;	
ระหวา่งการถา่ยภาพ	คณุจะสามารถดผูลการเปลีย่นแปลงไดใ้นจอภาพ	คณุสามารถปรับเปลีย่น
ไวทบ์าลานซ	์และการตัง้คา่อืน่ๆ	ทีไ่มส่ามารถปรับไดใ้นโหมด	SCN	"เสน้แสง"

1 เลอืก	[Live	Composite]	ในเมนูโหมด	AP	(หนา้	40)	แลว้กดปุ่ ม	Q

2 ปรับโฟกสัโดย	กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
•	 หากตอ้งการลดความเบลอของภาพอนัเกดิจากการสัน่ของกลอ้ง	ใหต้ดิตัง้กลอ้งไวบ้นขาตัง้
กลอ้งแลว้กดถา่ยดว้ยสายลัน่ชตัเตอรผ์า่นแอปพลเิคชนั	OI.Share	(หนา้	148)

•	 หากสญัลกัษณโ์ฟกสักะพรบิ	หมายถงึกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
•	 กลอ้งจะก�าหนดการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตัแิละเริม่ถา่ยภาพ
•	 หลงัจากกดปุ่ มชตัเตอร	์จะมกีารหน่วงเวลาจนกวา่กลอ้งจะเริม่ถา่ยภาพ
•	 ภาพคอมโพสติจะแสดงทีช่ว่งเวลาปกติ

4 กดปุ่ มกดชตัเตอรอ์กีครัง้เพือ่หยดุถา่ยภาพ
•	 ดผูลลพัธท์ีไ่ดซ้ ึง่ก�าลงัอปัเดตการเปลีย่นแปลงทีห่นา้จอ	เมือ่ไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการแลว้ใหก้ด
ชตัเตอรอ์กีหนึง่ครัง้เพือ่หยดุหรอืสิน้สดุการถา่ยภาพ

•	 ระยะเวลาในการบนัทกึภาพสงูสดุอยูท่ีส่ามชัว่โมงตอ่ครัง้	หรอืตอ่หนึง่ภาพ

$
•	 สามารถเขา้ใชง้านการตัง้คา่ขัน้สงูไดผ้า่นการถา่ยภาพ	Live	Composite	(ภาพทีป่ระกอบขึน้จากแสง
มดืและแสงสวา่ง)	ในโหมด	M	(หนา้	63)
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[Live TIME]: กำรถำ่ยภำพ Live Time
คณุสามารถเปิดรับแสงนานไดโ้ดยไมต่อ้งกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว	้สามารถดผูลการเปลีย่นแปลงได ้
ในจอภาพระหวา่งการถา่ยภาพ

1 เลอืก	[Live	TIME]	ในเมนูโหมด	AP	(หนา้	40)

2 กดปุ่ ม	G	แลว้ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกเวลาเปิดรับแสง
สงูสดุ	และกดปุ่ ม	Q
•	 จ�านวนรเีฟรชจอแสดงผลอาจเปลีย่นโดยอตัโนมตัติามเวลาเปิด
รับแสงสงูสดุทีเ่ลอืกไว ้

•	 เวลาเปิดรับแสงสงูสดุยิง่สัน้ลง	จ�านวนรเีฟรชจอแสดงผลจะ
ยิง่เร็วขึน้

2min2min

2min1min 4min

Live Time

3 ปรับโฟกสัโดย	กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
•	 หากตอ้งการลดความเบลอของภาพอนัเกดิจากการสัน่ของกลอ้ง	ใหต้ดิตัง้กลอ้งไวบ้นขาตัง้
กลอ้งแลว้กดถา่ยดว้ยสายลัน่ชตัเตอรผ์า่นแอปพลเิคชนั	OI.Share	(หนา้	148)

•	 หากสญัลกัษณโ์ฟกสักะพรบิ	หมายถงึกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่ตน้การถา่ยภาพ	Live	Time
•	 กลอ้งจะปรับการตัง้คา่โดยอตัโนมตัแิละเริม่ตน้ถา่ยภาพ
•	 สามารถดผูลการเปลีย่นแปลงไดใ้นจอภาพ

5 กดปุ่ มกดชตัเตอรอ์กีครัง้เพือ่หยดุถา่ยภาพ
•	 ดผูลลพัธท์ีไ่ดซ้ ึง่ก�าลงัอปัเดตการเปลีย่นแปลงทีห่นา้จอ	เมือ่ไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการแลว้ใหก้ด
ชตัเตอรอ์กีหนึง่ครัง้เพือ่หยดุหรอืสิน้สดุการถา่ยภาพ

•	 การถา่ยภาพจะสิน้สดุลงโดยอตัโนมตัเิมือ่ครบก�าหนดเวลาเปิดรับแสงทีเ่ลอืกไว ้

$
•	 ตวัเลอืกเปิดรับแสงนาน	(BULB/TIME)	ในโหมด	M	จะมกีารตัง้คา่ขัน้สงูมากขึน้	(หนา้	61)
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[กำรถำ่ยภำพซอ้น]: กำรถำ่ยภำพแบบภำพซอ้น
รวมภาพทีแ่ตกตา่งกนัสองภาพไวบ้นอกีภาพหนึง่

1 เลอืก [การถา่ยภาพซอ้น]	ในเมนูโหมด	AP	(หนา้	40)	แลว้กดปุ่ ม	Q

2 ปรับโฟกสัโดย	กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
•	 	 หากสญัลกัษณโ์ฟกสักะพรบิ	หมายถงึกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพแรก
•	a	จะแสดงขึน้เป็นสเีขยีวขณะทีก่ารถา่ยภาพเริม่ขึน้
•	 ภาพจะแสดงแบบซอ้นทบักนับนจอภาพ
•	 กด	D	เพือ่ลบภาพสดุทา้ยทีถ่า่ย

4 ถา่ยภาพทีส่อง
•	 ใชภ้าพแรกเป็นภาพน�าในการจัดองคป์ระกอบภาพทีส่อง

•	 กลอ้งจะไมเ่ขา้สูโ่หมด	Sleep	ในขณะทีใ่ชฟั้งกช์ัน้ถา่ยภาพซอ้น
•	 การกระท�าตอ่ไปนีจ้ะเป็นการลบภาพทีส่องโดยอตัโนมตั:ิ

ปิดกลอ้ง,	กดปุ่ ม	q,	กดปุ่ ม	MENU,	กดปุ่ ม	u,	หมนุปุ่ มหมนุปรับโหมด,	แบตเตอรีห่มด	หรอื
เชือ่มตอ่สายใดๆ	เขา้กบักลอ้ง

%
•	 ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในการสรา้งภาพซอ้น:	g	“การรวมภาพ	(ภาพซอ้น)”	(หนา้	128)

$
•	 สามารถใชก้ารตัง้คา่ขัน้สงูได	้เมือ่เลอืก	[การถา่ยภาพซอ้น]	ในโหมด	P/A/S/M  

g	“ถา่ยภาพโดยเปิดรับแสงหลายครัง้ในหนึง่ภาพ	(การถา่ยภาพซอ้น)”	(หนา้	120)
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[HDR]: ใชก้ำรรวมภำพถำ่ยดว้ย HDR
บนัทกึภาพทีม่รีายละเอยีดสงูทัง้ในสว่นมดืและสว่นสวา่ง	กลอ้งจะถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุสีภ่าพ	
ดว้ยคา่แสงทีต่า่งกนั	และรวมภาพเหลา่นัน้เป็นหนึง่ภาพ

1 เลอืก [HDR]	ในเมนูโหมด	AP	(หนา้	40)

2 กดปุ่ ม	G	แลว้ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืก	[HDR1]	หรอื	
[HDR2]	และกดปุ่ ม	Q

HDR1 กลอ้งจะถา่ยภาพสีภ่าพ	ซึง่แตล่ะภาพจะมคีา่แสงแตกตา่ง
กนั	และภาพจะถกูรวมเป็นภาพ	HDR	หนึง่ภาพภายใน
กลอ้ง	HDR2	จะใหภ้าพทีน่่าประทบัใจมากกวา่	HDR1	คา่
ความไวแสง	ISO	จะถกูก�าหนดไวท้ี	่200HDR2 HDR1 HDR2

HDR1

HDR

3 ปรับโฟกสัโดย	กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
•	 หากสญัลกัษณโ์ฟกสักะพรบิ	หมายถงึกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่ตน้การถา่ยภาพ	HDR
•	 กลอ้งจะถา่ยภาพสีภ่าพโดยอตัโนมตัเิมือ่กดปุ่ มชตัเตอร์

•	 อาจมจีดุรบกวนทีส่ามารถสงัเกตไดช้ดัเจนมากขึน้ในภาพทีถ่า่ยในสภาวะทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเร็ว
ชตัเตอรช์า้

•	 เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีด่ทีีส่ดุ	ใหย้ดึกลอ้งไวใ้หม้ัน่คง	เชน่	ตดิตัง้ไวบ้นขาตัง้กลอ้ง
•	 ภาพทีแ่สดงในหนา้จอหรอืในชอ่งมองภาพในขณะทีท่�าการถา่ยภาพจะแตกตา่งกนัออกไปจากภาพ	
HDR	สดุทา้ย

•	 ภาพทีผ่า่นการประมวลผลเป็นแบบ	HDR	จะถกูบนัทกึเป็นไฟล	์JPEG	เมือ่โหมดคณุภาพของภาพถกู
ตัง้เป็น	[RAW]	ภาพจะถกูบนัทกึเป็น	RAW+JPEG

•	 โหมดภาพจะถกูก�าหนดไวท้ี	่[Natural]	และพืน้ทีส่จีะถกูก�าหนดไวท้ี	่[sRGB]
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โหมด [Silents]
ปิดการใชเ้สยีงและแสงจากกลอ้ง	ในสถานการณท์ีก่ารใชเ้สยีงเป็นเรือ่งทีไ่มเ่หมาะสม	หรอืหา้มใช ้
เสยีง

1 เลอืก	[Silents]	ในเมนูโหมด	AP	(หนา้	40)	แลว้กดปุ่ ม	Q

2 ปรับโฟกสัโดย	กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
•	 หากสญัลกัษณโ์ฟกสักะพรบิ	หมายถงึกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
•	 เมือ่ลัน่ชตัเตอรแ์ลว้	หนา้จอภาพจะดบัลงครูห่นึง่	เสยีงชตัเตอรจ์ะไมด่งัออกมา

•	 อาจไมไ่ดรั้บผลลพัธท์ีต่อ้งการภายใตแ้หลง่ก�าเนดิแสงทีส่ัน่	เชน่	หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืหลอด
ไฟ	LED	หรอืวตัถตุน้แบบเคลือ่นทีอ่ยา่งฉับพลนัระหวา่งการถา่ยภาพ

•	 เมือ่เลอืก	[Silents]	ในโหมด	SCN	หรอื	Z	กลอ้งจะใชม้าตรการตอ่ไปนีใ้นการลดเสยีงและแสง
สวา่งทีเ่กดิจากกลอ้ง
-	 ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส:์	เปิดใช ้
-	 8:	ปิด
-	 ไฟชว่ย	AF:	ปิด
-	 โหมดแฟลช:	ปิด

•	 การลดจดุรบกวนจะใชไ้มไ่ดเ้มือ่เลอืก	[Silents]	ในโหมด	SCN	หรอื	Z
•	 โปรดทราบวา่	เนือ่งจากชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสอ์าจท�าใหว้ตัถทุีป่รากฏในภาพถา่ยอยา่งบดิเบีย้วหาก
กลอ้งมกีารเคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็วขณะถา่ยภาพหรอืเมือ่ถา่ยภาพวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่ร็ว

$
•	 กดปุ่ ม	G	ส�าหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา	(หนา้	77)
•	 สามารถใชก้ารตัง้คา่ขัน้สงูได	้เมือ่คณุเลอืกการถา่ยภาพแบบ	Silent	s	(หนา้	78)	ในโหมด	

P/A/S/M/ART g	“ตวัเลอืกโหมดเงยีบ	(ตัง้คา่	Silents)”	(หนา้	123)



ถ
ำ่ย

ภ
ำพ

2

46 TH

กำรถำ่ยภำพพำโนรำมำ
แพนกลอ้งตาค�าเเนะน�าบนหนา้จอเพือ่ถา่ยภาพถา่ยมมุกวา้ง	(พาโนรามา)	หนึง่ภาพ

1 เลอืก	[พาโนรามา]	ในเมนูโหมด	AP	(หนา้	40)

2 กด G	จากนัน้ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกประเภทของพาโนรา
มาทีต่อ้งการแลว้กดปุ่ ม	Q

z
ถา่ยภาพพาโนรามาดว้ยมมุมองภาพทีก่วา้งกวา่ภาพถา่ย
อืน่ๆ

y ถา่ยภาพพาโนรามาดว้ยมมุมองภาพทีก่วา้งกวา่	z

พาโนรามา

3 เลอืกทศิทางการแพนโดยใชปุ้่ ม	FGHI	แลว้กดปุ่ ม	
Q
•	 คณุสามารถเลอืกทศิทางการแพนกลอ้งโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้
และดา้นหลงัได ้

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั

5 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่ถา่ยภาพ	จากนัน้ใหแ้พน
กลอ้งชา้ๆ	ตามทศิทางทีแ่สดงดว้ยลกูศรในหนา้จอ
•	 ลกูศรในหนา้จอจะเลือ่นไปตามการแพนกลอ้ง
•	 หากตอ้งการยกเลกิการถา่ยภาพและยอ้นกลบัไปยงัขัน้ตอนที	่3	
ใหก้ดปุ่ ม	MENU

ยกเลกิ บนัทกึ

6 เมือ่ลกูศรเลือ่นมาจนสดุอกีดา้นของเเถบเเสดงต�าแหน่งของการแพนกลอ้ง	การถา่ยจะ
เสร็จสิน้และกลอ้งจะสรา้งภาพพาโนรามาขึน้

$
•	 โฟกสั,	คา่การถา่ยภาพ,	และอืน่ๆทีค่ลา้ยกนั	จะถกูล็อกไวค้งทีจ่ากคา่ทีใ่ชเ้มือ่เริม่ถา่ยภาพ
•	 ในระหวา่งทีล่กูศรเลือ่นมายงัไมถ่งึอกีดา้นของเเถบเเสดงต�าแหน่งการแพนกลอ้ง	ทา่นสามารถกดปุ่ ม	

Q	หรอืกดปุ่ มชตัเตอรอ์กีครัง้เพือ่สิน้สดุการถา่ยภาพและบนัทกึภาพพาโนรามาจากขอ้มลูทีบ่นัทกึมา
จนถงึจดุปัจจบุนั

•	 การถา่ยภาพอาจหยดุและขอ้ผดิพลาดอาจปรากฏขึน้	ถา้:
แพนกลอ้งชา้เกนิไปหรอืเร็วเกนิไป/แพนกลอ้งในแนวทแยงมมุ/แพนกลอ้งในทศิทางตรงขา้มกบั 
ลกูศรในจอภาพ/ซมูเลนสเ์ขา้หรอืออก/ไมเ่ริม่แพนกลอ้งในชว่งเวลาทีก่�าหนด

•	 การถา่ยภาพพาโนรามาอาจใชไ้มไ่ดก้บัเลนสบ์างประเภท
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[Keystone Comp.]
การบดิเบีย้วแบบสีเ่หลีย่มคางหมเูกดิจากผลของทางยาวโฟกสัจากเลนสท์ีใ่ชง้าน	รวมถงึการ
เขา้ใกลต้วัแบบมากเกนิไปซึง่สามารถแกไ้ขหรอืเพิม่มมุมองของภาพทีเ่กนิความเป็นจรงิได	้คณุ
สามารถดตูวัอยา่ง	Keystone	compensation	ไดใ้นจอภาพระหวา่งการถา่ยภาพ	รปูภาพทีไ่ดรั้บ
การแกไ้ขจะถกูครอบลงเล็กนอ้ยและจะมกีารเพิม่อตัราสว่นในการซมูขึน้เชน่กนั

1 เลอืก [Keystone	Comp.]	ในเมนูโหมด	AP	(หนา้	40)	แลว้กดปุ่ ม	Q

2 จัดองคป์ระกอบของภาพและปรับ	keystone	
compensation	ขณะทีด่วูตัถใุนจอแสดงผล
•	 ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และดา้นหลงัเพือ่เลอืกระดบัการชดเชย
ความเอยีงภาพ

•	 ใชปุ้่ ม	FGHI	ในการเลอืกสว่นหรอืพืน้ทีใ่นเฟรมภาพที่
ตอ้งการบนัทกึ	ซึง่ทา่นอาจไมส่ามารถเลือ่นพืน้ทีใ่นเฟรมเพือ่
เลอืกบนัทกึได	้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระดบัในการปรับชดเชย

•	 กดปุ่ ม	Q	คา้งไวเ้พือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลง

250250 F5.6

•	 ในการปรับชดเชยแสงและตวัเลอืกการถา่ยภาพอืน่ๆ	ขณะทีช่ดเชยคยีส์โตนยงัมผีลอยู	่ใหก้ดปุ่ ม	
INFO	เพือ่ดกูารแสดงภาพนอกเหนอืจากการปรับชดเชยคยีส์โตน	ในการกลบัสูช่ดเชยคยีส์โตน	
ใหก้ดปุ่ ม	INFO	กระทัง่การปรับชดเชยคยีส์โตนปรากฏ

3 ปรับโฟกสัโดย	กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
•	 หากสญัลกัษณโ์ฟกสักะพรบิ	หมายถงึกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

•	 เมือ่เพิม่ระดบัการปรับชดเชย:
 - ภาพจะหยาบขึน้
 - อตัราซมูของการครอบภาพจะเพิม่ขึน้
 - จะไมส่ามารถเลือ่นเฟรมภาพหรอืต�าแหน่งในการครอบไดท้ัง้แนวตัง้และแนวนอน

•	 ภาพจะบนัทกึเป็นรปูแบบ	RAW	+	JPEG	เมือ่เลอืก	[RAW]	ส�าหรับคณุภาพของภาพ
•	 อาจไมไ่ดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการกบัเลนส	์Converter
•	 เป้า	AF	บางต�าแหน่ง	อาจอยูน่อกพืน้ทีก่ารแสดงผล	ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ�านวนของการแกไ้ข	ไอคอน	(g,	

h,	i	หรอื	j)	จะแสดงเมือ่กลอ้งโฟกสัไปทีเ่ป้า	AF	นอกพืน้ทีก่ารแสดงผล
•	 หากเลอืกระยะโฟกสัไวส้�าหรับ	[ป้องกนัภาพสัน่]	จะมกีารแกไ้ขปรับแตง่ระยะโฟกสัทีเ่ลอืกไว	้ 
เวน้แตเ่มือ่ใชเ้ลนสร์ะบบ	Micro	Four	Thirds	หรอื	Four	Thirds	ใหเ้ลอืกความยาวโฟกสัโดยใช ้
ตวัเลอืก	[ป้องกนัภาพสัน่]	(หนา้	93)



ถ
ำ่ย

ภ
ำพ

2

48 TH

[ถำ่ยครอ่มแสง]: ถำ่ยภำพชุดดว้ยคำ่แสงทีแ่ตกตำ่งกนั
ถา่ยภาพหนึง่ชดุ	โดยจะเปลีย่นคา่แสงไปในแตล่ะภาพ

1 เลอืก [ถา่ยครอ่มแสง]	ในเมนูโหมด	AP	(หนา้	40)

2 กดปุ่ ม	G	แลว้ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกจ�านวนภาพถา่ย	และ
กดปุ่ ม	Q

3f ถา่ยภาพ	3	ภาพ	ภาพแรกทีค่า่แสงทีเ่หมาะสม	(±0.0	EV),	
ภาพทีส่องที	่−1.0	EV	และภาพทีส่ามที	่+1.0	EV

5f
ถา่ยภาพ	5	ภาพ	ภาพแรกทีค่า่แสงทีเ่หมาะสม	(±0.0	EV),	
ภาพทีส่องที	่−1.3	EV,	ภาพทีส่ามที	่−0.7	EV,	ภาพทีส่ีท่ี	่
+0.7	EV	และภาพทีห่า้ที	่+1.3	EV

5f

3f 5f

ถา่ยครอ่มแสง

3 ปรับโฟกสัโดย	กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
•	 หากสญัลกัษณโ์ฟกสักะพรบิ	หมายถงึกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

•	 ถา่ยภาพตามจ�านวนทีต่ัง้ไว ้
•	 สญัลกัษณ	์t	จะเปลีย่นเป็นสเีขยีวระหวา่งการถา่ยครอ่ม
•	 กลอ้งถา่ยครอ่มคา่ทีเ่ลอืกไวใ้นปัจจบุนัส�าหรับการชดเชยแสง
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[ถำ่ยครอ่มโฟกสั]: ถำ่ยภำพชุดดว้ยระยะโฟกสัทีแ่ตกตำ่งกนั
ในแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ มชตัเตอร	์กลอ้งจะถา่ยภาพตอ่เนือ่งเป็นชดุจ�านวนแปดภาพ	ดว้ยระยะโฟกสัที่
แตกตา่งกนัในแตล่ะภาพ

1 เลอืก [ถา่ยครอ่มโฟกสั]	ในเมนูโหมด	AP	(หนา้	40)

2 กดปุ่ ม	G	แลว้ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกปรมิาณระยะโฟกสัที่
จะเปลีย่นไปในแตล่ะภาพ	และกดปุ่ ม	Q

ระยะโฟกสัจะเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยในแตล่ะภาพ

ระยะโฟกสัจะเปลีย่นแปลงมากในแตล่ะภาพ

ถา่ยครอ่มโฟกสั

3 ปรับโฟกสัโดย	กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
•	 หากสญัลกัษณโ์ฟกสักะพรบิ	หมายถงึกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัได ้

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

•	 กลอ้งจะถา่ยภาพแปดภาพ	และระยะโฟกสัจะเปลีย่นไปในแตล่ะภาพ	กลอ้งจะถา่ยภาพทีร่ะยะโฟกสั	
และทีร่ะยะทางดา้นหนา้และดา้นหลงัของระยะโฟกสัทีเ่ลอืกไวเ้มือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

•	 สญัลกัษณ	์t	จะเปลีย่นเป็นสเีขยีวระหวา่งการถา่ยครอ่ม
•	 การถา่ยครอ่มโฟกสัจะสิน้สดุหากมกีารปรับซมูระหวา่งการถา่ยภาพ
•	 การถา่ยภาพจะสิน้สดุลงเมือ่โฟกสัถงึ	)	(จดุอนันต)์
•	 การถา่ยครอ่มโฟกสัจะใชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส์
•	 Focus	bracketing	หรอืการถา่ยครอ่มโฟกสัไมส่ามารถใชไ้ดก้บัเลนสท์ีม่เีมาทแ์ปลง	หรอืตอ่ผา่น 
เมาทแ์ปลงเป็นมาตรฐาน	Four	Thirds	หรอื	Micro	Four	Thirds



ถ
ำ่ย

ภ
ำพ

2

50 TH

กำรใชอ้ำรต์ฟิลเตอร ์(โหมด ART)

การใชอ้ารท์ฟิลเตอรจ์ะชว่ยใหค้ณุสนุกกบัการใชเ้อฟเฟกตศ์ลิปะไดง้า่ยๆ

1 หมนุปุ่ มหมนุปรับโหมดไปที	่ART

2 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกฟิลเตอร์
•	 แถบเลือ่นจะปรากฏอยูบ่นจอแสดงผลเมือ่เลอืก	 
[ป็อปอารต์I]	หรอื	[ภาพนุ่ม]	ใชแ้ถบเลือ่นในการปรับระดบั
ของเอฟเฟกตอ์ารท์ฟิลเตอร	์(หนา้	53)

Effect
Off

ART
 1
ART
 1

ป็อปอารต์

แถบเลือ่น

3 กด	G	แลว้เลอืกทีเ่อฟเฟกตโ์ดยใช	้HI
•	 เอฟเฟกตท์ีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามฟิลเตอรท์ีเ่ลอืก	
(เอฟเฟกตโ์ฟกสัภาพนุ่ม,	เอฟเฟกตก์ลอ้งรเูข็ม,	เอฟเฟกต์
กรอบภาพ,	เอฟเฟกตข์อบสขีาว,	เอฟเฟกตป์ระกายดาว,	 
ฟิลเตอรส์,ี	สโีมโนโครม,	เอฟเฟกตเ์บลอ	หรอืเอฟเฟกต ์
เงาแสง) Off

ART
 1
ART
 1

เอฟเฟคกรอบ

4 กด	G	เพือ่ปรับคา่ชดเชยแสง
•	 แถบเลือ่นจะปรากฏบนจอแสดงผล
•	 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับคา่ชดเชยแสง
•	 เลอืกคา่บวก	(“+”)	เพือ่ท�าใหภ้าพสวา่งขึน้	และเลอืกคา่ลบ	
(“–”)	เพือ่ท�าใหภ้าพมดืลง	สามารถปรับคา่แสงได	้±5.0	EV	
ระหวา่งทีใ่ช	้Live	View	ความสวา่งของจอภาพจะถกูปรับเป็น
สงูสดุไดเ้พยีง	±3.0	EV	เทา่นัน้	หากคา่แสงเกนิ	±3.0	EV	
แถบคา่แสงจะเริม่กะพรบิ

•	 หากตอ้งการรเีซต็การชดเชยแสง	คณุจะตอ้งกดปุ่ ม	Q	คา้ง
เอาไว ้

Effect
Off

ART
 1
ART
 1

คา่แสง/ความสวา่ง

0.00.0

แถบคา่แสง

แถบเลือ่น

5 กดปุ่ ม	Q

6 ถา่ยภาพ
•	 กดปุ่ ม	u	เพือ่เลอืกอารท์ฟิลเตอรอ์ืน่	หากเอฟเฟกตป์รากฏขึน้	ใหก้ด	F หาก	[คา่แสง/ 
ความสวา่ง]	ปรากฏขึน้	ใหก้ด	G
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$
•	 ตวัเลอืก	[ฟิลเตอรส์]ี	(หนา้	97)	และ	[สโีมโนโครม]	(หนา้	98)	สามารถใชไ้ดก้บัอารท์ฟิลเตอรบ์าง
อยา่ง

•	 หลงัจากทีค่ณุกดปุ่ ม	Q	ในขัน้ตอนที	่5	คณุสามารถใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับคา่ชดเชยแสง	
(หนา้	71)	และปุ่ มหมนุดา้นหลงัเพือ่เลือ่นโปรแกรม	(หนา้	55)

•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได ้
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ประเภทของอำรต์ฟิลเตอร์

ป็อปอำรต์I/II สรา้งภาพทีเ่นน้ความงดงามของสี

ภำพนุม่ สรา้งภาพทีแ่สดงบรรยากาศโทนสนุ่ีมนวล

สซีดีจำงI/II สรา้งภาพทีแ่สดงแสงอบอุน่โดยกระจายแสงทัง้หมดและท�าใหภ้าพ
มแีสงจา้ขึน้เล็กนอ้ย

โทนแสงออ่น สรา้งภาพคณุภาพสงูโดยท�าใหแ้สงเงาและแสงจา้นุ่มนวลขึน้

ภำพเกรนแตกI/II สรา้งภาพทีแ่สดงความหยาบของภาพขาวด�า

กลอ้งรเูข็มI/II/III สรา้งภาพทีด่เูหมอืนถา่ยดว้ยกลอ้งเกา่หรอืกลอ้งเด็กเลน่โดยท�าให ้
บรเิวณขอบภาพมสีมีวั

ไดโอรำมำI/II สรา้งภาพยอ่สว่นโดยเนน้ความอิม่สแีละความตา่งส	ีและเบลอสว่น
ทีอ่ยูน่อกโฟกสั

ครอสโปรเซสI/II สรา้งภาพทีแ่สดงบรรยากาศเกนิจรงิ	ครอสโปรเซส	II	สรา้งภาพที่
เนน้สมีว่งแดง

ซเีปียนุม่ สรา้งภาพคณุภาพสงูโดยท�าใหแ้สงเงาเดน่ชดัขึน้และท�าใหภ้าพ
ทัง้หมดนุ่มนวลขึน้

โทนสเีกนิจรงิI/II สรา้งภาพทีเ่นน้ความแตกตา่งระหวา่งความมดืและความสวา่งโดย
เพิม่ความตา่งสเีป็นบางสว่น

คยีไ์ลนI์/II สรา้งภาพทีเ่นน้ขอบภาพและเพิม่สไตลท์ีช่ดัเจน

สนี�ำ้I/II สรา้งภาพทีส่ดใสนุ่มนวลโดยลบสว่นทีม่ดืออก	ผสมสอีอ่นบนผา้ใบ
สขีาว	และปรับเคา้โครงใหนุ่้มนวลยิง่ขึน้

ยอ้นยคุI/II/III แสดงภาพถา่ยประจ�าวนัในโทนสเีกา่	โบราณ	โดยใชส้แีผน่ฟิลม์ที่
เปลีย่นและซดีจาง

โหมดเลอืกสเีฉพำะI/II/III แสดงภาพวตัถอุยา่งน่าประทบัใจโดยการใหส้สีว่นทีต่อ้งการเนน้และ
ท�าใหส้ว่นอืน่ๆ	เป็นโมโนโทน

บลชีบำยพำสI/II
เอฟเฟกต	์“บลชีบายพาส”	ซึง่คณุอาจพบไดใ้นภาพเคลือ่นไหวและ
อืน่ๆ	ทีค่ลา้ยกนั	จะสามารถน�ามาใชเ้พือ่ใหเ้กดิเอฟเฟกตท์ีด่ไีดใ้น
ภาพถา่ยภมูทิศันถ์นนหรอืภาพวตัถโุลหะ

ฟิลม์อนิสแตนท์ การถา่ยภาพทีม่กีารไลร่ะดบัโทนสผีวิและแสงเงาแบบภาพฟิลม์

เวอรช์ัน่	II	และ	III	ปรับปรงุมาจากตน้ฉบบั	(I)

•	 เพือ่ใหไ้ดรั้บประโยชนส์งูสดุจากอารต์ฟิลเตอร	์การตัง้คา่ฟังกช์นัถา่ยภาพบางรายการจะถกูปิดใชง้าน
•	 หากเลอืก	[RAW]	ไวส้�าหรับคณุภาพของภาพ	(หนา้	86),	คณุภาพของภาพจะถกูตัง้คา่ไปที	่
RAW+JPEG	โดยอตัโนมตั	ิอารต์ฟิลเตอรจ์ะใชไ้ดก้บัส�าเนาภาพ	JPEG	เทา่นัน้

•	 การเปลีย่นโทนสอีาจไมร่าบรืน่	เอฟเฟกตอ์าจเห็นไดไ้มช่ดัเจน	หรอืภาพอาจ	“เป็นเม็ดหยาบ”	มากขึน้	
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวตัถทุีถ่า่ย

•	 เอฟเฟกตบ์างชนดิอาจมองไมเ่ห็นระหวา่งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
•	 ฟิลเตอร,์	เอฟเฟกต	์และคณุภาพของภาพเคลือ่นไหวทีค่ณุเลอืกเมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวอาจสง่ผล
ตอ่ความเร็วและความราบรืน่ในการแสดงภาพ
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กำรปรบัระดบัของเอฟเฟกตอ์ำรต์ฟิลเตอร ์(กำรปรบัละเอยีด)
ทา่นสามารถปรับระดบัของเอฟเฟกตฟิ์ลเตอรส์�าหรับ	ป็อปอารต์I	และ	ภาพนุ่ม	กอ่นถา่ยภาพได ้

1 เลอืก	[ป็อปอารต์I]	หรอื	[ภาพนุ่ม]	ในเมนูอารต์ฟิลเตอร	์
(หนา้	52)
•	 แถบเลือ่นจะปรากฏบนจอแสดงผล
•	 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับอารต์ฟิลเตอรอ์ยา่งละเอยีด
•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสไดเ้ชน่กนั
•	 เอฟเฟกตจ์ะปรากฏในจอแสดงผล
•	 หากตอ้งการรเีซต็เอฟเฟกตฟิ์ลเตอร	์ใหก้ดปุ่ ม	Q	คา้งไว ้

Effect
Off

ART
 1
ART
 1

ป็อปอารต์

แถบเลือ่น

2 กดปุ่ ม	Q

3 ถา่ยภาพ
•	 กดปุ่ ม	u	หากทา่นตอ้งการปรับอารต์ฟิลเตอรอ์ยา่งละเอยีดอกีครัง้

กำรใช ้[โหมดเลอืกสเีฉพำะ]
บนัทกึภาพโดยใหม้สีสีนัเฉพาะเฉดสทีีเ่ลอืกไวเ้ทา่นัน้

1 เลอืก	[โหมดเลอืกสเีฉพาะI/II/III]	ในเมนูอารท์ฟิล
เตอร	์(หนา้	52)
•	 วงแหวนสจีะปรากฏในจอแสดงผล Effect

Off

ART
14    
ART
14    

ColorColor

โหมดเลอืกสเีฉพาะ

2 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกสี
•	 เอฟเฟกตจ์ะปรากฏในจอแสดงผล
•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได ้

3 กดปุ่ ม	Q

4 ถา่ยภาพ
•	 หากตอ้งการเลอืกสอีืน่หลงัจากถา่ยภาพ	ใหก้ดปุ่ ม	u
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กำรใหก้ลอ้งเลอืกรรูบัแสงและควำมเร็วชตัเตอรเ์อง  
(โหมดโปรแกรม)

กลอ้งสามารถทีจ่ะเลอืกรรัูบแสงทีเ่หมาะสม	และความเร็วของชตัเตอรต์ามความสวา่งของวตัถุ

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที	่P

2 โฟกสัและตรวจสอบการแสดงผล
•	 ความเร็วของชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงทีก่ลอ้งเลอืก	จะแสดงผลขึน้

3 ถา่ยภาพ

250250 F5.6P

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:030.0

L F
4K

30p

โหมดถา่ยภาพ
ความเร็วชตัเตอร์

คา่รรัูบแสง

•	 ทา่นสามารถใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกการชดเชยแสงได ้
•	 ทา่นสามารถใชปุ้่ มหมนุดา้นหลงัเพือ่ใช	้Program	shift	ได ้
•	 การแสดงความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงจะกะพรบิ	หากกลอ้งไมไ่ดรั้บคา่รับแสงทีถ่กูตอ้ง	 
คา่รรัูบแสงในขณะทีต่วัแสดงคา่นีก้ะพรบิแตกตา่งกนัไปตามชนดิเลนสแ์ละความยาวโฟกสัของเลนส	์ 
เมือ่ใชก้ารตัง้คา่	[ISO]	คงที	่ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่	g	“การเปลีย่นความไวแสง	ISO	(ISO)”	
(หนา้	74)

ตวัอยำ่งกำรแสดง
กำรเตอืน (กะพรบิ) สถำนะ กำรด�ำเนนิกำร

60" F2.8 วตัถมุดืเกนิไป ใชแ้ฟลช

F224000 วตัถสุวา่งเกนิไป

•	เกนิชว่งทีก่ลอ้งวดัแสงได	้ตอ้งใชฟิ้ลเตอร	์ND	
ทีม่จี�าหน่ายทัว่ไป	(ส�าหรับปรับปรมิาณแสง)

•	ถา่ยภาพในโหมดเงยีบ	
g	“ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส	์(Silents)”	
(หนา้	78)

%
•	 คณุสามารถเลอืกฟังกช์นัทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั	g	[ฟังกช์ัน่ของ	Dial]	(หนา้	132)
•	 คณุสามารถเลอืกไดว้า่	จะใหก้ารแสดงผลสะทอ้นเอฟเฟกตข์องการชดเชยแสงหรอืยงัคงความสวา่ง
เอาไวเ้พือ่การดภูาพทีง่า่ยขึน้	ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้	เอฟเฟกตข์องการตัง้คา่การเปิดรับแสงจะ
สามารถมองเห็นไดใ้นการแสดงผล	g	[Live	View	Boost]	(หนา้	133)
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�	Program Shift
คณุไมจ่�าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงการเปิดรับแสงแตค่ณุสามารถเลอืก
ไดจ้ากการผสมผสานตา่งๆ	ของรรัูบแสงกบัความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ลอืก
โดยอตัโนมตัโิดยกลอ้งถา่ยรปู	สิง่นีเ้รยีกวา่	Program	Shift
•	 หมนุแป้นหมนุดา้นหลงัจนกระทัง่กลอ้งถา่ยรปูแสดงการผสมผสาน
ของรรัูบแสงกบัความเร็วชตัเตอรท์ีต่อ้งการ

•	 ไอคอนแสดงโหมดถา่ยภาพจะเปลีย่นจาก	P	ไปเป็น	Ps	เมือ่	
Program	Shift	ก�าลงัท�างาน	หากตอ้งการจบการท�างานของ	
Program	Shift	คณุจะตอ้งหมนุแป้นหมนุดา้นหลงัไปในทศิทางตรง
ขา้มจนกระทัง่ไมม่กีารแสดง	Ps	อกีตอ่ไป

250250 F5.6Ps

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:030.0

WB
AUTO

S-AF

4:3

28mm

L F
4K

30p

Program	Shift
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กำรเลอืกรรูบัแสง (โหมดเลอืกรรูบัแสง)

โหมดนีค้ณุจะเลอืกรรัูบแสง	(f/-number)	และกลอ้งจะตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตั	ิเพือ่
รับแสงตามความสวา่งของวตัถ	ุคา่รรัูบแสงทีต่�า่กวา่	(รรัูบแสงกวา้ง)	จะชว่ยลดความลกึของพืน้ทีท่ี่
โฟกสั	(ความชดัลกึ)	ท�าใหพ้ืน้หลงัเบลอ	คา่รรัูบแสงทีส่งูขึน้	(รรัูบแสงแคบ)	จะเพิม่ความลกึของ
พืน้ทีท่ีป่รากฏอยูใ่นโฟกสัทีด่า้นหนา้และดา้นหลงัของวตัถุ

คำ่รรูบัแสงต�ำ่ลง… คำ่รรูบัแสงสงูขึน้…

F5.6F4.0F2.8 F8.0 F11

…	ลดความชดัลกึ	และเพิม่ความเบลอ …	เพิม่ระยะชดัลกึ

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที	่A

2 เลอืกรรัูบแสง
•	 การตัง้คา่เริม่ตน้	รรัูบแสงจะถกูเลอืกโดยการหมนุปุ่ มหมนุดา้น
หลงั

•	 ความเร็วชตัเตอรท์ีก่ลอ้งจะเลอืกโดยอตัโนมตั	ิและจะปรากฏ
ในจอแสดงผล

•	 ทา่นสามารถใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกการชดเชยแสงได ้

3 ถา่ยภาพ
250250 F5.6A

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:03+0.3

L F
4K

30p

คา่เปิดหนา้กลอ้ง
•	 การแสดงความเร็วชตัเตอรจ์ะกะพรบิ	หากกลอ้งไมไ่ดรั้บคา่รับแสงทีถ่กูตอ้ง	 
เมือ่ใชก้ารตัง้คา่	[ISO]	คงที	่ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่	g	“การเปลีย่นความไวแสง	ISO	(ISO)”	
(หนา้	74)

ตวัอยำ่งกำรแสดง
กำรเตอืน (กะพรบิ) สถำนะ กำรด�ำเนนิกำร

60" F5.6 วตัถไุดรั้บแสงนอ้ยเกนิไป ลดคา่รรัูบแสง

4000 F5.6 วตัถไุดรั้บแสงมากเกนิไป

•	เพิม่คา่รรัูบแสง
•	หากการแสดงการเตอืนไมห่ายไป	แสดงวา่เกนิ
ชว่งทีก่ลอ้งวดัแสงได	้ตอ้งใชฟิ้ลเตอร	์ND	ทีม่ี
จ�าหน่ายทัว่ไป	(ส�าหรับปรับปรมิาณแสง)

•	ถา่ยภาพในโหมดเงยีบ	
g	“ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส	์(Silents)”	
(หนา้	78)
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%
•	 คณุสามารถเลอืกฟังกช์นัทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั	g	[ฟังกช์ัน่ของ	Dial]	(หนา้	132)
•	 คณุสามารถเลอืกไดว้า่	จะใหก้ารแสดงผลสะทอ้นผลกระทบของการชดเชยแสงหรอืยงัคงความสวา่ง
เอาไวเ้พือ่การดภูาพทีง่า่ยขึน้	ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้	ผลกระทบของการตัง้คา่การเปิดรับแสงจะ
สามารถมองเห็นไดใ้นการแสดงผล	g	[Live	View	Boost]	(หนา้	133)
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กำรเลอืกควำมเร็วชตัเตอร ์(โหมดเลอืกชตัเตอร)์

ส�าหรับโหมดนี	้คณุจะเลอืกความเร็วชตัเตอร	์และกลอ้งจะตัง้คา่รรัูบแสงใหเ้หมาะสมไดโ้ดย
อตัโนมตั	ิตามความสวา่งของวตัถ	ุความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วกวา่จะ	“หยดุ”	วตัถทุีเ่คลือ่นทีอ่ยา่ง
รวดเร็ว	ความเร็วชตัเตอรท์ีต่�า่กวา่จะเพิม่ความเบลอใหแ้กว่ตัถทุีเ่คลือ่นทีแ่ละท�าใหเ้กดิการ
เคลือ่นไหวทีใ่หค้วามรูส้กึวา่มไีดนามกิ

ควำมเร็วชตัเตอรช์ำ้… ควำมเร็วชตัเตอรเ์ร็วขึน้…

125 250 400060301560”

…ใหภ้าพเคลือ่นไหวทีใ่หค้วามรูส้กึวา่มี
ไดนามกิ

…”หยดุ”	การเคลือ่นไหวของวตัถทุีเ่คลือ่นที่
อยา่งรวดเร็ว

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที	่S

2 เลอืกความเร็วชตัเตอร์
•	 การตัง้คา่เริม่ตน้	ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูเลอืกโดยการหมนุปุ่ ม
หมนุดา้นหลงั

•	 สามารถก�าหนดความเร็วชตัเตอรใ์หอ้ยูท่ีร่ะหวา่ง	1/4000	กบั	
60	วนิาทไีด ้

•	 สามารถใชค้วามเร็วชตัเตอรไ์ดถ้งึ	1/16000	วนิาทไีดใ้นโหมด	
s	(Silent)	g	“ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส	์	(Silent	s)”	
(หนา้	78)

•	 กลอ้งจะเลอืกรรัูบแสงโดยอตัโนมตั	ิจะปรากฏบนหนา้จอ
•	 ทา่นสามารถใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกการชดเชยแสงได ้

3 ถา่ยภาพ

250250 F5.6S

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:03+0.3

L F
4K

30p

ความเร็วชตัเตอร์

•	 การแสดงคา่รรัูบแสงจะกะพรบิ	หากกลอ้งไมไ่ดรั้บคา่รับแสงทีถ่กูตอ้ง	 
คา่รรัูบแสงในขณะทีต่วัแสดงคา่นีก้ะพรบิแตกตา่งกนัไปตามชนดิเลนสแ์ละความยาวโฟกสัของเลนส	์ 
เมือ่ใชก้ารตัง้คา่	[ISO]	คงที	่ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่	g	“การเปลีย่นความไวแสง	ISO	(ISO)”	
(หนา้	74)
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ตวัอยำ่งกำรแสดง
กำรเตอืน (กะพรบิ) สถำนะ กำรด�ำเนนิกำร

2000 F2.8 วตัถไุดรั้บแสงนอ้ยเกนิไป ตัง้ความเร็วชตัเตอรใ์หช้า้ลง

125 F22 วตัถไุดรั้บแสงมากเกนิไป

•	เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วกวา่	สามารถเลอืก
ความเร็วชตัเตอรไ์ดเ้ร็วถงึ	1/16000	วนิาท	ี
ในโหมดเงยีบ	g	“ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส	์
(Silents)”	(หนา้	78)

•	หากการแสดงการเตอืนไมห่ายไป	แสดงวา่เกนิ
ชว่งทีก่ลอ้งวดัแสงได	้ตอ้งใชฟิ้ลเตอร	์ND	ทีม่ี
จ�าหน่ายทัว่ไป	(ส�าหรับปรับปรมิาณแสง)

%
•	 คณุสามารถเลอืกฟังกช์นัทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั	g	[ฟังกช์ัน่ของ	Dial]	(หนา้	132)
•	 คณุสามารถเลอืกไดว้า่	จะใหก้ารแสดงผลสะทอ้นเอฟเฟกตข์องการชดเชยแสงหรอืยงัคงความสวา่ง
เอาไวเ้พือ่การดภูาพทีง่า่ยขึน้	ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้	เอฟเฟกตข์องการตัง้คา่การเปิดรับแสงจะ
สามารถมองเห็นไดใ้นการแสดงผล	g	[Live	View	Boost]	(หนา้	133)
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กำรเลอืกรรูบัแสงและควำมเร็วชตัเตอร ์(โหมดปรบัเอง)

ในโหมดนี	้คณุจะเลอืกรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร	์คณุนัน้สามารถทีจ่ะปรับการตัง้คา่ตามเป้า
หมายของคณุได	้เชน่	การรวมความเร็วชตัเตอรใ์หเ้ขา้กบัรรัูบแสงแคบ	(f/-number	สงู)	เพือ่เพิม่
ความชดัลกึ

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที	่M

2 ปรับรรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร์
•	 ในการตัง้คา่เริม่ตน้	รรัูบแสงจะถกูเลอืกทีปุ่่ มดา้นหนา้และ
ความเร็วชตัเตอร	์ดว้ยปุ่ มหมนุดา้นหลงั

•	 คา่รับแสงทีก่�าหนดโดยคา่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรท์ีค่ณุ
ตัง้ไว	้และผลตา่งจากคา่รับแสงที ่
เหมาะสมซึง่วดัโดยกลอ้งจะแสดงบนจอภาพ

•	 สามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรต์ัง้แต	่1/4000	ถงึ	60	วนิาท	ี
หรอืตัง้เป็น	[BULB	(LIVE	BULB)],	[TIME	(LIVE	TIME)]	
หรอื	[LIVECOMP]

•	 สามารถใชค้วามเร็วชตัเตอรไ์ดถ้งึ	1/16000	วนิาทไีดใ้นโหมด	
s	(Silent)	g	“ชตัเตอร ์
อเิล็กทรอนกิส	์(Silents)”	(หนา้	78)

3 ถา่ยภาพ

250250 F5.6M +2.0+2.0

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:03

L F
4K

30p

%
•	 คณุสามารถเลอืกฟังกช์นัทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั	g	[ฟังกช์ัน่ของ	Dial]	(หนา้	132)
•	 ความสวา่งของภาพทีแ่สดงในจอภาพจะเปลีย่นไปเมือ่มกีารเปลีย่นคา่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอร	์
คณุสามารถก�าหนดคา่ความสวา่งของจอแสดงผลเพือ่รักษาวตัถใุหอ้ยูใ่นมมุมองไดข้ณะถา่ยภาพ	
g	[Live	View	Boost]	(หนา้	133)
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กำรถำ่ยภำพแบบ Long Exposure (BULB/LIVE TIME)

การปลอ่ยใหช้ตัเตอรเ์ปิดอยูเ่ป็นเวลานาน	ใชเ้มือ่ตอ้งการถา่ยภาพทีต่อ้งเปิดรับแสงเป็นเวลานาน	
เชน่	เมือ่ถา่ยภาพในเวลากลางคนืหรอืเมือ่ถา่ยภาพดอกไมไ้ฟ	เป็นตน้

กำรถำ่ยภำพแบบ “Bulb” และ “Live Bulb”
ชตัเตอรจ์ะยงัคงเปิดอยูใ่นขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร	์การปลอ่ยปุ่ มจะท�าใหก้ารเปิดรับแสงสิน้สดุลง
•	 จ�านวนของแสงทีเ่ขา้มาในกลอ้งถา่ยรปูจะเพิม่ระยะเวลาทีช่ตัเตอรเ์ปิดอยู่
•	 เมือ่การถา่ยภาพแบบ	Live	Bulb	ไดรั้บการเลอืก	คณุจะสามารถเลอืกความถีท่ีก่ลอ้งถา่ยรปูจะท�ากา
รอปัเดตการแสดงผล	Live	View	ตอนทีเ่ปิดรับแสงอยูไ่ด ้

กำรถำ่ยภำพแบบ “Time” และ “Live Time”
การเปิดรับแสงจะเริม่ตน้เมือ่ปุ่ มชตัเตอรไ์ดรั้บการกดลงมาจนสดุ	หากตอ้งการจบการเปิดรับแสง	คณุจะ
ตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรล์งมาจนสดุเป็นครัง้ทีส่อง
•	 จ�านวนของแสงทีเ่ขา้มาในกลอ้งถา่ยรปูจะเพิม่ระยะเวลาทีช่ตัเตอรเ์ปิดอยู่
•	 เมือ่การถา่ยภาพแบบ	Live	Time	ไดรั้บการเลอืก	คณุจะสามารถเลอืกความถีท่ีก่ลอ้งถา่ยรปูจะท�ากา
รอปัเดตการแสดงผล	Live	View	ตอนทีเ่ปิดรับแสงอยูไ่ด ้

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที	่M

2 ตัง้ความเร็วชตัเตอรเ์ป็น	[BULB]	หรอื	[LIVE	TIME]
•	 ในการตัง้คา่เริม่ตน้	สามารถด�าเนนิการนีไ้ดโ้ดยการหมนุปุ่ ม
หมนุดา้นหลงัตามทศิทางทีแ่สดง

1:02:03BULB F5.6 1023
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การถา่ยภาพแบบ	“Bulb”	หรอื	
“Time”

3 กดปุ่ ม	MENU
•	 คณุจะตอ้งเลอืกชว่งทีก่ารพรวีวิจะไดรั้บการอปัเดท

Live BULB

ISO LOW ~
ISO   400 ~
ISO   800 ~
ISO 1600

24 คร ั�ง
19 คร ั�ง
14 คร ั�ง

9 คร ั�ง

ปิด

จาํนวนแสดงผล

กลบั ต ั�งคา่

4 เลอืกชว่งโดยใช	้FG	บนแป้นลกูศร
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5 กดปุ่ ม	Q	เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีเ่ลอืก
•	 เมนูตา่งๆ	จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม	MENU	เพือ่ออกจากเมนู
•	 หากตวัเลอืกทีไ่มใ่ช	่[ปิด]	ไดรั้บการเลอืก	[LIVE	BULB]	หรอื	[LIVE	TIME]	จะปรากฎในการ
แสดงผล

7 ปรับรรัูบแสง
•	 ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้	รรัูบแสงจะสามารถปรับไดโ้ดยใชแ้ป้น
หมนุดา้นหนา้

1:02:03BULB F5.6 1023
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คา่รรัูบแสง

8 ถา่ยภาพ
•	 ในโหมด	Bulb	ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว	้การเปิดรับแสงจะสิน้สดุลงเมือ่คณุปลอ่ยปุ่ ม
•	 ในโหมด	Time	คณุจะตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรล์งมาจนสดุหนึง่ครัง้	เพือ่เริม่การเปิดรับแสงและกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งมาจนสดุอกีหนึง่ครัง้เพือ่จบการเปิดรับแสง

•	 การเปิดรับแสงจะสิน้สดุลงโดยอตัโนมตัเิมือ่ถงึเวลาทีไ่ดรั้บการเลอืกส�าหรับ	[ตัง้เวลาถา่ย	
BULB/TIME]	คา่เริม่ตน้จะอยูท่ี	่[8	min]	สามารถเปลีย่นเวลาได	้g	[ตัง้เวลาถา่ย	BULB/
TIME]	(หนา้	134)

•	 [ลดนอยส]์	จะสามารถใชง้านไดห้ลงัการถา่ยภาพ	การแสดงผลจะแสดงเวลาทีเ่หลอือยูจ่น
กระทัง่กระบวนการเสร็จสมบรูณ	์คณุสามารถเลอืกสภาวะตา่งๆ	เมือ่มกีารลดสญัญาณรบกวนได	้
(หนา้	134)

•	 ระหวา่งทีท่�าการถา่ยภาพแบบ	Live	Time	คณุจะสามารถรเีฟรชการพรวีวิไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่

•	 บางขอ้จ�ากดัไดรั้บการน�ามาใชก้บัตวัเลอืกของการตัง้คา่ความไวแสง	ISO
•	 มขีอ้จ�ากดัในการตัง้คา่ฟังกช์นัตา่ง	ๆ	ตอ่ไปนี้

การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง,	การตัง้เวลาถา่ยภาพ,	การถา่ยภาพแบบ	Time	Lapse,	ป้องกนัภาพสัน่,	การ
ถา่ยภาพซอ้น*	ฯลฯ 
*	เมือ่เลอืกตวัเลอืกอืน่นอกเหนอืจาก	[ปิด]	ส�าหรับ	[Live	BULB]	หรอื	[Live	TIME]	(หนา้	134)

•	 [K	ป้องกนัภาพสัน่]	(หนา้	93)	จะปิดโดยอตัโนมตัิ
•	 คณุอาจจะสงัเกตพบสญัญาณรบกวนหรอืจดุทีส่วา่งในหนา้จอไดซ้ึง่เรือ่งดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัการตัง้
คา่กลอ้งถา่ยรปู	อณุหภมูแิละสถานการณ	์ในบางครัง้	เรือ่งดงักลา่วอาจจะปรากฏในภาพไดแ้มว้า่จะม	ี
[ลดนอยส]์	แลว้กต็าม	(หนา้	134)	ไดเ้ปิดใชง้านแลว้

จดุรบกวนในภำพ
เมือ่ถา่ยภาพทีค่วามเร็วชตัเตอรช์า้	จดุรบกวนอาจปรากฏบนหนา้จอ	อาการนีเ้กดิขึน้เมือ่อณุหภมูใิน
อปุกรณรั์บภาพหรอืวงจรขบัเคลือ่นภายในของอปุกรณรั์บภาพเพิม่สงูขึน้	สง่ผลใหเ้กดิกระแสไฟฟ้าใน
สว่นของอปุกรณรั์บภาพทีโ่ดยปกตไิมส่มัผัสถกูแสง	อาการนีอ้าจเกดิขึน้ไดเ้ชน่กนัเมือ่ถา่ยภาพโดยตัง้
คา่	ISO	ไวส้งูในสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมูสิงู	เพือ่ลดจดุรบกวนนี	้กลอ้งจะเปิดใชง้านฟังกช์นัลดจดุ
รบกวน	g	[ลดนอยส]์	(หนา้	134)

%
•	 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ	BULB/TIME	ความสวา่งของวตัถใุนจอแสดงผลจะไดรั้บการปรับปรงุเพือ่ให ้
ดไูดง้า่ยขึน้เมือ่สภาพแสงไมด่	ีg	[Live	View	Boost]	(หนา้	133)
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ถำ่ยภำพ Live Composite (ภำพทีป่ระกอบขึน้จำกแสงมดืและ
แสงสวำ่ง)

การปลอ่ยใหช้ตัเตอรเ์ปิดอยูเ่ป็นเวลานาน	คณุสามารถดเูสน้แสงทีเ่หลอือยูข่องดอกไมไ้ฟหรอื
ดวงดาวและถา่ยภาพวตัถดุงักลา่วไดโ้ดยไมจ่�าเป็นตอ้งเปลีย่นการเปิดรับแสงของภาพพืน้หลงัแต่
อยา่งใด	กลอ้งถา่ยรปูจะผสมผสานและบนัทกึชอ็ตตา่งๆ	ใหอ้อกมาเป็นภาพเดยีว

1 หมนุแป้นหมนุโหมดไปที	่M

2 ตัง้ความเร็วชตัเตอรเ์ป็น	[LIVE	COMP]
•	 ในการตัง้คา่เริม่ตน้	สามารถด�าเนนิการนีไ้ดโ้ดยการหมนุปุ่ ม
หมนุดา้นหลงัตามทศิทางทีแ่สดง

1:02:03LIVECOMP F5.6

กดปุ่ มชตัเตอรห์นึ�งคร ั�งเพื�อ
เตรยีมถา่ยภาพคอมโพสติ

00.0 1023M

การถา่ยภาพแบบ	Live	
Composite

3 กดปุ่ ม	MENU
•	 เมนู	[การตัง้คา่คอมโพสติ]	จะไดรั้บการแสดง

การต ั�งคา่คอมโพสติ

1วนิาที

เวลารบัแสงตอ่ภาพ
เวลารบัแสงและรรูบัแสง
จะกาํหนดคา่การรบัแสงพื�นฐานของคณุ

กลบั ต ั�งคา่

4 เลอืกเวลาเปิดรับแสงโดยใช	้FG	บนแป้นลกูศร
•	 เลอืกเวลาเปิดรับแสงจาก	1/2	ถงึ	60	วนิาที

5 กดปุ่ ม	Q	เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีเ่ลอืก
•	 เมนูตา่งๆ	จะไดรั้บการแสดง

6 กดปุ่ ม	MENU	ซ�้า	เพือ่ออกจากเมนู

7 ปรับรรัูบแสง
•	 ตามการตัง้คา่เริม่ตน้นัน้	รรัูบแสงจะสามารถปรับไดโ้ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้



ถ
ำ่ย

ภ
ำพ

2

64 TH

8 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ใหก้ลอ้งถา่ยรปูพรอ้มถา่ยภาพ
•	 กลอ้งถา่ยรปูจะพรอ้มถา่ยภาพเมือ่	[พรอ้มถา่ยภาพคอมโพสติ]	
ไดรั้บการแสดง

1:02:03LIVECOMP F5.6

พรอ้มถา่ยภาพคอมโพสติ

0.0 0
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9 กดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่เริม่การถา่ยภาพ
•	 การถา่ยภาพแบบ	Live	Composite	จะเริม่ตน้ขึน้	การแสดงผลจะไดรั้บการอปัเดทหลงัการเปิด
รับแสงในแตล่ะครัง้

10	 กดปุ่ มชตัเตอรอ์กีครัง้เพือ่จบการถา่ยภาพ
•	 การถา่ยภาพโหมด	Live	Composite	สามารถท�างานตอ่ไปไดน้านถงึสามชัว่โมง	เวลาทีส่ามารถ
ใชบ้นัทกึไดส้งูสดุจะแตกตา่งกนัออกไปตามระดบัแบตเตอรแีละสภาวะการถา่ยภาพ

•	 บางขอ้จ�ากดัไดรั้บการน�ามาใชก้บัตวัเลอืกของการตัง้คา่ความไวแสง	ISO
•	 หากตอ้งการลดความเบลอของภาพอนัเกดิจากการสัน่ของกลอ้ง	ใหต้ดิตัง้กลอ้งไวบ้นขาตัง้กลอ้งแลว้
กดถา่ยดว้ยสายลัน่ชตัเตอรผ์า่นแอปพลเิคชนั	OI.Share	(หนา้	148)

•	 ระหวา่งการถา่ยภาพ	มขีอ้จ�ากดัในการตัง้คา่ฟังกช์นัตอ่ไปนี้
การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง,	การตัง้เวลาถา่ยภาพ,	การถา่ยภาพแบบ	Time	Lapse,	ป้องกนัภาพสัน่,	การ
ถา่ยภาพซอ้น	ฯลฯ

•	 [K	ป้องกนัภาพสัน่]	(หนา้	93)	จะปิดลงโดยอตัโนมตัิ
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กำรบนัทกึภำพเคลือ่นไหวในโหมดถำ่ยภำพนิง่

ทา่นสามารถใชปุ้่ ม	R	เพือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวไดแ้มว้า่ปุ่ มหมนุปรับโหมดจะไมไ่ดอ้ยูท่ี่
ต�าแหน่ง	n	กต็าม
•	 ทา่นจะตอ้งก�าหนด	[R	REC]	ใหเ้ป็นปุ่ ม	R	กอ่น	(หนา้	101)

1 กดปุ่ ม	R	เพือ่เริม่การบนัทกึ
•	 ภาพเคลือ่นไหวทีก่�าลงับนัทกึจะแสดงขึน้บนจอภาพ
•	 เมือ่แนบสายตาไปทีช่อ่งมองภาพ	วดีโีอทีก่�าลงับนัทกึจะสลบัไปแสดงทีช่อ่งมองภาพ
•	 คณุสามารถเปลีย่นต�าแหน่งโฟกสัไดโ้ดยแตะหนา้จอในขณะบนัทกึภาพ

ปุ่ ม	R

2 กดปุ่ ม	R	อกีครัง้เพือ่ส ิน้สดุการบนัทกึ

•	 เสยีงของระบบสมัผัสและการท�างานของปุ่ มอาจถกูบนัทกึไว ้
•	 เซนเซอรรั์บภาพชนดิ	CMOS	ใชใ้นกลอ้งเพือ่สรา้งผลชตัเตอรท์ีเ่รยีกวา่	“โรริง่ชตัเตอร”์	ซึง่อาจท�าให ้
เกดิการบดิเบีย้วของภาพเคลือ่นไหวได	้การบดิเบอืนนีเ้ป็นปรากฏการณท์างกายภาพ	ซึง่เกดิขึน้กบั
ภาพของวตัถทุีเ่คลือ่นไหวอยา่งเร็ว	หรอืถา้กลอ้งถกูยา้ยทีใ่นระหวา่งการถา่ยภาพ	สามารถสงัเกตเห็น
ไดช้ดัในภาพทีถ่า่ยดว้ยความโฟกสัทีม่คีวามยาว

•	 หากขนาดของไฟลภ์าพเคลือ่นไหวทีก่�าลงับนัทกึเกนิ	4	GB	ไฟลจ์ะถกูแยกโดยอตัโนมตั	ิ(ขึน้อยูก่บั
สภาวะการถา่ยภาพ	ภาพเคลือ่นไหวทีม่ขีนาดนอ้ยกวา่	4	GB	อาจถกูแบง่เป็นหลายไฟล)์

•	 หากใชก้ลอ้งเป็นเวลานานๆ	อณุหภมูขิองอปุกรณรั์บภาพจะสงูขึน้และอาจมจีดุรบกวนรวมทัง้ฝ้าสี
ปรากฏบนภาพ	ปิดสวติชก์ลอ้งสกัครู	่จดุรบกวนและฝ้าสอีาจปรากฏบนภาพทีบ่นัทกึไดเ้ชน่กนั 
เมือ่ตัง้คา่ความไวแสง	ISO	สงู	หากอณุหภมูยิงัคงสงูขึน้เรือ่ยๆ	กลอ้งจะปิดสวติชโ์ดยอตัโนมตัิ

•	 ไมส่ามารถใชปุ้่ ม	R	เพือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวในกรณีตอ่ไปนี:้
ขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่;	ขณะถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน,	ก�าหนดเวลา,	คอมโพสติ,	
ถา่ยตอ่เนือ่งหรอืถา่ยแบบ	Time	Lapse;	หรอืเมือ่เลอืก	อ-ีพอรต์เทรต,	โหมดประกายดาว,	พาโนรา
มา	หรอื	แบ็คไลท	์HDR	ในโหมด	SCN	หรอืเลอืก	Keystone	Comp.,	พาโนรามา,	Live	TIME,	
การถา่ยภาพซอ้น	หรอื	HDR	ในโหมด	Z

•	 ขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว	ใหใ้ชก้ารด์	SD	ทีร่องรับความเร็ว	SD	คลาส	10	หรอืสงูกวา่
•	 ตอ้งใชก้ารด์	UHS-II	หรอื	UHS-I	ทีม่คีวามเร็ว	UHS	คลาส	3	หรอืสงูกวา่เมือ่:

เลอืกความละเอยีดภาพเคลือ่นไหวเป็น	[4K]	ในเมนู	[nK]
•	 เมือ่ใชเ้ลนสร์ะบบ	Four	Thirds	ระบบ	AF	จะไมท่�างานในขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

$
•	 การตัง้คา่บางอยา่ง	เชน่	โหมด	AF	จะสามารถตัง้คา่แยกส�าหรับภาพเคลือ่นไหวและภาพถา่ยได	้ 

g	“การใชเ้มนูวดิโีอ”	(หนา้	125)
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กำรบนัทกึภำพเคลือ่นไหวในโหมดภำพเคลือ่นไหว

เมือ่คณุหมนุปุ่ มหมนุปรับโหมดไปที	่n	คณุสามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวโดยใชฟั้งกช์นัตา่ง	ๆ	
ได	้เชน่	โหมดสโลวโ์มชัน่
•	 เอฟเฟกตท์ีใ่ชไ้ดใ้นโหมด	P,	S,	A	และ	M	สามารถน�าไปใชก้บัภาพเคลือ่นไหวได	้

g	“เลอืกโหมดการรับแสง	(n	โหมด	(โหมดการเปิดรับแสงส�าหรับภาพเคลือ่นไหว))”	(หนา้	91)

1 หมนุแป้นหมนุปรับโหมดไปที	่n

2 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกโหมดภาพเคลือ่นไหว	(หนา้	67) 4K

3 กดปุ่ ม	Q	เพือ่เลอืกโหมดทีเ่ลอืกไว ้
•	 กดปุ่ ม	u	เพือ่เลอืกโหมดภาพเคลือ่นไหวโหมดอืน่

4 กดปุ่ ม	R	เพือ่เริม่ถา่ยภาพ
•	 ทา่นจะตอ้งก�าหนด	[R	REC]	ใหเ้ป็นปุ่ ม	R	กอ่น	(หนา้	101)
•	 กดปุ่ ม	R	อกีครัง้เพือ่ส ิน้สดุการถา่ยภาพ
•	 ระดบัเสยีงในระหวา่งการบนัทกึ	จะถกูแสดงดว้ยมติเตอรแ์สดง
ระดบัการบนัทกึเสยีง	เมือ่มติเตอรว์ดัระดบัเขา้ใกลส้แีดง	แสดง
วา่เสยีงทีบ่นัทกึมรีะดบัทีส่งูมาก

•	 สามารถปรับระดบัการบนัทกึไดจ้ากเมนูวดิโีอ	n 
g	[ระดบัเสยีงบนัทกึ]	(หนา้	125)

มติเตอรแ์สดงระดบัการ
บนัทกึเสยีง

L
R
L
R 28mm

1:02:03

M-ISM-IS 1

ISO
AUTO

C-AF

REC 00:12

4K
30p

0.0

•	 เสยีงป๊ิบจะไมด่งัเมือ่กลอ้งโฟกสัในโหมดภาพเคลือ่นไหว

$
•	 คณุสามารถป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งบนัทกึเสยีงการท�างานทีเ่กดิขึน้จากการท�างานของกลอ้งในขณะ 
ถา่ยภาพ	g	“ปิดเสยีงของกลอ้งขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว”	(หนา้	68)

•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได ้
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ตวัเลอืกของโหมดภำพเคลือ่นไหว

โหมดภำพเคลือ่นไหว ค�ำอธบิำย g

o 4K ถา่ยภาพเคลือ่นไหว	4K ―

n มำตรฐำน ถา่ยภาพเคลือ่นไหวมาตรฐาน ―

p High-Speed บนัทกึเป็นภาพยนตรแ์บบสโลวโ์มชนั	ไมม่กีารบนัทกึเสยีง 68

•	 โหมดถา่ยภาพทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามโหมดภาพเคลือ่นไหว
•	 ขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว	ใหใ้ชก้ารด์	SD	ทีร่องรับความเร็ว	SD	คลาส	10	หรอืสงูกวา่
•	 ใชก้ารด์หน่วยความจ�า	UHS-II	หรอื	UHS-I	ทีม่คีวามเร็ว	UHS	คลาส	3	เมือ่ถา่ยภาพในโหมด	[4K]	
หรอื	[High-Speed]

•	 คอมพวิเตอรบ์างเครือ่งอาจเลน่ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึที	่[4K]	ไมไ่ด	้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระบบ	โปรด
ศกึษาทีเ่ว็บไซต	์Olympus	เพือ่ตรวจสอบระบบทีร่องรับส�าหรับการดภูาพเคลือ่นไหว	4K	บน
คอมพวิเตอร์
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กำรบนัทกึภำพเคลือ่นไหวแบบสโลวโ์มชนั

บนัทกึเป็นภาพยนตรแ์บบสโลวโ์มชนั	ฟตุเทจจะถกูบนัทกีทีค่วามเร็ว	120	fps	และเลน่ที	่30	fps	
คณุภาพเทยีบเทา่	[HD]	

1 เลอืก [High-Speed]	ในตวัเลอืกโหมดภาพเคลือ่นไหว	(หนา้	67)	แลว้กดปุ่ ม	Q

2 กดปุ่ ม	R	เพือ่เริม่ถา่ยภาพ
•	 กดปุ่ ม	R	อกีครัง้เพือ่ส ิน้สดุการถา่ยภาพ

•	 โฟกสัและคา่แสงจะถกูก�าหนดคงทีต่อนเริม่ตน้บนัทกึ
•	 การบนัทกึจะด�าเนนิตอ่ไปนานถงึ	20	วนิาที
•	 ไมม่กีารบนัทกึเสยีง

ปิดเสยีงของกลอ้งขณะถำ่ยภำพเคลือ่นไหว

คณุสามารถป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งบนัทกึเสยีงการท�างานทีเ่กดิขึน้จากการท�างานของกลอ้งในขณะ
ถา่ยภาพ
แตะแถบถา่ยภาพแบบเงยีบเพือ่แสดงรายการฟังกช์นั	หลงัแตะ
รายการแลว้	ใหแ้ตะลกูศรทีป่รากฏเพือ่เลอืกการตัง้คา่
•	 ซมูอเิล็กทรอนกิส*์,	ระดบัเสยีงบนัทกึ,	คา่รรัูบแสง,	ความเร็ว
ชตัเตอร,์	การชดเชยแสง,	ความไวแสง	ISO
*	 ใชง้านไดก้บัเลนสเ์พาเวอรซ์มูเทา่นัน้

•	 ตวัเลอืกทีส่ามารถใชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามโหมดถา่ยภาพ
•	 ตวัเลอืกนีจ้ะใชไ้มไ่ดใ้นโหมดถา่ยภาพตนเอง	(หนา้	69)

แถบถา่ยภาพแบบเงยีบ

L
R
L
R 28mm

1:02:03

M-ISM-IS 1

ISO
AUTO

C-AF

REC 00:12

4K
30p

0.0
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กำรถำ่ยภำพในโหมดถำ่ยภำพตนเอง

พลกิหนา้จอกลบัมาอกีดา้นชว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยภาพตนเองพรอ้มกบัการจัดคอมโพสต์

1 หากจอภาพเปิดอยู	่ใหปิ้ดจอภาพ

2 เปิดจอภาพลงดา้นลา่ง
•	 โปรดอา่น	“การหมนุจอภาพ:	
ขอ้ควรระวงั”	(หนา้	31)	กอ่นที่
จะขยบัจอภาพ

•	 หากใชเ้ลนสเ์พาเวอรซ์มู	กลอ้งจะเปลีย่นเป็นถา่ยภาพมมุกวา้ง
โดยอตัโนมตัิ

•	 เมนูถา่ยภาพตวัเองจะแสดงขึน้ในจอภาพ
•	 ไอคอนทีต่า่งกนัอาจแสดงขึน้	ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ

28mm

1023
1:02:03

C ทชัชตัเตอร์ เมือ่แตะทีไ่อคอน	กลอ้งจะลัน่ชตัเตอรห์ลงัจากนัน้ประมาณ	
1	วนิาที

R ภำพเคลือ่นไหว เมือ่สมัผัสไอคอนนี	้การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะเริม่ขึน้
หากตอ้งการหยดุบนัทกึ	กดไอคอน	(Q)

5 ดภูำพ แตะเพือ่สลบัไปเป็นโหมดดภูาพ	(หนา้	116)

A One-Touch  
อ-ีพอรต์เทรต ใชฟั้งกช์นันีส้�าหรับปรับผวิใหด้เูรยีบเนยีนใสขึน้

D
ต ัง้เวลำถำ่ยแบบ
ก�ำหนดเอง

ถา่ย	3	เฟรมโดยใชร้ะบบตัง้เวลา	ทา่นจะสามารถตัง้
จ�านวนครัง้ทีจ่ะลัน่ชตัเตอรแ์ละชว่งเวลาระหวา่งการลัน่
ชตัเตอรแ์ตล่ะครัง้ไดโ้ดยใชร้ะบบตัง้เวลาแบบก�าหนดเอง	
g	“Self-timer	แบบก�าหนดเอง”	(หนา้	77)

E
กำรปรบัควำมสวำ่ง 
(กำรชดเชยแสง) แตะทีไ่อคอน	[+]	หรอื	[-]	เพือ่ปรับความสวา่ง
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3 วางกรอบภาพ
•	 ระมดัระวงัเพือ่ไมใ่หน้ิว้หรอืสายคลอ้งกลอ้งบงัเลนส์

4 แตะที	่C	และถา่ยภาพ
•	 ทา่นสามารถถา่ยภาพไดโ้ดยการแตะทีว่ตัถทุีแ่สดงบนจอภาพ	หรอืกดทีปุ่่ มชตัเตอร์
•	 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงขึน้บนจอภาพ

•	 โปรดระมดัระวงัอยา่ท�ากลอ้งหลน่เมือ่ใชจ้อสมัผัสในขณะทีถ่อืกลอ้งดว้ยมอืขา้งเดยีว
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กำรใชก้ำรต ัง้คำ่ตำ่งๆ

กำรควบคมุกำรรบัแสง  (คำ่แสง F)
การเปิดรับแสงทีเ่ลอืกโดยกลอ้งถา่ยรปูโดยอตัโนมตัจิะสามารถปรับเปลีย่นใหเ้เขา้กบัสไตลก์าร
ถา่ยภาพทีค่ณุตอ้งการ	เลอืกคา่บวกเพือ่ท�าใหภ้าพสวา่งขึน้และเลอืกคา่ลบเพือ่ท�าใหภ้าพมดืขึน้	
สามารถปรับการชดเชยแสงไดถ้งึ	±5.0	EV

คา่ลบ	(–) ไมม่กีารชดเชยแสง	(0) คา่บวก	(+)

•	 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับคา่ชดเชยแสง
•	 การชดเชยคา่แสงจะใชไ้มไ่ดใ้นโหมด	B,	M	หรอื	SCN	หรอืเมือ่เลอืก	Live	Time	หรอื	พาโนรามา	
ในโหมด	Z

•	 ชอ่งมองภาพและจอภาพแสดงผล	จะแสดงผลกระทบของคา่ตา่งๆ	ทีไ่มเ่กนิ	±3.0	EV	หากคา่แสง
เกนิ	±3.0	EV	แถบคา่แสงจะเริม่กะพรบิ

•	 สามารถแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวในชว่งสงูสดุไดไ้มเ่กนิ	±3.0	EV

%
•	 คณุสามารถเลอืกฟังกช์นัทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั	g	[ฟังกช์ัน่ของ	Dial]	(หนา้	132)

ดจิติอลซูม  (ดจิทิลัเทเลคอน)
ตวัเลอืกนีจ้ะครอบตดัทีก่ ึง่กลางของเฟรมขนาดเดยีวกบัตวัเลอืกขนาดทีเ่ลอืกในปัจจบุนัส�าหรับ
คณุภาพของภาพถา่ย	และซมูเขา้เพือ่ใหเ้ต็มจอแสดงผล	อตัราสว่นการซมูเพิม่ขึน้ประมาณ	2×	
ชว่ยใหค้ณุสามารถซมูเขา้ตลอดทางยาวโฟกสัสงูสดุของเลนส	์ซึง่เป็นตวัเลอืกทีด่เีมือ่คณุไม่
สามารถเปลีย่นเลนสห์รอืพบวา่การเขา้ใกลว้ตัถเุป็นเรือ่งทีท่�าไดย้าก
•	 กดปุ่ ม	b	เพือ่เปิดการซมูดจิติอล
•	H	จะปรากฏบนจอภาพ
•	 หากคณุตัง้คา่ฟังกช์นัใหก้บัปุ่ ม	b	ไวเ้ป็นอยา่งอืน่	ใหเ้ปลีย่นเป็น	[b]	(หนา้	101)
•	 หากตอ้งการออกจากดจิติอลซมู	ใหก้ดปุ่ ม	b	อกีครัง้
•	 ฟังกช์นันีไ้มส่ามารถใชก้บัภาพพาโนรามา	การถา่ยภาพซอ้น	หรอืการชดเชยความเอยีงภาพ
•	 เมือ่ดภูาพทีเ่ป็นไฟล	์RAW	สว่นทีถ่กูขยายขึน้จะแสดงเป็นกรอบในจอภาพ
•	 เป้า	AF	จะลดลง
•	 นอกจากนี	้คณุสามารถเลอืก	ดจิทิลัเทเลคอนเวอรเ์ตอร	์ไดจ้าก	W	เมนูถา่ยภาพ	1	(หนา้	119)
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กำรเลอืกโหมดเป้ำ AF  (กำรก�ำหนดเป้ำ AF)
เฟรมทีแ่สดงต�าแหน่งของจดุโฟกสันัน้เรยีกวา่	“เป้า	AF”	คณุสามารถเปลีย่นขนาดเป้าหมาย	AF	
ได	้และคณุยงัสามารถเลอืก	AF	โฟกสัใบหนา้	(หนา้	73)

1 กดปุ่ ม	N	(H)	เพือ่แสดงเป้าหมาย	AF

2 เลอืก	[I	(เป้าเดยีว)]	หรอื	[J	(แบบกลุม่	9	กรอบโฟกสั)]	โดยใชปุ้่ มหมนุดา้น
หนา้

o

ii ii

ii

o เป้ำท ัง้หมด กลอ้งจะเลอืกเป้าโฟกสัทัง้หมดโดยอตัโนมตัิ

I เป้ำเดยีว คณุสามารถเลอืกเป้า	AF	เดยีว

J
แบบกลุม่ 9 กรอบ
โฟกสั

กลอ้งจะเลอืกจดุโฟกสัจาก	กรอบเป้าโฟกสั	9	กรอบในกลุม่	ทีเ่ลอืกไวโ้ดย
อตัโนมตัิ

•	 กลอ้งจะใชโ้หมดเป้าเดยีวในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยอตัโนมตั	ิหากมกีารตัง้คา่โหมดเป้ากลุม่

กำรก�ำหนดเป้ำ AF
ทา่นสามารถวางต�าแหน่งของเป้าบนวตัถขุองทา่น

1 กดปุ่ ม	N	(H)	เพือ่แสดงเป้าหมาย	AF
•	 หากเลอืก	[o	(เป้าทัง้หมด)]	ไว	้ใหเ้ลอืก	[I	(เป้าเดยีว)]	หรอื	[J	(แบบกลุม่	9	กรอบ
โฟกสั)]	โดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้

2 ใชปุ้่ ม	FGHI	เพือ่เลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั

•	 ขนาดและจ�านวนเป้า	AF	จะเปลีย่นตามสดัสว่นภาพ	(หนา้	86)	และตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวส้�าหรับ	[ดจิทิลั
เทเลคอน]	(หนา้	119)

$
•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได ้
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AF โฟกสัใบหนำ้/AF โฟกสัดวงตำ
กลอ้งถา่ยรปูจะตรวจจับและโฟกสัไปทีใ่บหนา้หรอืดวงตาของวตัถทุีต่อ้งการถา่ยซึง่เป็นบคุคลโดย
อตัโนมตั	ิเมือ่มกีารใชก้ารวดัแสงดจิทิลัอยา่ง	ESP	การเปิดรับแสงจะไดรั้บการวดัตามคา่ทีว่ดัได ้
ส�าหรับใบหนา้

1 กดปุ่ ม	N	(H)	เพือ่แสดงเป้าหมาย	AF

2 เลอืกตวัเลอืกโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหลงั

o

ii

วธิกีารเลอืก

I เปิดโฟกสัใบหนำ้ กลอ้งถา่ยรปูจะตรวจจับและโฟกสัไปทีใ่บหนา้

N ปิดโฟกสัใบหนำ้ ปิดใชง้านการตรวจจับใบหนา้แบบ	AF

K
เปิดโฟกสัใบหนำ้และ
ดวงตำ

กลอ้งจะตรวจจับใบหนา้และโฟกสัไปทีด่วงตาทีอ่ยูใ่กลก้บักลอ้ง
มากทีส่ดุ

3 หนักลอ้งไปยงัผูท้ีค่ณุตอ้งการถา่ย
•	 เมือ่กลอ้งตรวจพบภาพใบหนา้	กรอบสขีาวจะแสดงขึน้ทีภ่าพ
ใบหนา้

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั
•	 เมือ่กลอ้งโฟกสัไปทีใ่บหนา้ในกรอบสขีาว	กรอบจะเปลีย่น
เป็นสเีขยีว 250250 F5.6P

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:030.0

L F
4K

30p

•	 หากกลอ้งสามารถตรวจพบดวงตา	กรอบสเีขยีวจะแสดงขึน้
ตรงดวงตาทีเ่ลอืก	(AF	โฟกสัดวงตา)

5 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

250250 F5.6P

ISO-A
200

1023
1:02:03

28mm

S-IS ONS-IS ON

0.0

L F
4K

30p

•	 กลอ้งอาจไมส่ามารถตรวจจับภาพใบหนา้ไดถ้กูตอ้ง	ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวตัถแุละการตัง้คา่อารท์ฟิลเตอร์
•	 เมือ่ตัง้คา่ไปที	่[p	(วดัแสง	ESP	ดจิติอล)]	(หนา้	95)	กลอ้งจะท�าการวดัแสงโดยใหค้วามส�าคญักบั
ภาพใบหนา้

$
•	 โฟกสัใบหนา้สามารถใชไ้ดใ้น	[MF]	(หนา้	84)	อกีดว้ย	ใบหนา้ทีก่ลอ้งตรวจพบจะระบเุป็นกรอบสขีาว
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กำรเปลีย่นควำมไวแสง ISO  (ISO)
เลอืกคา่ตามความสวา่งของสิง่ทีถ่า่ย	คา่ทีส่งูกวา่จะท�าใหค้ณุสามารถถา่ยภาพในซนีทีม่ดืกวา่
ไดแ้ตจ่ะเพิม่	“สญัญาณรบกวน”	(จดุ)	ของภาพ	เลอืก	[AUTO]	เพือ่ใหก้ลอ้งถา่ยรปูสามารถปรับ
ความไวแสงตามสภาพของแสงได ้

1 กดปุ่ ม	ISO	(F)

2 ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก

250

4:3

WB
AUTO

WB
AUTO

S-AFS-AF

ISO
AUTO

L F

P

4K

AUTOAUTO LOWLOW 200200 250250 320320 400400 500500

0.0F5.6
แนะนํา

ISO

AUTO

ความไวแสงจะไดรั้บการปรับโดยอตัโนมตัติามเงือ่นไขการถา่ยภาพ	ใช	้[เซต็	
ISO	อตัโนมตั]ิ	(หนา้	134)	ใน	G	เมนูก�าหนดเอง	P	ในการเลอืกความไว
แสงสงูสดุซึง่เลอืกโดยกลอ้งถา่ยรปูและความเร็วชตัเตอรซ์ ึง่มกีารควบคมุความ
ไวแสงอตัโนมตัิ

LOW, 200–25600 เลอืกคา่ความไวแสง	ISO	ISO	200	ใหค้วามสมดลุทีด่รีะหวา่งจดุรบกวนและ
ชว่งไดนามกิ
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กำรใชง้ำนแฟลช  (กำรถำ่ยภำพโดยใชแ้ฟลช)
ทา่นสามารถใชแ้ฟลชส�าหรับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชไดใ้นสภาวะการถา่ยภาพทีห่ลากหลาย	

1 หมนุสวติช	์Lever	ON/OFF	ไปยงั	#UP	เพื่อิยกแฟลชขึน้
สวติช	์Lever	ON/OFF

2 กดปุ่ ม	#	(I)

3 เลอืกรายการโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้	แลว้กดปุ่ ม	Q
•	 ตวัเลอืกทีส่ามารถใชไ้ดแ้ละล�าดบัทีแ่สดงจะแตกตา่งไป	ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ	 

g	“โหมดแฟลชทีส่ามารถตัง้คา่ไดต้ามโหมดถา่ยภาพ”	(หนา้	76)

# ฟิลอนิแฟลช

กลอ้งจะยงิแฟลช
•	คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรเ์ป็นคา่ระหวา่ง
ทีเ่ลอืกไวส้�าหรับ	[#คา่ชา้สดุ]	(หนา้	135)	และ	
[#X-Sync.]	(หนา้	135)	ใน	G	เมนูแบบก�าหนดเอง	
b

0 ลดตำแดง แฟลชท�างานเพือ่ลดการเกดิตาแดง

$ ปิดแฟลช แฟลชไมท่�างาน

1

ลดตำแดง ชตัเตอรช์ำ้
กำรถำ่ยภำพดว้ยชตัเตอรช์ำ้ 
(มำ่นชตัเตอรท์ ี ่1/แฟลชลด
ตำแดง)

การถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรช์า้ใชร้ว่มกบัแฟลชลดตาแดง

2
Slow
กำรถำ่ยภำพดว้ยชตัเตอรช์ำ้ 
(มำ่นชตัเตอรท์ ี ่1)

แฟลชท�างานโดยมคีวามเร็วชตัเตอรช์า้เพือ่ท�าใหพ้ืน้หลงั
ทีม่แีสงสลวัสวา่งขึน้

M
Slow2
กำรถำ่ยภำพดว้ยชตัเตอรช์ำ้ 
(มำ่นชตัเตอรท์ ี ่2)

แฟลชท�างานทนัทกีอ่นทีช่ตัเตอร์
จะปิดเพือ่สรา้งการเคลือ่นไหวของ
แสงไฟตามหลงัแหลง่ก�าเนดิแสงที่
เคลือ่นที่

3,	4 
ฯลฯ คำ่ก�ำหนดเอง ส�าหรับผูใ้ชท้ีต่อ้งการใชง้านแบบปรับเอง	กดปุ่ ม	INFO 

และใชปุ้่ ม	FG	ในการปรับปรมิาณแสงแฟลช

•	 ใน	[0	(ลดตาแดง)]	หลงัการพรแีฟลช	กลอ้งจะใชเ้วลาประมาณ	1	วนิาทกีอ่นจะลัน่ชตัเตอร	์อยา่
ขยบักลอ้งจนกวา่การถา่ยภาพจะเสร็จสิน้

•	 [0	(ลดตาแดง)]	อาจใชไ้มไ่ดผ้ลในบางสภาวะการถา่ยภาพ
•	 เมือ่แฟลชท�างาน	ความเร็วชตัเตอรจ์ะตัง้คา่ไปที	่1/250	วนิาทหีรอืชา้กวา่	เมือ่ถา่ยภาพวตัถยุอ้นแสง
โดยใชแ้ฟลช	พืน้หลงัอาจมแีสงมากเกนิไป

•	 ความเร็วซงิคแ์ฟลชส�าหรับโหมดเงยีบ	(หนา้	78)	คอื	1/20	วนิาท	ีหรอืนอ้ยกวา่

ชุดแฟลชเสรมิ
เมือ่จะใชช้ดุแฟลชเสรมิ	ทา่นจะตอ้งตรวจดใูหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดเ้กบ็แฟลชในตวักลอ้งไวใ้นตวักลอ้ง
เรยีบรอ้ยแลว้
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โหมดแฟลชทีส่ำมำรถต ัง้คำ่ไดต้ำมโหมดถำ่ยภำพ

โหมดถำ่ย
ภำพ สญัลกัษณ์ โหมดแฟลช จงัหวะยงิ

แฟลช
เงือ่นไขส�ำหรบั
กำรยงิแฟลช

ขดีจ�ำกดัควำมเร็ว
ชตัเตอร์

P/A

# ฟิลอนิแฟลช
มา่นชตัเตอร์

ที	่1 ยงิเสมอ

30 วนิาท ี–  
1/250 วนิาท*ี

0 ลดตำแดง 1/30 วนิาท	ี–	 
1/250	วนิาท*ี

$ ปิดแฟลช — — —

1

ลดตำแดง 
ชตัเตอรช์ำ้

การถา่ยภาพดว้ย
ชตัเตอรช์า้	 

(มา่นชตัเตอรท์ี	่1/
แฟลชลดตาแดง)

มา่นชตัเตอร์
ที	่1

ยงิเสมอ 60 วนิาท ี–  
1/250 วนิาท*ี2

Slow
การถา่ยภาพดว้ย
ชตัเตอรช์า้	 

(มา่นชตัเตอรท์ี	่1)

M

Slow2
การถา่ยภาพดว้ย
ชตัเตอรช์า้	 

(มา่นชตัเตอรท์ี	่2)

มา่นชตัเตอร์
ที	่2

S/M

# ฟิลอนิแฟลช มา่นชตัเตอร์
ที	่1 ยงิเสมอ 60 วนิาท ี–  

1/250 วนิาท*ี0 ลดตำแดง

$ ปิดแฟลช — — —

M

Slow2
การถา่ยภาพดว้ย
ชตัเตอรช์า้	 

(มา่นชตัเตอรท์ี	่2)

มา่นชตัเตอร์
ที	่2 ยงิเสมอ 60 วนิาท ี–  

1/250 วนิาท*ี

•	 ในโหมด	B	สามารถตัง้คา่ไดเ้ฉพาะ	#	แล	$	เทา่นัน้
*	 ความเร็วชตัเตอรค์อื	1/200	วนิาทเีมือ่ใชแ้ฟลชภายนอกทีแ่ยกจ�าหน่าย	ส�าหรับโหมดเงยีบ	ความเร็ว
ชตัเตอรค์อื	1/20	วนิาที

ระยะกำรถำ่ยใกลส้ดุ
เลนสอ์าจท�าใหเ้กดิเงาเหนอืวตัถทุีอ่ยู่
ใกลก้บักลอ้ง	ท�าใหข้อบภาพมเีงามดื	
หรอืแฟลชอาจสวา่งเกนิไปถงึแมจ้ะ
ใชแ้สงแฟลชนอ้ยสดุ

เลนส์ ระยะหำ่งโดยประมำณทีจ่ะเกดิ
เงำมดืทีข่อบภำพ

14-42mm	f3.5-5.6	II	R 1	ม.
ED	14-42mm	f3.5-5.6	EZ 0.5	ม.
ED	40-150mm	f4.0-5.6 0.9	ม.
ED	14-150mm	f4.0-5.6	II 0.5	ม.

•	 สามารถใชช้ดุแฟลชภายนอกเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิเงามดืทีข่อบภาพ	เพือ่ป้องกนัไมใ่หภ้าพถา่ยสวา่ง
เกนิไป	เลอืกโหมด	A	หรอื	M	และเลอืกคา่รรัูบแสงสงู	หรอืลดความไวแสง	ISO
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กำรถำ่ยภำพตอ่เนือ่ง/ต ัง้เวลำ
ปรับการตัง้คา่ส�าหรับการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่งหรอืการถา่ยภาพดว้ยตวันับเวลาถอยหลงั	เลอืกตวั
เลอืกตามสิง่ทีถ่า่ยของคณุ

1 กดปุ่ ม	jY	(G)

2 ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกตวัเลอืก

o/ 
o/ 
♥o

คร ัง้เดยีว ถา่ยครัง้ละ	1	เฟรมเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร์

T/ 
♥T

ถำ่ยตอ่เนือ่ง
ควำมเร็วสงู

กลอ้งจะถา่ยภาพสงูสดุทีป่ระมาณ	8.7	เฟรมตอ่วนิาท	ี(fps)	ดว้ยโหมด	
T	ขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ	กลอ้งจะถา่ยภาพสงูสดุทีป่ระมาณ	
15	fps	ดว้ย	♥T	โฟกสั	คา่รับแสง	และสมดลุแสงขาวจะถกูก�าหนดคา่
เมือ่ถา่ยภาพแรกในการถา่ยภาพแตล่ะชดุ

S/ 
S/ 
♥S

ถำ่ยตอ่เนือ่งชำ้
กลอ้งจะถา่ยภาพสงูสดุทีป่ระมาณ	5	เฟรมตอ่วนิาท	ี(fps)	ขณะทีก่ดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุ	โฟกสัและคา่รับแสงจะก�าหนดตามตวัเลอืกทีเ่ลอืกไว ้
ส�าหรับ	[โหมด	AF]	(หนา้	84)	และ	[AEL/AFL]	(หนา้	138)

Y12s Y 12 วนิำที

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั	กดสว่นทีเ่หลอืลงจนสดุเพือ่เริม่
ระบบตัง้เวลา	อนัดบัแรก	ไฟแสดงสถานะการตัง้เวลาถา่ยอตัโนมตัจิะ 
สวา่งขึน้ประมาณ	10	วนิาท	ีจากนัน้จะกะพรบิประมาณ	2	วนิาท	ีแลว้จงึ
ถา่ยภาพ

Y2s Y 2 วนิำที
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั	กดสว่นทีเ่หลอืลงจนสดุเพือ่เริม่
ระบบตัง้เวลา	ไฟแสดงสถานะการตัง้เวลาถา่ยอตัโนมตักิะพรบิประมาณ	
2	วนิาท	ีแลว้จงึถา่ยภาพ

YC/ 
YC/ 
♥YC

Self-timer 
แบบก�ำหนดเอง

กดปุ่ ม	INFO	เพือ่ตัง้คา่	[Y	ตัง้เวลาถา่ย],	[เฟรม]	และ	[ชว่งเวลา]
ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่ไฮไลทร์ายการและใชปุ้่ ม	FG	ในการเลอืกคา่

รายการทีม่เีครือ่งหมาย		ชว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยภาพไดด้ว้ยความเบลอเล็กนอ้ยซึง่เกดิจากการท�างาน
ของชตัเตอรท์ีล่ดลง
รายการทีม่ารค์ดว้ย	♥	จะใชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส	์ใชร้ายการดงักลา่วดว้ยความเร็วชตัเตอรส์งูกวา่	
1/4000	วนิาท	ีหรอืในการตัง้คา่ทีจ่ะไมม่เีสยีงของชตัเตอรร์บกวน

3 กดปุ่ ม	Q

•	 วางกลอ้งใหม้ัน่คงบนขาตัง้กลอ้งส�าหรับการตัง้เวลาถา่ยภาพ
•	 หากคณุยนือยูห่นา้กลอ้งแลว้กดปุ่ มชตัเตอรเ์มือ่ใชง้านระบบตัง้เวลา	ภาพอาจหลดุโฟกสั
•	 เมือ่ทา่นใช	้S,	S	หรอื	♥S	Live	View	จะแสดงขึน้	ใน	T	หรอื	♥T	จอแสดงผลจะแสดง
ภาพถา่ยลา่สดุระหวา่งทีถ่า่ยภาพตอ่เนือ่ง

•	 ความเร็วของการถา่ยภาพตอ่เนือ่งแตกตา่งกนัไปตามเลนสท์ีใ่ชง้านและโฟกสัของเลนสซ์มู
•	 ในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง	หากไอคอนแสดงระดบัแบตเตอรีก่ะพรบิเนือ่งจากแบตเตอรีต่�า่	กลอ้ง
จะหยดุถา่ยภาพและเริม่บนัทกึภาพทีถ่า่ยไวล้งในการด์	กลอ้งอาจไมบ่นัทกึภาพทัง้หมด	ทัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู่

$
•	 หากตอ้งการยกเลกิการใชง้านระบบตัง้เวลา	ใหก้ด	G
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ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส ์ (Silents)
ถา่ยภาพโดยใชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส	์ใชค้วามเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วกวา่	1/4000	วนิาทหีรอืในการตัง้
คา่ซึง่ปิดเสยีงของชตัเตอร	์สามารถใชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสไ์ดใ้นโหมดภาพแบบเฟรมเดยีวและ
โหมดตัง้เวลา	รวมทัง้ส�าหรับอตัราเฟรมทีส่งูประมาณ	15	fps	ในโหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่ง	การตัง้คา่
นีส้ามารถใชไ้ดใ้นโหมด	P/A/S/M/ART	เทา่นัน้
•	 ความเร็วในการซงิคแ์ฟลชอยูท่ี	่1/20	วิ
•	 ในโหมด	[Silents]	การตัง้คา่	[8],	[ไฟชว่ย	AF]	และ	[โหมดแฟลช]	คอื	[ไมอ่นุญาต]	ตามคา่เริม่
ตน้	คณุสามารถเปิดใชง้านการท�างานแตล่ะรปูแบบไดใ้น	[ตัง้คา่	Silents]

1 กดปุ่ ม	jY	(G)

2 เลอืกหนึง่ตวัเลอืกทีม่เีครือ่งหมาย	♥	โดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้

3 กดปุ่ ม	Q
•	 เมือ่ลัน่ชตัเตอรแ์ลว้	หนา้จอภาพจะดบัลงครูห่นึง่	เสยีงชตัเตอรจ์ะไมด่งัออกมา

•	 อาจไมไ่ดรั้บผลลพัธท์ีต่อ้งการภายใตแ้หลง่ก�าเนดิแสงทีส่ัน่	เชน่	หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืหลอด
ไฟ	LED	หรอืวตัถตุน้แบบเคลือ่นทีอ่ยา่งฉับพลนัระหวา่งการถา่ยภาพ

•	 โปรดทราบวา่	เนือ่งจากชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสอ์าจท�าใหว้ตัถทุีป่รากฏในภาพถา่ยอยา่งบดิเบีย้วหาก
กลอ้งมกีารเคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็วขณะถา่ยภาพหรอืเมือ่ถา่ยภาพวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่ร็ว
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กำรเรยีกใชต้วัเลอืกตำ่งๆ ในกำรถำ่ยภำพ

�	Live control
คณุสามารถใช	้Live	Control	ในการเลอืกฟังกช์นัในการถา่ยภาพ	ไปพรอ้มสามารถตรวจสอบ
ผลลพัธท์ีจ่ะไดท้ีห่นา้จอกลอ้ง

4:3

S-AFS-AF

ISO
AUTO

WB
AUTO

WB
AUTO

L F

P WB
AUTO

WB
AUTO

WB อตัโนมตั ิ
ปิด

W ใชส้โีทนอุน่

4K
30p

ฟังกช์นั

หนา้จอ	Live	control

การตัง้คา่

�	กำรต ัง้คำ่ทีใ่ชง้ำนได้
โหมดภาพ	....................................... หนา้	81
ความไวแสง	ISO	.............................. หนา้	74
สมดลุแสงขาว	.................................. หนา้	83
โหมด	AF	........................................ หนา้	84
สดัสว่นภาพ*1	.................................. หนา้	86

KK........................................... หนา้	86
nK	........................................... หนา้	87
โหมด	(Exposure)	ภาพเคลือ่นไหว	...... หนา้	91
โหมด	Scene*2	................................ หนา้	36
โหมดอารท์ฟิลเตอร*์3	........................ หนา้	50

*1	ใชไ้มไ่ดใ้นโหมดภาพเคลือ่นไหว
*2	ใชง้านไดใ้นโหมด	SCN
*3	ใชง้านไดใ้นโหมด	ART

1 กด	Q	เพือ่แสดง	Live	Control
•	 หากตอ้งการซอ่น	Live	Control	กด	Q	อกีครัง้

2 ใชปุ้่ ม	FG	เพือ่เลอืกฟังกช์นัที่
ตอ้งการและใชปุ้่ ม	HI	ในการ
ไฮไลทก์ารตัง้คา่	จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม	Q
•	 คณุสามารถใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้และดา้น
หลงัเพือ่เลอืกการตัง้คา่ได ้

•	 การตัง้คา่ทีเ่ลอืกจะมผีลโดยอตัโนมตัิ
หากไมม่กีารด�าเนนิการใดๆ	เป็นเวลา	
8	วนิาที

4:3

S-AFS-AF

ISO
AUTO

WB
AUTO

WB
AUTO

L F

P WB
AUTO

WB
AUTO

WB อตัโนมตั ิ
ปิด

W ใชส้โีทนอุน่

4K
30p

เคอรเ์ซอร์

เคอรเ์ซอร์

HI	หรอื	r

F
G
หรอื
o

แสดงชือ่ 
ฟังกช์นัทีเ่ลอืก

•	 บางรายการจะใชง้านไมไ่ดใ้นโหมดถา่ยภาพบางโหมด

$
•	 ส�าหรับการตัง้คา่เริม่ตน้ของแตล่ะตวัเลอืก	โปรดดทูี	่“คา่เริม่ตน้”	(หนา้	169)
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�	แผงควบคมุพเิศษ LV
คณุสามารถเขา้ถงึตวัเลอืกในการถา่ยภาพอืน่ๆผา่นแผงควบคมุพเิศษ	LV	ซึง่มรีายการตวัเลอืก
ส�าหรับตัง้คา่ในการถา่ยภาพดงัตอ่ไปนี้

250250 F5.6

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

P 1023
1:02:03

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

ISO ที�แนะนํา1

2

4

5

6

c

d

e

f
g

h

a b

3

8 097

กำรต ัง้คำ่ทีส่ำมำรถปรบัเปลีย่นไดโ้ดยใชแ้ผงควบคมุพเิศษ LV

1	 ตวัเลอืกทีเ่ลอืกในปัจจบุนั
2	 ความไวแสง	ISO	......................... หนา้	74
3 K	AF	โหมด	............................. หนา้	84 

เป้า	AF	...................................... หนา้	72
4	 โหมดแฟลช	............................... หนา้	75
5	 ควบคมุความเขม้ของแสงแฟลช	...... หนา้	92
6	 ป้องกนัภาพสัน่............................ หนา้	93
7	 ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา	.............. หนา้	77
8 KK	..................................... หนา้	86
9	 โหมดวดัแสง	.............................. หนา้	95
0	 โฟกสัใบหนา้	.............................. หนา้	73
a nK	...................................... หนา้	87
b	 สดัสว่นภาพ................................ หนา้	86
c	 สมดลุแสงขาว	............................ หนา้	83 

การชดเชยสมดลุแสงขาว	.............. หนา้	94

d	 โหมดภาพ	................................. หนา้	81
e	 ความคมภาพ	 S *1	....................... หนา้	95 

ความตา่งส	ีu*1	......................... หนา้	96 
ความอิม่ส	ีt*1	.......................... หนา้	96
การไลโ่ทน	z*1	......................... หนา้	97 
ฟิลเตอรส์	ี F *1	........................... หนา้	97 
สโีมโนโครม	 T *1	........................ หนา้	98 
เอฟเฟกต	์ E *1	........................... หนา้	98 
ส	ี *1*2	................................... หนา้	53 
Color/Vivid	 *1*3	...................... หนา้	81 
เอฟเฟกต	์*1............................... หนา้	50 
ปรับละเอยีด*1	............................ หนา้	53

f	 พืน้ทีส่	ี...................................... หนา้	99
g	 ควบคมุแสงจา้และเงามดื	............. หนา้	100
h	 การก�าหนดฟังกช์นัปุ่ ม	................ หนา้	101

*1	หนา้จออาจตา่งออกไปเมือ่เลอืกโหมดภาพเป็นอารต์ฟิลเตอร์
*2	แสดงเมือ่เซต็เป็น	โหมดเลอืกสเีฉพาะสว่น
*3	แสดงเมือ่เซต็เป็นสรา้งสี

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 แผงควบคมุพเิศษ	LV	จะปรากฏขึน้
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดง
ผลของแผงควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	
[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	(หนา้	133)

•	 แผงควบคมุพเิศษ	LV	จะไมแ่สดงในโหมดภาพ
เคลือ่นไหว

250250 F5.6P 1023
1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

± 0

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

ISO ที�แนะนํา

เคอรเ์ซอร์

2 เลอืกรายการโดยใชปุ้่ ม	FGHI	และกดปุ่ ม	Q

3 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกตวัเลอืก

$
•	 คณุสามารถปรับการตัง้คา่ไดโ้ดยใชปุ้่ มหมนุหรอืการควบคมุแบบสมัผัส
•	 ส�าหรับการตัง้คา่เริม่ตน้ของแตล่ะตวัเลอืก	โปรดดทูี	่“คา่เริม่ตน้”	(หนา้	169)
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ตวัเลอืกกำรประมวลผล  (โหมดภำพ)
เลอืกวธิกีารประมวลผลภาพในระหวา่งการถา่ยภาพเพือ่เพิม่สสีนั	โทนส	ีและคณุสมบตัอิืน่	ๆ	เลอืก
จากโหมดภาพทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ตามหวัขอ้หรอืเเขา้กบัสไตลก์ารถา่ยภาพทีค่ณุตอ้งการ	ความ
เขม้	ความคมชดั	และการตัง้คา่อืน่	ๆ	สามารถปรับไดแ้ยกกนัส�าหรับแตล่ะโหมด	นอกจากนีค้ณุยงั
สามารถเพิม่เอฟเฟกตศ์ลิปะโดยใช	้อารต์ฟิลเตอร	์อารต์ฟิลเตอร	์ชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกเฟรม
เอฟเฟกตแ์ละอืน่	ๆ	ได	้การปรับคา่พารามเิตอรแ์ตล่ะตวัจะถกูจัดเก็บแยกตา่งหากส�าหรับแตล่ะ
โหมดภาพและ	อารต์ฟิลเตอร์
•	 รายการนีใ้ชร้ะหวา่งการถา่ยภาพนิง่และการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

1 กดปุ่ ม	Q	และใชปุ้่ ม	FG	เพือ่เลอืก	โหมดภาพ

2 เลอืกตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q

JJ KK

Natural

4:3

WB
AUTO

WB
AUTO

S-AFS-AF

ISO
AUTO

L F

P

4K

โหมดภาพ
�	ตวัเลอืกของโหมดถำ่ยภำพ

A i-Enhance กลอ้งจะปรับสแีละความเขม้เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุตามชนดิของ
วตัถ	ุ(หนา้	98)

B Vivid เลอืกสทีีส่ด

C Natural เลอืกสธีรรมชาติ

D Muted เลอืกภาพทีจ่ะแกไ้ขในภายหลงั

E Portrait เสรมิโทนสผีวิ

J โมโนโทน บนัทกึภาพดว้ยสโีมโนโครม	คณุสามารถใชเ้อฟเฟกตก์ารกรองสแีละ
เลอืกโทนส	ี(หนา้	98)

K ต ัง้คำ่เอง ปรับพารามเิตอรโ์หมดภาพเพือ่สรา้งโหมดภาพทีเ่ลอืกแบบก�าหนดเอง

v อ-ีพอรต์เทรต ลกัษณะผวิเรยีบเนยีน

c สรำ้งสี ปรับเฉดสแีละสใีหเ้หมาะกบัเจตนาสรา้งสรรคข์องคณุ
e ป็อปอำรต์*1

ใชก้ารตัง้คา่อารต์ฟิลเตอร	์นอกจากนี	้ยงัสามารถใชอ้ารต์เอฟเฟกต์

f ภำพนุม่*1

g สซีดีจำง
h โทนแสงออ่น
i ภำพเกรนแตก
j กลอ้งรเูข็ม
k ไดโอรำมำ
l ครอสโปรเซส
m ซเีปียนุม่
n โทนสเีกนิจรงิ
o คยีไ์ลน์
p สนี�ำ้
q ยอ้นยคุ
r โหมดเลอืกสเีฉพำะ*2

v บลชีบำยพำส

9 ฟิลม์อนิสแตนท์

ถ่ายภาพ
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*1	หลงัจากเลอืก	ป็อปอารต์I	หรอื	ภาพนุ่ม	โดยใชปุ้่ ม	HI	ใหก้ดปุ่ ม	INFO	เพือ่แสดงแถบเลือ่น
ส�าหรับการปรับละเอยีด	(หนา้	53)

*2	หลงัจากเลอืก	สบีางสว่น	โดยใช	้HI	ใหก้ดปุ่ ม	INFO	เพือ่แสดงวงแหวนส	ี(หนา้	53)

กำรปรบัสที ัง้หมด  (สรำ้งส)ี
สามารถปรับโทนสไีดท้ัง้หมด	30	โทนส	ีและความอิม่ส	ี8	ระดบั

1 กดปุ่ ม	Q	และใชปุ้่ ม	FG	เพือ่เลอืก โหมดภาพ

4:3

S-AFS-AF

ISO
AUTO

WB
AUTO

WB
AUTO

L F

P WB
AUTO

WB
AUTO

WB อตัโนมตั ิ

ปิด

W ใชส้โีทนอุน่

สมดลุแสงขาว

2 เลอืก	[สรา้งส]ี	โดยใช	้HI	แลว้กดปุ่ ม	INFO

3 ปรับความอิม่สแีละโทนสี
•	 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับโทนสี
•	 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงัเพือ่ปรับความอิม่สี
•	 หากตอ้งการเรยีกคนืเป็นคา่เริม่ตน้	ใหก้ดปุ่ ม	Q	คา้งไว ้

ColorColor

ViVid±0ViVid±0

RESETRESET OKHOLD

4 กดปุ่ ม	Q	เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
•	 นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

•	 ภาพจะบนัทกึเป็นรปูแบบ	RAW	+	JPEG	เมือ่เลอืก	[RAW]	ส�าหรับคณุภาพของภาพ	(หนา้	86)
•	 ภาพทีถ่า่ยโดยใช	้หรอื	[การถา่ยภาพซอ้น]	(หนา้	120)	จะถกูบนัทกึไวท้ีก่ารตัง้คา่	[Natural]
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กำรปรบัส ี (WB (สมดลุแสงขำว))
สมดลุแสงขาว	(WB)	สรา้งความมัน่ใจวา่วตัถสุขีาวในภาพทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้งจะออกมาเป็นสขีาว	
[AUTO]	เหมาะสมกบัสถานการณส์ว่นใหญ	่แตส่ามารถเลอืกคา่อืน่ๆ	ไดต้ามแหลง่ก�าเนดิแสง	เมือ่	
[AUTO]	ไมส่ามารถใหผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ	หรอืเมือ่ตอ้งการใหส้ใีนภาพแปลกไป

1 กดปุ่ ม	Q	และใชปุ้่ ม	FG	เพือ่เลอืก	สมดลุ 
แสงขาว

2 เลอืกตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q 4:3

S-AFS-AF

ISO
AUTO

WB
AUTO

WB
AUTO

L F

P WB
AUTO

WB
AUTO

WB อตัโนมตั ิ
ปิด

W ใชส้โีทนอุน่

4K
30p

สมดลุแสงขาว

โหมด WB อณุหภมูสิ ี สภำพแสง

สมดลุแสงขำว
อตัโนมตั ิ AUTO —

ส�าหรับสภาพแสงสว่นใหญ	่(เมือ่มสีว่นทีเ่ป็น
สขีาวอยูใ่นเฟรมภาพบนหนา้จอ)	ใชโ้หมดนี้
ส�าหรับการใชง้านทัว่ไป
•	เมือ่เลอืกตวัเลอืกนีไ้ว	้ใหก้ดปุ่ ม	INFO	และ
ใชปุ้่ ม	FGHI	หรอืปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอื
ดา้นหลงัเพือ่เลอืก	[เปิด]	หรอื	[ปิด]	ส�าหรับ	
[W	ใชส้โีทนอุน่]	(หนา้	135)

พรเีซ็ตสมดลุ 
แสงขำว

5 5300	K
ส�าหรับถา่ยภาพกลางแจง้ในวนัทีอ่ากาศแจม่ใส	
หรอืเกบ็ภาพสแีดงของดวงอาทติยต์ก	หรอืสใีน
การแสดงดอกไมไ้ฟ

N 7500	K ส�าหรับถา่ยภาพกลางแจง้ในรม่เงาในวนัที่
อากาศแจม่ใส

O 6000	K ส�าหรับถา่ยภาพกลางแจง้ในวนัทีเ่มฆมาก

1 3000	K ส�าหรับถา่ยภาพใตแ้สงหลอดไฟ

> 4000	K ส�าหรับถา่ยภาพใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนต์

n 5500	K ส�าหรับถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช

สมดลุแสงขำว 
One-touch

P/ 
Q/ 
W/ 
X

อณุหภมูสิทีีต่ัง้คา่
โดยสมดลุแสงขาว	
One-touch

กดปุ่ ม	INFO	เพือ่วดัสมดลุแสงขาวโดยใช ้
เป้าสขีาวหรอืสเีทาเมือ่ใชแ้ฟลชหรอืแหลง่
ก�าเนดิแสงอืน่ๆ	ทีไ่มท่ราบประเภท	หรอื
เมือ่ถา่ยภาพภายใตแ้สงสวา่งทีผ่สมกนั	
g	“สมดลุแสงขาว	One-touch”	(หนา้	84)

สมดลุแสงขำว
ก�ำหนดเอง CWB 2000	K – 14000	K หลงักดปุ่ ม	INFO	ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก

อณุหภมูสิ	ีแลว้กดปุ่ ม	Q
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สมดลุแสงขำว One-touch
วดัสมดลุแสงขาวโดยตกีรอบกระดาษหรอืวตัถสุขีาวอืน่ๆ	ใตแ้สงทีจ่ะใชใ้นภาพถา่ยสดุทา้ย	ซึง่จะเป็น
ประโยชนข์ณะถา่ยภาพวตัถใุตแ้สงธรรมชาต	ิรวมทัง้แหลง่ก�าเนดิแสงตา่งๆ	ทีม่อีณุหภมูสิตีา่งกนั

1 เลอืก	[P],	[Q],	[W]	หรอื	[X]	(สมดลุแสงขาว	One-touch	1,	2,	3	หรอื	4)	
และกดปุ่ ม	INFO

2 ถา่ยภาพกระดาษไรส้	ี(สขีาวหรอืสเีทา)
•	 จัดกรอบกระดาษเพือ่ใหก้รอบเต็มจอภาพและไมม่เีงาบงั
•	 หนา้จอสมดลุแสงขาว	One-touch	จะปรากฏขึน้

3 เลอืก	[ใช]่	และกดปุ่ ม	Q
•	 คา่ใหมจ่ะถกูบนัทกึไวเ้ป็นตวัเลอืกสมดลุแสงขาวทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้
•	 คา่ใหมจ่ะถกูจัดเกบ็ไวจ้นกวา่จะมกีารวดัสมดลุแสงขาว	One-touch	อกีครัง้	การปิดสวติชก์ลอ้ง
จะไมท่�าใหข้อ้มลูถกูลบ

กำรเลอืกโหมดโฟกสั  (โหมด AF)
คณุสามารถเลอืกวธิกีารโฟกสั	(โหมดโฟกสั)	คณุสามารถเลอืกวธิกีารโฟกสัแยกกนัส�าหรับโหมด
ภาพนิง่และโหมดภาพเคลือ่นไหว

1 กดปุ่ ม	Q	และใชปุ้่ ม	FG	เพือ่เลอืก	โหมด	AF

S-AFS-AF
4:3

WB
AUTO

WB
AUTO

ISO
AUTO

L F

P S-AFS-AF C-AFC-AF MFMF S-AFS-AF
MF

C-AFC-AF
TR

AF คร ั�งเดยีว 4K

โหมด	AF

2 เลอืกตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q

S-AF  
(AF	ทลีะภาพ)

กลอ้งจะโฟกสัหนึง่ครัง้เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่	เมือ่ล็อคโฟกสัไว ้
แลว้	เสยีงป๊ิบจะดงัขึน้	และเครือ่งหมายยนืยนั	AF	และกรอบเป้า	AF	จะ
สวา่งขึน้	โหมดนีเ้หมาะส�าหรับถา่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ิง่กบัทีห่รอืวตัถทุีม่กีาร
เคลือ่นไหวจ�ากดั

C-AF  
(AF	ตอ่เนือ่ง)

กลอ้งจะโฟกสัซ�้าเมือ่ยงัคงกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว	้เมือ่วตัถอุยู่
ในโฟกสั	เครือ่งหมายยนืยนั	AF	จะสวา่งขึน้บนจอภาพ	และเสยีงป๊ิบจะดงั
ขึน้เมือ่ล็อคโฟกสัในครัง้แรก	 
แมว้า่วตัถเุคลือ่นไหวหรอืคณุเปลีย่นองคป์ระกอบของภาพ	กลอ้งจะยงัคง
พยายามโฟกสัตอ่ไป

MF  
(โฟกสัดว้ยตวัเอง)

ฟังกช์นันีจ้ะท�าใหค้ณุสามารถ
โฟกสัต�าแหน่งใดกไ็ดด้ว้ยตวั
เองโดยใชง้านวงแหวนโฟกสั
บนเลนส์

ใกล ้

วงแหวน
โฟกสั

)
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S-AF+MF  
(ใชโ้หมด	S-AF	และโหมด	
MF	พรอ้มกนั)

หลงักดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัในโหมด	[S-AF]	คณุสามารถ
หมนุวงแหวนโฟกสัเพือ่ปรับละเอยีดโฟกสัดว้ยตวัเอง

C-AF+TR  
(AF	ตดิตาม)

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั	จากนัน้กลอ้งจะตดิตามและรักษา
โฟกสัไวท้ีว่ตัถปัุจจบุนัขณะยงัคงกดชตัเตอรค์า้งไวใ้นต�าแหน่งนี้
•	เป้า	AF	จะแสดงเป็นสแีดงหากกลอ้งไมส่ามารถตดิตามวตัถไุดอ้กี
ตอ่ไป	ปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร	์จากนัน้ก�าหนดกรอบวตัถอุกีครัง้	และกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

•	 กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกสัไดห้ากวตัถมุแีสงนอ้ย	ถกูหมอกหรอืควนับงั	หรอืไมม่คีวามตา่งสี
•	 โหมด	AF	ไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่คณุใชเ้ลนสร์ะบบ	Four	Thirds
•	 โหมด	AF	จะใชไ้มไ่ดเ้มือ่ตัง้เลนส	์MF	focus	clutch	เป็น	MF
•	 หากเลอืก	[MF],	[C-AF]	หรอื	[C-AF+TR]	ในโหมด	P,	A,	S,	M,	n	หรอื	ART	จะสามารถลัน่
ชตัเตอรไ์ดแ้มว้า่กลอ้งจะไมไ่ดโ้ฟกสัอยูก่ต็าม

•	 หากเลอืก	[C-AF]	หรอื	[C-AF+TR]	ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่โดยกดคา้งไวเ้พือ่ท�าใหก้ลอ้งโฟกสั
วตัถชุัว่ขณะหนึง่	แลว้จงึกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

•	 หากคณุใชง้านซมูระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่งเมือ่เลอืก	[C-AF]	หรอื	[C-AF+TR]	โฟกสัอาจเลือ่น
ออกจากวตัถุ

•	 หากถา่ยภาพบคุคลทีเ่คลือ่นไหวอยา่งรวดเร็วในโหมดการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง	เมือ่เลอืก	[C-AF]	ขอ
แนะน�าใหค้ณุเลอืก	[N	ปิดโฟกสัใบหนา้]	(หนา้	73)

•	 หากถา่ยภาพวตัถทุีเ่คลือ่นไหวเร็วในโหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่งเมือ่เลอืก	[C-AF+TR]	โฟกสัอาจเลือ่น
ออกจากวตัถุ

$
•	 ทา่นสามารถเลอืกวธิกีารโฟกสัไดใ้นเมนูก�าหนดเอง	G g	“AEL/AFL”	(หนา้	138)
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กำรต ัง้คำ่สดัสว่นภำพ
เลอืกอตัราสว่นความกวา้งตอ่ความสงูส�าหรับรปูภาพตามความตอ้งการหรอืเป้าหมายของคณุ
ส�าหรับการพมิพห์รอืสิง่อืน่	ๆ	นอกเหนอืจากอตัราสดัสว่นภาพ	(ความกวา้งตอ่ความสงู)	มาตรฐาน
เทา่กบั	[4:3]	กลอ้งยงัมกีารตัง้คา่	[16:9],	[3:2],	[1:1]	และ	[3:4]

1 กดปุ่ ม	Q	และใชปุ้่ ม	FG	เพือ่เลอืก	สดัสว่นภาพ

2 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกคา่แลว้กดปุ่ ม	Q

4:3 16:9 3:2 1:1 3:4

5184x3888

4:3

WB
AUTO

WB
AUTO

S-AFS-AF

ISO
AUTO

L F

P

4K

มมุมองภาพ

•	 สามารถตัง้คา่มมุมองภาพส�าหรับภาพนิง่เทา่นัน้
•	 ภาพ	JPEG	จะถกูบนัทกึในอตัราสดัสว่นภาพทีเ่ลอืก	ภาพ	RAW	มขีนาดเทา่กบัเซนเซอรภ์าพและ
บนัทกึดว้ยอตัราสดัสว่นภาพ	4:3	พรอ้มกบัแท็กระบอุตัราสดัสว่นภาพทีเ่ลอืก	การครอบตดัทีร่ะบอุตัรา
สดัสว่นภาพทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้เมือ่มกีารดภูาพยอ้นหลงั

กำรเลอืกคณุภำพของภำพ  (คณุภำพของภำพนิง่, KK)
คณุสามารถตัง้คา่โหมดคณุภาพของภาพส�าหรับภาพนิง่	เลอืกคณุภาพทีเ่หมาะส�าหรับการใชง้าน	
(เชน่	ส�าหรับการประมวลผลบนคอมพวิเตอร	์การใชง้านบนเว็บไซต	์ฯลฯ)

1 กดปุ่ ม	Q	และใชปุ้่ ม	FG	เพือ่เลอืก	(คณุภาพของ
ภาพนิง่,	KK)

5184x3888

4:3

S-AFS-AF

ISO
AUTO

WB
AUTO

WB
AUTO

L F

L SFSFRAW FL NL NMP 1023+RAW+RAW
L SFSF

4K

คณุภาพของภาพนิง่

2 เลอืกตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q
•	 เลอืกจากโหมด	JPEG	(YSF,	YF,	YN	และ	XN)	และ	RAW	เลอืกตวัเลอืก	JPEG+RAW	เพือ่
บนัทกึทัง้ภาพ	JPEG	และ	RAW	ในการถา่ยแตล่ะครัง้	โหมด	JPEG	รวมขนาดภาพ	(Y,	X	และ	
W)	และอตัราสว่นการบบีอดั	(SF,	F	และ	N)	เขา้ดว้ยกนั

•	 เมือ่ตอ้งการเลอืกโหมดอืน่รวมกนันอกเหนอืจาก	YSF,	YF,	YN	และ	XN	ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่	
[K	ตัง้คา่]	(หนา้	135)	ในเมนูก�าหนดเอง

ขอ้มลูภำพ RAW
ภาพ	RAW	จะประกอบไปดว้ยขอ้มลูภาพซึง่ยงัไมไ่ดรั้บการประมวลผลในสว่นของการตัง้คา่ตา่งๆ	
อยา่ง	การชดเชยแสงและ	White	Balance	ซึง่จะตอ้งไดรั้บการด�าเนนิการตอ่ไป	ภาพดงักลา่วถอืเป็น
ขอ้มลูดบิส�าหรับภาพซึง่จะไดรั้บการด�าเนนิการหลงัการถา่ยภาพ	ไฟลภ์าพ	RAW:

 - นามสกลุของไฟลค์อื	“.orf”
 - ไมส่ามารถดไูดโ้ดยใชก้ลอ้งถา่ยรปูอืน่
 - สามารถดบูนคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยใชซ้อฟตแ์วรส์�าหรับแตง่ภาพ	Olympus	Workspace
 - สามารถบนัทกึเป็นไฟลป์ระเภท	JPEG	โดยใช	้[แกไ้ขภาพ	RAW]	(หนา้	126)	ตวัเลอืกการรทีชัใน
เมนูตา่งๆ

 g	“การรทีชัภาพ	(แกไ้ข)”	(หนา้	126)
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กำรเลอืกคณุภำพของภำพ  (คณุภำพของภำพเคลือ่นไหว, nK)
เลอืกตวัเลอืกคณุภาพของภาพทีใ่ชไ้ด	้ส�าหรับท�าการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว	เมือ่เลอืกตวัเลอืก	ให ้
พจิารณาวา่จะใชภ้าพเคลือ่นไหวดงักลา่วอยา่งไร:	ยกตวัอยา่ง	เชน่คณุก�าลงัวางแผนทีจ่ะประมวล
ผลภาพเคลือ่นไหวในคอมพวิเตอร	์หรอืมวีตัถปุระสงคใ์นการอปัโหลดไปยงัเว็บไซตห์รอืไม?่

1 กดปุ่ ม	Q	และใชปุ้่ ม	FG	เพือ่เลอืก	(คณุภาพของ
ภาพเคลือ่นไหว,	nK)

2 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกคา่แลว้กดปุ่ ม	Q

3840×2160 30p

4:3

WB
AUTO

WB
AUTO

S-AFS-AF

ISO
AUTO

L F

P 1:02:03

4K

4K

4K

คณุภาพของภาพเคลือ่นไหว

�	ตวัเลอืกคณุภำพของภำพเคลือ่นไหวทีใ่ชไ้ด้
ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดส้�าหรับคณุภาพของภาพเคลือ่นไหวจะแตกตา่งกนัไปตามโหมดภาพเคลือ่นไหว	
(หนา้	67)	และตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวส้�าหรับ	[เฟรมเรตของวดิโีอ]	และ	[บติเรตของวดิโีอ]	ในเมนู
วดิโีอ	(หนา้	125)
•	 เมือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีจ่ะใชด้บูนโทรทศัน	์ใหเ้ลอืกอตัราเฟรมทีต่รงกบัมาตรฐานวดิโีอในอปุกรณ	์
มฉิะนัน้ภาพเคลือ่นไหวจะเลน่ไดไ้มร่าบรืน่	มาตรฐานวดิโีอจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะประเทศหรอื
ภมูภิาค:	ซึง่บางทีจ่ะใชร้ะบบ	NTSC	และทีอ่ืน่ๆ	จะใชร้ะบบ	PAL

 - เมือ่ถา่ยภาพส�าหรับแสดงบนอปุกรณร์ะบบ	NTSC	ใหเ้ลอืก	60p	(30p)
 - เมือ่ถา่ยภาพส�าหรับแสดงบนอปุกรณร์ะบบ	PAL	ใหเ้ลอืก	50p	(25p)

คณุสำมำรถใชต้วัเลอืกตอ่ไปนีไ้ดเ้มือ่หมนุปุ่ มหมนุปรบัโหมดไปทีต่�ำแหนง่อืน่ทีไ่มใ่ช ่n:

คณุภำพของภำพเคลือ่นไหว องคป์ระกอบคณุภำพของภำพเคลือ่นไหว

3840×2160	30p

เลอืกขนาดเฟรม,	บติเรต	และเฟรมเรตทีต่อ้งการ
1 2

3
1	 ขนาดเฟรม
	 4K	 :	3840×2160
	 FHD	 :	1920×1080
	 HD	 :	1280×720
2	 บติเรต	(อตัตราการบบีอดัภาพ)*1
	 SF	(Super	Fine),	F	(Fine),	N	(Normal)
3	 เฟรมเรต
	 30p	(60p),	25p	(50p),	24p

3840×2160	25p

3840×2160	24p

1920×1080	Super	Fine	60p

1920×1080	Super	Fine	30p

1280×720	Super	Fine	30p

1920×1080	Fine	60p

1920×1080	Fine	30p

1280×720	Fine	30p

1920×1080	Normal	60p

1920×1080	Normal	30p
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คณุภำพของภำพเคลือ่นไหว องคป์ระกอบคณุภำพของภำพเคลือ่นไหว

1280×720	Normal	30p

เลอืกขนาดเฟรม,	บติเรต	และเฟรมเรตทีต่อ้งการ
1 2

3
1	 ขนาดเฟรม
	 4K	 :	3840×2160
	 FHD	 :	1920×1080
	 HD	 :	1280×720
2	 บติเรต	(อตัตราการบบีอดัภาพ)*1
	 SF	(Super	Fine),	F	(Fine),	N	(Normal)
3	 เฟรมเรต
	 30p	(60p),	25p	(50p),	24p

1920×1080	Super	Fine	50p

1920×1080	Super	Fine	25p

1280×720	Super	Fine	25p

1920×1080	Fine	50p

1920×1080	Fine	25p

1280×720	Fine	25p

1920×1080	Normal	50p

1920×1080	Normal	25p

1280×720	Normal	25p

1920×1080	Super	Fine	24p

1280×720	Super	Fine	24p

1920×1080	Fine	24p

1280×720	Fine	24p

1920×1080	Normal	24p

1280×720	Normal	24p

*1	ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงบติเรตไดเ้มือ่ขนาดเฟรมคอื	[4K]



ถ
ำ่ย

ภ
ำพ

2

89TH

สำมำรถใชง้ำนตวัเลอืกดงัตอ่ไปนีเ้ม ือ่เลอืกโหมดภำพเคลือ่นไหวเป็น [4K] *2:

คณุภำพของภำพเคลือ่นไหว องคป์ระกอบคณุภำพของภำพเคลือ่นไหว

3840×2160	30p

เลอืกขนาดเฟรมและเฟรมเรตทีต่อ้งการ
1

2
1	 ขนาดเฟรม
	 4K	 :	3840×2160
2	 เฟรมเรต
	 30p,	25p,	24p

3840×2160	25p

3840×2160	24p

*2	ไมส่ามารถเปลีย่นบติเรตได ้

สำมำรถใชง้ำนตวัเลอืกดงัตอ่ไปนีเ้ม ือ่เลอืกโหมดภำพเคลือ่นไหวเป็น [High-Speed] *3:

คณุภำพของภำพเคลือ่นไหว องคป์ระกอบคณุภำพของภำพเคลือ่นไหว

1280×720	HighSpeed	120fps

1

2
1	 ขนาดเฟรม
	 HD	 :	1280×720
2	 เฟรมเรต
	 120fps

*3	ไมส่ามารถเปลีย่นจ�านวนเฟรมและบติเรตได ้
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สำมำรถใชง้ำนตวัเลอืกดงัตอ่ไปนีเ้ม ือ่เลอืกโหมดภำพเคลือ่นไหวเป็น [มำตรฐำน]:

คณุภำพของภำพเคลือ่นไหว องคป์ระกอบคณุภำพของภำพเคลือ่นไหว

1920×1080	Super	Fine	60p

เลอืกขนาดเฟรม,	บติเรต	และเฟรมเรตทีต่อ้งการ
1 2

3
1	 ขนาดเฟรม
	 FHD	 :	1920×1080
	 HD	 :	1280×720
2	 บติเรต	(อตัราการบบีอดัภาพ)
	 SF	(Super	Fine),	F	(Fine),	N	(Normal)
3	 เฟรมเรต
	 30p	(60p),	25p	(50p),	24p

1920×1080	Super	Fine	30p

1280×720	Super	Fine	30p

1920×1080	Fine	60p

1920×1080	Fine	30p

1280×720	Fine	30p

1920×1080	Normal	60p

1920×1080	Normal	30p

1280×720	Normal	30p

1920×1080	Super	Fine	50p

1920×1080	Super	Fine	25p

1280×720	Super	Fine	25p

1920×1080	Fine	50p

1920×1080	Fine	25p

1280×720	Fine	25p

1920×1080	Normal	50p

1920×1080	Normal	25p

1280×720	Normal	25p

1920×1080	Super	Fine	24p

1280×720	Super	Fine	24p

1920×1080	Fine	24p

1280×720	Fine	24p

1920×1080	Normal	24p

1280×720	Normal	24p

•	 ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึในรปูแบบ	MPEG-4	AVC/H.264	ขนาดสงูสดุของแตล่ะไฟลจ์ะถกูจ�ากดั
อยูท่ี	่4	GB	เวลาการบนัทกึสงูสดุของภาพเคลือ่นไหวแตล่ะไฟลจ์ะถกูจ�ากดัอยูท่ี	่29	นาที

•	 การบนัทกึอาจสิน้สดุลงกอ่นครบระยะเวลาบนัทกึสงูสดุ	ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทการด์ทีใ่ช ้
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เลอืกโหมดกำรรบัแสง  
 (n โหมด (โหมดกำรเปิดรบัแสงส�ำหรบัภำพเคลือ่นไหว))
ทา่นสามารถสรา้งภาพเคลือ่นไหวทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากเอฟเฟกตท์ีม่ใีนโหมด	P,	A,	S	และ	M	ตวั
เลอืกนีจ้ะมผีลเมือ่หมนุปุ่ มหมนุปรับโหมดไปที	่n

1 หมนุแป้นหมนุปรับโหมดไปที	่n

2 กดปุ่ ม	Q	และใชปุ้่ ม	FG	เพือ่เลอืกโหมด	
(Exposure)	ภาพเคลือ่นไหว

3 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกคา่แลว้กดปุ่ ม	Q

WB
AUTO

WB
AUTO

C-AFC-AF

ISO
AUTO

P
L F

โปรแกรมอตัโนมตั ิ

P A S M

4K

โหมด	(Exposure)	ภาพเคลือ่นไหว	

P คา่แสงจะถกูปรับโดยอตัโนมตัติามความสวา่งของวตัถตุน้แบบ
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับชดเชยแสง

A การแสดงฉากหลงัจะเปลีย่นโดยการตัง้คา่รรัูบแสง
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับชดเชยแสง	และปุ่ มหมนุดา้นหลงัเพือ่ปรับคา่รรัูบแสง

S
ความเร็วชตัเตอรจ์ะสง่ผลตอ่การปรากฏของวตัถุ
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่ปรับชดเชยแสง	และปุ่ มหมนุดา้นหลงัเพือ่ปรับความเร็วชตัเตอร์
สามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรต์ัง้แต	่1/24	วนิาทถีงึ	1/4000	วนิาที

M

คณุสามารถตัง้คา่รรัูบแสงและความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตวัเอง
ใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้เพือ่เลอืกคา่รรัูบแสง	และปุ่ มหมนุดา้นหลงัเพือ่เลอืกความเร็วชตัเตอร์
สามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรต์ัง้แต	่1/24	วนิาทถีงึ	1/4000	วนิาที
คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสงดว้ยตวัเองเป็นคา่ตัง้แต	่ISO	200	ถงึ	6400

•	 สามารถลดเฟรมเบลอทีเ่กดิจากปัจจัยตา่งๆ	เชน่	วตัถเุคลือ่นไหวในขณะทีเ่ปิดชตัเตอรไ์ด	้โดยการ
เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีใ่ชไ้ดท้ีเ่ร็วทีส่ดุ

•	 ความเร็วชตัเตอรข์ัน้ต�า่จะเปลีย่นแปลงตามจ�านวนเฟรมของโหมดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

%
•	 คณุสามารถเลอืกฟังกช์นัทีแ่สดงปุ่ มดา้นหนา้และดา้นหลงั	g	[ฟังกช์ัน่ของ	Dial]	(หนา้	132)
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กำรปรบัปรมิำณแสงแฟลช  (ควบคมุควำมเขม้ของแสงแฟลช)
สามารถปรับปรมิาณแสงแฟลชไดห้ากทา่นคดิวา่วตัถไุดรั้บแสงมากเกนิไปหรอืนอ้ยเกนิไป	แมว้า่
ระดบัแสงในสว่นทีเ่หลอืของเฟรมจะพอดแีลว้กต็าม

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[x]	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกคา่แลว้กดปุ่ ม	Q
250250 F5.6P 1023

1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

± 0

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

ควบคมุความเขม้ของแสงแฟลช

•	 การตัง้คา่นีไ้มม่ผีลเมือ่ตัง้คา่โหมดควบคมุแฟลชส�าหรับหน่วยแฟลชภายนอกเป็น	MANUAL
•	 การเปลีย่นแปลงความเขม้แสงแฟลชทีท่�ากบัแฟลชภายนอกจะถกูเพิม่ไปยงัการเปลีย่นแปลงทีท่�ากบั
กลอ้ง
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กำรลดอำกำรกลอ้งส ัน่  (ป้องกนัภำพส ัน่)
คณุสามารถลดอาการกลอ้งสัน่ทีเ่กดิขึน้ขณะถา่ยภาพในสภาพแสงนอ้ยหรอืถา่ยดว้ยก�าลงัขยายสงู
ระบบป้องกนัภาพสัน่เริม่ท�างานเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[ป้องกนัภาพสัน่]	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 เลอืกตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q
250250 F5.6P 1023

1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

± 0

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

Kป้องกนัภาพส ั�น

n	ป้องกนั
ภาพสัน่

K	ป้องกนั
ภาพสัน่

ภำพนิง่ 
(S-IS)

S-IS	Off ระบบป้องกนัภาพสัน่ปิด

S-IS	On กลอ้งตรวจหาทศิทางการแพนกลอ้ง	และน�าระบบป้องกนัภาพสัน่ที ่
เหมาะสมมาใช ้

ภำพเคลือ่นไหว 
(M-IS)

M-IS	Off ระบบป้องกนัภาพสัน่ปิด

M-IS	
กลอ้งจะใชท้ัง้การแกไ้ขดว้ยการเลือ่นเซนเซอร	์(VCM)	และการแกไ้ข
แบบอเิล็กทรอนกิส์

M-IS	
กลอ้งจะใชก้ารแกไ้ขดว้ยการเลือ่นเซนเซอร	์(VCM)	เทา่นัน้
ไมใ่ชก้ารแกไ้ขแบบอเิล็กทรอนกิส์

•	 ขอบของเฟรมภาพจะถกูตดัออกเมือ่เลอืก	[M-IS	 ]	พืน้ทีใ่นการบนัทกึจะเเคบลง
•	 ระบบป้องกนัภาพสัน่ไมส่ามารถแกไ้ขอาการกลอ้งสัน่ทีม่ากเกนิไป	หรอือาการกลอ้งสัน่ทีเ่กดิขึน้ขณะ
ตัง้ความเร็วชตัเตอรไ์วท้ีค่วามเร็วต�า่สดุ	ในกรณีนี	้แนะน�าใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

•	 เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้ง	ใหต้ัง้	[ป้องกนัภาพสัน่]	ไปที	่[S-IS	Off]/[M-IS	Off]
•	 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่สีวติชฟั์งกช์นัป้องกนัภาพสัน่	กลอ้งจะใหค้วามส�าคญักบัการตัง้คา่ดา้นเลนส์
•	 คณุอาจไดย้นิเสยีงการท�างานหรอืการสัน่เมือ่เปิดใชง้านระบบป้องกนัภาพสัน่

กำรใชเ้ลนสอ์ืน่นอกเหนอืจำกเลนสร์ะบบ Micro Four Thirds/Four Thirds
คณุสามารถใชข้อ้มลูความยาวโฟกสัเพือ่ลดกลอ้งสัน่ขณะถา่ยภาพดว้ยเลนสท์ีไ่มใ่ชเ่ลนสร์ะบบ	Micro	
Four	Thirds	หรอื	Four	Thirds
•	 กดปุ่ ม	INFO	เมือ่เลอืก	[ป้องกนัภาพสัน่]	แลว้ใชปุ้่ ม	FGHI	เพือ่เลอืกความยาวโฟกสั	แลว้กด
ปุ่ ม	Q

•	 เลอืกความยาวโฟกสัระหวา่ง	0.1	มม.	และ	1000.0	มม.
•	 เลอืกคา่ทีต่รงกบัคา่ทีพ่มิพไ์วบ้นเลนส์
•	 การเลอืก	[รเีซต็]	(พืน้ฐาน)	ในเมนูถา่ยภาพ	1	จะไมร่เีซต็ความยาวโฟกสั
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กำรปรบัสมดลุแสงขำวแบบละเอยีด  (กำรชดเชยสมดลุแสงขำว)
คณุสามารถตัง้คา่และปรับคา่ชดเชยโดยละเอยีดส�าหรับทัง้สมดลุแสดงขาวอตัโนมตัแิละสมดลุ
แสงขาวทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้
กอ่นด�าเนนิการ	ใหเ้ลอืกตวัเลอืกสมดลุแสงขาวเพือ่การปรับอยา่งละเอยีด	g	“การปรับส	ี(WB	
(สมดลุแสงขาว))”	(หนา้	83)

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 เลอืกการชดเชยสมดลุแสงขาวโดยใชปุ้่ ม	FGHI	แลว้
กดปุ่ ม	Q

3 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกแกน

4 เลอืกคา่โดยใชปุ้่ ม	FG	และกดปุ่ ม	Q

WB

250250 F5.6P 1023
1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

± 0

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

x อตัโนมตั ิ

การชดเชยสมดลุแสงขาว

ส�ำหรบักำรชดเชยบนแกน A (สแีดง-สฟ้ีำ)
เลือ่นแถบไปตามทศิทาง	+	เพือ่เนน้โทนสแีดง	และเลือ่นไปตามทศิทาง	–	เพือ่เนน้โทนสฟ้ีา

ส�ำหรบักำรชดเชยบนแกน G (สเีขยีว-สมีว่งแดง)
เลือ่นแถบไปตามทศิทาง	+	เพือ่เนน้โทนสเีขยีว	และเลือ่นไปตามทศิทาง	–	เพือ่เนน้โทนสมีว่ง
แดง

•	 การเลอืก	[รเีซต็]	(พืน้ฐาน)	ในเมนูถา่ยภาพ	1	จะไมร่เีซต็คา่ทีเ่ลอืก



ถ
ำ่ย

ภ
ำพ

2

95TH

กำรเลอืกวธิที ีก่ลอ้งวดัควำมสวำ่ง  (โหมดวดัแสง)
คณุสามารถเลอืกวา่จะใหก้ลอ้งวดัความสวา่งของวตัถอุยา่งไร

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[โหมดวดัแสง]	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 เลอืกตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q
250250 F5.6P 1023

1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

โหมดวดัแสง

โหมดวดัแสง

p วดัแสง ESP ดจิติอล

วดัคา่รับแสงใน	324	พืน้ทีข่องเฟรมและปรับคา่รับแสงใหด้ทีีส่ดุ
ส�าหรับฉากปัจจบุนัหรอืวตัถทุีเ่ป็นบคุคล	(หากเลอืกตวัเลอืกอืน่
นอกเหนอืจาก	[ปิด]	ไวส้�าหรับ	[Iโฟกสัใบหนา้])	แนะน�าใหใ้ช ้
โหมดนีส้�าหรับการใชง้านทัว่ไป

H
วดัแสงแบบเฉลีย่
กลำงภำพ

ใหค้า่วดัแสงโดยเฉลีย่ระหวา่งวตัถแุละแสงพืน้หลงั	
โดยใหน้�้าหนักทีว่ตัถตุรงกลางภาพมากกวา่

I วดัแสงเฉพำะจดุ
วดัแสงพืน้ทีเ่ล็กๆ	(ประมาณ	2%	ของเฟรม)	โดย
หนักลอ้งไปทางวตัถทุีต่อ้งการวดัแสง	คา่รับแสงจะ
ถกูปรับตามความสวา่งของจดุทีว่ดัแสง

IHI วดัแสงเฉพำะจดุ 
(แสงสวำ่งจำ้)

เพิม่คา่รับแสงของการวดัแสงเฉพาะจดุ	เพือ่ท�าใหแ้น่ใจวา่เมือ่ถา่ย
วตัถสุวา่งแลว้ภาพจะออกมาสวา่ง

ISH วดัแสงเฉพำะจดุ 
(เงำมดื)

ลดคา่รับแสงของการวดัแสงเฉพาะจดุ	เพือ่ท�าใหแ้น่ใจวา่เมือ่ถา่ย
วตัถมุดืแลว้ภาพจะออกมามดื

กำรปรบัควำมคมชดัแบบละเอยีด  (ควำมคมภำพ)
ปรับความคมชดัของภาพถา่ย	เสน้รอบนอกจะถกูเนน้เพือ่ท�าใหภ้าพคมและชดัเจน	การตัง้คา่จะถกู
จัดเกบ็แยกตา่งหากส�าหรับแตล่ะโหมดภาพถา่ย
•	 การปรับอาจไมส่ามารถใชไ้ด	้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[ความคมชดั]	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 ปรับความคมชดัโดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q

ความคมภาพ

250250 F5.6P 1023
1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

ความคมชดั
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กำรปรบัควำมตำ่งสแีบบละเอยีด  (ควำมตำ่งส)ี
ปรับความเขม้ของภาพถา่ย	การเพิม่ความเขม้จะเพิม่ความแตกตา่งระหวา่งบรเิวณทีส่วา่งและ
มดืส�าหรับภาพทีแ่ข็งและชดัเจนมากขึน้	การตัง้คา่จะถกูจัดเกบ็แยกตา่งหากส�าหรับแตล่ะโหมด
ภาพถา่ย
•	 การปรับอาจไมส่ามารถใชไ้ด	้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[ความตา่งส]ี	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 ปรับความตา่งสโีดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q

ความตา่งสี

250250 F5.6P 1023
1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

ความตา่งสี

กำรปรบัควำมอิม่สแีบบละเอยีด  (ควำมอิม่ส)ี
ปรับความอิม่ตวัของส	ีการเพิม่ความอิม่ตวัของสที�าใหภ้าพมคีวามสดใสมากขึน้	การตัง้คา่จะถกูจัด
เก็บแยกตา่งหากส�าหรับแตล่ะโหมดภาพถา่ย
•	 การปรับอาจไมส่ามารถใชไ้ด	้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[ความอิม่ส]ี	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 ปรับความอิม่สโีดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q

ความอิม่สี

250250 F5.6P 1023
1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

ความอิ�มสี
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กำรปรบัโทนมดืสวำ่งหรอืไลแ่สงเงำแบบละเอยีด  (กำรไลโ่ทน)
ปรับความสวา่งสแีละการแรเงา	ท�าใหภ้าพออกมาใกลเ้คยีงกบัสิง่ทีค่ณุจนิตนาการ	ตวัอยา่งเชน่	
การท�าใหภ้าพดสูวา่งขึน้ทัง้หมด	การตัง้คา่จะถกูจัดเกบ็แยกตา่งหากส�าหรับแตล่ะโหมดภาพถา่ย
•	 การปรับอาจไมส่ามารถใชไ้ด	้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[การไลโ่ทน]	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 ปรับโทนสโีดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q

การไลโ่ทน

250250 F5.6P 1023
1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

การไลโ่ทน

z Auto  
(ปรบัเงำแสงหรอืสว่นมดื)

แบง่ภาพออกเป็นบรเิวณตา่งๆ	อยา่งละเอยีดและปรับความสวา่งแยกกนั
ส�าหรับแตล่ะบรเิวณ	ใชไ้ดผ้ลดกีบัภาพทีม่พีืน้ทีท่ีม่คีวามตา่งสมีากท�าให ้
สขีาวดสูวา่งเกนิไปหรอืสดี�าดมูดืเกนิไป

z Normal  
(กำรไลโ่ทนปกต)ิ การแรเงาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	แนะน�าในทกุสถานการณ์

z High  
(กำรไลโ่ทนสว่นสวำ่ง) ใชโ้ทนทีเ่หมาะส�าหรับวตัถทุีส่วา่ง

z Low  
(กำรไลโ่ทนสว่นมดื) ใชโ้ทนทีเ่หมาะส�าหรับวตัถทุีม่ดื

กำรใชฟิ้ลเตอรเ์อฟเฟกตก์บัภำพโมโนโครม  (ฟิลเตอรส์)ี
คณุสามารถเพิม่เอฟเฟกตฟิ์ลเตอรส์ไีดเ้มือ่เลอืก	[โมโนโทน]	ส�าหรับโหมดภาพถา่ย	(หนา้	81)	
ฟิลเตอรส์จีะท�าใหว้ตัถสุวา่งขึน้หรอืเพิม่ความเขม้ขึน้โดยขึน้อยูก่บัสขีองวตัถ	ุสสีม้เพิม่ความเขม้
กวา่สเีหลอืง	สแีดงเพิม่ความเขม้มากกวา่สสีม้	สเีขยีวเป็นทางเลอืกทีด่สี�าหรับการถา่ยภาพบคุคล
และสิง่ทีเ่หมอืนกนั

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[ฟิลเตอรส์]ี	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 เลอืกตวัเลอืกโดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q

โหมดภาพ

 NF

250250 F5.6

Normal

P 1023
1:02:03

NT
S-AF

F

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

A ± 0

± 0.0

S ± 0 ± 0

sRGB

G ± 0

30p
4K

Monotone
ฟิลเตอรส์ ี

ฟิลเตอรส์ี

N:ไมม่ ี ใหภ้าพสขีาวด�าปกติ

Ye:เหลอืง สรา้งกอ้นเมฆสขีาวทีก่�าหนดอยา่งชดัเจนดว้ยทอ้งฟ้าสคีรามตามธรรมชาติ

Or:สม้ เนน้สใีนทอ้งฟ้าสคีรามและดวงอาทติยต์กเล็กนอ้ย

R:แดง เนน้สใีนทอ้งฟ้าสคีรามและความสวา่งของไมด้อกสแีดงเขม้

G:เขยีว เนน้รมิฝีปากสแีดงและใบไมส้เีขยีว
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กำรปรบัโทนสขีองภำพโมโนโครม  (สโีมโนโครม)
เพิม่	โทนสเีป็นภาพ	ขาว-ด�า	ในโหมดภาพถา่ย	[โมโนโทน]	(หนา้	81)

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[สโีมโนโครม]	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกคา่แลว้กดปุ่ ม	Q

โหมดภาพ

 NF

250250 F5.6

Normal

P 1023
1:02:03

NT
S-AF

F

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

A ± 0

± 0.0 sRGB

S ± 0 ± 0G ± 0

30p
4K

สโีมโนโครม
Monotone

สโีมโนโครม

N:ปกติ ใหภ้าพสขีาวด�าปกติ

S:ซเีปีย ถา่ยภาพดว้ยโทนสซีเีปียแบบสโีมโนโครม

B:น�ำ้เงนิ ถา่ยภาพดว้ยโทนสนี�้าเงนิแบบสโีมโนโครม

P:มว่ง ถา่ยภาพดว้ยโทนสมีว่งแบบสโีมโนโครม

G:เขยีว ถา่ยภาพดว้ยโทนสเีขยีวแบบสโีมโนโครม

กำรปรบัเอฟเฟกต ์i-Enhance  (เอฟเฟกต)์
เลอืกก�าลงัของเอฟเฟกต	์i-Enhance	เมือ่เลอืก	[i-Enhance]	ไวส้�าหรับโหมดภาพ	(หนา้	81)

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[เอฟเฟกต]์	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 ปรับเอฟเฟกตโ์ดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q

โหมดภาพ

Standard

250250 F5.6P 1023
1:02:03

S-AF

F

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

sRGB

S
Normal

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

เอฟเฟกต์
i-Enhance

เอฟเฟกต์

3Low (เอฟเฟกต:์ Low) เพิม่เอฟเฟกต	์i-Enhance	ต�า่บนภาพ

3Standard  
(เอฟเฟกต:์ Standard) เพิม่เอฟเฟกต	์i-Enhance	ระหวา่ง	“ต�า่”	และ	“สงู”	บนภาพ

3High (เอฟเฟกต:์ High) เพิม่เอฟเฟกต	์i-Enhance	สงูบนภาพ
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กำรต ัง้คำ่รปูแบบกำรท�ำส�ำเนำส ี (ปรภิมูสิ)ี
คณุสามารถเลอืกรปูแบบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะแสดงสตีา่งๆ	อยา่งถกูตอ้ง	เมือ่สรา้งภาพทีถ่า่ยบน
จอภาพหรอืโดยการใชเ้ครือ่งพมิพ	์ตวัเลอืกนีเ้ทยีบเทา่กบั	[ปรภิมูสิ]ี	(หนา้	135)	ในเมนูก�าหนด
เอง

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[ปรภิมูสิ]ี	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 เลอืกรปูแบบสโีดยใชปุ้่ ม	HI	และกดปุ่ ม	Q
250250 F5.6P 1023

1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

ปรภิมูสิ ี

ปรภิมูสิี

sRGB
ก�าหนดมาตรฐานปรภิมูสิสี�าหรับระบบ	Windows	ซึง่รองรับอยา่งกวา้งขวาง
ตัง้แตจ่อแสดงผล	เครือ่งพมิพ	์กลอ้งดจิทิลั	และโปรแกรมประยกุตบ์น
คอมพวิเตอร	์แนะน�าใหใ้ชก้ารตัง้คา่นีใ้นหลาย	ๆ	สถานการณ์

AdobeRGB

มาตรฐานปรภิมูสิทีีก่�าหนดโดย	Adobe	Systems	Inc.	สามารถสรา้งขอบเขต
สทีีก่วา้งกวา่	sRGB	การปรับปรงุคณุภาพสทีีแ่มน่ย�าสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบั
ซอฟตแ์วรแ์ละอปุกรณ	์(จอแสดงผล	เครือ่งพมิพ	์และอืน่ๆ	ทีค่ลา้ยกนั)	ที่
รองรับมาตรฐานนี	้เครือ่งหมายขดีลา่ง	(“_”)	จะปรากฏทีด่า้นหนา้ของชือ่
ไฟล	์(เชน่	“_xxx0000.jpg”)

•	 [AdobeRGB]	ไมส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมด	AUTO	(B,	หนา้	34),	ART	(หนา้	50),	SCN	(หนา้	36),	
Z	(หนา้	40)	หรอื	ภาพเคลือ่นไหว	(n)
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กำรเปลีย่นควำมสวำ่งของภำพทีม่แีสงจำ้และเงำมดื  
 (ควบคมุ Highlight และ Shadow)
ปรับความสวา่งแยกตา่งหากส�าหรับเลอืก	โทนกลาง	และเงา	คณุสามารถเพิม่การเปิดรับแสงได ้
มากกวา่ทีค่ณุด�าเนนิการดว้ยการชดเชยแสงเพยีงอยา่งเดยีว	คณุสามารถเลอืกสว่นมดืหรอืเงา
สวา่งไดม้ากขึน้
•	 การปรับอาจไมส่ามารถใชไ้ด	้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[ควบคมุ	Highlight	และ	
Shadow]	แลว้กดปุ่ ม	Q 250250 F5.6P 1023

1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

ควบคมุ Highlight และ Shadow

ควบคมุ	Highlight	และ	Shadow

3 กดปุ่ ม	INFO	เพือ่เลอืกชว่งโทนสทีีต่อ้งการ
•	 ชว่งโทนสจีะเปลีย่นไปในแตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ ม

Shadow±0

HighLight±0

โทนกลาง

ชว่งโทนสทีีเ่ลอืก

4 หมนุแป้นหมนุเพือ่เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ
•	 [เงำด�ำและสวำ่ง] ทีเ่ลอืก
ปรับไฮไลตโ์ดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้และเงาโดยใชแ้ป้นหมนุ
ดา้นหลงั

•	 [โทนกลำง] ทีเ่ลอืก
ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั

•	 กดปุ่ ม	Q	คา้งไวเ้พือ่เรยีกคนืคา่เริม่ตน้ของเสน้โคง้
โทนกลาง

Shadow±0

HighLight+5

5 กดปุ่ ม	Q	เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
•	 นอกจากนีค้ณุยงัสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงโดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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กำรก�ำหนดฟงักช์นัใหก้บัปุ่ มตำ่งๆ  (ฟงักช์นัปุ่ ม)
สามารถก�าหนดบทบาทอืน่ใหก้บัปุ่ มแทนทีฟั่งกช์นัทีม่อียู่

�	กำรควบคมุทีส่ำมำรถปรบัแตง่ได้

ปุ่ ม คำ่เร ิม่ตน้

t	ฟังกช์นั AEL/AFL

b	ฟังกช์นั b	(ดจิติอลเทเลคอนเวอรเ์ตอร)์
R	ฟังกช์นั R REC

หากตอ้งการเปลีย่นฟังกช์นัทีก่�าหนดใหก้บัปุ่ ม	ใหท้�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

1 กดปุ่ ม	u	ในโหมด	P/A/S/M 
•	 ในโหมด	B,	ART,	SCN	และ	Z	จอแสดงผลของแผง
ควบคมุพเิศษ	LV	จะถกูควบคมุผา่น	[K	การตัง้คา่การควบคมุ]	
(หนา้	133)

2 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืก	[ฟังกช์นัปุ่ ม]	แลว้กดปุ่ ม	Q
•	 รายการ	[ฟังกช์นัปุ่ ม]	ของเมนูก�าหนดเองจะแสดงขึน้
•	 สามารถเขา้ถงึ	[ฟังกช์นัปุ่ ม]	จากเมนูไดเ้ชน่กนั	(หนา้	117,	
132)

3 ใชปุ้่ ม	FG	เพือ่เลอืกปุ่ มทีต่อ้งการ	แลว้กด	I

250250 F5.6P 1023
1:02:03

sRGB

Natural

S-AF

F

S
Normal

WB
Auto

ISO
Auto

M-IS
S-IS On

A ± 0

± 0.0

± 0 ± 0
± 0

G ± 0

30p
4K

ฟงักช์นัปุ่ ม

ฟังกช์นัปุ่ ม

4 ใช	้FG เพือ่เลอืกฟังกช์นัทีต่อ้งการแลว้กดปุ่ ม	Q

5 กดปุ่ ม	Q	อกีครัง้เพือ่ออก

$
•	 ฟังกช์นัทีก่�าหนดใหก้บัปุ่ มอาจใชไ้มไ่ดใ้นบางโหมด
•	 ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามโหมดในปัจจบุนั
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�	หนำ้ทีท่ ีส่ำมำรถใชง้ำนได้

t (AEL/AFL) กดปุ่ มเพือ่ใชล็้อก	AE	หรอืล็อก	AF	ฟังกช์นัจะเปลีย่นตามการตัง้คา่	
[AEL/AFL]	(หนา้	138)	เมือ่เลอืก	AEL	ใหก้ดปุ่ มหนึง่ครัง้เพือ่ล็อก
คา่รับแสง	และแสดง	u	บนจอภาพ	กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่ยกเลกิ
การล็อก

R REC กดปุ่ มเพือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหว

z (แสดง) คา่รรัูบแสงจะหยดุอยูท่ีค่า่ทีเ่ลอืกไวข้ณะทีก่ดปุ่ ม

k (สมดลุแสงขำว  
One-touch)

กดปุ่ มชตัเตอรข์ณะทีก่ดปุ่ มเพือ่ใหไ้ดค้า่สมดลุแสงขาว	(หนา้	84)	
เลอืกตวัเลขทีต่อ้งการแลว้กดปุ่ ม	Q	เพือ่บนัทกึคา่

N (เลอืกพืน้ที ่AF) กดปุ่ มเพือ่เลอืกเป้า	AF	(หนา้	72)

MF กดปุ่ มเพือ่เลอืกโหมด	[MF]	กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่เรยีกคนืโหมด	AF	
กอ่นหนา้ทีเ่ลอืกไว	้โหมดโฟกสัจะสามารถเลอืกไดโ้ดยการกดปุ่ ม
คา้งเอาไวแ้ละหมนุแป้นหมนุ

F (กำรชดเชยแสง) กดปุ่ มเพือ่ปรับการชดเชยคา่แสง
ในโหมด	P,	A,	S,	ART,	Z	และโหมดภาพเคลือ่นไหว	คณุจะ
สามารถปรับการชดเชยคา่แสงไดโ้ดยการกดปุ่ มและใชปุ้่ ม	HI 
หรอืปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัเพือ่เลอืกคา่ทีต่อ้งการ
ในโหมด	M	คณุจะสามารถปรับความเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรัูบแสง
ไดโ้ดยการกดปุ่ มและใชปุ้่ ม	FGHI	หรอืปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอื
ดา้นหลงัเพือ่เลอืกคา่ทีต่อ้งการ

b (ดจิติอลเทเลคอนเวอร์
เตอร)์ กดปุ่ มเพือ่	[เปิด]	หรอื	[ปิด]	ดจิติอลซมู	(หนา้	119)

a (ขยำย) กดปุ่ มเพือ่แสดงเฟรมขยาย	และกดอกีครัง้เพือ่ขยายภาพ	กดปุ่ ม
คา้งไวเ้พือ่ยกเลกิการแสดงทีข่ยาย

พคีกิง้ กดปุ่ มเพือ่เปิดและปิดการแสดงพคีกิง้	เมือ่พคีกิง้แสดงขึน้	 
การแสดงฮสิโตแกรมและแสงจา้/เงามดืจะไมส่ามารถใชไ้ด	้
(หนา้	138)

G (สลบัล็อก G) กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่เปิดใชง้านและปิดใชง้านแผงควบคมุแบบ 
ทชัสกรนี

�	กำรล็อกคำ่รบัแสง (ล็อก AE)

คณุสามารถล็อกคา่รับแสงไดโ้ดยกดปุ่ ม	AEL/AFL ใชว้ธิกีารนี	้เมือ่ตอ้งการปรับโฟกสัและคา่รับ
แสงแยกกนั	หรอืเมือ่ตอ้งการถา่ยภาพหลายภาพดว้ยคา่รับแสงเดยีวกนั
•	 หากทา่นกดปุ่ มทีไ่ดก้�าหนด	t	ไวห้นึง่ครัง้	คา่แสงจะถกูล็อคและ	u	จะแสดงขึน้	g	“AEL/AFL”	
(หนา้	138)

•	 กดปุ่ มทีไ่ดก้�าหนด	t	ไวอ้กีครัง้เพือ่ปลดล็อก	AE
•	 กลอ้งจะปลดล็อกหากใชปุ้่ มหมนุปรับโหมด,	ปุ่ ม	MENU	หรอืปุ่ ม	Q
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ซูมกรอบ AF/ ซูม AF  (AF เฉพำะจดุพเิศษ)
คณุสามารถซมูเขา้ไปในการแสดงผลในขณะทีท่�าการถา่ยภาพได	้เพือ่ใหเ้กดิความแมน่ย�าทีส่งู
ขึน้ในขณะทีท่�าการโฟกสั	คณุจะตอ้งซมูเขา้ไปทีบ่รเิวณโฟกสั	ทีอ่ตัราสว่นการซมูทีส่งูขึน้	คณุจะ
สามารถโฟกสับรเิวณตา่งๆ	ไดน้อ้ยกวา่เป้าโฟกสัมาตรฐาน	คณุสามารถวางต�าแหน่งบรเิวณโฟกสั
ไดใ้หมต่ามทีต่อ้งการในระหวา่งทีท่�าการซมู
•	 หากตอ้งการใช	้AF	เฉพาะจดุพเิศษ	คณุตอ้งก�าหนด	[a]	ใหก้บัปุ่ มทีม่	ีฟังกช์นัปุ่ ม	(หนา้	132)	กอ่น

250250 F5.6P

L F

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

1023
1:02:030.0

4K
30p

การแสดงการถา่ยภาพ

P 1:02:03250 F5.6

Off

0.0 0
1023

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

L F
4K

30p

การแสดง	AF	กรอบการซมู

10x

การแสดง	AF	การซมู

a
a

a

a (กดคา้ง) / Q

1 กดปุ่ มซึง่	[a]	(การขยาย)	จะไดรั้บการก�าหนด
•	 เฟรมซมูจะไดรั้บการแสดง
•	 เฟรมจะไดรั้บการแสดงในต�าแหน่งเดยีวกนักบัเป้าทีเ่พิง่จะได ้
รับการใชส้�าหรับการโฟกสัอตัโนมตัิ

P 1:02:03250 F5.6

Off

0.0 0
1023

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

L F
4K

30p

2 ใช	้FGHI	เพือ่ก�าหนดต�าแหน่งกรอบการซมู
•	 หากตอ้งการจัดกึง่กลางเฟรมอกีครัง้	ใหก้ดปุ่ ม	Q	คา้งไว ้

P 1:02:03250 F5.6

Off

0.0 0

1023

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

S-AF

L F
4K

30p

3 ปรับขนาดของเฟรมซมูและเลอืกอตัราสว่นของการซมู
•	 กดปุ่ ม	INFO	จากนัน้ใชปุ้่ ม	FG	หรอืปุ่ มหมนุดา้นหนา้หรอื
ดา้นหลงัเพือ่ปรับขนาดของกรอบการซมู

•	 กดปุ่ ม	Q	เพือ่ยอมรับและออกจากหนา้จอ

5x
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4 กดปุ่ มเพือ่ให	้[a]	ไดรั้บการก�าหนด	อกีหนึง่ครัง้
•	 กลอ้งถา่ยรปูจะซมูเขา้บรเิวณทีเ่ลอืกเพือ่เตมิเต็มการแสดงผล
•	 ใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นหมนุดา้นหลงัในการซมูเขา้หรอื
ซมูออก

•	 นอกจากนีแ้ลว้คณุยงัสามารถเลือ่นหนา้จอโดยใชแ้ป้นลกูศร	
(FGHI)

•	 ในโหมด	M	คณุสามารถกดปุ่ ม	INFO	ระหวา่งการซมูเพือ่
เลอืกคา่รรัูบแสงหรอืความเร็วชตัเตอรไ์ด ้

•	 กดปุ่ ม	a	เพือ่กลบัสูก่รอบซมู
•	 กดปุ่ ม	Q	เพือ่จบการซมูโฟกสั
•	 คณุสามารถจบการซมูโฟกสัไดเ้ชน่กนัโดยการกดปุ่ ม	a	คา้ง
ไว ้

10x

250 F5.6

การแสดงผลการปรับรรัูบแสง
ส�าหรับโหมด	M

5 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ท�าการโฟกสัโดยใชโ้ฟกสัอตัโนมตัิ

•	 ซมูโฟกสัจะใชก้บัการแสดงผลเทา่นัน้	ภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ลอ้งถา่ยรปูจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

%
•	 การควบคมุแบบสมัผัสสามารถใชส้�าหรับการซมูโฟกสัได	้g	“การถา่ยภาพดว้ยการใชง้านทชัสก
รนี”	(หนา้	32)
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3
กำรแสดงขอ้มลูระหวำ่งกำรดภูำพ

ขอ้มลูภำพทีแ่สดง

กำรแสดงผลแบบงำ่ย
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1	 ระดบัแบตเตอรี	่............................ หนา้	21
2	 สถานะการเชือ่มตอ่	Bluetooth® 

	.....................................หนา้	142 – 150
3 การเชือ่มตอ่	LAN	ไรส้าย	.....หนา้	142 – 150
4 การใสข่อ้มลู	GPS	...................... หนา้	149
5	 ค�าสัง่พมิพ ์

จ�านวนพมิพภ์าพ	....................... หนา้	112
6	 ค�าสัง่แบง่ปัน	............................ หนา้	111
7	 บนัทกึเสยีง	.......................หนา้	113,	127
8	 ป้องกนั.................................... หนา้	110
9	 ภาพทีเ่ลอืก	.............................. หนา้	111
0	 หมายเลขไฟล	์.......................... หนา้	136
a	 หมายเลขเฟรม
b	 คณุภาพของภาพ	......................... หนา้	86
c	 สดัสว่นภาพ................................ หนา้	86
d	 ภาพ	HDR	.................................. หนา้	44
e	 วนัทีแ่ละเวลา	............................. หนา้	22

f	 กรอบสดัสว่นภาพ	........................ หนา้	86
g	 พืน้ทีA่F	โฟกสั	............................ หนา้	72
h	 โหมดถา่ยภาพ	......................หนา้	29 – 66
i	 ความเร็วชตัเตอร	์..................  หนา้	54 – 60
j	 ชดเชยแสง	................................ หนา้	71
k	 คา่รรัูบแสง	..........................  หนา้	54 – 60
l	 ความยาวโฟกสั
m	 ควบคมุความเขม้ของแสงแฟลช	...... หนา้	92
n	 ชดเชยสมดลุแสงขาว	................... หนา้	94
o	 พืน้ทีส่	ี...................................... หนา้	99
p	 โหมดภาพ	..........................หนา้	81,	119
q	 อตัราการบบีอดั	......................... หนา้	141
r	 จ�านวนพกิเซล	.......................... หนา้	141
s	 ความไวแสง	ISO	......................... หนา้	74
t	 สมดลุแสงขาว	............................ หนา้	83
u	 โหมดวดัแสง	.............................. หนา้	95
v	 ฮสิโตแกรม	................................ หนา้	28

กำรสลบัหนำ้จอแสดงขอ้มลู
คณุสามารถเปลีย่นขอ้มลูทีแ่สดงระหวา่งการดภูาพไดโ้ดยกดปุ่ ม	
INFO

ปุ่ ม	INFO

15
100-0015

12:30:00

P F5.6F5.6

+1.0+1.0
G+4G+4A+4A+4

NaturalNatural
ISO 400ISO 400

45mm45mm

1/85184×3888

15
100-0015

WB
AUTO

2020.06.01 12:30:00

×10×10

×10×10

4:3

4:3

2020.06.01

250
+2.0

sRGB

ภาพเทา่นัน้ การแสดงผลโดยรวม

การแสดงผลแบบงา่ย

INFO

INFO

INFO

•	 ทา่นสามารถเพิม่ฮสิโตแกรมรวมทัง้	Highlight	และ	Shadow	ไปยงัขอ้มลูทีแ่สดงไดข้ณะดภูาพ	
g [q	ค�าแนะน�า]	(หนา้	139)
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กำรดภูำพถำ่ยและภำพเคลือ่นไหว

1 กดปุ่ ม	q
•	 ภาพถา่ยหรอืภาพเคลือ่นไหวจะแสดงขึน้
•	 เลอืกภาพถา่ยหรอืภาพเคลือ่นไหวทีต่อ้งการ	โดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้นลกูศร
•	 หากตอ้งการกลบัไปยงัโหมดถา่ยภาพ	ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืกดปุ่ ม	q

ปุ่ มหมนุดา้นหนา้

แสดงเฟรม
กอ่นหนา้

แสดงเฟรม
ถดัไป

ปุ่ ม	q

20
100-0020

12:30:002020.06.01
4:3 L F

100-0004

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTOP

42020.06.01 12:30:00

4K
30p

ภาพนิง่

ภาพเคลือ่นไหว

ปุ่ มหมนุดำ้นหลงั ซมูเขา้	(p)/ดชัน	ี(q)

ปุ่ มหมนุดำ้นหนำ้ กอ่นหนา้	(t)/ถดัไป	(s)
สามารถใชง้านไดร้ะหวา่งการดภูาพระยะใกล ้

แป้นลกูศร 
(FGHI)

ดภูาพแบบเฟรมเดยีว:	แสดงภาพถดัไป	(I)/แสดงภาพกอ่นหนา้	(H)/ขา้ม
ไปขา้งหนา้	10	ภาพ	(G)/ขา้มกลบัหลงั	10	ภาพ	(F)
ดภูาพระยะใกล:้	การเปลีย่นต�าแหน่งภาพระยะใกล ้
คณุสามารถแสดงเฟรมถดัไป	(I)	หรอืเฟรมกอ่นหนา้	(H)	ระหวา่งการดภูาพ
ระยะใกลโ้ดยกดปุ่ ม	INFO
การดภูาพแบบดชัน/ีบนปฏทินิ:	ไฮไลทภ์าพ

ปุ่ ม INFO ดขูอ้มลูภาพ

ปุ่ ม h (R) เลอืกภาพทีจ่ะแบง่ปัน	(หนา้	111)

ปุ่ ม b ป้องกนัภาพ	(หนา้	110)

ปุ่ ม D ลบภาพ	(หนา้	110)

ปุ่ ม Q ดเูมนู	(ในการดภูาพบนปฏทินิ	กดปุ่ มนีเ้พือ่ออกจากการดภูาพแบบเฟรมเดยีว)
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กำรคน้หำภำพอยำ่งรวดเร็ว  (กำรดดูชันกีบัปฏทินิ)
•	 ในการแสดงภาพแบบเฟรมเดยีว	ใหห้มนุปุ่ มหมนุดา้นหลงัไปที	่G	(q)	เพือ่แสดงภาพแบบดชัน	ี
หมนุเพิม่เตมิส�าหรับแสดงภาพแบบปฏทินิ

•	 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงัไปที	่a	(p)	เพือ่กลบัสูก่ารดภูาพแบบเฟรมเดยีว

Q

ดภูาพแบบเฟรมเดยีว
20

100-0020
12:30:002020.06.01

4:3 L F

แสดงภาพแบบดชันี
202020.06.01 12:30:00

แสดงภาพบนปฏทินิ

13

20191817161514

27262524 232221

4321302928

98765

65432131

127 8 9 10 11

2020.6
Mon Tue Wed Thu Fri SatSunq

p

q

p

•	 คณุสามารถเปลีย่นจ�านวนเฟรมส�าหรับการแสดงภาพแบบดชัน	ีg [G	การตัง้คา่]	(หนา้	139)

$
•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได	้(หนา้	115)

กำรซูมเขำ้  (กำรซูมกำรดภูำพ)
ในการดภูาพแบบเฟรมเดยีว	ใหห้มนุปุ่ มหมนุดา้นหลงัไปที	่a	(p)		เพือ่ซมูเขา้	หมนุไปที	่G 
(q)	เพือ่กลบัสูก่ารดภูาพแบบเฟรมเดยีว

ซมู	2×

ดภูาพระยะใกล ้

ดภูาพแบบเฟรมเดยีว ซมู	14×

2x

q

p

q

p

20
100-0020

12:30:002020.06.01
4:3 L F 14x

$
•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได	้(หนา้	115)

กำรหมนุภำพ  (หมนุ)
เลอืกวา่จะหมนุภาพถา่ยหรอืไม่

1 เปิดดภูาพถา่ย	และกดปุ่ ม	Q

2 เลอืก	[หมนุ]	และกดปุ่ ม	Q

3 กด	F	เพือ่หมนุภาพทวนเข็มนาฬกิา	G	เพือ่หมนุภาพตามเข็มนาฬกิา	ภาพจะหมนุทกุ
ครัง้ทีก่ดปุ่ ม
•	 กดปุ่ ม	Q	เพือ่บนัทกึการตัง้คา่และออก
•	 ภาพทีห่มนุจะถกูบนัทกึตามการวางแนวภาพปัจจบุนั
•	 ไมส่ามารถหมนุภาพเคลือ่นไหวและภาพทีป้่องกนัไว ้

%
•	 คณุสามารถตัง้คา่ใหก้ลอ้งถา่ยรปูหมนุภาพบคุคลไดโ้ดยอตัโนมตัใินขณะทีด่ภูาพได	้

g q	เมนูุดภูาพ	>	[R]	(หนา้	126)
[หมนุ]	จะไมส่ามารถท�าไดเ้มือ่	[ปิด]	ไดรั้บการเลอืกส�าหรับ	[R]
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กำรดรูปูภำพแบบสไลดโ์ชว ์ (L)
ฟังกช์นันีแ้สดงภาพทีเ่กบ็ไวใ้นการด์ทลีะรปูอยา่งตอ่เนือ่ง

1 กดปุ่ ม	Q	ในหนา้จอดภูาพ

2 เลอืก	[L]	และกดปุ่ ม	Q

JPEG

แกไ้ข JPEG
คาํส ั�งแบง่ปนั

0
R
หมนุ

กลบั ต ั�งคา่

3 ปรับการตัง้คา่

เร ิม่ เริม่สไลดโ์ชว	์ภาพจะแสดงตามล�าดบัโดยเริม่จากภาพปัจจบุนักอ่น

BGM ตัง้คา่	[เปิด]	หรอื	[ปิด]

สไลด์ ตัง้คา่ชนดิของขอ้มลูทีจ่ะดู

ชว่งแสดงภำพนิง่ เลอืกระยะเวลาทีจ่ะแสดงแตล่ะสไลดต์ัง้แต	่2	ถงึ	10	วนิาที

ชว่งแสดงภำพ เลอืก	[ยาว]	เพือ่ดคูลปิภาพเคลือ่นไหวแตล่ะคลปิแบบเต็มคลปิในสไลดโ์ชว	์
[สัน้]	เพือ่ดเูฉพาะสว่นเริม่ตน้ของแตล่ะคลปิ

4 เลอืก	[เริม่]	และกดปุ่ ม	Q
•	 สไลดโ์ชวจ์ะเริม่ขึน้
•	 กด	FG	ระหวา่งการแสดงสไลดโ์ชวเ์พือ่ปรับระดบัเสยีงโดยรวมของล�าโพงกลอ้ง	กด	HI 
ขณะทีต่วัแสดงการปรับระดบัเสยีงแสดงอยู	่เพือ่ปรับสมดลุระหวา่งเสยีงทีบ่นัทกึพรอ้มภาพถา่ย
หรอืภาพเคลือ่นไหวและเสยีงเพลงประกอบ

•	 กดปุ่ ม	Q	เพือ่หยดุสไลดโ์ชว์
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กำรดภูำพเคลือ่นไหว

เลอืกภาพเคลือ่นไหว	และกดปุ่ ม	Q	เพือ่แสดงเมนูแสดงภาพ	
เลอืก	[ดภูาพเคลือ่นไหว]	และกดปุ่ ม	Q	เพือ่เริม่การดภูาพ	กรอ
เดนิหนา้และถอยหลงัโดยใช	้H/I	กดปุ่ ม	Q	อกีครัง้เพือ่หยดุพัก
การเลน่ไวช้ัว่คราว	ขณะหยดุพักการเลน่ไวช้ัว่คราว	ใหใ้ช	้F	เพือ่
ดเูฟรมแรก	และ	G	เพือ่ดเูฟรมสดุทา้ย	ใช	้HI	หรอืปุ่ มหมนุดา้น
หนา้เพือ่ดเูฟรมกอ่นหนา้หรอืเฟรมถดัไป	กดปุ่ ม	MENU	เพือ่สิน้
สดุการเลน่
•	 ใชปุ้่ ม	FG	เพือ่ปรับระดบัเสยีงระหวา่งการดภูาพเคลือ่นไหว

ภาพเคลื�อนไหว

คาํส ั�งแบง่ปนั
แกไ้ขภาพเคลื�อนไหว
ดภูาพเคลื�อนไหว 

0

ลบ

กลบั ต ั�งคา่

$
•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได	้(หนา้	115)

ดภูำพเคลือ่นไหวทีม่ขีนำดใหญก่วำ่ 4 GB
ภาพเคลือ่นไหวทีย่าวอาจมขีนาดใหญเ่กนิกวา่	4	GB	ภาพเคลือ่นไหวทีม่ขีนาดใหญก่วา่	4	GB	จะถกู
บนัทกึไวเ้ป็นหลายไฟล	์ไฟลส์ามารถเลน่เป็นภาพเคลือ่นไหวเดยีวได ้

1 กดปุ่ ม	q
•	 ภาพลา่สดุจะไดรั้บการแสดง

2 แสดงภาพเคลือ่นไหวทีม่คีวามยาวทีค่ณุตอ้งการทีจ่ะด	ูและกดปุ่ ม	Q
[เลน่ตัง้แตเ่ริม่ตน้]:	 เลน่ภาพเคลือ่นไหวทีแ่ยกเป็นสว่นไปตลอดจนจบ 
[ดภูาพเคลือ่นไหว]:	 เลน่ไฟลแ์ยกกนั 
[ลบรายการ	n]:	 ลบทกุสว่นของภาพเคลือ่นไหวทีแ่ยกเป็นสว่น 
[ลบ]:	 ลบไฟลแ์ยกกนั

•	 ขอแนะน�าใหใ้ช	้Olympus	Workspace	เวอรช์ัน่ลา่สดุในการเปิดดภูาพเคลือ่นไหวบนคอมพวิเตอร	์
กอ่นจะเปิดซอฟตแ์วรเ์ป็นครัง้แรก	ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรเ์สยีกอ่น

กำรป้องกนัภำพ  (0)

ป้องกนัภาพจากการลบโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ	แสดงภาพทีต่อ้งการป้องกนั	
และกดปุ่ ม	b	เพือ่เพิม่	0	ลงในภาพ	(ไอคอนป้องกนั)	กดปุ่ ม	
b	อกีครัง้เพือ่ยกเลกิการป้องกนั	คณุยงัสามารถป้องกนัภาพที่
เลอืกไวห้ลายภาพไดด้ว้ย
g	“การเลอืกภาพหลายภาพ	(0,	ลบภาพทีเ่ลอืก,	เลอืกค�าสัง่
แบง่ปัน)”	(หนา้	111)

ไอคอน	0	(ป้องกนั)

20
100-00204:3

12:30:002020.06.01
L F

•	 การฟอรแ์มทการด์จะลบขอ้มลูทัง้หมดรวมทัง้ภาพทีป้่องกนัไว ้

กำรลบภำพ  (ลบ)

แสดงภาพทีต่อ้งการลบ	และกดปุ่ ม	D	เลอืก	[ใช]่	
และกดปุ่ ม	Q

ปุ่ ม	D

กลบั ต ั�งคา่

ลบ

ใช่
ไมใ่ช่
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กำรเลอืกภำพส�ำหรบักำรแชร ์ (ค�ำส ัง่แบง่ปนั)
ทา่นสามารถเลอืกภาพทีต่อ้งการจะโอนไปยงัสมารท์โฟนไวล้ว่งหนา้ได	้และทา่นยงัสามารถใช	้
OI.Share	เพือ่เรยีกดภูาพทีอ่ยูใ่นค�าสัง่แบง่ปันได	้แสดงภาพทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอน	และกดปุ่ ม	
h	(R)	เพือ่ก�าหนดค�าสัง่การแบง่ปัน	ไอคอน	h	จะปรากฏบนภาพ	กดปุ่ ม	h (R)	อกีครัง้เพือ่
ยกเลกิค�าสัง่การแบง่ปัน
คณุสามารถเลอืกภาพทีต่อ้งการถา่ยโอนลว่งหนา้ได	้และตัง้คา่ค�าสัง่แบง่ปันไดใ้นครัง้เดยีว
•	 คณุสามารถตัง้คา่ค�าสัง่แบง่ปันได	้200	เฟรม
•	 ค�าสัง่แบง่ปันจะไมส่ามารถรวมภาพ	RAW	ดว้ยได ้

$
หากปุ่ ม	h	(R)	ถกูก�าหนดหนา้ทีเ่ป็นอยา่งอืน่ 
นอกเหนอืจาก	[h]	ในปัจจบุนั	ใหก้�าหนดหนา้ทีเ่ป็น	[h]	โดยใช ้
ตวัเลอืก	[qR	ฟังกช์ัน่]	ในเมนูก�าหนดเอง	(หนา้	132)

212020.06.01 12:30:00

กำรยกเลกิค�ำส ัง่กำรแบง่ปนัท ัง้หมด  (รเีซ็ตค�ำส ัง่กำรแบง่ปนั)
ยกเลกิค�าสัง่แบง่ปันทีต่ัง้คา่ไวก้บัภาพ

1 เลอืก	[รเีซต็ค�าสัง่แบง่ปัน]	ในเมนูดภูาพ	q	แลว้กดปุ่ ม	Q

2 เลอืก	[ใช]่	และกดปุ่ ม	Q

กำรเลอืกภำพหลำยภำพ  (0, ลบภำพทีเ่ลอืก, เลอืกค�ำส ัง่แบง่ปนั)
คณุสามารถเลอืกหลายภาพส�าหรับ	[0],	[ลบภาพทีเ่ลอืก]	หรอื	[เลอืกค�าสัง่แบง่ปัน]
•	 หากตอ้งการเลอืกหลายภาพ	อนัดบัแรกทา่นจะตอ้งเลอืก	[H]	ส�าหรับ	[qR	ฟังกช์ัน่]	(หนา้	132)

กดปุ่ ม	h	(R)	ในหนา้จอแสดงภาพแบบดชัน	ี(หนา้	108)	เพือ่
เลอืกภาพ	ไอคอน	v	จะปรากฏขึน้บนภาพ	กดปุ่ ม	h	(R)	อกี
ครัง้เพือ่ยกเลกิการเลอืก
กดปุ่ ม	Q	เพือ่แสดงเมนู	แลว้เลอืกจาก	[0],	[ลบภาพทีเ่ลอืก]	
หรอื	[เลอืกค�าสัง่แบง่ปัน]
ฟังกช์ัน่นีใ้ชง้านไดใ้นการดภูาพแบบเฟรมเดยีวเชน่กนั

212020.06.01 12:30:00

$
•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได	้(หนา้	116)
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กำรสรำ้งค�ำส ัง่พมิพ ์ (DPOF)
คณุสามารถเลอืกภาพทีจ่ะพมิพแ์ละเลอืกจ�านวนของส�าเนารวมถงึขอ้มลูทีจ่ะพมิพบ์นแตล่ะภาพได	้
คณุสามารถพมิพภ์าพไดท้ีร่า้นพมิพภ์าพซึง่สนับสนุนรปูแบบการสัง่พมิพภ์าพแบบดจิติลั	(DPOF)	
การสัง่พมิพภ์าพแบบดจิติลัจะไดรั้บการจัดเกบ็เอาไวใ้นการด์หน่วยความจ�า

1 กดปุ่ ม	Q	ในหนา้จอดภูาพ

2 เลอืก	[<	(ค�าสัง่พมิพ)์]	แลว้กดปุ่ ม	Q
<
ลบ

JPEG

กลบั ต ั�งคา่

3 เลอืก	[<]	หรอื	[<ALL]	และกดปุ่ ม	Q

ภำพเดีย่ว
กด	HI	เพือ่เลอืกเฟรมทีต่อ้งการสัง่พมิพ	์แลว้กด	FG	เพือ่ก�าหนดจ�านวนพมิพ์
•	 ท�าซ�า้ขัน้ตอนนีเ้พือ่ท�าการสัง่พมิพห์ลายภาพ	กดปุ่ ม	Q	เมือ่ไดเ้ลอืกภาพทีต่อ้งการทัง้หมดแลว้

ทกุภำพ
เลอืก	[<ALL]	และกดปุ่ ม	Q

4 เลอืกรปูแบบวนัทีแ่ละเวลา	และกดปุ่ ม	Q

ไม่ ภาพจะถกูพมิพโ์ดยไมม่วีนัทีแ่ละเวลา

วนัที่ ภาพจะถกูพมิพโ์ดยมวีนัทีถ่า่ยภาพ

เวลำ ภาพจะถกูพมิพโ์ดยมเีวลาถา่ยภาพ

•	 ในขณะพมิพภ์าพ	จะไมส่ามารถเปลีย่นการตัง้คา่ส�าหรับแตล่ะภาพได ้

5 เลอืก	[ตัง้]	และกดปุ่ ม	Q
•	 การตัง้คา่จะถกูน�าไปใชก้บัภาพทีบ่นัทกึบนการด์ทีก่�าลงัใชเ้พือ่แสดงภาพ

•	 ไมส่ามารถใชก้ลอ้งเพือ่แกไ้ขค�าสัง่พมิพท์ีส่รา้งดว้ยอปุกรณอ์ืน่	การสรา้งค�าสัง่พมิพใ์หมจ่ะลบค�าสัง่
พมิพท์ีม่อียูท่ีส่รา้งดว้ยอปุกรณอ์ืน่

•	 ไมส่ามารถสัง่พมิพภ์าพ	RAW	หรอืภาพเคลือ่นไหว

$
•	 คณุยงัสามารถท�าเครือ่งหมายภาพส�าหรับการสัง่พมิพโ์ดยใชปุ้่ ม	h	(R)	ไดเ้ชน่กนั	หากปุ่ ม	h	(R)	
ถกูก�าหนดหนา้ทีเ่ป็นอยา่งอืน่นอกเหนอืจาก	[]	ในปัจจบุนั	ใหก้�าหนดหนา้ทีเ่ป็น	[]	โดยใชต้วั
เลอืก	[qR	ฟังกช์ัน่]	ในเมนูก�าหนดเอง	(หนา้	132)
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กำรยกเลกิค�ำส ัง่พมิพภ์ำพทีเ่ลอืกหรอืภำพท ัง้หมด
คณุสามารถรเีซต็ขอ้มลูสัง่พมิพภ์าพทัง้หมด	หรอืเฉพาะขอ้มลูของภาพทีเ่ลอืก

1 กดปุ่ ม	Q	ในหนา้จอดภูาพ

2 เลอืก	[<	(ค�าสัง่พมิพ)์]	แลว้กดปุ่ ม	Q

3 เลอืก	[<]	และกดปุ่ ม	Q
•	 หากตอ้งการยกเลกิค�าสัง่พมิพภ์าพทัง้หมด	ใหเ้ลอืก	[ตัง้คา่ใหม]่	และกดปุ่ ม	Q	หากตอ้งการ
ออกโดยไมย่กเลกิภาพทัง้หมด	ใหเ้ลอืก	[เกบ็]	และกดปุ่ ม	Q

4 กด	HI	เพือ่เลอืกภาพทีต่อ้งการยกเลกิค�าสัง่พมิพ์
•	 ใช	้G	เพือ่ตัง้จ�านวนพมิพภ์าพเป็น	0	กดปุ่ ม	Q	เมือ่ยกเลกิค�าสัง่พมิพภ์าพทีต่อ้งการทัง้หมด

5 เลอืกรปูแบบวนัทีแ่ละเวลา	และกดปุ่ ม	Q
•	 การตัง้คา่นีม้ผีลตอ่ทกุเฟรมทีม่ขีอ้มลูสัง่พมิพ์
•	 การตัง้คา่จะถกูน�าไปใชก้บัภาพทีบ่นัทกึบนการด์ทีก่�าลงัใชเ้พือ่แสดงภาพ

6 เลอืก	[ตัง้]	และกดปุ่ ม	Q

กำรเพิม่เสยีงลงในภำพ  (R)
คณุสามารถบนัทกึเสยีงโดยใชไ้มโครโฟนสเตอรโิอในตวักลอ้งและเพิม่ลงในรปูภาพได	้เสยีงที่
บนัทกึสามารถใชแ้ทนบนัทกึทีเ่ขยีนไวเ้กีย่วกบัรปูภาพอยา่งงา่ยๆ	ได ้
•	 การบนัทกึเสยีงสามารถยาวไดถ้งึ	30	วนิาที

1 แสดงภาพทีต่อ้งการเพิม่เสยีง	และกดปุ่ ม	Q
•	 การบนัทกึเสยีงไมส่ามารถใชไ้ดก้บัภาพทีป้่องกนัไว ้
•	 สามารถเพิม่เสยีงลงในรปูภาพไดเ้ชน่กนัโดยใชต้วัเลอืก	
[แกไ้ข]	ในเมนูแสดงภาพ	ใช	้[แกไ้ข]	>	[เลอืกภาพ]	เพือ่
เลอืกภาพ	จากนัน้กดปุ่ ม	Q	แลว้เลอืก	[R]

2 เลอืก	[R]	และกดปุ่ ม	Q
•	 หากตอ้งการออกโดยไมเ่พิม่เสยีง	ใหเ้ลอืก	[ไมใ่ช]่

JPEG

แกไ้ข JPEG
คาํส ั�งแบง่ปนั

0
R
หมนุ

กลบั ต ั�งคา่

3 เลอืก	[R	เริม่]	และกดปุ่ ม	Q	เพือ่เริม่บนัทกึ

4 กดปุ่ ม	Q	เพือ่สิน้สดุการบนัทกึ
•	 ภาพทีม่เีสยีงจะมไีอคอน	H	ก�ากบัไว ้

R

R เร ิ�ม
ไมใ่ช่

ลบ

กลบั ต ั�งคา่

•	 หากตอ้งการลบเสยีงทีบ่นัทกึ	ใหเ้ลอืก	[ลบ]	ในขัน้ตอนที	่3

กำรเลน่เสยีง (เลน่ 7)
หากภาพปัจจบุนัมกีารบนัทกึเสยีง	การกดปุ่ ม	Q	จะแสดงตวัเลอืกการเลน่เสยีงขึน้มา	เลอืก	 
[เลน่	7]	แลว้กดปุ่ ม	Q	เพือ่เริม่การเลน่	หากตอ้งการหยดุเลน่	ใหก้ดปุ่ ม	Q	หรอืปุ่ ม	MENU 
ขณะเลน่	คณุสามารถกดปุ่ ม	FG	เพือ่เพิม่หรอืลดระดบัเสยีงได ้

$
•	 การบนัทกึเสยีงยงัสามารถเลน่ไดด้ว้ยการควบคมุแบบสมัผัส	(หนา้	115)
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กำรเลือ่นภำพพำโนรำมำ
สามารถดภูาพพาโนรามาทีส่รา้งจากภาพหลายภาพรวมกนัไดใ้นการแสดงผลแบบเลือ่นได ้

1 เลอืกภาพพาโนรามาจากการดภูาพเดีย่ว

2 หมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงัไปที	่a
•	 ใชปุ้่ ม	FGHI	เพือ่เลือ่น

1x

•	 ระหวา่งการดภูาพ	คณุสามารถหมนุปุ่ มหมนุดา้นหลงัไปที	่a	เพือ่ซมูเขา้ไดต้ัง้แต	่2x	ถงึ	14x	หรอื
หมนุไปที	่G	เพือ่ซมูออก	กดปุ่ ม	Q	เพือ่กลบัไปยงัการดภูาพแบบเฟรมเดยีว

•	 หากตอ้งการดภูาพอืน่ๆ	ทีอ่ตัราการซมูสงูกวา่	2×	ใหก้ดปุ่ ม	INFO	จากนัน้กดปุ่ ม	HI	กดปุ่ ม	INFO 
อกีครัง้เพือ่เปิดใชง้านการเลือ่นอกีครัง้	นอกจากนี	้คณุยงัสามารถดภูาพอืน่	ๆ	โดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้
ได ้

$
•	 สามารถใชก้ารควบคมุแบบสมัผัสได	้(หนา้	115)
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กำรใชง้ำนทชัสกรนี

คณุสามารถใชท้ชัสกรนีเพือ่จัดการภาพถา่ยได ้
•	 อยา่แตะหนา้จอดว้ยเล็บหรอืวตัถปุลายแหลมอืน่ๆ
•	 ถงุมอืหรอืแผน่ปิดจอภาพอาจรบกวนการใชง้านทชัสกรนี

กำรดภูำพเต็มเฟรม

�	กำรแสดงภำพกอ่นหนำ้หรอืภำพถดัไป
•	 เลือ่นนิว้ไปทางซา้ยเพือ่ดภูาพถดัไป	และไปทางขวาเพือ่ดภูาพ
กอ่นหนา้

�	ขยำย
•	 แตะหนา้จอเบาๆ	เพือ่แสดงแถบเลือ่นและ	P
•	 เลือ่นแถบขึน้หรอืลงเพือ่ซมูเขา้หรอืซมูออก
•	 เลือ่นนิว้เพือ่เลือ่นพืน้ทีก่ารแสดงผลเมือ่ซมูภาพเขา้

�	กำรเลน่เสยีง/กำรเลน่ภำพเคลือ่นไหว
•	 แตะ	8	เพือ่เริม่เลน่
•	 หากตอ้งการปรับระดบัเสยีงระหวา่งการเลน่	ใหว้างนิว้บนหนา้จอ
และเลือ่นขึน้หรอืลง

•	 ทา่นสามารถพักการเลน่ภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยการแตะหนา้จอ	
แตะอกีครัง้เพือ่เลน่ภาพตอ่

•	 ขณะทีห่ยดุพักการเลน่	คณุจะสามารถเลือ่นตวัแสดงต�าแหน่ง
การดภูาพทีด่า้นลา่งของหนา้จอไปทางซา้ยหรอืทางขวาเพือ่
เลอืกจดุเริม่ตน้ใหมไ่ด ้

•	 แตะ	6	เพือ่ยตุกิารเลน่

100-0004

WB
AUTO
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AUTOAUTOAUTOP
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4K
30p

 กำรดภูำพแบบดชัน/ีบนปฏทินิ
การแตะหนา้จอเบาๆ	ขณะทีด่ภูาพแบบเฟรมเดยีวจะท�าใหไ้อคอน	P	ปรากฏขึน้	แตะ	P	เพือ่
ดภูาพแบบดชัน	ีแตะ	Q	ส�าหรับแสดงภาพแบบปฏทินิ

�	กำรแสดงหนำ้กอ่นหนำ้หรอืหนำ้ถดัไป
•	 เลือ่นนิว้ขึน้เพือ่ดหูนา้ถดัไป	เลือ่นนิว้ลงเพือ่ดหูนา้กอ่นหนา้
•	 ใช	้Q	หรอื	R	เพือ่เลอืกจ�านวนภาพทีแ่สดง	

g [G	การตัง้คา่]	(หนา้	133)
•	 แตะ	R	หลายๆ	ครัง้เพือ่กลบัสูก่ารดภูาพแบบเฟรมเดยีว

S

�	กำรดภูำพ
•	 แตะภาพเพือ่ดแูบบเต็มเฟรม
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กำรเลอืกและกำรป้องกนัภำพ
หากตอ้งการดเูมนูสมัผัส	ใหแ้ตะหนา้จอเบาๆ	(ดภูาพแบบเฟรม
เดยีว)	หรอืแตะไอคอน	 	(ดภูาพแบบดชัน)ี	จาก
นัน้ทา่นจะสามารถใชง้านกลอ้งตามทีต่อ้งการไดโ้ดยการแตะ
ไอคอนในเมนูสมัผัส

212020.06.01 12:30:00

H เลอืกภาพ	คณุสามารถเลอืกหลายภาพและลบภาพเป็นกลุม่ได ้

h
สามารถตัง้คา่ภาพทีต่อ้งการแบง่ปันดว้ยสมารท์โฟนได	้g	“การเลอืกภาพส�าหรับการ
แชร	์(ค�าสัง่แบง่ปัน)”	(หนา้	111)

0 ป้องกนัภาพถา่ย

กำรดภูำพในโหมดถำ่ยภำพตนเอง

�	กำรแสดงภำพกอ่นหนำ้หรอืภำพถดัไป
การควบคมุจะเหมอืนกบัการดภูาพแบบเฟรมเดยีว	(หนา้	115)

�	ขยำย
การควบคมุจะเหมอืนกบัการดภูาพแบบเฟรมเดยีว	(หนา้	115)

�	กำรเลน่เสยีง/กำรเลน่ภำพเคลือ่นไหว
การควบคมุจะเหมอืนกบัการดภูาพแบบเฟรมเดยีว	(หนา้	115)

�	กำรเลอืกภำพส�ำหรบักำรแบง่ปนั
•	 แตะหนา้จอเพือ่แสดงไอคอนแบง่ปัน
•	 แตะ	h	เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะแบง่ปัน

�	กำรกลบัไปยงัโหมดถำ่ยภำพ
•	 แตะ	7	เพือ่กลบัไปยงัโหมดถา่ยภาพ	(หนา้	69)

20
100-0020

12:30:002020.06.01
4:3 L F

$
•	 ปุ่ ม	INFO	จะใชง้านไมไ่ดใ้นโหมดถา่ยภาพตนเอง
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4
กำรใชง้ำนเมนขู ัน้พืน้ฐำน

เมนูตา่งๆ	สามารถใชเ้พือ่ก�าหนดการตัง้คา่กลอ้งเพือ่ใหใ้ชง้านไดง้า่ย	และรวมตวัเลอืกการถา่ย
ภาพและการแสดงภาพทีไ่มส่ามารถเขา้ใชง้านผา่น	Live	Control,	แผงควบคมุพเิศษ	LV	หรอือืน่ๆ	
ทีค่ลา้ยกนัใหเ้ขา้ใชไ้ดง้า่ยขึน้

แท็บ ชือ่แท็บ ค�ำอธบิำย

W เมนถูำ่ยภำพ 1 รายการทีเ่กีย่วกบัการถา่ยภาพ	ความพรอ้มของกลอ้งในการถา่ยภาพ
หรอืใชง้านการตัง้คา่ภาพถา่ยX เมนถูำ่ยภำพ 2

n เมนวูดิโีอ รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว	ปรับการตัง้คา่และการ
ก�าหนดเองขัน้พืน้ฐาน

q เมนแูสดงภำพ รายการทีเ่กีย่วกบัการเลน่และการปรับแตง่

G เมนกู�ำหนดเอง รายการส�าหรับการปรับแตง่กลอ้ง

e เมนตู ัง้คำ่ รายการส�าหรับการตัง้เวลา	เลอืกภาษา	และอืน่	ๆ

ฟงักช์นัทีไ่มส่ำมำรถเลอืกจำกเมนไูด้
อาจไมส่ามารถเลอืกบางรายการจากเมนูเมือ่ใชแ้ป้นลกูศร
•	 รายการทีไ่มส่ามารถตัง้คา่ไดก้บัโหมดถา่ยภาพปัจจบุนั
•	 รายการทีไ่มส่ามารถตัง้คา่ได	้เนือ่งจากมกีารตัง้คา่รายการไวแ้ลว้:

การตัง้คา่เชน่โหมดภาพจะใชไ้มไ่ดเ้มือ่หมนุปุ่ มหมนุปรับโหมดไปที	่B

1 กดปุ่ ม	MENU	เพือ่แสดงเมนู

2

11

เมนถูา่ยภาพ 1

p

โหมดภาพ
ดจิทิลัเทเลคอน
โหมดวดัแสง

รเีซ็ต

ปิด

กลบั ต ั�งคา่

ไฟชว่ย AF เปิด

ตวัเลอืกการถา่ยภาพข ั�นตน้หรอืพื�นฐาน

กดปุ่ ม	Q	เพือ่ยนืยนัการตัง้คา่

ค�าแนะน�าในการใชง้าน

กดปุ่ ม	MENU	เพือ่ยอ้น
กลบัหนึง่หนา้จอ

แถบ
ค�าแนะน�า

•	 ค�าแนะน�าจะแสดงขึน้	2	วนิาทหีลงัจากทีเ่ลอืกตวัเลอืก
•	 กดปุ่ ม	INFO	เพือ่ดหูรอืซอ่นค�าแนะน�า

2 ใช	้FG	เพือ่เลอืกแถบ	และกดปุ่ ม	I
•	 แถบกลุม่เมนูจะปรากฏขึน้เมือ่เลอืก	G	เมนูก�าหนดเอง	ใช	้

FG	เพือ่เลอืกกลุม่เมนู	และกดปุ่ ม	I
2

1

A. AF/MF

AEL/AFL

รเีซ็ตเลนส์

S1/C2/M1

เปิด
ตวัชว่ยปรบัโฟกสั MF

A
B
C1
C2
D1
D2
E
F

โฟกสัใบหนา้

กลบั ต ั�งคา่

ปิดแผน่กาํหนดเป้า AF
A

กลุม่เมนู

ฟงักช์นัเมนู

ฟังก์ชันเมนู	(การใช้งานขั้นพื้นฐาน)
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3 เลอืกรายการโดยใช	้FG	และกดปุ่ ม	I	เพือ่แสดงตวัเลอืกส�าหรับรายการทีเ่ลอืก

2

11

เมนถูา่ยภาพ 1

p

โหมดภาพ
ดจิทิลัเทเลคอน
โหมดวดัแสง

รเีซ็ต

ปิด

กลบั ต ั�งคา่

ไฟชว่ย AF เปิด

2

11

เมนถูา่ยภาพ 1

p

โหมดภาพ
ดจิทิลัเทเลคอน
โหมดวดัแสง

รเีซ็ต

ปิด

กลบั ต ั�งคา่

ปิดไฟชว่ย AF ปิด
เปิด

การตัง้คา่ปัจจบุนั
จะปรากฏขึน้ฟังกช์นั

I

4 ใช	้FG	เพือ่เลอืกตวัเลอืก	และกดปุ่ ม	Q	เพือ่เลอืก
•	 กดปุ่ ม	MENU	หลายๆ	ครัง้เพือ่ออกจากเมนู

$
•	 ส�าหรับการตัง้คา่เริม่ตน้ของแตล่ะตวัเลอืก	โปรดดทูี	่“คา่เริม่ตน้”	(หนา้	169)

กำรใชเ้มนถูำ่ยภำพ 1/เมนถูำ่ยภำพ 2

2

11

เมนถูา่ยภาพ 1

p

โหมดภาพ
ดจิทิลัเทเลคอน
โหมดวดัแสง

รเีซ็ต

ปิด

กลบั ต ั�งคา่

ไฟชว่ย AF เปิด

เมนถูำ่ยภำพ 1 เมนถูำ่ยภำพ 2

W รเีซต็
โหมดภาพ	(หนา้	81,	119)
ดจิทิลัเทเลคอน	(หนา้	119)
โหมดวดัแสง	(หนา้	95)
ไฟชว่ย	AF	(หนา้	119)

X Kป้องกนัภาพสัน่	(หนา้	93)
Kความเร็วซมูไฟฟ้า	(หนา้	120)
x	(หนา้	92)
การถา่ยภาพซอ้น	(หนา้	120)
ระยะเวลาตอ่ภาพ/Time	Lapse	(หนา้	122)
ตัง้คา่	Silents	(หนา้	123)
#	RC	Mode	(หนา้	124)

กำรกลบัสูก่ำรต ัง้คำ่เร ิม่ตน้  (รเีซ็ต)
สามารถเรยีกคนืการตัง้คา่กลอ้งกลบัไปเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ไดอ้ยา่งงา่ยดาย	ทา่นสามารถเลอืกที่
จะรเีซต็การตัง้คา่ไดเ้กอืบทัง้หมดหรอืเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยภาพโดยตรง

1 เลอืก	[รเีซต็]	ใน	W	เมนูถา่ยภาพ	1	และกดปุ่ ม	I

2 เลอืกตวัเลอืกรเีซต็	([ทัง้หมด]	หรอื	[พืน้ฐาน])	แลว้กดปุ่ ม	Q
•	 หากตอ้งการรเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมด	ยกเวน้เวลา,	วนัที	่และอืน่ๆ	,	ใหเ้ลอืก	[ทัง้หมด]	แลว้กดปุ่ ม	

Q g “คา่เริม่ตน้”	(หนา้	169)

3 เลอืก	[ใช]่	และกดปุ่ ม	Q

ฟังก์ชันเมนู	(เมนูถ่ายภาพ)
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ตวัเลอืกกำรประมวลผล  (โหมดภำพ)
คณุสามารถเลอืกการปรับคา่เฉพาะอยา่งใหก้บั	คอนทราสต	์ความคม	และคา่อืน่	ๆ	ในการตัง้คา่	
[โหมดภาพ]	(หนา้	81)	เปลีย่นพารามเิตอรต์า่งๆ	ซึง่เกบ็ไวใ้นเเตล่ะโหมดภาพ

1 เลอืก	[โหมดภาพ]	ใน	W	เมนูถา่ยภาพ	1	และกดปุ่ ม	I
•	 กลอ้งจะแสดงโหมดถา่ยภาพทีส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดถา่ยภาพ
ปัจจบุนั

2

11

เมนถูา่ยภาพ 1

p

โหมดภาพ
ดจิทิลัเทเลคอน
โหมดวดัแสง

รเีซ็ต

ปิด

กลบั ต ั�งคา่

ไฟชว่ย AF เปิด

2 เลอืกตวัเลอืกโดยใช	้FG	และกดปุ่ ม	Q

•	 กด	I	เพือ่ตัง้คา่ตวัเลอืกโดยละเอยีดส�าหรับโหมดถา่ยภาพทีเ่ลอืกไว	้ตวัเลอืกโดยละเอยีดจะไมม่ใีน
บางโหมดถา่ยภาพ

•	 การเปลีย่นแปลงความตา่งสไีมม่ผีลทีก่ารตัง้คา่อืน่นอกเหนอืจาก	[ปกต]ิ

ดจิติอลซูม  (ดจิทิลัเทเลคอน)
ตวัเลอืกนีจ้ะครอบตดัทีก่ ึง่กลางของเฟรมขนาดเดยีวกบัตวัเลอืกขนาดทีเ่ลอืกในปัจจบุนัส�าหรับ
คณุภาพของภาพถา่ย	และซมูเขา้เพือ่ใหเ้ต็มจอแสดงผล	อตัราสว่นการซมูเพิม่ขึน้ประมาณ	2×	
ชว่ยใหค้ณุสามารถซมูเขา้ตลอดทางยาวโฟกสัสงูสดุของเลนส	์ซึง่เป็นตวัเลอืกทีด่เีมือ่คณุไม่
สามารถเปลีย่นเลนสห์รอืพบวา่การเขา้ใกลว้ตัถเุป็นเรือ่งทีท่�าไดย้าก

1 เลอืก	[เปิด]	ส�าหรับ	[ดจิทิลัเทเลคอน]	ใน	W	เมนูถา่ยภาพ	1

2 ภาพในจอภาพจะขยายใหญข่ึน้สองเทา่
•	 วตัถจุะถกูบนัทกึตามทีป่รากฏในจอภาพ

•	 การซมูดจิติอลไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่เลอืกภาพพาโนรามา	การถา่ยภาพซอ้น	หรอืการชดเชยความ
เอยีงภาพ

•	 เมือ่เลน่ภาพทีถ่า่ยดว้ย	[ดจิทิลัเทเลคอน]	โดยเลอืกการถา่ยภาพ	RAW	เป็น	[เปิด]	พืน่ทีใ่นภาพจะถกู
แสดงไวด้ว้ยกรอบ

•	 เป้า	AF	จะลดลง
•	H	จะปรากฏบนจอภาพ

กำรปรบัปรงุโฟกสัในบรเิวณทีม่ดื  (ไฟชว่ย AF)
ไฟชว่ย	AF	(ไฟชว่ย	AF)	จะใหค้วามสวา่งเพือ่ชว่ยการท�างานของโฟกสัในสภาพแวดลอ้มทีม่ดื	
เลอืก	[ปิด]	เพือ่ปิดใชไ้ฟชว่ยหา	AF
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กำรเลอืกควำมเร็วกำรซูม  (Kควำมเร็วซูมไฟฟ้ำ)
เลอืกความเร็วทีเ่ลนสซ์มูไฟฟ้าสามารถซมูเขา้หรอืออกไดโ้ดยใชว้งแหวนซมูขณะทีถ่า่ยภาพ

1 เลอืก [Kความเร็วซมูไฟฟ้า]	ใน X เมนูถา่ยภาพ	2	และกดปุ่ ม	I

2 เลอืกตวัเลอืกโดยใช	้FG	และกดปุ่ ม	Q

ถำ่ยภำพโดยเปิดรบัแสงหลำยคร ัง้ในหนึง่ภำพ  (กำรถำ่ยภำพซอ้น)
ถา่ยภาพจ�านวนสองภาพและรวมไวเ้ป็นภาพเดยีว	หรอืคณุสามารถถา่ยภาพเดยีวและรวมกบัภาพที่
มอียูใ่นการด์หน่วยความจ�า
ภาพทีร่วมกนัแลว้จะบนัทกึทีก่ารตัง้คา่คณุภาพของภาพปัจจบุนั	สามารถเลอืกไดเ้ฉพาะภาพ	RAW	
ส�าหรับการถา่ยภาพซอ้นทีม่ภีาพทีม่อียูแ่ลว้
หากทา่นบนัทกึการถา่ยภาพซอ้นดว้ยการเลอืก	RAW	ไวส้�าหรับ	[KK]	ทา่นจะสามารถเลอืก
การถา่ยภาพซอ้นตอ่เนือ่งโดยใช	้[ภาพซอ้น]	เพือ่ใหท้า่นสามารถสรา้งการถา่ยภาพซอ้นทีร่วม
ภาพสามภาพขึน้ไป
•	 ตวัเลอืกนีจ้ะสามารถใชง้านไดใ้นโหมด	P,	A,	S	และ	M

1 เลอืก	[การถา่ยภาพซอ้น]	ใน	X	เมนูถา่ยภาพ	2	และกดปุ่ ม	I 

2 ใช	้FG	เพือ่เลอืกรายการ	และกด	I
•	 ใช	้FG	เพือ่เลอืกการตัง้คา่	และกดปุ่ ม	Q

การถา่ยภาพซอ้น

เฟรม ปิด
Gain อตัโนมตั ิ ปิด
ภาพซอ้น ปิด

กลบั ต ั�งคา่

เฟรม
[ปิด]:	อยา่สรา้งการถา่ยภาพซอ้นเพิม่ขึน้อกี
[2	เฟรม]:	สรา้งการถา่ยภาพซอ้นจากภาพ	2	ภาพ

Gain 
อตัโนมตั ิ

[เปิด]:	ลดความสวา่งของภาพแตล่ะภาพลงครึง่หนึง่ในโหมดการถา่ยภาพซอ้น
[ปิด]:	อยา่ปรับความสวา่งของภาพในโหมดการถา่ยภาพซอ้น

ภำพซอ้น

[เปิด]:	การถา่ยภาพซอ้นทีป่ระกอบรวมดว้ยภาพคณุภาพ	RAW	ทีเ่กบ็อยูใ่นการด์
หน่วยความจ�า
[ปิด]:	สรา้งการถา่ยภาพซอ้นจากภาพ	2	ภาพถดัไป
•	[ภาพซอ้น]	จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เลอืก	[เฟรม]	เทา่กบั	[2	เฟรม]

3 หากเลอืก	[เปิด]	[ภาพซอ้น]	คณุกพ็รอ้มทีจ่ะเลอืกภาพ
ส�าหรับการถา่ยภาพซอ้น
•	 เลอืกภาพโดยใชแ้ป้นลกูศร	(FGHI)	และกดปุ่ ม	Q
•	 คณุสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะภาพ	RAW	เทา่นัน้

ภาพซอ้น

RAW RAW RAW

RAW

RAW RAW RAW

กลบั ต ั�งคา่

4 กดปุ่ ม	Q	ในเมนูการถา่ยภาพซอ้นเพือ่บนัทกึการตัง้คา่ทีเ่ลอืก
•	 เมนูการถา่ยภาพจะปรากฏขึน้
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5 กดปุ่ ม	MENU	เพือ่ออกจากเมนู
•	 ไอคอน	a	จะปรากฏขึน้
•	 หากเลอืก	[ภาพซอ้น]	ภาพถา่ยทีเ่ลอืกจะปรากฏซอ้นทบับนมมุ
มองผา่นเลนส์

ไอคอน	a

P 1:02:03250 F5.6 0.0 0
1023

6 ถา่ยภาพ
•	 หากเลอืกภาพแรก	(หรอืถา้เลอืก	[ภาพซอ้น]	ภาพถา่ยทีเ่ลอืกไวก้อ่นหนา้นี)้	จะถกูซอ้นทบับน
มมุมองผา่นเลนสข์ณะทีค่ณุจัดองคป์ระกอบภาพถดัไป

•	 ไอคอน	a	จะเปลีย่นเป็นสเีขยีว
•	 โดยปกตแิลว้จะสรา้งการถา่ยภาพซอ้นหลงัจากทีถ่า่ยภาพครัง้ทีส่องแลว้
•	 การกดปุ่ ม	D	จะชว่ยใหค้ณุถา่ยภาพใหมไ่ดอ้กีครัง้
•	 หากคณุเลอืก	[เปิด]	ส�าหรับ	[ภาพซอ้น]	คณุสามารถถา่ยภาพเพิม่เตมิทีจ่ะวางทบัในภาพทีเ่ลอืก
ไวก้อ่นหนา้นีไ้ด ้

7 กดปุ่ ม	MENU	หรอืกดปุ่ ม	q	เพือ่สิน้สดุการถา่ยภาพซอ้น
•	 หากคณุสิน้สดุการถา่ยภาพซอ้นโดยการกดปุ่ ม	MENU	[ปิด]	จะถกูเลอืกส�าหรับ	[เฟรม]	ในเมนู
การถา่ยภาพซอ้น

•	 ไอคอน	a	จะหายออกไปจากหนา้จอเมือ่การถา่ยภาพซอ้นสิน้สดุลง

•	 กลอ้งจะไมเ่ขา้สูโ่หมดสลปีขณะการถา่ยภาพซอ้น
•	 คณุไมส่ามารถใชภ้าพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่ส�าหรับการถา่ยภาพซอ้นได ้
•	 ภาพ	RAW	ทีแ่สดงในจอแสดงผลการเลอืกภาพเมือ่เลอืก	[เปิด]	ส�าหรับ	[ภาพซอ้น]	จะถกูประมวล
ผลตามการตัง้คา่ทีใ่ช	้ณ	เวลาทีถ่า่ยภาพ

•	 จอแสดงผลการเลอืกภาพส�าหรับ	[ภาพซอ้น]	จะแสดงส�าเนาภาพเป็น	RAW	ซึง่เป็นภาพทีถ่า่ยดว้ย
คณุภาพ	RAW	+	JPEG

•	 ออกจากโหมดการถา่ยภาพซอ้นกอ่นทีจ่ะปรับตัง้คา่การถา่ยภาพ	คณุไมส่ามารถปรับการตัง้คา่บาง
อยา่งในขณะทีอ่ยูใ่นโหมดการถา่ยภาพซอ้นได ้

•	 การด�าเนนิการใด	ๆ	ตอ่ไปนีห้ลงัจากท�าการถา่ยภาพครัง้แรกจะท�าใหก้ารถา่ยภาพซอ้นสิน้สดุลง:	
ปิดกลอ้ง	กดปุ่ ม	q	หรอื	MENU	เลอืกโหมดถา่ยภาพอืน่	หรอืเชือ่มตอ่สายเคเบลิชนดิใดกไ็ด	้
นอกจากนีก้ารถา่ยภาพซอ้นจะถกูยกเลกิเมือ่แบตเตอรีห่มดอกีดว้ย

•	 ฟังกช์นันีไ้มส่ามารถใชก้บัการถา่ยภาพแบบหน่วงเวลาได ้
•	 ภาพทีถ่า่ยดว้ยคณุภาพ	RAW	ส�าหรับ	[KK]	สามารถซอ้นทบัระหวา่งการดภูาพยอ้นหลงัได ้
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กำรถำ่ยภำพโดยอตัโนมตัดิว้ยชว่งเวลำคงที ่ 
 (ระยะเวลำตอ่ภำพ/Time Lapse)
คณุสามารถตัง้คา่ใหก้ลอ้งถา่ยภาพโดยอตัโนมตัติามชว่งเวลาทีก่�าหนดไว	้นอกจากนี	้ยงัสามารถ
บนัทกึเฟรมทีถ่า่ยเป็นภาพเคลือ่นไหวชดุเดยีว	การตัง้คา่นีส้ามารถใชไ้ดใ้นโหมด	P/A/S/M 
เทา่นัน้

1 เลอืก [ระยะเวลาตอ่ภาพ/Time	Lapse]	ใน X เมนูถา่ย
ภาพ	2	และกดปุ่ ม	I 2

1

เมนถูา่ยภาพ 2

Kความเร็วซูมไฟฟ้า ปกติ
S-IS On

±0.0

Kป้องกนัภาพส ั�น

ระยะเวลาตอ่ภาพ/Time Lapse ปิด

กลบั ต ั�งคา่

#RC Mode
ต ั�งคา่ Silent[♥]

ปิด

การถา่ยภาพซอ้น ปิด

2

2 เลอืก	[เปิด]	และกดปุ่ ม	I

3 ปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนีแ้ลว้กดปุ่ ม	Q

เฟรม ก�าหนดจ�านวนเฟรมทีจ่ะถา่ย

เวลำรอเร ิม่ตน้ ก�าหนดระยะเวลารอกอ่นทีจ่ะเริม่ถา่ยภาพ

ชว่งเวลำ ก�าหนดชว่งเวลาระหวา่งการถา่ยแตล่ะภาพกอ่นเริม่ถา่ยภาพ

Time Lapse Movie

ก�าหนดรปูแบบการบนัทกึของล�าดบัเฟรม
[ปิด]:	บนัทกึแตล่ะเฟรมเป็นภาพนิง่
[เปิด]:	บนัทกึแตล่ะเฟรมเป็นภาพนิง่	และสรา้งภาพเคลือ่นไหวเดยีวจาก
ล�าดบัเฟรม

กำรต ัง้คำ่ภำพยนตร์ [ขนาดภาพเคลือ่นไหว]:	เลอืกขนาดส�าหรับภาพเคลือ่นไหวคัน่เวลา
[จ�านวนเฟรม]:	เลอืกจ�านวนเฟรมส�าหรับภาพเคลือ่นไหวคัน่เวลา

•	 เวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สดุทีแ่สดงในจอแสดงผลมไีวเ้พือ่เป็นแนวทางเทา่นัน้	เวลาจรงิอาจ 
แตกตา่งกนัไปตามสภาวะการถา่ยภาพ

4 ตวัเลอืก	[ปิด]/[เปิด]	จะแสดงอกีครัง้;	ใหย้นืยนัวา่ไดเ้ลอืก	[เปิด]	ไวแ้ลว้	จากนัน้กดปุ่ ม	
Q

5 ถา่ยภาพ
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•	 กลอ้งจะถา่ยภาพแมว้า่ภาพไมอ่ยูใ่นโฟกสัหลงัการโฟกสัอตัโนมตั	ิหากตอ้งการแกไ้ขต�าแหน่งโฟกสั	
ใหถ้า่ยภาพในโหมด	MF

•	 [ดภูาพบนัทกึ]	(หนา้	130)	ท�างานเป็นเวลา	0.5	วนิาที
•	 หากระยะเวลากอ่นถา่ยภาพหรอืชว่งเวลาถา่ยภาพ	อยา่งใดอยา่งหนึง่	ถกูตัง้คา่ไปที	่1	นาท	ี31	วนิาที
ขึน้ไป	จอภาพและตวักลอ้งจะปิดสวติชห์ลงัจากผา่นไป	1	นาท	ีกลอ้งจะเปิดสวติชโ์ดยอตัโนมตัอิกี
ครัง้	10	วนิาทกีอ่นถา่ยภาพ	เมือ่จอภาพดบัลง	ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่เปิดจอภาพอกีครัง้

•	 หากตัง้	AF	โหมด	(หนา้	84)	ไปที	่[C-AF]	หรอื	[C-AF+TR]	การโฟกสัจะเปลีย่นเป็น	[S-AF]	โดย
อตัโนมตัิ

•	 ระบบสมัผัสถกูปิดใชง้านระหวา่งการถา่ยภาพแบบ	Time	Lapse
•	 การถา่ยภาพแบบ	BULB,	TIME	และคอมโพสติจะใชไ้มไ่ดข้ณะทีก่�าลงัถา่ยภาพแบบ	Time	Lapse
•	 ฟังกช์นันีไ้มส่ามารถใชก้บัการถา่ยภาพซอ้นได ้
•	 แฟลชจะไมท่�างานหากระยะเวลาชารจ์แฟลชนานกวา่ชว่งเวลาระหวา่งการถา่ยภาพแตล่ะภาพ
•	 หากภาพนิง่ภาพใดภาพหนึง่ไมไ่ดรั้บการบนัทกึอยา่งถกูตอ้ง	จะไมม่กีารสรา้งภาพเคลือ่นไหวคัน่เวลา
•	 หากพืน้ทีใ่นการด์มไีมเ่พยีงพอ	กลอ้งจะไมบ่นัทกึภาพเคลือ่นไหวคัน่เวลา
•	 การกระท�าตอ่ไปนีจ้ะยกเลกิการถา่ยภาพแบบ	Time	Lapse:	 
การใชปุ้่ มหมนุปรับโหมด,	ปุ่ ม	MENU,	ปุ่ ม	q	หรอืปุ่ มปลดเลนส;์	การเชือ่มตอ่สาย	USB;	การปิด
กลอ้ง

•	 หากแบตเตอรีม่ปีระจเุหลอือยูไ่มเ่พยีงพอ	การถา่ยภาพอาจยตุลิงกลางคนั	ตรวจสอบวา่ชารจ์แบตเตอรี่
มาเพยีงพอแลว้กอ่นเริม่ถา่ยภาพ

•	 ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึโดยเลอืก	[4K]	ไวส้�าหรับ	[การตัง้คา่ภาพยนตร]์	>	[ขนาดภาพเคลือ่นไหว]	
อาจไมแ่สดงในคอมพวิเตอรบ์างระบบ	ขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถดไูดท้ีเ่ว็บไซตข์อง	OLYMPUS

ตวัเลอืกโหมดเงยีบ  (ต ัง้คำ่ Silents)
เลอืกตวัเลอืกตอ่ไปนีเ้มือ่ถา่ยภาพในโหมดเงยีบ	(หนา้	78):

 - เปิด/ปิดการลดจดุรบกวน
 - เปิดใชง้าน	[8],	[ไฟชว่ย	AF]	และ	[โหมดแฟลช]	หรอืไม่

1 เลอืก	[ตัง้คา่	Silents]	ใน	X	เมนูถา่ยภาพ	2	แลว้กดปุ่ ม	
I 2

1

เมนถูา่ยภาพ 2

Kความเร็วซูมไฟฟ้า ปกติ
S-IS On

±0.0
การถา่ยภาพซอ้น ปิด

Kป้องกนัภาพส ั�น

ระยะเวลาตอ่ภาพ/Time Lapse ปิด

กลบั ต ั�งคา่

#RC Mode
ต ั�งคา่ Silent[♥]

ปิด

2

2 เลอืกตวัเลอืกดว้ย	FG	แลว้กด	I



ฟ
งัก

ช์
นั

เม
น

 ู(เม
น

ถู
ำ่ย

ภ
ำพ

)

4

124 TH

3 ปรับการตัง้คา่ตอ่ไปนีแ้ลว้กดปุ่ ม	Q

ลดเสยีงs
[อตัโนมตั]ิ:	ลดจดุรบกวนในระหวา่งการเปิดรับแสงนานเมือ่ถา่ยภาพในโหมด
เงยีบ	(หนา้	78)	อาจไดย้นิเสยีงชตัเตอรเ์มือ่ใชง้านการลดจดุรบกวน
[ปิด]:	ปิดการลดจดุรบกวน

8 (เสยีงป๊ิบ)
[อนุญาต]:	ใชก้ารตัง้คา่ทีเ่ลอืกไวใ้นปัจจบุนัส�าหรับ	[8]	ใน	G	เมนูก�าหนด
เอง	O	(หนา้	133)
[ไมอ่นุญาต]:	ปิดเสยีงป๊ิบเมือ่ถา่ยภาพในโหมดเงยีบ

ไฟชว่ย AF
[อนุญาต]:	ใชก้ารตัง้คา่ทีเ่ลอืกไวใ้นปัจจบุนัส�าหรับ	[ไฟชว่ย	AF]	ใน	
W	เมนูถา่ยภาพ	1	(หนา้	119)
[ไมอ่นุญาต]:	ปิดใชง้านไฟชว่ย	AF	เมือ่ถา่ยภาพในโหมดเงยีบ

โหมดแฟลช [อนุญาต]:	ใชก้ารตัง้คา่แฟลชปัจจบุนั	(หนา้	75)
[ไมอ่นุญาต]:	ปิดใชง้านแฟลชเมือ่ถา่ยภาพในโหมดเงยีบ

กำรถำ่ยภำพโดยใชแ้ฟลชควบคมุจำกระยะไกลไรส้ำย  (# RC Mode)
ทา่นสามารถถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชไรส้าย	โดยใชแ้ฟลชในตวักลอ้งและแฟลชพเิศษดว้ยฟังกช์ัน่ 
รโีมทคอนโทรล	g	“การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชควบคมุจากระยะไกลไรส้าย”	(หนา้	158)
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กำรใชเ้มนวูดิโีอ

ฟังกช์นัการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวมกีารตัง้คา่ในเมนูวดิโีอ

2

1

เมนวูดิโีอ

nป้องกนัภาพส ั�น
nความเร็วซูมไฟฟ้า

C-AF

30p
Fine

nโหมด AF

เฟรมเรตของวดิโีอ
บติเรตของวดิโีอ

ปกติ

เปิด
±0ระดบัเสยีงบนัทกึ

ภาพเคลื�อนไหว R

M-IS 1

กลบั ต ั�งคา่

ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

ภำพเคลือ่นไหวR [ปิด]:	บนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบไมม่เีสยีง
[เปิด]:	บนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบมเีสยีง
[เปิด	e]:	บนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบมเีสยีง;	เปิดใชก้ารลด
เสยีงลม

―

ระดบัเสยีงบนัทกึ ปรับความไวตอ่เสยีงของไมโครโฟนภายในกลอ้ง	ปรับความไว
โดยใช	้FG	ขณะตรวจสอบระดบัเสยีงสงูสดุทีไ่มโครโฟนเลอืก
ในชว่งสองสามวนิาททีีผ่า่นมา

―

nโหมด AF เลอืก	AF	โหมดส�าหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 84

nป้องกนัภำพส ัน่ ตัง้คา่ป้องกนัภาพสัน่ส�าหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 93

nควำมเร็วซูมไฟฟ้ำ เลอืกความเร็วทีเ่ลนสซ์มูอเิล็กทรอนกิสส์ามารถซมูเขา้หรอืออก
ไดข้ณะทีบ่นัทกึภาพเคลือ่นไหว ―

เฟรมเรตของวดิโีอ เลอืกเฟรมเรตส�าหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
•	เมือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีจ่ะใชด้บูนโทรทศัน	์ใหเ้ลอืก
อตัราเฟรมทีต่รงกบัมาตรฐานวดิโีอในอปุกรณ	์มฉิะนัน้ภาพ
เคลือ่นไหวจะเลน่ไดไ้มร่าบรืน่	มาตรฐานวดิโีอจะแตกตา่งกนั
ไปตามแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาค:	ซึง่บางทีจ่ะใชร้ะบบ	NTSC	
และทีอ่ืน่ๆ	จะใชร้ะบบ	PAL

 - เมือ่ถา่ยภาพส�าหรับแสดงบนอปุกรณร์ะบบ	NTSC	ใหเ้ลอืก	
60p	(30p)

 - เมือ่ถา่ยภาพส�าหรับแสดงบนอปุกรณร์ะบบ	PAL	ใหเ้ลอืก	
50p	(25p)

87

บติเรตของวดิโีอ เลอืกอตัราสว่นการบบีอดัส�าหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 87

•	 เสยีงการท�างานของเลนสแ์ละกลอ้งอาจถกูบนัทกึไวใ้นภาพเคลือ่นไหว	เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งบนัทกึ
เสยีงดงักลา่ว	ใหล้ดเสยีงการท�างานโดยตัง้คา่	[โหมด	AF]	ไปที	่[S-AF]	หรอื	[MF]	หรอืโดยลดการ
ใชง้านปุ่ มของกลอ้ง	

•	 ไมส่ามารถบนัทกึเสยีงในโหมด	k	(ไดโอรามา)
•	 เมือ่ตัง้คา่	[ภาพเคลือ่นไหวR]	ไปที	่[ปิด]	O	จะปรากฏขึน้

ฟังก์ชันเมนู	(เมนูวิดีโอ)
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กำรใชเ้มนแูสดงภำพ

เมนดูภูำพ

y	(หนา้	109)

2

1

เมนแูสดงภาพ

R
แกไ้ข

เปิด
L

ลบคา่ป้องกนั
รเีซ็ตคาํส ั�งแบง่ปนั

คาํส ั�งพมิพ์

กลบั ต ั�งคา่

การเชื�อมตอ่อปุกรณ์

R
แกไ้ข
ค�าสัง่พมิพ	์(หนา้	112)
ลบคา่ป้องกนั	(หนา้	129)
รเีซต็ค�าสัง่แบง่ปัน	(หนา้	111)
การเชือ่มตอ่อปุกรณ	์(หนา้	143)

กำรหมนุทศิทำงของภำพบคุคลโดยอตัโนมตัสิ�ำหรบักำรดภูำพ  (R)
เมือ่ตัง้คา่ไปที	่[เปิด]	ภาพทีถ่า่ยในแนวตัง้จะหมนุเพือ่แสดงตามการวางแนวภาพทีถ่กูตอ้งบนหนา้
จอดภูาพโดยอตัโนมตัิ

กำรรทีชัภำพ  (แกไ้ข)
สรา้งส�าเนาทีไ่ดรั้บการรทีชัของภาพ	ในกรณีของภาพ	RAW	คณุสามารถปรับการตัง้คา่	เชน่	อารต์
ฟิลเตอร	์ซึง่โดยปกตจิะใชเ้มือ่ถา่ยภาพ	หากเป็นภาพ	JPEG	คณุจะสามารถท�าการแกไ้ขงา่ยๆ	ได	้
เชน่	การครอบภาพและการรไีซสภ์าพ

1 เลอืก	[แกไ้ข]	ใน	q	เมนูแสดงภาพ	และกดปุ่ ม	I

2 ใช	้FG	เพือ่เลอืก	[เลอืกภาพ]	และกดปุ่ ม	Q

3 ใช	้HI	เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะแกไ้ข	และกดปุ่ ม	Q
•	 [แกไ้ขภาพ	RAW]	จะแสดงขึน้	หากเลอืกภาพ	RAW	และ	[แกไ้ข	JPEG]	หากเลอืกภาพ	JPEG	
ส�าหรับภาพทีบ่นัทกึในรปูแบบ	RAW+JPEG	ทัง้	[แกไ้ขภาพ	RAW]	และ	[แกไ้ข	JPEG]	จะแสดง
ขึน้	เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ

4 เลอืก	[แกไ้ขภาพ	RAW]	หรอื	[แกไ้ข	JPEG]	และกดปุ่ ม	Q

แกไ้ขภำพ 
RAW

สรา้งส�าเนา	JPEG	ของภาพ	RAW	ตามการตัง้คา่ทีเ่ลอืก
ปจัจบุนั
ส�าเนาภาพ	JPEG	จะไดรั้บการประมวลผลโดยใชก้ารตัง้คา่กลอ้งปัจจบุนั	ปรับการ
ตัง้คา่กลอ้งกอ่นเลอืกตวัเลอืกนี	้การตัง้คา่บางอยา่ง	เชน่	ชดเชยแสง	จะใชไ้มไ่ด ้

ART BKT
กลอ้งถา่ยรปูจะสรา้งส�าเนา	JPEG	ของแตล่ะภาพจ�านวนหลายส�าเนา	ส�าเนาหนึง่
จะมไีวส้�าหรับ	Art	Filer	ทีไ่ดรั้บการเลอืก	เลอืกฟิลเตอรห์นึง่ตวัหรอืมากกวา่และใช ้
ฟิลเตอรด์งักลา่วกบัภาพจ�านวนหนึง่ภาพหรอืมากกวา่

ฟังก์ชันเมนู	(เมนูแสดงภาพ)
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แกไ้ข JPEG

เมนู	[แกไ้ข	JPEG]	จะประกอบไปดว้ยตวัเลอืกตา่งๆ	ดงัตอ่ไปนี้
ปรบัเงำแสงหรอืสว่นมดื
เพิม่ความสวา่งใหภ้าพถา่ยใหส้วา่งขึน้

แกต้ำแดง
ลด	“ตาแดง”	ในภาพทีถ่า่ยโดยใชแ้ฟลช

P
การครอบภาพ	ก�าหนดขนาดของการครอปภาพโดยใชแ้ป้นหมนุดา้นหนา้หรอืแป้น
หมนุดา้นหลงัและวางต�าแหน่งของการครอบภาพโดยใชแ้ป้นลกูศร

สดัสว่นภำพ
เปลีย่นอตัราสว่นจากอตัราสว่นมาตรฐานที	่4:3	เป็น	[3:2],	[16:9],	[1:1]	หรอื	
[3:4]	หลงัจากทีเ่ลอืกอตัราสว่นภาพแลว้	คณุจะตอ้งใชแ้ป้นลกูศรในการวาง
ต�าแหน่งของการครอบภาพ

ถำ่ยภำพขำวด�ำ
สรา้งส�าเนาภาพขาวด�าของภาพในปัจจบุนั

ซเีปีย
สรา้งส�าเนาภาพแบบซเีปียของภาพในปัจจบุนั

ควำมอิม่สี
ปรับความสดของส	ีคณุสามารถดตูวัอยา่งผลลพัธไ์ดใ้นจอแสดงผล

Q
สรา้งส�าเนาภาพทีไ่ดรั้บการรไีซสซ์ ึง่มขีนาด	1280	×	960,	640	×	480,	หรอื	
320	×	240	พกิเซล	ภาพทีม่อีตัราสว่นอืน่นอกเหนอืจากอตัราสว่นมาตรฐานที	่4:3	
จะไดรั้บการรไีซสใ์หม้ขีนาดใกลเ้คยีงกบัตวัเลอืกทีเ่ลอืกมากทีส่ดุ

อ-ีพอรต์เทรต
ลกัษณะผวิเรยีบเนยีน	คณุอาจจะไมไ่ดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการหากไมม่กีารตรวจจับ
หนา้

5 เมือ่เสร็จสิน้การตัง้คา่	ใหก้ดปุ่ ม	Q
•	 การตัง้คา่จะถกูน�าไปใชก้บัภาพ

6 เลอืก	[ใช]่	และกดปุ่ ม	Q
•	 ภาพทีแ่กไ้ขจะถกูจัดเกบ็ไวใ้นการด์

•	 การแกไ้ขตาแดงอาจไมไ่ดผ้ลกบับางภาพ
•	 การแกไ้ขภาพ	JPEG	ไมส่ามารถท�าไดใ้นกรณีตอ่ไปนี:้

เมือ่ประมวลผลภาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร	์เมือ่มเีนือ้ทีว่า่งในการด์หน่วยความจ�าไมเ่พยีงพอ	หรอื
เมือ่บนัทกึภาพดว้ยกลอ้งอืน่

•	 ภาพนีไ้มส่ามารถเปลีย่นขนาด	(Q)	ใหใ้หญก่วา่ขนาดตน้ฉบบั
•	 ภาพบางภาพไมส่ามารถปรับขนาดได ้
•	 [P]	(ตดั)	และ	[สดัสว่นภาพ]	สามารถใชเ้พือ่แกไ้ขภาพทีม่สีดัสว่นภาพ	4:3	(มาตรฐาน)	เทา่นัน้

กำรบนัทกึเสยีง
สามารถเพิม่เสยีงลงในภาพนิง่	(นานสงูสดุ	30	วนิาท)ี
นีเ่ป็นฟังกช์นัเดยีวกบั	[R]	ในระหวา่งการดภูาพ	(หนา้	113)
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กำรรวมภำพ  (ภำพซอ้น)
ซอ้นภาพ	RAW	ทีม่อียูเ่พือ่สรา้งเป็นภาพใหม	่ในการซอ้นภาพ	คณุสามารถใชภ้าพไดส้งูสดุ	3	ภาพ

1 เลอืก	[แกไ้ข]	ใน	q	เมนูแสดงภาพ	และกดปุ่ ม	I

2 ใช	้FG	เพือ่เลอืก	[ภาพซอ้น]	และกดปุ่ ม	Q

3 เลอืกจ�านวนภาพทีจ่ะซอ้น	และกดปุ่ ม	Q

4 ใช	้FGHI	เพือ่เลอืกภาพ	RAW	และกดปุ่ ม	Q	เพือ่
เพิม่ภาพเหลา่นัน้ไปยงัการซอ้นภาพ
•	 ภาพซอ้นจะแสดงขึน้	หากเลอืกจ�านวนทีร่ะบใุนขัน้ตอนที	่3

5 ปรับอตัราการขยายส�าหรับแตล่ะภาพทีจ่ะซอ้น
•	 ใช	้HI	เพือ่เลอืกภาพ	และ	FG	เพือ่ปรับอตัราการขยาย
•	 สามารถปรับอตัราการขยายในชว่งตัง้แต	่0.1 – 2.0	ตรวจสอบ
ผลลพัธบ์นจอภาพ

6 กดปุ่ ม	Q	เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบการยนืยนั	เลอืก	[ใช]่	
และกดปุ่ ม	Q

RAW RAW RAW

RAW

RAW RAW RAW

ภาพซอ้น

กลบั ต ั�งคา่

×1.5×1.5×0.3 ×0.5

ภาพซอ้น

กลบั ต ั�งคา่

$
•	 หากตอ้งการซอ้นภาพ	4	เฟรมขึน้ไป	ใหบ้นัทกึภาพซอ้นเป็นไฟล	์RAW	และใช	้[ภาพซอ้น]	ซ�้าๆ	กนั

สรำ้งภำพนิง่ส�ำหรบัภำพเคลือ่นไหว  (จบัภำพนิง่ในภำพภยนตร)์
บนัทกึส�าเนาภาพนิง่ของเฟรมทีเ่ลอืก
•	 ตวัเลอืกนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกบัภาพเคลือ่นไหว	[4K]	ทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้งเทา่นัน้

1 เลอืก	[แกไ้ข]	ใน	q	เมนูแสดงภาพ	และกดปุ่ ม	I

2 ใช	้FG	เพือ่เลอืก	[เลอืกภาพ]	และกดปุ่ ม	Q

3 ใช	้HI	เพือ่เลอืกภาพเคลือ่นไหว	และกดปุ่ ม	Q

4 เลอืก	[แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว]	และกดปุ่ ม	Q

5 ใช	้FG	เพือ่เลอืก	[จับภาพนิง่ในภาพภยนตร]์	และกดปุ่ ม	Q

6 ใช	้HI	เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะบนัทกึเป็นภาพนิง่	และกดปุ่ ม	Q
•	 ใชปุ้่ ม	FG	หรอืเพือ่ขา้มหลายภาพ

•	 วนัทีข่องการบนัทกึภาพนิง่อาจแตกตา่งไปจากวนัทีข่องภาพเคลือ่นไหวเดมิ



ฟ
งัก

ช์
นั

เม
น

 ู(เม
น

แูส
ด

งภ
ำพ

)

4

129TH

กำรตดัภำพเคลือ่นไหว  (แกไ้ขภำพเคลือ่นไหว)
ตดัวดิโีอฟตุเทจทีเ่ลอืกออกจากภาพเคลือ่นไหว	ภาพยนตรนั์น้จะสามารถตดัตอ่ซ�า้ๆไดเ้พือ่ทีจ่ะ
สรา้งไฟลท์ีม่เีฉพาะภาพทีค่ณุตอ้งการเกบ็ไวเ้ทา่นัน้
•	 ตวัเลอืกนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกบัภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้งเทา่นัน้

1 เลอืก	[แกไ้ข]	ใน	q	เมนูแสดงภาพ	และกดปุ่ ม	I

2 ใช	้FG	เพือ่เลอืก	[เลอืกภาพ]	และกดปุ่ ม	Q

3 ใช	้HI	เพือ่เลอืกภาพเคลือ่นไหว	และกดปุ่ ม	Q

4 เลอืก	[แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว]	และกดปุ่ ม	Q

5 ใช	้FG	เพือ่เลอืก	[แกไ้ขภาพเคลือ่นไหว]	และกดปุ่ ม	Q

6 เลอืก	[เขยีนทบั]	หรอื	[ไฟลใ์หม]่	และกดปุ่ ม	Q
•	 หากภาพไดรั้บการป้องกนั	คณุไมส่ามารถเลอืก	[เขยีนทบั]

7 เลอืกวา่สว่นทีจ่ะลบนัน้	จะเริม่ตน้ดว้ยภาพแรกหรอืสิน้สดุดว้ยภาพสดุทา้ยหรอืไม	่โดย
ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการแลว้กดปุ่ ม	Q	เพือ่เลอืก

8 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลอืกสว่นทีจ่ะลบ
•	 สว่นทีจ่ะลบจะแสดงเป็นสแีดง

9 กดปุ่ ม	Q

10	 เลอืก	[ใช]่	และกดปุ่ ม	Q
•	 วนัทีข่องการบนัทกึภาพนิง่อาจแตกตา่งไปจากวนัทีข่องภาพเคลือ่นไหวเดมิ

กำรยกเลกิกำรป้องกนัภำพท ัง้หมด  (ลบคำ่ป้องกนั)
การป้องกนัหลายภาพสามารถยกเลกิไดใ้นครัง้เดยีว

1 เลอืก	[ลบคา่ป้องกนั]	ใน	q	เมนูแสดงภาพและกดปุ่ ม	I

2 เลอืก	[ใช]่	และกดปุ่ ม	Q
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กำรใชเ้มนตู ัง้คำ่

ปรับแตง่การตัง้คา่กลอ้งพืน้ฐาน	ตวัอยา่งเชน่การเลอืกภาษาและ
ความสวา่งของจอภาพ	เมนูตัง้คา่ยงัมตีวัเลอืกทีใ่ชใ้นระหวา่งขัน้
ตอนการตัง้คา่เริม่ตน้ดว้ย 2

1

เมนตู ั�งคา่

X
ไทย

s

เฟิรม์แวร ์
การต ั�งคา่ Wi-Fi/Bluetooth
ดภูาพบนัทกึ

j±0 k±0
0.5 วนิาที

’--.--.-- --:--:--
ต ั�งคา่การด์

กลบั ต ั�งคา่

W

ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

ต ัง้คำ่กำรด์ ฟอรแ์มทการด์และลบภาพทัง้หมด 131

X (ตัง้คา่วนัที/่เวลา) ตัง้นาฬกิาของกลอ้ง 22

W (การเปลีย่นภาษา
ทีแ่สดง)

เลอืกภาษาส�าหรับเมนูและค�าแนะน�าของกลอ้ง 131

s (การปรับความสวา่ง
จอภาพ)

ทา่นสามารถปรับความสวา่ง
และอณุหภมูสิขีองจอภาพได	้
ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่ไฮไลท	์j 
(อณุหภมูสิ)ี	หรอื	k	(ความ
สวา่ง)	และใชปุ้่ ม	FG	เพือ่
ปรับคา่

s

Vivid       Natural

กลบั ต ั�งคา่

-2
j

+1
k

—

กดปุ่ ม	INFO	เพือ่สลบัความอิม่สขีองจอภาพระหวา่งการตัง้คา่	
[Natural]	และ	[Vivid]

ดภูำพบนัทกึ ตัง้คา่วา่จะแสดงภาพทีถ่า่ยบนจอภาพหลงัจากถา่ยภาพหรอื
ไม	่รวมทัง้ระยะเวลาทีจ่ะแสดง	ตวัเลอืกนีม้ปีระโยชนส์�าหรับการ
ตรวจสอบภาพทีเ่พิง่ถา่ยไปอยา่งครา่วๆ	คณุสามารถถา่ยภาพถดั
ไปโดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่	แมว้า่จอภาพก�าลงัแสดงภาพ
ทีถ่า่ยก็ตาม
[0.3	วนิาท]ี – [20	วนิาท]ี:	ตัง้ระยะเวลา	(วนิาท)ี	ทีจ่ะแสดงภาพ
ทีถ่า่ยบนจอภาพ
[ปิด]:	ภาพทีถ่า่ยจะไมแ่สดงบนจอภาพ
[Auto	q]:	แสดงภาพทีถ่า่ย	แลว้สลบัเป็นโหมดดภูาพ	ตวัเลอืก
นีม้ปีระโยชนส์�าหรับการลบภาพหลงัจากทีต่รวจสอบแลว้

—

กำรต ัง้คำ่ Wi-Fi/
Bluetooth

ปรับการตัง้คา่ส�าหรับการเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนทีม่	ีWi-Fi/
Bluetooth	โดยใชฟั้งกช์นัไรส้ายของกลอ้ง

145,	
149,	
150

เฟิรม์แวร ์ ดเูวอรช์ัน่เฟิรม์แวรส์�าหรับกลอ้งถา่ยรปูและเลนสห์รอือปุกรณ์
ตอ่พว่งอืน่ทีเ่ชือ่มตอ่อยูใ่นปัจจบุนั	คณุอาจตอ้งการขอ้มลูนีเ้มือ่
ตดิตอ่ทมีสนับสนุนลกูคา้หรอืท�าการอปัเดตเฟิรม์แวร์

—

ฟังก์ชันเมนู	(เมนูตั้งค่า)
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กำรฟอรแ์มทกำรด์  (ต ัง้คำ่กำรด์)
ตอ้งฟอรแ์มทการด์กบักลอ้งนีก้อ่นใชง้านครัง้แรก	หรอืหลงัใชง้านกบักลอ้งหรอืคอมพวิเตอรเ์ครือ่ง
อืน่
ขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กบ็ไวใ้นการด์	รวมทัง้ภาพทีป้่องกนัไว	้จะถกูลบออกขณะทีฟ่อรแ์มทการด์
เมือ่ฟอรแ์มทการด์ทีใ่ชแ้ลว้	ใหย้นืยนัวา่ไมม่ภีาพทีต่อ้งการเกบ็ไวใ้นการด์แลว้	g	“การด์ที่
ใชง้านได”้	(หนา้	154)

1 เลอืก	[ตัง้คา่การด์]	ใน	e	เมนูตัง้คา่	และกดปุ่ ม	I
•	 หากมขีอ้มลูบนการด์	รายการเมนูจะปรากฏขึน้	เลอืก	 
[ฟอรแ์มท]	และกดปุ่ ม	Q

2 เลอืก	[ใช]่	และกดปุ่ ม	Q
•	 กลอ้งจะท�าการฟอรแ์มท

ต ั�งคา่การด์

ลบท ั�งหมด

ฟอรแ์มท

กลบั ต ั�งคา่

กำรลบภำพท ัง้หมด  (ต ัง้คำ่กำรด์)
ภาพทัง้หมดบนการด์สามารถลบออกไดใ้นครัง้เดยีว	ภาพทีป้่องกนัจะไมถ่กูลบทิง้

1 เลอืก	[ตัง้คา่การด์]	ใน	e	เมนูตัง้คา่	และกดปุ่ ม	I

2 เลอืก	[ลบทัง้หมด]	และกดปุ่ ม	Q

3 เลอืก	[ใช]่	และกดปุ่ ม	Q
•	 ภาพทัง้หมดจะถกูลบทิง้

ต ั�งคา่การด์

ลบท ั�งหมด

ฟอรแ์มท

กลบั ต ั�งคา่

กำรเลอืกภำษำ  (W)
เลอืกภาษาส�าหรับเมนูและค�าแนะน�าของกลอ้ง

1 เลอืก	[W]	ใน	e	เมนูตัง้คา่	และกดปุ่ ม	I

2 เลอืกภาษาทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงั
หรอืปุ่ ม	FGHI	บนแป้นลกูศร
•	 กลอ้งขอ้ความแสดงการเลอืกภาษาจะมตีวัเลอืกใหเ้ลอืกอยูส่อง
หนา้	ใหใ้ชปุ้่ มหมนุดา้นหนา้หรอืดา้นหลงัหรอืปุ่ ม	FGHI 
บนแป้นลกูศรเพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปมาระหวา่งสองหนา้

W

กลบั ต ั�งคา่

Romanian

Español

Viet Nam

Русский
Slovensky
Svenska
Türkçe

Srpski
Slovenščina

Українська

3 กดปุ่ ม	Q	เมือ่เลอืกภาษาทีต่อ้งการแลว้
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กำรใชง้ำนเมนกู�ำหนดเอง

สามารถก�าหนดการตัง้คา่กลอ้งไดโ้ดยใช	้G	เมนูก�าหนดเอง

เมนกู�ำหนดเอง

a AF/MF

2

1

A. AF/MF

AEL/AFL

รเีซ็ตเลนส์

S1/C2/M1

เปิด
ตวัชว่ยปรบัโฟกสั MF

A
B
C1
C2
D1
D2
E
F

โฟกสัใบหนา้

กลบั ต ั�งคา่

ปิดแผน่กาํหนดเป้า AF
AM ปุ่ ม/	ปุ่ ม	Dial

N/O Disp/8/PC	(หนา้	133)
P/Q คา่แสง/ISO/BULB	(หนา้	134)
b #ตัง้คา่เอง	(หนา้	135)
W K/WB/ส	ี(หนา้	135)
X บนัทกึ	(หนา้	136)
c EVF	(หนา้	137)
a Kยตูลิติี	่(หนา้	137)

a AF/MF
ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

AEL/AFL ก�าหนดคา่ล็อก	AF	และ	AE 138

แผน่ก�ำหนดเป้ำ AF หากเลอืก	[เปิด]	ไว	้สามารถก�าหนดต�าแหน่งเป้า	AF	ไดโ้ดยแตะ
จอภาพในระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ	แตะจอภาพและ
เลือ่นนิว้เพือ่ก�าหนดต�าแหน่งเป้า	AF
•	เมือ่ตัง้คา่ไปที	่[เปิด]	สามารถปิดใชง้านหรอืเปิดใชง้านการลาก
โดยแตะสองครัง้ทีจ่อภาพ

•	[แผน่ก�าหนดเป้า	AF]	ยงัสามารถใชก้บั	AF	กรอบการซมู	
(หนา้	103)

—

Iโฟกสัใบหนำ้ คณุสามารถเลอืกวา่จะใหค้วามส�าคญัทีใ่บหนา้หรอืทีด่วงตาใน
โหมด	AF 73

ตวัชว่ยปรบัโฟกสั 
MF

เมือ่ตัง้คา่ไปที	่[เปิด]	คณุสามารถสลบัเป็นซมูภาพหรอืพคีกิง้ใน
โหมดโฟกสัดว้ยตวัเองโดยอตัโนมตัโิดยหมนุวงแหวนโฟกสั 138

รเีซ็ตเลนส์ เมือ่ตัง้คา่ไปที	่[ปิด]	ต�าแหน่งโฟกสัของเลนสจ์ะไมถ่กูรเีซต็แมว้า่จะ
ปิดสวติชก์ลอ้ง	เมือ่ตัง้คา่ไปที	่[เปิด]	โฟกสัของเลนสเ์พาเวอรซ์มู
จะถกูรเีซต็ดว้ยเชน่กนั

—

M ปุ่ ม/ ปุ่ ม Dial
ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

ฟงักช์นัปุ่ ม เลอืกฟังกช์นัทีก่�าหนดใหก้บัปุ่ มทีเ่ลอืก 101

qR ฟงักช์ ัน่ เลอืกหนา้ทีข่องปุ่ ม	R	ขณะดภูาพ
[h]:	เลอืกภาพส�าหรับการแบง่ปัน
[H]:	เลอืกหลายภาพ
[<]:	เลอืกภาพส�าหรับพมิพใ์นภายหลงั	จ�านวนของส�าเนาจะถกูตัง้
เป็น	1	วนัทีจ่ะไมถ่กูพมิพ์

111,	
112

ฟงักช์ ัน่ของ Dial คณุสามารถเปลีย่นฟังกช์นัของปุ่ มหมนุดา้นหนา้และปุ่ มหมนุดา้น
หลงั —

MENU  G  a

MENU  G  M

ฟังก์ชันเมนู	(เมนูก�าหนดเอง)
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N Disp/8/PC 
ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

K กำรต ัง้คำ่กำร
ควบคมุ

ใหเ้ลอืกวา่การกดปุ่ ม	Q	จะแสดง	Live	Control	หรอืแผงควบคมุ
พเิศษ	LV	ส�าหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมด	ยกเวน้ภาพเคลือ่นไหว 79,	80

G/ต ัง้คำ่แสดง
ภำพ

เลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดงเมือ่กดปุ่ ม	INFO
[q	ค�าแนะน�า]:	เลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดงในการดภูาพเต็มเฟรม
[LV-Info]:	เลอืกขอ้มลูจะแสดงเมือ่กลอ้งอยูใ่นโหมดถา่ยภาพ
[G	การตัง้คา่]:	เลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดงในการดภูาพแบบดชัน	ีและ
บนปฏทินิ

139

Live View Boost ถา่ยภาพในขณะทีต่รวจสอบวตัถหุรอืจัดองคป์ระกอบภาพ	ในกรณี
ใชง้านในสภาพแสงนอ้ย
[ปิด]:	ดตูวัอยา่งการเปิดรับแสงผา่นหนา้จอขณะถา่ยภาพ	คณุ
สามารถดตูวัอยา่งการเปิดรับแสงไดก้อ่นการถา่ยภาพ
•	การตัง้คา่จะเปลีย่นเป็น	[เปิด2]	โดยอตัโนมตัริะหวา่งการถา่ยภาพ
ในโหมด	BULB	หรอื	Time

•	การตัง้คา่จะเปลีย่นเป็น	[เปิด1]	โดยอตัโนมตัริะหวา่งการซมูหรอื
การแสดงตวัอยา่ง

[เปิด1]:	ปิดใชง้านแสดงตวัอยา่งการเปิดรับแสง	แตค่ณุสามารถ
ปรับความสวา่งเพือ่ความสะดวกในการชมภาพได	้ความสวา่งของ
ภาพตวัอยา่งแตกตา่งจากภาพสดุทา้ย
[เปิด2]:	เหมอืนกบั	[เปิด1]	แตส่วา่งกวา่	เลอืกเมือ่จัดเฟรมภาพ
ทอ้งฟ้ายามราตรหีรอืสภาพแวดลอ้มอืน่ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัขา้งตน้
•	ความสวา่งของภาพตวัอยา่งแตกตา่งจากภาพสดุทา้ย	การ
เคลือ่นไหวของวตัถอุาจมลีกัษณะสะบดัเล็กนอ้ย

—

ลดภำพกะพรบิ ลดผลของแสงวบูวาบภายใตแ้สงสวา่งบางชนดิ	รวมทัง้หลอดไฟ 
ฟลอูอเรสเซน่	เมือ่แสงวบูวาบไมล่ดลงดว้ยการตัง้คา่	[อตัโนมตั]ิ	ให ้
ตัง้คา่ไปที	่[50Hz]	หรอื	[60Hz]	ตามความถีก่ระแสไฟฟ้าในภมูภิาค
ทีม่กีารใชง้านกลอ้ง

—

แสดงเสน้ตำรำง เลอืก	[w],	[x],	[1],	[y],	[X]	หรอื	[x]	เพือ่แสดงเสน้
ตารางบนจอภาพ —

สขีองฟงักช์นัพคีกิง้ เลอืกสขีองเสน้ขอบ	(สแีดง,	สเีหลอืง,	สขีาว	หรอืสดี�า)	ในจอแสดง
ผลโฟกสัพคีกิง้ 138

O Disp/8/PC
ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

8 (เสยีงบีป๊) เมือ่ตัง้คา่ไปที	่[ปิด]	คณุสามารถปิดเสยีงป๊ิบทีด่งัขึน้ขณะล็อคโฟกสั
ดว้ยการกดปุ่ มชตัเตอร์ —

HDMI [ขนาดสญัญาณออก]:	การเลอืกรปูแบบสญัญาณวดิโีอดจิติอล
ส�าหรับเชือ่มตอ่กบัทวีผีา่นสาย	HDMI
[การควบคมุผา่น	HDMI]:	เลอืก	[เปิด]	เพือ่ใหส้ามารถสัง่งานกลอ้ง
โดยใชร้โีมทส�าหรับทวีทีีร่องรับการควบคมุ	HDMI	ตวัเลอืกนีจ้ะมผีล
เมือ่แสดงภาพบนทวีี

140

โหมด USB เลอืกโหมดส�าหรับเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร	์เลอืก	[อตัโนมตั]ิ	
เพือ่แสดงตวัเลอืกโหมด	USB	ทกุครัง้ทีก่ลอ้งท�าการเชือ่มตอ่ —

MENU  G  N

MENU  G  O
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P คำ่แสง/ISO/BULB
ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

ปรบัคำ่กำรเปิดรบั
แสง

ปรับคา่รับแสงทีถ่กูตอ้งแยกกนัส�าหรับโหมดวดัแสงแตล่ะโหมด
•	การท�าเชน่นีจ้ะลดจ�านวนตวัเลอืกการชดเชยแสงทีส่ามารถใชไ้ด ้
ในทศิทางทีเ่ลอืก

•	จะมองไมเ่ห็นผลลพัธใ์นจอภาพ	หากตอ้งการปรับคา่รับแสงแบบ
ธรรมดา	ใหท้�าการชดเชยแสง	(หนา้	71)

—

เซ็ต ISO อตัโนมตั ิ เลอืกคา่สงูสดุหรอืลมิติและคา่เริม่ตน้ของ	ISO	เมือ่เลอืกตัง้คา่ 
ความไวเเสง	ISO	เป็น	[Auto]
[คา่สงูสดุ]:	เลอืกคา่สงูสดุหรอืลมิติส�าหรับการตัง้คา่	ISO	อตัโนมตัิ
[คา่ตัง้ตน้]:	เลอืกคา่เริม่ตน้ส�าหรับการตัง้คา่	ISO	อตัโนมตัิ

—

Noise Filter เลอืกจ�านวนการลดจดุรบกวนเมือ่ตัง้ความไวแสง	ISO	ไวท้ีส่งู —

ลดนอยส์ ฟังกช์นันีจ้ะลดจดุรบกวนทีเ่กดิขึน้เมือ่ถา่ยภาพโดยเปิดรับแสงนาน
[อตัโนมตั]ิ:	กลอ้งจะท�าการลดจดุรบกวนทีค่วามเร็วชตัเตอรช์า้	หรอื
เมือ่อณุหภมูภิายในกลอ้งเพิม่สงูขึน้
[เปิด]:	ลดจดุรบกวนทกุภาพทีถ่า่ย
[ปิด]:	ปิดการลดจดุรบกวน
•	เวลาทีจ่�าเป็นในการลดจดุรบกวนจะปรากฏบนหนา้จอ
•	[ปิด]	จะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัริะหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
•	ฟังกช์นันีอ้าจไมท่�างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในบางสภาวะการ
ถา่ยภาพหรอืกบัวตัถบุางชนดิ

•	เมือ่ถา่ยภาพในโหมดเงยีบ	กลอ้งจะใหค้วามส�าคญักบัการตัง้คา่	
[ลดเสยีงs]	ในเมนู	[ตัง้คา่	Silents]	(หนา้	123)

62

Q คำ่แสง/ISO/BULB
ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

ต ัง้เวลำถำ่ย BULB/
TIME*

เลอืกคา่รับแสงสงูสดุส�าหรับการถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน
และก�าหนดเวลา

61Live BULB เลอืกชว่งเวลาการแสดงภาพขณะถา่ยภาพ	จ�านวนครัง้ในการ
อพัเดทจะมจี�ากดั	ความถีจ่ะลดลงทีค่วามไวแสง	ISO	สงู	แตะหนา้
จอหรอืกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่รเีฟรชการแสดงผล	เลอืก	
[ปิด]	เพือ่ปิดใชก้ารแสดงผล

Live TIME*

กำรต ัง้คำ่ 
คอมโพสติ*

ตัง้คา่เวลาการเปิดรับแสงเพือ่ใชอ้า้งองิในการถา่ยภาพคอมโพสติ 63

*	 การตัง้คา่ส�าหรับการเปิดรับแสงสงูสดุส�าหรับ	BULB/TIME	และการถา่ยภาพ	Live	Composite	จะใช ้
เฉพาะในโหมด	M	เทา่นัน้	ซึง่การตัง้คา่เหลา่นีจ้ะไมส่ามารถใชไ้ดเ้มือ่เลอืก	[Live	Composite]	หรอื	
[Live	Time]	จากเมนูโหมด	AP

MENU  G  P

MENU  G  Q
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b #ต ัง้คำ่เอง
ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

# X-Sync. เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีใ่ชเ้มือ่ยงิแฟลช 141

# คำ่ชำ้สดุ เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ทีส่ดุทีม่เีมือ่ใชแ้ฟลช 141

w+F เมือ่ตัง้คา่ไปที	่[เปิด]	คา่ชดเชยแสงจะถกูเพิม่ไปยงัคา่ชดเชยแฟลช 71,	 92

#+WB ปรับสมดลุแสงขาวส�าหรับใชร้ว่มกบัแฟลช —

W K/WB/สี

ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

K ต ัง้คำ่ ทา่นสามารถเลอืกโหมดคณุภาพของภาพ	JPEG	จากการผสมผสาน
ขนาดภาพสามขนาดและอตัราการบบีอดัสามอตัรา

1)	 ใช	้HI	เพือ่เลอืก	([K1]	
–	[K4])	รวมกนั	และใช	้
FG	เพือ่เปลีย่น

2)	 กดปุ่ ม	Q
5184x3888

1

SF

2

F

3

N

4

N

K ต ั�งคา่

จาํนวนพกิเซล

กลบั ต ั�งคา่

อตัราการบบีอดัขนาดภาพ

86,	 
141

WB ตัง้คา่สมดลุแสงขาว	คณุสามารถปรับละเอยีดสมดลุแสงขาวใน
แตล่ะโหมดไดอ้กีเชน่กนั 83,	 94

W ใชส้โีทนอุน่ เลอืก	[เปิด]	เพือ่รักษาส	ี“อุน่”	ในรปูภาพทีถ่า่ยภายใตแ้สงหลอดไส ้ —

ปรภิมูสิ ี คณุสามารถเลอืกรปูแบบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะแสดงสตีา่งๆ	อยา่ง 
ถกูตอ้ง	เมือ่สรา้งภาพทีถ่า่ยบนจอภาพหรอืโดยการใชเ้ครือ่งพมิพ์ 99

MENU  G  b

MENU  G  W
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X บนัทกึ
ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

ชือ่ไฟล์ [อตัโนมตั]ิ:	แมว้า่ใสก่ารด์อนัใหม	่หมายเลขไฟลจ์ะยงัคงอยูจ่าก
การด์อนักอ่นหนา้	หมายเลขไฟลจ์ะเรยีงตอ่จากหมายเลขสดุทา้ยที่
ใช	้หรอืจากหมายเลขสงูสดุทีม่อียูใ่นการด์
[รเีซต็]:	เมือ่ใสก่ารด์อนัใหม	่หมายเลขโฟลเดอรจ์ะเริม่ที	่100	และ
ชือ่ไฟลจ์ะเริม่ที	่0001	หากใสก่ารด์ทีม่ภีาพอยูด่ว้ย	หมายเลขไฟล์
จะเริม่ทีห่มายเลขถดัจากหมายเลขไฟลส์งูสดุในการด์

—

แกไ้ขชือ่ไฟล์ เลอืกวา่จะตัง้ชือ่ไฟลภ์าพอยา่งไรโดยแกไ้ขสว่นของชือ่ไฟลท์ี่
ไฮไลทเ์ป็นสเีทาดา้นลา่ง
sRGB:	Pmdd0000.jpg	 	 Pmdd
Adobe	RGB:	_mdd0000.jpg	 	 mdd

1)	 เลอืก	[sRGB]	หรอื	[AdobeRGB]	และกดปุ่ ม	I
2)	 ใชปุ้่ ม	HI	เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรแ์ละปุ่ ม	FG	เพือ่แกไ้ข

ตวัอกัษรทีเ่ลอืก
3)	 ท�าซ�้าขัน้ตอนที	่2	ตามทีจ่�าเป็นเพือ่สรา้งชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการ	

จากนัน้กดปุ่ ม	Q

—

ต ัง้คำ่ลขิสทิธิ*์ เพิม่ชือ่ผูถ้า่ยภาพและผูถ้อืลขิสทิธิล์งในภาพใหม	่ชือ่สามารถมคีวาม
ยาวไดส้งูสดุ	63	ตวัอกัษร
[ขอ้มลูลขิสทิธิ]์:	เลอืก	[เปิด]	เพือ่ใสช่ือ่ผูถ้า่ยภาพและผูถ้อืลขิสทิธิ์
ในขอ้มลู	Exif	ส�าหรับภาพถา่ยใหม่
[ชือ่ศลิปิน]:	ป้อนชือ่ของผูถ้า่ยภาพ
[ชือ่ลขิสทิธิ]์:	ป้อนชือ่ของผูถ้อืลขิสทิธิ์

1)	 เลอืกตวัอกัษรจาก	1	และกดปุ่ ม	Q	ตวัอกัษรทีเ่ลอืกจะ
ปรากฏใน	2

2)	 ท�าซ�้าขัน้ตอนที	่1	เพือ่ป้อนชือ่ใหเ้สร็จ	แลว้เลอืก	[END]	
และกดปุ่ ม	Q

•	 หากตอ้งการลบตวัอกัษร	ใหก้ดปุ่ ม	INFO	เพือ่วาง
เคอรเ์ซอรใ์นบรเิวณชือ่	2	เลอืกตวัอกัษร	และกด	D

! ” # $ % & ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7

’
8 9 : ; < = > ?

@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ ] _
a b c d e f g h i j k l m n END
o p q r s t u v w x y z { }

ABCDE

05/63

Del

ชื�อลขิสทิธิ�

ยกเลกิ Set

2

1

*	OLYMPUS	ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิจากขอ้พพิาท
เกีย่วกบัการใชง้าน	[ตัง้คา่ลขิสทิธิ]์	ใชง้านดว้ยความเสีย่งของ
คณุเอง

—

MENU  G  X
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c EVF

ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

EVF ออโตส้วติช์ หากเลอืก	[ปิด]	ไว	้ชอ่งมองภาพจะไมเ่ปิด	เมือ่ดวงตาจอ้งไปทีช่อ่ง
มองภาพ	ใชปุ้่ ม	u	เพือ่เลอืกการแสดงผล —

ปรบั EVF ปรับความสวา่งและโทนสขีองชอ่งมองภาพ
ความสวา่งจะปรับโดยอตัโนมตัเิมือ่ตัง้คา่	[EVF	ปรับสวา่งอตัโนมตั]ิ	
ไปที	่[เปิด]	ความตา่งสขีองหนา้จอแสดงขอ้มลูจะปรับโดยอตัโนมตัิ

—

a Kยตูลิติ ี่
ตวัเลอืก ค�ำอธบิำย g

พกิเซลแมบป้ิง คณุสมบตัพิกิเซลแมบป้ิงชว่ยใหก้ลอ้งสามารถตรวจสอบและปรับ
อปุกรณรั์บภาพและฟังกช์นัประมวลผลภาพ 163

ปรบัต ัง้ระดบั คณุสามารถคารเิบรตมมุของมาตรวดัระดบั
[รเีซต็]:	รเีซต็คา่ทีป่รับใหก้ลบัคนืสูค่า่เริม่ตน้
[ปรับ]:	ตัง้คา่การวางแนวกลอ้งปัจจบุนัเป็นต�าแหน่ง	0

—

กำรต ัง้คำ่หนำ้จอ
สมัผสั

เปิดใชง้านทชัสกรนี	เลอืก	[ปิด]	เพือ่ปิดใชง้านทชัสกรนี —

Sleep กลอ้งจะเขา้สูโ่หมด	Sleep	(ประหยดัพลงังาน)	หากไมม่กีารด�าเนนิ
การใดๆ	ในระยะเวลาทีก่�าหนด	สามารถเปิดใชง้านกลอ้งอกีครัง้ดว้ย
การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

—

กำรรบัรอง แสดงผลไอคอนการรับรอง —

MENU  G  c

MENU  G  a
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AEL/AFL

MENU  G  a  [AEL/AFL]

สามารถปรับโฟกสัอตัโนมตัแิละวดัแสงไดโ้ดยกดปุ่ ม	AEL/AFL 
เลอืกโหมดส�าหรับโหมดโฟกสัแตล่ะโหมด AEL/S-AF

AELAEL
AFL

mode1

S-AF AEL/AFL

คา่การเปิดรบัแสงเต็ม
ครึ�งทาง

กลบั ต ั�งคา่กำรก�ำหนดฟงักช์นั AEL/AFL

โหมด

กดปุ่ มชตัเตอรแ์ลว้ ปุ่ ม AEL/AFL
กดลงมำครึง่หนึง่ จนสดุ กดคำ้งไว้

AF AE AF AE AF AE

S-AF
mode1 S-AF ถกูล็อค – – – ถกูล็อค

mode2 S-AF – – ถกูล็อค – ถกูล็อค

mode3 – ถกูล็อค – – S-AF –

C-AF

mode1 C-AF	 
เริม่ตน้

ถกูล็อค สิน้สดุ – – ถกูล็อค

mode2 C-AF	 
เริม่ตน้

– สิน้สดุ ถกูล็อค – ถกูล็อค

mode3 – ถกูล็อค สิน้สดุ – C-AF	 
เริม่ตน้

–

mode4 – – สิน้สดุ ถกูล็อค C-AF	 
เริม่ตน้

–

MF
mode1 – ถกูล็อค – – – ถกูล็อค

mode2 – – – ถกูล็อค – ถกูล็อค

mode3 – ถกูล็อค – – S-AF –

ตวัชว่ยในกำรโฟกสัแบบแมนนวล  (ตวัชว่ยปรบัโฟกสั MF)

MENU  G  a  [ตวัชว่ยปรบัโฟกสั MF]

นีค่อืฟังกช์นัชว่ยปรับโฟกสัส�าหรับ	MF	เมือ่หมนุวงแหวนโฟกสั	ขอบของวตัถจุะมกีารปรับใหช้ดัขึน้	
หรอืบางสว่นของหนา้จอแสดงผลจะขยายใหญข่ึน้	เมือ่หยดุใชง้านวงแหวนโฟกสั	หนา้จอจะกลบั
สูห่นา้จอเริม่แรก

ขยำย ขยายสว่นของหนา้จอ	สามารถตัง้คา่สว่นทีจ่ะขยายไวล้ว่งหนา้โดยใชเ้ป้า	AF	
g	“การก�าหนดเป้า	AF”	(หนา้	72)

พคีกิง้ แสดงเสน้ขอบทีก่�าหนดไวช้ดัเจนดว้ยการปรับเนน้ขอบภาพ	คณุสามารถเลอืกสี
ของเสน้ขอบได	้g	[สขีองฟังกช์นัพคีกิง้]	(หนา้	133)

•	 เมือ่ก�าลงัใชง้านพคีกิง้	ขอบของวตัถขุนาดเล็กจะมแีนวโนม้ถกูปรับใหช้ดัขึน้มาก	ไมม่กีารรับรองความ
แมน่ย�าในการโฟกสั

$
•	 สามารถแสดง	[พคีกิง้]	ไดโ้ดยใชปุ้่ ม	จอแสดงผลจะเปลีย่นไปทกุครัง้ทีก่ดปุ่ ม	ก�าหนดฟังกช์นัการ
เปลีย่นใหก้บัปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ลว่งหนา้โดยใช	้ฟังกช์นัปุ่ ม	(หนา้	101)
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กำรเพิม่หนำ้จอแสดงขอ้มลู

MENU  G  N  [G/ต ัง้คำ่แสดงภำพ]

q ค�ำแนะน�ำ (หนำ้จอแสดงขอ้มลูถำ่ยภำพ)
ใช	้[q	ค�าแนะน�า]	เพือ่เพิม่หนา้จอแสดงขอ้มลูถา่ยภาพตอ่ไปนี	้หนา้
จอทีเ่พิม่เขา้มาจะแสดงขึน้โดยกดปุ่ ม	INFO	หลายๆ	ครัง้ระหวา่งการ
ดภูาพ	คณุสามารถเลอืกไมแ่สดงหนา้จอแสดงผลทีป่รากฏในการตัง้คา่
เริม่ตน้ไดเ้ชน่กนั

การแสดงแสงจา้และเงามดื

Shadow Highlight 15

การแสดงฮสิโตแกรม

15

q  คาํแนะนํา

ท ั�งหมด
ภาพเทา่น ั�น

Highlight และ Shadow

Hกลบั

•	 การแสดงแสงจา้และเงามดืจะแสดงพืน้ทีท่ีรั่บแสงมากดว้ยสแีดง	และพืน้ทีท่ีรั่บแสงนอ้ยดว้ยสฟ้ีา

LV-Info (หนำ้จอแสดงขอ้มลูถำ่ยภำพ)
การแสดงฮสิโตแกรม,	แสงจา้และเงามดื	และมาตรวดัระดบัจะสามารถ
เพิม่ไปยงั	[LV-Info]	ได	้เลอืก	[ก�าหนดเอง1]	หรอื	[ก�าหนดเอง2]	และ
เลอืกการแสดงผลทีค่ณุตอ้งการจะเพิม่	การแสดงผลทีเ่พิม่จะแสดงโดย
การกดปุ่ ม	INFO	ซ�้าๆ	ขณะถา่ยภาพ	คณุสามารถเลอืกทีจ่ะไมแ่สดงการ
แสดงผลทีป่รากฏทีก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ได ้

กาํหนดเอง1

Highlight และ Shadow
มาตรวดัระดบั

Hกลบั

G กำรต ัง้คำ่ (กำรแสดงภำพแบบดชัน/ีบนปฏทินิ)
ทา่นสามารถเปลีย่นจ�านวนเฟรมทีจ่ะแสดงในหนา้จอแบบดชันแีละตัง้
ไมใ่หแ้สดงหนา้จอทีก่�าหนดใหแ้สดงโดยคา่เริม่ตน้ดว้ย	[G	การตัง้คา่]	
หนา้จอทีม่เีครือ่งหมายถกูสามารถเลอืกไดบ้นหนา้จอการเลน่โดยใชปุ้่ ม
หมนุดา้นหลงั

G การต ั�งคา่

B 9
A 4

C 25
C 100
ปฏทินิ

Hกลบั

12:30:00 202020.06.01

2012:30:002020.06.01

 12:30:00 202020.06.01

20
100-0020

12:30:002020.06.01
4:3 L F

13

20191817161514

27262524 232221

4321302928

98765

65432131

127 8 9 10 11

2020.6
Mon Tue Wed Thu Fri SatSun

Q

แสดงภาพแบบดชันี

4	เฟรม 9,	25	หรอื	
100	เฟรม

ดภูาพแบบ 
เฟรมเดยีว

แสดงภาพบนปฏทินิ

q

p

q

p

q

p
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ดภูำพจำกกลอ้งบนทวี ี (HDMI)

MENU  G  O  [HDMI]

ใชส้ายทีแ่ยกจ�าหน่ายกบักลอ้งเพือ่ดภูาพทีบ่นัทกึไวบ้นทวี	ีฟังกช์นันีส้ามารถใชไ้ดข้ณะถา่ยภาพ	
เชือ่มตอ่กลอ้งกบัทวี	ีHD	โดยใชส้าย	HDMI	เพือ่ดภูาพคณุภาพสงูบนจอทวีี

1 ปิดสวติชก์ลอ้งและเชือ่มตอ่กบัทวีี

ชนดิ	A

สาย	HDMI	 
(เชือ่มตอ่ขัว้ตอ่	
HDMI	บนทวี)ี

ขัว้ตอ่	HDMI	Micro

•	 ต�าแหน่งของชอ่งตอ่	HDMI	จะแตกตา่งกนัไปส�าหรับทวีแีตล่ะเครือ่ง	โปรดดรูายละเอยีดในคูม่อื
การใชง้านทวีี

2 เปิดกลอ้ง

3 สลบัแหลง่สญัญาณอนิพตุของทวีี
•	 จอภาพของกลอ้งจะปิดเมือ่เชือ่มตอ่ผา่นสาย	HDMI
•	 ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงแหลง่
สญัญาณเขา้ของทวี	ีโปรดดคููม่อืการใชง้านของทวีี

•	 ภาพและขอ้มลูทีแ่สดงอาจถกูตดัขอบ	ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการ
ตัง้คา่ทวีี

•	 หากเชือ่มตอ่กลอ้งผา่นสาย	HDMI	คณุจะสามารถเลอืก
ประเภทสญัญาณวดิโีอดจิติอล	เลอืกรปูแบบทีต่รงกบัรปู
แบบสญัญาณเขา้ทีเ่ลอืกดว้ยทวีี

สวติช ์Lever 
ON/OFF

4K ใหค้วามส�าคญักบัสญัญาณออก	4K	HDMI

1080p ใหค้วามส�าคญักบัสญัญาณออก	1080p	HDMI

720p ใหค้วามส�าคญักบัสญัญาณออก	720p	HDMI

480p/576p สญัญาณออก	480p/576p	HDMI

•	 อยา่เชือ่มตอ่กลอ้งกบัอปุกรณ	์HDMI	อืน่ๆ	การกระท�าดงักลา่วอาจท�าใหก้ลอ้งเสยีหายได ้
•	 ไมม่กีารสง่สญัญาณออก	HDMI	ขณะเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น	USB
•	 เมือ่เลอืก	[4K]	สญัญาณออกวดิโีอในโหมดถา่ยภาพจะเป็น	[1080p]
•	 ปิดสวติชก์ลอ้งกอ่นทีจ่ะถอดสาย	HDMI	เพือ่หยดุเชือ่มตอ่
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กำรใชร้โีมทคอนโทรลของทวี ี
สามารถสัง่งานกลอ้งดว้ยรโีมทคอนโทรลของทวีเีมือ่เชือ่มตอ่กบัทวีทีีร่องรับการควบคมุ	HDMI	
เลอืก	[เปิด]	ส�าหรับ	[การควบคมุผา่น	HDMI]	เมือ่เลอืก	[เปิด]	ปุ่ มควบคมุกลอ้งจะสามารถใช ้
เพือ่การดภูาพเทา่นัน้
•	 คณุสามารถสัง่งานกลอ้งโดยท�าตามค�าแนะน�าในการใชง้านทีแ่สดงบนทวีี
•	 ในระหวา่งการดภูาพแบบเฟรมเดยีว	คณุสามารถแสดงหรอืซอ่นการแสดงขอ้มลูโดยกดปุ่ ม	“สแีดง” 
และแสดงหรอืซอ่นการแสดงภาพแบบดชันโีดยกดปุ่ ม	“สเีขยีว”

•	 โทรทศันบ์างเครือ่งอาจไมร่องรับคณุสมบตัทิัง้หมด

ควำมเร็วชตัเตอรเ์มือ่แฟลชท�ำงำน  (#X-Sync./#คำ่ชำ้สดุ)

MENU  G  b  [# X-Sync.]/[# คำ่ชำ้สดุ]

คณุสามารถก�าหนดเงือ่นไขความเร็วชตัเตอรเ์มือ่แฟลชท�างาน

โหมดถำ่ย
ภำพ ควำมเร็วชตัเตอรส์�ำหรบักำรยงิแฟลช สงูสดุ ต�ำ่สดุ

P
กลอ้งจะตัง้ความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตัิ

การตัง้คา่	 
[#	X-Sync.]	*1

การตัง้คา่	 
[#	คา่ชา้สดุ]	*2A

S
ความเร็วชตัเตอรท์ีต่ัง้คา่ไว ้ ไมม่ขีดีจ�ากดัขัน้ต�า่

M

*1	1/200	วนิาท	ีเมือ่ใชแ้ฟลชภายนอกทีแ่ยกจ�าหน่าย
*2	เพิม่ไดส้งูสดุ	60	วนิาทเีมือ่ตัง้คา่การถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรช์า้

กำรต ัง้คำ่กำรบบีอดั และขนำดของภำพ JPEG  (K ต ัง้คำ่)

MENU  G  W  [K ต ัง้คำ่]

คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพของภาพ	JPEG	ไดโ้ดยรวมขนาดภาพและอตัราการบบีอดัเขา้ดว้ยกนั

ขนำดภำพ อตัรำกำรบบีอดั

ชือ่ จ�ำนวนพกิเซล SF  
(Super Fine)

F 
(Fine)

N 
(Normal)

Y	(ใหญ)่ 5184×3888 YSF YF YN
X	(กลาง) 3200×2400 XSF XF XN
W	(เล็ก) 1280×960 WSF WF WN
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5
ใชค้ณุสมบตั	ิLAN	ไรส้าย	(Wi-Fi)	และ	Bluetooth®	ของกลอ้งในการเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน	
เพือ่ใหส้ามารถใชแ้อพทีก่�าหนดไวเ้พือ่เพิม่ความเพลดิเพลนิในการใชก้ลอ้งถา่ยรปูทัง้กอ่นและ
หลงัถา่ยภาพ	เมือ่สรา้งการเชือ่มตอ่แลว้	ทา่นจะสามารถดาวนโ์หลดและถา่ยภาพจากระยะไกลรวม
ไปถงึเพิม่แท็ก	GPS	ลงบนภาพในกลอ้งได ้
•	 ไมรั่บประกนัการท�างานบนสมารท์โฟนทกุรุน่

รำยกำรทีส่ำมำรถใชง้ำนไดจ้ำกแอพพลเิคช ัน่พเิศษ OLYMPUS Image Share 
(OI.Share)
•	 ดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งไปยงัสมารท์โฟน 
คณุสามารถโหลดภาพในกลอ้งไปยงัสมารท์โฟน 
และคณุยงัสามารถใชส้มารท์โฟนเพือ่เลอืกภาพส�าหรับดาวนโ์หลดจากกลอ้งไดเ้ชน่กนั

•	 ถา่ยภาพระยะไกลจากสมารท์โฟน 
คณุสามารถสัง่งานกลอ้งจากระยะไกลและถา่ยภาพโดยใชส้มารท์โฟน

•	 เขา้ถงึขอ้มลูเพือ่ชว่ยใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการใชก้ลอ้งและการถา่ยภาพ 
ทา่นสามารถเขา้ถงึค�าอธบิายเทคนคิตา่งๆ	ในการถา่ยภาพ	(คูม่อืถา่ยภาพ)	ค�าแนะน�าการใชง้าน	และ
เว็บไซตช์มุชนส�าหรับการแชรห์รอืแบง่ปันภาพถา่ยไดแ้มใ้นระหวา่งเดนิทาง

โปรดดรูายละเอยีดไดจ้ากทีอ่ยูด่า้นลา่ง:
https://app.olympus-imaging.com/oishare/

รำยกำรทีส่ำมำรถใชง้ำนไดจ้ำกแอพพลเิคช ัน่พเิศษ Olympus Image Palette 
(OI.Palette)
•	 ประมวลภาพสวยงาม 
ใชก้ารควบคมุทีใ่ชง้านงา่ยในการใชเ้อฟเฟกตท์ีน่่าประทบัใจกบัภาพทีด่าวนโ์หลดไปยงัสมารท์โฟน

โปรดดรูายละเอยีดไดจ้ากทีอ่ยูด่า้นลา่ง:
https://app.olympus-imaging.com/oipalette/

รำยกำรทีส่ำมำรถใชง้ำนไดจ้ำกแอพพลเิคช ัน่พเิศษ OLYMPUS Image Track 
(OI.Track)
•	 เพิม่แท็ก	GPS	ลงบนภาพในกลอ้ง 
คณุสามารถเพิม่แท็ก	GPS	ลงบนภาพไดง้า่ยๆ	เพยีงถา่ยโอนแฟ้มบนัทกึ	GPS	ทีบ่นัทกึไวใ้น 
สมารท์โฟนไปยงักลอ้ง

โปรดดรูายละเอยีดไดจ้ากทีอ่ยูด่า้นลา่ง:
https://app.olympus-imaging.com/oitrack/

•	 กอ่นใชง้านฟังกช์นั	LAN	ไรส้าย	ใหอ้า่น	“การใชง้านฟังกช์นั	LAN	ไรส้าย/Bluetooth®”	(หนา้	179)
•	 Olympus	จะไมรั่บผดิชอบตอ่การละเมดิระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่เกีย่วกบัการสือ่สารแบบไรส้ายที่
เกดิจากการใชค้ณุสมบตั	ิLAN	ไรส้าย/Bluetooth®	ของกลอ้งนอกประเทศหรอืภมูภิาคทีซ่ ือ้

•	 เชน่เดยีวกบัการสือ่สารแบบไรส้ายใดๆ	อาจมคีวามเสีย่งจากการถกูสกดักัน้โดยบคุคลที	่3	เสมอ
•	 ฟังกช์นั	LAN	ไรส้ายในกลอ้งไมส่ามารถใชเ้ชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มตอ่ในบา้นหรอืในทีส่าธารณะ
•	 เสาอากาศรับสง่สญัญาณจะอยูภ่ายในกรปิ	อยา่ใหเ้สาอากาศเขา้ใกลว้ตัถทุีเ่ป็นโลหะ
•	 กลอ้งอาจจะเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนไมไ่ดเ้มือ่ใสไ่วใ้นกระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจอุืน่ๆ	ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บั
วสัดขุองสิง่ทีใ่ชบ้รรจกุลอ้ง

•	 ระหวา่งการเชือ่มตอ่	LAN	ไรส้าย	แบตเตอรีจ่ะลดลงเร็วขึน้	หากแบตเตอรีใ่กลห้มด	การเชือ่มตอ่อาจ
ขาดหายระหวา่งการถา่ยโอนขอ้มลู

•	 การเชือ่มตอ่อาจเป็นไปไดย้ากหรอืชา้ลงหากอยูใ่กลก้บัอปุกรณท์ีส่รา้งสนามแมเ่หล็ก	ไฟฟ้าสถติ	หรอื
คลืน่วทิย	ุเชน่	ใกลก้บัไมโครเวฟ	โทรศพัทไ์รส้าย

•	 LAN	ไรส้ายจะใชไ้มไ่ดเ้มือ่สวติชป้์องกนัการเขยีนของการด์ถกูตัง้ไวใ้นต�าแหน่ง	“LOCK”

กำรเชือ่มตอ่กลอ้งกบัสมำรท์โฟน
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กำรจบัคูก่ลอ้งและสมำรท์โฟน

ท�าตามขัน้ตอนดา้นลา่งเมือ่เชือ่มตอ่อปุกรณเ์ป็นครัง้แรก
•	 ปรับการตัง้คา่จับคูโ่ดยใช	้OI.Share	ไมใ่ชแ่อปการตัง้คา่ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของระบบปฏบิตักิาร 
สมารท์โฟน

1 เปิดส�าเนา	OI.Share	โดยเฉพาะทีเ่คยตดิตัง้ไวใ้นสมารท์โฟนของคณุ

2 เลอืก	[การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์	ใน	q	เมนูแสดงภาพ	และกดปุ่ ม	I
•	 คณุยงัสามารถเชือ่มตอ่โดยแตะ	G	บนจอภาพ

3 ท�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอเพือ่ปรับการตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth
•	 ชือ่	Bluetooth และรหสัความปลอดภยั,	SSID	และรหสัผา่นของ	Wi-Fi	รวมไปถงึ	QR	โคด้จะ
แสดงอยูบ่นหนา้จอ

การต ั�งคา่การเชื�อมตอ่

สแกนรหสั QR โดยใชแ้อป
Olympus Image Share

หยดุเชื�อมตอ่

Bluetooth Name
Bluetooth Passcode
Wi-Fi SSID
Wi-Fi Password

: xxxxxxxxxxx
: 000000
: xxx-x-x-xxxxxxxx
: 00000000

3/3

รหสั	QR

SSID	ของ	Wi-Fi
รหสั	Wi-Fi

ชือ่	Bluetooth
รหสัความปลอดภยัของ	

Bluetooth

4 แตะไอคอนของกลอ้งทีด่า้นลา่งหนา้จอ	OI.Share
•	 แถบ	[การตัง้คา่อยา่งงา่ยดาย]	จะปรากฏขึน้

5 ท�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอใน	OI.Share	เพือ่สแกน	QR	โคด้และปรับการตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่
•	 หากสแกน	QR	โคด้ไมไ่ด	้ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอใน	OI.Share	เพือ่ปรับการตัง้คา่ดว้ย
ตนเอง
-	Bluetooth: ในการเชือ่มตอ่	ใหเ้ลอืกชือ่และป้อนรหสัความปลอดภยัทีแ่สดงอยูใ่นหนา้จอ

กลอ้งลงในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่	Bluetooth ใน	OI.Share
-	Wi-Fi: หากตอ้งการเชือ่มตอ่	ใหใ้ส	่SSID	และรหสัผา่นทีแ่สดงบนจอภาพของกลอ้งลง

ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่	Wi-Fi	ใน	OI.Share
•	w1	จะปรากฏขึน้เมือ่การจับคูเ่สร็จสิน้
•	 ไอคอน	Bluetooth®	ระบสุถานะตอ่ไปนี:้
0:	กลอ้งก�าลงัสง่สญัญาณแบบไรส้าย
1:	เชือ่มตอ่กบัการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายแลว้

6 หากตอ้งการสิน้สดุการเชือ่มตอ่	Wi-Fi	ใหก้ด	MENU	บนกลอ้ง	หรอืแตะ	[หยดุเชือ่ม
ตอ่]	บนจอภาพ
•	 ทา่นสามารถปิดกลอ้งและยตุกิารเชือ่มตอ่ไดจ้าก	OI.Share	เชน่กนั
•	 ตามการตัง้คา่เริม่ตน้	การเชือ่มตอ่	Bluetooth®	จะยงัคงท�างานตอ่ไปถงึแมว้า่การเชือ่มตอ่	
Wi-Fi	จะสิน้สดุแลว้	คณุจงึสามารถถา่ยภาพจากระยะไกลไดด้ว้ยสมารท์โฟน	หากตอ้งการตัง้
คา่กลอ้งใหห้ยดุการเชือ่มตอ่	Bluetooth®	เมือ่หยดุการเชือ่มตอ่	Wi-Fi	ใหต้ัง้คา่	[Bluetooth]	
เป็น	[ปิด]
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กำรต ัง้คำ่สแตนดบ์ำยกำรเชือ่มตอ่แบบไรส้ำยเมือ่เปิดกลอ้ง

คณุสามารถเลอืกใหก้ลอ้งสแตนดบ์ายส�าหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัสมารท์โฟนหรอืไมก่ไ็ด ้
เมือ่เปิดเครือ่ง

1 เลอืก	[การตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth]	ในเมนูตัง้คา่	e	และกดปุ่ ม	I

2 เลอืก	[Bluetooth]	และกดปุ่ ม	I
•	 จับคูก่ลอ้งและสมารท์โฟนใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นลว่งหนา้	คณุไมส่ามารถเลอืก	[Bluetooth]	ได ้
เวน้แตก่ารจับคูจ่ะเสร็จสมบรูณแ์ลว้	

3 เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการแลว้กดปุ่ ม	Q

ปิด กลอ้งจะไมแ่สตนดบ์ายส�าหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย	และจะไมส่ง่สญัญาณไรส้าย
แมว้า่เครือ่งจะเปิดอยูก่ต็าม	ส�าหรับการเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน	ใหเ้ริม่	[การเชือ่มตอ่
อปุกรณ]์	ในเมนู	q	ดภูาพ	ของกลอ้ง

เปิด เมือ่เปิดใชง้านกลอ้ง	กลอ้งจะสง่สญัญาณไรส้ายและอยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายส�าหรับ
การเชือ่มตอ่แบบไรส้าย
คณุสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งและสมารท์โฟนผา่นการใชง้าน	OI.Share	และถา่ยภาพ
จากระยะไกลหรอืถา่ยโอนภาพได ้

•	 เนือ่งจากการตัง้คา่	[Bluetooth]	ยงัท�าหนา้ทีเ่ป็นตวัแสดงสถานะการเชือ่มตอ่	Bluetooth®	ของ
กลอ้งดว้ย	ดงันัน้สถานะ	[หยดุท�างาน]	และ	[ก�าลงับนัทกึ]	อาจปรากฏขึน้มานอกจากตวัเลอืกการตัง้
คา่	[ปิด]	และ	[เปิด]
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กำรต ัง้คำ่ไรส้ำยเมือ่ปิดกลอ้ง

ทา่นสามารถเลอืกใหก้ลอ้งยงัคงมหีรอืไมม่กีารเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัสมารท์โฟนเมือ่ปิดกลอ้งได ้

1 เลอืก	[การตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth]	ในเมนูตัง้คา่	e	และกดปุ่ ม	I

2 เลอืก	[สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง]	และกดปุ่ ม	I

3 เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการแลว้กดปุ่ ม	Q

เลอืก เมือ่ทา่นปิดกลอ้ง	ทา่นจะไดรั้บแจง้ใหเ้ลอืกวา่จะรักษาการเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัสมารท์
โฟนหรอืไม่

ปิด การปิดกลอ้งจะท�าใหก้ารเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัสมารท์โฟนยตุลิง

เปิด เมือ่ปิดกลอ้ง	การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนจะยงัคงอยูแ่ละสามารถใชส้มารท์โฟนเพือ่
ดาวนโ์หลดหรอืดภูาพบนกลอ้งได ้

�	“เลอืก”
เมือ่ไดเ้ลอืก	[เลอืก]	ไวส้�าหรับ	[สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง]	กลอ่ง
โตต้อบการยนืยนัจะปรากฏขึน้กอ่นทีก่ลอ้งจะปิดถา้เป็นไปตาม
เงือ่นไขตอ่ไปนี:้
•	 เลอืก	[เปิด]	ไวส้�าหรับ	[ฟังกช์นัไรส้าย]
•	 กลอ้งเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนอยูใ่นขณะนัน้	(หนา้	143)
•	 ใสก่ารด์หน่วยความจ�าไวอ้ยา่งถกูตอ้ง

สแตนดบ์ายขณะปิดเครื�อง

ใช่

ไมใ่ช่

ต ั�งคา่

เปิดใชง้าน Wi-Fi/Bluetooth 
สแตนดบ์ายขณะปิดเครื�อง
เพื�อใหส้ามารถนําเขา้ภาพขณะ
ปิดเครื�องหรอืไม่

ใช่ ปิดกลอ้งแตเ่ปิดการเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัสมารท์โฟน

ไมใ่ช่ ปิดกลอ้งและยตุกิารเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัสมารท์โฟน

•	 หากไมม่กีารด�าเนนิการใด	ๆ	ประมาณหนึง่นาทหีลงัจากกลอ่งโตต้อบการยนืยนัปรากฏขึน้กลอ้งจะยตุิ
การเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัสมารท์โฟนและปิดเครือ่งโดยอตัโนมตัิ

•	 ในครัง้แรกทีท่า่นปิดกลอ้งหลงัจากการเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน	
(หนา้	143)	อาจมขีอ้ความใหท้า่นเลอืกวา่จะซอ่นกลอ่งโตต้อบ
การยนืยนัในครัง้ตอ่ไปหรอืไม	่หากไมต่อ้งการใหก้ลอ้งแสดงกลอ่ง
โตต้อบการยนืยนัเมือ่ปิดกลอ้งในครัง้ตอ่ไป	ใหเ้ลอืก	[ไมต่อ้งแสดง
หนา้จอนีอ้กี]

สแตนดบ์ายขณะปิดเครื�อง: เปิด

ยนืยนัการเปิดหรอืปิดใชง้าน 
โหมดสแตนดบ์ายขณะปิดเครื�อง ทกุคร ั�ง
ที�ปิดเครื�อง การต ั�งคา่นี�สามารถเปลี�ยน
ไดจ้ากเมนเูมื�อใดก็ได้

ยนืยนัทกุคร ั�ง

ไมต่อ้งแสดงหนา้จอนี�อกี

กลบั ต ั�งคา่
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$
•	 หากเลอืกเปิดไว	้การเชือ่มตอ่ไรส้ายจะยตุโิดยอตัโนมตั	ิถา้:

-	 ไมไ่ดใ้ชง้านการเชือ่มตอ่เป็นเวลา	12	ชัว่โมง
-	 ถอดการด์หน่วยความจ�าออก
-	 เปลีย่นแบตเตอรีแ่ลว้
-	 เกดิขอ้ผดิพลาดในการชารจ์ระหวา่งการชารจ์แบตเตอรีใ่นตวักลอ้ง

สามารถเรยีกคนืการเชือ่มตอ่ไดโ้ดยการเปิดกลอ้ง
•	 โปรดทราบวา่หากเลอืก	[เปิด]	ไวส้�าหรับ	[สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง]	กลอ้งอาจไมเ่ปิดใชง้านทนัที
เมือ่สวติช	์Lever	ON/OFF	หมนุไปที	่ON



ก
ำรเช

ือ่ม
ต

อ่ก
ล

อ้งก
บั

ส
ม

ำรท์
โฟ

น

5

147TH

กำรถำ่ยโอนภำพไปยงัสมำรท์โฟน

คณุสามารถเลอืกภาพในกลอ้งและโหลดไปยงัสมารท์โฟน	นอกจากนี	้คณุยงัสามารถใชก้ลอ้งเพือ่
เลอืกภาพทีต่อ้งการแบง่ปันลว่งหนา้ไดด้ว้ย	g	“การเลอืกภาพส�าหรับการแชร	์(ค�าสัง่แบง่ปัน)”	
(หนา้	111)

1 เริม่	[การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์	ในกลอ้ง	(หนา้	143)
•	 คณุยงัสามารถเชือ่มตอ่โดยแตะ	G	บนจอภาพ
•	 หากคณุเคยเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนกอ่นหนา้นีแ้ลว้	กลอ้ง
จะเริม่การเชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัิ

•	w1	จะปรากฏขึน้เมือ่การจับคูเ่สร็จสิน้

250250 F5.6 1023
1:02:03

S-IS ONS-IS ON
ISO-A
200

2 แตะ	[น�าเขา้ภาพ]	ใน	OI.Share	บนสมารท์โฟน
•	 ภาพในกลอ้งจะปรากฏขึน้ในรายการ

3 เลอืกภาพทีต่อ้งการถา่ยโอนและแตะปุ่ มบนัทกึ
•	 เมือ่การบนัทกึเสร็จสิน้	คณุสามารถปิดสวติชก์ลอ้งจากสมารท์โฟน

$
•	 หากเลอืกตวัเลอืกตอ่ไปนีไ้วส้�าหรับ	[การตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth]	ในเมนู	e	(ตัง้คา่)	ของกลอ้ง	คณุ
จะสามารถดาวนโ์หลดภาพไปยงัสมารท์โฟนตามทีอ่ธบิายไวใ้นขัน้ตอนที	่3	และ	4	ดา้นบนได	้แมว้า่
กลอ้งจะปิดอยูก่ต็าม:

 - [ฟังกช์นัไรส้าย]:	[เปิด]
 - [สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง]:	[เปิด]

กำรอปัโหลดภำพโดยอตัโนมตัขิณะปิดกลอ้งอยู่

ในการก�าหนดใหก้ลอ้งอพัโหลดภาพไปยงัสมารท์โฟนโดยอตัโนมตัขิณะทีก่ลอ้งปิดอยู:่
•	 มารค์ภาพส�าหรับการแบง่ปัน	(หนา้	111)
•	 เปิดใชส้แตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง	(หนา้	145)
•	 หากทา่นใชอ้ปุกรณ	์iOS	ใหเ้ปิด	OI.Share

$
•	 การอพัโหลดอตัโนมตัจิะใชไ้มไ่ดห้ากคณุเชือ่มตอ่ผา่นเราเตอร	์(เชน่	เครอืขา่ยภายในบา้น)	ซึง่ใน
กรณีเชน่นี	้คณุจะตอ้งถา่ยโอนภาพโดยใช	้OI.Share

•	 สมารท์โฟนบางรุน่อาจยตุกิารอพัโหลดเมือ่เขา้สูโ่หมด	Sleep	โปรดกระตุน้ใหห้นา้จอสมารท์โฟน
ท�างานอยูเ่สมอขณะทีก่�าลงัอพัโหลด
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กำรถำ่ยภำพระยะไกลดว้ยสมำรท์โฟน (Live View)

คณุสามารถถา่ยภาพจากระยะไกลไดโ้ดยใชก้ลอ้งกบัสมารท์โฟนในขณะทีต่รวจสอบ	Live	View	
บนหนา้จอสมารท์โฟน

•	 กลอ้งจะแสดงหนา้จอการเชือ่มตอ่และการท�างานทัง้หมดสามารถด�าเนนิการไดจ้ากสมารท์โฟน

1 เริม่	[การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์	ในกลอ้ง
•	 คณุยงัสามารถเชือ่มตอ่โดยแตะ	G	บนจอภาพ

2 เปิดใช	้OI.Share	แลว้แตะที	่[รโีมตคอนโทรล]

3 แตะที	่[Live	View]

4 แตะปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพ
•	 ภาพทีถ่า่ยจะถกูบนัทกึไวใ้นการด์หน่วยความจ�าของกลอ้ง

•	 ตวัเลอืกการถา่ยภาพทีส่ามารถใชไ้ดถ้กูจ�ากดับางสว่น

กำรถำ่ยภำพระยะไกลดว้ยสมำรท์โฟน (รโีมตชตัเตอร)์

คณุสามารถถา่ยภาพจากระยะไกลไดโ้ดยใชส้มารท์โฟนสัง่งานกลอ้ง	(รโีมตชตัเตอร)์

•	 การท�างานทัง้หมดสามารถด�าเนนิการไดบ้นกลอ้ง	นอกจากนี	้คณุยงัสามารถถา่ยภาพและบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวไดโ้ดยใชปุ้่ มชตัเตอรท์ีป่รากฏบนหนา้จอสมารท์โฟน

•	 หากตัง้คา่	[Bluetooth]	(หนา้	144)	เป็น	[ปิด]	ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เป็น	[เปิด]
•	 หากตัง้คา่	[Bluetooth]	เป็น	[เปิด]	กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์ายส�าหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย
ทนัททีีเ่ปิดกลอ้ง

1 เปิดใช	้OI.Share	แลว้แตะที	่[รโีมตคอนโทรล]

2 แตะที	่[รโีมตชตัเตอร]์

3 แตะปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพ
•	 ภาพทีถ่า่ยจะถกูบนัทกึไวใ้นการด์หน่วยความจ�าของกลอ้ง

•	 กลอ้งจะไมเ่ขา้สูโ่หมดพักเครือ่งในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน
•	 แมว้า่จะตัง้คา่	[Bluetooth]	เป็น	[ปิด]	คณุกส็ามารถใช	้[รโีมตชตัเตอร]์	ไดโ้ดยการเริม่ตน้	[การเชือ่ม
ตอ่อปุกรณ]์	บนกลอ้ง
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กำรเพิม่ขอ้มลูต�ำแหนง่ลงไปในภำพ

คณุสามารถเพิม่แท็ก	GPS	ลงในภาพทีถ่า่ยขณะก�าลงับนัทกึแฟ้มบนัทกึ	GPS	ดว้ยการถา่ยโอน
แฟ้มบนัทกึ	GPS	ทีบ่นัทกึในสมารท์โฟนไปยงักลอ้ง

1 กอ่นจะถา่ยภาพดว้ยกลอ้ง	ใหเ้ปิด	OI.Track	บนสมารท์โฟนเพือ่เริม่การบนัทกึแฟ้ม
บนัทกึ	GPS
•	 คณุจะตอ้งเคยเชือ่มตอ่ผา่น	OI.Track	และซงิคน์าฬกิากอ่นทีจ่ะเริม่ตน้การบนัทกึ	GPS	ตดิตาม
•	 คณุสามารถใชโ้ทรศพัทห์รอืแอพอืน่ๆ	ขณะทีก่�าลงับนัทกึแฟ้มบนัทกึ	GPS	อยา่ปิด	OI.Track

2 เมือ่ทา่นถา่ยภาพดว้ยกลอ้งเสร็จแลว้	ใหเ้ลกิการตดิตามใน	OI.Share

3 แตะไอคอน	G	ในหนา้จอกลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน
•	 ทา่นสามารถเชือ่มตอ่โดยการเลอืก	[การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์	ในเมนูดภูาพ	q	ไดเ้ชน่กนั

4 อพัโหลดแฟ้มบนัทกึ	GPS	ไปยงักลอ้งโดยใช	้OI.Track
•	 แฟ้มบนัทกึ	GPS	จะใชเ้พือ่เพิม่ขอ้มลูต�าแหน่งใหก้บัภาพทีถ่า่ยหลงัจากทีท่า่นเปิดใช	้OI.Track	
ในขัน้ตอนที	่1

•	g	จะปรากฏบนภาพเมือ่มกีารเพิม่ขอ้มลูต�าแหน่งเขา้ไปแลว้

•	 การเพิม่ขอ้มลูต�าแหน่งสามารถใชง้านไดก้บัสมารท์โฟนทีม่ฟัีงกช์นั	GPS	เทา่นัน้
•	 ไมส่ามารถเพิม่ขอ้มลูต�าแหน่งลงในภาพเคลือ่นไหวได ้

กำรรเีซ็ตกำรต ัง้คำ่ LAN ไรส้ำย/Bluetooth® 

หากตอ้งการเรยีกคนื	[การตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth]	กลบัไปเป็นคา่เริม่ตน้:

1 เลอืก	[การตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth]	ใน	e	เมนูตัง้คา่	และกดปุ่ ม	I

2 เลอืก	[รเีซต็การตัง้คา่]	และกด	I

3 เลอืก	[ใช]่	และกดปุ่ ม	Q
•	 การตัง้คา่ตอ่ไปนีจ้ะถกูรเีซต็: 
[ฟังกช์นัไรส้าย]	(หนา้	150)/[Bluetooth]	(หนา้	144)/[รหสัผา่นส�าหรับการเชือ่มตอ่]/[สแตนด์
บายขณะปิดเครือ่ง]	(หนา้	145)

•	 เมือ่คณุรเีซต็การตัง้คา่	การจับคูก่บัสมารท์โฟนจะถกูรเีซต็ดว้ยเชน่กนั	หากตอ้งการเชือ่มตอ่
กลอ้งกบัสมารท์โฟน	ใหเ้ริม่ตน้	[การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์	อกีครัง้
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กำรเปลีย่นรหสัผำ่น

หากตอ้งการเปลีย่นรหสัผา่น	Wi-Fi/Bluetooth:

1 เลอืก	[การตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth]	ใน	e	เมนูตัง้คา่	และกดปุ่ ม	I

2 เลอืก	[รหสัผา่นส�าหรับการเชือ่มตอ่]	และกด	I

3 ปฏบิตัติามค�าแนะน�าในการใชง้าน	และกดปุ่ ม	R
•	 รหสัผา่นชดุใหมจ่ะถกูตัง้ขึน้

•	 สามารถเปลีย่นไดท้ัง้รหสัการเชือ่มตอ่	Wi-Fi	และรหสัความปลอดภยัในการเชือ่มตอ่	Bluetooth®

•	 เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนใหมห่ลงัจากการเปลีย่นรหสัผา่น	g	“การจับคูก่ลอ้งและสมารท์โฟน”	
(หนา้	143)

กำรปิดใช ้LAN ไรส้ำย/Bluetooth® 

หากตอ้งการปิดใช	้LAN	ไรส้าย/Bluetooth®:

1 เลอืก	[การตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth]	ใน	e	เมนูตัง้คา่	และกดปุ่ ม	I

2 เลอืก	[ฟังกช์นัไรส้าย]	และกด	I

3 เลอืก	[ปิด]	และกดปุ่ ม	Q

•	 ฟังกช์นัตอ่ไปนีจ้ะปิดใชง้าน 
[การเชือ่มตอ่อปุกรณ]์	(หนา้	143)/[สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง]	(หนา้	145)/[Bluetooth]	
(หนา้	144)

$
•	 หากตอ้งการปิดใช	้LAN	ไรส้าย/Bluetooth®	เฉพาะเมือ่ปิดกลอ้ง	ใหเ้ลอืก	[ปิด]	ส�าหรับ	[การตัง้คา่	
Wi-Fi/Bluetooth]	>	[สแตนดบ์ายขณะปิดเครือ่ง]	g	“การตัง้คา่ไรส้ายเมือ่ปิดกลอ้ง”	(หนา้	145)

•	 หากตอ้งการปิดใชง้านการสแตนดบ์ายการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายเฉพาะเมือ่กลอ้งเปิดอยูแ่ละหยดุการสง่
สญัญาณไรส้าย	ใหเ้ลอืก	[ปิด]	ส�าหรับ	[การตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth]	>	[Bluetooth] 
g	“การตัง้คา่สแตนดบ์ายการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายเมือ่เปิดกลอ้ง”	(หนา้	144)
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6
กำรคดัลอกภำพไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์

1 ปิดสวติชก์ลอ้งและเชือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์
หวัตอ่	Micro-USB

ขัว้ทีเ่ล็กกวา่

สาย	USB ชอ่งตอ่	USB

•	 ต�าแหน่งของชอ่งตอ่	USB	แตกตา่งกนัไปตามเครือ่งคอมพวิเตอร	์โปรดดรูายละเอยีดในคูม่อืของ
เครือ่งคอมพวิเตอร์

2 เปิดกลอ้ง
•	 หนา้จอเลอืกการเชือ่มตอ่	USB	จะปรากฏ
•	 เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรด์ว้ย	USB	กลอ่ง
โตต้อบจะปรากฏขึน้ในหนา้จอใหเ้ลอืกโฮสต	์หาก
ไมป่รากฏขึน้มา	ใหเ้ลอืก	[อตัโนมตั]ิ	ส�าหรับ	
[โหมด	USB]	(หนา้	133)	ในเมนูก�าหนดเองของ
กลอ้ง

•	 หากไมม่อีะไรปรากฏขึน้มาบนหนา้จอกลอ้ง	แม ้
ท�าการเชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ลว้	
แบตเตอรีอ่าจจะหมด	ใชแ้บตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็ม

3 กด	FG	เพือ่เลอืก	[เกบ็ขอ้มลู]	กดปุ่ ม	Q
เก็บขอ้มลู

ออก
MTP

USB

ต ั�งคา่

สวติช ์Lever 
ON/OFF 

กำรเชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์
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4 เครือ่งคอมพวิเตอรพ์บกลอ้งเป็นอปุกรณใ์หม่

•	 ไมรั่บประกนัการถา่ยโอนขอ้มลูในสภาพแวดลอ้มตอ่ไปนี	้ถงึแมว้า่เครือ่งคอมพวิเตอรจ์ะมชีอ่งตอ่	USB
คอมพวิเตอรท์ีม่กีารเพิม่ชอ่งตอ่	USB	ดว้ยการด์เสรมิ	ฯลฯ	คอมพวิเตอรท์ีไ่มม่	ีOS	ตดิตัง้มาจาก
โรงงาน	หรอืคอมพวิเตอรป์ระกอบเอง

•	 ไมส่ามารถใชปุ้่ มควบคมุบนกลอ้งขณะเชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์

กำรตดิต ัง้ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์

ตดิตัง้ซอฟตแ์วรต์อ่ไปนีเ้พือ่เขา้ถงึกลอ้งในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรโ์ดยตรงผา่นทาง	USB

Olympus Workspace
โปรแกรมบนคอมพวิเตอรน์ีใ้ชเ้พือ่ดาวนโ์หลดและดภูาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้ง	
นอกจากนีย้งัสามารถใชเ้พือ่อปัเดตเฟิรม์แวรข์องกลอ้งไดด้ว้ย	คณุสามารถดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรไ์ดจ้าก
เว็บไซตด์า้นลา่งนี	้เตรยีมหมายเลขซเีรยีลของกลอ้งใหพ้รอ้มเมือ่ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์

https://support.olympus-imaging.com/owdownload/
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7
แบตเตอรี่

•	 กลอ้งใชแ้บตเตอรีล่เิทยีมไอออนของ	Olympus	กอ้นเดยีว	หา้มใชแ้บตเตอรีอ่ืน่นอกเหนอืจาก
แบตเตอรีข่องแทจ้าก	OLYMPUS

•	 อตัราการใชพ้ลงังานของกลอ้งขึน้อยูก่บัลกัษณะการใชง้านและเงือ่นไขอืน่	ๆ
•	 เนือ่งจากการท�างานตา่งๆ	ตอ่ไปนีใ้ชพ้ลงังานอยา่งมาก	ถงึแมจ้ะไมม่กีารถา่ยภาพ	แบตเตอรีก่จ็ะหมด
เร็ว
•	 ท�าการปรับโฟกสัอตัโนมตัซิ�้าๆ	โดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ในโหมดถา่ยภาพ
•	 แสดงภาพบนจอภาพเป็นระยะเวลานาน
•	 เมือ่เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์
•	 เปิดใช	้LAN	ไรส้าย/Bluetooth®

•	 ในกรณีทีใ่ชแ้บตเตอรีท่ีม่ปีระจไุมเ่ต็ม	กลอ้งอาจปิดสวติชโ์ดยไมไ่ดแ้สดงค�าเตอืนแบตเตอรีเ่หลอืนอ้ย
•	 ถอดแบตเตอรีอ่อกกอ่นทีจ่ะน�ากลอ้งถา่ยรปูไปเกบ็เป็นเวลานานหนึง่เดอืนหรอืมากกวา่	การใส ่
แบตเตอรีเ่อาไวใ้นกลอ้งถา่ยรปูเป็นเวลานานเกนิไปจะท�าใหอ้ายกุารใชง้านสัน้ลงหรอือาจจะท�าให ้
แบตเตอรีด่งักลา่วไมส่ามารถใชง้านได ้

•	 แบตเตอรีท่ีใ่หม้าเมือ่ซือ้กลอ้งยงัชารจ์ไมเ่ต็มในตอนทีซ่ือ้มา	ชารจ์แบตเตอรีโ่ดยใชต้วัแปลงไฟ	AC-
USB	ทีใ่หม้า

•	 ระยะเวลาชารจ์ปกตโิดยใชต้วัแปลงไฟ	AC-USB	ทีใ่หม้าดว้ยคอืประมาณ	4	ชัว่โมง	(คา่ประมาณ)
•	 หา้มใชต้วัแปลงไฟ	AC-USB	หรอืเครือ่งชารจ์ทีไ่มไ่ดก้�าหนดไวโ้ดยเฉพาะส�าหรับใชก้บัแบตเตอรี่
ประเภททีใ่หม้า	และหา้มใชต้วัแปลงไฟ	AC-USB	ทีใ่หม้ากบัแบตเตอรี	่(กลอ้ง)	อืน่	ๆ	นอกเหนอืจาก
ประเภททีก่�าหนด

•	 การใชแ้บตเตอรีผ่ดิชนดิอาจเสีย่งตอ่การระเบดิได ้
•	 ก�าจัดแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้โดยปฏบิตัติามค�าแนะน�า	“ขอ้ควรระวงั”	(หนา้	178)	ในคูม่อืการใชง้าน

กำรใชอ้ะแดปเตอร ์AC-USB ในตำ่งประเทศ

•	 ตวัแปลงไฟ	AC-USB	สามารถใชง้านไดก้บัแหลง่จา่ยไฟฟ้าตามบา้นทัว่ไปเกอืบทัง้หมดทีม่แีรงดนั
ไฟฟ้า	100	V	ถงึ	240	V	AC	(50/60 Hz)	ท่ัวโลก	อยา่งไรก็ตาม	ชอ่งเสยีบปลั๊กไฟ	AC	ตดิผนังอาจจะ
มรีปูรา่งแตกตา่งกนัไป	ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเทศหรอืพืน้ทีท่ีค่ณุอยู	่และอาจตอ้งใชต้วัแปลงหวัเสยีบเพือ่
ตวัแปลง	AC-USB	สามารถใชง้านไดก้บัชอ่งเสยีบปลั๊กไฟตดิผนัง

•	 อยา่ใชต้วัแปลงไฟส�าหรับเดนิทางทีม่จี�าหน่ายทัว่ไป	เนือ่งจากตวัแปลงไฟ	AC-USB	อาจจะท�างานผดิ
พลาดได ้

ขอ้ควรระวงั
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กำรด์ทีใ่ชง้ำนได้

คูม่อืเลม่นีเ้รยีกอปุกรณบ์นัทกึขอ้มลูทัง้หมดวา่	“การด์”	การด์หน่วยความจ�า	
SD	ชนดิตอ่ไปนี	้(มจี�าหน่ายทัว่ไป)	สามารถใชง้านไดก้บักลอ้งนี:้	SD,	SDHC	
และ	SDXC	สามารถดขูอ้มลูลา่สดุไดจ้ากเว็บไซตข์อง	Olympus

สวติชป้์องกนักำรเขยีนกำรด์ SD
ตวัการด์	SD	มสีวติชป้์องกนัการเขยีน	การตัง้คา่สวติชเ์ป็น	“LOCK”	จะป้องกนั
ขอ้มลูทีเ่ขยีนไวใ้นการด์	หรอืฟอรแ์มท	เลือ่นสวติชก์ลบัไปทีต่�าแหน่งปลดล็อค
เพือ่ใหส้ามารถเขยีนได ้

LOCK

•	 ตอ้งฟอรแ์มทการด์กบักลอ้งนีก้อ่นใชง้านครัง้แรก	หรอืหลงัใชง้านกบักลอ้งหรอืคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่	
g	“การฟอรแ์มทการด์	(ตัง้คา่การด์)”	(หนา้	131)

•	 ขอ้มลูในการด์จะไมถ่กูลบอยา่งหมดจด	ถงึแมจ้ะท�าการฟอรแ์มทการด์หรอืลบขอ้มลูออกแลว้	เมือ่ทิง้
การด์	ใหท้�าลายการด์เสยีเพือ่ป้องกนัขอ้มลูสว่นบคุคลร่ัวไหล

•	 การเขา้ถงึฟังกช์นัการแสดงภาพบางอยา่งและอืน่ๆ	ทีค่ลา้ยกนัอาจถกูจ�ากดัเมือ่สวติชป้์องกนัการเขยีน
ของการด์อยูใ่นต�าแหน่ง	“LOCK”

โหมดบนัทกึและขนำดไฟล/์จ�ำนวนภำพนิง่ทีบ่นัทกึได้

คา่ขนาดไฟลใ์นตารางเป็นคา่โดยประมาณส�าหรับไฟลท์ีม่สีดัสว่นภาพ	4:3

โหมดบนัทกึ ขนำดภำพ  
(จ�ำนวนพกิเซล) กำรบบีอดั รปูแบบไฟล์ ขนำดไฟล ์(MB) จ�ำนวนภำพนิง่

ทีบ่นัทกึได*้

RAW

5184×3888

บบีอดัแบบไมส่ญูเสยี ORF 17.4 867

YSF 1/2.7

JPEG

13.1 1054

YF 1/4 8.9 1549

YN 1/8 4.6 3013

XSF

3200×2400

1/2.7 5.1 2696

XF 1/4 3.6 3905

XN 1/8 1.9 7395

WSF

1280×960

1/2.7 1.0 13559

WF 1/4 0.8 18079

WN 1/8 0.5 28713

*	ส�าหรับการด์	SD	16GB

•	 จ�านวนภาพนิง่ทีบ่นัทกึไดอ้าจจะเปลีย่นตามวตัถ	ุการสัง่พมิพ	์และองคป์ระกอบอืน่ๆ	ในบางกรณี	
จ�านวนภาพนิง่ทีบ่นัทกึไดท้ีป่รากฏบนจอภาพจะไมเ่ปลีย่นแปลง	แมว้า่จะถา่ยภาพหรอืลบภาพทีจั่ด
เก็บไว ้

•	 ขนาดไฟลภ์าพจรงิแตกตา่งกนัไปตามวตัถุ
•	 ตวัเลขจ�านวนภาพนิง่ทีบ่นัทกึไดส้งูสดุทีแ่สดงบนหนา้จอคอื	9999
•	 โปรดดรูะยะเวลาทีบ่นัทกึไดส้�าหรับภาพเคลือ่นไหวบนเว็บไซตข์อง	Olympus
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เลนสท์ีส่ำมำรถถอดเปลีย่นได้

เลอืกเลนสต์ามฉากและความคดิสรา้งสรรคข์องคณุ	ใชเ้ลนสท์ีอ่อกแบบมา
เฉพาะส�าหรับระบบ	Micro	Four	Thirds	และมฉีลาก	M.ZUIKO	DIGITAL	หรอื
เครือ่งหมายทีแ่สดงทางดา้นขวา	 
หากใชต้วัแปลงชว่ย	คณุสามารถใชเ้ลนสข์องระบบ	Four	Thirds	และระบบ	OM	
ไดอ้กีดว้ย	จ�าเป็นตอ้งใชต้วัแปลงซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิ

•	 เมือ่ตดิหรอืถอดฝาปิดตวักลอ้งและเลนสอ์อกจากกลอ้ง	ใหห้นัเมาทเ์ลนสข์องกลอ้งลงพืน้	เพือ่ชว่ย
ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นและวตัถแุปลกปลอมอืน่เขา้ไปในตวักลอ้งได ้

•	 อยา่ถอดฝาปิดตวักลอ้ง	หรอืตดิเลนสใ์นสถานทีม่ฝีุ่ นละอองมาก
•	 อยา่หนัหนา้เลนสท์ีต่ดิอยูก่บักลอ้งชีไ้ปทีด่วงอาทติย	์อาจจะท�าใหก้ลอ้งเสยีหายหรอืตดิไฟได	้
เนือ่งจากแสงอาทติยถ์กูขยายผา่นการโฟกสัของเลนส์

•	 ระวงัอยา่ท�าฝาปิดกลอ้งและฝาปิดทา้ยเลนสห์าย
•	 ตดิฝาปิดกลอ้งเพือ่ป้องกนัฝุ่ นเขา้ไปภายในเมือ่ไมไ่ดต้ดิเลนสไ์วก้บักลอ้ง

�	คูผ่สมระหวำ่งเลนสก์บักลอ้ง

เลนส์ กลอ้ง ตดิใชง้ำน AF  
(โฟกสัอตัโนมตั)ิ วดัเเสง

เลนสร์ะบบ	Micro	Four	
Thirds กลอ้งระบบ	Micro	Four	

Thirds

ได ้ ได ้ ได ้

เลนสร์ะบบ	Four	Thirds ตดิไดผ้า่น 
ตวัแปลงเมาท์

ไม*่1 ได ้

เลนสร์ะบบ	OM ไม่ ได*้2

*1	สามารถใชง้านไดเ้ฉพาะ	MF	(โฟกสัดว้ยตวัเอง)	เทา่นัน้
*2	ไมส่ามารถท�าการวดัแสงทีแ่มน่ย�าได ้
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เลนส ์MF Clutch

กลไกแบบ	“MF	คลทัช”์	(คลทัชโ์ฟกสัแบบปรับคา่เอง)	ของเลนสแ์บบ	MF	คลทัช	์จะสามารถใช ้
ในการสลบัระหวา่งการโฟกสัอตัโนมตักิบัการโฟกสัแบบปรับคา่เองโดยการวางต�าแหน่งของแหวน
โฟกสัใหมไ่ด ้

•	 ตรวจสอบต�าแหน่งของคลทัชแ์บบ	MFกอ่นทีจ่ะท�าการถา่ยภาพ
•	 การเลือ่นแหวนโฟกสัไปทีต่�าแหน่ง	AF/MF	ทีต่รงปลายเลนสจ์ะเป็นการเลอืกการโฟกสัอตัโนมตัใิน
ขณะทีก่ารเลือ่นแหวนโฟกสัไปทีต่�าแหน่ง	MF	ซึง่อยูใ่กลก้บัตวักลอ้งถา่ยรปูมากกวา่จะเป็นการเลอืก
การโฟกสัแบบปรับคา่เองไมว่า่กลอ้งถา่ยรปูจะเลอืกโหมดโฟกสัใดกต็ามที่

ระยะโฟกสัทีส่ามารถมองเห็นได ้
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แหวนโฟกสั

AF/MF MFAF/MF MF

•	 การเลอืก	[MF]	ส�าหรับโหมดโฟกสับนกลอ้งถา่ยรปูจะปิดใชง้านการโฟกสัอตัโนมตัเิมือ่แหวนโฟกสั
อยูใ่นต�าแหน่ง	AF/MF
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อปุกรณแ์ฟลชทีใ่ชร้ว่มกนัได้

เลอืกอปุกรณแ์ฟลชเพือ่ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของคณุโดยค�านงึถงึปัจจัยตา่งๆ	เชน่	 
คา่พลงังานแสงหรอืเอาตพ์ตุทีต่อ้งการ	และตอ้งการอปุกรณท์ีส่นับสนุนการถา่ยภาพมาโครหรอืไม	่
อปุกรณแ์ฟลชทีอ่อกแบบมาเพือ่สือ่สารกบักลอ้งสนับสนุนโหมดการถา่ยภาพดว้ยแฟลชหลายแบบ	 
รวมทัง้	TTL	auto	และ	super	FP	คณุสามารถตดิตัง้อปุกรณแ์ฟลชไดท้ีฐ่านเสยีบแฟลชของ
กลอ้งหรอืเชือ่มตอ่โดยใชส้ายเคเบิล้	(แยกออกจากกนั)	และตวัยดึแฟลช	ดเูอกสารประกอบทีใ่ห ้
มาพรอ้มกบัอปุกรณแ์ฟลชส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละการใชง้านของแฟลช	นอกจากนี	้
กลอ้งยงัสนับสนุนระบบควบคมุแฟลชแบบไรส้ายดงัตอ่ไปนี:้

กำรถำ่ยภำพดว้ยแฟลชทีค่วบคมุดว้ยคลืน่วทิย:ุ โหมด CMD, #CMD, RCV และ X-RCV

กลอ้งควบคมุแฟลชจากระยะไกลอยา่งนอ้ยหนึง่หน่วยโดยใชส้ญัญาณวทิย	ุชว่งของต�าแหน่งที่
ใชใ้นการวางอปุกรณแ์ฟลชสามารถเพิม่ขึน้ได	้อปุกรณแ์ฟลชสามารถควบคมุหน่วยอืน่ทีเ่ขา้กนัได ้
หรอืสามารถตดิตัง้ดว้ยอปุกรณค์วบคมุ/เครือ่งรับสญัญาณวทิยเุพือ่ใหส้ามารถใชง้านกบัอปุกรณท์ี่
ไมส่นับสนุนการควบคมุแฟลชดว้ยวทิยไุด ้

กำรถำ่ยภำพดว้ยแฟลชทีค่วบคมุดว้ยเทคโนโลยรีะยะไกลไรส้ำย: RC Mode

กลอ้งควบคมุแฟลชจากระยะไกลอยา่งนอ้ยหนึง่หน่วยโดยใชส้ญัญาณออปตคิลั
คณุสามารถเลอืกโหมดแฟลชไดโ้ดยใชต้วัควบคมุกลอ้ง	(หนา้	75)

�	คณุสมบตัทิ ีส่ำมำรถใชไ้ดก้บัอปุกรณแ์ฟลชทีใ่ชร้ว่มกนัได้

อปุกรณ์
แฟลช

โหมดกำรควบคมุแฟลชที่
รองรบั

GN (Guide Number, 
ISO 100) ระบบไรส้ำยทีร่องรบั

FL-700WR
TTL-AUTO,	MANUAL,	
FP	TTL	AUTO,	FP	MANUAL,	
MULTI,	RC,	SL	MANUAL

GN	42	(75/150	มม. *1)
GN	21	(12/24	มม. *1)

โหมด	CMD,	#CMD,	
RCV,	X-RCV,	RC

FL-900R

TTL-AUTO,	AUTO,	
MANUAL,	FP	TTL	AUTO,	
FP	MANUAL,	MULTI,	RC,	
SL	AUTO,	SL	MANUAL

GN	58	(100/200	มม. *1)
GN	27	(12/24	มม. *1) RC

STF-8 TTL-AUTO,	MANUAL,	RC *2 GN	8.5 RC *2

*1	ความยาวโฟกสัสงูสดุของเลนสท์ีแ่ฟลชสามารถยงิถงึได	้(ตวัเลขทีต่อ่จากเครือ่งหมายทบัคอืความ
ยาวโฟกสัเทยีบเทา่รปูแบบ	35	มม.)

*2	ท�าหนา้ทีเ่ป็นอปุกรณค์วบคมุ	(เครือ่งสง่สญัญาณ)	เทา่นัน้
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กำรถำ่ยภำพโดยใชแ้ฟลชควบคมุจำกระยะไกลไรส้ำย
สามารถน�าแฟลชภายนอกทีร่ะบวุา่ใชง้านกบักลอ้งรุน่นีไ้ดแ้ละมโีหมดควบคมุจากระยะไกล	มาใช ้
เพือ่ถา่ยภาพแบบแฟลชไรส้ายได	้กลอ้งสามารถแยกควบคมุแฟลชระยะไกลไดท้ัง้สามกลุม่	และ
แฟลชในตวักลอ้ง	ศกึษารายละเอยีดจากคูม่อืการใชง้านทีใ่หม้ากบัชดุแฟลชภายนอก

1 ตัง้คา่แฟลชระยะไกลไวท้ีโ่หมด	RC	แลว้จัดวางในต�าแหน่งทีต่อ้งการ
•	 เปิดสวติชแ์ฟลชภายนอก	กดปุ่ ม	MODE	แลว้เลอืกโหมด	RC
•	 เลอืกชอ่งสญัญาณและกลุม่ของแฟลชภายนอกแตล่ะตวั

2 ใน X	เมนูถา่ยภาพ	2	(หนา้	118)	ใหต้ัง้คา่	[#	RC	Mode]	เป็น	[เปิด]
•	 กดปุ่ ม	Q	เพือ่ออกจากหนา้จอ	RC	Mode	กดปุ่ ม	INFO	เพือ่เลือ่นระหวา่งหนา้จอแผงควบคมุ
พเิศษหรอื	Live	Control	และ	RC	Mode

•	 เลอืกโหมดแฟลช	(โปรดสงัเกตวา่ระบบลดตาแดงใชง้านไมไ่ดใ้นโหมด	RC)

3 ปรับการตัง้คา่ของแตล่ะกลุม่ในหนา้จอ	RC	Mode

250

A Mode
TTL

Manual
Off

+5.0

TTL +3.0

1/8
–

Low
1Ch

1023F5.6250P 1:02:03

คา่ความเขม้แสงแฟลชกลุม่
•	เลอืกโหมดควบคมุแฟลช	และ
ปรับความเขม้แสงแฟลชแยก
ส�าหรับแตล่ะกลุม่	ส�าหรับ	
MANUAL	ใหเ้ลอืกความเขม้
แสงแฟลช

แฟลชปกต/ิแฟลช	Super	FP
•	เลอืกสลบัระหวา่งแฟลชปกติ
และแฟลช	Super	FP

ระดบัแสงสือ่สาร
•	ตัง้คา่ระดบัแสงสือ่สาร	เป็น	
[HI],	[MID],	หรอื	[LO]

ชอ่งสญัญาณ
•	ตัง้คา่ชอ่งสญัญาณสือ่สาร
ใหเ้ป็นชอ่งเดยีวกบัทีใ่ชบ้น
แฟลช

ความเขม้แสงแฟลชโหมดควบคมุแฟลช

ปรับการตัง้คา่ส�าหรับชดุแฟลช
ของกลอ้ง

4 หมนุสวติช	์Lever	ON/OFF	ไปยงั	#UP	เพื่อิยกแฟลชขึน้
•	 หลงัจากตรวจดแูลว้วา่ไดช้ารจ์แฟลชแลว้	ใหล้องทดสอบถา่ยภาพ

�	ระยะควบคมุแฟลชไรส้ำย
จัดต�าแหน่งของแฟลชไรส้าย	โดยใหเ้ซนเซอรค์วบคมุระยะไกลหนัเขา้หากลอ้ง	ภาพตอ่ไปนีแ้สดงถงึ
ระยะโดยประมาณ	ทีส่ามารถจัดวางแฟลชได	้ระยะควบคมุจรงิแตกตา่งกนัไปตามเงือ่นไขสภาพแวดลอ้ม
•	 ขอแนะน�าใหท้า่นใชง้าน	1	กลุม่แฟลชทีม่แีฟลช
ระยะไกลไมเ่กนิ	3	ตวั

•	 ชดุแฟลชระยะไกลจะใชไ้มไ่ดส้�าหรับการถา่ยภาพ
ดว้ยชตัเตอรช์า้ของมา่นชตัเตอรท์ีส่องทีเ่ปิดรับแสง
นานกวา่	4	วนิาที

•	 หากวตัถอุยูใ่กลก้ลอ้งมากเกนิไป	แฟลชควบคมุที่
เปลง่แสงออกมาจากแฟลชในตวักลอ้ง	อาจสง่ผล
ตอ่ระดบัแสง	(สามารถลดผลกระทบนีไ้ดโ้ดยลด
ปรมิาณการปลอ่ยแสงของแฟลชในตวักลอ้ง	 
ตวัอยา่งเชน่	ใชต้วักระจายแสง)

7m

5m
100°100°

50°50°
50°50°

60°60°

30°30°
30°30°

•	 ความเร็วชตัเตอรส์งูสดุในการซงิคแ์ฟลช	คอื	1/160	วนิาท	ีเมือ่ใชแ้ฟลชในโหมด	RC
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ชุดแฟลชภำยนอกอืน่ๆ

พงึระลกึในประเด็นตอ่ไปนี	้เมือ่ใชช้ดุแฟลชของผูผ้ลติอืน่กบัฐานเสยีบแฟลชของกลอ้ง:
•	 การใชช้ดุแฟลชลา้สมยัทีส่ง่กระแสไฟมากกวา่	24 V	ไปยงัจดุสมัผัส	X	จะท�าใหก้ลอ้งไดรั้บความ 
เสยีหาย

•	 การเชือ่มตอ่ชดุแฟลชซึง่ขัว้สมัผัสสญัญาณไมต่รงตามขอ้มลูจ�าเพาะของ	Olympus	อาจท�าใหก้ลอ้ง
เสยีหายได ้

•	 ตัง้โหมดถา่ยภาพไปที	่M	ตัง้ความเร็วชตัเตอรไ์ปทีค่า่ต�า่กวา่ความเร็วซงิคข์องแฟลช	และตัง้ความ 
ไวแสง	ISO	ไปทีก่ารตัง้คา่อืน่ๆ	ทีไ่มใ่ช	่[AUTO]

•	 การควบคมุแฟลชสามารถท�าไดเ้พยีงการตัง้คา่แฟลชใหม้คีวามไวแสง	ISO	และคา่รรัูบแสงตรงกบั
คา่ทีเ่ลอืกไวบ้นกลอ้งเทา่นัน้	สามารถปรับความสวา่งของแฟลชโดยปรับความไวแสง	ISO	หรอื 
คา่รรัูบแสง

•	 ใชแ้ฟลชทีม่มีมุสอ่งสวา่งเหมาะสมกบัเลนส	์โดยปกตแิลว้มมุสอ่งสวา่งจะถกูระบเุป็นคา่โดยใช ้
ความยาวโฟกสัเทยีบเทา่ของรปูแบบ	35	มม.

อปุกรณเ์สรมิหลกั

�	เลนส ์Converter
ตดิเลนส	์Converter	กบัเลนสข์องกลอ้งเพือ่ใหก้ารถา่ยภาพมาโครหรอืฟิชอายท�าไดง้า่ยและ
รวดเร็ว	โปรดดขูอ้มลูเกีย่วกบัเลนสท์ีส่ามารถใชไ้ดบ้นเว็บไซตข์อง	OLYMPUS

�	ยำงรองตำ (EP-16)
คณุสามารถสลบัไปทีย่างรองตาขนาดใหญ่

กำรถอด

1

2
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แผนผงัแสดงระบบ

แหลง่จำ่ยไฟ

BLS-50
แบตเตอรีล่เิทยีมไอออน

BCS-5
เครือ่งชารจ์แบตเตอรีล่เิทยีมไอออน

F-5AC
ตวัแปลงไฟ	AC-USB

ชอ่งมองภำพ

EP-16
ยางรองตา EE-1

Dot	Sight

SD/SDHC/ 
SDXCกำรด์หนว่ยควำมจ�ำ

ซอง /  
สำยคลอ้ง

สายคลอ้งบา่	/	 
ซองใสก่ลอ้ง	/	 
แจค๊เกต็คลมุกลอ้ง

สำยเชือ่มตอ่ สาย	USB	/	 
สาย	HDMI*1 ซอฟตแ์วร ์

Olympus Workspace
ซอฟตแ์วรส์�าหรับแตง่ภาพ

OLYMPUS Image Share (OI.Share) 
Olympus Image Palette (OI.Palette) 
OLYMPUS Image Track (OI.Track)
แอพสมารท์โฟน

*1	สาย	HDMI	มจี�าหน่ายจากซพัพลายเออรบ์คุคลทีส่าม
*2	เลนสบ์างชนดิไมส่ามารถใชก้บัตวัแปลง	โปรดดรูายละเอยีดจากเว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการของ	Olympus	
*3	โปรดดเูลนสท์ีส่ามารถใชร้ว่มกนัไดจ้ากเว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการของ	Olympus	

สามารถดขูอ้มลูลา่สดุไดจ้ากเว็บไซตข์อง	Olympus

:	ผลติภณัฑท์ีส่ามารถใชง้านรว่มกบั	E-M10	Mark	IV

:	ผลติภณัฑท์ีม่จี�าหน่ายทัว่ไป

Dot Sight
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เลนส์

แฟลช

FL-900R
แฟลชอเิล็กทรอนกิส์

FL-700WR
แฟลชอเิล็กทรอนกิส์

STF-8
แฟลชคูข่นาดเล็ก

MMF-2/MMF-3*2

ตวัแปลง	Four	Thirds เลนสร์ะบบ Four Thirds

BCL-1580/BCL-0980
เลนสฝ์าปิดตวักลอ้ง

เลนส ์
Converter*3

FCON-P01
ฟิชอาย

WCON-P01
มมุกวา้ง

MCON-P01
มาโคร

MCON-P02
มาโคร

MC-14
เทเลคอนเวอร์
เตอร์

MC-20
เทเลคอนเวอร์
เตอร์

เลนสร์ะบบ	Micro	Four	Thirds

อปุกรณเ์สรมิส�ำหรบัระบบคลืน่วทิยุ

FC-WR
ตวัสง่สญัญาณคลืน่วทิยไุรส้าย

FR-WR
ตวัรับสญัญาณคลืน่วทิยไุรส้าย
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8
กำรท�ำควำมสะอำดและจดัเก็บกลอ้ง

กำรท�ำควำมสะอำดกลอ้ง
ปิดสวติชก์ลอ้งและถอดแบตเตอรีอ่อกกอ่นท�าความสะอาดกลอ้ง
•	 หา้มใชส้ารท�าละลายเขม้ขน้	เชน่	เบนซนิหรอืแอลกอฮอล	์หรอืผา้ทีม่สีารเคมี

ภำยนอก:
•	 คอ่ยๆ	เชด็ดว้ยผา้นุ่ม	หากกลอ้งสกปรกมาก	ใหจุ้ม่ผา้ในน�้าสบูอ่อ่นๆ	และบบีใหแ้หง้	เชด็กลอ้งดว้ยผา้
ชืน้	แลว้เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้แหง้	หากใชง้านกลอ้งในชายหาด	ใหใ้ชผ้า้จุม่น�้าสะอาดและบบีใหแ้หง้

จอภำพ:
•	 คอ่ยๆ	เชด็ดว้ยผา้นุ่ม

เลนส:์
•	 ใชเ้ครือ่งเป่าทีม่จี�าหน่ายทัว่ไปเพือ่เป่าฝุ่ นออกจากเลนส	์ส�าหรับเลนส	์คอ่ยๆ	เชด็เลนสด์ว้ยกระดาษ
สะอาด

กำรจดัเก็บ
•	 เมือ่ไมใ่ชง้านกลอ้งเป็นระยะเวลานาน	ใหถ้อดแบตเตอรีแ่ละการด์ออก	เกบ็กลอ้งไวท้ีส่ถานทีเ่ย็นและ
แหง้ทีม่กีารระบายอากาศดี

•	 ใสแ่บตเตอรีแ่ละทดสอบฟังกช์นัของกลอ้งเป็นระยะ
•	 ก�าจัดฝุ่ นและสิง่แปลกปลอมอืน่ๆ	ออกจากตวักลอ้งและฝาปิดดา้นหลงักอ่นตดิกลบัเขา้ไป
•	 ตดิฝาปิดกลอ้งเพือ่ป้องกนัฝุ่ นเขา้ไปภายในเมือ่ไมไ่ดต้ดิเลนสไ์วก้บักลอ้ง	ใหแ้น่ใจวา่ตดิฝาปิดเลนส์
ดา้นหนา้และดา้นหลงักลบัเขา้ทีเ่ดมิกอ่นเกบ็เลนสเ์ขา้ที่

•	 ท�าความสะอาดกลอ้งหลงัการใชง้าน
•	 หา้มเก็บไวก้บัสารป้องกนัแมลง
•	 หลกีเลีย่งการเกบ็กลอ้งไวใ้นสถานทีม่สีารเคมเีพือ่ป้องกนัการกดักรอ่น
•	 ราอาจกอ่ตวับนพืน้ผวิเลนสห์ากปลอ่ยใหเ้ลนสส์กปรก
•	 ตรวจสอบชิน้สว่นกลอ้งแตล่ะชิน้กอ่นใชง้าน	หากไมไ่ดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานาน	กอ่นถา่ยภาพส�าคญั	
ใหแ้น่ใจวา่ท�าการทดสอบถา่ยภาพและตรวจสอบวา่กลอ้งท�างานตามปกติ

กำรท�ำควำมสะอำดและตรวจสอบอปุกรณร์บัภำพ
กลอ้งนีม้ฟัีงกช์นัลดฝุ่ นเพือ่ป้องกนัฝุ่ นจากอปุกรณรั์บภาพ	และเพือ่ก�าจัดสิง่สกปรกหรอืฝุ่ นออก
จากพืน้ผวิของอปุกรณรั์บภาพโดยใชร้ะบบสัน่แบบอลัตรา้โซนคิ	ฟังกช์นัลดฝุ่ นท�างานเมือ่เปิด
สวติชก์ลอ้ง
ฟังกช์นัลดฝุ่ นท�างานพรอ้มกบัพกิเซลแมบป้ิง	ซึง่จะตรวจสอบอปุกรณรั์บภาพและวงจรประมวลผล
ภาพ	เนือ่งจากฟังกช์นัลดฝุ่ นท�างานทกุครัง้ทีเ่ปิดสวติชก์ลอ้ง	ควรตัง้กลอ้งใหต้รงเพือ่ใหฟั้งกช์นั
ลดฝุ่ นท�างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ขอ้มลู
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พกิเซลแมบป้ิง - กำรตรวจสอบฟงักช์นัประมวลผลภำพ
คณุสมบตัพิกิเซลแมบป้ิงชว่ยใหก้ลอ้งสามารถตรวจสอบและปรับอปุกรณรั์บภาพและฟังกช์นั
ประมวลผลภาพ	เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ฟังกช์นัพกิเซลแมบป้ิงสามารถท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	กอ่นการใช ้
งาน	ใหร้อ	1	นาทหีรอืนานกวา่นัน้	ทนัทหีลงัจากทีถ่า่ยภาพหรอืดภูาพ

1 ในเมนูก�าหนดเอง	a	ใหเ้ลอืก	[พกิเซลแมบป้ิง]	(หนา้	137)

2 กด	I	แลว้กดปุ่ ม	Q
•	 แถบ	[รอสกัครู]่	จะปรากฏขึน้เมือ่ก�าลงัใชพ้กิเซลแมบป้ิง	เมือ่ใชพ้กิเซลแมบป้ิงเสร็จแลว้	เมนูจะ
กลบัมา

•	 หากปิดสวติชก์ลอ้งโดยไมไ่ดต้ัง้ใจระหวา่งใชพ้กิเซลแมบป้ิง	ใหเ้ริม่ตน้จากขัน้ตอนที	่1	อกีครัง้
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เคล็ดลบัส�ำหรบักำรถำ่ยภำพ และขอ้มลูทีค่วรทรำบ

กลอ้งไมท่�ำงำน แมจ้ะเปิดกลอ้งและใสแ่บตเตอรีแ่ลว้

ชำรจ์แบตเตอรีไ่มเ่ต็ม
•	 ชารจ์แบตเตอรีด่ว้ยตวัแปลงไฟ	AC-USB

แบตเตอรีไ่มส่ำมำรถใชง้ำนไดช้ ัว่ครำวเนือ่งจำกควำมเย็น
•	 ประสทิธภิาพของแบตเตอรีจ่ะลดลงทีอ่ณุหภมูติ�า่	ถอดแบตเตอรีอ่อกและท�าใหอุ้น่โดยใสไ่วใ้นกระเป๋า
สกัครูห่นึง่

กำรเตอืนใหเ้ลอืกภำษำจะปรำกฏขึน้
กลอ่งโตต้อบทีแ่สดงในภาพจะปรากฏขึน้ในสถานการณต์อ่ไปนี:้
•	 เปิดกลอ้งเป็นครัง้แรก
•	 ทา่นไดส้ ิน้สดุการตัง้คา่เริม่ตน้ไปกอ่นหนา้นีโ้ดยไมไ่ดเ้ลอืก
ภาษา

Please select your language.

Por favor, selecciona tu idioma.

Veuillez choisir votre langue.
Bitte wählen Sie Ihre Sprache.

เลอืกภาษาตามทีอ่ธบิายไวใ้น	“การตัง้คา่เริม่ตน้”	(หนา้	22)

ยงัไมไ่ดต้ ัง้วนัทีแ่ละเวลำ

น�ำกลอ้งมำใชง้ำนโดยใชก้ำรต ัง้คำ่ตำ่งๆ ณ เวลำซือ้
•	 วนัทีแ่ละเวลาของกลอ้งยงัไมถ่กูตัง้คา่เมือ่ซือ้	ตัง้วนัทีแ่ละเวลากอ่นใชง้านกลอ้ง	g	“การตัง้คา่
เริม่ตน้”	(หนา้	22)

แบตเตอรีถ่กูถอดออกจำกกลอ้ง
•	 การตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาจะกลบัคนืสูค่า่เริม่ตน้จากโรงงาน	หากแบตเตอรีถ่กูถอดออกจากกลอ้งเป็น
ระยะเวลาประมาณ	1	วนั	การตัง้คา่จะถกูยกเลกิเร็วขึน้หากใสแ่บตเตอรีไ่วใ้นกลอ้งเป็นระยะเวลาสัน้ๆ	
กอ่นถอดออกจากกลอ้ง	กอ่นถา่ยภาพส�าคญั	ใหต้รวจสอบวา่การตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาถกูตอ้ง

ฟงักช์นัตำ่งๆ ทีต่ ัง้ไวถ้กูกลบัคนืสูค่ำ่เร ิม่ตน้จำกโรงงำน
ตวัเลอืกทีเ่ลอืกไวใ้นโหมด	AUTO	(B),	SCN	หรอื	Z	จะถกูรเีซต็	เมือ่คณุหมนุปุ่ มหมนุปรับโหมดไป
ทีก่ารตัง้คา่อืน่

ฟงักช์นัทีไ่มส่ำมำรถเลอืกจำกเมนไูด้
อาจไมส่ามารถเลอืกบางรายการจากเมนูเมือ่ใชแ้ป้นลกูศร
•	 รายการทีไ่มส่ามารถตัง้คา่ไดก้บัโหมดถา่ยภาพปัจจบุนั
•	 รายการทีไ่มส่ามารถตัง้คา่ได	้เนือ่งจากมกีารตัง้คา่รายการไวแ้ลว้:

การรวมกนัของ	[T]	(หนา้	77)	และ	[ลดนอยส]์	(หนา้	134)	ฯลฯ

จ�ำนวนเป้ำ AF ลดลง
ขนาดและจ�านวนเป้า	AF	จะเปลีย่นตามสดัสว่นภาพ	(หนา้	86)	โหมดเป้า	AF	(หนา้	72)	และตวัเลอืกที่
เลอืกไวส้�าหรับ	[ดจิทิลัเทเลคอน]	(หนา้	119)
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กลอ้งไมถ่ำ่ยภำพแมก้ดปุ่ มชตัเตอรแ์ลว้

กลอ้งปิดสวติชโ์ดยอตัโนมตั ิ
•	 กลอ้งจะเขา้สูโ่หมด	Sleep	โดยอตัโนมตัเิพือ่ลดการใชแ้บตเตอรีล่ง	หากไมม่กีารใชง้านกลอ้งในระยะ
เวลาทีก่�าหนดไว	้g	[Sleep]	(หนา้	137) 
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากโหมด	Sleep 
กลอ้งจะปิดโดยอตัโนมตัหิากไมม่กีารด�าเนนิการใดๆ	เป็นเวลา	4	ชัว่โมง

ก�ำลงัชำรจ์แฟลช
•	 เครือ่งหมาย	#	จะกะพรบิบนหนา้จอขณะก�าลงัชารจ์	รอจนกระทัง่หยดุกะพรบิ	แลว้จงึกดปุ่ มชตัเตอร์

ไมส่ำมำรถปรบัโฟกสัได้
•	 กลอ้งไมส่ามารถปรับโฟกสับนวตัถทุีอ่ยูใ่กลก้บักลอ้งเกนิไป	หรอืทีไ่มเ่หมาะกบัโฟกสัอตัโนมตั	ิ
(เครือ่งหมายยนืยนั	AF	จะกะพรบินจอภาพ)	เพิม่ระยะหา่งระหวา่งวตัถหุรอืโฟกสับนวตัถทุีม่คีวามตา่ง
สสีงูทีร่ะยะหา่งเดยีวกนัจากกลอ้งกบัวตัถหุลกั	จัดองคป์ระกอบภาพถา่ย	และถา่ยภาพ

วตัถทุ ีป่รบัโฟกสัยำก
อาจท�าการปรับโฟกสัดว้ยระบบโฟกสัอตัโนมตัไิดย้ากในสถานการณต์อ่ไปนี้

วตัถทุีม่คีวามตา่งสตี�า่ แสงสวา่งมากตรงกลาง
เฟรม

เครือ่งหมายยนืยนั	
AF	ก�าลงักะพรบิ
วตัถเุหลา่นีไ้มอ่ยูใ่น
โฟกสั

วตัถทุีม่รีะยะหา่งแตก
ตา่งกนั

วตัถทุีเ่คลือ่นดว้ย
ความเร็วสงู

วตัถทุีอ่ยูน่อกพืน้ที	่AF

เครือ่งหมายยนืยนั	
AF	สวา่งขึน้	แตว่ตัถุ
หลดุโฟกสั

ระบบลดจดุรบกวนก�ำลงัท�ำงำน
•	 เมือ่ถา่ยภาพกลางคนื	ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลงและมแีนวโนม้วา่จะเกดิจดุรบกวนบนภาพ	กลอ้งจะเริม่
กระบวนการลดจดุรบกวนหลงัถา่ยภาพดว้ยความเร็วชตัเตอรช์า้	ในระหวา่งนี	้ไมส่ามารถถา่ยภาพได	้
คณุสามารถตัง้	[ลดนอยส]์	ไปที	่[ปิด]	 
g	[ลดนอยส]์	(หนา้	134)	

ภำพทีถ่ำ่ยไดม้สีขีำวโพลน
อาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่ถา่ยภาพยอ้นแสงหรอืกึง่ยอ้นแสง	เนือ่งจากปรากฏการณท์ีเ่รยีกวา่แฟรห์รอืภาพหลอก	
โปรดพยายามจัดองคป์ระกอบภาพใหแ้หลง่ก�าเนดิแสงทีส่วา่งมากไมป่รากฏในภาพ	อาจเกดิแฟรไ์ดถ้งึแม ้
แหลง่ก�าเนดิแสงไมอ่ยูใ่นภาพ	ใชฮ้ดูเลนสเ์พือ่บงัแสงไมใ่หส้อ่งเขา้หาเลนส	์หากฮดูเลนสใ์ชไ้มไ่ดผ้ล	ใช ้
มอืบงัแสงทีส่อ่งเขา้หาเลนสแ์ทน	g	“เลนสท์ีส่ามารถถอดเปลีย่นได”้	(หนา้	155)

มจีดุสวำ่งแปลกปลอมปรำกฏบนวตัถใุนภำพทีถ่ำ่ยได้
อาจเกดิจากจดุพกิเซลเสยีบนอปุกรณรั์บภาพ	ท�า	[พกิเซลแมบป้ิง]	 
หากปัญหายงัคงอยู	่ใหท้�าพกิเซลแมบป้ิงซ�า้สองสามครัง้	g	“พกิเซลแมบป้ิง	-	การตรวจสอบฟังกช์นั
ประมวลผลภาพ”	(หนา้	163)
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วตัถบุดิเบีย้ว
ฟังกช์นัตอ่ไปนีใ้ชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส:์
การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว	(หนา้	65)/เงยีบ	(หนา้	78)/พาโนรามาโหมด	SCN	(หนา้	38),	“Silent”	
(หนา้	38)	และตวัเลอืก	“ถา่ยโฟกสัซอ้น”	(หนา้	39)/โหมด	Z	“Silent”	(หนา้	45),	พาโนรามา	
(หนา้	46)	และตวัเลอืก	“ถา่ยครอ่มโฟกสั”	(หนา้	49)

การด�าเนนิการนีอ้าจกอ่ใหเ้กดิความบดิเบีย้ว	หากวตัถเุคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็วหรอืกลอ้งเคลือ่นทีท่นัท	ี
หลกีเลีย่งการเลือ่นกลอ้งโดยทนัทใีนระหวา่งการถา่ยภาพหรอืใชก้ารถา่ยภาพตอ่เนือ่งมาตรฐาน

มเีสน้ปรำกฏในรปูภำพ
ฟังกช์นัตอ่ไปนีใ้ชช้ตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส	์ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิเสน้เนือ่งจากการสัน่ไหวและปรากฏการณ์
อืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแสงไฟฟลอูอเรสเซนตแ์ละแสงไฟ	LED	บางครัง้สามารถลดเอฟเฟกตโ์ดยการเลอืก
ความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ลง:
การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว	(หนา้	65)/เงยีบ	(หนา้	78)/พาโนรามาโหมด	SCN	(หนา้	38),	“Silent”	
(หนา้	38)	และตวัเลอืก	“ถา่ยโฟกสัซอ้น”	(หนา้	39)/โหมด	Z	“Silent”	(หนา้	45),	พาโนรามา	
(หนา้	46)	และตวัเลอืก	“ถา่ยครอ่มโฟกสั”	(หนา้	49)

กลอ้งคำ้งอยูใ่นโหมดโฟกสัดว้ยตวัเอง (MF)
เลนสบ์างประเภทจะม	ีClutch	โฟกสัดว้ยตวัเองทีจ่ะก�าหนดการโฟกสัดว้ยตวัเองเมือ่เลือ่นวงแหวนโฟกสั
กลบั	ตรวจสอบเลนส	์g	“เลนส	์MF	Clutch”	(หนา้	156)

กำรเปลีย่นจ�ำนวนเฟรมหรอืกำรเพิม่เฟรมไปยงัหนำ้จอดภูำพแบบดชันี
ใชต้วัเลอืก	[G/ตัง้คา่แสดงภาพ]	>	[G	การตัง้คา่]	ในเมนูก�าหนดเอง	N	เพือ่เปลีย่นจ�านวนเฟรมที่
แสดงหรอืเพิม่เฟรมไปยงัหนา้จอดภูาพแบบดชัน	ี(หนา้	139)

กำรซอ่นค�ำแนะน�ำเมนู
กดปุ่ ม	INFO	เพือ่ซอ่นหรอืแสดงค�าแนะน�าบนหนา้จอในการแสดงผลเมนู	(หนา้	117)

กำรดฟูงักช์นัทีก่�ำหนดใหก้บัปุ่ มหมนุและปุ่ มตำ่งๆ
ใชต้วัเลอืกในเมนูก�าหนดเอง	M	เพือ่ดฟัูงกช์นัทีก่�าหนดใหก้บัปุ่ มควบคมุของกลอ้ง
[ฟังกช์นัปุ่ ม]	(หนา้	132)/[qR	ฟังกช์ัน่]	(หนา้	132)/[ฟังกช์ัน่ของ	Dial]	(หนา้	132)

ภำพเคลือ่นไหวเลน่ไดไ้มร่ำบรืน่เมือ่ดใูน TV
อตัราเฟรมของภาพเคลือ่นไหวอาจจะไมต่รงกบัมาตรฐานวดิโีอของ	TV	ใหด้ภูาพเคลือ่นไหวบน
คอมพวิเตอรแ์ทน	กอ่นทีจ่ะบนัทกึภาพเคลือ่นไหวส�าหรับดบูน	TV	ใหเ้ลอืกอตัราเฟรมทีต่รงกบัมาตรฐาน
วดิโีอในอปุกรณ	์g	[เฟรมเรตของวดิโีอ]	(หนา้	125)
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รหสัขอ้ผดิพลำด

ตวัแสดงบนจอภำพ สำเหตทุีเ่ป็นไปได้ วธิกีำรแกไ้ข

ไมไ่ดใ้สก่ารด์

ไมไ่ดเ้สยีบการด์ไว	้หรอืไมรู่จั้กการด์ เสยีบการด์	หรอืเสยีบการด์อืน่

การ์ดขัดข้อง

มปัีญหาเกีย่วกบัการด์

เสยีบการด์อกีครัง้	หากปัญหายงัคงอยู	่
ใหฟ้อรแ์มทการด์
หากไมส่ามารถฟอรแ์มทการด์ได	้
แสดงวา่ไมส่ามารถใชง้านการด์นีไ้ด ้

ป้องกันการบันทึก

หา้มเขยีนขอ้มลูลงบนการด์
สวติชป้์องกนัการเขยีนของการด์
ถกูตัง้ไวด้า้น	“LOCK”	ปลดสวติช	์
(หนา้	154)

การ์ดเต็ม

•	การด์เต็ม	ถา่ยภาพเพิม่อกีไมไ่ด	้
หรอืบนัทกึขอ้มลูเชน่	สัง่พมิพเ์พิม่
อกีไมไ่ด ้

•	ไมม่เีนือ้ทีเ่หลอืบนการด์	ท�าให ้
บนัทกึขอ้มลูสัง่พมิพห์รอืภาพใหม่
เพิม่อกีไมไ่ด ้

เปลีย่นการด์หรอืลบภาพทีไ่มต่อ้งการ
กอ่นลบ	ใหด้าวนโ์หลดภาพส�าคญัไป
เก็บไวใ้นคอมพวิเตอร์

ไมม่ภีาพ

ไมม่ภีาพในการด์ การด์ไมม่ภีาพบรรจอุยู่
ถา่ยภาพแลว้เปิดดู

ไฟลภ์าพเสยี

ไมส่ามารถดภูาพทีเ่ลอืกได	้เนือ่งจาก
มปัีญหาเกีย่วกบัภาพนี	้หรอืไม่
สามารถดภูาพดว้ยกลอ้งนี้

ใชซ้อฟตแ์วรป์ระมวลผลภาพเพือ่ดู
ภาพบนคอมพวิเตอร์
หากยงัไมส่ามารถดไูด	้แสดงวา่ไฟล์
ภาพเสยีหาย

ภาพนีไ้มส่ามารถ
แกไ้ขได ้

กลอ้งนีไ้มส่ามารถแกไ้ขภาพทีถ่า่ย
ดว้ยกลอ้งอืน่

ใชซ้อฟตแ์วรป์ระมวลผลภาพเพือ่
แกไ้ขภาพ

ป/ด/ว ไมไ่ดต้ัง้นาฬกิา ตัง้นาฬกิา	(หนา้	23)

m

อณุหภมูภิายในของกลอ้งสงูขึน้
เนือ่งจากการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

ปิดสวติชก์ลอ้ง	และรอใหอ้ณุหภมูิ
ภายในเย็นลง

ความรอ้นในตวักลอ้ง 
สงูมากกรณุารอให ้
เย็นลงกอ่นใชง้าน

รอสกัครูเ่พือ่ใหก้ลอ้งปิดสวติชโ์ดย
อตัโนมตั	ิ 
ปลอ่ยใหอ้ณุหภมูภิายในของกลอ้งเย็น
ลงกอ่นใชง้านตอ่

แบตเตอรีห่มด
แบตเตอรีห่มดประจุ ชารจ์แบตเตอรี่
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ตวัแสดงบนจอภำพ สำเหตทุีเ่ป็นไปได้ วธิกีำรแกไ้ข

ไมม่กีารเชือ่มตอ่

กลอ้งไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่อยูก่บั
คอมพวิเตอร	์จอ	HDMI	หรอือปุกรณ์
อืน่ๆ	อยา่งถกูตอ้ง

ท�าการเชือ่มตอ่กลอ้งใหม่

ไมส่ามารถพริน้ทไ์ด ้

อาจไมส่ามารถสรา้งการสัง่พมิพ์
ส�าหรับภาพทีบ่นัทกึไวใ้นกลอ้งอืน่
ผา่นกลอ้งนี้

พมิพแ์ยกตา่งหากผา่นคอมพวิเตอร์
สว่นบคุคล	ฯลฯ

เลนสล็์อคอยู	่โปรด
ปลดล็อคเลนส์ เลนสห์ดเกบ็ไดย้งัถกูเก็บอยู่ เปิดเลนสอ์อกมา

โปรดตรวจสอบ
สถานะของเลนส์

เกดิความผดิปกตริะหวา่งกลอ้งกบั
เลนส์

ปิดสวติชก์ลอ้ง	ตรวจสอบการตดิเลนส	์
และเปิดสวติชอ์กีครัง้

ฟังกช์นันีต้อ้งใช ้
เลนสท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้
โปรดใสเ่ลนสท์ีใ่ช ้
รว่มกนัได ้

เลนสช์นดินีจ้ะไมร่องรับโหมดถา่ย
ภาพทีเ่ลอืก

เลอืกใชเ้ลนสท์ีร่องรับหรอืเลอืกโหมด
ถา่ยภาพอืน่
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คำ่เร ิม่ตน้
*1:	สามารถกลบัคนืสูค่า่เริม่ตน้ไดโ้ดยเลอืก	[ทัง้หมด]	ส�าหรับ	[รเีซต็]
*2:	สามารถกลบัคนืสูค่า่เริม่ตน้ไดโ้ดยเลอืก	[พืน้ฐาน]	ส�าหรับ	[รเีซต็]

ฟงักช์นัปุ่ ม/Live Control/ควบคมุพเิศษ LV
ฟงักช์นั คำ่เร ิม่ตน้ *1 *2 g

ISO AUTO a a 74
ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา o a a 77
การก�าหนดเป้า	AF o a a 72
การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช # a a 75

K	โหมด	AF S-AF a a 84

n	โหมด	AF C-AF a a 125
สดัสว่นภาพ 4:3 a a 86
KK YF a a 86

nK	(4K) 3840×2160	30p ― ― 89

nK	(มาตรฐาน) 1920×1080	Fine	60p a a 90

nK	(High-Speed) 1280×720	HighSpeed	120fps ― ― 89
โหมด	(Exposure)	ภาพเคลือ่นไหว	 P a ― 91

K เมนถูำ่ยภำพ
แถบ ฟงักช์นั คำ่เร ิม่ตน้ *1 *2 g

W รเีซต็ พืน้ฐาน ― ― 118
โหมดภาพ C	Natural a a 81,	 119
ดจิทิลัเทเลคอน ปิด a a 119
โหมดวดัแสง p a a 95
ไฟชว่ย	AF เปิด a a 119

X Kป้องกนัภาพสัน่ S-IS	On a a 93

Kความเร็วซมูไฟฟ้า ปกติ a ― 120

x ±0.0 a a 92
การถา่ยภาพซอ้น เฟรม ปิด a a 120

Gain	อตัโนมตัิ ปิด a a

ภาพซอ้น ปิด a a

ระยะเวลาตอ่ภาพ/Time	Lapse ปิด a a 122

ตัง้คา่	Silents ลดเสยีงs ปิด a ―

1238 ไมอ่นุญาต a ―
ไฟชว่ย	AF ไมอ่นุญาต a ―
โหมดแฟลช ไมอ่นุญาต a ―

#	RC	Mode ปิด a a 124
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n เมนวูดิโีอ
แถบ ฟงักช์นั คำ่เร ิม่ตน้ *1 *2 g

n ภาพเคลือ่นไหวR เปิด a a 125
ระดบัเสยีงบนัทกึ ±0 a ― 125
nโหมด	AF C-AF a a 125
nป้องกนัภาพสัน่ M-IS	 a a 93
nความเร็วซมูไฟฟ้า ปกติ a ― 125
เฟรมเรตของวดิโีอ 30p a ― 87,	 125
บติเรตของวดิโีอ Fine a ― 87,	 125

q เมนแูสดงภำพ
แถบ ฟงักช์นั คำ่เร ิม่ตน้ *1 *2 g
q

y

เริม่ ― ― ―

109
BGM เปิด a a

สไลด์ ทัง้หมด a a

ชว่งแสดงภาพนิง่ 3	วนิาที a ―
ชว่งแสดงภาพ สัน้ a ―

R เปิด a a 126

แกไ้ข
เลอืกภาพ

แกไ้ขภาพ	RAW ―

― ―

126
แกไ้ข	JPEG ― 127
แกไ้ขภาพ
เคลือ่นไหว ― 128, 

129
R ― 113,	

127
ภาพซอ้น ― 128

ค�าสัง่พมิพ์ ― ― ― 112
ลบคา่ป้องกนั ― ― ― 129
รเีซต็ค�าสัง่แบง่ปัน ― ― ― 111
การเชือ่มตอ่อปุกรณ์ ― ― ― 143

G เมนกู�ำหนดเอง
แถบ ฟงักช์นั คำ่เร ิม่ตน้ *1 *2 g

G AF/MF
a

AEL/AFL
S-AF mode1

a a
132,	  
138C-AF mode2

MF mode1
แผน่ก�าหนดเป้า	AF ปิด a a 132
Iโฟกสัใบหนา้ K a ― 73,	 132
ตวัชว่ยปรับ
โฟกสั	MF

ขยาย ปิด a ― 132,	  
138พคีกิง้ ปิด a ―

รเีซต็เลนส์ เปิด a a 132
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แถบ ฟงักช์นั คำ่เร ิม่ตน้ *1 *2 g

G ปุ่ ม/	ปุ่ ม	Dial
M

ฟังกช์นัปุ่ ม
t	ฟังกช์นั AEL/AFL a ―

101,	
132b	ฟังกช์นั b a ―

R	ฟังกช์นั R	REC a ―
qR	ฟังกช์นั h a ― 132

ฟังกช์นัของ	
Dial

P ปุ่ มหมนุดา้นหนา้:	F
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั:	Ps

a ― 132
A ปุ่ มหมนุดา้นหนา้:	F

ปุ่ มหมนุดา้นหลงั:	FNo.

S ปุ่ มหมนุดา้นหนา้:	F
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั:	ชตัเตอร์

M ปุ่ มหมนุดา้นหนา้:	FNo.
ปุ่ มหมนุดา้นหลงั:	ชตัเตอร์

Disp/8/PC
N

K	การตัง้คา่
การควบคมุ

B 	LV-C a ―

80,	133
P/A/S/M 	LV-C a ―

ART 	LV-C a ―

SCN/Z 	LV-C a ―

G/ตัง้คา่แสดง
ภาพ

q	ค�าแนะน�า ภาพเทา่นัน้,	ทัง้หมด a a

133,	  
139LV-Info ก�าหนดเอง1	(u),	 

ก�าหนดเอง2	(มาตรวดัระดบั) a ―

G	การตัง้คา่ 25,	ปฏทินิ a ―
Live	View	Boost ปิด a a 133
ลดภาพกะพรบิ อตัโนมตัิ a ― 133
แสดงเสน้ตาราง ปิด a ― 133
สขีองฟังกช์นัพคีกิง้ สแีดง a ― 133

O 8 เปิด a a 133

HDMI

ขนาดสญัญาณ
ออก 1080p a ―

133,	  
140การควบคมุผา่น	

HDMI ปิด a ―

โหมด	USB อตัโนมตัิ a a 133
คา่แสง/ISO/BULB
P

ปรับคา่การเปิด
รับแสง

p
±0 a ― 134J

5

เซต็	ISO	
อตัโนมตัิ

คา่สงูสดุ 6400 a a
134

คา่ตัง้ตน้ 200 a a

Noise	Filter Standard a a 134
ลดนอยส์ อตัโนมตัิ a a 62,	 134

Q ตัง้เวลาถา่ย	BULB/TIME 8min a a 61,	 134
Live	BULB ปิด a ― 61,	 134
Live	TIME 0.5	วนิาที a ― 61,	 134
การตัง้คา่คอมโพสติ 1	วนิาที a ― 63,	 134
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แถบ ฟงักช์นั คำ่เร ิม่ตน้ *1 *2 g

G #ตัง้คา่เอง
b #	X-Sync. 1/250 a a 135,	141

#	คา่ชา้สดุ 1/60 a a 135,	141

w+F ปิด a a
71,	 92,	  
135

#+WB W a ― 135
K/WB/สี
W K	ตัง้คา่ K1	YSF,	K2 YF,	 

K3 YN,	K4 XN a a
135,	  
141

WB อตัโนมตัิ a a 83,	 135
W	ใชส้โีทนอุน่ เปิด a a 135
ปรภิมูสิี sRGB a a 99,	 135

บนัทกึ
X ชือ่ไฟล์ รเีซต็ a ― 136

แกไ้ขชือ่ไฟล์ ― a ― 136

ตัง้คา่ลขิสทิธิ์
ขอ้มลูลขิสทิธิ์ ปิด a ―

136ชือ่ศลิปิน ― ― ―
ชือ่ลขิสทิธิ์ ― ― ―

EVF
c EVF	ออโตส้วติช์ เปิด a ― 137

ปรับ	EVF
EVF	ปรับสวา่ง
อตัโนมตัิ ปิด a ―

137
ปรับ	EVF j±0,	k±0 a ―

Kยตูลิติี่
a พกิเซลแมบป้ิง ― ― ― 137,	163

ปรับตัง้ระดบั ― a ― 137
การตัง้คา่หนา้จอสมัผัส เปิด a ― 137
Sleep 1	min a a 21,	 137
การรับรอง ― ― ― 137

e เมนตู ัง้คำ่
แถบ ฟงักช์นั คำ่เร ิม่ตน้ *1 *2 g

e ตัง้คา่การด์ ― ― ― 131
X ― ― ― 23

W English ― ― 130,	131

s j	±0,	k	±0,	Natural a ― 130
ดภูาพบนัทกึ 0.5	วนิาที a ― 130

การตัง้คา่	Wi-Fi/
Bluetooth

ฟังกช์นัไรส้าย เปิด a ― 150
Bluetooth เปิด a ― 144
สแตนดบ์ายขณะปิด
เครือ่ง เลอืก a ― 145

รหสัผา่นส�าหรับการ
เชือ่มตอ่ ― ― ― 150

รเีซต็การตัง้คา่ ― ― ― 149
เฟิรม์แวร์ ― ― ― 130
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ขอ้มลูจ�ำเพำะ

�	กลอ้ง
ชนดิของผลติภณัฑ์
ชนดิของผลติภณัฑ์ กลอ้งดจิติอลทีม่เีลนสร์ะบบมาตรฐานทีส่ามารถถอดเปลีย่นได	้Micro	Four	Thirds
เลนส์ เลนส	์M.Zuiko	Digital	ระบบ	Micro	Four	Thirds
เมาทเ์ลนส์ เมาท	์Micro	Four	Thirds
ความยาวโฟกสัเทยีบเทา่
กลอ้งฟิลม์	35	มม.

ประมาณสองเทา่ของความยาวโฟกสัของเลนส์

อปุกรณร์บัภำพ
ชนดิของผลติภณัฑ์ เซน็เซอร	์Live	MOS	4/3”
จ�านวนพกิเซลรวม ประมาณ	21.77	ลา้นพกิเซล
จ�านวนพกิเซลทีใ่ช ้ ประมาณ	20.30	ลา้นพกิเซล
ขนาดหนา้จอ 17.4	มม.	(กวา้ง) × 13.0	มม.	(สงู)
สดัสว่นภาพ 1.33	(4:3)
ชอ่งมองภำพ
ชนดิ ชอ่งมองภาพอเิล็กทรอนกิสพ์รอ้มเซน็เซอรต์รวจจับดวงตา

จ�านวนพกิเซล ประมาณ	2.36	ลา้นจดุ

ก�าลงัขยาย 100%

ระยะมองภาพ ประมาณ 19.2	มม.	(−1	ม.−1)

Live View

เซน็เซอร์ ใชเ้ซน็เซอร	์Live	MOS
ก�าลงัขยาย 100%
จอภำพ
ชนดิของผลติภณัฑ์ ทชัสกรนี	LCD	ส	ีTFT	ขนาด	3.0"	ปรับมมุ
จ�านวนพกิเซลรวม ประมาณ	1.04	ลา้นจดุ	(สดัสว่นภาพ	3:2)
ชตัเตอร์
ชนดิของผลติภณัฑ์ ชตัเตอรร์ะนาบโฟกสัควบคมุดว้ยคอมพวิเตอร์
ความเร็วชตัเตอร์ 1/4000	-	60	วนิาท,ี	ถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน,	ถา่ยภาพโดยก�าหนดเวลา
โฟกสัอตัโนมตั ิ
ชนดิของผลติภณัฑ์ Hi-Speed	Imager	AF
จดุโฟกสั 121	จดุ
การเลอืกจดุโฟกสั อตัโนมตั,ิ	เลอืกเอง
ควบคมุระดบัแสง
ระบบวดัแสง ระบบวดัแสง	TTL	(วดัแสงทีต่วัรับภาพ)

วดัแสง	ESP	ดจิติอล/วดัแสงแบบเฉลีย่กลางภาพ/วดัแสงเฉพาะจดุ
ขอบเขตวดัแสง EV	–2	-	20	(เลนส	์f/2.8,	ISO100)
โหมดถา่ยภาพ B:	AUTO/P:	โปรแกรม	AE	(สามารถเปลีย่นโปรแกรมได)้/ 

A:	เลอืกรรัูบแสง	AE/S:	เลอืกชตัเตอร	์AE/M:	ปรับเอง/ 
n:	ภาพเคลือ่นไหว/ART:	อารท์ฟิลเตอร/์SCN:	Scene/Z:	ภาพถา่ยขัน้สงู

ความไวแสง	ISO LOW,	200	-	25600	(ระดบัขัน้	1/3	EV)
การชดเชยแสง ±5.0	EV	(ระดบัขัน้	1/3	EV)
สมดลุแสงขำว
ชนดิของผลติภณัฑ์ อปุกรณรั์บภาพ
การตัง้คา่โหมด อตัโนมตั/ิพรเีซต็	WB	(6	การตัง้คา่)/WB	ก�าหนดเอง/ 

One	Touch	WB	(กลอ้งสามารถจัดเกบ็ไดถ้งึ	4	การตัง้คา่)
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กำรบนัทกึ
หน่วยความจ�า SD,	SDHC	และ	SDXC

ใชง้านไดก้บั	UHS-II
ระบบบนัทกึ บนัทกึแบบดจิติอล,	JPEG	(DCF2.0),	ขอ้มลู	RAW
มาตรฐานทีร่องรับ Exif	2.31,	Digital	Print	Order	Format	(DPOF)
เสยีงประกอบภาพนิง่ รปูแบบ	Wave
ภาพเคลือ่นไหว MPEG-4	AVC/H.264
เสยีง สเตอรโิอ,	PCM	48kHz
ดภูำพ
รปูแบบการแสดงผล การดภูาพแบบเฟรมเดยีว/การดภูาพระยะใกล/้การแสดงภาพแบบดชัน/ีการแสดง

ภาพบนปฏทินิ
เลือ่นภำพ
โหมดเลือ่นภาพ ถา่ยภาพแบบเฟรมเดยีว/ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง/ตัง้เวลา/การถา่ยภาพแบบเงยีบ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง สงูถงึประมาณ	8.7	fps	(T)/สงูสดุประมาณ	15	fps	(♥T)
ตัง้เวลา ระยะเวลาท�างาน:	12	วนิาท/ี2	วนิาท/ีก�าหนดเอง
ฟังกช์นัประหยดัพลงังาน เปลีย่นเขา้สูโ่หมด	Sleep:	1	นาท	ี(ฟังกช์นันีส้ามารถก�าหนดเองได)้

ปิดสวติช:์	4	ชัว่โมง
แฟลช
ก�าลงัสอ่งสวา่ง 5.1	(ISO100	ม.)/7.2	(ISO200	ม.)

มมุการยงิแฟลช ครอบคลมุมมุภาพของเลนส	์14	มม.	(28	มม.	ในรปูแบบ	35	มม.)
โหมดควบคมุแฟลช TTL-AUTO	(โหมดพรแีฟลช	TTL)/MANUAL
ความเร็วซงิค์ 1/250	วนิาทหีรอืชา้กวา่
LAN ไรส้ำย
มาตรฐานทีเ่ขา้กนัได ้ IEEE	802.11b/g/n
Bluetooth®

มาตรฐานทีเ่ขา้กนัได ้ Bluetooth	รุน่	4.2	BLE
ข ัว้ตอ่ภำยนอก
หวัตอ่	Micro-USB/ขัว้ตอ่ขนาดเล็ก	HDMI	(ชนดิ	D)
แหลง่จำ่ยไฟ
แบตเตอรี่ แบตเตอรีล่เิทยีมไอออน	×1
ขนำด/น�ำ้หนกั
ขนาด 121.7	มม.	(กวา้ง) × 84.6	มม.	(สงู) × 49.0	มม.	(ลกึ)	(ไมร่วมสว่นยืน่ออกมา)
น�้าหนัก ประมาณ	383	กรัม	(รวมแบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจ�า)
สภำพแวดลอ้มใชง้ำน
อณุหภมูิ 0	°C	-	40	°C	(ใชง้าน)/	–20	°C	-	60	°C	(จัดเกบ็)
ความชืน้ 30%	-	90%	(ใชง้าน)/10%	-	90%	(จัดเกบ็)

ค�าวา่	HDMI	และ	HDMI	High-Definition	
Multimedia	Interface	รวมทัง้โลโก	้HDMI	เป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จด
ทะเบยีนของ	HDMI	Licensing	Administrator,	Inc.	
ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่	ๆ
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�	แบตเตอรีล่เิทยีมไอออน
หมายเลขรุน่ BLS-50

ชนดิของผลติภณัฑ์ แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนชารจ์ใหมไ่ด ้

แรงดนัปกติ DC	7.2	V

ความจปุกติ 1210	mAh

จ�านวนครัง้ของการชารจ์และ
คลายประจุ ประมาณ	500	ครัง้	(ขึน้กบัเงือ่นไขการใชง้าน)

อณุหภมูโิดยรอบ 0	°C	-	40	°C	(ขณะชารจ์)

ขนาด ประมาณ	35.5	มม.	(กวา้ง) × 12.8	มม.	(สงู) × 55	มม.	(ลกึ)

น�้าหนัก ประมาณ	46	กรัม

�	ตวัแปลงไฟ AC-USB
หมายเลขรุน่ F-5AC-1/F-5AC-2

ก�าลงัไฟฟ้าขาเขา้ AC	100 V	-	240 V	(50/60 Hz)

ก�าลงัไฟฟ้าขาออก DC	5	โวลต,์	1500	mA

อณุหภมูโิดยรอบ 0	°C	-	40	°C	(ใชง้าน)/–20	°C	-	60	°C	(จัดเกบ็)

•	 ขอ้มลูจ�าเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมม่กีารแจง้ใหท้ราบ	หรอืไมถ่อืวา่เป็นขอ้ผกูมดัใดๆ	ในสว่น
ของผูผ้ลติ

•	 โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องเราส�าหรับขอ้มลูจ�าเพาะลา่สดุ
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9 ขอ้ควรระวงัเพือ่ควำมปลอดภยั

ขอ้ควรระวงัเพือ่ควำมปลอดภยั

ขอ้ควรระวงั
เสีย่งตอ่การเกดิไฟฟ้าชอ๊ต

หา้มเปิด

ขอ้ควรระวงั:	เพือ่ลดความเสีย่งตอ่การเกดิไฟฟ้าชอ๊ต	หา้มถอดฝาดา้นหนา้	 
(หรอืดา้นหลงั)	ออก	ไมม่ชี ิน้สว่นทีผู่ใ้ชส้ามารถซอ่มแซมเองไดอ้ยูภ่ายใน	 

ใหช้า่งของ	OLYMPUS	ทีไ่ดรั้บการรับรองเป็นผูใ้หบ้รกิาร

 
เครือ่งหมายอศัเจรยีใ์นกรอบสามเหลีย่มจะเตอืนใหท้ราบถงึค�าแนะน�าในการใชง้าน	
และการดแูลรักษาทีส่�าคญัในเอกสารทีใ่หม้าพรอ้มกบัผลติภณัฑ์

 ค�าเตอืน ถา้ใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดอ้า่นขอ้มลูทีใ่หไ้วข้า้งใตส้ญัลกัษณน์ี	้อาจท�าใหไ้ด ้
รับบาดเจ็บรนุแรงหรอืถงึเสยีชวีติได ้

 ขอ้ควรระวงั ถา้ใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดอ้า่นขอ้มลูทีใ่หไ้วข้า้งใตส้ญัลกัษณน์ี	้อาจท�าใหไ้ด ้
รับบาดเจ็บ

 ขอ้สงัเกต ถา้ใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดอ้า่นขอ้มลูทีใ่หไ้วข้า้งใตส้ญัลกัษณน์ี	้อาจท�าใหอ้ปุกรณไ์ด ้
รับความเสยีหาย

ค�าเตอืน!
เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งตอ่การเกดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ๊ต	หา้มถอดแยกชิน้สว่น	หา้มไมใ่หโ้ดนน�้า	และหา้ม
ใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามชืน้สงู

ขอ้ควรระวงัท ััว่ไป
อำ่นค�ำแนะน�ำท ัง้หมด	—	กอ่นใชง้านผลติภณัฑ	์ให ้
อา่นค�าแนะน�าในการใชง้านทัง้หมด	เก็บคูม่อืการใชง้าน
และเอกสารทัง้หมดเพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต
แหลง่พลงังำน	—	เชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีเ้ขา้กบัแหลง่
พลงังานทีร่ะบไุวบ้นฉลากของผลติภณัฑเ์ทา่นัน้
วตัถแุปลกปลอม	—	เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หไ้ด ้
รับบาดเจ็บ	หา้มใสว่ตัถทุีเ่ป็นโลหะลงในผลติภณัฑ์
กำรท�ำควำมสะอำด —	ถอดปลั๊กผลติภณัฑน์ีอ้อก 
จากชอ่งเสยีบปลั๊กไฟ	กอ่นท�าความสะอาดเสมอ	ใช ้
เฉพาะผา้ชืน้ในการท�าความสะอาดเทา่นัน้	หา้มใช ้
น�้ายาทีท่�าความสะอาดทีเ่ป็นของเหลวหรอสเปรยท์กุ 
ชนดิ	รวมทัง้สารละลายอนิทรยีท์กุชนดิเพือ่ท�าความ 
สะอาดผลติภณัฑน์ี	้
ควำมรอ้น	—	หา้มใชห้รอืเกบ็ผลติภณัฑน์ีไ้วใ้กล ้
กบัแหลง่พลงังานความรอ้นใดๆ	เชน่	หมอ้น�้า	เครือ่ง
ท�าความรอ้น	เตาไฟ	หรอื	อปุกรณห์รอืเครือ่งใช ้
ไฟฟ้าใดๆ	ทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น	รวมถงึสเตอรโิอ 
แอมปลไิฟเออร์
อปุกรณเ์สรมิ	—	หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิ
กบัผลติภณัฑ	์ใหใ้ชเ้ฉพาะอปุกรณเ์สรมิทีแ่นะน�าโดย	
Olympus	เทา่นัน้	
สถำนทีต่ ัง้	—	เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิ
กบัผลติภณัฑ	์ใหย้ดึผลติภณัฑอ์ยา่งปลอดภยัดว้ยขาตัง้
กลอ้ง	แทน่ยดึ	หรอืโครงยดึทีม่ัน่คง

 ค�ำเตอืน
•	 หำ้มใชก้ลอ้งใกลก้บับรเิวณทีม่แีกส๊ซึง่ตดิไฟ 

หรอืระเบดิไดง้ำ่ย
•	 พกัดวงตำของคณุเป็นระยะขณะทีใ่ชง้ำนชอ่ง

มองภำพ
การไมป่ฏบิตัติามขอ้ควรระวงัอาจท�าใหม้อีาการตา
ลา้	วงิเวยีน	หรอืคลืน่ไสอ้าเจยีนได	้ระยะเวลาและ
ความถีใ่นการพักดวงตานัน้ขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล	
โปรดใชว้จิารณญาณของคณุเอง	หากคณุรูส้กึ
ออ่นเพลยีหรอืไมส่บาย	โปรดหลกีเลีย่งการใชช้อ่ง
มองภาพ	และหากจ�าเป็นควรปรกึษาแพทย์

•	 หำ้มยงิแฟลชและไฟ LED (รวมท ัง้แสงไฟชว่ย
โฟกสั) เขำ้หำคน (ทำรก เด็กเล็ก ฯลฯ)  
ในระยะใกล ั
•	 กลอ้งตอ้งอยูห่า่งจากผวิหนา้ของวตัถตุวัแบบ	 
อยา่งนอ้ย	1	เมตร	การยงิแฟลชในระยะใกล ้
กบัดวงตาคนมากเกนิไป	อาจท�าใหม้อง 
ไมเ่ห็นชัว่ขณะ

•	 หำ้มใชก้ลอ้งมองแสงอำทติยห์รอืแสงจำ้อืน่ๆ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
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•	 ใหเ้ด็กเล็ก, ทำรกอยูห่ำ่งจำกกลอ้ง
•	 ใชแ้ละเกบ็กลอ้งใหพ้น้จากมอืเด็กเล็กและ
ทารกเสมอ	เพือ่ป้องกนัเหตอุนัตรายตอ่ไปนี	้ซึง่
อาจท�าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บรนุแรง:
•	 ตดิพันกบัสายคลอ้งกลอ้ง	ท�าใหส้ายรัดคอ 
ได ้

•	 กลนืแบตเตอรี	่การด์	หรอืชิน้สว่นเล็กอืน่ๆ	
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

•	 ยงิแฟลชไปทีด่วงตาของเด็กเองหรอืตาเด็ก
คนอืน่ๆ	โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

•	 ไดรั้บบาดเจ็บจากชิน้สว่นทีเ่คลือ่นทีข่อง
กลอ้ง	โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

•	 หำกคณุพบวำ่ตวัแปลงไฟ AC-USB รอ้นจดั 
หรอืพบกลิน่ไมป่กต ิหรอืมคีวนัใหถ้อดสำยไฟ
ออกจำกเตำ้เสยีบตดิผนงัในทนัทแีละหยดุกำร
ใชง้ำนแลว้ตดิตอ่ตวัแทนทีไ่ดร้บักำรแตง่ต ัง้
หรอืศนูยบ์รกิำร

•	 หยดุใชก้ลอ้งทนัท ีถำ้สงัเกตวำ่มกีลิน่ เสยีง 
หรอืควนัรอบๆ ทีผ่ดิปกติ
•	 หา้มถอดแบตเตอรีอ่อกโดยใชม้อืเปลา่	
เนือ่งจากอาจท�าใหเ้กดิไฟลวกมอืได ้

•	 อยา่ถอืหรอืใชง้านกลอ้งดว้ยมอืเปียก 
อาจจะท�าใหเ้กดิความรอ้นสงู	ระเบดิ	ไหม	้ไฟฟ้า
ชอ๊ต	หรอืการท�างานผดิปกตไิด ้

•	 หำ้มทิง้กลอ้งไวใ้นสถำนทีซ่ ึง่อำจเกดิอณุหภมู ิ
สงูมำกได้
•	 การกระท�าดงักลา่วอาจท�าใหช้ ิน้สว่นสกึหรอ
และในบางสถานการณอ์าจท�าใหก้ลอ้งตดิไฟ
ได	้หา้มใชเ้ครือ่งชารจ์หรอือะแดปเตอร	์
AC-USB	ถา้เครือ่งชารจ์มสี ิง่ปกคลมุอยู	่(เชน่	
ผา้หม่)	เนือ่งจากอาจท�าใหม้คีวามรอ้นสงูเกนิ
ไปและเกดิไฟไหมไ้ด ้

•	 ถอืกลอ้งดว้ยควำมระมดัระวงั เพือ่หลกีเลีย่ง
กำรไหมท้ีอ่ณุหภมูติ�ำ่
•	 กลอ้งประกอบไปดว้ยชิน้สว่นทีเ่ป็นโลหะ	หาก
มคีวามรอ้นสงูเกนิไป	อาจท�าใหเ้กดิการไหมท้ี่
อณุหภมูติ�า่ได	้ใหเ้อาใจใสก่บัสิง่ตอ่ไปนี:้
•	 เมือ่ใชง้านเป็นระยะเวลานานกลอ้งจะรอ้น	
ถา้ถอืกลอ้งในชว่งนี	้อาจท�าใหเ้กดิการไหม ้
ทีอ่ณุหภมูติ�า่ได ้

•	 ในสถานทีซ่ ึง่มอีณุหภมูเิย็นมาก	อณุหภมูิ
ของตวักลอ้งอาจลดต�า่ลงกวา่อณุหภมูิ
แวดลอ้ม	ถา้เป็นไปไดใ้หส้วมถงุมอื	เมือ่ถอื
กลอ้งในทีท่ีม่อีณุหภมูเิย็น

•	 ผลติภณัฑน์ีผ้ลติขึน้ดว้ยเทคโนโลยทีีม่คีวาม
แมน่ย�าสงู	และเพือ่เป็นการรักษาประสทิธภิาพ	หา้ม
ทิง้กลอ้งไวใ้นสถานทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง	ไมว่า่จะใน
ระหวา่งการใชง้านหรอืวา่เกบ็รักษากต็าม:
•	 สถานทีซ่ ึง่มอีณุหภมูแิละ/หรอืมคีวามชืน้สงู	
หรอืมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว	แสงแดด
สอ่งโดยตรง	ชายหาด	รถทีล็่อคอยู	่หรอืใกล ้
กบัแหลง่พลงังานความรอ้นอืน่ๆ	(เตาไฟ	 
หมอ้น�้า	ฯลฯ)	หรอืเครือ่งท�าความชืน้

•	 ในสภาพแวดลอ้มทีม่ทีรายหรอืฝุ่ นละออง
•	 ใกลก้บัสิง่ทีเ่ป็นวตัถไุวไฟหรอืวตัถทุีท่�าใหเ้กดิ
การระเบดิ

•	 ในสถานทีเ่ปียก	เชน่	หอ้งน�้าหรอืกลางสายฝน
•	 ในสถานทีซ่ ึง่มโีอกาสเกดิการสัน่สะเทอืนที่
รนุแรง

•	 กลอ้งนีใ้ชแ้บตเตอรีล่เิทยีมไอออนทีอ่อกแบบมา
เฉพาะส�าหรับ	Olympus	ชารจ์แบตเตอรีด่ว้ยตวั
แปลงไฟ	AC-USB	หรอืเครือ่งชารจ์ทีก่�าหนด	หา้ม
ใชต้วัแปลงไฟ	AC-USB	หรอืเครือ่งชารจ์ชนดิอืน่

•	 อยา่เผา	หรอืท�าแบตเตอรีใ่หร้อ้น	ดว้ยเตา
ไมโครเวฟ	เตาไฟฟ้า	หรอืในภาชนะความดนั	ฯลฯ

•	 อยา่วางกลอ้งไวบ้นหรอืใกลอ้ปุกรณท์ีป่ลอ่ย
คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า 
อาจจะท�าใหเ้กดิความรอ้นสงู	ไหม	้หรอืระเบดิได ้

•	 อยา่ตอ่ขัว้สมัผัสเขา้ดว้ยกนั	ดว้ยวตัถโุลหะใดๆ
•	 ใชค้วามระวงัเมือ่พกพาหรอืเกบ็แบตเตอรี	่เพือ่
ป้องกนัไมใ่หส้มัผัสกบัวตัถโุลหะใดๆ	เชน่	เครือ่ง
ประดบั	เข็มหมดุ	ซปิ	กญุแจ	ฯลฯ 
การลดัวงจรอาจจะท�าใหเ้กดิความรอ้นสงู	ระเบดิ	
หรอืไหม	้ซึง่ท�าใหท้า่นเกดิแผลไหมห้รอืไดรั้บ
บาดเจ็บได ้

•	 เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้บตเตอรีร่ั่วซมึ	หรอืขัว้แบตเตอรี่
เสยีหาย	ใหป้ฏบิตัตามค�าแนะน�าทัง้หมดในวธิกีาร
ใชง้านแบตเตอรีอ่ยา่งระมดัระวงั	หา้มพยายามถอด	
ประกอบแบตเตอรี	่หรอืท�าการดดัแปลงใดๆ	เชน่	
บดักร	ีฯลฯ

•	 ถา้ของเหลวจากแบตเตอรีส่มัผัสโดนดวงตา	ให ้
ลา้งตาดว้ยน�้าเย็นทีส่ะอาดทนัท	ีและใหไ้ปพบ
แพทยท์นัที

•	 หากคณุไมส่ามารถถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งได	้
ใหต้ดิตอ่ตวัแทนทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้หรอืศนูยบ์รกิาร	
หา้มถอดแบตเตอรีโ่ดยใชแ้รง	 
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ภายนอกกบัแบตเตอรี	่
(รอยขดีขว่น	ฯ)	อาจท�าใหเ้กดิความรอ้น	หรอืการ
ระเบดิได ้

•	 เก็บแบตเตอรีใ่หพ้น้จากมอืเด็กเล็กและสตัวเ์ลีย้ง
เสมอ	ถา้เด็กกลนืแบตเตอรีโ่ดยไมต่ัง้ใจ	ใหไ้ปพบ
แพทยท์นัที

•	 เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้บตเตอรีร่ั่วซมึ	รอ้นเกนิไป	หรอื
เกดิไฟไหมห้รอืระเบดิ	ใหใ้ชเ้ฉพาะแบตเตอรีท่ี่
แนะน�าใหใ้ชก้บัผลติภณัฑน์ีเ้ทา่นัน้
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•	 ถา้ชารจ์แบตเตอรีไ่มเ่ต็มภายในระยะเวลาทีร่ะบไุว	้
ใหห้ยดุชารจ์และหา้มใชแ้บตเตอรีด่งักลา่ว

•	 อยา่ใชแ้บตเตอรีท่ีม่รีอยขดีขว่นหรอืเคสดา้นนอก
เสยีหาย	และอยา่ขดูขดีแบตเตอรี่

•	 อยา่ใหแ้บตเตอรีถ่กูกระแทกอยา่งรนุแรง	หรอื	สัน่
สะเทอืนตดิตอ่กนัเป็นเวลานานจากการตกหลน่
หรอืถกูทบุต	ี 
เพราะอาจท�าใหแ้บตเตอรีร่ะเบดิ	รอ้นจัด	หรอื
ไหมไ้ด ้

•	 ถา้หากแบตเตอรีร่ั่ว	มกีลิน่แปลก	เปลีย่นสหีรอื
เปลีย่นรปู	หรอืมลีกัษณะผดิปกตใิดๆ	ขณะใชง้าน	
ใหห้ยดุใชง้านกลอ้ง	และวางใหห้า่งจากเปลวไฟ
ทนัที

•	 ถา้ของเหลวจากแบตเตอรีร่ั่วซมึมาโดนเสือ้ผา้หรอื
ผวิหนัง	ใหถ้อดเสือ้ผา้	และลา้งบรเิวณนัน้ดว้ยน�้า
เย็นสะอาดทนัท	ีถา้ของเหลวท�าใหผ้วิหนังไหม	้ให ้
ไปพบแพทยท์นัที

•	 หา้มใชแ้บตเตอรีล่เิธยีมไอออนในทีท่ีม่อีณุหภมูติ�า่	 
มเิชน่นัน้อาจท�าใหเ้กดิความรอ้น	การลกุไหม	้หรอื 
การระเบดิได ้

•	 แบตเตอรีล่เิทยีมไอออนของ	Olympus	ถกู
ออกแบบมาใหใ้ชเ้ฉพาะส�าหรับกลอ้งดจิติอล	
Olympus	อยา่ใชแ้บตเตอรีก่บัอปุกรณอ์ืน่ๆ

•	 อยำ่ปลอ่ยใหเ้ด็กหรอืสตัว/์สตัวเ์ลีย้งเลน่หรอื
ถอืแบตเตอรี ่(ป้องกนัพฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตรำย 
เชน่ เลยี หยบิใสป่ำก หรอืเคีย้ว)

ใหใ้ชเ้ฉพำะแบตเตอรีแ่บบชำรจ์ซ�ำ้ 
เครือ่งชำรจ์แบตเตอรี ่และตวัแปลง
ไฟ AC-USB ทีก่�ำหนด
เราขอแนะน�าใหท้า่นใชเ้ฉพาะแบตเตอรีแ่บบชารจ์
ซ�้า	เครือ่งชารจ์แบตเตอรี	่และตวัแปลงไฟ	AC-USB	
ของแทข้อง	Olympus	เทา่นัน้	การใชแ้บตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ซ�า้	เครือ่งชารจ์แบตเตอรี	่และ/หรอืตวัแปลงไฟ	
AC-USB	ทีไ่มใ่ชข่องแท	้อาจยงัผลใหเ้กดิการบาดเจ็บ
กบับคุคลเนือ่งดว้ยการร่ัว	ความรอ้น	การเกดิไฟไหม ้
หรอืความเสยีหายกบัแบตเตอรี	่Olympus	จะไมรั่บผดิ
ชอบส�าหรับอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายใด	ๆ	ทีเ่กดิจาก
การใชแ้บตเตอรี	่เครือ่งชารจ์แบตเตอรี	่และ/หรอืตวั
แปลงไฟ	USB-AC	ทีไ่มไ่ดเ้ป็นอปุกรณเ์สรมิของแท ้
ของ	Olympus

 ขอ้ควรระวงั
•	 หำ้มใชม้อืบงัแฟลช ขณะยงิแฟลช
•	 ตวัแปลงไฟ	AC-USB	F-5AC	ทีใ่หม้าดว้ย	ถกู
ออกแบบมาใหใ้ชง้านกบักลอ้งนีเ้ทา่นัน้	ไมส่ามารถ
ชารจ์กลอ้งอืน่ดว้ยตวัแปลงไฟ	AC-USB	นี้

•	 อยา่ตอ่ตวัแปลงไฟ	AC-USB	F-5AC	ทีใ่หม้าดว้ย
เขา้กบัอปุกรณอ์ืน่นอกเหนอืจากกลอ้งนี้

•	 หา้มเก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีแ่สงแดดสอ่งถงึโดยตรง	
หรอืมอีณุหภมูสิงู	เชน่	ในรถยนตท์ีร่อ้น	อยูใ่กลก้บั
แหลง่ก�าเนดิความรอ้น	ฯลฯ

•	 เกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีแ่หง้ตลอดเวลา
•	 แบตเตอรีอ่าจรอ้นในระหวา่งการใชง้านเป็นระยะ
เวลานาน	เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิการไหม	้หา้ม
ถอดแบตเตอรีท่นัทหีลงัจากใชก้ลอ้ง

•	 กลอ้งนีใ้ชแ้บตเตอรีล่เิทยีมไอออน	Olympus	
หนึง่กอ้น	ใชแ้บตเตอรีข่องแทต้ามทีร่ะบ	ุการใช ้
แบตเตอรีผ่ดิชนดิ	อาจเสีย่งตอ่การระเบดิได ้

•	 โปรดน�าแบตเตอรีก่ลบัมาใชใ้หมเ่พือ่ชว่ยรักษา
แหลง่พลงังานของโลก	เมือ่ตอ้งทิง้แบตเตอรีท่ี่
เสยี	ใหแ้น่ใจวา่ไดค้รอบปิดขัว้ของแบตเตอรีแ่ลว้
และใหป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก�าหนดของทอ้ง
ถิน่เสมอ

 ขอ้สงัเกต
•	 หำ้มใชห้รอืเก็บกลอ้งในสถำนทีม่ฝีุ่ นละออง

หรอืมคีวำมชืน้
•	 ใชก้ำรด์หนว่ยควำมจ�ำ SD/SDHC/SDXC 

เทำ่น ัน้ หำ้มใชก้ำรด์ประเภทอืน่ 
ถา้หากทา่นเสยีบการด์ชนดิอืน่ลงในกลอ้งโดย
บงัเอญิ	ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารที่
ไดรั้บอนุญาต	อยา่พยายามออกแรงดงึการด์ออก

•	 ท�าส�ารองขอ้มลูทีส่�าคญัไวใ้นคอมพวิเตอรห์รอื
อปุกรณเ์กบ็ขอ้มลูอืน่ๆ	เพือ่ป้องกนัขอ้มลูสญูหาย
โดยไมต่ัง้ใจ

•	 OLYMPUS	จะไมรั่บผดิชอบใดๆ	ตอ่การสญูหาย
ของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณน์ี้

•	 ระมดัระวงัสายคลอ้งเมือ่ถอืกลอ้ง	สายคลอ้งอาจ
เกีย่วกบัวตัถทุีย่ืน่ออกมาไดง้า่ย	และอาจท�าใหเ้กดิ
ความเสยีหายรนุแรง

•	 ขณะสะพายกลอ้ง	ใหถ้อดอปุกรณเ์สรมิทีไ่มใ่ชย่ีห่อ้	
Olympus	ของแทอ้อกใหห้มด	เชน่	ขาตัง้กลอ้ง	
(แยกจ�าหน่าย)

•	 หา้มท�ากลอ้งหลน่หรอืกระทบกระแทก	หรอืสัน่
สะเทอืนอยา่งรนุแรง

•	 เมือ่ยดึหรอืถอดกลอ้งออกจากขาตัง้	ใหป้รับ
ต�าแหน่งของกลอ้งโดยจับทีห่วัยดึขาตัง้กลอ้ง	หา้ม
บดิกลอ้ง

•	 หา้มใชม้อืจับหนา้สมัผัสไฟฟ้าของกลอ้ง
•	 หา้มทิง้กลอ้งโดยเล็งไปทีด่วงอาทติยโ์ดยตรง	นี่
อาจท�าใหเ้ลนสห์รอื	มา่นชตัเตอรเ์สยีหาย	ความผดิ
ปกตขิองส	ีภาพหลอกบนอปุกรณรั์บภาพ	หรอือาจ
ท�าใหเ้กดิไฟลกุไหมไ้ด ้

•	 อยา่ปลอ่ยใหช้อ่งมองภาพสมัผัสกบัแหลง่ก�าเนดิ
แสงจา้หรอืแสงแดดโดยตรง	ความรอ้นอาจท�าให ้
ชอ่งมองภาพเสยีหายได ้

•	 หา้มดนัหรอืดงึเลนสอ์ยา่งรนุแรง
•	 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เชด็หยดน�้าและความชืน้อืน่ๆ	
ออกจากผลติภณัฑก์อ่นเปลีย่นแบตเตอรีห่รอืเปิด
หรอืปิดฝาครอบ

•	 ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกกอ่นเกบ็กลอ้งโดยไมใ่ชง้าน
เป็นระยะเวลานาน	เลอืกสถานทีเ่กบ็ทีเ่ย็นและแหง้	
เพือ่ป้องกนัการเกดิการควบแน่นหรอื	เชือ้ราทีก่อ่ตวั
ขึน้ภายในกลอ้ง	หลงัจากการเกบ็ใหท้ดสอบกลอ้ง
โดยเปิดกลอ้งและกดปุ่ มกดชตัเตอร	์เพือ่ใหแ้น่ใจ
วา่กลอ้งท�างานเป็นปกติ
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•	 กลอ้งอาจจะท�างานผดิพลาดหากใชง้านในสถานที่
ซ ึง่มสีนามแมเ่หล็ก/	สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า	คลืน่วทิย	ุ
หรอืไฟฟ้าแรงสงู	เชน่	ใกลเ้ครือ่งทวี	ีไมโครเวฟ	
วดิโีอเกมส	์ล�าโพงก�าลงัสงู	จอมอนเิตอรข์นาดใหญ	่
เสาสง่สญัญาณโทรทศัน/์วทิย	ุหรอืเสาไฟฟ้าแรง
สงู	ในกรณีเหลา่นี	้ใหปิ้ดและเปิดสวติชก์ลอ้งอกี
ครัง้กอ่นใชง้านตอ่

•	 ปฏบิตัติามขอ้จ�ากดัสภาพแวดลอ้มในการท�างานที่
อธบิายในคูม่อืการใชง้านของกลอ้งเสมอ

•	 ใสแ่บตเตอรีอ่ยา่งระมดัระวงัตามทีอ่ธบิายในค�า
แนะน�าการใชง้าน

•	 กอ่นใสแ่บตเตอรี	่ใหต้รวจสอบแบตเตอรีด่ว้ยความ
ระมดัระวงัเสมอวา่มรีอยร่ัว	เปลีย่นส	ีบดิงอ	หรอื	
ความผดิปกตใิดๆ	หรอืไม่

•	 ถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งเสมอกอ่นเกบ็กลอ้ง	
โดยไมไ่ดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานาน

•	 เมือ่เกบ็แบตเตอรีไ่วเ้ป็นเวลานานๆ	เลอืกทีท่ี่
อณุหภมูติ�า่เพือ่เกบ็

•	 ส�าหรับตวัแปลงไฟ	AC-USB	ชนดิเสยีบปลั๊ก: 
เชือ่มตอ่อะแดปเตอร	์AC-USB	F-5AC	กบัประเภท
ปลั๊กทีถ่กูตอ้ง	โดยเสยีบกบัเตา้เสยีบปลั๊กไฟตดิ
ผนังในแนวตัง้

•	 อตัราการใชพ้ลงังานของกลอ้งจะตา่งกนัไปขึน้อยู่
กบัวา่กลอ้งใชฟั้งกช์ัน่ใด

•	 ในสภาวะตา่งๆ	ดงัทีอ่ธบิายดา้นลา่งนี	้จะมกีารใช ้
พลงังานอยา่งตอ่เนือ่ง	และแบตเตอรีจ่ะหมดลง
อยา่งรวดเร็ว
•	 ใชซ้มูบอ่ยๆ
•	 กดปุ่ มกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่บอ่ยๆ	ในโหมด
ถา่ยภาพ	ซึง่ท�าใหโ้ฟกสัอตัโนมตัทิ�างาน

•	 แสดงภาพบนจอภาพเป็นระยะเวลาตดิตอ่กนั
นานๆ

•	 การใชแ้บตเตอรีท่ีห่มดแลว้อาจท�าใหก้ลอ้งปิด 
การท�างานโดยไมม่กีารแสดงการเตอืนระดบั
แบตเตอรีต่�า่

•	 ถา้ขัว้ของแบตเตอรีเ่ปียกหรอืมคีราบน�้ามนั	อาจ
ท�าใหไ้มส่ามารถจา่ยไฟใหก้บักลอ้งได	้ใหเ้ชด็
แบตเตอรีด่ว้ยผา้แหง้ใหด้กีอ่นใชง้าน

•	 ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นเสมอเมือ่ใชง้านเป็นครัง้แรก	
หรอืเมือ่ไมม่กีารใชง้านเป็นระยะเวลานาน

•	 เมือ่ใชก้ลอ้งดว้ยแบตเตอรีอ่อ่นทีอ่ณุหภมูติ�า่	
พยายามเกบ็กลอ้งและแบตเตอรีส่�ารองใหอุ้น่ทีส่ดุ
เทา่ทีเ่ป็นไปได	้แบตเตอรีท่ีห่มดเมือ่ใชท้ีอ่ณุหภมู	ิ
ต�า่อาจใชง้านตอ่ไดอ้กี	หลงัจากทีท่�าใหแ้บตเตอรี่
อุน่ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•	 กอ่นเดนิทางไกลและโดยเฉพาะกอ่นเดนิทางไป
ตา่งประเทศ	ใหซ้ือ้แบตเตอรีเ่พิม่เตมิ	แบตเตอรีท่ี่
แนะน�าอาจหาซือ้ไดย้ากในระหวา่งเดนิทาง

กำรใชง้ำนฟงักช์นั LAN ไรส้ำย/
Bluetooth®

•	 ปิดสวติชก์ลอ้งเมือ่อยูใ่นโรงพยำบำลและ 
สถำนทีท่ ีม่อีปุกรณก์ำรแพทย ์
การปลอ่ยรังสจีากกลอ้งอาจสง่ผลใหอ้ปุกรณก์าร
แพทยท์�างานผดิปกตจินเกดิอบุตัเิหตไุด	้ทา่นจะ
ตอ้งปิดใชฟั้งกช์นั	LAN	ไรส้าย/Bluetooth®	เมือ่
อยูใ่กลก้บัอปุกรณท์างการแพทย	์(หนา้	150)

•	 ปิดสวติชก์ลอ้งเมือ่โดยสำรเครือ่งบนิ 
การใชอ้ปุกรณไ์รส้ายขณะโดยสารเครือ่งบนิอาจ 
เป็นอปุสรรคตอ่ความปลอดภยัของเครือ่งบนิได	้ 
ทา่นจะตอ้งปิดใชฟั้งกช์นั	LAN	ไรส้าย/
Bluetooth®	เมือ่อยูบ่นเครือ่งบนิ	(หนา้	150)

จอภำพ
•	 หา้มกดจอภาพแรงๆ	มฉิะนัน้ภาพอาจจะไมช่ดั	
ท�าใหไ้มส่ามารถดภูาพหรอืท�าใหจ้อภาพเสยีหาย 
ได ้

•	 อาจปรากฏแถบแสงทีด่า้นบนหรอืลา่งของจอภาพ	
ซึง่ไมใ่ชส่ ิง่ผดิปกติ

•	 เมือ่ใชก้ลอ้งเล็งวตัถตุวัแบบในแนวทแยง	ขอบภาพ
อาจปรากฏเป็นรปูซกิแซกบนจอภาพ	ซึง่ไมใ่ชส่ ิง่
ผดิปกต	ิและจะปรากฏนอ้ยลงในโหมดดภูาพ

•	 ในสถานทีซ่ ึง่มอีณุหภมูติ�า่	หนา้จออาจจะใชเ้วลา
นานกวา่จะตดิ	หรอืสอีาจจะเปลีย่นไปชัว่คราว	 
เมือ่ใชง้านกลอ้งในสถานที่ๆ เย็นมาก	ขอแนะน�าให ้
วางกลอ้งในสถานทีอุ่น่เป็นระยะๆ	จอภาพทีแ่สดง
ภาพไมช่ดัเจนอนัเนือ่งมาจากอณุหภมูติ�า่	จะกลบั
มาแสดงภาพชดัเจนอกีครัง้เมือ่อณุหภมูปิกติ

•	 จอภาพของผลติภณัฑน์ีถ้กูผลติขึน้ดว้ยความ
แมน่ย�าสงู	อยา่งไรกต็าม	อาจมขีอ้ผดิพลาด	หรอื
เดดพกิเซลบนจอภาพนี	้พกิเซลเหลา่นีไ้มไ่ดม้ผีล
กบัภาพทีถ่า่ยไว	้เนือ่งดว้ยคณุลกัษณะของจดุส ี
และความสวา่งของส	ีในบางมมุมองอาจมี
ความคลาดเคลือ่น	เมือ่มองจากมมุทีแ่ตกตา่งกนั	
แตไ่มไ่ดเ้ป็นขอ้ผดิพลาดในการท�างานของ 
ผลติภฑัณน์ี้

กฎหมำยและประกำศอืน่ๆ
•	 Olympus	จะไมรั่บผดิชอบหรอืรับประกนัความ 
เสยีหายหรอืผลประโยชนใ์ดๆ	ทีค่าดหวงัจากการ 
ใชผ้ลติภณัฑน์ีโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรอื	การ 
เรยีกรอ้งใดๆ	จากบคุคลอืน่อนัเนือ่งมาจากการ 
ใชง้านผลติภณัฑน์ีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

•	 Olympus	จะไมรั่บผดิชอบหรอืรับประกนัความ 
เสยีหายหรอืผลประโยชนใ์ดๆ	ทีค่าดหวงัจากการ 
ใชผ้ลติภณัฑน์ีโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย	อนัเนือ่ง 
มาจากการลบขอ้มลูภาพ



ข
อ้ค

วรระวงัเพ
ือ่ค

วำม
ป

ล
อด

ภ
ยั

9

180 TH

กำรปฏเิสธกำรรบัประกนั
•	 Olympus	จะไมรั่บผดิชอบหรอืรับประกนั	ไมว่า่ 
โดยแจง้หรอืโดยนัย	ตอ่หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หา 
ใดๆ	ของวสัดหุรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่ขยีนขึน้เหลา่นี	้และ
ไมว่า่ในกรณีใดๆ	จะไมรั่บผดิชอบในการรับประกนั
โดยนัยตอ่ความเป็นสนิคา้หรอืความเหมาะสมกบั
จดุประสงคเ์ฉพาะใดๆ	หรอืความเสยีหายตอ่เนือ่ง	
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจหรอืโดยออ้ม	(ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เพยีงความเสยีหายจากการสญูเสยีผลก�าไรทาง
ธรุกจิ	การหยดุชะงักทางธรุกจิ	และการสญูเสยี 
ขอ้มลูทางธรุกจิ)	ทีเ่กดิขึน้จากการใชง้านหรอื
ความไมส่ามารถใชง้านของวสัดหุรอืซอฟตแ์วร์
หรอือปุกรณท์ีเ่ขยีนขึน้เหลา่นี	้ในบางประเทศจะ
ไมอ่นุญาตใหม้ขีอ้ยกเวน้หรอืขอ้จ�ากดัของความ
รับผดิชอบใดๆ	ส�าหรับความเสยีหายตอ่เนือ่งโดย
ไมไ่ดต้ัง้ใจ	ดงันัน้	ขอ้จ�ากดัขา้งตน้อาจไมส่ามารถ
ใชก้บัทา่นได ้

•	 Olympus	ขอสงวนสทิธิท์ัง้หมดในคูม่อืนี้

ค�ำเตอืน
การถา่ยภาพโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืการใชว้สัดทุีม่ี
ลขิสทิธิอ์าจเป็นการละเมดิกฎหมายลขิสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้ง	
Olympus	จะไมรั่บผดิชอบตอ่การถา่ยภาพทีไ่มไ่ดรั้บ
อนุญาต	หรอืการใชง้านหรอืการปฏบิตัอิืน่ๆ	ทีล่ะเมดิ
สทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิ์

กำรประกำศลขิสทิธิ์
สงวนสทิธิท์ัง้หมด	หา้มน�าสว่นใดๆ	ของวสัดทุีเ่ขยีนขึน้	
หรอืซอฟตแ์วรน์ีไ้ปท�าซา้	หรอืใชใ้นรปูแบบใดๆ	หรอื
โดยจดุประสงคใ์ดๆ	ทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืทางกลไก	
ซึง่รวมถงึการถา่ยส�าเนาและการบนัทกึ	หรอืการใช ้
ระบบการจัดเกบ็และเรยีกดขูอ้มลูชนดิใดๆ	กต็าม	โดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก	Olympus	
กอ่น	จะไมรั่บผดิชอบอนัเนือ่งมาจากการใชข้อ้มลูที่
อยูใ่นวสัดหุรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่ขยีนเหลา่นี	้หรอืส�าหรับ
ความเสยีหายใดๆ	ทีเ่กดิจากการใชข้อ้มลูทีอ่ยู	่ณ	ทีน่ี	้
Olympus	ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงคณุลกัษณะ
และเนือ้หาของเอกสารหรอืซอฟตแ์วรน์ี	้โดยไมต่อ้ง 
รับผดิชอบหรอืแจง้เตอืนลว่งหนา้

เครือ่งหมำยกำรคำ้
•	 Microsoft	และ	Windows	เป็นเครือ่งหมายการคา้
จดทะเบยีนของ	Microsoft	Corporation

•	 โลโก	้SDXC	เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ	SD-3C,	
LLC.

•	 โลโก	้Apical	เป็นเครือ่งหมาย 
การคา้จดทะเบยีนของ	Apical	
Limited

•	 Micro	Four	Thirds,	Four	Thirds	
และโลโก	้Micro	Four	Thirds	และ	
Four	Thirds	เป็นเครือ่งหมายการคา้	
หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท	
OLYMPUS	CORPORATION	ในประเทศญีปุ่่ น	
สหรัฐอเมรกิา	และ	กลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป	
และประเทศอืน่ๆ

•	 Wi-Fi	เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ	
Wi-Fi	Alliance

•	 โลโก	้Wi-Fi	CERTIFIED	เป็น
เครือ่งหมายรับรองของ	Wi-Fi	
Alliance

•	 เครือ่งหมายค�าและ
โลโก	้Bluetooth®	เป็น
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท	
Bluetooth	SIG,	Inc.	และการใชง้านเครือ่งหมาย
ดงักลา่วโดย	OLYMPUS	CORPORATION	อยู ่
ภายใตก้ารอนุญาต

•	 มาตรฐานส�าหรับระบบชือ่ไฟลข์องกลอ้งที่
อา้งองิในคูม่อืนีเ้ป็นมาตรฐาน	"Design	Rule	for	
Camera	File	System/DCF"	ทีก่�าหนดโดย	Japan	
Electronics	and	Information	Technology	
Industries	Association	(JEITA)

•	 บรษัิทและชือ่ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ	ทัง้หมดเป็น
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนและ/หรอื	
เครือ่งหมายการคา้ของเจา้ของนัน้

THIS	PRODUCT	IS	LICENSED	UNDER	THE	AVC	
PATENT	PORTFOLIO	LICENSE	FOR	THE	PERSONAL	
AND	NONCOMMERCIAL	USE	OF	A	CONSUMER	
TO	(i)	ENCODE	VIDEO	IN	COMPLIANCE	WITH	
THE	AVC	STANDARD	("AVC	VIDEO")	AND/OR	
(ii)	DECODE	AVC	VIDEO	THAT	WAS	ENCODED	
BY	A	CONSUMER	ENGAGED	IN	A	PERSONAL	
AND	NON-COMMERCIAL	ACTIVITY	AND/OR	
WAS	OBTAINED	FROM	A	VIDEO	PROVIDER	
LICENSED	TO	PROVIDE	AVC	VIDEO.	NO	LICENSE	
IS	GRANTED	OR	SHALL	BE	IMPLIED	FOR	ANY	
OTHER	USE.	ADDITIONAL	INFORMATION	MAY	BE	
OBTAINED	FROM	MPEG	LA,	L.L.C.	SEE	HTTP://
WWW.MPEGLA.COM

ซอฟตแ์วรใ์นกลอ้งรุน่นีอ้าจมอียูใ่นซอฟตแ์วรจ์ากผูผ้ลติ
รายอืน่	ซอฟตแ์วรจ์ากผูผ้ลติรายอืน่อาจมเีงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทีก่�าหนดขึน้	โดยเจา้ของหรอืผูอ้อกใบอนุญาต
ของซอฟตแ์วรด์งักลา่วทีม่มีาให ้
ขอ้ตกลงและประกาศซอฟตแ์วรจ์ากผูผ้ลติรายอืน่อาจมี
อยูใ่นไฟล	์PDF	ประกาศซอฟตแ์วรท์ีบ่นัทกึอยูท่ี่
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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สญัลกัษณ์
0	(ป้องกนั)	.................................. 110
n	โหมด	(โหมดการรับแสงของภาพ
เคลือ่นไหว)	....................................91

P	(การตดัขอบ)	.............................. 127
G	(การแสดงภาพแบบดชัน/ี 
การแสดงภาพแบบปฏทินิ)	............... 108
D	(ลบภาพเดีย่ว)	.............................. 110
#	UP	....................................... 75,	158
v	(การเลอืกภาพ)	........................... 111
a	(การดภูาพยอ้นหลงัแบบระยะใกล)้	... 108
R	(การหมนุภาพ)	............................ 126
8	(เสยีงบี๊ป)	................................... 133
#	คา่ชา้สดุ	...............................135,	141
#+WB	........................................... 135
#	X-Sync.	...............................135,	141
#	RC	Mode	.................................... 158
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G	(การแสดงภาพแบบดชัน)ี	.......115,	139
G/ตัง้คา่แสดงภาพ	....................133,	139
w+F	........................................... 135
j/Y..............................................77
W	(ภาษา)	.................................... 130
k	(สมดลุแสงขาว	One-touch)	.... 84,	102
I	(AF	โฟกสัใบหนา้)	..........................73
W	ใชส้โีทนอุน่	................................ 135
z	(แสดง)	....................................... 102
S	(ถา่ยตอ่เนือ่งชา้)	...........................77
T	(ถา่ยตอ่เนือ่งเร็ว)	...........................77
q	ค�าแนะน�า	................................... 133
G	การตัง้คา่.................................... 133
K	การตัง้คา่การควบคมุ	..................... 133

A
A	(โหมดเลอืกรรัูบแสง)	.......................56
Adobe	RGB	.......................................99
AEL/AFL	......................................... 138
AF	เฉพาะจดุพเิศษ	(ซมูกรอบ	AF)	........ 103
AF	ตอ่เนือ่ง	........................................84
AF	ตดิตาม	.........................................85
AF	ทลีะภาพ	.......................................84

AF	พืน้ที	่............................................72
AF	โฟกสัดวงตา	..................................73
AF	โฟกสัใบหนา้..................................73
ART	(อารต์ฟิลเตอร)์	...........................50

B
Bluetooth	.................................... 142
BULB	................................................61

C
C-AF	(AF	ตอ่เนือ่ง)	..............................84
C-AF+TR	(AF	ตดิตาม)	........................85

D
DPOF	............................................. 112

E
EVF	ออโตส้วติช	์................................ 137

H
HDMI	......................................133,	140
HDR	.................................................44

K
Keystone	Comp.	................................47

L
Live	BULB	................................. 61,	134
Live	Control	......................................79
Live	TIME	.........................................61
LIVE	TIME	.................................. 42,	61
Live	View	Boost	............................... 133
LV-Info	....................................133,	139

M
M	(โหมดปรับเอง)	...............................60
MF	(ฟังกช์นัปุ่ ม)	................................ 102
MF	(โฟกสัดว้ยตวัเอง)	..........................84
MF	Clutch	....................................... 156

N
Noise	Filter	..................................... 134
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O
OI.Palette	....................................... 142
OI.Share	......................................... 142
OI.Track	......................................... 142
Olympus	Workspace	.................... 2,	152

P
P	(โหมดโปรแกรม)	.............................54
Ps	(การเปลีย่นโปรแกรม)	....................55

R
RC	Mode	(#	RC	Mode)	.................... 158

S
S	(โหมดเลอืกชตัเตอร)์	........................58
S-AF	(AF	ทลีะภาพ)	.............................84
S-AF+MF	(AF	ทลีะภาพและโฟกสัดว้ย
ตวัเอง)	..........................................85

SCN	(Scene)	....................................36
Silents	................................38,	45,	78
Sleep	........................................ 21,	137
sRGB	................................................99

T
Time	Lapse	Movie	........................... 122

W
WB	................................................. 135

ก
การก�าหนดเป้า	AF	...............................72
การจัดเกบ็	........................................ 151
การชดเชยสมดลุแสงขาว.......................94
การชดเชยแสง	....................................71
การใชง้านทชัสกรนี	...................... 32,	115
การด์......................................... 15,	154
การด์	SD	......................................... 154
การฟอรแ์มทการด์	........................... 131

การตัง้คา่	Wi-Fi/Bluetooth 
	............................130,	145,	149,	150

การตัง้คา่การควบคมุ	........................... 133
การตัง้คา่คอมโพสติ	........................... 134
การตัง้คา่คณุภาพของภาพ
ภาพเคลือ่นไหว	................................87

ภาพนิง่	............................86,	135,	154
ภาพนิง่	(K	ตัง้คา่)	........................ 141
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