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 ขอขอบคณุทีซ่ ือ้กลอ้งดจิติอล Olympus กอ่นเริม่ใชก้ลอ้ง โปรดอา่นคําแนะนําเหลา่นีโ้ดยละเอยีด เพือ่ใหส้ามารถ
เพลดิเพลนิไปกบัประสทิธภิาพการทํางานทีด่ทีีส่ดุและเพือ่อายกุารใชง้านทีย่าวนานยิง่ขึน้ เกบ็คูม่อืนีไ้วใ้นที่
ปลอดภยัเพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต

 เราขอแนะนําใหท้า่นทดลองถา่ยภาพเพือ่ใหคุ้น้เคยกบักลอ้งกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพสําคญั

 ภาพประกอบสําหรับหนา้จอและกลอ้งทีป่รากฏในคูม่อืนี ้จัดทําขึน้ในระยะการพัฒนาและอาจแตกตา่งจาก
ผลติภณัฑจ์รงิ

 หากมกีารเพิม่เตมิและ/หรอืปรับเปลีย่นฟังกช์ัน่เนือ่งจากมกีารปรับปรงุเฟิรม์แวรสํ์าหรับกลอ้ง เนือ้หาจะแตกตา่งกนั 
สามารถดขูอ้มลูลา่สดุไดจ้ากเว็บไซต ์Olympus

คูม่อืแนะนําการใชง้าน

กลอ้งดจิติอล
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สัญลักษณที่ใชในคูมือนี้
สัญลักษณตอไปนี้จะนํามาใชตลอดทั้งคูมือนี้

% เคล็ดลับ ขอมูลและคําแนะนําท่ีเปนประโยชนท่ีจะชวยใหทานไดรับประโยชนสูงสุดจาก
กลองของทาน

g หนาขอมูลอางอิงที่อธิบายรายละเอียดหรือขอมูลที่เกี่ยวของ

  คําประกาศนี้เก่ียวของกับหนวยแฟลชท่ีใหมาดวย และเปนคําประกาศสําหรับผูใชใน
อเมริกาเหนือเปนหลัก 

Information for Your Safety

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS
When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be 
followed, including the following:
• Read and understand all instructions before using.
• Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave 

flash unattended while in use.
• Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
• Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been examined by 

qualified service personnel.
• Let flash cool completely before putting away.
• To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
• To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified 

service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause 
electric shock when the flash is used subsequently.

• The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a 
risk of fire, electric shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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ประมวลผลภาพ ...................... 153

ขอมูล 154
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การถายภาพ g

การถายภาพดวยการตั้งคาอัตโนมัติ iAUTO (A) 32

การเลือกสัดสวนภาพ สัดสวนภาพ 58

การจับคูการตั้งคากับฉากอยางรวดเร็ว โหมด Scene (SCN) 118 

การถายภาพระดับมือโปรแบบงายๆ Live Guide 32

การปรับความสวางของภาพถาย การชดเชยแสง 45

การถายภาพดวยการปรับใหฉากหลังเบลอ
Live Guide 32

การถายภาพโดยกําหนดคาเปด
หนากลอง

27

การถายภาพท่ีหยุดวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหวหรือ
ใหความรูสึกของการเคลื่อนไหว

Live Guide 32

การถายภาพโดยกําหนดชัตเตอร 28

โหมด Scene (SCN) 118

การถายภาพใหไดสีท่ีถูกตอง
สมดุลแสงขาว 46

สมดุลแสงขาว One-touch 46

ปรบัคณุภาพของภาพ ปุมออกแบบภาพ 38

เมื่อกลองไมโฟกัสท่ีวัตถุ/โฟกัสไปท่ีบริเวณ
เดียว

การใชทัชสกรีน 34

AF พื้นท่ี 47

Zoom frame AF/zoom AF 49

การโฟกัสไปท่ีจุดเล็กๆ ในกรอบ/ยืนยันโฟกัส
กอนถายภาพ Zoom frame AF/zoom AF 49

การจัดองคประกอบภาพใหมหลังการโฟกัส C-AF+TR (AF ติดตาม) 52

การถายภาพโดยไมใชแฟลช โหมด DIS/ISO
 118/
45

การลดอาการกลองสั่น

ปองกันภาพส่ัน/ถายภาพดวย 
Anti-Shock

55/57

ตั้งเวลา 56

สายรีโมท 149

การถายภาพวัตถุยอนแสง
การถายภาพโดยใชแฟลช 61

การไลเฉดสีแสง (โหมดภาพ)  66

การถายภาพดอกไมไฟ

การถายภาพแบบ Bulb/time 30

การถายภาพ Live Composite 31

โหมด Scene (SCN) 118

การถายภาพโดยไมใหวัตถุสีขาวออกมา ขาว
เกินไปหรือไมใหวัตถุสีดําออกมามืดเกินไป

การไลเฉดสีแสง (โหมดภาพ)  66

ฮิสโตแกรม/ชดเชยแสง 23/45

ควบคุมแสงจาและเงามืด 44

การลดนอยสบนภาพถาย (จุดรบกวน) ลดนอยส 108

 ดัชนีการใชงานดวน
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การปรับจอภาพใหเหมาะสม/ 
ปรับสีจอภาพ

การปรับความสวางจอภาพ/
Live View Boost

103/
107

การตรวจสอบเอฟเฟกตท่ีตั้งไวกอนถายภาพ
ฟงกชั่นพรีวิว 74

ทดสอบภาพโดยไมบันทึก 75

การตรวจสอบการวางภาพแนวตั้งหรือแนวนอน
กอนถายภาพ แถบวัดระดับ 23

การถายภาพดวยการจัดวางองคประกอบที่
รอบคอบ แสดงเสนตาราง 107

การซูมไปที่ภาพเพื่อตรวจสอบโฟกัส AUTOq (ดูภาพบันทึก) 103

ถายภาพตัวเอง ตั้งเวลา 56

ถายภาพตอเนื่อง ถายภาพตอเนื่อง 56

การยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ โหมด Quick Sleep 114

การเพิ่มจํานวนภาพท่ีสามารถถายได โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง 59

การถายภาพระยะไกลดวยสมารทโฟน การถายภาพระยะไกล
ดวยสมารทโฟน

132

การถายภาพโดยไมบันทึกเสียงชัตเตอร เงียบ[♥] 57

การดูภาพ/ปรับแตงภาพ g

การดูภาพบนโทรทัศน
HDMI/วีดีโอเอาท 106

แสดงภาพบนโทรทัศน 121

การเปดดูสไลดโชวท่ีมีเสียงเพลงประกอบ สไลดโชว 82

การทําใหเงาสวางข้ึน ปรับเงาแสง (แกไข JPEG) 101

การแกปญหาตาแดง แกตาแดง (แกไข JPEG) 101

การพิมพภาพอยางงาย การพิมพโดยตรง 139

งานพิมพเชิงพาณิชย การสรางคําส่ังพิมพ 141

การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน การถายโอนภาพไปยัง
สมารทโฟน

132

การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปใน
ภาพ

133

การต้ังคากลอง g

การซิงควันท่ีและเวลา การตั้งวันท่ี/เวลา 18

การกลับสูการตั้งคาเริ่มตน รีเซ็ต 88

การจัดเก็บการตั้งคา เลือกโหมดกําหนดเอง 88

การเปลี่ยนภาษาแสดงเมนู W 103

การปดเสียงโฟกัสอัตโนมัติ 8 (เสียงเตือน) 108
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 ชื่อชิ้นสวนตางๆ

13 2

6

5

9

7

8

0

a

b

h

f
g

e

d

i

c

4

1 ท่ีล็อคปุมหมุนปรับโหมด ............... หนา 24
2 ปุมหมุนดานหลัง* (o)

 ..................หนา 26 – 29, 60, 76 – 77, 80
3 ปุมหมุน F (ปุมหมุนชดเชยแสง) .... หนา 45
4 ปุม R (ภาพเคลื่อนไหว)/H

 ..............................หนา 35, 74/หนา 84
5 ปุมชัตเตอร................................. หนา 25
6 ข้ัวตอสายลั่นชัตเตอร ..............หนา 30, 31
7 ปุมหมุนดานหนา* (r)

 ..................หนา 26  – 29, 60, 76 – 77, 80
8 ปุมหมุนปรับโหมด ....................... หนา 24
9 แปนหมุน Creative ...................... หนา 38

0 เครื่องหมายติดเลนส .................... หนา 15
a ปุม z (ตรวจสอบภาพ) ................ หนา 74
b เมาทเลนส (ถอดฝาปดตัวกลองออกกอน

ติดเลนส)
c ไมโครโฟนสเตอริโอ ....... หนา 69, 84, 102
d สวิตช ON/OFF ......................... หนา 17
e ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติ/

แสงไฟ AF ....................หนา 56/หนา 104
f ลําโพง
g หูยึดสายคลอง ............................ หนา 12
h ปุมปลดเลนส .............................. หนา 15
i หมุดล็อคเลนส

* ในคูมือนี้ ไอคอน r และ o หมายถึง การทํางานโดยใชปุมหมุนดานหนาและปุมหมุนดานหลัง
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1

3

5

4

6

7

2
8

9

d

a

0

c

b

f e

g

h
i

j

k

m

l

1 ฐานเสียบแฟลช ........................ หนา 147
2 Eye sensor ............................... หนา 22
3 ชองมองภาพ  ............................. หนา 22
4 ยางรองตา
5 ปุมปรับ ระดับสายตา .................... หนา 22
6 ปุม u (LV)/ปุม Fn2

 ..............................หนา 22, 75/หนา 74
7 จอภาพ (ทัชสกรีน)

 .........................หนา 20, 22, 50, 78, 85
8 กาน Lever ................หนา 35, 39 – 44, 80
9 ปุม Fn1 .................................... หนา 74
0 ปุม a (ขยายภาพ) .......... หนา 37, 49, 80
a ปุม INFO ............................หนา 23, 79

b ปุม Q ................................หนา 18 , 86
c ปุม q (ดูภาพ)  ......................... หนา 80
d ปุม  (ลบ)  .............................. หนา 83
e แปนลูกศร* ...........................หนา 47, 80
f ปุม MENU  .............................. หนา 86
g รูใสขาต้ังกลอง
h ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด ......... หนา 13
i ท่ีล็อคชองใสแบตเตอรี่/การด ......... หนา 13
j ชองใสการด ............................... หนา 14
k ฝาปดขั้วตอ
l ข้ัวตอ HDMI (ชนิด D) ............... หนา 121
 m ข้ัวตอมัลติคอนเนคเตอร

 ...............................หนา 121, 136, 139

* ในคูมือนี้ ไอคอน FGHI หมายถึง การทํางานโดยใชแปนลูกศร

เลนสท่ีมีเสนผานศูนยกลางกวางบางอัน อาจสัมผัสกับหัวยึดขาตั้งกลอง เมื่อติดตั้งกลองบนขาตั้ง 
สามารถแกปญหาไดโดยการติดตั้ง ECG-4 (แยกจําหนาย)
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1  การเตรียมกลอง

แกะสิ่งที่บรรจุอยูในกลอง
รายการตอไปนี้ใหมาพรอมกับกลอง
หากมีส่ิงใดขาดหายไปหรือเสียหาย ใหติดตอผูแทนจําหนายท่ีทานซ้ือกลองนี้มา

กลอง ฝาปดตัวกลอง สายคลอง สาย USB 
CB-USB6

CD-ROM (คูมือแนะนําการใชงาน/
ซอฟทแวรคอมพิวเตอร)

แฟลช
FL-LM3

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 
BLN-1

เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน 

BCN-1

• ซองใสแฟลช • คูมือแนะนําการใชงาน (คูมือนี้) • ใบรับประกัน

  ติดสายคลอง

1 2

3

• รอยสายอีกขางในลักษณะเดียวกัน
• สุดทาย ดึงสายคลองใหตึงเพื่อใหแนใจวาสายคลองยึดแนนดีแลว



13TH

ก
ารเต

รีย
ม
ก
ล
อง

1

  การชารจและใสแบตเตอร่ี

1 การชารจแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะการชารจ

 กําลังชารจ
ติดสวางเปน

สีสม

การชารจ
เสร็จสิ้น 

ดับ

การชารจ
ผิดพลาด

กะพริบเปน
สีสม

(ระยะเวลาชารจ: สูงสุดประมาณ 
4 ชั่วโมง)

1

2

3
เตาเสียบไฟ AC 

ติดผนัง

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ไฟแสดงสถานะ
การชารจ

สายไฟ AC

เครื่องหมายบอกทิศทาง (C)

เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน

• ถอดปลั๊กเครื่องชารจเมื่อการชารจเสร็จสิ้นแลว

2 เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด

 ท่ีล็อคชองใสแบตเตอรี่/การด

 ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การดcover

2

1

3 การใสแบตเตอรี่

เครื่องหมายบอก
ทิศทาง

การถอดแบตเตอร่ี
ปดสวิตซกลองกอนเปดหรือปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด 
อันดับแรกใหดันปุมล็อคแบตเตอรี่ไปตามทิศทางของลูกศร 
จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก

• ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตหากไมสามารถถอดแบตเตอรี่ออกได อยาใช
กําลัง

• ขอแนะนําใหเผ่ือแบตเตอรี่สํารองไวสําหรับการถายภาพเปนเวลานานๆ ในกรณีท่ีแบตเตอรี่ท่ีใชงาน
อยูหมดประจุ

• อาน "แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ" (หนา 143) ประกอบดวย
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1

  ใสการด

การดเมโมรี่ SD ชนิดตอไปนี้ (มีจําหนายท่ัวไป) สามารถใชงานไดกับกลองนี้: SD, SDHC, SDXC 
และ Eye-Fi

การด Eye-Fi
อาน "การดที่ใชงานได" (หนา 144) กอนใชงาน

1 เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด
2 เลื่อนการดเขาไปจนกระทั่ง

ล็อคเขาท่ีสนิทดี
• g "การดที่ใชงานได" (หนา 144)

3

บริเวณข้ัวตอ

2

1

• ปดสวิตชกลองกอนท่ีจะใสหรือถอดแบตเตอรี่หรือการด
• อยาฝนใสการดที่เสียหายหรือบิดเบี้ยว เพราะอาจทําใหชองใสการดเสียหายได

3 ปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด
• ตรวจสอบวาฝาปดชองใสแบตเตอรี่/
การดปดดีแลวกอนใชงานกลอง 2

1

 การถอดการด
กดการดเขาเพ่ือใหดีดออกมา แลวการด
จะดีดตัวข้ึน ดึงการดออกมา
•  อยาถอดแบตเตอรี่หรือการดขณะที่ตัวแสดง
การเขียนการด (หนา 21) แสดงอยู
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1

 การติดเลนสเขากับตัวกลอง

 1 ถอดฝาปดทายเลนสและฝาปด
กลอง

21

ฝาปดทายเลนส

2

1

2  จัดใหเครื่องหมายติดเลนส (สีแดง) 
ท่ีอยูบนกลองตรงกับเครื่องหมาย
ติดเลนส (สีแดง) ท่ีอยูบนเลนส 
จากนั้นใสเลนสเขากับตัวกลอง

เครื่องหมายติดเลนส

3  หมนุเลนสตามเขม็นาฬกาจนกระทัง่
ไดยินเสียงคลิก (ตามทิศทางของ
ลูกศร 3)

3

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดสวิตชกลองกอนท่ีจะใสหรือถอดเลนส
• อยากดปุมปลดเลนส
• อยาสัมผัสช้ินสวนภายในของกลอง

  ถอดฝาปดเลนส

2
1

12

1

1

  การถอดเลนสออกจากตัวกลอง
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดสวิตชกลองกอนท่ีจะถอดเลนส กดปุม
ปลดเลนสคางไว แลวหมุนเลนสไปตามทิศทางของลูกศร

1

2

ปุมปลดเลนส

เลนสที่สามารถถอดเปล่ียนได
อาน "เลนสท่ีสามารถถอดเปลี่ยนได" (หนา 146)
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การใชงานจอภาพ

ทานสามารถเปล่ียนการวางแนวและมุมของจอภาพได

1 3

2

มุมดานลาง/มุมดานบน ถายภาพตัวเอง

• หมุนจอภาพคอยๆ ภายในขีดจํากัดที่แสดง หามใชกําลัง หากไมปฏิบัติตามอาจทําใหข้ัวตอเสียหาย
ได

• หากทานใชเลนสเพาเวอรซูม เลนสจะยายไปยังมุมดานกวางโดยอัตโนมัติเมื่อจอภาพถูกกําหนดให
อยูในตําแหนงเซลฟ

• เมื่อจอภาพอยูในตําแหนงเซลฟ ทานสามารถสลับหนาจอเพื่อถายภาพตนเองได 
g "การถายภาพตัวเองโดยใชเมนูชวยเซลฟ" (หนา 128)
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 การเปดกลอง

1 หมุนสวิตช ON/OFF ไปท่ีตําแหนง ON
• เมื่อเปดสวิตชกลอง จอภาพจะติด
• สําหรับการปดกลอง ใหหมุนกลับไปท่ีตําแหนง OFF

 สวิตช ON/OFF
 จอภาพ

 ระดับแบตเตอร่ี
; (เขียว):  กลองพรอมสําหรับการถายภาพ

(แสดงข้ึนประมาณ 10 วินาทีหลัง
เปดสวิตชกลอง)

: (เขียว): แบตเตอรี่ตํ่า
] (กะพริบเปนสีแดง):  ตองชารจแบตเตอรี่

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

ISO-A
200

Wi-Fi

  การทํางานของโหมดพักกลอง (Sleep)
หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาหน่ึงนาที กลองจะเขาสูโหมด "Sleep" (สแตนบาย) เพื่อปดจอภาพ 
และยกเลิกการดําเนินการท้ังหมด กลองจะทํางานอีกครั้งเมื่อทานสัมผัสปุมใดๆ (ปุมชัตเตอร ปุม q 
เปนตน) กลองจะปดสวิตชตัวเองอัตโนมัติหากอยูในโหมดหลับนาน 4 ชั่วโมง เปดสวิตชกลองอีกครั้ง
กอนใชงาน
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  การต้ังวันที่/เวลา
ขอมูลวันท่ีและเวลาจะบันทึกไวบนการดรวมกับภาพถาย นอกจากนี้ยังมีชื่อไฟลพรอมขอมูลวันท่ี
และเวลากํากับไว ตรวจสอบวาไดตั้งคาวันท่ีและเวลาถูกตองแลวกอนใชงานกลอง บางฟงกชั่น
ใชงานไมไดหากไมไดตั้งคาวันท่ีและเวลาไว

1 แสดงเมนู
• กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู

ปุม MENU

j

4:3
D

1

2

 1

j /Y /

2 เลือก [X] ในแถบ [d] (ตั้งคา)
• ใช FG บนแปนลูกศรเพื่อเลือก [d] แลว
กด I

• เลือก [X] แลวกด I

--.--.-- --:--X

j±0 k±02

1

0.5
 Wi-Fi

c 

W

แถบ [d]

3 ตั้งคาวันท่ีและเวลา
• ใช HI เพื่อเลือกรายการ
• ใช FG เพื่อเปลี่ยนรายการที่เลือกไว
• ใช FG เพื่อเลือกรูปแบบวันท่ี

X

2016 / /

เวลาแสดงเปนรูปแบบ 24 ชั่วโมง

4 บันทึกการตั้งคาและออกจากเมนู
• กด Q เพื่อตั้งนาฬกาของกลองและออกจากเมนูหลัก
• กดปุม MENU เพื่อออกจากเมนู

• ถาถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองและวางกลองทิ้งไวครูหน่ึง กลองอาจตั้งคาวันท่ีและเวลาใหมตามคา
เริ่มตนจากโรงงาน

• ทานสามารถซิงคเวลาใหถูกตองไดโดยกด Q เมื่อสัญลักษณเวลาแสดงท่ี 0 วินาทีขณะตั้งคา [min]
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2  การถายภาพ

 ขอมูลที่แสดงในขณะถายภาพ

    การแสดงผลบนจอภาพในขณะถายภาพ

การแสดงจอภาพขณะการถายภาพน่ิง

250250 F5.6

ISO-A
400

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

L N
4:3

S-AFS-AF

AEL

RC BKT

+2.0+2.0P 01:02:0301:02:03
10231023

off

-2.0-2.0

N

1

3

B
TO
BBB
TOTOTO

UTOUTO

FPSWi-Fi FP
28mm

S-IS AUTOS-IS AUTO

FFHD     
60pC1

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

z

A

B

C

D

E

y

x

w

1

g

h

i

j

k

l
m

f

e

32 654 97 0a b

sv r q p ot n

dc

F

8

u

p

การแสดงผลบนจอภาพในโหมดภาพเคล่ือนไหว

Wi-Fi
28mm

K

J

I

G

n

PP
FHD F

60p

H

M-ISM-IS 1

L
R
L
R

TC 00:00:00:00 DF

01:02:0301:02:03WMUTX

ISOISO
AUTOAUTO

C-AFC-AF
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 1 เครื่องหมายแสดงการเขียนการด ..... หนา 14
2 การเชื่อมตอ LAN ไรสาย ..... หนา 130 – 135
3 แฟลชซุปเปอร FP ..................... หนา 147
4 โหมด RC ................................ หนา 147
5 ถายครอมอัตโนมัติ/HDR ....หนา 92/หนา 95
6 ถายภาพซอน ............................. หนา 96
 D ชดเชยคียสโตน ..................... หนา 97
  ตัวปรับแตงเงาภาพ .................. หนา 40 
7 อัตราเฟรมสูง ............................ หนา 107
  S-OVF* .............................. หนา 114 
8 ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร ............ หนา 90
9 การถายภาพแบบ Time Lapse ....... หนา 91
0 โฟกัสเนนใบหนา/ดวงตา ............... หนา 48
a เสียงภาพเคลื่อนไหว .................... หนา 69
b ทิศทางการซูม/ความยาวโฟกัส/

เตือนอุณหภูมิภายในกลอง 
m ................................. หนา 157

c แฟลช ....................................... หนา 61
(กะพริบ: กําลังชารจ 
ติดสวาง: การชารจเสร็จสิ้น)

d เครื่องหมายยืนยัน AF ................... หนา 25
e ปองกันภาพส่ัน............................ หนา 55
f โหมด Scene ............................ หนา 118
 โหมดภาพ ................................. หนา 64
g สมดุลแสงขาว ............................ หนา 46
h ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา/

ถายภาพแบบปองกันการสั่น/
ถายภาพแบบไรเสียง/
การถายภาพรายละเอียดสูง ......หนา 56 – 57

i สัดสวนภาพ................................ หนา 58
j โหมดบันทึก (ภาพน่ิง) .................. หนา 59
k โหมดบันทึก (ภาพเคลื่อนไหว) ....... หนา 60
l ระยะเวลาที่บันทึกได .................. หนา 145
m จํานวนภาพน่ิงที่บันทึกได ............ หนา 145
n ควบคุมแสงจาและเงามืด ............... หนา 44
o บน: ควบคุมความเขมของ

แสงแฟลช ................................. หนา 63
 ลาง: ชดเชยแสง ......................... หนา 45
p แถบวัดระดับ  ............................... หนา 23
q คาชดเชยแสง ............................. หนา 45
r คาเปดหนากลอง ...................หนา 26 – 29
s ความเร็วชัตเตอร ...................หนา 26 – 29
t ฮิสโตแกรม ................................ หนา 23
u ตรวจสอบภาพ ............................ หนา 74
v  ล็อค AE .................................. หนา 115
w โหมดถายภาพ ......................หนา 24 – 36
x เลือกโหมดกําหนดเอง .................. หนา 88
y การถายภาพโดยใชการทํางานแบบ

ทัชสกรีน ................................... หนา 34
z ควบคุมความเขมของแสงแฟลช ...... หนา 63
A ความไวแสง ISO ......................... หนา 45
B AF โหมด ................................... หนา 52
C โหมดวัดแสง .............................. หนา 53
D โหมดแฟลช ............................... หนา 61
 E สถานะแบตเตอรี่ .......................... หนา 17
F เรียกใช Live guide ..................... หนา 32

* จะปรากฏในชองมองภาพเทาน้ัน

G ขีดวัดระดับการบันทึก ............หนา 69, 112
H แถบถายภาพแบบไ้รเสียง .............. หนา 37
I โหมดภาพยนต 

(โหมดรับแสงหรือโหมดถายภาพ) ... หนา 69
J เอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหว .............. หนา 36
K ไทมโคด ................................. หนา 112
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 การสลับการแสดงผลแบบตางๆ

กลองนี้มาพรอมกับ Eye Sensor ซึ่งจะเปดใชงานชองมองภาพเมื่อสายตาของคุณอยูตรงชองมอง
ภาพ เมื่อขยับตาของคุณออก เซ็นเซอรจะปดชองมองภาพลงและเปดจอภาพขึ้น

จอภาพ

ตั้งสายตา
ของคุณให
อยูตรงชอง
มองภาพ

ชองมองภาพ

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

L N

ISO-A
200

Wi-Fi

j
S-IS AUTOS-IS AUTO

FHD F
60P

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

L N

P

FHD F
60P

ISO-A
200

j
S-IS AUTOS-IS AUTO

วัตถุตนแบบจะปรากฏบนไลฟวิว เปดทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อ
ยกขึ้นมาอยูท่ีระดับสายตา
เมื่อชองมองภาพติดสวาง 
จอภาพก็จะดับลง

• ชองมองภาพจะไมทํางานเมือพลิกหนาจออยู
• ถาชองมองภาพไมแสดงภาพท่ีชัดเจน หรือไม
โฟกัสใหแนบสายตาท่ีชองมองภาพ แลวปรับ
โฟกัสของชองมองภาพ หรือระยะสายตาดวยการ
หมุนปุมปรับระดับสายตา (Diopter)

• กดปุม u เพื่อเปลี่ยนระหวางการแสดงผลไลฟวิวและแผงควบคุมพิเศษ ถาแผงควบคุม
ข้ันพิเศษ (หนา 50) ปรากฏข้ึนบนหนาจอ ชองมองภาพจะเปดขึ้นเมื่อคุณตั้งสายตาของ
คุณตรงกับชองมองภาพ
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 การเปล่ียนหนาจอแสดงขอมูล
  ทานสามารถเปล่ียนขอมูลท่ีแสดงบนจอภาพระหวาง
การถายภาพไดโดยใชปุม INFO

ปุม INFO

INFO

หนาจอแสดงแถบวัดระดับ 
(การแสดงผลแบบ
กําหนดเอง 2)

INFO INFO

250250 F5.6P 01:02:0301:02:03
3838

S-IS AUTO S-IS AUTO 

ISO-A
200

Wi-Fi

INFO

การแสดงฮิสโตแกรม 
(การแสดงผลแบบ
กําหนดเอง 1)

ภาพอยางเดียวเปดหนาจอแสดงขอมูล

01:02:0301:02:03
3838250250 F5.6

L N

S-IS AUTO S-IS AUTO 

ISO-A
200

Wi-Fi

FFHD     
60p

01:02:0301:02:03
3838250250 F5.6P

S-IS AUTO S-IS AUTO 

ISO-A
200

Wi-Fi

• ใหใช [G/ตั้งคาคําแนะนํา] > ตัวเลือก [LV-Info] ใน c เมนูกําหนดเอง U เพื่อเลือกรายการที่
ปรากฏในการแสดงผลแบบกําหนดเอง 1 และ 2

  การแสดงฮิสโตแกรม
แสดงฮิสโตแกรมที่บงบอกการกระจายความสวางใน
ภาพ แกนแนวนอนบงบอกถึงความสวาง แกนแนวต้ัง
บงบอกถึงจํานวนพิกเซลของความสวางแตละระดับใน
ภาพ ตอนถายภาพ บริเวณท่ีเลยขีดจํากัดบนจะปรากฏ
เปนสีแดง และในบริเวณท่ีตํ่ากวาขีดจํากัดลางจะปรากฏ
เปนสีฟา

เพ่ิมข้ึน

ลดลง
มืด สวาง

  หนาจอแสดงแถบวัดระดับ
บงบอกทิศทางการวางแนวภาพของกลอง แนว "เอียง" จะบงบอกอยูบนแถบแนวต้ัง และแนว "นอน" จะ
บงบอกอยูบนแถบแนวนอน โปรดใชตัวแสดงบนแถบวัดระดับเปนแนวทาง 



24 TH

ก
ารถ

าย
ภ
าพ

2

   การถายภาพน่ิง

  ใชปุมหมุนปรับโหมดในการเลือกโหมดถายภาพ
จากนั้นจึงถายภาพ

มารคบอกตําแหนง 
ของแปนปรับโหมด

ไอคอนโหมด

 ประเภทของโหมดถายภาพ
สําหรับวิธีการใชงานโหมดถายภาพตางๆ โปรดดูท่ีดานลาง

P  ............................................... หนา 26
A  ............................................... หนา 27
S  ............................................... หนา 28
M  ............................................... หนา 29

  A ............................................ หนา 32
C1/C2/C3/C4................................ หนา 33
n  ............................................... หนา 36

1 กดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมดเพื่อปลดล็อค และหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปยังโหมดที่
ตองการจะใช
• เมื่อกดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมดลง ปุมหมุนปรับโหมดจะถูกล็อค ปุมล็อคจะสลับระหวางล็อค/
ปลดล็อค ทุกครั้งที่กดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมด

2 ตั้งคากลอง แลวกําหนดเลือก
องคประกอบภาพ
• ระวังอยาใหน้ิวหรือสายคลองกลอง
บังเลนสหรือ ไฟชวย AF

ตําแหนงแนวนอน ตําแหนงแนวต้ัง
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 3 ปรับโฟกัส
•  แสดงวัตถุท่ีกึ่งกลางจอภาพ และกดปุมชัตเตอรเบาๆ ไปท่ีตําแหนงแรก (กดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหน่ึง) เครื่องหมายยืนยัน AF (() จะแสดงขึ้น และกรอบสีเขียว (เปา AF) 
จะแสดงขึ้นท่ีตําแหนงโฟกัส

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

ISO-A
200

28mm
Wi-Fi

กดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหน่ึง

เครื่องหมายยืนยัน AF

เปา AF

• หากเครื่องหมายยืนยัน AF กะพริบ แสดงวาวัตถุไมอยูในโฟกัส (หนา 154)

4 ลั่นชัตเตอร
• กดปุมชัตเตอรลงจนสุด
• กลองจะลั่นชัตเตอรและถายภาพ
• ภาพท่ีถายจะแสดงขึ้นบนจอภาพ

• คุณสามารถโฟกัสและถายภาพไดโดยใชการควบคุมแบบสัมผัส g "การถายภาพดวยการทํางาน
แบบทัชสกรีน" (หนา 34)

การกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งและกดจนสุด
ปุมชัตเตอรมีสองขั้น การกดปุมชัตเตอรเบาๆ ไปท่ีตําแหนงแรกและกดคางไวเรียกวา "การกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง" และการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดไปที่ตําแหนงที่สองเรียกวา "การกดปุมชัตเตอร 
(หรือกดสวนท่ีเหลือ) ลงจนสุด"

กดลงครึ่งหน่ึง
กดสวนท่ีเหลือลง

จนสุด
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  การใหกลองเลือกคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอรเอง 
(โหมดโปรแกรม P)
โหมด P คือโหมดถายภาพท่ีกลองจะปรับคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอรโดยอัตโนมัติตาม
ความสวางของวัตถุ เลื่อนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ P

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
3838
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Wi-Fi

FHD F
60P

โหมดถายภาพ
ความเร็วชัตเตอร

คาเปดหนากลอง

• ความเร็วชัตเตอรและคาเปดหนากลองที่กลองเลือกจะแสดงขึ้น
• คุณสามารถใชปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง
• ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเปลี่ยนโปรแกรม
• การแสดงความเร็วชัตเตอรและคาเปดหนากลองจะกะพริบถากลองไมไดรับระดับแสงท่ีดีท่ีสุด

ตัวอยางการแสดง
การเตือน (กะพริบ) สถานะ การดําเนินการ

60"60" F2.8F2.8 วัตถุมืดเกินไป • ใชแฟลช

80008000 F22F22 วัตถุสวางเกินไป • เกินชวงท่ีกลองวัดแสงได ตองใชฟลเตอร ND 
ท่ีมีจําหนายท่ัวไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)

• คาเปดหนากลองในขณะท่ีตัวแสดงคาน้ีกะพริบแตกตางกันไปตามชนิดเลนสและความยาวโฟกัสของ
เลนส

• เมื่อใชการตั้งคา [ISO] คงที่ ใหเปลี่ยนการตั้งคา g [ISO] (หนา 45)

 การเปล่ียนโปรแกรม (%)
ดวยโหมด P คุณสามารถเลือกคารวมของรูรับแสงและความเร็ว
ชัตเตอรโดยที่ไมตองเปลี่ยนระดับแสง "s" จะปรากฏขางๆ โหมด
ถายภาพ เมื่อหมุนปุมหมุนดานหนาและดานหลังเพื่อใชงานการ
เปลี่ยนโปรแกรม เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนโปรแกรม ใหหมุนปุมหมุน
จนกระทั่ง "s" หายไป
• การเปลี่ยนโปรแกรมจะไมสามารถใชงานไดเมื่อขณะที่เปด
แฟลชอยู 250250 F5.6 01:02:0301:02:03
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การเปลี่ยนโปรแกรม
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  การเลือกคาเปดหนากลอง (A โหมดกําหนดรูรับแสง)
ในโหมด A ทานสามารถเลือกคาเปดหนากลองและใหกลองปรับความเร็วชัตเตอรอัตโนมัติเพื่อ
ใหไดระดับแสงท่ีดีท่ีสุด หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ A แลวใชปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังเพื่อ
เลือกคารูรับแสง
คาเปดหนากลองกวาง (ตัวเลข F ตํ่า) จะลดระยะชัดลึก (พื้นท่ีดานหนาหรือดานหลังจุดโฟกัสท่ีจะ
ปรากฏในโฟกัส) ทําใหรายละเอียดฉากหลังดูนุมนวลข้ึน คาเปดหนากลองแคบ (ตัวเลข F สูง) จะ
เพ่ิมระยะชัดลึก

คาเปดหนากลอง

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
3838
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• คุณสามารถใชปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง

การต้ังคาเปดหนากลอง

ลดคาเปดหนากลอง   เพิ่มคาเปดหนากลอง

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

• การแสดงความเร็วชัตเตอรจะกะพริบหากกลองไมไดรับระดับแสงท่ีดีท่ีสุด

ตัวอยางการแสดง
การเตือน (กะพริบ) สถานะ การดําเนินการ

60"60" F5.6F5.6 วัตถุไดรับแสงนอยเกินไป • ลดคาเปดหนากลอง

80008000 F5.6F5.6 วัตถุไดรับแสงมากเกินไป

• เพิ่มคาเปดหนากลอง
• หากการแสดงการเตือนไมหายไป แสดงวาเกิน
ชวงท่ีกลองวัดแสงได ตองใชฟลเตอร ND ท่ีมี
จําหนายท่ัวไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)

• คาเปดหนากลองในขณะท่ีตัวแสดงคาน้ีกะพริบแตกตางกันไปตามชนิดเลนสและความยาวโฟกัสของ
เลนส

• เมื่อใชการตั้งคา [ISO] คงที่ ใหเปลี่ยนการตั้งคา g [ISO] (หนา 45)
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  การเลือกความเร็วชัตเตอร (โหมด S กําหนดชัตเตอร)
ในโหมด S ทานสามารถเลือกความเร็วชัตเตอรและใหกลองปรับคาเปดหนากลองอัตโนมัติเพื่อ
ใหไดระดับแสงท่ีดีท่ีสุด หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ S แลวใชปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังเพื่อ
เลือกความเร็วชัตเตอร
ความเร็วชัตเตอรท่ีเร็วสามารถทําใหฉากการเคลื่อนไหวเร็วหยุดนิ่ง โดยไมทําใหภาพเบลอ 
ความเร็วชัตเตอรท่ีชาจะทําใหฉากการเคลื่อนไหวเร็วเบลอ การเบลอนี้จะใหความรูสึกเหมือนวัตถุ
ในภาพกําลังเคลื่อนไหว

ความเร็วชัตเตอร

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
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• คุณสามารถใชปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง

การต้ังความเร็วชัตเตอร

ความเร็วชัตเตอรชา   ความเร็วชัตเตอรเร็ว

60" 15 30 60 125 250 8000

• การแสดงคาเปดหนากลองจะกะพริบหากกลองไมไดรับระดับแสงท่ีถูกตอง

ตัวอยางการแสดง
การเตือน (กะพริบ) สถานะ การดําเนินการ

20002000 F2.8F2.8 วัตถุไดรับแสงนอย
เกินไป • ตั้งความเร็วชัตเตอรใหชาลง

125125 F22F22 วัตถุไดรับแสงมาก
เกินไป

• ตั้งความเร็วชัตเตอรใหเร็วข้ึน
• หากการแสดงการเตือนไมหายไป แสดงวาเกิน
ชวงท่ีกลองวัดแสงได ตองใชฟลเตอร ND ท่ีมี
จําหนายท่ัวไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)

• คาเปดหนากลองในขณะท่ีตัวแสดงคาน้ีกะพริบแตกตางกันไปตามชนิดเลนสและความยาวโฟกัสของ
เลนส

• เมื่อใชการตั้งคา [ISO] คงที่ ใหเปลี่ยนการตั้งคา g [ISO] (หนา 45)
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  การเลือกคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร (โหมด M ปรับเอง)
โหมด M คืือ โหมดถายภาพท่ีทานสามารถเลือกคาเปดหนากลอง และความเร็วชัตเตอร 
สามารถถายภาพดวย Bulb/Time และการถายภาพแบบ Live Composite หมุนปุมหมุนปรับโหมด
เปน M จากน้ันใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกคาเปดหนากลอง และใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือก
ความเร็วชัตเตอร

คาตางจากระดับแสงท่ีดีท่ีสุด

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
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+0.3+0.3

• เมื่อเลือก [AUTO] สําหรับ [ISO] จะสามารถปรับการชดเชยแสงไดโดยการใชปุมหมุนชดเชยแสง 
ตองเลือก [ท้ังหมด] กอนเปนอันดับแรกสําหรับ [ISO อัตโนมัต] 
g [ISO อัตโนมัต] (หนา 109)

ความแตกตางระหวางคาแสงท่ีตั้งไว
และคาแสงท่ีไดรับการชดเชย

การชดเชยแสง

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
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ISO-A
400

ISO-A
400

• ระดับแสงท่ีกําหนดโดยคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอรท่ีทานต้ังไว และผลตางท่ีสัมพันธกับ
ระดับแสงท่ีเหมาะสมซึ่งวัดโดยกลองจะแสดงบนจอภาพ

• สามารถตั้งคาความเร็วชัตเตอรระหวาง 1/8000 และ 60 วินาที หรือตั้งเปน [BULB] หรือ [LIVE 
TIME] หรือ [LIVECOMP]

• หากทานเปล่ียนคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอร การแสดงผลบนจอภาพ (หรือชองมองภาพ) 
จะไมเปลี่ยน หากตองการแสดงภาพใหเหมือนกับท่ีจะถายจริง ใหตั้งคา [Live View Boost] 
(หนา 107) ใน เมนูกําหนดเอง

• แมวาทานต้ัง [ลดนอยส] ไว อาจยังมองเห็นจุดรบกวนและ/หรือจุดแสงสวางในภาพท่ีแสดงบน
จอภาพ และภาพที่ถายภายใตสภาพแวดลอมบางอยาง (อุณหภูมิ ฯลฯ) และการตั้งคากลอง

 จุดรบกวนในภาพ
เมื่อถายภาพท่ีความเร็วชัตเตอรชา จุดรบกวนอาจปรากฏบนหนาจอ อาการนี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
อุปกรณรับภาพหรือวงจรขับเคลื่อนภายในของอุปกรณรับภาพเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหเกิดกระแสไฟฟาใน
สวนของอุปกรณรับภาพท่ีโดยปกติไมสัมผัสถูกแสง อาการนี้อาจเกิดขึ้นไดเชนกันเมื่อถายภาพโดย
ตั้งคา ISO ไวสูงในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิสูง เพื่อลดจุดรบกวนน้ี กลองจะเปดใชงานฟงกชั่นลด
จุดรบกวน g [ลดนอยส] (หนา 108)
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       การถายภาพโดยเปดรับแสงนาน (BULB/TIME)
ใชสําหรับทิวทัศนกลางคืนและดอกไมไฟ ในโหมด M ใหตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [BULB] หรือ 
[LIVE TIME]

ถายภาพโดยเปดหนากลองนาน (BULB): ชัตเตอรยังคงเปดอยูขณะท่ีกดปุมชัตเตอร
การรับแสงส้ินสุดลงเมื่อปลอยปุมชัตเตอร

ถายภาพโดยกําหนดเวลา (TIME): การรับแสงเร่ิมตนเมื่อกดปุมชัตเตอรลงจนสุด กดปุม
ชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการรับแสง

• ขณะถายภาพโดยเปดหนากลองนานหรือกําหนดเวลา ความสวางของหนาจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ 
g "จอภาพ BULB/TIME" (หนา 109)

• เมื่อใช [LIVE TIME] ความคืบหนาของการรับแสงจะแสดงในจอภาพระหวางการถายภาพ สามารถ
เปลี่ยนใหกลองแสดงคาใหมดวยการสัมผัสท่ีจอภาพ

• [Live BULB] (หนา 109) นอกจากนี้ยังสามารถใช เพื่อแสดงระดับแสงของภาพระหวางการถายภาพโดย
เปดหนากลองนาน

• ไมสามารถใชงาน [LIVE BULB] และ [LIVE TIME] ในการตั้งคาความไวแสง ISO บางกรณี
• หากตองการลดความเบลอของกลอง ใหตั้งกลองไวบนขาต้ังกลองที่มั่นคงและใชสายรีโมท (หนา 149) 
จะไมรองรับสายล่ันไกของบริษัทอื่น

• ระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดในการตั้งคาฟงกชั่นตอไปนี้
ถายภาพตอเนื่อง/ถายภาพดวยระบบตั้งเวลา/ถายภาพแบบกําหนดชวงเวลา/ถายภาพครอม AE/
ปองกันภาพส่ัน/ถายภาพครอมแสง/ถายภาพซอน* ฯลฯ
*  เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ปด] สําหรับ [Live BULB] หรือ [Live TIME] (หนา 109)

• จะปด [ปองกันภาพส่ัน] โดยอัตโนมัติ
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   การถายภาพ Live Composite (ภาพท่ีประกอบขึ้นจากแสงมืดและ
แสงสวาง)
ทานสามารถบันทึกภาพคอมโพสิตที่ประกอบขึ้นจากภาพถายหลายๆ ภาพขณะสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของแสงท่ีสวางวาบ เชน ดอกไมไฟและดาว โดยไมเปลี่ยนความสวางของพื้นหลัง

1 ตั้งคาเวลาการเปดรับแสงเพ่ือใชอางอิงใน [การตั้งคาคอมโพสิต] (หนา 109)

2 ในโหมด M ตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [LIVECOMP]
• เมื่อตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [LIVECOMP] ทานสามารถแสดง [การตั้งคาคอมโพสิต] ได โดย
กดปุม MENU

3 กดปุมชัตเตอรหน่ึงครั้งเพื่อเตรียมสําหรับการถายภาพ
• ทานสามารถถายภาพไดเมื่อขอความบนจอภาพระบุวาการเตรียมเสร็จสิ้นแลว

4 กดปุมชัตเตอร
• การถายภาพ Live Composite จะเริ่มตน ภาพคอมโพสิตแสดงหลังเวลาเปดรับแสงอางอิงแตละ
เวลา เพื่อใหทานสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของแสงได

• ระหวางการถายภาพคอมโพสิต ความสวางของหนาจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

5 กดปุมชัตเตอรเพื่อสิ้นสุดการถายภาพ
• ระยะเวลาสูงสุดสําหรับการถายภาพคอมโพสิตคือ 3 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม ระยะเวลาที่สามารถ
ถายภาพไดจะแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับเงื่อนไขการถายภาพ และสถานะการชารจของกลอง

• มีขอจํากัดในการตั้งคาความไวแสง ISO
• หากตองการลดความเบลอของกลอง ใหตั้งกลองไวบนขาต้ังกลองที่มั่นคงและใชสายรีโมท 

(หนา 149) สายลั่นชัตเตอรท่ีผลิดโดยบริษัทอี่นไมสามารถใชรวมกับฟงกชั่นน้ีได
• ระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดในการตั้งคาฟงกชั่นตอไปนี้

ถายภาพตอเนื่อง/ถายภาพดวยระบบตั้งเวลา/ถายภาพแบบกําหนดชวงเวลา/ถายภาพครอม AE/
ปองกันภาพส่ัน/ถายภาพครอมแสง ฯลฯ

• จะปด [ปองกันภาพส่ัน] โดยอัตโนมัติ
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   การใหกลองเลือกการต้ังคาเอง (โหมด iAUTO)
กลองจะปรับการตั้งคาเองเพื่อใหเขากับฉาก คุณแคเพียงกดปุมชัตเตอรเทาน้ัน ใหใช Live Guide 
เพ่ือปรับพารามิเตอร เชน สี ความสวาง และความพรามัวของพื้นหลัง

1 เลื่อนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ A

2 แตะที่แถบเพ่ือแสดง Live Guide
• แตะรายการ Guide แลวกด Q หลังเลือกเพื่อแสดงแถบเลื่อนของแถบระดับ

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

ISO-A
200

Wi-Fi

แถบ

เปล่ียนคาความอ่ิมสี

รายการ Guide

3 ใชน้ิวกําหนดตําแหนงแถบเลื่อน
• แตะ a เพื่อปอนการตั้งคา
• หากตองการยกเลิกการตั้งคา Live Guide แตะ k บน
หนาจอ

• เมื่อเลือก [คําแนะนําในการถายภาพ] ไว ใหเลือกรายการ
และแตะ a เพื่อแสดงคําอธิบาย

• เอฟเฟกตของระดับท่ีเลือกจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล 
หากเลือก [ฉากหลังเบลอ] หรือ [วัตถุเคลื่อนท่ีเร็ว] ไว 
จอแสดงผลจะกลับคืนสูปกติ แตเอฟเฟกตท่ีเลือกจะปรากฏ
ในภาพถายสุดทาย

0

สีสดใส

สีจาง

แถบระดับ/การเลือก

4 หากตองการตั้งคาหลาย Live Guide ใหทําซ้ําข้ันตอน
ท่ี 2 และ 3
• เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่หลังรายการ Guide เพื่อบงบอก
ถึง Live Guide ท่ีไดรับตั้งคาแลว

5 ถายภาพ
• หากตองการลาง Live Guide ออกจากจอแสดงผล กดปุม MENU
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• [ไมสามารถตั้งคา ฉากหลังเบลอ] และ [วัตถุเคลื่อนท่ีเร็ว] ในเวลาเดียวกันได
• หากไดเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปท่ี [YN+RAW] 
โดยอัตโนมัติ

• การตั้งคา Live Guide ใชไมไดกับสําเนาแบบ RAW
• ภาพอาจมีเม็ดหยาบๆ ท่ีระดับการตั้งคา Live Guide บางระดับ
• การเปลี่ยนแปลงระดับการตั้งคา Live Guide อาจมองไมเห็นในจอภาพ
• อัตราเฟรมจะลดลงเมื่อเลือก [วัตถุเบลอ] ไว
• ไมสามารถใชแฟลชกับ Live Guide
• การเลอืกการตั้งคา Live Guide ท่ีเกินขีดจํากัดของมาตรวัดระดับแสงของกลองอาจสงผลใหภาพได
รับแสงมากหรือนอยเกินไป

โหมดกําหนดเอง (C1, C2, C3, C4)
สามารถบันทึกการตั้งคาใน [โหมดกําหนดเอง C1] C2, C3 หรือ C4 เพื่อการเรียกใชแบบเรงดวน
• สามารถบันทึกการตั้งคาท่ีตางกันในโหมดกําหนดเองแตละอันโดยใชตัวเลือก [รีเซ็ต/เลือกโหมด
กําหนดเอง] (หนา 88) ใน W เมนูถายภาพ 1

• เมื่อคุณหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปยัง C1, C2, C3 หรือ C4 จะเรียกใชการตั้งคาสําหรับโหมด
กําหนดเอง

• สามารถกําหนดฟงกชั่น Photo Story ไปท่ี ตําแหนง C3 ในปุมหมุนปรับโหมด โดยใหใชตัวเลือก 
[ฟงกชันแปนเลือกโหมด] ในเมนูกําหนดเอง (หนา 116)

• สามารถกําหนดโหมด Scene ไปท่ีตําแหนง C4 ในปุมหมุนปรับโหมด โดยใหใชตัวเลือก 
[ฟงกชันแปนเลือกโหมด] ในเมนูกําหนดเอง (หนา 116)
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  การถายภาพดวยการทํางานแบบทัชสกรีน

แตะ T เพื่อไลดูการตั้งคาทัชสกรีน

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
3030

ISO-A
200

Wi-Fi

T แตะที่วัตถุเพื่อโฟกัสและลั่นชัตเตอรอัตโนมัติ ฟงกชั่น
น้ีใชงานไมไดในโหมด n

U การทํางานของทัชสกรีนถูกปดใชงาน

V แตะเพื่อแสดงเปา AF และโฟกัสท่ีวัตถุในบริเวณท่ี
เลือก ทานสามารถใชทัชสกรีนเพ่ือเลือกตําแหนงและ
ขนาดของกรอบการโฟกัส สามารถถายภาพไดโดย
กดปุมชัตเตอร

  การพรีวิววัตถุที่ทานตองการถาย ( V )

1 แตะที่วัตถุในจอภาพ
• เปา AF จะปรากฏขึ้น
• ใชแถบเล่ือนเลือกขนาดของเฟรม
• สัมผัส S เพื่อปดการแสดงเปา AF

1414

1010

77

55

3x3x

250250 F5.6

ISO-A
200

S-IS AUTOS-IS AUTO

Off

 2 ใชแถบเล่ือนเพื่อปรับขนาดของเปา AF จากนั้นแตะ 
Y เพื่อซูมเขาไปท่ีตําแหนงของกรอบภาพ
• ใชน้ิวเลื่อนหนาจอขณะซูมภาพเขา
• แตะ Z เพื่อยกเลิกการแสดงการซูม

• สถานการณท่ีไมสามารถใชงานทัชสกรีนไดมีดังตอไปนี้
พาโนรามา/3D/อีพอรเทรท/ถายภาพซอน/ระหวางการถายภาพโดยเปดหนากลองนาน กําหนด
เวลา หรือ Live Composite/กลองโตตอบสมดุลแสงขาว One-touch/เมื่อใชงานปุมตางๆ หรือ
ปุมหมุน

• อยาแตะหนาจอดวยเล็บหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ
• ถุงมือหรือแผนปดจอภาพอาจแทรกแซงการทํางานของทัชสกรีน
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 การบันทึกภาพเคล่ือนไหว

ใหใชปุม R ในการบันทึกภาพยนตร อยางไรก็ตาม จะไมสามารถบันทึกภาพยนตรได เมื่อแปน
ปรับโหมด ปรับไวท่ี C3 ถามีการกําหนดฟงกชั่น Photo Story ไวท่ี C3

 1  กดปุม R เพื่อเริ่มการบันทึก
• ทานสามารถเปล่ียนตําแหนงโฟกัสไดโดยสัมผัสหนาจอในขณะบันทึกภาพ 
• ถาเลนสรองรับเพาวเวอรซูม สามารถใชกาน ( ) เพื่อใชงานเพาเวอรซูมขณะบันทึก
ภาพยนตร

ปุม R

2 กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

• เมื่อใชกลองโดยเซ็นเซอรภาพ CMOS ถายภาพวัตถุเคลื่อนไหว วัตถุเหลาน้ันอาจมีรูปรางบิดเบี้ยว
อันมีสาเหตุเน่ืองมาจากอาการชัตเตอรหมุน ลักษณะเชนน้ีเปนปรากฎการณทางกายภาพซึ่งจะเกิด
ลักษณะบิดเบี้ยวข้ึนในภาพบนฟลมเมื่อถายวัตถุท่ีเคลื่อนดวยความเร็วสูง หรือ เกิดจากการที่กลองสั่น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อปรับความยาวโฟกัสใหยาว ลักษณะอาการนี้จะปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น

• ถาขนาดของไฟลภาพเคลื่อนไหวท่ีกําลังบันทึกเกิน 4 GB ไฟลจะถูกแยกโดยอัตโนมัติ
• ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใหใชการด SD ท่ีรองรับความเร็ว SD คลาส 10 หรือสูงกวา
• หากตองการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเนื่องขนาด 4 GB ข้ึนไป อยาตั้งโหมดคุณภาพของภาพไปที่ 

All-Intra ใหใชโหมดอื่น
• หากใชกลองเปนเวลานานๆ อุณหภูมิของอุปกรณรับภาพจะสูงขึ้นและอาจมีจุดรบกวนรวมทั้งฝาสี
ปรากฏบนภาพ ปดสวิตชกลองเปนเวลาส้ันๆ จุดรบกวนและฝาสีอาจปรากฏบนภาพที่บันทึกไดเชนกัน
เมื่อตั้งคาความไวแสง ISO ไวสูง หากอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ กลองจะปดสวิตชตัวเองอัตโนมัติ

• เมื่อมีการใชเลนสระบบ Four Thirds ระบบ AF จะไมทํางานในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ไมสามารถใชปุม R บันทึกภาพเคลื่อนไหวในกรณีตอไปนี้:

ถายภาพซอน (การถายภาพน่ิงจะสิ้นสุดลงดวย)/กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง/ในระหวางท่ีถายภาพ
ดวย Blub/Time หรือคอมโพสิต/ถายภาพตอเนื่อง/พาโนรามา/โหมด Scene (อีพอรเทรท, Hand-
Held Starlight, 3D)/การถายภาพแบบ Time Lapse
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   การใชงานโหมดภาพเคล่ือนไหว (n)

ในโหมดภาพเคลื่อนไหว (n) ทานสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวท่ีใชประโยชนจากเอฟเฟกตท่ี
มีอยูในโหมดถายภาพน่ิง
ทานยังสามารถประยุกตใชเอฟเฟกตภาพตามติด (After-image) หรือซูมเขาในบริเวณของภาพ
ระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

  การเพ่ิมเอฟเฟกตในภาพเคล่ือนไหว [เอฟเฟคภาพเคล่ือนไหว]

1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n

 2 กดปุม R เพื่อเริ่มการบันทึก
• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

3 สัมผัสไอคอนเอฟเฟกตบนหนาจอที่ทานตองการใช

W อารตเฟด ถายภาพเคลื่อนไหวดวยเอฟเฟกตโหมดภาพที่เลือก 
เอฟเฟกตจางจะถูกนําไปใชระหวางการเปลี่ยนฉาก

M ฟลมเกา ทําใหภาพเปนเสนๆ มีรอยขีดขวนและมัวเหมือนภาพยนตรเกา

U เอคโคหลายคร้ัง นําเอฟเฟกตภาพตามติดไปใช ภาพตามติดจะปรากฏหลังวัตถุท่ี
เคลื่อนไหว

T เอคโคคร้ังเดียว ภาพตามติดจะปรากฏเปนเวลาส้ันๆ หลังจากกดปุม ภาพตามติด
จะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากครูหน่ึง

X เทเลคอนเวอรเตอร
ภาพเคล่ือนไหว

ซูมเขาไปยังบริเวณของภาพโดยไมใชการซูมของเลนส ซูม
เขาไปยังตําแหนงภาพที่เลือกแมขณะท่ีกลองอยูกับท่ี

อารตเฟด 
สัมผัสไอคอน เอฟเฟกตจะถูกใสลงในภาพทีละนอยเมื่อทานปลอยนิ้ว

ฟลมเกา
สัมผัสท่ีไอคอนเพื่อนําเอฟเฟกตไปใช สัมผัสอีกครั้งเพื่อยกเลิกเอฟเฟกต

เอคโคหลายคร้ัง 
สัมผัสไอคอนเพื่อใสเอฟเฟกต สัมผัสอีกครั้งเพื่อยกเลิกเอฟเฟกต

เอคโคคร้ังเดียว 
สัมผัสไอคอนแตละอันเพ่ือเพิ่มเอฟเฟกต
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  เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคล่ือนไหว

1 สัมผัสท่ีไอคอนเพื่อแสดงกรอบการซูม
• ทานสามารถเปล่ียนตําแหนงของกรอบการซูมไดโดยสัมผัสท่ีหนาจอหรือใช FGHI
• กด Q คางไวเพื่อยายกรอบการซูมกลับไปท่ีตําแหนงกึ่งกลางจอภาพ

2 สัมผัส Mหรือกดปุม a (ขยายภาพ) เพ่ือซูมเขาไปยังพื้นท่ีในกรอบการซูม
• สัมผัส N หรือกดปุม a (ขยายภาพ) เพื่อกลับสูกรอบการซูม

3 สัมผัส O หรือกด Q เพือ่ยกเลกิกรอบการซมูและออกจากโหมดเทเลคอนเวอรเตอร
ภาพเคลือ่นไหว

• ไมสามารถนํา 2 เอฟเฟกตมาใชในเวลาเดียวกัน
• ใชการดหนวยความจําท่ีมีคลาสความเร็ว SD ท่ี 10 หรือสูงกวา การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดลง
กระทันหันหากใชการดที่ชากวาน้ี

• เมื่อตั้ง mode1 ไวสําหรับการถายภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว (หนา 113) ทานจะไมสามารถถาย
ภาพขณะท่ีใชเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจากเทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว

• [ไมสามารถใช ภาพบุคคล HDTV] และ [ไดโอรามา] ในเวลาเดียวกันกับอารตเฟด
• เสียงของระบบสัมผัสและการทํางานของปุมอาจถูกบันทึกไว
• ไมสามารถใชอารตเฟดในขณะถายคลิป
• เมื่อถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว ทานไมสามารถใชเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจาก
เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว

 การถายภาพขณะบันทึกภาพเคล่ือนไหว (โหมดภาพเคล่ือนไหว+ภาพน่ิง)
กดปุมชัตเตอรขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวเฟรมใดเฟรมหนึ่งเปน
ภาพถาย หากตองการสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใหกดปุม R ไฟลภาพถายและภาพ
เคลื่อนไหวจะถูกบันทึกลงการดหนวยความจําแยกกัน โหมดการบันทึกภาพถายคือ XN (16:9) 
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการบันทึกภาพถายใหมีคุณภาพสูงขึ้น g [โหมดภาพเคลื่อนไหว+ภาพน่ิง] 
(หนา 113)
• ทานไมสามารถถายภาพขณะบันทึกคลิปหรือภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วเมื่อตั้ง [โหมดภาพเคลื่อนไหว

+ภาพน่ิง] ไวท่ี [mode1] กําหนดอัตราเฟรมไปที่ 30p หรือนอยกวา จํานวนภาพถายอาจถูกจํากัด
• โฟกัสอัตโนมัติและการวัดแสงท่ีใชในโหมดภาพเคลื่อนไหวอาจแตกตางจากที่ใชในการถายภาพ

 การใชฟงกชั่นไรเสียงขณะถายภาพเคล่ือนไหว
ทานสามารถปองกันไมใหกลองบันทึกเสียงการทํางานท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานของกลองในขณะ
ถายภาพ

ฟงกชั่นตอไปนี้ใชงานไดกับการทํางานแบบสัมผัส
• เพาเวอรซูม*/ปรับเสียงการบันทึก/คาเปดหนากลอง/ความเร็ว
ชัตเตอร/การชดเชยแสง/ความไวแสง ISO
* ใชงานไดกับเลนสเพาเวอรซูมเทาน้ัน

แตะที่แถบถายภาพแบบไรเสียงเพื่อแสดงรายการฟงกชั่น หลังแตะ
รายการแลว แตะลูกศรที่ปรากฏเพื่อเลือกการตั้งคา

29:55 29:55 
00:0400:04250 +3.0+3.0

42mm
TC 00:00:00:00 NDF

n

L
R
L
R Off00

แถบถายภาพแบบไรเสียง

• ตัวเลือกที่ใชงานไดจะแตกตางกันไปตามโหมดถายภาพ



38 TH

ก
ารถ

าย
ภ
าพ

2

การปรับคุณภาพของภาพ

ใหใชปุมออกแบบภาพ (แปนหมุน Creative) เพื่อเลือกตัวเลือกการปรับคุณภาพของภาพ 
หมุนปุมหมุนเพ่ือจัดดัชนีใหตรงกับโหมดที่ตองการ
• ปุมออกแบบภาพจะสามารถใชงานไดเมื่อหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ P, A, S, M หรือ C1 ถึง C4 
เทาน้ัน

• จะไมสามารถใชงานคุณลักษณะบางอันได เชน การถายภาพซอนและการปรับดิจิตอล

โหมดปรับคุณภาพของภาพ 
(ดูดานลาง)

ฟลเตอรภาพพิเศษ 
(หนา 42)

สรางสี (หนา 41)

การควบคุมโปรไฟลสี (หนา 39)

การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม (หนา 40)

โหมดภาพ (Picture Mode)
โหมดภาพใหตัวเลือก สําหรับปรับคุณภาพภาพไดอยางรวดเร็วและงายดาย
หมุนปุมออกแบบภาพไปที่ I เพื่อถายภาพในโหมดท่ีถูกเลือกสําหรับโหมดถายภาพในเมนู
ถายภาพ (หนา 64)

 ตัวเลือกของโหมดถายภาพ

h i-Enhance ใหผลลัพธท่ีดูนาประทับใจมากกวาและเหมาะสมกับสถานการณ

i Vivid ใหสีสันสดใส

j Natural ใหสีสันเปนธรรมชาติ

Z Muted ใหโทนสีราบเรียบ

a Portrait ใหโทนสีผิวสวยงาม

J Monotone ใหโทนสีขาวดํา

K ต้ังคาเอง เลือกโหมดภาพนิ่ง ตั้งคาตัวแปร และบันทึกการตั้งคา 

v ภาพบุคคล HDTV ทําใหผิวดูเรียบเนียน ไมสามารถใชกับการถายภาพครอม หรือในขณะ
ถายภาพเคลื่อนไหว
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การปรับสีแตละสี (  การควบคุมโปรไฟลสี)
สามารถปรับสิบสองสีท่ีตางกันไดถึง ±5
• การตั้งคาจะถูกเก็บไวในโปรไฟลสี ([โปรไฟลสี 1], [โปรไฟลสี 2] หรือ [โปรไฟลสี 3])

1 ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ COLOR
• การควบคุมโปรไฟลสีจะปรากฏขึ้น

RESETRESET

ViVid ±0ViVid ±0

ColorColor

2 ตั้งโทนสีดวยปุมหมุนดานหนาและความอิ่มสีดวยปุมหมุนดานหลัง
• ทุกๆ สีสามารถใชการปรับแตงที่สรางข้ึนพรอมมีการแสดงผล [ทุกสี] ดานบนการควบคุม
โปรไฟลสี สําหรับการปรับแตงทุกๆ สี

• พรอมๆ กัน ใหกดปุม INFO และหมุนปุมหมุนดานหลังเพื่อปรับความอิ่มสี
• สามารถตั้งคาลวงหนาไดโดยใหกดคางปุม Q (หนา 165)

3 กดปุม Q
• ใหเลื่อนกานเพ่ือกลับสูการควบคุมโปรไฟลสี
• สามารถเลือกโปรไฟลสีในแผงควบคุมพิเศษ LV (หนา 64)

• ภาพท่ีถายดวย [RAW] ท่ีถูกเลือกสําหรับโหมดคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• เมื่อ การควบคุมโปรไฟลสี จะปรากฏขึ้น สามารถใชกานเพ่ือดู ควบคุมแสงจาและเงามืด (หนา 44)

RESETRESET

HighLight+2HighLight+2

Shadow+2Shadow+2

RESETRESET

ViVid ±0ViVid ±0

ColorColor

การควบคุมโปรไฟลสี ควบคุมแสงจาและเงามืด

• ภาพท่ีถายดวย [HDR] หรือ [ชดเชยแสงหลายคา] จะถูกบันทึกไวท่ีการตั้งคา [Natural]
• [โปรไฟลสี 1] เปนตัวเลือกที่สามารถใชไดสําหรับเน้ือเรื่องภาพยนตรและภาพถาย (แบบแสดง)
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 การปรับการต้ังคาโมโนโครม (  การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม)
• การตั้งคาจะถูกเก็บไวในโปรไฟลโมโนโครม ([โปรไฟลโมโนโครม 1], [โปรไฟลโมโนโครม 2] หรือ 

[โปรไฟลโมโนโครม 3])

1 ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ MONO
• การควบคุมโปรไฟลโมโนโครมจะปรากฏขึ้น

RESETRESET

Level +2Level +2

Color FilterColor Filter

2 ใหเลือกฟลเตอรสีดวยปุมหมุนดานหนาและปรับกําลังฟลเตอรดวยปุมหมุนดานหลัง

3 ใช กาน Lever เพื่อแสดงตัวเลือกปรับเงาภาพและทําการปรับดวยปุมหมุนดานหนาหรือ
ดานหลัง
• เลื่อนกานเพ่ือเขาใชงาน ควบคุมแสงจาและเงามืด

4 กดปุม Q
• สามารถตั้งคาลวงหนาไดโดยใหกดคางปุม Q (หนา 165)
• ใหเลื่อนกาน Lever เพื่อกลับสูการควบคุมโปรไฟลสี
• สามารถเลือกโปรไฟลโมโนโครมในแผงควบคุมพิเศษ LV (หนา 64)

• เอฟเฟคฟลมหยาบใชไดกับโปรไฟลโมโนโครม 
g [เอฟเฟคฟลมหยาบ] (หนา 66)

• ภาพท่ีถายดวย [RAW] ท่ีถูกเลือกสําหรับโหมดคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• เมื่อการควบคุมโปรไฟลโมโนโครมปรากฏขึ้น สามารถใชกานเพ่ือดูการแสดงผลตัวปรับแตงเงาภาพ
และ ควบคุมแสงจาและเงามืด (หนา 44)

RESETRESET

Level +2Level +2

Color FilterColor Filter

±0±0

RESETRESET

HighLight+2HighLight+2

Shadow+2Shadow+2

การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม  ตัวปรับแตงเงาภาพ ควบคุมแสงจาและเงามืด

• ภาพท่ีถายดวย [HDR], [ชดเชยแสงหลายคา], [ชดเชยคียสโตน] หรือ [ถายภาพความละเอียดสูง] 
จะถูกบันทึกไวท่ีการตั้งคา [Natural]

• [โปรไฟลโมโนโครม 1] เปนตัวเลือกที่สามารถใชไดสําหรับเน้ือเรื่องภาพยนตรและภาพถาย 
(แบบแสดง)
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  การปรับสีทั้งหมด ( สรางสี)
สามารถปรับโทนสีไดท้ังหมด 30 โทนสี และความอิ่มสี 8 ระดับ

1 ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ CRT
• ตัวสรางสีจะปรากฏขึ้น

ColorColor

RESETRESET

ViVid±0ViVid±0

 2 ตั้งคาโทนสีโดยใชปุมหมุนดานหนา และความอิ่มสีโดยใชปุมหมุนดานหลัง
• สามารถรีเซ็ตการตั้งคาไดโดยใหกดคางปุม Q

3 กดปุม Q
• ใหเลื่อนกาน Lever เพื่อกลับสูการสรางสี

• ภาพท่ีถายดวย [RAW] ท่ีถูกเลือกสําหรับโหมดคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• เมื่อ สรางสี ปรากฏขึ้น สามารถใชกาน Lever เพื่อดูการ ควบคุมแสง
จาและเงามืด (หนา 44)

RESETRESET

HighLight+2HighLight+2

Shadow+2Shadow+2

• ภาพท่ีถายดวย [HDR] หรือ [ชดเชยแสงหลายคา] จะถูกบันทึกไวท่ีการตั้งคา [Natural]
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   การใชอารทฟลเตอร
การใชอารทฟลเตอรจะชวยใหทานสนุกกับการใชเอฟเฟกตศิลปะไดงายๆ

 ประเภทของอารทฟลเตอร

ปอปอารต I/II* สรางภาพท่ีเนนความงดงามของสี

ภาพนุม สรางภาพท่ีแสดงบรรยากาศโทนสีนุมนวล

สีซีดจาง I/II*
สรางภาพท่ีแสดงแสงอบอุนโดยกระจายแสงทั้งหมดและทําใหภาพมี
แสงจาข้ึนเล็กนอย

โทนแสงออน สรางภาพคุณภาพสูงโดยทําใหแสงเงาและแสงจานุมนวลข้ึน

 ภาพเกรนแตก I/II* สรางภาพท่ีแสดงความหยาบของภาพขาวดํา

กลองรูเข็ม I/II/III*
สรางภาพท่ีดูเหมือนถายดวยกลองเกาหรือกลองเด็กเลนโดยทําให
บริเวณขอบภาพมีสีมัว

ไดโอรามา I/II*
สรางภาพยอสวนโดยเนนความอิ่มสีและความคมชัด และเบลอสวนท่ี
อยูนอกโฟกัส

ครอสโปรเซส I/II*
สรางภาพท่ีแสดงบรรยากาศเหนือจริง ครอสโปรเซส II สรางภาพท่ี
เนนสีมวงแดง

ซีเปยนุม
สรางภาพคุณภาพสูงโดยทําใหแสงเงาเดนชัดขึ้นและทําใหภาพ
ท้ังหมดนุมนวลข้ึน

โทนสีเกินจริง I/II*
สรางภาพท่ีเนนความแตกตางระหวางความมืดและความสวางโดยเพิ่ม
ความตางสีเปนบางสวน 

คียไลน I/II* สรางภาพท่ีเนนขอบภาพและเพิ่มการอธิบายภาพประกอบ

สีนํ้า I/II*
สรางภาพท่ีสดใสนุมนวลโดยลบสวนท่ีมืดออก ผสมสีออนบนผาใบ
สีขาว และปรับเคาโครงใหนุมนวลยิ่งขึ้น

ยอนยุค I/II/III*
แสดงภาพถายประจําวันในโทนสีเกา โบราณ โดยใชสีแผนฟลมท่ี
เปลี่ยนและซีดจาง

สีพาสเทล I/II/III*
แสดงภาพวัตถุอยางนาประทับใจโดยการใหสีสวนท่ีตองการเนนและ
ทําใหสวนอ่ืนๆ เปนสีขาวดํา

* เวอรชั่น II และ III แกไขมาจากตนฉบับ (I)
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1 ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ ART
• เมนูฟลเตอรอารทจะปรากฏขึ้น ใหเลือกฟลเตอรดวยปุมหมุน
ดานหลัง

• ใหใช FG เพื่อเลือกเอฟเฟกต เอฟเฟกตท่ีใชงานไดจะแตก
ตางกันตามฟลเตอรท่ีไดเลือก (ภาพนุม กลองรูเข็ม ใสกรอบ 
ขอบสีขาว แสงดาว ฟลเตอร โทนสี อาการเบลอ เงาแสง)

• กด Q หรือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อเลือกรายการที่ เนนสี
และออกจากเมนูอารทฟลเตอร

 

ART
13

ART
13

2 ถายภาพ
• หากตองการเลือกการตั้งคาอื่น ใชกาน Lever เพื่อแสดงเมนูอารทฟลเตอร

• เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดจากอารทฟลเตอร การตั้งคาฟงกชั่นถายภาพบางรายการจะถูกปดใชงาน
• หากไดเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปท่ี [YN+RAW] 
โดยอัตโนมัติ อารทฟลเตอรจะถูกนํามาใชกับสําเนาภาพ JPEG เทาน้ัน

• การเปลี่ยนโทนสีอาจไมราบรื่น เอฟเฟกตอาจเห็นไดไมชัดเจน หรือภาพอาจ "เปนเม็ดหยาบ" มากขึ้น 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุท่ีถาย

• เอฟเฟกตบางชนิดอาจมองไมเห็นใน Live View หรือระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ภาพท่ีแสดงอาจแตกตางไปตามฟลเตอร เอฟเฟกต หรือการตั้งคาคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวท่ีนํา
มาใช

• เมื่ออารทฟลเตอรปรากฏขึ้น สามารถใชการ Leverเพื่อดูการ ควบคุม
แสงจาและเงามืด (หนา 44)

RESETRESET

HighLight+2HighLight+2

Shadow+2Shadow+2

• ภาพท่ีถายดวย [HDR], [ชดเชยแสงหลายคา], [ชดเชยคียสโตน] หรือ [ถายภาพความละเอียดสูง] 
จะถูกบันทึกไวท่ีการตั้งคา [Natural]

• สามารถเลือกชนิดฟลเตอร (I, II หรือ III) และเอฟเฟกตสําหรับเน้ือเรื่องภาพยนตรและภาพถาย 
(แบบแสดง) ดวยตัวเลือก [โหมดถายภาพ] ใน W เมนูถายภาพ 1

การต้ังคาและการถายภาพโดยใชีสีเปนบางสวน

ทานสามารถสรางภาพท่ีดึงเฉพาะสีท่ีเลือกโดยใชวงแหวนสี 
หมุนปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อเลือกสี หมุนปุมหมุนดานหลัง (o) 
เพ่ือกลับสูเมนูฟลเตอร เอฟเฟกตอาจมองไมเห็นใน Live View 
หากตองการเลือกสีใหมหลังถายภาพ ใหเลื่อนกาน Lever เพื่อกลับสู
การแสดงผลตัวเลือกสี

 Ⅰ

ColorColor
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   การเปล่ียนความสวางของภาพท่ีสวางจาหรือมีเงามืด
ใช [ควบคุมแสงจาและเงามืด] เพื่อปรับความสวางของภาพที่สวางจาหรือมีเงามืด

1 ใชกาน Lever เพื่อแสดงผล [ควบคุมแสงจาและ
เงามืด]

RESETRESET

HighLight+2HighLight+2

Shadow+2Shadow+2

2 ใชปุมดานหลังเพื่อปรับเงามืด และปุมหมุนดานหนาเพ่ือปรับแสงสวางจา
• สามารถรีเซ็ตการตั้งคาโดยกดปุม Q คางไว กดปุม INFO เพื่อดูการแสดงผลการปรับ
โทนกลาง

• สามารถเขาใชงาน [ควบคุมแสงจาและเงามืด] ผานตัวควบคุมท่ี [ควบคุมแสงจาและเงามืด] 
ไดถูกกําหนดดวยตัวเลือก [หลายฟงกชัน] (หนา 76)
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 การใชงานตัวเลือกตางๆ ในการถายภาพ

   การควบคุมระดับแสง (ชดเชยแสง)
หมุนปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง เลือกคาบวก ("+") เพื่อทําใหภาพสวางข้ึน 
เลือกคาลบ ("–") เพื่อทําใหภาพมืดลง สามารถปรับระดับแสงได ±3.0 EV
• สามารถปรับคาแสงไดถึง ±5 EV ถาเลือก [w] สําหรับ [F ฟงกชั่นของแปนหมุน] และ เมื่อใช 

[ปรับฟงกชั่น] เพื่อกําหนดการชดเชยคาแสงไปยังตัวควบคุมเชนปุมหมุนดานหนาหรือดานหลัง

ลบ (–) ไมชดเชยแสง (0) บวก (+)

• ฟงกชั่นชดเชยแสงจะเลือกใชไมไดในโหมด A หรือ Scene
• หนาจอของชองมองภาพและ Live View สามารถเปล่ียนแปลงไดสูงสุดเพียง ±3.0 EV ถามีระดับแสง
เกินกวา ±3.0 EV แถบปรับระดับแสงจะเริ่มกะพริบ

• สามารถแกไขภาพเคลื่อนไหวในชวงสูงสุดไดไมเกิน ±3.0 EV

 การล็อคระดับแสง (ล็อค AE)
ทานสามารถล็อคเฉพาะระดับแสงไดโดยกดปุม Fn1 ใชวิธีการนี้ เมื่อทานตองการปรับโฟกัสและ
ระดับแสงแยกกัน หรือเมื่อทานตองการถายภาพหลายภาพดวยระดับแสงเดียวกัน 
• ถาทานกดปุม Fn1 หน่ึงครั้ง ระดับแสงจะถูกล็อคและ u จะปรากฏขึ้น g "AEL/AFL" (หนา 115)
• กดปุม Fn1 อีกครั้ง เพื่อปลดล็อค AE
• การล็อค AE จะถูกปลด ถาทานใชปุมหมุนปรับโหมด ปุม MENU หรือปุม Q 

   ความไวแสง ISO
การเพิ่มความไวแสง ISO จะเพิ่มจุดรบกวน (เม็ดหยาบ) แตจะชวยใหสามารถถายภาพขณะท่ีมี
แสงสวางนอยได การตั้งคาท่ีแนะนําสําหรับสถานการณสวนใหญคือ [AUTO] ซึ่งเริ่มตนท่ี 
ISO 200 — เปนคาท่ีทําใหจุดรบกวนและชวงไดนามิกสมดุลกัน — จากนั้นจะปรับความไวแสง 
ISO ตามสภาวะการถายภาพเองโดยอัตโนมัติ

1 กดปุม F เพื่อแสดงตัวเลือก

2 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกตัวเลือก

P AUTOAUTO

F5.6250 0.0

AUTOAUTO LOWLOW 200200 250250 320320 400400 500500

ISO-A
400

ISO-A
400

WB
AUTO

WB
AUTO

AUTO ตั้งคาความไวแสงอัตโนมัติตามสภาวะการถายภาพ

LOW, 200 – 25600 ตั้งคาความไวแสงตามคาท่ีเลือก
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  การปรับสี (สมดุลแสงขาว)
สมดุลแสงขาว (WB) สรางความมั่นใจวาวัตถุสีขาวในภาพท่ีบันทึกดวยกลองจะออกมาเปนสีขาว 
[AUTO] เหมาะสมกับสถานการณสวนใหญ แตคาอื่นๆก็สามารถเลือกไดตามแหลงกําเนิดเเสง 
เมื่อ [AUTO] ไมสามารถใหผลลัพธท่ีตองการ หรือเมื่อตองการใหสีในภาพแปลกไป

1 กดปุม F เพื่อแสดงตัวเลือก

2 ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกตัวเลือก

P AUTOAUTO

F5.6250 0.0

AUTOAUTO LOWLOW 200200 250250 320320 400400 500500

ISO-A
400

ISO-A
400

WB
AUTO

WB
AUTO

โหมด WB อุณหภูมิสี สภาพแสง

สมดุลแสงขาว
อัตโนมัติ AUTO k ใชกับสภาพแสงสวนใหญ (เมื่อมีสวนสีขาวท่ีถูกตี

กรอบในจอภาพ) ใชโหมดนี้สําหรับการใชงานท่ัวไป

ต้ังคาสมดุล
แสงขาวลวงหนา

5 5300K
สําหรับถายภาพกลางแจงในวันท่ีอากาศแจมใส หรือ
เก็บภาพสีแดงของดวงอาทิตยตก หรือสีในการแสดง
ดอกไมไฟ

N 7500K สําหรับถายภาพกลางแจงในรมเงาในวันท่ีอากาศ
แจมใส

O 6000K สําหรับถายภาพกลางแจงในวันท่ีเมฆมาก

1 3000K สําหรับถายภาพใตแสงหลอดไฟ

> 4000K สําหรับวัตถุท่ีไดรับแสงสวางจากแสงฟลูออเรสเซนซ

U k สําหรับการถายภาพใตน้ํา

n 5500K สําหรับถายภาพโดยใชแฟลช

 สมดุลแสงขาว 
One-touch

P/Q/
W/X

อุณหภูมิสีท่ี
ตั้งคาโดย

สมดุลแสงขาว 
One-touch

เลือกเมื่อสามารถใชสีขาวหรือสีเทาวัดสมดุลแสงขาว
และวัตถุอยูใตแสงหลายประเภทหรือไดรับแสงสวาง
จากแฟลชชนิดที่ไมรูจักหรือแหลงแสงอื่นๆ

สมดุลแสงสีขาว
กําหนดเอง CWB 2000K – 

14000K
หลังกดปุม INFO ใชปุม HI เพื่อเลือกอุณหภูมิสี 
จากนั้นกด Q

 สมดุลแสงขาว One-touch
วัดสมดุลแสงขาวโดยตีกรอบกระดาษหรือวัตถุสีขาวอ่ืนๆ ใตแสงท่ีจะใชในภาพถายสุดทาย ซึ่งจะเปน
ประโยชนขณะถายภาพวัตถุใตแสงธรรมชาติ รวมทั้งแหลงแสงตางๆ ท่ีมีอุณหภูมิสีตางกัน

1 เลือก [P], [Q], [W] หรือ [X] (สมดุลแสงขาว One-touch 1, 2, 3 หรือ 4) 
แลวกดปุม INFO

2 ถายภาพกระดาษไรสี (สีขาวหรือสีเทา)
• จัดกรอบวัตถุเพื่อใหกรอบเต็มจอภาพและไมมีเงาบัง
• หนาจอสมดุลแสงขาว One-touch จะปรากฏขึ้น

3 เลือก [ใช] แลวกด Q
• คาใหมจะถูกจัดเก็บไวเปนตัวเลือกสมดุลแสงขาวท่ีตั้งคาลวงหนา
• คาใหมจะถูกจัดเก็บไวจนกวาจะมีการวัดสมดุลแสงขาว One-touch อีกครั้ง การปดสวิตชกลอง
จะไมทําใหขอมูลถูกลบ
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   การกําหนดเปา AF (พ้ืนที่ AF)
เลือกวาจะใชเปาโฟกัสอัตโนมัติใดจาก 81 เปาสําหรับการโฟกัสอัตโนมัติ

1 กด H เพื่อแสดงเปา AF

2 ใช FGHI เพื่อเปลี่ยนการแสดงเปาเดียวและเลือกตําแหนง AF

เปาท้ังหมด เปาเดียว เปาท้ังหมด

กลองเลือกจากเปาการโฟกัส
ท้ังชุดโดยอัตโนมัติ

เลือกเปาการโฟกัสดวย
ตัวเอง 

โหมด "เปาท้ังหมด" จะถูก
คืนคาหากทานเล่ือนเคอรเซอร
ออกจากหนาจอ

• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds กลองจะเปลี่ยนเปนโหมดเปาเดียวโดยอัตโนมัติ
• จํานวนและขนาดของเปา AF เปลี่ยนไปตาม [ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร], [มุมมองภาพ] และ
การตั้งคากลุมเปา

  การใชเปาโฟกัสขนาดเล็ก และเปาโฟกัสแบบกลุม (การต้ังคาเปา AF)
ทานสามารถเปล่ียนวิธีการเลือกเปาและขนาดเปา และยังสามารถเลือก AF กําหนดภาพใบหนา 
(หนา 48) ไดดวย

1 กด H เพื่อแสดงเปา AF

2 กดปุม INFO ระหวางการเลือกเปา AF และเลือกวิธีการเลือกเปาโดยใช FG

INFO

ii

o

FG

ii

o (เปาท้ังหมด) กลองจะเลือกโดยอัตโนมัติจากเปา AF ท้ังหมด

I (เปาเดียว) ทานเลือกเปา AF เดียว

K (เปาเล็ก) เปา AF สามารถลดขนาดได

J (เปากลุม) กลองเลือกจากเปาในกลุมท่ีเลือกไวโดยอัตโมัติ

• เมื่อถายภาพเคลื่อนไหว กลองจะเปลี่ยนเปนโหมดเปาเดียวโดยอัตโนมัติ
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds กลองจะเปลี่ยนเปนโหมดเปาเดียวโดยอัตโนมัติ
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      AF โฟกัสเนนใบหนา/AF คนหาดวงตา
กลองจะคนหาใบหนาและปรับโฟกัสและ ESP ดิจิตอล

1 กด H เพื่อแสดงเปา AF

2 กดปุม INFO
• ทานสามารถเปล่ียนวิธีการเลือกเปา AF

3 ใช HI เพื่อเลือกตัวเลือกแลวกด Q ii

o

วิธีการเลือก

J ปดโฟกัสใบหนา กําหนดภาพใบหนาปด

I เปดโฟกัสใบหนา กําหนดภาพใบหนาเปด

K เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ดวงตา

ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกดวงตา ท่ีอยูใกลกับกลอง
มากที่สุดสําหรับ AF โฟกัสเนนใบหนา

L เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ตาขวา

ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกดวงตาที่อยูทางดานขวา
สําหรับ AF โฟกัสเนนใบหนา

M เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ตาซาย

ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกดวงตา ท่ีอยูทางดานซาย
สําหรับ AF โฟกัสเนนใบหนา

4 หันกลองไปยังผูท่ีทานตองการถาย
• เมื่อกลองตรวจพบภาพใบหนา กรอบสีขาวจะแสดงข้ึนท่ี
ภาพใบหนา

5 กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อโฟกัส
• เมื่อกลองโฟกัสไปท่ีใบหนาในกรอบสีขาว กรอบจะเปลี่ยน
เปนสีเขียว

• หากกลองสามารถตรวจพบดวงตา กรอบสีเขียวจะแสดงขึ้น
ตรงดวงตาที่เลือก 
(AF คนหาภาพลูกตาดํา)

6 กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

01:02:0301:02:03
10231023250250 F5.6P 0.00.0

L N

S-IS AUTO S-IS AUTO 

ISO-A
200

Wi-Fi

FHD F
60P

01:02:0301:02:03
10231023250250 F5.6P 0.00.0

L N

S-IS AUTO S-IS AUTO 

ISO-A
200

Wi-Fi

FHD F
60P

• โฟกัสเนนใบหนาใชไดกับภาพแรกในแตละชุดที่ถายระหวางการถายภาพตอเนื่องเทาน้ัน
• กลองอาจไมสามารถคนหาภาพใบหนาไดถูกตอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุและการตั้งคาอารทฟลเตอร
• เมื่อตั้งคากลองไวท่ี [p (วัดแสง ESP ดิจิตอล)] กลองจะทําการวัดแสงโดยใหความสําคัญกับ
ภาพใบหนา

• กําหนดภาพใบหนาสามารถใชงานใน [MF] ไดดวย ใบหนาท่ีกลองตรวจพบจะระบุเปนกรอบสีขาว
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    Zoom frame AF/zoom AF (AF เฉพาะจุดพิเศษ)
ทานสามารถซูมเขามายังบางสวนของเฟรมภาพขณะปรับโฟกัส การเลือกอัตราซูมสูงชวยใหทาน
ใชโฟกัสอัตโนมัติเพื่อโฟกัสบริเวณท่ีเล็กกวาซ่ึงเปา AF มักจะครอบคลุมไมถึง ทานยังสามารถ
กําหนดตําแหนงเปาการโฟกัสไดแมนยํายิ่งขึ้นดวย
• สามารถใชงาน AF เฉพาะจุดพิเศษเมื่อเลือก [mode2] สําหรับ [โหมดขยายภาพ LV] (หนา 108)

01:02:0301:02:03
3030250250 F5.6 0.00.0

L N

S-IS AUTO S-IS AUTO 

ISO-A
200

Wi-Fi

FHD F
60P

หนาจอแสดงการถายภาพ

01:02:0301:02:03
3030250250 F5.6 0.00.0

L N

S-IS AUTO S-IS AUTO 

ISO-A
200

Off

Wi-Fi

FHD F
60P

AF กรอบการซูม AF การซูม

UU
UU

UU

U (กดคางไว) / Q
1 กดและปลอยปุม U เพื่อแสดงกรอบการซูม

• หากกลองโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติกอนท่ีจะกดปุม กรอบการซูมจะแสดงขึ้นท่ีตําแหนงโฟกัส
ปจจุบัน 

• ใช FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงกรอบการซูม
• กดปุม INFO แลวใช FG เพื่อเลือกอัตราซูม (×3, ×5, ×7, ×10, ×14)

2 กดและปลอยปุม U อีกครั้งเพื่อซูมเขาไปในกรอบการซูม
• ใช FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงกรอบการซูม
• ทานสามารถเปล่ียนอัตราซูมไดโดยหมุนปุมหมุนดานหนา (r) หรือปุมหมุนดานหลัง (o)

3 กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อเริ่มโฟกัสอัตโนมัติ
• กลองจะโฟกัสโดยใชวัตถุในเฟรมตรงกึ่งกลางหนาจอ หากตองการเปลี่ยนตําแหนงโฟกัส ใช 

FGHI เพื่อเลือกตําแหนงโฟกัสท่ีหลากหลาย
• การซูมจะมองเห็นในจอภาพเทาน้ันและไมมีผลตอภาพที่ถายได
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds โฟกัสอัตโนมัติจะไมทํางานระหวางการซูม
• ขณะซูมเขา จะมีเสียงดังจากระบบ IS (ปองกันภาพส่ัน)
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 การเรียกใชตัวเลือกตางๆ ในการถายภาพ
สามารถใชแผงควบคุมพิเศษ LV เพื่อดูและปรับการตั้งคาถายภาพ รวมถึงการตั้งคาท่ียังไมไดถูก
กําหนดในตัวควบคุมใดของกลอง ปรับการตั้งคาในแผงควบคุมพิเศษ LV เวลาท่ีคุณไมใช 
Live View ในโหมดเน้ือเรื่องภาพยนตรและภาพถาย คุณสามารถใช Live Control เพื่อปรับการตั้ง
คาขณะท่ีดูตัวอยางของผลที่ได กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV หรือไลฟคอนโทรล

  แผงควบคุมพิเศษ LV

250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

U
AEL/AFL

2

1
6

7

9

a

0

cdf e b
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3

4

8

แผงควบคุมพิเศษ

250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

U
AEL/AFL

การต้ังคาท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไดโดยใชแผงควบคุมพิเศษ LV

1 ตัวเลือกที่เลือกในปจจุบัน
2 ความไวแสง ISO ......................... หนา 45
3 โหมดแฟลช ............................... หนา 61
4 ควบคุมความเขมของแสงแฟลช ...... หนา 63
5 ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา .............. หนา 56
6 สมดุลแสงขาว ............................ หนา 46
 ชดเชยสมดุลแสงขาว ................... หนา 54
7 โหมดภาพ ................................. หนา 64
8 ความคมภาพ N ......................... หนา 64
 ความตางสี J ............................ หนา 65
 ความอิ่มสี T ............................ หนา 65
 เปลี่ยนแปลง z ......................... หนา 66
 ฟลเตอรสี x ............................. หนา 67
 สีโมโนโครม y .......................... หนา 67
 เอฟเฟคฟลมหยาบ ...................... หนา 66

9 พื้นท่ีสี ...................................... หนา 68
0 ฟงกชั่นท่ีกําหนดใหกับปุม Fn ......... หนา 74
a โฟกัสเนนท่ีใบหนา ...................... หนา 48
b โหมดวัดแสง .............................. หนา 53
c สัดสวนภาพ................................ หนา 58
d โหมดบันทึก ..........................หนา 59, 60  
e AF โหมด ................................... หนา 52
 เปา AF ...................................... หนา 47
f ปองกันภาพส่ัน............................ หนา 55

• ไมแสดงในโหมดภาพเคลื่อนไหวและ PHOTO STORY



51TH

ก
ารถ

าย
ภ
าพ

2  Live control

PP

PP
WB

AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

n PP AA SS MM

PP
S-AFS-AF

j
M-ISM-IS

FHD F
60p

1

โปรแกรมอัตโนมัติ

การตั้งคา

ฟงกชั่น

หนาจอ Live control

การต้ังคาท่ีใชงานได

ปองกันภาพส่ัน* ............................... หนา 55
โหมดภาพนิ่ง* ................................. หนา 64
โหมด Scene ................................. หนา 118
สมดุลแสงขาว* ................................ หนา 46
ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา* ................. หนา 56
สัดสวนภาพ ..................................... หนา 58
โหมดบันทึก* .................................. หนา 60
โหมด n* ...................................... หนา 36

โหมดแฟลช .................................... หนา 61
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช ........... หนา 63
โหมดวัดแสง ................................... หนา 53
AF โหมด* ...................................... หนา 52
ความไวแสง ISO* ............................ หนา 45
โฟกัสเนนใบหนา* ............................ หนา 48
บันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหว* ............... หนา 69

* ใชงานไดในโหมด n

• ในโหมดภาพเคลื่ีอนไหวและโหมด PHOTO STORY ทานสามารถใช Live Control เพื่อเลือกฟงกชั่น
ถายภาพในขณะตรวจสอบผลลัพธบนหนาจอ 

• เมื่อตั้งคาการควบคุมใน [K ตั้งคาควบคุม] ไปยัง [Live Control] คุณสามารถใช Live control ได
แมวาจะอยูในโหมด A, P, A, S, M และ Scene (หนา 107)
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       การเลือกโหมดโฟกัส (AF โหมด)
เลือกวิธีการโฟกัส (โหมดโฟกัส)
ทานสามารถเลือกวิธีการโฟกัสแยกกันสําหรับโหมดภาพนิ่งและโหมด n

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
• ในโหมดภาพยนต Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)

2 แตะ AF โหมด
• ในโหมดภาพยนต ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกโหมด AF

AF โหมด

250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

U
AEL/AFL

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกตัวเลือก

 S-AF (AF ครั้งเดียว)

 กลองจะโฟกัสครั้งหน่ึงเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง เมื่อล็อคโฟกัสไวแลว 
เสียงปบจะดังขึ้น และเครื่องหมายยืนยัน AF และกรอบเปา AF จะติดสวาง 
โหมดนี้เหมาะสําหรับถายภาพวัตถุท่ีอยูน่ิงกับท่ีหรือวัตถุท่ีมีการเคลื่อนไหว
จํากัด

  C-AF 
(AF ตอเนื่อง)

กลองจะโฟกัสซ้ําเมื่อยังคงกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงคางเอาไว เมื่อวัตถุอยู
ในโฟกัส เครื่องหมายยืนยัน AF จะสวางข้ึนบนจอภาพและเสียงปบจะดังขึ้น
เมื่อล็อคโฟกัสในครั้งแรก 
แมเมื่อวัตถุเคลื่อนไหวหรือทานเปล่ียนองคประกอบของภาพ กลองจะยังคง
พยายามโฟกัสตอไป
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds การตั้งคาน้ีจะเปลี่ยนเปน [S-AF]

  MF 
(โฟกัสดวยตัวเอง)

ฟงกชั่นน้ีจะทําใหทานสามารถ
โฟกัสตําแหนงใดก็ไดดวยตัวเอง 
โดยใชงานวงแหวนปรับโฟกัสบน
เลนส

ใกล)

วงแหวนปรับ
โฟกัส

S-AF+MF (ใชโหมด 
S-AF และโหมด MF 
พรอมกัน)

หลังกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อโฟกัสในโหมด [S-AF] ทานสามารถหมุน
วงแหวนปรับโฟกัสเพ่ือปรับละเอียดโฟกัสดวยตัวเอง 

  C-AF+TR 
(AF ติดตาม)

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อโฟกัส จากนั้นกลองจะติดตามและรักษาโฟกัส
ไวท่ีวัตถุปจจุบันขณะท่ียังคงปุมชัตเตอรไวในตําแหนงนี้
• เปา AF จะแสดงเปนสีแดงหากกลองไมสามารถติดตามวัตถุไดอีกตอไป 
ปลอยปุมชัตเตอรจากนั้นกําหนดกรอบวัตถุอีกครั้งแลวกดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหน่ึง

• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds การตั้งคาน้ีจะเปลี่ยนเปน [S-AF]

• กลองอาจไมสามารถโฟกัสไดหากวัตถุมีแสงนอย ถูกหมอกหรือควันบัง หรือไมมีคอนทราสต
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds โฟกัสอัตโนมัติจะไมทํางานระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ตัวเลือกโหมด AF จะไมสามารถใชงานไดถาหากเลือก MF พรอมกับเลนส MF Clutch และไดเลือก 

[เปดใชงาน] สําหรับ [MF Clutch]
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  การเลือกวิธีที่กลองวัดความสวาง (การวัดแสง)
เลือกวาจะใหกลองวัดความสวางของวัตถุอยางไร

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะการวัดแสง

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกตัวเลือก

250250 F5.6P
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วัดคา

p
วัดแสง ESP 
ดิจิตอล

 กลองจะวัดระดับแสงใน 324 พื้นท่ีของเฟรมและปรับระดับแสงใหดี
ท่ีสุดสําหรับฉากปจจุบันหรือ (หากเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก 
[OFF] ไวสําหรับ [I โฟกัสใบหนา]) วัตถุท่ีเปนบุคคล แนะนําใหใช
โหมดนี้สําหรับการใชงานท่ัวไป

H
วัดแสงแบบเฉล่ีย
กลางภาพ

โหมดวัดแสงน้ีใหคาวัดแสงโดยเฉลี่ยระหวางวัตถุ
และแสงพื้นหลัง โดยใหน้ําหนักที่วัตถุตรงกลางภาพ
มากกวา 

I วัดแสงเฉพาะจุด
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวัดแสงพื้นท่ีเล็กๆ (ประมาณ 2% 
ของเฟรม) โดยหันกลองไปทางวัตถุท่ีทานตองการ
วัดแสง ระดับแสงจะถูกปรับตามความสวางของจุด
ท่ีวัดแสง

IHI วัดแสงเฉพาะจุด - 
แสงสวางจา

เพิ่มระดับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําใหแนใจวา เมื่อถาย
วัตถุสวางแลวภาพจะออกมาสวาง

ISH วัดแสงเฉพาะจุด - 
เงามืด

ลดระดับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําใหแนใจวา เมื่อถายวัตถุ
มืดแลวภาพจะออกมามืด

4 กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
• โดยปกติกลองจะเริ่มวัดแสงเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงและล็อคระดับแสงขณะยังคงกด
ชัตเตอรคางไวในตําแหนงนี้
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 การปรับสมดุลแสงขาวแบบละเอียด (การชดเชยสมดุลแสงขาว)
ทานสามารถต้ังคาและปรับคาชดเชยโดยละเอียดสําหรับท้ังสมดุลแสดงขาวอัตโนมัติและสมดุล
แสงขาวท่ีตั้งไวลวงหนา

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะสมดุลแสงขาวและเลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาวท่ีคุณ
ตองการดวยปุมหมุนดานหนา

3 แตะการชดเชยสมดุลแสงขาวและปรับดวยปุมหมุน
ดานหนา

การชดเชยสมดุลแสงขาว

250250 F5.6P 01:02:0301:02:03
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สําหรับการชดเชยบนแกน A (สีแดง-สีฟา)
เลื่อนแถบไปตามทิศทาง + เพื่อเนนโทนสีแดง และเลื่อนไปตามทิศทาง – เพื่อเนนโทนสีฟา

สําหรับการชดเชยบนแกน G (สีเขียว-สีมวงแดง)
เลื่อนแถบไปตามทิศทาง + เพื่อเนนโทนสีเขียว และเลื่อนไปตามทิศทาง – เพื่อเนนโทนสี
มวงแดง
• หากตองการตั้งคาสมดุลแสงขาวเดียวกันในโหมดสมดุลแสงขาวทุกโหมด ใหใช [ท้ังหมด >] 

(หนา 110)
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  การลดอาการกลองส่ัน (ปองกันภาพส่ัน)
ทานสามารถลดอาการกลองสั่นท่ีเกิดขึ้นขณะถายภาพในสภาพแสงนอยหรือถายดวยกําลังขยาย
สูง ระบบปองกันภาพส่ันเริ่มทํางานเม่ือทานกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
• ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)

2 แตะปองกันภาพส่ัน
• ในโหมดภาพยนตร ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกปองกัน
ภาพส่ัน

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกตัวเลือก
250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

AEL/AFL
U

ปองกันภาพส่ัน

ภาพน่ิง

OFF ปองกันภาพส่ัน-
ภาพน่ิง ปด

ระบบปองกันภาพส่ันปด

S-IS1 IS ปองกันภาพ
ส่ันทุกทิศทาง

ระบบปองกันภาพส่ันเปด

S-IS2 IS แนวต้ัง ระบบปองกันภาพส่ันใชไดกับอาการกลองสั่น (Y) 
ในแนวต้ังเทาน้ัน

S-IS3 IS แนวนอน
ระบบปองกันภาพส่ันใชไดกับอาการกลองสั่น (Z) 
ในแนวนอนเทาน้ัน ใชเมื่อหันกลองในแนวนอนโดย
ถือกลองในแนวต้ัง

S-IS 
AUTO IS อัตโนมัติ กลองตรวจหาทิศทางการหันกลองและนําระบบ

ปองกันภาพส่ันท่ีเหมาะสมมาใช

ภาพ
เคล่ือนไหว

OFF ปองกันภาพส่ัน-
ภาพเคลื่อนไหว ปด

ระบบปองกันภาพส่ันปด

M-IS1 IS ปองกันภาพ
ส่ันทุกทิศทาง

กลองจะใชท้ังการแกไขดวยการเลื่อนเซนเซอร 
(VCM) และการแกไขแบบอิเล็กทรอนิกส

M-IS2 IS ปองกันภาพ
ส่ันทุกทิศทาง

กลองจะใชการแกไขดวยการเลื่อนเซนเซอร (VCM) 
เทาน้ัน
ไมใชการแกไขแบบอิเล็กทรอนิกส

การเลือกความยาวโฟกัส (ไมรวมเลนสระบบ Micro Four Thirds/Four Thirds)
ใชขอมูลความยาวโฟกัสเพ่ือลดกลองสั่นขณะถายภาพดวยเลนสท่ีไมใชเลนสระบบ Micro Four Thirds 
หรือ Four Thirds
• เลือก [ปองกันภาพส่ัน] กด Q ตามดวยปุม INFO ใชปุม FGHI เพื่อเลือกความยาวโฟกัส และ
กด Q

• เลือกความยาวโฟกัสระหวาง 0.1 มม. และ 1000.0 มม.
• เลือกคาท่ีตรงกับคาท่ีพิมพไวบนเลนส
• ระบบปองกันภาพส่ันไมสามารถแกไขอาการกลองสั่นท่ีมากเกินไป หรืออาการกลองสั่นท่ีเกิดขึ้นขณะ
ตั้งความเร็วชัตเตอรไวท่ีความเร็วตํ่าสุด ในกรณีน้ี แนะนําใหใชขาต้ังกลอง

• เมื่อใชขาต้ังกลอง ตั้ง [ปองกันภาพส่ัน] ไปท่ี [OFF]
• เมื่อใชเลนสท่ีมีสวิตชฟงกชั่นปองกันภาพส่ัน กลองจะใหความสําคัญกับการตั้งคาดานเลนส
• เมื่อกลองใหความสําคัญกับระบบปองกันภาพส่ันดานเลนส และดานกลองถูกตั้งคาไวท่ี [S-IS AUTO] 
แลว [S-IS1] จะถูกใชแทน [S-IS AUTO]

• ทานอาจไดยินเสียงการทํางานหรือการสั่นเมื่อเปดใชงานระบบปองกันภาพส่ัน
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    ถายภาพตอเน่ือง/การใชงานระบบต้ังเวลา
กดปุมชัตเตอรคางไวจนสุดเพื่อถายภาพหลายๆ ภาพติดตอกัน หรืออีกวิธีหน่ึง ทานสามารถ
ถายภาพดวยระบบตั้งเวลา

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
• ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)

2 แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
• ในโหมดภาพยนตร ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกถายภาพ
ตอเนื่อง/ตั้งเวลา 250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

U
AEL/AFL

การถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกตัวเลือก

o การถายภาพ
แบบเฟรมเดียว

ถายครั้งละ 1 เฟรมเมื่อกดปุมชัตเตอร (การถายภาพแบบเฟรมเดียว 
โหมดถายภาพปกติ)

T ถายตอเน่ืองเร็ว
ถายภาพท่ีประมาณ 10 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะกดปุมชัตเตอรลงจนสุด 
โฟกัส ระดับแสง และสมดุลแสงขาวจะถูกกําหนดเมื่อถายภาพแรกในการ
ถายภาพแตละชุด

S ถายตอเน่ืองชา
ถายภาพท่ีประมาณ 5 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะกดปุมชัตเตอรลงจนสุด 
โฟกัสและระดับแสงจะกําหนดตามตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ [AF โหมด] 
(หนา 52) และ [AEL/AFL] (หนา 115)

Y12s ต้ังเวลา 
12 วินาที

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อโฟกัส กดสวนท่ีเหลือลงจนสุดเพื่อเริ่ม
ระบบตั้งเวลา อันดับแรก ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติจะ
สวางข้ึนประมาณ 10 วินาที จากนั้นจะกะพริบประมาณ 2 วินาที แลวจึง
ถายภาพ

Y2s ต้ังเวลา 
2 วินาที

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อโฟกัส กดสวนท่ีเหลือลงจนสุดเพื่อเริ่ม
ระบบตั้งเวลา ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติกะพริบประมาณ 
2 วินาที แลวจึงถายภาพ

YC  ต้ังเวลาแบบ
กําหนดเอง

กด Q ตามดวยปุม INFO เพื่อตั้งคา [Y ตั้งเวลาถาย], [เฟรม], 
[ชวงเวลา] และ [ออโตโฟกัสทุกเฟรม]
เลือกการตั้งคาโดยใช HI และปรับการตั้งคาโดยใชปุมหมุนดานหลัง 
(o)
หากตั้ง [ออโตโฟกัสทุกเฟรม] ไวท่ี [ON] แตละเฟรมจะอยูในโฟกัสโดย
อัตโนมัติกอนถายภาพ

♦S ปองกันการ
สั่นz

อาการสั่นของกลองเล็กนอยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร
สามารถลดลงระหวางการถายภาพตอเนื่องและโหมดตั้งเวลา (หนา 57)

♥S เงียบ[♥] ถายภาพโดยไมบันทึกเสียงชัตเตอรในโหมดถายภาพตอเนื่องและ
ตั้งเวลา (หนา 57)

♥E เงียบ[♥]
ปดเสียงชัตเตอรขณะท่ีถายภาพท่ีอัตราเฟรม 20 fps
ไมรองรับการตั้งเวลาและการถายภาพแฟลช ความเร็วชัตเตอรถูกจํากัดไว
ท่ีคาสูงกวา 1/25 วินาที

h
ถายภาพความ
ละเอียดสูง

ถายภาพน่ิงใหมีความละเอียดสูงขึ้น (หนา 58)

• หากตองการยกเลิกการใชงานระบบตั้งเวลา กดปุม G
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• เมื่อใช S กลองจะไมแสดงภาพยืนยันขณะถายภาพ แตจะแสดงภาพอีกครั้งหลังถายเสร็จแลว เมื่อ
ใช T กลองจะถายภาพทันทีกอนแสดงภาพ

• ความเร็วของการถายภาพตอเนื่องแตกตางกันไปตามเลนสท่ีใชงานและโฟกัสของเลนสซูม
• ในระหวางการถายภาพตอเนื่อง หากระดับคงเหลือแบตเตอรี่กะพริบเน่ืองจากแบตเตอรี่ตํ่า กลองจะ
หยุดถายภาพและเริ่มจัดเก็บภาพท่ีถายไวลงในการด กลองอาจจัดเก็บภาพไมไดท้ังหมด ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับระดับแบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู

• วางกลองใหมั่นคงบนขาต้ังกลองในการถายภาพดวยระบบตั้งเวลา
• หากทานยืนอยูหนากลองแลวกดปุมชัตเตอรเมื่อใชงานระบบตั้งเวลา ภาพอาจหลุดโฟกัส

 การถายภาพโดยไมมีการส่ันสะเทือนที่เกิดจากการทํางานของปุมชัตเตอร 
(ปองกันการสั่นz)
หากตองการปองกันอาการกลองสั่นท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนเล็กนอยในระหวางการทํางานของ
ชัตเตอร กลองจะทําการถายภาพโดยใชมานชัตเตอรชุดหนาแบบอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งจะใชวิธีน้ีเมื่อถายภาพดวยกลองจุลทรรศนหรือเลนสซุปเปอรเทเลโฟโต
ทานสามารถเปล่ียนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน [ปองกัน
การสั่นz] ใน X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการการตั้งคาน้ี (หนา 98)

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา

3 เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่มีเครื่องหมาย ♦ โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q

4 ถายภาพ
• เมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนด ชัตเตอรจะลั่นและกลองจะถายภาพ

 การถายภาพโดยไมมีเสียงชัตเตอร (เงียบ[♥])
ในสถานการณท่ีเสียงชัตเตอรเปนปญหา ทานสามารถถายภาพโดยไมมีเสียงได กลองจะถายภาพ
โดยใชชัตเตอรอิเล็กทรอนิกสสําหรับมานชัตเตอรชุดหนาและชุดหลัง เพื่อที่จะสามารถลดอาการ
ส่ันเล็กนอยของกลองที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร เชนในการถายภาพแบบปองกัน
การสั่น 
ทานสามารถเปล่ียนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน [เงียบ[♥]] ใน 
X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการการตั้งคาน้ี (หนา 98)

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา

3 เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่มีเครื่องหมาย ♥ โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q

4 ถายภาพ
• เมื่อลั่นชัตเตอรแลว หนาจอภาพจะดับลงครูหน่ึง เสียงชัตเตอรจะไมดังออกมา

• หากวัตถุกําลังเคลื่อนไหว อาจทําใหเกิดลักษณะบิดเบี้ยวในภาพได
• ภาพอาจมีลักษณะบิดเบี้ยวเน่ืองจากการเคลื่อนไหวรุนแรงของวัตถุหรือแสงวูบวาบของแสงไฟ
ฟลูออเรสเซนซ
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การถายภาพน่ิงใหมีความละเอียดสูงขึ้น (ถายภาพความละเอียดสูง)
เมื่อถายภาพวัตถุท่ีไมเคลื่อนไหว ทานสามารถถายภาพใหมีความละเอียดสูงขึ้นได ภาพความ
ละเอียดสูงจะบันทึกโดยการถายภาพหลายครั้งขณะเลื่อนเซนเซอรภาพ โปรดถายภาพโดยยึด
กลองกับขาต้ังหรือวัตถุอื่นท่ีคลายกัน
ทานสามารถเปล่ียนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน 
[ถายภาพความละเอียดสูง] ใน X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการการตั้งคาน้ี 
หลังจากตั้งคาภาพความละเอียดสูง ทานสามารถเลือกคุณภาพของภาพถายความละเอียดสูงไดโดยใช
โหมดคุณภาพของภาพ (หนา 59)

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา

3 เลือก h โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q

4 ถายภาพ
• หากกลองอยูไมน่ิง h จะกะพริบ รอจนกวาการกะพริบจะหยุดกอนถายภาพ
• การถายภาพเสร็จสิ้นเมื่อไอคอนสีเขียว h (ความละเอียดสูง) หายไปจากการแสดงผล

• คุณภาพของภาพจะกําหนดไวท่ี LF
• เมื่อตั้งคุณภาพของภาพไวท่ี RAW+JPEG กลองจะจัดเก็บภาพ RAW ภาพเดียวกอนรวมเขาเปนภาพ
ความละเอียดสูง (นามสกุล ".ORI") สามารถเปดดูภาพ RAW ท่ีรวมไวลวงหนาบนซอฟตแวรท่ีมากับ
กลองนี้เทาน้ัน

• เมื่อถายภาพภายใตแสงหลอดฟลูออเรสเซนซ ฯลฯ คุณภาพของภาพอาจลดลง
• [ตั้ง ปองกันภาพส่ัน] ไปท่ี [ปด]

    การต้ังคาสัดสวนภาพ
ทานสามารถเปล่ียนสัดสวนภาพ (อัตราสวนแนวต้ังตอแนวนอน) ขณะถายภาพ ทานสามารถต้ังคา
สัดสวนภาพเปน [4:3] (มาตรฐาน), [16:9], [3:2], [1:1] หรือ [3:4] ข้ึนอยูกับความตองการของ
ทาน

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะสัดสวนภาพ

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกตัวเลือก

• ภาพ JPEG จะถูกตัดขอบตามสัดสวนภาพท่ีเลือกไว อยางไรก็ตามภาพ RAW จะไมถูกตัดขอบแตจะ
ถูกจัดเก็บพรอมขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนภาพท่ีเลือก

• เมื่อเปดดูภาพ RAW สัดสวนภาพท่ีเลือกจะแสดงตามเฟรม
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   การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพน่ิง)
ทานสามารถต้ังคาโหมดคุณภาพของภาพสําหรับภาพน่ิง เลือกคุณภาพท่ีเหมาะสําหรับการใชงาน 
(เชน สําหรับการประมวลผลใน PC และการใชงานในเว็บไซต เปนตน)

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะโหมดคุณภาพของภาพนิ่ง

250250 F5.6P

i

D

NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

U
AEL/AFL

โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกตัวเลือก
• เลือกจากโหมด JPEG (YF, YN, XN และ WN) และโหมด RAW เลือกตัวเลือก JPEG+RAW 
เพื่อบันทึกทั้งภาพ JPEG และ RAW ในการถายแตละครั้ง โหมด JPEG รวมขนาดภาพ (Y, X 
และ W) และอัตราสวนการบีบอัด (SF, F, N, และ B) เขาดวยกัน

• เมื่อทานตองการเลือกฟงกชั่นอื่นรวมกันนอกเหนือจาก YF/YN/XN/WN ใหเปลี่ยนการตั้งคา 
[K ตั้งคา] (หนา 110) ในเมนูกําหนดเอง

• หลังจากตั้งคาภาพความละเอียดสูง (หนา 58) ทานสามารถเลือกระหวาง LF กับ LF+RAW

 ขอมูลภาพ RAW
รูปแบบน้ี (นามสกุล ".ORF") จัดเก็บขอมูลภาพที่ไมไดประมวลผลไวสําหรับการประมวลผลภายหลัง 
ขอมูลภาพ RAW ไมสามารถเปดดูไดดวยกลองอื่นหรือซอฟตแวร และไมสามารถเลือกภาพ RAW 
สําหรับทําการพิมพได สามารถสรางสําเนา JPEG ของภาพ RAW ดวยกลองนี้ได 
g "การแกไขภาพน่ิง" (หนา 100) 



60 TH

ก
ารถ

าย
ภ
าพ

2

   การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพเคล่ือนไหว)
ตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวท่ีเหมาะสําหรับการใชงานตามตองการ

1 ตั้งปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n

2 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพของภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง

PP

PP
WB

AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

n

PP
S-AFS-AF

j
1M-IS M-IS 

FHD     F
60p

FHD     F
30p

FHD     F
60p

FHD     SF
60p

FHD     F
30pc

FHD     
30p
NFHD     F

30p

　　
60p

  MOV 1920x1080 Fine

โหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกตัวเลือก
• หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาในโหมดคุณภาพของภาพ ใหกดปุม INFO แลวเปลี่ยนการตั้งคา
โดยใชปุมหมุนดานหลัง

โหมดบันทึก การใชงาน การต้ังคาท่ีทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงได

FHD
30

F
 (Full HD Fine 30p)*1 การถายคลิป (หนา 70) อัตราเฟรม

เวลาในการถายภาพ
FHD

60
F

 (Full HD Fine 60p)*1 การตั้งคา 1*4 อัตราเฟรม

FHD
60
SF

 (Full HD Super Fine 60p)*1 การตั้งคา 2*4 อัตราเฟรม

FHD
30

F
 (Full HD Fine 30p)*1 การตั้งคา 3*4 อัตราเฟรม

FHD
30

N
 (Full HD Normal 30p)*1 การตั้งคา 4*4 อัตราเฟรม

FHD
30

F  (Full HD Fine 30p)*1*2 กําหนดเอง
ชนิดภาพเคลื่อนไหว การ
ตั้งคาโดยละเอียด การถาย
ภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว

HD  (1280×720 JPEG ภาพเคลื่อนไหว)*3 สําหรับดูภาพใน
คอมพิวเตอรหรือแกไข –

SD  (640×480 JPEG ภาพเคลื่อนไหว)*3 สําหรับดูภาพใน
คอมพิวเตอรหรือแกไข –

HS
120fps (HighSpeed 120fps ภาพเคลื่อนไหว) การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ความเร็วสูง (หนา 73) –

*1 รูปแบบไฟล: MPEG-4 AVC/H.264 ไฟลอาจมีขนาดสูงสุด 4GB ภาพเคลื่อนไหวแตละชุดอาจยาวได
ถึง 29 นาที

*2  All-Intra หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกโดยไมมีการบีบอัดแบบ Inter-Frame ภาพเคลื่อนไหว
ในรูปแบบน้ีเหมาะสําหรับการแกไข แตมีอัตราการบีบอัดตํ่ากวาและมีขนาดขอมูลใหญกวาตามไปดวย

*3 ไฟลอาจมีขนาดสูงสุด 2GB
*4 เลือกจากโหมดคุณภาพของภาพทั้งสี่

g c เมนูกําหนดเอง Z > [การตั้งคารายละเอียดภาพเคลื่อนไหว] (หนา 112)

• เมื่อตั้งสัญญาณออกวิดีโอไวท่ี PAL อัตราเฟรมที่ 30p จะกลายเปน 25p และอัตราเฟรมที่ 60p จะ
กลายเปน 50p

• การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนครบระยะเวลาบันทึกสูงสุด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทการดที่ใช
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 การใชงานแฟลช (การถายภาพโดยใชแฟลช)
ทานสามารถปรับตั้งคาแฟลชเองตามตองการ สามารถใชแฟลชเพื่อถายภาพในสภาวะการถาย
ภาพท่ีหลากหลาย 

1 ถอดฝาครอบฐานเสียบแฟลชออกจากแฟลชและติดแฟลชเขากับตัวกลอง
• เลื่อนแฟลชเขาไปจนสุด และหยุดเมื่อแฟลชสัมผัสกับดานหลังของฐานเสียบและติดแนนกับท่ี

ฝาครอบฐานเสียบแฟลช

การเปล่ียนการวางแนวแฟลช
ทานสามารถเปล่ียนการวางแนวแฟลชในแนวต้ังและแนวนอน 
และยังสามารถถายภาพแบบเบาซไดเชนกัน
• การถายแบบสะทอนแสงอาจไมทําใหวัตถุสวางข้ึนไดเพียงพอ

การถอดแฟลช
กดสวิตช UNLOCK ขณะถอดแฟลชออก

2

1

สวิตช UNLOCK

2 เลื่อนกานปรับ ON/OFF ของแฟลชไปที่ตําแหนง ON แลวเปดกลอง
• เมื่อไมใชแฟลช ใหเลื่อนกานปรับกลับไปท่ีตําแหนง OFF

กานปรับ ON/OFF
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3 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

4 แตะโหมดแฟลช

250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

AEL/AFL
U

โหมดแฟลช

 5 เลือกรายการดวยปุมหมุนดานหนา
• ตัวเลือกที่ใชงานไดและลําดับท่ีแสดงจะแตกตางไปตามโหมดถายภาพ 

g "โหมดแฟลชที่สามารถตั้งคาไดตามโหมดถายภาพ" (หนา 63)

AUTO แฟลชออโต แฟลชทํางานอัตโนมัติในสภาพแสงนอยหรือยอนแสง

# ฟลอินแฟลช แฟลชทํางานเสมอไมวาสภาพแสงปนเชนไร

$ ปดแฟลช แฟลชไมทํางาน

!/#! แฟลชลดตาแดง ฟงกชั่นน้ีชวยใหทานลดการเกิดตาแดง ในโหมด S และ 
M แฟลชจะทํางานเสมอ

#SLOW การถายภาพดวยชัตเตอร
ชา (มานชัตเตอรที่ 1)

ความเร็วชัตเตอรชาใชเพื่อทําใหฉากหลังที่มีแสงสลัว
สวางข้ึน

!SLOW
การถายภาพดวยชัตเตอร
ชา (มานชัตเตอรที่ 1)/
แฟลชลดตาแดง

รวมการถายภาพดวยชัตเตอรชาเขากับการลดตาแดง

#SLOW2/
มาน

ชัตเตอรที่ 2

การถายภาพดวยชัตเตอร
ชา (มานชัตเตอรที่ 2)

แฟลชทํางานกอนท่ีชัตเตอรจะปด
เพื่อสรางการเคลื่อนไหวของแสง
ไฟตามหลังแหลงแสงท่ีเคลื่อนท่ี

#FULL, 
#1/4 ฯลฯ ปรับเอง

สําหรับผูใชท่ีตองการปรับการทํางานดวยตัวเอง ถาคุณ
กด Q ตามดวยปุม INFO คุณจะสามารถใชปุมหมุนท่ี
สามารถปรับระดับแฟลชได

• ใน [!/#!(แฟลชลดตาแดง)] หลังการพรีแฟลช กลองจะใชเวลาประมาณ 1 วินาทีกอนจะ
ลั่นชัตเตอร อยาขยับกลองจนกวาการถายภาพจะเสร็จสิ้น

• [!/#!(แฟลชลดตาแดง)] อาจใชไมไดผลในบางสภาวะการถายภาพ 
• เมื่อแฟลชทํางาน ความเร็วชัตเตอรจะถูกตั้งไวท่ี 1/250 วินาที หรือชากวา เมื่อถายภาพวัตถุ
ยอนแสงดวยฟลอินแฟลช ฉากหลังอาจมีแสงจาเกินไป

• ความเร็วซิงคสําหรับโหมดไรเสียงอยูท่ี 1/20 วินาที หรือชากวา
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 โหมดแฟลชท่ีสามารถต้ังคาไดตามโหมดถายภาพ

โหมด
ถายภาพ

แผงควบคุม
พิเศษ LV โหมดแฟลช จังหวะ

ยิงแฟลช
เง่ือนไขสําหรับ
การยิงแฟลช

ขีดจํากัด
ความเร็ว
ชัตเตอร

P/A

#AUTO แฟลชออโต
มาน

ชัตเตอร
ท่ี 1

ยิงแฟลชอัตโนมัติใน
สภาวะทีม่ดื/ยอนแสง 

1/30 วินาที – 
1/250 วินาที*! แฟลชออโต 

(ลดตาแดง)

# ฟลอินแฟลช ยิงเสมอ 30 วินาที  –
1/250 วินาที*

$ ปดแฟลช k k k

!
SLOW

การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (ลด

ตาแดง) มาน
ชัตเตอร
ท่ี 1 ยิงแฟลชอัตโนมัติใน

สภาวะทีม่ดื/ยอนแสง 
60 วินาที  –

1/250 วินาที*#SLOW
การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (มาน
ชัตเตอรท่ี 1)

#
SLOW2

การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (มาน
ชัตเตอรท่ี 2)

มาน
ชัตเตอร
ท่ี 2

S/M

# ฟลอินแฟลช มาน
ชัตเตอร
ท่ี 1

ยิงเสมอ 60 วินาที  –
1/250 วินาที*#! ฟลอินแฟลช 

(ลดตาแดง)
$ ปดแฟลช k k k

#
2nd-C

ฟลอินแฟลช/การถาย
ภาพดวยชัตเตอรชา 
(มานชัตเตอรท่ี 2)

มาน
ชัตเตอร
ท่ี 2

ยิงเสมอ 60 วินาที  –
1/250 วินาที*

•  #AUTO, $ สามารถตั้งคาไดในโหมด A
* 1/250 วินาที เมื่อใชแฟลชภายนอกที่แยกจําหนาย

ชวงต่ําสุด
เลนสอาจทําใหเกิดเงาเหนือวัตถุท่ีอยูใกล
กับกลอง ทําใหขอบภาพมีเงามืด หรือสวาง
เกินไปแมเมื่อใชแสงแฟลชนอยสุด

เลนส ระยะหางโดยประมาณ
ที่จะเกิดเงามืดท่ีขอบภาพ

ED 12mm F2.0 0.2 ม.
ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 0.5 ม.
ED 17mm F1.8 0.2 ม.
ED 14-150mm F4.0-5.6 II 0.5 ม.

• สามารถใชหนวยแฟลชภายนอกเพื่อปองกันไมใหเกิดเงามืดที่ขอบภาพ เพื่อปองกันไมใหภาพถาย
สวางเกินไป เลือกโหมด A หรือ M แลวเลือกตัวเลข F ท่ีสูง หรือลดความไวแสง ISO

   การปรับปริมาณแสงแฟลช (ควบคุมความเขมแสงแฟลช)
สามารถปรับปริมาณแสงแฟลชไดหากทานคิดวาวัตถุไดรับแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป แมวา
ระดับแสงในสวนท่ีเหลือของเฟรมจะพอดีแลวก็ตาม

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะควบคุมความเขมของแสงแฟลช

3 เลือกคาชดเชยแสงแฟลชดวยปุมหมุนดานหนา

250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

AEL/AFL
U

ควบคุมความเขมของแสงแฟลช

• การตั้งคาน้ีไมมีผลเมื่อตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับหนวยแฟลชภายนอกเปน MANUAL
• การเปลี่ยนแปลงความเขมแสงแฟลชที่ทํากับแฟลชภายนอกจะถูกเพิ่มไปยังการเปลี่ยนแปลงท่ีทํากับ
กลอง
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  ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดภาพ)
เลือกโหมดภาพและทําการปรับแยกสําหรับคอนทราสต ความคมชัด และตัวแปรอื่นๆ (หนา 64) 
ความเปลี่ยนแปลงในแตละโหมดภาพนิ่งจะถูกจัดเก็บ

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
• ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)

2 แตะโหมดถายภาพ
• ในโหมดภาพยนตร ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกโหมด
ถายภาพ

โหมดภาพ

250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

U
AEL/AFL

3 เลือกรายการดวยปุมหมุนดานหนา
• ตัวเลือกที่ใชงานไดสําหรับโหมดถายภาพอาจแตกตางกันตามโหมดที่เลือกสําหรับปุม
ออกแบบภาพ (หนา 38)

 การปรับความคมชัดแบบละเอียด (ความคมภาพ)
ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดความคมชัดและจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลง
• ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38)

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะความคมภาพ

3 ปรับความคมชัดโดยใชปุมหมุนดานหนา

ความคมภาพ

250250 F5.6P
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การปรับคอนทราสตแบบละเอียด (ความตางสี)
ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดคอนทราสตและจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลง
• ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38)

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะความตางสี

3 ปรับคอนทราสตโดยใชปุมหมุนดานหนา

ความตางสี

250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO
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AUTO
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การปรับความอ่ิมสีแบบละเอียด (ความอ่ิมสี)
ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดความอิ่มสีและจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลง
• ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38)

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะความอิ่มสี

3 ปรับความอิ่มสีโดยใชปุมหมุนดานหนา

ความอิ่มสี

250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

U
AEL/AFL



66 TH

ก
ารถ

าย
ภ
าพ

2

เพ่ิมเอฟเฟคฟลมหยาบในโปรไฟลโมโนโครม (เอฟเฟคฟลมหยาบ)
สามารถเพิ่มเอฟเฟกตท่ีใกลเคียงกับความหยาบในฟลมขาวดําไปยังโหมดรูปภาพโปรไฟล
โมโนโครม (หนา 64) สําหรับไวใชในครั้งตอไป

1 ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ MONO

2 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

3 แตะเอฟเฟคฟลมหยาบ

4 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกคา

เอฟเฟคฟลมหยาบ

250250 F5.6P 01:02:0301:02:03
10231023

i

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3
U

N

AEL/AFL

Off

Mono Profile 1

ปดเอฟเฟคฟลมหยาบ ใชกับเอฟเฟกตฟลมหยาบไมได

เอฟเฟคฟลมหยาบต่ํา เพิ่มเอฟเฟกตละเอียดบนภาพ

เอฟเฟคฟลมหยาบปานกลาง เพิ่มเอฟเฟกตความหยาบไปท่ี "ตํ่า" และ "สูง" บนภาพ

เอฟเฟคฟลมหยาบสูง เพิ่มเอฟเฟกตฟลมหยาบบนภาพ

• ไมสามารถดูเอฟเฟคฟลมหยาบไดใน Live View

การปรับโทนมืดสวางหรือไลแสงเงา (เปลี่ยนแปลง)
ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดโทนสีและจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลง
• ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38)

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะเปลี่ยนแปลง

3 ปรับโทนโดยใชปุมหมุนดานหนา

เปลี่ยนแปลง

250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
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AUTO:อัตโนมัต
แบงภาพออกเปนบริเวณตางๆ อยางละเอียดและปรับความสวางแยกกัน
สําหรับแตละบริเวณ ใชไดผลดีกับภาพซ่ึงมีพื้นท่ี ท่ีมีคอนทราสตมากทําให
สีขาวดูสวางเกินไปหรือสีดําดูมืดเกินไป

NORM:คาปกติ ใชโหมด [คาปกติ] สําหรับการใชงานท่ัวไป

HIGH:High key ไลแสงสําหรับวัตถุท่ีสวาง

LOW:Low key ไลแสงสําหรับวัตถุท่ีมืด
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การใชฟลเตอรเอฟเฟกตกับภาพโมโนโทน (ฟลเตอรสี)
ในการตั้งคาโมโนโทนในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถเพ่ิมและจัดเก็บ
ฟลเตอรเอฟเฟกตลวงหนาได วิธีน้ีจะสรางภาพโมโนโทนซึ่งสีท่ีตรงกับสีฟลเตอรจะสวางข้ึนและ
สีตรงขามมืดลง

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะโหมดถายภาพ

3 เลือก [Monotone] จากนั้น [ฟลเตอรสี]

ฟลเตอรสี

250250 F5.6P
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AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
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Monotone

N:ไมมี ใหภาพสีขาวดําปกติ

Ye:เหลือง สรางกอนเมฆสีขาวท่ีกําหนดอยางชัดเจนดวยทองฟาสีครามตามธรรมชาติ

Or:สม เนนสีในทองฟาสีครามและดวงอาทิตยตกเล็กนอย

R:แดง เนนสีในทองฟาสีครามและความสวางของไมดอกสีแดงเขม

G:เขียว เนนริมฝปากสีแดงและใบไมสีเขียว

การปรับโทนสีของภาพโมโนโทน (สีโมโนโครม)
คุณสามารถตั้งคาและจัดเก็บระดับสีออนสําหรับภาพขาวดําท่ีถายดวยโมโนโทนหรือโปรไฟล
โมโนโครมที่ถูกเลือกใน [โหมดถายภาพ] (หนา 64)

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะโหมดถายภาพ

3 เลือก [Monotone] จากนั้น [สีโมโนโครม]

สีโมโนโครม

250250 F5.6P

i

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023
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Monotone

N:ปกติ ใหภาพสีขาวดําปกติ

S:ซีเปย ซีเปย

B:นํ้าเงิน สีออกฟา

P:มวง สีออกมวง

G:เขียว สีออกเขียว
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การต้ังคา รูปแบบการทําสําเนาหรือการสรางสี (พ้ืนที่สี)
ทานสามารถเลือกรูปแบบ เพื่อใหแนใจวาจะแสดงสีตางๆ อยางถูกตองเมื่อสรางภาพบนจอภาพ
หรือโดยการใชเครื่องพิมพ ตัวเลือกนี้เทียบเทากับ [พื้นท่ีสี] ใน c เมนูกําหนดเอง X

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะพื้นท่ีสี

3 เลือกรูปแบบสีโดยใชปุมหมุนดานหนา

พื้นท่ีสี

250250 F5.6P
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 sRGB
น่ีเปนมาตรฐานขอบเขตสี RGB ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ
วาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส (IEC) 
โดยปกติ ใหใช [sRGB] เปนการตั้งคามาตรฐาน

 AdobeRGB
น่ีเปนมาตรฐานจาก Adobe Systems 
ซอฟตแวรและฮารดแวรท่ีใชรวมกันได เชน จอแสดงผล เครื่องพิมพ ฯลฯ 
จําเปนสําหรับการแสดงผลภาพอยางถูกตอง

• ไมสามารถใชงาน [AdobeRGB] ไดกับ ART
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 ตัวเลือกเสียงภาพเคล่ือนไหว (บันทึกเสียงกับภาพเคล่ือนไหว)
ทานสามารถต้ังคาเสียงที่บันทึกเมื่อถายภาพเคลื่อนไหว

1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n

2 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกเสียง
ภาพยนตรดวยปุมหมุนดานหลัง

ONON

RR

n OFFOFF ONON

ii

ISO
AUTO
ISOISOISO

AUTOAUTOAUTO

RR

Rวหไนอ่ืลคเพาภ ดิปเ

เสียงภาพเคลื่อนไหว

3 สลับ ON/OFF โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q

• เมื่อบันทึกเสียงในภาพเคลื่อนไหว เสียงที่เกิดจากการทํางานของเลนสและกลองอาจถูกบันทึกดวย 
หากตองการ ถาคุณตองการ คุณสามารถรักษาระดับเสียงของกลองไวท่ีระดับตํ่าโดยเลือก [S-AF] 
หรือ [MF] สําหรับโหมด AF และใชการควบคุมกลองใหนอยที่สุด

• จะไมมีการบันทึกเสียงในโหมด s (ไดโอรามา)
• เมื่อตั้งคาการบันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหวไวท่ี [ปด] แลว O จะปรากฏขึ้น

การเพ่ิมเอฟเฟกตในภาพเคล่ือนไหว
ทานสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวท่ีใชประโยชนจากเอฟเฟคที่มีอยูในโหมดถายภาพน่ิง ตั้งปุม
หมุนปรับโหมดไปที่ n เพื่อเปดใชงานการตั้งคา

1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n

2 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกโหมด
ถายภาพดวยปุมหมุนดานหลัง

PP

PP
WB

AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

n PP AA SS MM

PP
S-AFS-AF

j
M-ISM-IS

FHD F
60p

1

โปรแกรมอัตโนมัติ

โหมดถายภาพ

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกโหมดถายภาพ แลวกดปุม Q

P กลองจะตั้งคาเปดหนากลองที่ดีท่ีสุดอัตโนมัติตามความสวางของวัตถุ

A การแสดงฉากหลังจะเปลี่ยนโดยการตั้งคาเปดหนากลอง ใชปุมหมุนดานหนา (o) หรือ
ดานหลัง (o) เพื่อปรับรูรับแสง

S
ความเร็วชัตเตอรจะสงผลตอวิธีท่ีวัตถุปรากฏขึ้น ใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือดานหลัง (o) 
เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร สามารถตั้งคาความเร็วชัตเตอรระหวาง 1/60 วินาที และ 1/8000 
วินาที

M

ทานคือผูควบคุมท้ังคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอร ใชปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อ
เลือกคาเปดหนากลอง ปุมหมุนดานหลัง (o) เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอรจากคาระหวาง 
1/60 วินาที และ 1/8000 วินาที สามารถตั้งคาความไวแสงดวยตัวเองเปนคาระหวาง ISO 200 
และ 6400 การควบคุมความไวแสง ISO อัตโนมัติไมสามารถใชงานได

• ดานต่ําของความเร็วชัตเตอรจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราเฟรมของคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว
• ระบบปองกันภาพส่ันไมสามารถทํางานไดหากกลองสั่นมากเกินไป
• เมื่อดานในกลองรอน การถายภาพจะหยุดอัตโนมัติเพื่อถนอมกลอง
• เมื่อใชอารทฟลเตอรบางตัว การทํางานของ [C-AF] จะมีจํากัด
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  การถายภาพ "My Clips"

ทานสามารถสรางไฟลภาพยนตร My Clips หน่ึงไฟลรวมทั้งภาพยนตรส้ันหลายๆ ชุด (คลิป) 
นอกจากนี้ทานยังสามารถเพิ่มภาพน่ิงไปยังภาพเคลื่อนไหว My Clips

 การถายภาพ

1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n

2 กด Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง PP

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

n

C-AFC-AF

j
1M-IS M-IS 

01:01:0701:01:07

PP
FHD     F

30p

FHD     SF
60p

FHD     
30p

FHD     
30p
F FHD     

60p
F F

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือก FHD
30

F  สําหรับถายคลิปภาพยนตร
• กดปุม INFO เพื่อเปลี่ยน [จํานวนเฟรม] และ [เวลาบันทึกคลิป] ไฮไลท [จํานวนเฟรม] หรือ 

[เวลาบันทึกคลิป] โดยใช HI และ FG เพื่อเปลี่ยน

4 กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ
• การบันทึกจะหยุดลงอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาถายภาพท่ีกําหนดไวลวงหนา และหนาจอสําหรับ
ตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกไวจะแสดงขึ้น กดปุม Q เพื่อจัดเก็บคลิปแลวเริ่มถายคลิป
ถัดไป

• ถาทานกดปุม R อีกครั้งระหวางการถายภาพ การถายภาพจะดําเนินตอไปในขณะท่ีกดปุมน้ีคาง
ไว (สูงสุดไมเกิน 16 วินาที)

5 กดปุม R เพื่อเริ่มถายคลิปถัดไป
• หนาจอยืนยันจะหายไปและกลองจะเริ่มถายคลิปถัดไป
• หากตองการลบคลิปท่ีถายไว หรือจัดเก็บไวใน My Clips อื่น ใหทําดังตอไปนี้บนหนาจอยืนยัน

F My Clips จะแสดงขึ้น โดยเริ่มตั้งแตตน

G เปลี่ยน My Clips เพื่อจัดเก็บคลิปและตําแหนงที่จะเพิ่มคลิปใหม

S ลบคลิปส้ันโดยไมจัดเก็บ

• กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อเพิ่มภาพถายถัดไป คลิปจะถูกจัดเก็บไวใน My Clips เดียวกันกับ
คลิปกอนหนา

• คลิปท่ีมีอัตราเฟรมและจํานวนพิกเซลตางกันจะถูกจัดเก็บไวใน My Clips ท่ีตางกัน

 ดูภาพ
ทานสามารถเปดดูไฟลใน My Clips ติดตอกันได

1 กด q แลวเลือกภาพที่มีเครื่องหมาย c

2 กด Q แลวเลือก [เลน My Clips] โดยใช FG แลวกด Q อีกครั้ง
• ไฟลใน My Clips จะเลนติดตอกัน
• กด Q เพื่อสิ้นสุดการเลนติดตอกัน
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การแกไข "My Clips"
ทานสามารถสรางไฟลภาพยนตรหน่ึงไฟลจาก My Clips
คลิปส้ันๆ จะถูกจัดเก็บไวใน My Clips ทานสามารถเพ่ิมคลิปภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งไปยัง My 
Clips นอกจากนี้ทานยังสามารถเพิ่มเอฟเฟกตการเปลี่ยนหนาจอและเอฟเฟกตอารทฟลเตอร

1 กด q แลวหมุนปุมดานหลังเพื่อดูภาพ My Clips

Q

การแสดงดัชนีภาพ การแสดงภาพบน
ปฏิทิน

ดูภาพแบบเฟรมเดียว
20

100-0020L N

Wi-Fi

12:302016.01.01 12:302016.01.01 2112:302016.01.01 12:302016.01.01

2016.1
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 3 2 1 13 03 92 82 

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

42 32 22 12 02 91 81 

25 26 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7 

 28 29 30 31 1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

42 32 22 12 02 91 81 

25 26 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7 

c 11:24 MOV        FHD    30p

c 12:12 MOV     FHD    30p

c 11:23 MOV     FHD    30p

12:302016.01.01 12:302016.01.01

q

p

q

p

q

p
ดูภาพ My Clips*1

*1 ถาไดสราง My Clips ไวตั้งแตหน่ึงชุดข้ึนไป คลิปน้ันจะแสดงที่น่ี (หนา 70)

2 ใช FG หรือสัมผัสหนาจอเพื่อเลือก My Clips ท่ีจะใช

3 เลือกรายการโดยใช FG แลวกดปุม Q

เลน My Clips เปดเลนไฟลใน My Clips ตามลําดับ โดยเริ่มตั้งแตตน

ดูภาพเคล่ือนไหว เมื่อเลือกไฟลภาพเคลื่อนไหว ทานสามารถควบคุมการเปดดูภาพใน
โหมดภาพเคลื่อนไหวได 

จัดเรียงลําดับใหม ยายหรือเพิ่มไฟลใน My Clips

จุดหมายท่ีกําหนดลวงหนา ครั้งถัดไปที่ทานถายภาพ ภาพเคลื่อนไหวท่ีถายดวยโหมดคุณภาพ
ของภาพแบบเดียวกันจะถูกเพิ่มลงใน c My Clips น้ี

ลบ My Clips ลบไฟลท่ีไมไดปองกันออกจาก My Clips ท้ังหมด

ลบ กดปุม  ระหวางการเปดดูภาพท่ีทานตองการลบจาก My Clips 
เลือก [ใช] แลวกด Q เพื่อลบ

4 แสดง My Clips ท่ีทานตองการสรางภาพเคลื่อนไหว เลือก [สงออก My Clips] 
แลวกด Q

5 เลือกรายการโดยใช FG แลวกดปุม Q

เอฟเฟคคลิป ทานสามารถนําอารทเอฟเฟกตมาใชได 6 แบบ

เอฟเฟคเปล่ียนภาพ ทานสามารถนําเอฟเฟกตจางมาใช

BGM ตั้งคา [Joy] หรือ [ปด]

ความดังเสียงคลิปที่บันทึก ตั้งคา BGM ไปท่ี [Joy] เพื่อตั้งระดับเสียงที่บันทึกในภาพเคลื่อนไหว

เสียงคลิปที่บันทึก ตั้งคา [เปด] เพื่อสรางภาพเคลื่อนไหวดวยเสียงที่บันทึก การตั้งคาน้ี
ใชงานไดเมื่อตั้งคา BGM เปน [ปด] เทาน้ัน

แสดง ตรวจสอบไฟลของ My Clips ท่ีแกไขแลวตามลําดับ โดยเริ่มตั้งแต
ไฟลแรก
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6 เมื่อทําการแกไขเสร็จแลว เลือก [เริ่มสงออก] แลวกด Q
• อัลบั้มรวมภาพจะถูกจัดเก็บไวเปนภาพเคลื่อนไหวชุดเดียว
• การสงออกภาพเคลื่อนไหวอาจใชเวลาครูหน่ึง
• ความยาวสูงสุดของ My Clips คือ 15 นาทีและขนาดไฟลสูงสุดคือ 4 GB
• My Clips จะถูกจัดเก็บไวเปนแบบ HD เต็มรูปแบบ และแบบละเอียด

• กลองอาจใชเวลาครูหน่ึงในการแสดง My Clips หลังจากถอด ใส ลบขอมูล หรือปองกันการด
• ทานสามารถบันทึก My Clips ไดสูงสุด 99 คลิป และการตัดตอ 99 ครั้งตอคลิป คาสูงสุดอาจ
แตกตางกันไปตามขนาดไฟลและความยาวของ My Clips

• ทานไมสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจากคลิปไปยัง My Clips 
• ทานสามารถเปล่ียน [Joy] ใหเปน BGM ท่ีตางกันได บันทึกขอมูลที่ดาวนโหลดจากเว็บไซต 

Olympus ลงบนการด เลือก [Joy] จาก [BGM] ในข้ันตอน 2 แลวกด I เขาไปดาวนโหลดที่
เว็บไซตตอไปนี้ 
http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/

  การถายภาพเคล่ือนไหวชา/เร็ว
ทานสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวชาหรือภาพเคลื่อนไหวเร็วได
ทานสามารถต้ังคาความเร็วการบันทึกโดยใช nc ในโหมดคุณภาพของภาพ

1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n

2 กด Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง PP

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

n

C-AFC-AF

j
1M-ISM-IS

01:01:0701:01:07

Fine 30p
MOV Fine10801920

3.75OFF PP
FFHD

30pc
FHD     SF

60p
HD     N

60p
FHD     

60p
F FHD     

30p
F

c

FHD     
30p
F

c

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือก FHD
30

F  (โหมดคุณภาพของภาพแบบกําหนดเอง)
• สามารถเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกสําหรับ [เคลื่อนไหวชาหรือเร็ว] โดยการกดปุม INFO ไฮไลท 

[เคลื่อนไหวชาหรือเร็ว] โดยใช HI และ FG เพื่อเปลี่ยน

4 ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกความเร็วการบันทึก แลวกด Q
• เพิ่มตัวประกอบพหุคูณความเร็วการบันทึกเพื่อถายภาพเคลื่อนไหวเร็ว ลดตัวประกอบพหุคูณ
ความเร็วการบันทึกเพื่อถายภาพเคลื่อนไหวชา

5 กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ
• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
• ภาพเคลื่อนไหวจะเลนตอไปที่ความเร็วคงที่ เพื่อใหปรากฏเปนภาพเคลื่อนไหวชาหรือภาพ
เคลื่อนไหวเร็ว 

• เสียงจะไมถูกบันทึก
• อารทฟลเตอรโหมดภาพนิ่งใดๆ จะถูกยกเลิก
• ทานไมสามารถตั้งคาการถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วเมื่ออัตราบิตคือ [All-Intra]
• ทานไมสามารถตั้งคาการถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วเมื่ออัตราเฟรมคือ [60p] หรือ [50p]
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   การบันทึกภาพเคล่ือนไหวความเร็วสูง

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวชา ฟลมภาพยนตรท่ีถายดวยอัตราเฟรม 120 fps สามารถดู
ภาพเคลื่อนไหวไดดวยอัตราเฟรม 30 fps ซึ่งคุณภาพเทียบเทากับ [SD]

1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n

2 กด Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง PP

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

n

PP
C-AFC-AF

j
1M-IS M-IS 

01:01:0701:01:07

HS
120fps

     
HS

120fps
FHD     F

30pc H I

3 ใชปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือก y (ภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง) แลวกด Q

4 กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ
• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

• เสียงจะไมถูกบันทึก
• อารทฟลเตอรโหมดภาพนิ่งใดๆ จะถูกยกเลิก
• เอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวไมสามารถใชงานได
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 การกําหนดฟงกชั่นใหกับปุมตางๆ (ฟงกชันปุม)
ในการตั้งคาเริ่มตน ปุมท้ังหมดจะถูกกําหนดไวท่ีฟงกชั่นตอไปนี้

ปุม คาเร่ิมตน ปุม คาเร่ิมตน

ปุม U AEL/AFL ปุม I #

ปุม V u ปุม G j/Y

ปุม R R REC ปุม n ฟงกชันโดยตรง

ปุม a a ปุม l หยุด AF

 ปุม z  z

เพ่ือการเปลี่ยนฟงกชั่นท่ีถูกกําหนดไวท่ีปุม ใหทําตามข้ันตอนตอไปนี้

1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2 แตะปุมฟงกชั่นและกดปุม Q

3 ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกปุม

250250 F5.6P

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

U
AEL/AFL

ปุมฟงกชั่น

4 หมุนปุมหมุนดานหนาเพ่ือเลือกการแสดงผล แลวใชปุมหมุนดานหลังเพื่อไฮไลท
ตัวเลือกที่ตองการและกดปุม Q
• ตัวเลือกที่ใชงานไดแตกตางกันไปในแตละปุม
• ตัวเลือกนี้เทียบเทากับ cเมนูกําหนดเอง S

 F (การชดเชยแสง) ปรับชดเชยแสง
• สามารถปรับการชดเชยแสงไดเมื่อเลือก [w] สําหรับ 

[F ฟงกชั่นของแปนหมุน]

k ISO / j WB ปรับความไวแสง ISO โดยใชปุมหมุนดานหนา และสมดุลแสงขาวโดยใช
ปุมหมุนดานหลัง

k WB / j ISO ปรับสมดุลแสงขาวโดยใชปุมหมุนดานหนา และความไวแสง ISO โดยใช
ปุมหมุนดานหลัง

  AEL/AFL ล็อค AE หรือล็อค AF ฟงกชั่นจะเปลี่ยนตามการตั้งคา [AEL/AFL] เมื่อ
เลือก AEL กดปุมหน่ึงครั้งเพื่อล็อคระดับแสงและแสดง u บนจอภาพ 
กดปุมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อค

R REC กดปุมเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว

  z (ตรวจสอบภาพ) คาเปดหนากลองจะถูกปรับเปนคาท่ีเลือกไวเมื่อกดปุม หากเลือก [เปด] 
ไวสําหรับ [zล็อค] ในเมนูกําหนดเอง คาเปดหนากลองจะอยูท่ีคาท่ี
เลือกไวแมเมื่อปลอยปุมดังกลาว

k (สมดุลแสงขาว 
One-touch)

กลองวัดสมดุลแสงขาวเม่ือกดปุม (หนา 46)

P (บริเวณ AF) เลือกเปา AF

P ตําแหนงปกติ การกดปุมจะเปนการเลือกตําแหนงเปา AF ท่ีจัดเก็บดวย [Pตั้งคาปกติ] 
(หนา 104) กดปุมอีกครั้งเพื่อกลับสูโหมดเปา AF หากปดสวิตชกลอง
ขณะเลือกตําแหนงหลักไว ตําแหนงหลักจะถูกตั้งคาใหม
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MF กดปุมเพื่อเลือกโหมดปรับโฟกัสเอง กดปุมอีกครั้งเพื่อเรียกคืนโหมด AF 
ท่ีเลือกไวกอนหนาน้ี

RAWK กดปุมเพื่อสลับระหวางโหมดบันทึก JPEG และ RAW+JPEG

  K TEST (ทดสอบภาพ
โดยไมบันทึก)

ภาพท่ีถายขณะกดปุมจะแสดงบนจอภาพแตไมไดบันทึกลงการด
หนวยความจํา

 b (เทเลคอนเวอรเตอร
ดิจิตอล)

กดปุมเพื่อ [เปด] หรือ [ปด] ดิจิตอล ซูม

�D (การชดเชย
คียสโตน)

กดปุมหน่ึงครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับการชดเชยคียสโตน และกด
อีกครั้งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู หากตองการถาย
ภาพตอตามปกติ ใหกดปุมท่ีเลือกคางไว 

a (ขยายภาพ) ปุมจะทํางานดวยฟงกชั่นเดิม คือ ปุม a (ขยายภาพ) (หนา 49)

พีคก้ิง การกดปุมแตละครั้งจะเปลี่ยนจอภาพระหวางการแสดงผล/ไมแสดงผล 
เมื่อพีคกิ้งแสดงขึ้น ฮิสโตแกรม และการแสดงแสงสวางจา/เงามืด จะใช
งานไมได
เมื่อใชงานพีคกิ้ง ทานสามารถเปล่ียนสีและการเนนไดโดยกดปุม INFO

หยุด AF หยุดโฟกัสอัตโนมัติ

j/Y เลือกการถายภาพตอเนื่องหรือเลือกถายภาพดวยระบบตั้งเวลา

# เลือกโหมดแฟลช

HDR เปลี่ยนเปนการถายภาพ HDR ท่ีมีการตั้งคาท่ีจัดเก็บไว

BKT เปดการถายภาพดวย BKT โดยใชการตั้งคาท่ีบันทึกไว

 มัลติฟงกชั่น เพื่อเรียกใชงานหลายฟงกชันท่ีเลือกไวในระหวางการถายภาพดวย
ชองมองภาพ ใหกดปุม [หลายฟงกชัน] ท่ีไดกําหนดไว* 
g "การใชตัวเลือกหลายฟงกชัน (หลายฟงกชัน)" (หนา 76)

Gล็อค (ล็อคหนาจอ
สัมผัส)

กดปุมคางไวเพื่อเปดใชงานและปดใชงานแผงควบคุมแบบทัชสกรีน

ซูมไฟฟา เมื่อใชเลนสท่ีมีฟงกชั่นเพาเวอรซูม หลังกดปุม ใหใชแปนลูกศรเพื่อ
ทําการซูม เพื่อใชงานเพาเวอรซูม อันดับแรก คุณตองกําหนด 
[ฟงกชันโดยตรง] สําหรับ [n ฟงกชั่น] กอน

V แสดงระดับ กดปุมเพื่อแสดงแถบวัดระดับแลวกดอีกครั้งเพื่อปดแถบวัดระดับ แถบวัด
ระดับจะใชงานไดเมื่อตั้งคา [รูปแบบ 1] หรือ [รูปแบบ 2] ใน [รูปแบบ 
EVF ในตัว]

S-OVF (การจําลอง
ชองมองภาพแบบ
ออพติคอล)

กดปุมสําหรับชองมองภาพใหแสดงเหมือนกับชองมองภาพแบบ
ออพติคอล  จะแสดงในชองมองภาพ กดอีกครั้งเพื่อสิ้นสุด [S-OVF]

u (สลับจอภาพ) กดปุมน้ีเพื่อสลับระหวางการแสดง/การซอนภาพตัวอยาง หากเซนเซอร
ตาถูกปดใชงาน กลองจะสลับระหวางการแสดงจอภาพกับการแสดง EVF

การต้ังคาขอมูลเลนส แสดงผลเมนูการตั้งคาขอมูลเลนส (หนา 129)
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• ไมสามารถเปลี่ยนฟงกชั่นท่ีกําหนดไวท่ีปุม R ในโหมด n
• ในการใชตัวเลือก [I ฟงกชั่น] และ [G ฟงกชั่น] อันดับแรก คุณตองเลือก [ฟงกชันโดยตรง] 
สําหรับ [n ฟงกชั่น] กอน

• ตัวเลือก [ฟงกชันโดยตรง] ปุม n ใชไดกับแตละตัวของ FGHI
• กําหนด P ไปท่ีปุม n เพื่อใชกับตัวเลือกเปา AF
• สามารถใชปุม l สําหรับฟงกชั่นท่ีสามารถใชงานไดกับเลนสบางชนิด
• สามารถกําหนดปุมใชงานหลายฟงกชั่นสําหรับหนาท่ีการใชงานดังตอไปนี้: b (ควบคุมแสงจาและ
เงามืด), e (ความไวแสง ISO/สมดุลแสงขาว), f (สมดุลแสงขาว/ความไวแสง ISO), 
a (ขยายภาพ), d (สัดสวนภาพ), n (S-OVF)

   การใชตัวเลือกหลายฟงกชัน (หลายฟงกชัน)
ปุมท่ีกําหนดตัวเลือก [หลายฟงกชัน] ในการใช [ฟงกชันปุม] สามารถใชงานไดหลากหลายฟงกช่ัน

การเลือกฟงกชั่น

1 กดปุมท่ีไดกําหนดเพ่ือใชงานหลายฟงกชันคางไว และ
หมุนปุมหมุนดานหนาหรือปุมหมุนดานหลัง
• เมนูตางๆ จะปรากฏขึ้น

P

2 หมุนปุมหมุนตอไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกฟงกชั่น
• ปลอยปุมดังกลาว เมื่อเลือกฟงกชั่นท่ีตองการไดแลว
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การใชงานฟงกชั่นที่เลือกไว
กดปุมท่ีมีการกําหนดมัลติฟงกชั่นไว กลองโตตอบการเลือกตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ขอตอไปนี้
จะเขาใจวา [ฟงกชันปุม] > [หลายฟงกชัน] ไดถูกกําหนดใหกับปุม Fn2

[a] ท่ีกําหนดไวท่ีปุม Fn2

AF การซูมAF กรอบการซูมหนาจอแสดงการถายภาพ

Fn2
Fn2

250 F5.6 ee 01:02:03
1023

ISO-A
200

ISO-A
200 250 F5.6 ee 01:02:03

1023
ISO-A
200

ISO-A
200 250 F5.6 ee 01:02:03

1023
ISO-A
200

ISO-A
200

กด Q/
Fn2คางไว

ตัวเลือกควบคุม
แสงสวางจาและเงามืด

SHADOW

HI LIGHT

250 F5.6 0.00.0 ee ISO-A
200

ISO-A
200

01:02:03
1023

AUTOAUTOAUTOAUTO

WB 

AUTOAUTO

WB อัตโนมัติ

AUTOAUTO
250 F5.6 0.0

LOWLOW 200200 250250 320320 400400 500500

แนะนำ

P

ตัวเลือกความไวแสง 
ISO/สมดุลแสงขาว

Fn2

ตัวเลือกอื่นๆ ท่ีกําหนดไวท่ีปุม Fn2

P

4:3

ตัวเลือกสัดสวนภาพ

ฟงกชั่น ปุมหมุนดานหนา 
(r)

 ปุมหมุนดานหลัง 
(o)

b (ควบคุมแสงจาและเงามืด) (หนา 44) ควบคุมแสงสวางจา ควบคุมเงามืด

e (ความไวแสง ISO/สมดุลแสงขาว)* 
(หนา 45/หนา 46) ความไวแสง ISO โหมด WB

f (สมดุลแสงขาว/ความไวแสง ISO)* 
(หนา 46/หนา 45) โหมด WB ความไวแสง ISO

a (ขยายภาพ) (หนา 49) AF การซูม: ซูมเขาหรือซูมออก

d (สัดสวนภาพ) (หนา 58) เลอืกตัวเลือก

n (S-OVF) (หนา 114) —

* แสดงผลโดยเลือกดวย [การตั้งคามัลติฟงกชั่น] (หนา 108)
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3
  การแสดงขอมูลระหวางการดูภาพ

ขอมูลภาพท่ีแสดง
การแสดงอยางงาย

15
100-0015

×10×10

4:3 L N3D3D

Wi-Fi

e

0

a

41 5 789

bcd

2 3 6

2016.01.01 12:302016.01.01 12:30

การแสดงทั้งหมด

F5.6F5.6

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

AdobeAdobe
NaturalNatural

ISO 400ISO 400

250250
+2.0+2.0 45mm45mm

1/85184×3888

×10×10

4:3 L N3D3D
15

100-0015

WB
AUTO

P

Wi-Fi

n

k

l

m

o

q

p

ji

rstv

gf h

u

2016.01.01 12:30

 ดูภาพ
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1 ระดับคงเหลือแบตเตอรี่ ................. หนา 17
2 การเชื่อมตอ LAN ไรสาย ..... หนา 130 – 135
3 การใสขอมูล GPS ...................... หนา 133
4 อัพโหลด Eye-Fi เสร็จสิ้น ............ หนา 114
5 ส่ังพิมพ 

จํานวนภาพพิมพ ....................... หนา 141 
6 ลําดับการแชร ............................. หนา 84
7 บันทึกเสียง ................................ หนา 84
8 ปองกัน...................................... หนา 83
9 ภาพท่ีเลือก ................................ หนา 84
0 หมายเลขไฟล .......................... หนา 111
a หมายเลขเฟรม
b โหมดบันทึก ............................... หนา 89
c สัดสวนภาพ................................ หนา 58
d ภาพ 3D .................................. หนา 118
 L ภาพท่ีจัดเก็บไวชั่วคราวสําหรับ 

PHOTO STORY ........................ หนา 118
 m p ภาพถาย HDR ............... หนา 95

e วันท่ีและเวลา ............................. หนา 18
f กรอบอัตราสวน ........................... หนา 58
g เปา AF ...................................... หนา 47
h โหมดถายภาพ ......................หนา 24 – 36
i ชดเชยแสง ................................ หนา 45
j ความเร็วชัตเตอร ...................หนา 26 – 29
k คาเปดหนากลอง ...................หนา 26 – 29
l ความยาวโฟกัส
m ควบคุมความเขมของแสงแฟลช ...... หนา 63
n ชดเชยสมดุลแสงขาว ................... หนา 54
o พื้นท่ีสี .................................... หนา 110
p โหมดภาพ ................................. หนา 64
q อัตราการบีบอัด ......................... หนา 126
r จํานวนพิกเซล .......................... หนา 126
s ความไวแสง ISO ......................... หนา 45
t สมดุลแสงขาว ............................ หนา 46
u โหมดวัดแสง .............................. หนา 53
v ฮิสโตแกรม ................................ หนา 23

การสลับหนาจอแสดงขอมูล

  ทานสามารถเปล่ียนขอมูลท่ีแสดงระหวางการดูภาพไดโดยใชปุม 
INFO

ปุม INFO

2016.01.01 12:30 15
100-00154:3 L N

×10×10

F5.6F5.6

±0.0±0.0
G±10G±10A±10A±10

AdobeAdobe
NaturalNatural

ISO 400ISO 400

250250
+2.0+2.0 45mm45mm

1/85184×3888

×10×10

4:3 L N
2016.01.01 12:30 15

100-0015

WB
AUTO

P

INFO

INFO

INFO

การแสดงทั้งหมด

การแสดงอยางงาย

ภาพอยางเดียว
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     การดูภาพถายและภาพเคล่ือนไหว

1 กดปุม q
• ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวท่ีถายลาสุดจะปรากฏขึ้น
• เลือกภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวท่ีตองการ โดยใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือแปนลูกศร
• กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อกลับสูโหมดถายภาพ

ISO/WB

ปุมหมุนดานหนา

แสดงเฟรม
กอนหนา

แสดงเฟรม
ถัดไป

ปุม q 

20
100-0020L N

Wi-Fi

12:302016.01.01 12:302016.01.01

4
100-0004

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTOP
HD

Wi-Fi

2016.01.01 12:302016.01.01 12:30

ภาพน่ิง

ภาพเคลื่อนไหว

ปุมหมุนดานหลัง (o) ซูมเขา (p)/ดัชนี (q)

ปุมหมุนดานหนา (r) กอนหนา (t)/ถัดไป (s)
ฟงกชั่นน้ียังใชงานไดระหวางการดูภาพระยะใกล

แปนลูกศร
(FGHI)

ดูภาพแบบเฟรมเดียว: ถัดไป (I)/กอนหนา (H)/ระดับเสียงภาพที่แสดง 
(FG)
ดูภาพระยะใกล:  เลื่อนภาพ

ทานสามารถแสดงเฟรมถัดไป (I) หรือเฟรมกอนหนา 
(H) ระหวางการดูภาพระยะใกลได โดยกดปุม INFO

การดูภาพแบบดัชนี/My Clips/บนปฏิทิน: เนนสีท่ีภาพ

�a แสดงกรอบการซูม ใชระบบสัมผัสเพื่อเลือกตําแหนงของกรอบภาพแลว
กด a เพื่อซูมเขา หากตองการยกเลิก กด a

INFO ดูขอมูลภาพ

H เลือกภาพ (หนา 84)

Fn1 ปองกันภาพ (หนา 83)

  ลบภาพ (หนา 83)

Q ดูเมนู (ในการดูภาพบนปฏิทิน กดปุมน้ีเพื่อออกจากการดูภาพแบบ
เฟรมเดียว)

กาน Lever กระโดดไปขางหนาหรือกลับหลังไปสิบเฟรม
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    การแสดงดัชนีภาพ/การแสดงภาพบนปฏิทิน
• จากการดูภาพแบบเฟรมเดียว หมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ G เพื่อดูภาพแบบดัชนี หมุนไปเรื่อยๆ เพื่อ
ดูภาพ My Clips และดูภาพบนปฏิทิน

• หมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ a เพื่อกลับสูการดูภาพแบบเฟรมเดียว

Q

การแสดงดัชนีภาพ การแสดงภาพบน
ปฏิทิน

ดูภาพแบบเฟรมเดียว
20

100-0020L N

Wi-Fi

12:302016.01.01 12:302016.01.01 2112:302016.01.01 12:302016.01.01

2016.1
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 3 2 1 13 03 92 82 

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

42 32 22 12 02 91 81 

25 26 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7 

 28 29 30 31 1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

42 32 22 12 02 91 81 

25 26 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7 

c 11:24 MOV        FHD    30p

c 12:12 MOV     FHD    30p

c 11:23 MOV     FHD    30p

12:302016.01.01 12:302016.01.01

q

p

q

p

q

p
ดูภาพ My Clips*1

*1 ถาไดสราง My Clips ไวตั้งแตหน่ึงชุดขึ้นไป คลิปน้ันจะแสดงที่น่ี (หนา 70)

 การดูภาพน่ิง

   การดูภาพระยะใกล
ในการดูภาพแบบเฟรมเดียว ใหหมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ U เพื่อซูมเขา หมุนไปท่ี G เพื่อกลับสูการดู
ภาพแบบเฟรมเดียว

ซูม 2×

การดูภาพระยะใกล

ดูภาพแบบ
เฟรมเดียว

ซูม 14×

2x

qq

pp

20
100-0020L N

Wi-Fi

12:302016.01.01 12:302016.01.01 14x

 หมุนภาพ
เลือกวาจะหมุนภาพถายหรือไม

1 เปดดูภาพถายแลวกด Q

2 เลือก [หมุน] แลวกด Q

3 กด F เพื่อหมุนภาพทวนเข็มนาฬกา G เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬกา ภาพจะหมุน
ทุกครั้งที่กดปุม
• กด Q เพื่อจัดเก็บการตั้งคาและออก
• ภาพท่ีหมุนจะถูกจัดเก็บตามการวางแนวภาพปจจุบัน
• ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 3D และภาพที่ปองกันไว ไมสามารถหมุนได
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   สไลดโชว
ฟงกชั่นน้ีแสดงภาพท่ีเก็บไวในการดทีละรูปอยางตอเนื่อง

1 กด Q ระหวางการดูภาพแลวเลือก [m]
JPEG

m

ลบ
คำส่ังพิมพ์

กลับ ตั้งค่า

2 ปรับการตั้งคา

เร่ิม เริ่มสไลดโชว ภาพจะแสดงตามลําดับ โดยเริ่มจากภาพปจจุบันกอน

BGM ตั้งคา [Joy] หรือหมุน BGM [ปด]

สไลด กําหนดประเภทสไลดโชวท่ีจะดําเนินการ

ชวงแสดงภาพน่ิง เลือกระยะเวลาที่จะแสดงแตละสไลดตั้งแต 2 ถึง 10 วินาที

ชวงแสดงภาพ เลือก [ยาว] เพื่อรวมคลิปภาพเคลื่อนไหวแบบเต็มคลิปในสไลดโชว [ส้ัน] 
เพื่อรวมเฉพาะสวนเร่ิมตนของแตละคลิป

3 เลือก [เริ่ม] แลวกด Q
• สไลดโชวจะเริ่มข้ึน
• กด Q เพื่อหยุดสไลดโชว

 ปรับเสียง
กด FG ระหวางการแสดงสไลดโชวเพื่อปรับระดับเสียงโดยรวมของลําโพงกลอง กด HI ระหวาง
ท่ีตัวแสดงการปรับเสียงแสดงอยู เพื่อปรับสมดุลระหวางเสียงที่บันทึกพรอมภาพถายหรือภาพ
เคลื่อนไหวและเสียงเพลงประกอบ

 ปรับเสียง

สามารถปรับเสียงไดโดยกด F หรือ G ระหวางการดูภาพแบบ
เฟรมเดียวและภาพเคลื่อนไหว

00:00:02/00:00:14
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 การดูภาพเคล่ือนไหว

เลือกภาพเคลื่อนไหวแลวกดปุม Q เพื่อแสดงเมนูดูภาพ เลือก 
[ดูภาพเคลื่อนไหว] แลวกดปุม Q เพื่อเริ่มการดูภาพ กรอเดินหนา
และถอยหลังดวย H/I
กดปุม Q เพื่อหยุดพักการเลนไวชั่วคราว ขณะหยุดพักการเลน
ไวชั่วคราว ใช F เพื่อดูเฟรมแรกและ G เพื่อดูเฟรมสุดทาย ใช 
HI หรือปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อดูเฟรมแีรกๆ และเฟรมทายๆ 
กดปุม MENU เพื่อสิ้นสุดการเลน

m

วหไนอ่ลืคเพาภ

บัลก

 วหไนอ่ลืคเพาภดู

ลบ

าคง้ตั

นปังบแง่สัำค

สําหรับภาพเคล่ือนไหว 4 GB ขึ้นไป
สําหรับภาพเคลื่อนไหวท่ีมีขนาดไฟลเกิน 4 GB กด Q เพื่อแสดงเมนูตอไปนี้

[เลนตั้งแตเริ่มตน]: เลนภาพเคลื่อนไหวท่ีแยกเปนสวนไปตลอดจนจบ
[ดูภาพเคลื่อนไหว]:  เลนไฟลแยกกัน
[ลบรายการ n]:  ลบทุกสวนของภาพเคลื่อนไหวท่ีแยกเปนสวน
[ลบ]:  ลบไฟลแยกกัน

• ขอแนะนําใหใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรท่ีใหมาดวยเพื่อเปดดูภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร กอนจะ
เปดซอฟตแวรเปนครั้งแรก ใหเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรเสียกอน

 การปองกันภาพ

ปองกันภาพจากการลบโดยไมไดตั้งใจ แสดงภาพท่ีตองการปองกัน
แลวกด Q เพื่อแสดงเมนูดูภาพ เลือก [0] แลวกด Q จากนั้น
กด F หรือ G เพื่อปองกันภาพ ภาพท่ีปองกันไวจะแสดงดวย
ไอคอน 0 (ปองกัน) กด F หรือ G เพื่อลบการปองกันออก 
ทานยังสามารถปองกันภาพท่ีเลือกไวหลายภาพไดดวย
g "การเลือกภาพ ([0], [ลบภาพท่ีเลือก], 
[เลือกคําส่ังแบงปน])" (หนา 84)

20
100-0020L N4:3

Wi-Fi

2016.01.01 12:302016.01.01 12:30

ไอคอน 0 (ปองกัน)

• การฟอรแมทการดจะลบทุกภาพออกแมวาภาพจะถูกปองกันเอาไวก็ตาม

     การลบภาพ
แสดงภาพท่ีตองการจะลบแลวกดปุม  เลือก [ใช] แลวกดปุม Q 
ทานสามารถลบภาพไดโดยไมตองมีข้ันตอนการยืนยัน โดยเปลี่ยนการตั้งคาปุม g [ลบเร็ว] 
(หนา 110)

ปุม 

ลบ

ใช่
ไม่ใช่

ต้ังค่ากลับ
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     การเลือกภาพ ([0], [ลบภาพท่ีเลือก], [เลือกคําส่ังแบงปน])

ทานสามารถเลือกหลายภาพสําหรับ [0], [ลบภาพท่ีเลือก] หรือ 
[เลือกคําส่ังแบงปน] ได
กดปุม H ในหนาจอแสดงดัชนีภาพ (หนา 81) เพื่อเลือกภาพ 
ไอคอน v จะปรากฏขึ้นบนภาพ กดปุม H อีกครั้งเพื่อยกเลิกภาพ
ท่ีเลือกไว
กด Q เพื่อแสดงเมนู จากนั้นเลือกจาก [0], [ลบภาพท่ีเลือก] 
หรือ [เลือกคําส่ังแบงปน]

2016.01.01 12:30 21

 การต้ังคาลําดับการโอนภาพ ([คําส่ังแบงปน])
ทานสามารถเลือกภาพที่ตองการถายโอนไปยังสมารทโฟนไดลวงหนา ทานยังสามารถเรียกดู
เฉพาะภาพท่ีรวมอยูในลําดับการแชร ขณะเปดดูภาพท่ีตองการถายโอน กด Q เพื่อแสดงเมนู
ดูภาพ หลังเลือก [คําส่ังแบงปน] และกด Q แลว กด F หรือ G เพื่อตั้งคาลําดับการแชรภาพ
และแสดง h ยกเลิกลําดับการแชร์ไดโดยกด F หรือ G 
ทานสามารถเลือกภาพที่ตองการถายโอนลวงหนา และตั้งคาลําัดับการแชรท้ังหมดไดพรอมกัน 
g "การเลือกภาพ ([0], [ลบภาพท่ีเลือก], [เลือกคําส่ังแบงปน])" (หนา 84), "การถายโอน
ภาพไปยังสมารทโฟน" (หนา 132)

• ทานสามารถต้ังคาลําดับการแชรได 200 เฟรม 
• ลําดับการแชรไมสามารถมีภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว Motion JPEG (H, I หรือ y) 
รวมอยูได

   การบันทึกเสียง
เพ่ิมการบันทึกเสียง (นานสูงสุด 30 วินาที) ใหกับภาพถายปจจุบัน

1 แสดงภาพท่ีตองการจะเพิ่มการบันทึกเสียงแลวกด Q
• การบันทึกเสียงใชงานไมไดกับภาพท่ีปองกันไว
• การบันทึกเสียงใชกับเมนูดูภาพไดดวย

2 เลือก [R] แลวกด Q
• หากตองการออกโดยไมบันทึกเสียง เลือก [ไมใช]

JPEG

หมุน
R

แก้ไข JPEG

กลับ ตั้งค่า

เพ่ิมใน My Clips
คำส่ังแบ่งปัน

3 เลือก [R เริ่ม] แลวกด Q เพ่ือเริ่มบันทึก

4 กด Q เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
• ภาพท่ีมีการบันทึกเสียงจะมีไอคอน H กํากับไว
• หากตองการลบการบันทึกเสียง เลือก [ลบ] ในข้ันตอน 3

R

R เร่ิม
ไม่ใช่

ลบ

ต้ังค่ากลับ
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 การใชงานทัชสกรีน

ทานสามารถใชแผงควบคุมแบบทัชสกรีนเพ่ือจัดการภาพถายได

 ดูภาพเต็มเฟรม

การดูภาพเพ่ิมเติม
• เลื่อนน้ิวไปทางซายเพื่อดูเฟรมตอๆ ไป เลื่อนไปทางขวาเพ่ือดู
เฟรมกอนหนา

แสดงภาพซูม
• สัมผัสท่ีหนาจอเบาๆ เพื่อแสดงแถบเลื่อนและ P
• เลื่อนแถบเล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อซูมเขาหรือซูมออก
• ใชน้ิวเลื่อนหนาจอขณะซูมภาพเขา
• แตะ P เพื่อแสดงภาพแบบดัชนี 
แตะ Q อีกครั้งเพื่อดูภาพบนปฏิทินและดูภาพ My Clips

    การดูภาพแบบดัชนี/My Clips/บนปฏิทิน

ไปหนาถัดไป/หนากอนหนา
• เลื่อนน้ิวข้ึนเพ่ือดูหนาถัดไป เลื่อนน้ิวลงเพื่อดูหนากอนหนา
• ใช Q หรือ R เพื่อเลือกจํานวนภาพท่ีแสดง
• แตะ R หลายๆ ครั้งเพื่อกลับสูการดูภาพแบบเฟรมเดียว

S

การดูภาพ
• แตะที่ภาพเพื่อดูแบบเต็มเฟรม

การเลือกภาพและการปองกันภาพ
ในการดูภาพแบบเฟรมเดียว สัมผัสบนหนาจอเบาๆ เพื่อแสดงเมนูสัมผัส จากนั้นทานสามารถ
ใชงานกลองตามที่ตองการโดยสัมผัสท่ีไอคอนในเมนูสัมผัส

H เลือกภาพ ทานสามารถเลือกหลายภาพและลบภาพเปนกลุมได

h
สามารถตั้งคาภาพท่ีทานตองการแชรดวยสมารทโฟนได
g "การตั้งคาลําดับการโอนภาพ ([คําส่ังแบงปน])" (หนา 84)

0 ปองกันภาพถาย

• อยาแตะหนาจอดวยเล็บหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ
• ถุงมือและแผนปดจอภาพอาจแทรกแซงการทํางานของทัชสกรีน
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4
 การใชงานเมนูขั้นพื้นฐาน

เมนูประกอบดวยตัวเลือกการถายภาพและดูภาพท่ีไมไดแสดงดวย Live Control และชวยใหทาน
กําหนดการตั้งคาของกลองเพื่อการใชงานท่ีงายข้ึน

W ขอกําหนดเบ้ืองตนและตัวเลือกการถายภาพข้ันพ้ืนฐาน

X ตัวเลือกการถายภาพข้ันสูง

q ตัวเลือกการดูภาพและปรับแตงภาพ

c กําหนดคาการตั้งคากลอง (หนา 104)

d การตั้งคากลอง (เชน วันท่ีและภาษา)

 1 กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู

j

4:3
D

1

2

 1

j /Y /

 กด Q เพื่อยืนยันการตั้งคา

คําแนะนําในการใชงาน

กดปุม MENU เพื่อยอน
กลับไปหน่ึงหนาจอ

แถบ

  
• คําแนะนําจะแสดงขึ้นประมาณ 2 วินาทีหลังจากที่เลือกตัวเลือก
• กดปุม INFO เพื่อดูหรือซอนคําแนะนํา

2 ใช FG เพื่อเลือกแถบแลวกด Q

3 เลือกรายการโดยใช FG แลวกด Q เพ่ือแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่เลือก

1

2
HDR

 2

]

# RC Mode

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงขึ้น

ฟงกชั่น Q
1

2
HDR

]

# RC Mode

4 ใช FG เพื่อเลื่อนแถบสีไปท่ีตัวเลือกแลวกด Q เพ่ือเลือก
• กดปุม MENU หลายๆ ครั้งเพื่อออกจากเมนู

• สําหรับการตั้งคาเริ่มตนของแตละตัวเลือก โปรดดูท่ี "รายการเมนู" (หนา 158)

 ฟงกชั่นเมนู
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  การใชเมนูถายภาพ 1/เมนูถายภาพ 2

j

4:3
D

1

2

 1

j /Y /

เมนูถายภาพ 1 เมนูถายภาพ 2

W ตั้งคาการด (หนา 87)
รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง (หนา 88)
โหมดถายภาพ (หนา 89)
K (หนา 89)
มุมมองภาพ (หนา 58)
ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร (หนา 90)
j/Y/i (ถายภาพตอเนื่อง/
ตั้งเวลา/ การตั้งคาคั่นเวลา/ระยะเวลา) 
(หนา 56, 90, 91)

X ถายครอม (หนา 92)
HDR (หนา 95)
ชดเชยแสงหลายคา (หนา 96)
ชดเชยคียสโตน (หนา 97)
ปองกันการสั่นz/เงียบ[♥] (หนา 98)
ถายภาพความละเอียดสูง (หนา 99)
# RC Mode (หนา 99)

     การฟอรแมทการด (ต้ังคาการด)
ตองฟอรแมทการดกับกลองนี้กอนใชงานครั้งแรกหรือหลังใชงานกับกลองหรือคอมพิวเตอร
เครื่องอื่น
ขอมูลทั้งหมดที่เก็บไวในการด รวมทั้งภาพที่ปองกันไว จะถูกลบออกขณะที่ฟอรแมทการด 
เมื่อจะฟอรแมทการดที่ใชแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีภาพท่ีทานตองการเก็บไวในการด
แลว g "การดที่ใชงานได" (หนา 144)

1 เลือก [ตั้งคาการด] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q

2 เลือก [ฟอรแมท] แลวกด Q
ลบทั้งหมด
ฟอร์แมท

ต้ังค่าการ์ด

ต้ังค่ากลับ

3 เลือก [ใช] แลวกด Q
• การฟอรแมทถูกดําเนินการ

 การลบภาพท้ังหมด (ต้ังคาการด)
ภาพท่ีถายท้ังหมดจะถูกลบทิ้ง ภาพท่ีปองกันจะไมถูกลบทิ้ง

1 เลือก [ตั้งคาการด] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q

2 เลือก [ลบท้ังหมด] แลวกด Q

3 เลือก [ใช] แลวกด Q
• ภาพท้ังหมดจะถูกลบทิ้ง

ลบทั้งหมด
ฟอรแมท

ต้ังคาการด

กลับ ต้ังคา
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  การกลับสูการต้ังคาเร่ิมตน (รีเซ็ต)
สามารถคืนคาตางๆ ของกลองกลับสูการตั้งคาเริ่มตนไดโดยงาย

1 เลือก [รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q

2 เลือก [รีเซ็ต] แลวกด Q
• เลื่อนแถบสีไปท่ี [Reset] แลวกด I เพื่อเลือกประเภท
การตั้งคาใหม หากตองการตั้งคาทุกอยางใหมท้ังหมด ยกเวน 
เวลา วันท่ี และอื่นๆ ใหเนนสีท่ี [ท้ังหมด] แลวกด Q
g "รายการเมนู" (หนา 158)

3 เลือก [ใช] แลวกด Q

C1
C2
C3
C4

  การบันทึกการต้ังคารายการโปรด (เลือกโหมดกําหนดเอง)

การแกไขการต้ังคากําหนดเอง
สามารถบันทึกการตั้งคากลองปจจุบันไปท่ีคลังการตั้งคาท้ังสี่ ("เลือกโหมดกําหนดเอง") สามารถเรียกใช
การตั้งคาท่ีบันทึกไวโดยการหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C1, C2, C3 หรือ C4

1 ปรับการตั้งคาเพ่ือจัดเก็บ

2 เลือก [รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q

3 เลือกปลายทางที่ตองการ ([โหมดกําหนดเอง C1]–[โหมดกําหนดเอง C4]) 
แลวกด Q
• เลือก [ตั้งคา] เพื่อบันทึกการตั้งคาปจจุบัน เขียนทับขอมูลการตั้งคาปจจุบันท่ีอยูในคลัง
• หากตองการยกเลิกการบันทึก ใหเลือก [รีเซ็ต]

4 เลือก [ตั้งคา] แลวกด Q
• สามารถบันทึกการตั้งคาไปท่ี เลือกโหมดกําหนดเอง g "รายการเมนู" (หนา 158)
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   ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดถายภาพ)
ทานสามารถทําการปรับแยกสําหรับคอนทราสต ความคมชัด และตัวแปรอื่นๆ ในการตั้งคา 
[โหมดถายภาพ] (หนา 64) ความเปลี่ยนแปลงในแตละโหมดภาพนิ่งจะถูกจัดเก็บ

1 เลือก [โหมดถายภาพ] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
• กลองจะแสดงโหมดถายภาพท่ีสามารถใชงานไดในโหมด
ถายภาพและออกแบบภาพปจจุบัน j

4:3
D

1

2

 1

j /Y /

2 เลือกตัวเลือกดวย FG แลวกด Q

• กด I เพื่อดูรายละเอียดตัวเลือกที่ไฮไลทไว ไมสามารถใชงานรายละเอียดสําหรับตัวเลือกบางชนิด
• การเปลี่ยนแปลงคอนทราสตไมมีผลท่ีการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก [ปกติ]

% เคล็ดลับ
• ทานสามารถลดจํานวนตัวเลือกโหมดภาพนิ่งที่แสดงในเมนูได 

g [ตั้งคาโหมดภาพ] (หนา 107)

 คุณภาพของภาพ (K)
เลือกคุณภาพของภาพ ทานสามารถเลือกคุณภาพของภาพแยกกันสําหรับภาพถายและภาพ
เคลื่อนไหว เปนเชนเดียวกันกับรายการ [K] ในแผงควบคุมพิเศษ LV g "การเลือกคุณภาพ
ของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง)" (หนา 59), "การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพ
ของภาพเคลื่อนไหว)" (หนา 60)
• ทานสามารถเปล่ียนขนาดภาพ JPEG และอัตราสวนการบีบอัดรวมกัน และ [X] และ [W] จํานวน
พิกเซล [K ตั้งคา], [นับพิกเซล] g "การรวมกันระหวางขนาดภาพเคลื่อนไหวและอัตราการบีบ
อัด" (หนา 126)

• ทานสามารถเปล่ียนการรวมกันระหวางรูปแบบการบีบอัด/อัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหว เวลาบันทึก
คลิปภาพเคลื่อนไหว และเอฟเฟกตของการถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วได 
g "การตั้งคารายละเอียดภาพเคลื่อนไหว" (หนา 112)
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    ดิจิตอล ซูม (ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร)
เทเลคอนเวอรเตอรดิจิตอลใชสําหรับการซูมไกลกวาอัตราซูมปจจุบัน กลองจะบันทึกการครอบตัด
ตรงกึ่งกลาง การซูมเพิ่มข้ึนประมาณ 2×

1 เลือก [เปด] สําหรับ [ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร] ใน W เมนูถายภาพ 1

2 ภาพในจอภาพจะขยายใหญข้ึนสองเทา
• วัตถุจะถูกบันทึกตามที่ปรากฏในจอภาพ

• ดิจิตอล ซูมใชงานไมไดกับถายภาพซอน, ในโหมด PHOTO STORY หรือเมื่อเลือก T, s, f, 
w หรือ m ในโหมด Scene

• ฟงกชั่นน้ีใชงานไมไดเมื่อ [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว] อยูท่ี [เปด] ในโหมด n
• เมื่อแสดงภาพ RAW บริเวณท่ีมองเห็นไดในจอภาพจะระบุดวยกรอบ
• เปา AF จะลดลง

การต้ังคาระบบต้ังเวลาถายถาพ (j/Y)
ทานสามารถปรับแตงการทํางานของระบบตั้งเวลาถายภาพได

1 เลือก [j/Y/i] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q

D

2

1

j /Y /

1

4:3

j

2 เลือก [j/Y] แลวกด I

3 เลือก [YC] (กําหนดเอง) แลวกด I

4 ใช FG เพื่อเลือกรายการแลวกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคาแลวกด Q

เฟรม กําหนดจํานวนเฟรมท่ีจะถาย

Y ต้ังเวลาถาย กําหนดระยะเวลาหลังกดปุมชัตเตอรจนกระทั่งถายภาพ

ชวงเวลา กําหนดชวงเวลาถายภาพของเฟรมที่สองและเฟรมตอๆ มา

ออโตโฟกัสทุกเฟรม กําหนดวาจะโฟกัสอัตโนมัติกอนถายภาพแบบต้ังเวลาหรือไม
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   การถายภาพอัตโนมัติดวยชวงเวลาคงท่ี (i การถายภาพแบบ 
Time Lapse)
ทานสามารถต้ังคาใหกลองถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ ยังสามารถ
บันทึกเฟรมที่ถายหลายๆ เฟรมเปนภาพเคลื่อนไหวชุดเดียวไดดวย การตั้งคาน้ีใชงานไดในโหมด 
P, A, S และ M เทาน้ัน 

1 เลือก [j/Y/i] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q

D

2

1

j /Y /

1

4:3

j

2 เลือก [การตั้งคาคั่นเวลา/ระยะเวลา] แลวกด I

3 เลือก [เปด] แลวกด I และทําการตั้งคาดังตอไปนี้

เฟรม กําหนดจํานวนเฟรมท่ีจะถาย
เวลารอเร่ิมตน กําหนดระยะเวลารอกอนท่ีจะเริ่มถายภาพ

ชวงเวลา กําหนดชวงเวลาระหวางการถายแตละภาพกอนเริ่มถายภาพ

ภาพเคล่ือนไหวแบบ
ค่ันเวลา

กําหนดรูปแบบการบันทึกของลําดับเฟรม 
[ปด]: บันทึกแตละเฟรมเปนภาพน่ิง
[เปด]: บันทึกแตละเฟรมเปนภาพน่ิงพรอมทั้งสรางและบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวชุดเดียวจากลําดับเฟรม

ต้ังคาภาพยนตร
[รายละเอียดภาพเคลื่อนไหว]: เลือกขนาดสําหรับภาพเคลื่อนไหวแบบ
คั่นเวลา
[จํานวนเฟรม]: เลือกอัตราเกรมสําหรับภาพเคลื่อนไหวแบบค่ันเวลา

4 ถายภาพ
• กลองจะถายภาพแมเมื่อภาพไมอยูในโฟกัสหลังการโฟกัสอัตโนมัติ หากทานตองการแกไขตําแหนง
โฟกัส ใหถายภาพในโหมด MF

• [ดูภาพบันทึก] ทํางานเปนเวลา 0.5 วินาที
• หากระยะเวลากอนถายภาพหรือชวงเวลาถายภาพ อยางใดอยางหน่ึง ถูกตั้งไวท่ี 1 นาที 31 วินาทีข้ึน
ไป จอภาพและตัวกลองจะปดสวิตชการทํางานหลังจากผานไป 1 นาที กลองจะเปดสวิตชการทํางาน
โดยอัตโนมัติอีกครั้ง 10 วินาทีกอนถายภาพ หากจอภาพดับลง ใหกดปุมชัตเตอร เพื่อเปดจอภาพ
อีกครั้ง 

• หากตั้งโหมด AF อยู [C-AF] หรือ [C-AF+TR] การโฟกัสจะเปลี่ยนเปน [S-AF] โดยอัตโนมัติ
• ระบบสัมผัสถูกปดใชงานระหวางการถายภาพแบบ Time Lapse
• ใชงานไมไดกับการถายภาพ HDR
• ไมสามารถรวมการถายภาพแบบ Time Lapse เขากับการถายครอม, การถายภาพซอน และการ
ถายภาพโดยเปดหนากลองนาน, กําหนดเวลา หรือคอมโพสิตได

• แฟลชจะไมทํางานหากระยะเวลาชารจแฟลชนานกวาชวงเวลาระหวางการถายภาพแตละภาพ
• หากกลองปดสวิตชการทํางานอัตโนมัติในชวงเวลาระหวางการถายภาพแตละภาพ กลองจะเปดสวิตช
ตัวเองกอนท่ีจะถายภาพตอไป

• หากภาพน่ิงภาพใดไมไดรับการบันทึกอยางถูกตอง จะไมมีการสรางภาพเคลื่อนไหว Time Lapse ข้ึน
• หากพื้นท่ีในการดมีไมเพียงพอ ภาพเคลื่อนไหว Time Lapse จะไมไดรับการบันทึกไว
• สัญญาณขาออก HDMI ไมสามารถใชงานไดกับภาพเคลื่อนไหวถายดวยขนาด [4K] ใหเลือก 

[ตั้งคาภาพยนตร] > [รายละเอียดภาพเคลื่อนไหว]
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• การถายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิกหากมีการใชงานปุมใดปุมหน่ึงดังตอไปนี้ ปุมหมุน
ปรับโหมด ปุม MENU ปุม q ปุมปลดเลนส หรือเชื่อมตอสาย USB

• หากทานปดสวิตชกลอง การถายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิก
• หากแบตเตอรี่มีประจุเหลืออยูไมเพียงพอ การถายภาพอาจยุติลงกลางคัน ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ได
รับการชารจมาเปนอยางดีแลวกอนเริ่มถายภาพ 

• ข้ึนอยูกับระบบของคุณ คุณอาจไมสามารถรับชมภาพเคลื่อนไหว [4K] บนคอมพิวเตอรของคุณได 
ขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดท่ีเว็บไซตของ OLYMPUS

   การถายภาพตอเน่ืองเปนชุดดวยการต้ังคาท่ีตางกัน (ถายครอม)
"ถายครอม" หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอัตโนมัติในระหวางการถายภาพตอเนื่องเปนชุด
หรือลําดับภาพตอเนื่องเพื่อ "ครอม" คาปจจุบัน ทานสามารถจัดเก็บการตั้งคาถายครอมและปด
การถายครอม

1 เลือก [ถายครอม] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q
1

2
HDR

 2

]

# RC Mode

2 หลังเลือก [เปด] กด I แลวเลือกประเภทการถายครอม
• ในขณะท่ีเลือกการถายครอม t จะแสดงขึ้นในจอภาพ

AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT --

--
--

3f 1.0EV
A-- G--

Focus BKT --

3 กด I เลือกการตั้งคาสําหรับตัวแปรอยางเชน จํานวนภาพท่ีถาย แลวกดปุม Q
• กดปุม Q คางไวจนกระทั่งทานกลับมาท่ีจอภาพในข้ันตอนท่ี 1
• หากทานเลือก [ปด] ในข้ันตอนท่ี 2 การตั้งคาถายครอมจะถูกบันทึกไวและทานสามารถถายภาพ
ไดตามปกติ

• ใชงานไมไดในขณะถายภาพ HDR
• ใชงานไมไดขณะท่ีถายภาพแบบ Time Lapse
• ทานไมสามารถถายภาพระหวางการถายครอมหากมีเน้ือที่วางในการดหนวยความจําไมเพียงพอ
สําหรับจํานวนเฟรมท่ีเลือก
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 AE BKT (ถายครอม AE)
กลองจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงของแตละภาพที่ถาย สามารถเลือกจํานวนการปรับเปล่ียนไดจาก 0.3 EV, 
0.7 EV หรือ 1.0 EV ในโหมดถายภาพแบบเฟรมเดียว กลองจะถายหน่ึงภาพทุกครั้งที่กดปุมชัตเตอรลง
จนสุด ขณะท่ีในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายภาพตอไปเรื่อยๆ ตามลําดับขณะท่ีกดปุมชัตเตอรลง
จนสุด: ไมมีการเปลี่ยน ลบ บวก จํานวนภาพท่ีถาย: 2, 3, 5, หรือ 7

• ไฟแสดงสถานะ t จะเปลี่ยนเปนสีเขียวระหวางการถายครอม
• กลองปรับเปลี่ยนระดับแสงโดยเปลี่ยนคาเปดหนากลองและความเร็ว
ชัตเตอร (โหมด  P) ความเร็วชัตเตอร (โหมด A และ M) หรือคา
เปดหนากลอง (โหมด S) ถาเลือก [ท้ังหมด] สําหรับ 
[ISO อัตโนมัติ] ในโหมด M และ เลือก [AUTO] สําหรับ [ISO] 
อยางไรก็ตาม กลองจะปรับแตงคาแสงตามคาความไวแสง ISO

• กลองถายครอมคาท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับการชดเชยแสง
• ขนาดการเพิ่มข้ึนของการถายครอมจะเปลี่ยนแปลงตามคาท่ีเลือกไว
สําหรับ [ระดับคา EV] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)

AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT --

--
--

--
A-- G--

--

2f 0.7EV
2f 0.3EV

2f 1.0EV
3f 0.3EV
3f 0.7EV
3f 1.0EV

Focus BKT

 WB BKT (ถายครอม WB)
กลองจะสรางภาพสามภาพท่ีมีสมดุลแสงขาวตางกันโดยอัตโนมัติ (ปรับตามทิศทางสีท่ีระบุ) จากภาพที่
ถายครั้งเดียว โดยเริ่มจากคาสมดุลแสงขาวท่ีเลือกไวในปจจุบัน ถายครอม WB ใชงานไดในโหมด P, 
A, S และ M

• สมดุลแสงขาวอาจแตกตางกัน 2, 4 หรือ 6 สเต็ปในแตละแกน 
A – B (สีเหลืองอําพัน – สีฟา) และ G – M (สีเขียว – สีมวงแดง)

• กลองถายครอมคาท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับการชดเชยสมดุล
แสงขาว

A-B G-M

WB BKT

3f 4  3f 4 

 FL BKT (ถายครอม FL)
กลองจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงแฟลชในภาพสามภาพท่ีถาย (ไมมีการเปลี่ยนในภาพแรก เปนลบในภาพ
ท่ีสอง และเปนบวกในภาพท่ีสาม) ในการถายภาพแบบเฟรมเดียว กลองจะถายหน่ึงภาพทุกครั้งที่กดปุม
ชัตเตอร ในการถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายทุกภาพขณะที่กดปุมชัตเตอร

• ไฟแสดงสถานะ t จะเปลี่ยนเปนสีเขียวระหวางการถายครอม
• ขนาดการเพิ่มข้ึนของการถายครอมจะเปลี่ยนแปลงตามคาท่ีเลือกไว
สําหรับ [ระดับคา EV] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)

AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT --

--
--

--
A-- G--

Focus BKT --
3f 0.7EV
3f 0.3EV

3f 1.0EV
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 ISO BKT (ถายครอม ISO)
กลองจะเปลี่ยนแปลงความไวแสงในภาพสามภาพท่ีถายขณะกําหนดความเร็วชัตเตอรและคาเปด
หนากลองคงที่ สามารถเลือกจํานวนการปรับเปล่ียนไดจาก 0.3 EV, 0.7 EV หรือ 1.0 EV แตละครั้งที่
กดปุมชัตเตอร กลองจะถายสามภาพดวยความไวแสงท่ีตั้งคาไว (หรือใชการตั้งคาความไวแสงท่ีดีท่ีสุด
หากเลือกความไวแสงอัตโนมัติ) เมื่อถายภาพแรก การเปลี่ยนแปลงเปนลบในภาพท่ีสอง และการ
เปลี่ยนแปลงเปนบวกในภาพท่ีสาม

• ขนาดการเพิ่มข้ึนของการถายครอมจะไมเปลี่ยนแปลงตามคาท่ีเลือก
ไวสําหรับ [ระดับ ISO] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)

•  กลองจะถายครอมโดยไมคํานึงถึงขีดจํากัดบนท่ีตั้งคาไวดวย 
[ISO-Auto Set] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)

AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT --

--
--

--
A-- G--

Focus BKT --3f 0.7EV
3f 0.3EV

3f 1.0EV

 ART BKT (ถายครอม ART)

แตละครั้งที่ลั่นชัตเตอร กลองจะบันทึกภาพหลายภาพ โดยแตละภาพ
จะมีการตั้งคาอารทฟลเตอรตางกัน ทานสามารถเปดหรือปดถายครอม
อารทฟลเตอรแยกกันสําหรับโหมดภาพแตละโหมด
• การบันทึกอาจใชเวลาครูหน่ึง
• ART BKT ไมสามารถใชรวมกับ WB BKT หรือ ISO BKT

ART BKT

 Focus BKT (การถายภาพแบบครอมโฟกัส)

ถายภาพชุดดวยตําแหนงโฟกัสท่ีตางกัน โฟกัสเคลื่อนยาย
ไปไกลขึ้นอยางตอเนื่องจากตําแหนงเริ่มตนโฟกัส เลือกจํานวน
ของภาพถายโดยใช [กําหนดจํานวนภาพ] และปรับเปล่ียนระยะ
โฟกัสโดยใช [กําหนดสวนตางโฟกัส] เลือกคาท่ีนอยกวาสําหรับ 
[กําหนดสวนตางโฟกัส] เพื่อเปลี่ยนระยะโฟกัสใหแคบลง 
เมื่อคาเยอะขึ้นจะทําใหกวางข้ึนเชนกัน ถาคุณกําลังใชแฟลชที่
ไมไดมากับชุดแฟลชที่กําหนดให คุณสามารถระบุเวลาท่ีใชในการ
ชารจโดยการใชตัวเลือก [#เวลาชารจ]
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดและปลอยทันที การถายภาพจะดําเนิน
ตอไปจนกระทั่งจํานวนของภาพท่ีเลือกไวไดถายครบแลว 
หรือจนกวาจะกดปุมชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง
• โฟกัสการถายภาพคริอมอัตโนมัติจะใชงานไมไดกับเลนสมาตรฐาน
ท่ีมีขนาด 4 : 3

• โฟกัสการถายภาพคริอมอัตโนมัติส้ินสุดลง หากซูมหรือโฟกัส
ไดรับการปรับในชวงท่ีทําการถายภาพ

• การถายภาพส้ินสุดลงเมื่อโฟกัสไปถึงจุดอนันต
• จะถายภาพดวยโฟกัสการถายภาพครอมอัตโนมัติในโหมดไรเสียง
• ความเร็วซิงคของแฟลชสําหรับโฟกัสการถายภาพครอมอัตโนมัติ
จะอยูในลิมิต 1/20 วินาที หรือชากวา

• สําหรับการใชแฟลช ใหเลือก [อนุญาต] สําหรับ [การตั้งคาโหมด
ไมมีเสียง[♥]] > [โหมดแฟลช]

AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT --

--
--

--
A-- G--

Focus BKT --
3f 0.7EV

0 0 3

Focus BKT

3

10

1

30

Olympus
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    การถายภาพ HDR (ชวงไดนามิกสูง) 
กลองจะถายภาพหลายภาพ และนําภาพเหลาน้ันมารวมกันโดยอัตโนมัติใหเปนภาพ HDR 
นอกจากนี้ ทานยังสามารถถายภาพหลายภาพ และใชการถายภาพ HDR บนคอมพิวเตอรได 
(การถายภาพครอม HDR) การชดเชยแสงสามารถเลือกไดระหวาง [HDR1] และ [HDR2] ใน
โหมด P, A และ S ในโหมด M สามารถปรับระดับแสงสําหรับการถายภาพ HDR ไดตาม
ตองการ

1 เลือก [HDR] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q
1

2

 2

]

HDR

# RC Mode

2 เลือกชนิดการถายภาพ HDR แลวกดปุม Q

HDR1 กลองจะถายส่ีภาพ แตละภาพมีระดับแสงแตกตางกัน และภาพถายเหลาน้ีจะ
ถูกนํามารวมกันเปนภาพ HDR ภาพเดียวในกลอง 
HDR2 จะใหภาพท่ีนาประทับใจกวา HDR1 ความไวแสง ISO กําหนดไวท่ี 200 
นอกจากนี้ ความเร็วชัตเตอรชาสุดที่ใชไดคือ 1 วินาที และเปดรับแสงไดนาน
สุดคือ 4 วินาที

HDR2

3F 2.0EV กลองจะทําการถายภาพครอม HDR เลือกจํานวนภาพและความแตกตางของ
ระดับแสง
ไมมีการประมวลผลการถายภาพ HDR

5F 2.0EV
7F 2.0EV
3F 3.0EV
5F 3.0EV

3 ถายภาพ
• เมื่อทานกดปุมชัตเตอร กลองจะถายภาพตามจํานวนภาพท่ีกําหนดไวโดยอัตโนมัติ 

• ถาทานถายภาพดวยความเร็วชัตเตอรท่ีชาลง อาจมีจุดรบกวนที่สามารถสังเกตไดมากขึ้น
• ยึดกลองกับขาต้ังกลองหรือวัตถุอื่นท่ีมีความมั่นคง แลวถายภาพ
• ภาพถายท่ีแสดงในจอภาพหรือในชองมองภาพในขณะถายภาพจะแตกตางจากภาพถายท่ีผานการ
ประมวลผลเปนแบบ HDR

• ในกรณีของ [HDR1] และ [HDR2] ภาพถายท่ีผานการประมวลผลเปนแบบ HDR จะไดรับการ
บันทึกเปนไฟล JPEG เมื่อตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพไวท่ี [RAW] ภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ 
RAW+JPEG ภาพถายเพียงภาพเดียวท่ีบันทึกเปน RAW คือภาพที่มีระดับแสงเหมาะสม 

• ถาตั้งคาไวท่ี [HDR1]/[HDR2] โหมดภาพนิ่งจะถูกกําหนดไวท่ี [Natural] และการตั้งคาสีจะถูก
กําหนดไวท่ี [sRGB] [AF ตลอดเวลา] จะไมทํางาน

• ไมสามารถใชการถายภาพโดยใชแฟลช การถายภาพครอม การถายภาพซอนและการถายภาพแบบ 
Time Lapse พรอมกันกับการถายภาพ HDR ได
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   การบันทึกภาพซอนในภาพเดียว (ถายภาพซอน)
บันทึกภาพซอนในภาพเดียว โดยใชตัวเลือกปจจุบันท่ีเลือกสําหรับคุณภาพของภาพ

1 เลือก [ชดเชยแสงหลายคา] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q

2 ปรับการตั้งคา

เฟรม เลือก [2 เฟรม]

คาอัตโนมัติ

เมื่อตั้งไวท่ี [เปด] ความสวางของแตละเฟรมจะ
ถูกตั้งไวท่ี 1/2 และภาพจะถูกซอน เมื่อตั้งไวท่ี 
[ปด] ภาพจะถูกซอนดวยความสวางดั้งเดิมของ
แตละเฟรม

ภาพซอน

เมื่อตั้งไวท่ี [เปด] จะสามารถซอนภาพ RAW ท่ี
บันทึกในการดดวยการถายภาพซอนและจัดเก็บ
เปนภาพแยกตางหาก จํานวนภาพท่ีถายคือ 
หน่ึงภาพ

• a จะแสดงขึ้นในจอภาพขณะท่ีถายภาพซอนยังมีผลอยู

ชดเชยแสงหลายค่า

เฟรม
ค่าอัตโนมัติ
ภาพซ้อน ปิด

ปิด
ปิด

ต้ังค่ากลับ

250 F5.6

ISO
400

0.00.0 01:02:0301:02:03
3838P

3 ถายภาพ
•  a แสดงข้ึนเปนสีเขียวขณะท่ีการถายภาพเริ่มข้ึน
• กด  เพื่อลบภาพสุดทายท่ีถาย
• ภาพกอนหนาจะถูกวางซอนบนมุมมองผานเลนสเพื่อเปนตัวช้ีนําสําหรับการวางเฟรมภาพถาย
ตอไป

• กลองจะไมเขาสูโหมดหลับขณะท่ีถายภาพซอนยังคงมีผลอยู
• ภาพท่ีถายดวยกลองอื่นไมสามารถรวมอยูในถายภาพซอนได
• เมื่อตั้ง [ภาพซอน] ไวท่ี [เปด] ภาพท่ีแสดงข้ึนเมื่อภาพ RAW ถูกเลือกจะถูกสรางข้ึนดวยการตั้งคา
ขณะถายภาพ

• หากตองการตั้งคาฟงกชั่นถายภาพ ใหยกเลิกการถายภาพซอนกอน ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถ
ตั้งคาได

• การถายภาพซอนจะถูกยกเลิกจากภาพแรกโดยอัตโนมัติในสถานการณตอไปนี้
เมื่อปดสวิตชกลอง/เมื่อกดปุม q/เมื่อกดปุม MENU/เมื่อตั้งโหมดถายภาพไวท่ีโหมดอื่น
นอกเหนือจาก P, A, S, M/แบตเตอรี่หมด/เมื่อเชื่อมตอสายใดๆ กับกลอง

• เมื่อเลือกภาพ RAW ดวย [ภาพซอน] ภาพ JPEG สําหรับภาพท่ีบันทึกเปน RAW+JPEG จะแสดงขึ้น
• เมื่อถายภาพซอนโดยใชถายภาพครอม กลองจะใหความสําคัญกับการถายภาพซอน ขณะท่ีกําลัง
จัดเก็บภาพซอน การถายภาพซอนจะถูกตั้งคาใหมเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน 

% เคล็ดลับ
• หากตองการซอนภาพตั้งแต 3 เฟรมขึ้นไป เลือก RAW สําหรับ [K] และใชตัวเลือก [ภาพซอน] 
เพ่ือทําการถายภาพซอนซํ้าๆ กัน

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซอนภาพ RAW: g "การซอนภาพ" (หนา 102)
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การแกไขรูปทรงสี่เหล่ียมคางหมูในภาพและควบคุมทัศนมิติ หรือ 
perspective ( ชดเชยคียสโตน)
ใชการแกไขรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูในภาพ สําหรับภาพถายของตึกสูงจากดานลาง หรือแกไข
ผลของทัศนมิติ (Perspective) ท่ีเกินจริง การตั้งคาน้ีใชงานไดในโหมด P, A, S และ M เทาน้ัน

1 เลือก [On] สําหรับ [ชดเชยคียสโตน] ใน 
X เมนูถายภาพ 2

18mm

2 ปรับเอฟเฟกตในการแสดงผลและใสกรอบใหภาพ
• ใหปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังสําหรับการแกไขคียสโตน
• ใช FGHI เพื่อเลือกพื้นท่ีท่ีบันทึก
• กดปุม Q คางไว เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
• สามารถปรับรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร และตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ ขณะท่ีการชดเชยคียสโตน
กําลังสงผลอยู ดวยการกดปุม INFO เพื่อดูการแสดงผลที่ไมเกี่ยวของกับการปรับคาทดแทน
คียสโตน ในการกลับสูชดเชยคียสโตน ใหกดปุม INFO กระทั่งการปรับชดเชยคียสโตนปรากฏ

3 ถายภาพ
• ในการส้ินสุดชดเชยคียสโตน ใหเลือก [Off] สําหรับ [Keystone Comp.] ใน X เมนูถายภาพ 2

• เมื่อไดกําหนด [D (ชดเชยคียสโตน)] (หนา 75) ใหกับปุมโดยใช [Button Function] กดปุมท่ี
เลือกคางไวเพื่อสิ้นสุดการแกไขคียสโตน

• ภาพจะบันทึกเปนรูปแบบ RAW + JPEG เมื่อเลือก [RAW] สําหรับคุณภาพของภาพ
• ผลลัพธอาจไมไดตามที่ตองการกับเลนสเสริม
• บางตาํแหนง AF อาจอยูนอกพืน้ท่ีแสดงผล ข้ึนอยูกบัจาํนวนของการแกไข ไอคอน (g, h, i หรอื j) 
จะแสดงเมือ่กลองโฟกสัไปท่ีตาํแหนง AF นอกพืน้ท่ีแสดงผล

• ระหวางการถายภาพการปรับดิจิตอลจะไมสามารถใชงานส่ิงตอไปนี้ได: 
การถายภาพโดยเปดหนากลองนาน กําหนดเวลา หรือคอมโพสิท/การถายภาพตอเนื่อง/การถาย
ภาพครอม/HDR/ถายภาพซอน/ ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร/ภาพเคลื่อนไหว/โหมดโฟกัสอัตโนมัติ 
[C-AF] และ [C-AF+TR]/AF ตลอดเวลา/[e-Portrait] และโหมดภาพ ART/ตั้งเวลาถายแบบ
กําหนดเอง/พีคกิ้ง/ถายภาพความละเอียดสูง

• ถาหากเลือกระยะโฟกัสสําหรับ [ปองกันภาพส่ัน] หรือคุณกําลังใชเลนสท่ีมีขอมูลเลนสพรอม จะมีการ
ปรับแตงแกไขทันที เวนแต เมื่อใชเลนสของระบบ Micro Four Thirds หรือ Four Thirds ใหเลือก
ความยาวโฟกัสโดยใชตัวเลือก [Image Stabilizer] (หนา 55) option
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 การต้ังคาการถายภาพแบบปองกันการสั่น/ไรเสียง (ปองกันการสั่นz/
เงียบ[♥])
การตั้งคาการถายภาพแบบปองกันการสั่น/ไรเสียงไว ชวยใหทานสามารถเลือกการถายภาพแบบ
ปองกันการสั่นหรือแบบไรเสียงเมื่อใชการถายภาพตอเนื่องหรือตั้งเวลา (หนา 56)

1 เลือก [ปองกันการสั่นz/เงียบ[♥]] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q

2 เลือกรายการที่ทานตองการตั้งคา

ปองกันการสั่นz กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพดวยโหมดปองกันการสั่น เมื่อกําหนดชวงเวลาน้ีไว รายการจะถูก
ทําเครื่องหมาย z ในโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการ
ถายภาพแบบปองกันการสั่น ใหตั้งคาไปท่ี [ปด] ใชโหมดนี้เพื่อยับยั้งการ
ส่ันเล็กนอยที่เกิดจากการทํางานของชัตเตอร โหมดปองกันการสั่นใชงาน
ไดท้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง (หนา 56) และถายภาพดวยระบบตั้งเวลา 
(หนา 56)

เงียบ[♥] กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพดวยโหมดไรเสียง เมื่อกําหนดชวงเวลาน้ีไว รายการจะถูกทํา
เครื่องหมาย ♥ ในโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการถายภาพ
ไรเสียง ใหตั้งคาไปท่ี [ปด]

ลดเสียง[♥] ตั้งไปที่ [AUTO] เพื่อลดเสียงในการถายภาพโดยเปดรับแสงนานเม่ือใช
โหมดถายภาพไรเสียง ในระหวางการลดเสียงรบกวน อาจไดยินเสียงการ
ทํางานของชัตเตอร 

การต้ังคา
โหมดไมมีเสียง[♥]

เลือก [อนุญาต] หรือ [ไมอนุญาต] สําหรับแตละ [8], [AF แสงไฟ] 
และ [โหมดแฟลช]
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 การต้ังคาถายภาพความละเอียดสูง ( ถายภาพความละเอียดสูง)
เมื่อตั้งคาถายภาพความละเอียดสูง รายการจะถูกทําเครื่องหมาย h ในโหมดถายภาพตอเนื่อง/
ตั้งเวลา (หนา 56)

1 เลือก [ถายภาพความละเอียดสูง] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q

2 เลือกรายการที่ทานตองการตั้งคา

ถายภาพความละเอียด
สูง

กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพดวยโหมดความละเอียดสูง เมื่อกําหนดชวงเวลาน้ีไว h จะ
แสดงในโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการถายภาพ
ความละเอียดสูง ใหตั้งคาไปท่ี [ปด]

#เวลาชารจ กําหนดเวลารอใหแฟลชเสร็จสิ้นการชารจเมื่อใชแฟลชอื่นท่ีไมใชแฟลช
เฉพาะที่ใหมาดวย 

• จะถายภาพความละเอียดสูงในโหมดไรเสียง
• g "การใชงานแฟลช (การถายภาพโดยใชแฟลช)" (หนา 61)

 การถายภาพโดยใชแฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสาย
แฟลชที่ใหมาพรอมกลองและแฟลชแยกขายแบบที่มีโหมดรีโมทคอนโทรลและถูกออกแบบมา
ใหใชกับกลองนี้ได สามารถใชสําหรับการถายภาพกับแฟลชไรสายได g "การถายภาพโดยใช
แฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสาย" (หนา 147)
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 การใชเมนูแสดงภาพ

เมนูดูภาพ

m (หนา 82)
m
R

2

1

เมนูแสดงภาพ

แก้ไข

ลบคาปองกัน
คำส่ังพิมพ์

การเช่ือมตอกับสมารทโฟน

ต้ังค่ากลับ

เปิดR (หนา 100)
แกไข (หนา 100)
คําส่ังพิมพ (หนา 141)
ลบคาปองกัน (หนา 102)
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน (หนา 131)

  การหมุนภาพท่ีแสดงบนจอ (R)
เมื่อตั้งคาไวท่ี [เปด] ภาพท่ีถายในแนวต้ังจะหมุนมาแสดงในแนวต้ังเองโดยอัตโนมัติ

  การแกไขภาพน่ิง
สามารถแกไขภาพท่ีบันทึกไวและจัดเก็บเปนภาพใหม

1 เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q

2 ใช FG เพื่อเลือก [เลือกภาพ] แลวกด Q

3 ใช HI เพื่อเลือกภาพที่จะแกไขแลวกด Q
• [แกไขภาพ RAW] จะแสดงขึ้นหากภาพเปนภาพ RAW และ [แกไข JPEG] หากเปนภาพ JPEG 
หากภาพบันทึกดวยรูปแบบ RAW+JPEG ท้ัง [แกไขภาพ RAW] และ [แกไข JPEG] จะแสดง
ข้ึน เลือกเมนูสําหรับภาพท่ีจะแกไข

 4 เลือก [แกไขภาพ RAW] หรือ [แกไข JPEG] แลวกด Q

 แกไขภาพ 
RAW 

สรางสําเนา JPEG ของภาพ RAW ท่ีแกไขตามการตั้งคา

ปจจุบัน สําเนา JPEG ถูกประมวลผลโดยใชการตั้งคาปจจุบันของกลอง 
ปรับการตั้งคากลองกอนเลือกตัวเลือกนี้

กําหนดเอง1 สามารถทําการแกไขขณะเปลี่ยนการตั้งคาบนจอภาพ ทาน
สามารถจัดเก็บการตั้งคาท่ีใชกําหนดเอง2

ART BKT ภาพจะถูกแกไขโดยใชการตั้งคาสําหรับฟลเตอรศิลปะที่เลือก
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 แกไข JPEG 

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
 [ปรับเงาแสง]: เพิ่มแสงวัตถุยอนแสงท่ีมืด
 [แกตาแดง]: ลดการเกิดตาแดงในขณะถายภาพโดยใชแฟลช
[P]: ใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือดานหลัง 
(o)เพื่อเลือกขนาดการตัดขอบภาพและใช 
FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงการตัดขอบ

O ต้ังคา

 [มุมภาพ]: เปลี่ยนสัดสวนภาพจาก 4:3 (มาตรฐาน) เปน [3:2], [16:9], [1:1] หรือ 
[3:4] หลังเปลี่ยนสัดสวนภาพ ใช FGHI เพื่อระบุตําแหนงการตัดขอบภาพ
[ถายภาพขาวดํา]: สรางภาพสีขาวดํา
[ซีเปย]: สรางภาพโทนสีซีเปย
[ความอิ่มสี]: ตั้งคาความลึกของสี ปรับความอิ่มสีโดยตรวจสอบภาพบนหนาจอ
[Q]: แปลงขนาดไฟลภาพเปน 1280 × 960, 640 × 480 หรือ 320 × 240 
ภาพท่ีมีสัดสวนภาพนอกเหนือจาก 4:3 (มาตรฐาน) จะถูกแปลงเปนขนาดไฟลภาพ
ท่ีใกลเคียงที่สุด
[ภาพบุคคล HDTV]: ทําใหผิวดูเรียบเนียนและโปรงแสง 
ทานอาจไมสามารถชดเชยแสงใหกับบางภาพได หากการคนหาใบหนาในภาพ
ลมเหลว

5 เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา กด Q
• การตั้งคาจะถูกนําไปใชกับภาพ

6 เลือก [ใช] แลวกด Q
• ภาพท่ีแกไขจะถูกจัดเก็บไวในการด

• ภาพ 3D ภาพเคลื่อนไหว และไฟลท่ีจัดเก็บไวชั่วคราวสําหรับ PHOTO STORY ไมสามารถแกไขได
• การแกไขตาแดงอาจไมไดผลกับบางภาพ
• การแกไขภาพ JPEG ไมสามารถทําไดในกรณีตอไปนี้

เมื่อประมวลผลภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อมีท่ีวางในการดหนวยความจําไมเพียงพอ เมื่อบันทึก
ภาพดวยกลองอื่น

• ขณะทําการเปลี่ยนขนาด ([Q]) ภาพ ทานไมสามารถเลือกจํานวนพิกเซลสูงกวาจํานวนพิกเซลเมื่อ
บันทึกภาพไวแตแรก

• [P] และ [มุมภาพ] สามารถใชเพื่อแกไขภาพท่ีมีสัดสวน 4:3 (มาตรฐาน) เทาน้ัน
• เมื่อเลือก [ART] สําหรับโหมดถายภาพ จะล็อค [พื้นท่ีสี] ไวท่ี [sRGB]
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  การซอนภาพ
ภาพ RAW ถายดวยกลองสามารถซอนไดสูงสุด 3 เฟรมและจัดเก็บเปนภาพแยกตางหาก 
ภาพจะถูกจัดเก็บไวโดยมีการตั้งโหมดบันทึกไวขณะท่ีจัดเก็บภาพ (หากเลือก [RAW] ไว สําเนาภาพจะ
ถูกจัดเก็บในรูปแบบ [YN+RAW])

1 เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q

2 ใช FG เพื่อเลือก [ภาพซอน] แลวกด Q

3 เลือกจํานวนภาพในการซอนแลวกด Q

4 ใช FGHI เพื่อเลือกภาพ RAW ท่ีจะใชในการซอน
ภาพ
• เมื่อเลือกภาพตามจํานวนท่ีระบุในข้ันตอน 3 ภาพซอนจะแสดง
ข้ึน

RAW RAW RAW

RAW

RAW RAW RAW

ภาพซอน

ต้ังค่ากลับ

5 ปรับอัตราการขยาย
• ใช HI เพื่อเลือกภาพและใช FG เพื่อปรับอัตราการขยาย
• สามารถปรับอัตราการขยายในชวงตั้งแต 0.1 – 2.0 ตรวจสอบ
ผลลัพธบนจอภาพ

ภาพซอน

×1.5×1.5×0.3 ×0.5

ต้ังค่ากลับ

6 กด Q กลองโตตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก [ใช] แลวกด Q

% เคล็ดลับ
• หากตองการซอนภาพ 4 เฟรมขึ้นไป ใหจัดเก็บภาพซอนเปนไฟล RAW แลใช [ภาพซอน] ซํ้าๆ กัน

  การบันทึกเสียง
เพ่ิมการบันทึกเสียง (นานสูงสุด 30 วินาที) ใหกับภาพถายปจจุบัน
น่ีเปนฟงกชั่นเดียวกันกับ [R] ในระหวางการดูภาพ (หนา 84)

  การยกเลิกการปองกันภาพท้ังหมด
ฟงกชั่นน้ีชวยใหทานยกเลิกการปองกันหลายๆ ภาพในคราวเดียวกัน

1 เลือก [ลบคาปองกัน] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q

2 เลือก [ใช] แลวกด Q
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  การใชเมนูต้ังคา

ใชเมนูตั้งคา d เพื่อตั้งคาฟงกชั่นพ้ืนฐานของกลอง
--.--.-- --:--X

j±0 k±02

1

0.5
 Wi-Fi

c 

W

ตัวเลือก คําอธิบาย g

X 
(ตั้งคาวันท่ี/
เวลา)

ตั้งนาฬกาของกลอง
18 

  W (เปลี่ยน
ภาษาท่ีแสดง)

ทานสามารถเปล่ียนภาษาท่ีใชสําหรับการแสดงผลบนหนาจอและขอความ
ผิดพลาดจากภาษาอังกฤษเปนภาษาอื่น —

  i (ปรับ
ความสวาง
หนาจอ)

ทานสามารถปรับความสวางและอุณหภูมิสี
ของจอภาพ การปรับอุณหภูมิสีจะมีผลตอ
การแสดงจอภาพขณะเปดดูภาพเทาน้ัน ใช 
HI เพื่อเเลื่อนแถบสีไปท่ี j (อุณหภูมิสี) 
หรือ k (ความสวาง) และ FG เพื่อ
ปรับคา
กดปุม INFO เพื่อสลับการแสดงสีบน
จอภาพระหวาง [Natural] และ [Vivid]

-2
j

+1
k

Vivid       Natural

ต้ังค่ากลับ

—

 ดูภาพบันทึก เลือกวาจะแสดงภาพทันทีหลังถายภาพหรือไมและแสดงนานเทาใด ตัวเลือก
น้ีมีประโยชนสําหรับการตรวจสอบภาพที่เพิ่งถายไปอยางคราวๆ เมื่อกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงขณะตรวจสอบภาพ ทานจะสามารถกลับสูการถายภาพ
ไดทันที
[0.3วินาที] – [20วินาที]: เลือกจํานวนวินาทีท่ีจะแสดงแตละภาพ
[ปด]: ภาพท่ีบันทึกไปยังการดจะไมแสดงบนหนาจอ
[AUTOq]: แสดงภาพท่ีกําลังบันทึก แลวสลับเปนโหมดดูภาพ ตัวเลือกนี้มี
ประโยชนสําหรับการลบภาพหลังจากที่ตรวจสอบแลว

—

การต้ังคา 
Wi-Fi

ตั้งคากลองใหเชื่อมตอกับสมารทโฟนดวยการเชื่อมตอ LAN ไรสาย โดยใช
ฟงกชั่นไรสายในกลอง 131

c เมนู 
แสดงภาพ    

เลือกวาจะแสดงเมนูกําหนดเองหรือไม —

 เฟริมแวร เวอรชั่นเฟรมแวรผลิตภัณฑของทานจะแสดงบนหนาจอ เมื่อทานสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับกลองของทานหรืออุปกรณเสริม หรือเมื่อทานตองการ
ดาวนโหลดซอฟตแวร ทานจะตองระบุเวอรชั่นของผลิตภัณฑท่ีกําลังใชอยู

—
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  การใชงานเมนูกําหนดเอง
สามารถกําหนดการตั้งคากลองไดโดยใช c เมนูกําหนดเอง

เมนูกําหนดเอง

R AF/MF (หนา 104)

S
T
U
V
W
X

2

1 R AF/MF

j
Disp/8/PC
Exp/p/ISO
#
K/ /WB

S ปุม/หมุน (หนา 105)
T กดถาย/j/ปองกันภาพส่ัน (หนา 106)
U Disp/8/PC (หนา 106)
V Exp/p/ISO (หนา 108)
W #ตั้งคาเอง (หนา 109)
X K/สี/WB (หนา 110)
Y บันทึก/ลบ (หนา 110)
Z ภาพเคลื่อนไหว (หนา 112)
b EVF ในตัว (หนา 113)
k Kยูติลิตี่ (หนา 114)

R AF/MF
ตัวเลือก คําอธิบาย g

AF โหมด เลือก AF โหมด คุณสามารถแยกตั้งคาวิธีการโฟกัสสําหรับ
โหมดการถายภาพและโหมด n 52

AF ตลอดเวลา หากเลือก [เปด] ไว กลองจะโฟกัสอยางตอเนื่องแมเมื่อไมไดกดปุม 
ชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง ใชงานไมไดเมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds —

 AEL/AFL กําหนดคาล็อค AF และ AE 115

รีเซ็ตเลนส เมื่อตั้งไวท่ี [ปด] ตําแหนงโฟกัสของเลนส จะไมถูกตั้งคาใหมแม
เมื่อปดสวิตชกลอง เมื่อตั้งไวท่ี [เปด] โฟกัสของเลนสเพาเวอรซูม
จะถูกตั้งคาใหมดวยเชนกัน

—

โฟกัส BULB/TIME ทานสามารถเปล่ียนตําแหนงโฟกัสขณะรับแสงไดโดยใชโฟกัสดวย
ตัวเอง (MF) เมื่อตั้งไวท่ี [ปด] วงแหวนปรับโฟกัสจะไมหมุน —

วงแหวนโฟกัส ทานสามารถกําหนดวาจะใหเลนสปรับตามจุดโฟกัสอยางไร 
โดยเลือกทิศทางการหมุนของวงแหวนปรับโฟกัส —

MF ชวยปรับ เมื่อตั้งคาไปท่ี [เปด] ทานสามารถสลับเปนซูมภาพหรือพีคกิ้งใน
โหมดปรับโฟกัสเองโดยอัตโนมัติโดยหมุนวงแหวนปรับโฟกัส 115

  Pต้ังคาปกติ เลือกตําแหนงเปา AF ท่ีจะจัดเก็บเปนตําแหนงหลัก p จะปรากฏ
ข้ึนในหนาจอแสดงการเลือกเปา AF ขณะท่ีทานเลือกตําแหนงหลัก —

 AF แสงไฟ เลือก [ปด] เพื่อปดการใชงาน ไฟชวยโฟกัส —

�I โฟกัสใบหนา  คุณสามารถเลือกวาจะใหความสําคัญท่ีใบหนาหรือที่ดวงตาใน
โหมด AF 48

พ่ืนที่AF โฟกัส หากเลือก [ปด] ไว กรอบเปา AF จะไมแสดงข้ึนในระหวาง
การยืนยัน —

MENU  c  R
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ตัวเลือก คําอธิบาย g

  แผนกําหนดเปา AF ถาเลือก [เปด] เปาหมาย AF กําหนดตําแหนงไดโดยแตะบน
หนาจอในระหวางท่ีทําการถายรูปโดยชองมองภาพ แตะหนาจอและ
เลื่อนน้ิวไปยังตําแหนงเปา AF
• แตะสองครั้งที่หนาจอเพื่อเปดหรือปด [แผนกําหนดเปา AF]
• [แผนกําหนดเปา AF] สามารถใชกับ AF กรอบการซูม (หนา 49)

—

MF Clutch เลือก [ปดการใชงาน] เพื่อปองกัน MF clutch และโฟกัสการ
ถายภาพท่ีกําลังใชแมนวลโฟกัส เพื่อการโฟกัสดวยตนเอง ใหเลื่อน
วงแหวนโฟกัสไปดานหนา

52

S ปุม/หมุน
ตัวเลือก คําอธิบาย g

 ฟงกชันปุม เลือกฟงกชั่นท่ีกําหนดใหกับปุมท่ีเลือก

74[U ฟงกชั่น], [V ฟงกชั่น], [R ฟงกชั่น], [a ฟงกชั่น], 
[z ฟงกชั่น], [I ฟงกชั่น], [G ฟงกชั่น], [n ฟงกชั่น], 
[l ฟงกชั่น]

 ปรับฟงกชั่น ทานสามารถเปล่ียนฟงกชั่นของปุมหมุนดานหนาและปุมหมุน
ดานหลัง
• ถากําหนด [F] ไปยังปุมหมุนดานหนาและดานหลัง สามารถปรับ
การชดเชยคาแสงไปถึง ±5 EV (รองรับข้ันตอนท่ี 1/2 และ 1 EV 
ดวย)

—

ชี้คาท่ีปรับ เลือกทิศทางการหมุนของปุมหมุนเพ่ือปรับความเร็วชัตเตอรหรือ
คาเปดหนากลอง เปลี่ยนทิศทางของการเปลี่ยนโปรแกรม —

F ฟงกชั่นของ
แปนหมุน

สามารถใชปุมหมุนชดเชยคาแสงสําหรับการชดเชยคาแสงแฟลช
• ถาเลือก [w] สําหรับ [F ฟงกชั่นของแปนหมุน] 
สามารถกําหนด [ปรับฟงกชั่น]

—

 ฟงกชันแปนเลือก
โหมด 

เลือกฟงกชั่นท่ีกําหนดไวท่ีตําแหนง C3 และ C4 บนปุมหมุนปรับ
โหมด เลือกจากเนื้อเรื่องภาพถาย โหมด Scene และกําหนดเอง

116, 
118

MENU  c  S
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T กดถาย/j/ปองกันภาพส่ัน
ตัวเลือก คําอธิบาย g

Rls ลําดับ S หากเลือก [เปด] ไว จะสามารถลั่นชัตเตอรไดแมเมื่อกลองไมอยูใน
โฟกัส สามารถตั้งคาตัวเลือกนี้แยกกันสําหรับโหมด S-AF (หนา 52) 
และ C-AF (หนา 52)

—
Rls ลําดับ C 

j L fps 

เลือกอัตราการเลื่อนเฟรมไปขางหนาสําหรับ [S], [T] , [l] 
และ [k] ตัวเลขคือคาประมาณสูงสุด 56, 57

j H fps 

♥j L fps

♥j H fps

ปองกันภาพส่ัน เปดใชงานปองกันภาพส่ันสําหรับการถายภาพน่ิงและการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวตามลําดับ 55

j ปองกันภาพส่ัน เปดใชงาน/ปดใชงานปองกันภาพส่ันสําหรับการถายภาพตอเนื่อง —

กดชัตเตอรคร่ึงหนึ่ง
เปด IS 

ถาตั้งไวท่ี [ปด] ฟงกชั่น IS (ปองกันภาพส่ัน) จะไมทํางานขณะท่ี
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง —

ปองกันภาพส่ันที่
เลนส 

หากเลือก [เปด] ไว กลองจะใหความสําคัญกับการทํางานของ
ฟงกชั่นของเลนสเมื่อใชเลนสมีฟงกชั่นปองกันภาพส่ัน
• ตัวเลือกนี้ไมสงผลใดๆ ตอเลนสท่ีมาพรอมกับสวิตชปองกันการสั่น

—

 หนวงเวลาล่ันชตัเตอร หากเลือก [ส้ัน] ไว จะสามารถลดระยะเวลาระหวางการกดปุม
ชัตเตอรลงจนสุดและการถายภาพใหส้ันลงได
• การทําเชนน้ีจะทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่ส้ันลง นอกจากนี้ 
ควรระมัดระวังไมใหกลองไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรงขณะใช
งาน แรงกระแทกดังกลาวอาจเปนเหตุใหจอภาพหยุดแสดงผล
วัตถุ หากเกิดเหตุการณเชนน้ี ใหปดและเปดสวิตชกลองใหมอีก
ครั้ง

—

U Disp/8/PC
ตัวเลือก คําอธิบาย g

  HDMI [HDMI Out]: การเลือกรูปแบบสัญญาณวิดีโอดิจิตอลสําหรับ
เชื่อมตอกับทีวีดวยสาย HDMI
[ควบคุมHDMI]: เลือก [เปด] เพื่อใหสามารถส่ังงานกลองดวย
รีโมทสําหรับทีวีท่ีรองรับการควบคุม HDMI
ตัวเลือกนี้จะมีผลเมื่อรูปภาพแสดงบนทีวี

121

 วีดีโอเอาท เลือกมาตรฐานวิดีโอ ([NTSC] หรือ [PAL]) ท่ีใชในประเทศหรือ
ภูมิภาคของทาน 121

MENU  c  T

MENU  c  U



107TH

ฟ
งก
ช
ั่น
เม
น
ู (เม

นู
ก
ําห
น
ด
เอง)

4

ตัวเลือก คําอธิบาย g

 K/ต้ังคาควบคุม เลือกการควบคุมท่ีแสดงในโหมดถายภาพแตละโหมด

การควบคุม

โหมดถายภาพ

A P/A/
S/M

SCN 
(C4)

Live Control (หนา 51)   

Live SCP (หนา 50)   

Live Guide (หนา 32)  – –

เมนู Scene – – 

กดปุม INFO เพื่อสลับเน้ือหาบนหนาจอ

123

 G/ต้ังคาคําแนะนํา เลือกขอมูลที่จะแสดงเมื่อกดปุม INFO
[q คําแนะนํา]: เลือกขอมูลที่จะแสดงในการดูภาพเต็มเฟรม
[LV-Info]: เลือกขอมูลจะแสดงเมื่อกลองอยูในโหมดถายภาพ
[Gการตั้งคา]: เลือกขอมูลที่จะแสดงในการดูภาพแบบดัชนี 
"My Clips" และบนปฏิทิน

124, 
125

 แสดงเสนตาราง เลือก [w], [x], [y], [X] หรือ [x] เพื่อแสดงเสนตาราง
บนจอภาพ —

 ต้ังคาโหมดภาพ แสดงเฉพาะโหมดภาพนิ่งที่เลือกเทาน้ันเมื่อเลือกโหมดภาพนิ่งไว —

 การต้ังคา
ฮิสโตแกรม 

[ไฮไลท]: เลือกขอบเขตดานลางสําหรับการแสดงแสงจา
[เงา]: เลือกขอบเขตดานบนสําหรับการแสดงเงามืด 124

คําแนะนําโหมด เลือก [เปด] เพื่อแสดงความชวยเหลือสําหรับโหมดที่ถูกเลือกโดย
การหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปยังการตั้งคาใหม 24

 Live View Boost ใชเพื่อตรวจสอบวัตถุหรือจัดองคประกอบภาพ ในกรณีใชงานในท่ี
แสงนอย
ในโหมด M ทานสามารถใชการตั้งคาน้ีเมื่อถายภาพแบบ BULB/
TIME และ Live Composite
[ON1]: ใหความสําคัญกับความราบรื่นของการแสดงผล
[ON2]: ใหความสําคัญกับการมองเห็นภาพในสภาพแสงมืด ซึ่งจะ
ทําใหการตอบสนองตอการทํางานของปุมบนกลองชาลง

—

 จํานวนเฟรม เลือก [สูง] เพื่อลดระยะเวลารอของเฟรม อยางไรก็ตาม คุณภาพ
ของภาพอาจลดลง —

โหมดภาพพิเศษ LV [mode1]: ฟลเตอรเอฟเฟกตแสดงข้ึนตลอดเวลา
[mode2]: การแสดงผลที่ราบรื่นจะสงผลกอน ขณะท่ีกดปุมชัตเตอร
ลงครึ่งทาง อาจสงผลตอการดูตัวอยางคุณภาพของฟลเตอรอารท

—

 ลดภาพกะพริบ ลดผลของแสงวูบวาบภายใตแสงสวางบางชนิด รวมทั้งหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เมื่อแสงวูบวาบไมลดลงดวยการตั้งคา [อัตโนมัต] 
ใหตั้งคาไปท่ี [50Hz] หรือ [60Hz] ตามความถี่กระแสไฟฟาใน
ภูมิภาคที่มีการใชงานกลอง

—

 U Disp/8/PC MENU  c  U
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ตัวเลือก คําอธิบาย g

 โหมดขยายภาพ LV [mode1]: การซูมถูกยกเลิกเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
[mode2]: การซูมไมถูกยกเลิกเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง 49

  zล็อค หากเลือก [เปด] ไว การตรวจสอบภาพจะสลับระหวางล็อคและ
ปลดล็อคทุกครั้งที่กดปุมซึ่งบันทึกไวสําหรับการตรวจสอบภาพ —

 การต้ังคาพีคก้ิง ทานสามารถเปล่ียนสีและความเขมของการปรับเนนขอบภาพ —

ไฟจอ LCD หากไมมีการดําเนินการใดๆ ในระยะเวลาที่กําหนด แสงพ้ืนหลังจะ
หรี่ลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ แสงพ้ืนหลังจะไมหรี่ลงหาก
เลือก [Hold] ไว

—

 Sleep กลองจะเขาสูโหมดหลับ (ประหยัดพลังงาน) หากไมมีการดําเนิน
การใดๆ ในระยะเวลาที่กําหนด สามารถเปดใชงานกลองอีกครั้งดวย
การกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง

—

ปดกลองอัตโนมัติ เมื่ออยูในโหมดหลับ กลองจะปดสวิตชเองอัตโนมัติหลังจากถึงเวลา
ท่ีกําหนดไว —

   8 (เสียงปบ) เมื่อตั้งคาไปท่ี [ปด] ทานสามารถปดเสียงปบท่ีดังขึ้นขณะล็อค
โฟกัสดวยการกดปุมชัตเตอร —

 โหมด USB เลือกโหมดสําหรับการเชื่อมตอกลองไปยังคอมพิวเตอรหรือ
เครื่องพิมพ เลือก [อัตโนมัติ] เพื่อแสดงตัวเลือกโหมด USB 
ทุกครั้งที่กลองทําการเชื่อมตอ

—

 การต้ังคามัลติฟงกชัน่ เลือกรายการที่จะใชในโหมดหลายฟงกชั่น —

เรียกดูเมนู ตั้งคา [เรียกดู] เพื่อแสดงเคอรเซอรท่ีตําแหนงสุดทายของการ
ทํางานเม่ือทานแสดงเมนู ตําแหนงเคอรเซอรจะถูกเก็บไวแมเมื่อ
ทานปดกลอง

—

V Exp/p/ISO
ตัวเลือก คําอธิบาย g

ระดับคา EV เลือกขนาดการเพิ่มข้ึนท่ีจะใชเมื่อเลือกความเร็วชัตเตอร คาเปด
หนากลอง ชดเชยแสง และตัวแปรแสงอ่ืนๆ —

 ลดนอยส ฟงกชั่นน้ีลดจุดรบกวนที่เกิดข้ึนขณะเปดหนากลองนานๆ
[อัตโนมัต]: กลองจะทําการลดจุดรบกวนที่ความเร็วชัตเตอรชา 
หรือเมื่ออุณหภูมิภายในกลองเพิ่มสูงขึ้น
[เปด]: ลดจุดรบกวนทุกภาพที่ถาย
[ปด]: ปดการลดจุดรบกวน
• เวลาท่ีจําเปนในการลดจุดรบกวนแสดงอยูบนจอ
• [ปด] จะถูกเลือกอัตโนมัติในชวงท่ีถายภาพตอเนื่อง
• ฟงกชั่นน้ีอาจไมทํางานอยางมีประสิทธิภาพในบางสภาวะการ
ถายภาพหรือกับวัตถุบางชนิด

29

MENU  c  V

 U Disp/8/PC MENU  c  U
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ตัวเลือก คําอธิบาย g

ฟวลเตอรนอยส เลือกจํานวนการลดจุดรบกวนเมื่อตั้งความไวแสง ISO ไวท่ีสูง —

ISO ตั้งคาความไวแสง ISO 45

ระดับ ISO เลือกการเพิ่มข้ึนท่ีมีสําหรับการเลือกความไวแสง ISO —

เซ็ท ISO อัตโนมัติ เลือกขีดจํากัดสูงสุดและคาเริ่มตนท่ีจะใชสําหรับความไวแสง ISO 
เมื่อเลือก [อัตโนมัต] ไวสําหรับ ISO
[คาสูงสุด]: เลือกขีดจํากัดบนสําหรับการเลือกความไวแสง ISO 
อัตโนมัติ
[คาตั้งตน]: เลือกคาเริ่มตนสําหรับการเลือกความไวแสง ISO 
อัตโนมัติ

—

ISO อัตโนมัต เลือกโหมดถายภาพซ่ึงมีความไวแสง ISO [Auto]
[P/A/S]: การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัติมีอยูในทุกโหมด 
ยกเวน M
[ท้ังหมด]: การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัติมีอยูในทุกโหมด

—

วัดคา เลือกโหมดวัดแสงตามฉาก 53

AEL วัดคา เลือกวิธีการวัดแสงท่ีจะใชสําหรับล็อค AE (หนา 115) 
[อัตโนมัต]: ใชวิธีการวัดแสงท่ีเลือกอยูในปจจุบัน —

P 
วัดแสงเฉพาะจุด

เลือกวาตัวเลือกวัดแสงแบบจุดใดระหวาง [เฉพาะจุด], 
[เฉพาะจุดไฮไลท] และ [เฉพาะจุดเงาแสง] สามารถวัดแสงเปา AF 
ท่ีไดถูกเลือกไว

—

ต้ังเวลาถาย BULB/
TIME 

เลือกระดับแสงสูงสุดสําหรับการถายภาพโดยเปดหนากลองนาน
และกําหนดเวลา —

 จอภาพ BULB/
TIME 

ตั้งคาความสวางของจอภาพเมื่อมีการใชงาน [BULB] [TIME] หรือ 
[COMP] —

 Live BULB เลือกชวงเวลาแสดงภาพระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดบาง
ประการ ความถ่ีจะลดลงที่ความไวแสง ISO สูง เลือก [ปด] เพื่อ
ปดใชงานการแสดงผล แตะที่จอภาพหรือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
เพื่อรีเฟรชการแสดงผล

—

 Live TIME 
—

 การต้ังคาคอมโพสิต ตั้งคาเวลาการเปดรับแสงเพ่ือใชอางอิงในการถายภาพคอมโพสิต 
(หนา 31) —

W #ต้ังคาเอง
ตัวเลือก คําอธิบาย g

 # X-Sync. เลือกความเร็วชัตเตอรท่ีจะใชเมื่อยิงแฟลช 126

# คาชาสุด เลือกความเร็วชัตเตอรท่ีชาท่ีสุดที่มีเมื่อใชแฟลช 126

 w+F เมื่อตั้งไวท่ี [เปด] คาชดเชยแสงจะถูกเพิ่มไปยังคาชดเชยแฟลช 45, 63

MENU  c  W

 V Exp/p/ISO MENU  c  V
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X K/สี/WB
ตัวเลือก คําอธิบาย g

 K ต้ังคา ทานสามารถเลือกโหมดคุณภาพของภาพ JPEG จากการผสมผสาน
ขนาดภาพสามขนาดและอัตราการบีบอัดสี่ขนาด

1) ใช HI เพื่อเลือก 
([K1] – [K4]) รวมกัน
และใช FG เพื่อเปลี่ยน

2) กด Q
F

1

SFY

2

FX

3

NW

4

SFW

D ตั้งคา

นับพิกเซล

ต้ังค่ากลับ

อัตราการบีบอัดขนาดภาพ

59

 นับพิกเซล เลือกจํานวนพิกเซลสําหรับ [X]- และ [W]-ขนาดภาพ

1) เลือก [Xiddle] หรือ 
[Wmall] แลวกด I

2) เลือกจํานวนพิกเซลแลวกด 
Q

Xiddle
Wmall

2560×1920
1280×960

นับพิกเซล

ต้ังค่ากลับ

59

ชดเชยเงาแสง เลือก [เปด] เพื่อแกไขขอบดําของภาพตามประเภทเลนส
• ชดเชยแสงใชงานไมไดกับเลนสเทเลคอนเวอรเตอรหรือทอ
มาโคร

• อาจปรากฏจุดรบกวนท่ีขอบภาพถายดวยความไวแสง ISO สูง

—

WB ตั้งคาสมดุลแสงขาว คุณสามารถปรับละเอียดสมดุลแสงขาวใน
แตละโหมดไดอีกเชนกัน 46

 ทั้งหมด > [ตั้งทั้งหมด]: ใชการชดเชยสมดุลแสงขาวเดียวกันสําหรับทุกโหมด
ยกเวน [CWB]
[ลบคาท้ังหมด]: ตั้งคาสมดุลแสงขาวสําหรับทุกโหมดเปน 0 ยกเวน 
[CWB]

—

W ใชแสงสีอุน เลือก [ปด] เพื่อขจัดสี "อบอุน" ออกจากภาพที่ถายใตแสง
หลอดไฟฟา —

 #+WB ปรับสมดุลแสงขาวสําหรับใชรวมกับแฟลช —

  พ้ืนที่สี ทานสามารถเลือกไดวาจะสรางสีอยางไรบนจอภาพหรือเครื่องพิมพ —

Y บันทึก/ลบ
ตัวเลือก คําอธิบาย g

 ลบเร็ว หากเลือก [เปด] ไว เมื่อกดปุม  ในระหวางการแสดงภาพที่ถาย 
ภาพปจจุบันจะถูกลบทันที —

MENU  c  X

MENU  c  Y
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ตัวเลือก คําอธิบาย g

ลบภาพ 
RAW+JPEG 

เลือกการดําเนินการเมื่อภาพถายท่ีบันทึกดวยการตั้งคา 
RAW+JPEG ถูกลบในการดูภาพแบบเฟรมเดียว (หนา 83)
[JPEG]: ลบสําเนาภาพ JPEG เทาน้ัน
[RAW]: ลบสําเนาภาพ RAW เทาน้ัน
[RAW+JPEG]: ลบสําเนาภาพท้ังสองแบบ
• ท้ังสําเนาภาพ RAW และ JPEG จะถูกลบเมื่อภาพที่เลือกถูกลบ
หรือเมื่อเลือก [ลบท้ังหมด] (หนา 87) ไว

59

 ชื่อไฟล [อัตโนมัต]: แมเมื่อใสการดอันใหม หมายเลขไฟลจะยังคงอยูจาก
การดอันกอนหนา หมายเลขไฟลจะเรียงตอจากหมายเลขสุดทาย
ท่ีใช หรือจากหมายเลขสูงสุดที่มีอยูในการด
[รีเซ็ต]: เมื่อทานใสการดอันใหม หมายเลขโฟลเดอรจะเริ่มท่ี 100 
และชื่อไฟลจะเริ่มท่ี 0001 ถาใสการดที่มีภาพอยูดวย หมายเลข
ไฟลจะเริ่มท่ีหมายเลขถัดจากหมายเลขไฟลสูงสุดในการด

—

แกไขชื่อไฟล เลือกวาจะตั้งชื่อไฟลอยางไรโดยแกไขสวนของช่ือไฟลที่เนนเปน
สีเทาดานลาง

sRGB: Pmdd0000.jpg  Pmdd
Adobe RGB: _mdd0000.jpg  mdd

—

ต้ังลําดับ เลือกการเลือกเริ่มตน ([ใช] หรือ [ไม]) สําหรับกลองโตตอบการ
ยืนยัน —

การต้ัง dpi เลือกความละเอียดการพิมพ —

 ต้ังคาลิขสิทธิ์* ใสชื่อผูถายและผูถือลิขสิทธ์ิลงบนภาพถายใหม ชื่อสามารถมี
ความยาวไดสูงสุด 63 ตัวอักษร
[ขอมูลลิขสิทธ์ิ]: เลือก [เปด] เพื่อใสชื่อผูถายและผูถือลิขสิทธ์ิใน
ขอมูล Exif สําหรับภาพถายใหม
[ชื่อศิลปน]: ใสชื่อของผูถาย
[ชื่อลิขสิทธ์ิ]: ใสชื่อของผูถือลิขสิทธ์ิ

1) เลือกตัวอักษร 1 แลวกด Q เพื่อเพิ่มตัวอักษรที่เลือก
ไปยังชื่อ 2

2) ทําซ้ําข้ันตอน 1 เพื่อใสชื่อใหเสร็จ จากนั้นเลือก [END] 
แลวกด Q
• หากตองการลบตัวอักษร กดปุม INFO เพื่อวางเคอรเซอร
ในบริเวณช่ือ 2 เลือกตัวอักษร แลวกด 

! ” # $ % & ( ) * + , - . /
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 Set

2

1

—

* OLYMPUS ไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจากขอพิพาทเก่ียวกับการใชงาน [ตั้งคาลิขสิทธ์ิ] ใช
งานดวยความเสี่ยงของทานเอง

 Y บันทึก/ลบ MENU  c  Y
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Z ภาพเคล่ือนไหว
ตัวเลือก คําอธิบาย g

nโหมด เลือกโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว สามารถเลือกตัวเลือกนี้ไดโดย
ใช Live Control 36

ภาพเคล่ือนไหวR เลือก [ปด] เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบไรเสียง สามารถเลือก
ตัวเลือกนี้ไดโดยใช Live Control 69

ระดับเสียงบันทึก เลือกความไวของไมโครโฟนภายในกลอง ปรับความไวโดยใช 
FG ขณะตรวจสอบระดับเสียงสูงสุดที่ไมโครโฟน เลือกในชวง
สองสามวินาทีท่ีผานมา

—

 Rจํากัดระดับเสียง ถาเลือก [เปด] ไว ระดับเสียงจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อระดับ
เสียงที่ไมโครโฟนเลือกดังกวาปกติ —

ลดเสียงลม ลดเสียงลมรบกวนระหวางการบันทึก —

 การต้ังคารหัสเวลา 
(Time Code)

ตั้งไทมโคดที่จะบันทึกเมื่อถายภาพเคลื่อนไหว
[โหมดรหัสเวลา]: ตั้ง [DF] (ดรอปเฟรม) เพื่อบันทึกไทมโคดที่
แกไขขอผิดพลาดเกี่ยวกับเวลาบันทึก และ [NDF] (ไมใช
ดรอปเฟรม) เพื่อบันทึกไทมโคดที่ไมไดแกไข
[นับ]: ตั้งไปที่ [RR] (ว่ิงขณะบันทึก) เพื่อใชไทมโคดที่ว่ิงเฉพาะ
เวลาบันทึกเทาน้ัน และ [FR] (นับตลอด) เพื่อใชไทมโคดที่ว่ิงเมื่อ
หยุดการบันทึก รวมทั้งเมื่อปดสวิตชกลอง
[เวลาเริ่ม]: ตั้งเวลาเริ่มของไทมโคด ตั้ง [เวลาปจจุบัน] เพื่อ
กําหนดไทมโคดสําหรับเฟรมปจจุบันเปน 00 หากตองการตั้งเปน 
00:00:00:00 เลือก [ตั้งคาใหม] ทานสามารถต้ังไทมโคดโดยใช 
[ปอนเอง] ไดดวย 
ตั้งไทมโคดที่จะไมบันทึกดวยการถายภาพเคลื่อนไหว Motion 
JPEG ในโหมด H, I หรือ y

—

n ต้ังคาคําแนะนํา ทานสามารถเลือกเนื้อหาขอมูลที่แสดงบนหนาจอบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว หากตองการซอนรายการ เลือกรายการแลวกด Q เพื่อ
ลางเครื่องหมายออก

—

 การต้ังคารายละเอีย
ดภาพเคล่ือนไหว

ทานสามารถต้ังคาการรวมกันระหวางขนาดภาพเคลื่อนไหวและ
รูปแบบการบีบอัด/อัตราบิตใน SET1 ถึง SET4 หลังทําการตั้ง
คาน้ี ทานสามารถเลือกคาเหลาน้ีไดในโหมดคุณภาพของภาพ
เคลื่อนไหว (หนา 60)
[ขนาดภาพ]: เลือกระหวาง [FHD] (Full HD) และ [HD]
[อัตราการบีบอัด/บิต]: เลือกจาก [A-I] (All-Intra)/[SF] (ละเอียด
พิเศษ)/[F] (ละเอียด)/[N] (คาปกติ)

—

เอฟเฟคภาพ
เคล่ือนไหว

เลือก [เปด] เพื่อเปดใชงานเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวในโหมด n 36

MENU  c  Z
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ตัวเลือก คําอธิบาย g

 โหมดภาพเคล่ือนไหว
+ภาพน่ิง

เลือกวิธีถายภาพระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
[mode1]: ถายภาพระหวางบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยไมหยุด
บันทึก
[mode2]: หยุดบันทึกเพื่อถายภาพน่ิง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
จะเริ่มข้ึนหลังถายภาพแลว
ใน mode2 และโหมดถายภาพบางโหมด สามารถถายภาพแบบ
เฟรมเดียวเปนรูปภาพระหวางการบันทึกไดเทาน้ัน ฟงกชั่น
ถายภาพอื่นๆ อาจใชงานไดจํากัดเชนกัน
โหมด 2 เลือกเมื่อ Motion JPEG H, I หรือ y น้ันถูกเลือก
เปนโหมดคุณภาพของภาพถายภาพเคลื่อนไหว

37

nฟงกชันชัตเตอร ในโหมดภาพเคลื่อนไหว สามารถใชงานตัวเลือกของปุมชัตเตอร
ตอไปนี้
[mode1]: ใชปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพน่ิง
[mode2]: กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว ใน mode2 ทานไมสามารถควบคุมการบันทึกภาพโดย
ใชปุม R ได

—

b EVF ในตัว
ตัวเลือก คําอธิบาย g

 รูปแบบ EVF ในตัว เลือกรูปแบบการแสดงผลชองมองภาพ 127

V ต้ังคาคําแนะนํา สามารถใชชองมองภาพแสดงฮิสโตแกรมรวมทั้งแสงสวางจาและ
เงามืด ไดเชนเดียวกับจอภาพ ใชงานไดเมื่อเลือก [รูปแบบ 1] หรือ 
[รูปแบบ 2] ไวสําหรับ [รูปแบบ EVF ในตัว]

—

 V แสดงเสนตาราง แสดงเสนกรอบในชองมองภาพ เลือกจาก [w], [x], [y], 
[X] และ [x] ใชงานไดเมื่อเลือก [รปูแบบ 1] หรือ 
[รูปแบบ 2] ไวสําหรับ [รูปแบบ EVF ในตัว]

—

 เปลี่ยนเปน EVF 
อัตโนมัติ

ถาเลือก [ปด] ไว ชองมองภาพจะไมเปดเมื่อทานมองเขาไปยังชอง
มองภาพ ใชปุม u เพื่อเลือกการแสดงผล —

ปรับ EVF ปรับความสวางและโทนสีของชองมองภาพ
ความสวางจะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อตั้ง [ความสวาง EVF อัตโนมัติ] 
ไวท่ี [เปด] ความตางสีของหนาจอแสดงขอมูลจะปรับอัตโนมัติ

—

V กดชัตเตอรคร่ึง
หนึ่ง

ถาตั้งไวท่ี [ปด] แถบวัดระดับจะไมแสดงข้ึนเมื่อกดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหน่ึง จะมีผลเมื่อตั้ง [รูปแบบ EVF ในตัว] ไวท่ี [รูปแบบ 1] หรือ 
[รูปแบบ 2]

—

MENU  c  b

Z ภาพเคล่ือนไหว MENU  c  Z
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ตัวเลือก คําอธิบาย g

   S-OVF เลือก [เปด] สําหรับชองมองภาพใหแสดงเหมือนกับชองมองภาพ
แบบออพติคอล เลือก [S-OVF] ทําใหเห็นรายละเอียดของเงามืด
ไดงายข้ึน
•  จะแสดงในชองมองภาพเมื่อ [S-OVF] เริ่มใชงาน
• ไมสามารถปรับการตั้งคาของหนาจอในบางสวนได เชน 
ความสมดุลขาว, การชดเชยแสง และโหมดภาพนิ่ง

—

k Kยูติลิต่ี
ตัวเลือก คําอธิบาย g

พิกเซลแมบปง ระบบพิกเซลแมบปง ชวยใหกลองสามารถตรวจสอบและปรับอุปกรณ
รับภาพและฟงกชั่นประมวลผลภาพ 153

ปรับคารับแสง ปรับระดับแสงท่ีดีท่ีสุดแยกกันสําหรับโหมดวัดแสงแตละโหมด
• การทําเชนน้ีจะลดจํานวนตัวเลือกการชดเชยแสงที่ใชงานไดในทิศทาง
ท่ีเลือก

• จะมองไมเห็นผลลัพธในจอภาพ หากตองการปรับระดับแสงแบบ
ธรรมดา ใหทําการชดเชยแสง (หนา 45)

—

:ระดับการ
เตือน 

เลือกระดับแบตเตอรี่ท่ีจะใหเครื่องหมายเตือน 8 แสดงบนหนาจอ 17

 ฟงกชันการปรับ ทานสามารถปรับมุมของแถบวัดระดับ 
[รีเซ็ต]: รีเซ็ตคาท่ีปรับใหกลับคืนสูคาเริ่มตน
[ปรับ]: ตั้งคาการวางแนวกลองปจจุบันเปนตําแหนง 0

—

ต้ังคาหนาจอ
สัมผัส 

เปดใชงานทัชสกรีน เลือก [ปด] ปดใชงานทัชสกรีน —

 Eye-Fi* เปดหรือปดใชงานการอัพโหลดเมื่อใชการด Eye-Fi แสดงข้ึนเมื่อเสียบ
การด Eye-Fi —

 ความเร็วซูม
อิเล็กทรอนิกส 

ทานสามารถเปล่ียนความเร็วในการซูมท่ีใชได้เมื่อใชงานเลนส
เพาเวอรซูมท่ีมีแหวนปรับซูม —

 ชวยถายเซลฟ เลือก [เปด] เพื่อปรับการแสดงผลใหเหมาะสมสําหรับการถายภาพ
ตนเองเมื่อจอภาพอยูในตําแหนงการถายภาพตนเอง 128

 โหมดพักดวน เมื่อตั้งไวท่ี [เปด] กลองจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานระหวางการถาย
ภาพโดยไมใช Live View เพื่ออนุญาตใหกลองถายภาพโดยใชพลังงาน
นอยลง กดปุมชัตเตอรเพื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงาน การตั้งคาน้ี
ใชงานไมไดเมื่อตั้งคา [หนวงเวลาลั่นชัตเตอร] ไวท่ี [ส้ัน]

—

การต้ังคา
ขอมูลเลนส

บันทึกขอมูลเลนสไดถึงสิบเลนสซึ่งไมไดใหขอมูลกับกลองโดยอัตโนมัติ 129

การรับรอง แสดงผลไอคอนการรับรอง —

* โปรดใชงานภายใตกฎขอบังคับในแตละทองถิ่น เมื่อโดยสารเครื่องบินหรืออยูในสถานท่ีอื่นๆ ซึ่ง
หามการใชอุปกรณไรสาย ใหถอดการด Eye-Fi ออกจากกลองหรือเลือก [ปด] สําหรับ [Eye-Fi] 
กลองรุนน้ีไมรองรับโหมด Eye-Fi "ท่ีไมจํากัดหนวยความจํา"

MENU  c  k

b EVF ในตัว MENU  c  b
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AEL/AFL    

MENU  c  R  [AEL/AFL]

สามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติและวัดแสงไดโดยกดปุมซึ่งกําหนด 
AEL/AFL ไว เลือกโหมดสําหรับโหมดโฟกัสแตละโหมด AEL/S-AF

AELAEL
AFL

mode1

S-AF AEL/AFL

ค่ารับแสงเต็ม
คร่ึงทาง

กลับ ต้ังค่า

AEL/AFL

โหมด

ฟงกชั่นปุมชัตเตอร ฟงกชั่นปุม AEL/AFL 

กดคร่ึงหนึ่ง กดจนสุด เม่ือกด AEL/AFL คางไว

โฟกัส ระดับแสง โฟกัส ระดับแสง โฟกัส ระดับแสง

S-AF

mode1 S-AF ถูกล็อค – – – ถูกล็อค

mode2 S-AF – – ถูกล็อค – ถูกล็อค

mode3 – ถูกล็อค – – S-AF –

C-AF

mode1 C-AF เริ่มตน ถูกล็อค ถูกล็อค – – ถูกล็อค

mode2 C-AF เริ่มตน – ถูกล็อค ถูกล็อค – ถูกล็อค

mode3 – ถูกล็อค ถูกล็อค – C-AF เริ่มตน –

โหมด4 – – ถกูล็อค ถูกล็อค C-AF เริ่มตน –

MF

mode1 – ถูกล็อค – – – ถูกล็อค

mode2 – – – ถูกล็อค – ถูกล็อค

mode3 – ถูกล็อค – – S-AF –

ฟงกชั่นชวยปรับ MF   

MENU  c  R  [MF ชวยปรับ]

น่ีคือฟงกชั่นชวยโฟกัสสําหรับ MF เมื่อหมุนวงแหวนปรับโฟกัส ขอบของวัตถุจะมีการปรับใหชัดขึ้น 
หรือบางสวนของหนาจอแสดงผลจะขยายใหญข้ึน เมื่อทานหยุดใชงานวงแหวนปรับโฟกัส หนาจอ
จะกลับสูหนาจอเริ่มแรก

ขยาย ขยายสวนของหนาจอ สามารถตั้งคาสวนท่ีจะขยายไวลวงหนาโดยใช
เปา AF g [AF พื้นท่ี] (หนา 47)

พีคก้ิง แสดงเสนขอบท่ีกําหนดไวชัดเจนดวยการปรับเนนขอบภาพ ทาน
สามารถเลือกสีและความเขมสําหรับการปรับเนน 
g [การตั้งคาพีคกิ้ง] (หนา 108)

• สามารถแสดง [พีคกิ้ง] ไดโดยใชปุม จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กดปุม กําหนดฟงกชั่น
การเปลี่ยนใหกับปุมใดปุมหน่ึงลวงหนาโดยใช [ฟงกชันปุม] ( หนา 74)

• กดปุม INFO เพื่อเปลี่ยนสีและความเขมเมื่อพีคกิ้งแสดงขึ้น
• เมื่อกําลังใชงานพีคกิ้ง ขอบของวัตถุขนาดเล็กจะมีแนวโนมถูกปรับใหชัดขึ้นมาก ไมมีการรับรอง
ความแมนยําในการโฟกัส
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ฟงกชั่นของแปนเลือกโหมด

MENU  c  S  [ฟงกชันแปนเลือกโหมด]

สามารถกําหนดใหโหมด Photo Story และโหมด Scene ไปท่ีตําแหนง C3 และ C4 บนปุมหมุน
ปรับโหมด กําหนดใหโหมด Photo Story ไปท่ี C3 และโหมด Scene ไปท่ี C4 เพื่อที่จะสามารถ
เขาใชงานตัวเลือกเหลาน้ีไดทุกครั้งที่ใชปุมหมุนปรับโหมด

แปนหมุนเลือกโหมด C3
สามารถเลือกวา เมื่อหมุนแปนปรับโหมดไปที่ C3 เปนการใชโหมด 
Photo Story (หนา 116) หรือเลือกการตั้งคาสําหรับ [รีเซ็ต/เลือกโหมด
กําหนดเอง] > [โหมดกําหนดเอง C3]

แปนหมุนเลือกโหมด C4
สามารถเลือกวา เหมื่อหมุนแปนปรับโหมดไปที่ C4 เปนการใชโหมด 
Scene (หนา 118) หรือเลือกการตั้งคาสําหรับ [รีเซ็ต/เลือกโหมด
กําหนดเอง] > [โหมดกําหนดเอง C4]

  การใชงาน PHOTO STORY
ทานสามารถถายภาพดวย PHOTO STORY ถายภาพดวยประเภทของ PHOTO STORY ท่ีเลือกไว
ได กอนดําเนินการตอ ใหใช [ฟงกชันแปนเลือกโหมด] เพื่อกําหนดใหโหมด Photo Story ไปท่ี
ตําแหนง C3 บนปุมหมุนปรับโหมด

1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C3
• เมนู PHOTO STORY จะปรากฏขึ้น

A: มาตรฐาน
B: ความเร็ว
C: ซูมเขา/ออก
D: Layout*
F: กรอบ
Q: ระหวางทํางาน

1

1

2

3

4

* เลือก [Layout] เพื่อปรับโหมดถายภาพแยกตามหนาตางแตละบาน ใช Live Control 
เพื่อเลือกโหมดถายภาพ

2 ใช FG เพื่อเลือกรูปแบบของ PHOTO STORY
• ทานสามารถแสดงหนาจอโดยละเอียดเมื่อเลือกตัวเลือกรูปแบบหรือจํานวนเฟรมไดโดยใช I
• ทานสามารถเลือกเอฟเฟกต จํานวนเฟรม และสัดสวนภาพสําหรับแตละรูปแบบ ทานยังสามารถ
เปลี่ยนสัดสวนภาพ รูปแบบการแบง และเอฟเฟกตกรอบของแตละภาพไดอีกดวย

การเปล่ียนแปลงระหวางตัวเลือกรูปแบบตางๆ
หลังกด I แลว ใช FG เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกรูปแบบ

E PHOTO STORY เริ่มแรก

F G H
PHOTO STORY ท่ีเอฟเฟกตและสัดสวนภาพเปล่ียนไปจาก PHOTO STORY เริ่มแรก
จํานวนภาพและการจัดเรียงพื้นท่ีภาพ สามารถเปล่ียนแปลงไดใน PHOTO STORY 
แตละรูปแบบ

• ทานสามารถเปล่ียนสีกรอบภาพและกรอบภาพรอบๆ เอฟเฟกตในตัวเลือกรูปแบบแตละอัน
• ทุกรูปแบบและทุกการปรับเปลี่ยนให PHOTO STORY ท่ีแตกตางกัน

3 เมื่อตั้งคาเสร็จแลว กด Q
• จอภาพจะเปลี่ยนกลับไปท่ีการแสดง PHOTO STORY
• วัตถุในกรอบภาพขณะนั้นจะปรากฏ
• สัมผัสกรอบภาพใดก็ไดท่ีไมมีภาพถาย เพ่ือตั้งใหกรอบภาพนั้นเปนกรอบภาพปจจุบัน
• กดปุม MENU เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
• สามารถเลือกตัวเลือกการถายภาพโดยการกด Q เพื่อแสดง Live Control
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4 ถายภาพสําหรับเฟรมแรก
• ภาพท่ีทานถายไวจะแสดงในเฟรมแรก

F5.0 0.00.01

ISO-A
200

10231023250250

• หากตองการสิ้นสุดการถายภาพกอนท่ีจะถายครบทุกเฟรม กดปุม MENU แลวเลือกวิธีการจัด
เก็บภาพ
[บันทึก]: จัดเก็บภาพในการด SD และสิ้นสุดการถายภาพ
[ทําตอภายหลัง]:  จัดเก็บภาพในการด SD และสิ้นสุดการถายภาพช่ัวคราว ขอมูลที่จัดเก็บ

ไวสามารถนํามาใชไดและสามารถเริ่มการถายภาพใหมไดในภายหลัง 
(หนา 118)

[ยกเลิก]:  ส้ินสุดการถายภาพโดยไมจัดเก็บภาพ

5 ถายภาพสําหรับเฟรมถัดไป
• ดูและถายภาพวัตถุสําหรับเฟรมถัดไป
• กด  เพื่อยกเลิกภาพในเฟรมที่อยูกอนหนาโดยตรงและ
ถายภาพใหมอีกครั้ง

• สัมผัสเฟรมใดก็ไดเพื่อยกเลิกภาพในน้ัน และถายภาพใหม
อีกครั้ง สัมผัสกรอบภาพ จากนั้นสัมผัส O F5.0 0.00.01

ISO-A
200

10231023250250

ภาพท่ีถาย เฟรมตอไป

6 เมื่อทานไดถายครบทุกเฟรมแลว กด Q เพ่ือบันทึกภาพ

• ระหวางการถายภาพดวย PHOTO STORY การใชงานตอไปนี้สามารถใชได
การชดเชยแสง/การเปลี่ยนโปรแกรม/การถายภาพโดยใชแฟลช (ยกเวนในกรณีท่ีรูปแบบเปน 
[ความเร็ว])/การตั้งคา Live Control

• หากปดสวิตชกลองขณะถายภาพ ขอมูลภาพจนถึงจุดนั้นจะถูกยกเลิกและจะไมมีการบันทึกขอมูลลง
บนการดหนวยความจํา

• หากไดเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปท่ี [YN+RAW] 
โดยอัตโนมัติ ภาพจาก PHOTO STORY จะถูกบันทึกเปนรูปแบบ JPEG และภาพในเฟรมจะเปน
รูปแบบ RAW ภาพรูปแบบ RAW จะถูกบันทึกเปน [4:3] 

• สามารถตั้งคาไดตั้งแต [AF โหมด], [S-AF], [MF] และ [S-AF+MF] 
และเปา AF จะถูกกําหนดไวท่ีตําแหนงตรงกลางที่เดียว

• โหมดวัดแสงจะถูกกําหนดไวท่ี วัดแสง ESP ดิจิตอล
• การใชงานตอไปนี้ใชไมไดในโหมด PHOTO STORY

ภาพเคลื่อนไหว/ถายภาพตอเนื่อง (ยกเวนในกรณีท่ีรูปแบบเปน [ความเร็ว])/ตั้งเวลา/
การแสดง INFO/AF กําหนดภาพใบหนา/เทเลคอนเวอรเตอรดิจิตอล/
โหมดภาพ (นอกจากไดเลือกรูปแบบ [Layout])

• ไมสามารถใชงานการควบคุมบางอัน รวมถึงปุม Fn1, Fn2 และ INFO
• ในขณะท่ีถายภาพดวย PHOTO STORY กลองจะไมเขาสูโหมดหลับ
ถาคุณจัดเก็บภาพไวชั่วคราวระหวางการถายภาพ กลองจะสงวนพื้นท่ีบันทึกสําหรับภาพท่ียังไมได
ถายไวบนการด SD
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  การเร่ิมถายภาพท่ีกําลังดําเนินอยูตอ

1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C3

2 ใช FG เพื่อเลือกงานที่กําลังดําเนินการอยู Q
• ขอมูลที่จัดเก็บไวบางสวนจะแสดงในดัชนี
• Q จะปรากฏบนขอมูลที่จัดเก็บไวบางสวน

3 เลือกขอมูลที่ตองการเริ่มถายตอโดยใชแปนลูกศร แลว
กดปุม Q
• การถายภาพจะเริ่มตนจากจุดที่คางไวกอนหนาน้ี

12:302016.01.01 12:302016.01.01

    กรใชโหมด Scene

เลือกฉากตามวัตถุ กอนดําเนินการตอ ใหใช [ฟงกชันแปนเลือกโหมด] เพื่อกําหนดโหมด Scene 
ไปยังตําแหนง C4 บนปุมหมุนปรับโหมด

1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C4
• เมนูของเมนูSceneจะแสดงขึ้น เลือกSceneโดยใช
แปนลูกศร (FG)

• บนหนาจอเมนูScene กด I เพื่อแสดงรายละเอียดของ
โหมดบรรยากาศบนจอภาพของกลอง

• กด Q หรือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อเลือกรายการที่เนนสี
และออกจากเมนูScene

1 ถ่ายภาพบุคคล

 ประเภทของโหมดScene

O ถายภาพบุคคล H High Key ( พลุ

P ภาพบุคคล HDTV I Low Key g ชายทะเลและหิมะ

L ทิวทัศน q  โหมดจอภาพ f n เอฟเฟกตตาปลา

K ภาพคนกับทิวทัศน J ถายภาพระยะใกล w n มุมกวาง

J กีฬา r มาโครธรรมชาติ m n มาโคร

i โหมดประกายดาว Q ใตแสงเทียน T ภาพน่ิง 3 มิติ

G ภาพกลางคืน R อาทิตยตก J แพนกลอง

U ภาพบุคคลเวลากลางคืน T ถายภาพเอกสาร

G เด็ก s พาโนรามา (หนา 120)

2 ถายภาพ
• หากตองการเลือกการตั้งคาอื่น กด Q เพื่อแสดงเมนู Scene
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• เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดจากโหมดScene การตั้งคาฟงกชั่นถายภาพบางรายการจะถูกปดใชงาน
• ในโหมด [ภาพบุคคล HDTV] ภาพสองภาพจะถูกบันทึก คือ ภาพท่ีไมไดแกไขและภาพที่สองซึ่งนํา
เอฟเฟกต [ภาพบุคคล HDTV] มาใช การบันทึกอาจใชเวลาครูหน่ึง นอกจากนี้ เมื่อโหมดคุณภาพของ
ภาพอยูท่ี [RAW] ภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG

• [n เอฟเฟกตตาปลา], [n มุมกวาง] และ [n มาโคร] มีไวเพื่อใชกับเลนสคอนเวอรเตอรท่ีเปน
อุปกรณเสริม

• ไมสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด[ภาพบุคคล HDTV], [โหมดประกายดาว], [พาโนรามา] 
หรือ [ภาพน่ิง 3 มิติ]

• ใน [โหมดประกายดาว] จะมีการถายภาพ 8 เฟรมพรอมกัน แลวนํามารวมกัน เมื่อโหมดคุณภาพของ
ภาพอยูท่ี [RAW] จะนําภาพแบบ JPEG มารวมกับภาพแบบ RAW ภาพแรก แลวบันทึกเปนรูปแบบ 
RAW+JPEG

• [ภาพน่ิง 3 มิติ] ข้ึนอยูกับขอจํากัดดานลาง
[ภาพน่ิง 3 มิติ] สามารถใชกับเลนส 3D เทาน้ัน
จอภาพของกลองไมสามารถใชดูภาพ 3D ใหใชอุปกรณท่ีรองรับการแสดงภาพ 3D
โฟกัสถูกล็อค นอกจากนี้ยังไมสามารถใชแฟลชและระบบตั้งเวลาดวยเชนกัน
ขนาดของภาพจะถูกกําหนดเอาไวตายตัวท่ี 1824 × 1024
ไมสามารถถายภาพรูปแบบ RAW
ไมครอบคลุมเฟรมภาพ 100%

• ใน [แพนกลอง] จะมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของกลองและควบคุมความเร็วชัตเตอรท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดเมื่อยายกลองเพื่อติดตามวัตถุท่ีเคลื่อนไหว ซึ่งจะสะดวกตอการถายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเสมือน
กับวาฉากหลังกําลังพริ้วไหว
ใน [แพนกลอง], J จะแสดงขึ้นในระหวางการตรวจหาทิศทางการแพนกลอง และ I จะแสดง
ข้ึนหากตรวจไมพบส่ิงใด
เมื่อใชเลนสท่ีมีสวิตชปองกันภาพส่ันใน [แพนกลอง] ใหปดสวิตชปองกันภาพส่ัน
ในสภาพแสงจา ผลลัพธท่ีไดจากการแพนกลองอาจไมเพียงพอ ใชฟลเตอร ND ท่ีมีจําหนายท่ัวไป
เพ่ือใหไดผลลัพธงายข้ึน
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  การถายภาพพาโนรามา
หากทานไดติดตั้งซอฟตแวรคอมพิวเตอรท่ีใหมาดวย ทานสามารถใชซอฟตแวรน้ีตอภาพเขาดวยกันเพ่ือ
สรางเปนภาพพาโนรามา g "การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร" (หนา 136)

1 เลือก [พาโนรามา] ในเมนู Scene และกด Q

2 ใช FGHI เพื่อเลือกทิศทางการหันกลอง

3 ถายภาพ ใชกรอบชี้นําเพ่ือวางกรอบภาพ
• โฟกัส ระดับแสง และการตั้งคาอื่นๆ จะถูกกําหนดเมื่อถาย
ภาพแรก 250250 F5.6 38M

4 ถายภาพท่ีเหลือ จัดกรอบภาพแตละภาพเพื่อใหกรอบชี้นําซอนทับกับภาพกอนหนา

[ 2 ]250250 F5.6 38M [ 3 ]ออก ออก

• ภาพพาโนรามาหน่ึงภาพสามารถรวมภาพได 10 ภาพ ไฟเตือน (g) จะแสดงขึ้นหลังถายภาพ
ท่ีสิบ

5 หลังถายภาพสุดทายแลว กด Q เพ่ือสิ้นสุดการถายภาพชุดนี้

• ในระหวางการถายภาพพาโนรามา ภาพท่ีถายกอนหนาเพ่ือกําหนดตําแหนงการวางแนวจะไมปรากฏ
ข้ึน กําหนดองคประกอบภาพโดยใชกรอบหรือเครื่องหมายอื่นๆ สําหรับแสดงในภาพเปนกรอบชี้นํา 
เพ่ือใหขอบของภาพซอน ซอนกันภายในกรอบ

• การกด Q กอนถายเฟรมแรก กลองจะกลับสูเมนูเลือกโหมดบรรยากาศ การกด Q ระหวางการ
ถายภาพจะทําใหกลองหยุดถายภาพพาโนรามา และใหทานถายภาพถัดไปได
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 การดูภาพจากกลองบนทีวี

MENU  c  U  [HDMI], [วีดีโอเอาท]

ใชสายท่ีแยกจําหนายกับกลองเพื่อดูภาพท่ีบันทึกไวบนทีวีของทาน ฟงกชั่นน้ีใชงานไดขณะ
ถายภาพ เชื่อมตอกลองกับทีวี HD ดวยสาย HDMI เพื่อดูภาพคุณภาพสูงบนจอทีวี เมื่อเชื่อมตอ
ทีวีโดยใชสาย AV อันดับแรกใหตั้งคา [วีดีโอเอาท] ของกลอง (หนา 106)

ชนิด A

สาย AV (อุปกรณเสริม: CB-AVC3)
(ตอไปยังชองตอสัญญาณวิดีโอเขา (สีเหลือง) 
และชองตอสัญญาณเสียงเขา (สีขาว) ของทีวี)

 สาย HDMI
(เชื่อมตอกับข้ัวตอ HDMI บนทีวี)

 ข้ัวตอมัลติคอนเนคเตอร

 ข้ัวตอ HDMI 
(ชนิด D)

เชื่อมตอทีวีและกลอง แลวสลับสัญญาณเขาของทีวีี
• เมื่อเสียบสาย HDMI ภาพจะปรากฏทั้งบนจอทีวีและจอกลอง ขอมูลจะแสดงบนจอทีวีเทาน้ัน 
หากตองการซอนขอมูลที่อยูในหนาจอแสดงการถายภาพ กดปุม INFO คางไว

• จอภาพของกลองจะดับลงเมื่อเชื่อมตอสาย AV
• กดปุม q เมื่อเชื่อมตอดวยสาย AV
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• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแหลงสัญญาณเขาของทีวี โปรดดูคูมือการใชงานของทีวี
• ภาพและขอมูลที่แสดงอาจถูกตัดขอบ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาทีวี
• หากเชื่อมตอกลองโดยใชท้ังสาย AV และ HDMI กลองจะกําหนดความสําคัญใหกับสาย HDMI
• หากเชื่อมตอกลองดวยสาย HDMI ทานจะสามารถเลือกประเภทสัญญาณวิดีโอดิจิตอล เลือกรูปแบบ
ท่ีตรงกับรูปแบบสัญญาณเขาท่ีเลือกดวยทีวี

1080p ใหความสําคัญกับสัญญาณออก 1080p HDMI

720p ใหความสําคัญกับสัญญาณออก 720p HDMI

480p/576p สัญญาณออก 480p/576p HDMI 576p ใชเมื่อเลือก [PAL] ไวสําหรับ 
[วีดีโอเอาท] (หนา 106)

• อยาเช่ือมตอกลองกับอุปกรณ HDMI อื่นๆ เพราะอาจทําใหกลองเสียหายได
• ไมมีการสงสัญญาณออกของ HDMI ขณะเชื่อมตอผาน USB เขากับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพ
• เมื่อซอนขอมูลที่แสดงในโหมด n จะไมสามารถแสดงหนาจอกลองบนจอทีวี
หากอัตราเฟรมไมสนับสนุนทีวีน้ัน

การใชรีโมทคอนโทรลของทีวี
สามารถส่ังงานกลองดวยรีโมทคอนโทรลของทีวีเมื่อเชื่อมตอกับทีวีท่ีรองรับการควบคุม HDMI 
g [HDMI] (หนา 106)
จอภาพของกลองจะดับ
• ทานสามารถส่ังงานกลองโดยทําตามคําแนะนําในการใชงานท่ีแสดงบนทีวี
• ในระหวางการดูภาพแบบเฟรมเดียว ทานสามารถแสดงหรือซอนขอมูลที่แสดงโดยกดปุม "สีแดง" 
และแสดงหรือซอนการแสดงดัชนีภาพโดยกดปุม "สีเขียว"

• โทรทัศนบางเครื่องอาจไมรองรับคุณสมบัติท้ังหมด
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การเลือกหนาจอแสดงแผงควบคุม (K/ต้ังคาควบคุม)

MENU  c  U  [K/ต้ังคาควบคุม]

ตั้งคาใหแสดงหรือไมแสดงแผงควบคุมสําหรับการเลือกตัวเลือกในโหมดถายภาพแตละโหมด
ในแตละโหมดถายภาพ กด Q เพื่อใสเครื่องหมายถูกในแผงควบคุมท่ีตองการแสดง

 วิธีการแสดงแผงควบคุม
• กดปุม Q ในขณะท่ีแผงควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุม INFO เพื่อสลับการแสดงผล
• แผงควบคุมพิเศษที่เลือกไวใน [K ตั้งคาควบคุม] เทาน้ันท่ีจะปรากฏ

Live guide

เปล่ียนคาความอ่ิมสี

A

INFO

INFO

250250 F5.6

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023

WB

AEL/AFL
U

แผงควบคุมพิเศษ LV 
(หน้า 50)

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

AUTOAUTO

L N
4:3

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

WB อัตโนมัติ

AUTOAUTO

S-IS AUTOS-IS AUTO

FFHD     
60p

Live control

INFO

INFO

P/A/S/M

INFO

250250 F5.6P

i

WB
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ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

0.00.0 01:02:0301:02:03
10231023

U
AEL/AFL

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

AUTOAUTO

L N
4:3

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

P

WB อัตโนมัติ

AUTOAUTO

M-ISM-IS 1

FFHD     
60p

Live control แผงควบคุมพิเศษ LV 
(หน้า 50)

SCN

INFO

เมนูสถานการณ์
250250 F5.6

i
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

4:3

01:02:0301:02:03
10231023
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U

INFOINFO
WB
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4:3
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WBWBWB
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WB อัตโนมัติ
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FFHD     
60p

Live control แผงควบคุมพิเศษ LV 
(หน้า 50)

1 ถ่ายภาพบุคคล
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การเพ่ิมการแสดงขอมูล

MENU  c  U  [G/ต้ังคาคําแนะนํา]

LV-Info (หนาจอแสดงขอมูลถายภาพ)
ใช [LV-Info] เพื่อเพิ่มหนาจอแสดงขอมูลถายภาพตอไปนี้ หนาจอที่เพิ่มเขามาจะแสดงขึ้นโดยกดปุม 
INFO หลายๆ ครั้งระหวางการถายภาพ ทานสามารถเลือกไมแสดงหนาจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้งคา
เริ่มตนไดเชนกัน

แสดงแสงสวางจาและเงามืด
พื้นท่ีซึ่งเกินขีดจํากัดบนของความสวางสําหรับภาพจะแสดงเปนสีแดง และพื้นท่ีซึ่งตํ่ากวาขีดจํากัดลางจะ
แสดงเปนสีฟา g [การตั้งคาฮิสโตแกรม] (หนา 107)

q คําแนะนํา (หนาจอแสดงขอมูลถายภาพ)
ใช [q คําแนะนํา] เพื่อเพิ่มหนาจอแสดงขอมูลถายภาพตอไปนี้ หนาจอที่เพิ่มเขามาจะแสดงขึ้นโดยกด
ปุม INFO หลายๆ ครั้งระหวางการดูภาพ ทานสามารถเลือกไมแสดงหนาจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้ง
คาเริ่มตนไดเชนกัน

แสดงแสงสวางจาและเงามืด หนาจอแสดงกลองแสงการแสดงฮิสโตแกรม

161515Shadow Highlight15

×10×10

 Light box display
เปรียบเทียบสองภาพ แบบ side by side กด Q เพื่อเลือกภาพอีกฝงของหนาจอ
• ภาพพื้นฐานจะแสดงทางดานขวา ใช HI เพื่อเลือกภาพแลวกด Q เพื่อยายภาพไปทางดานซาย 
สามารถเลือกภาพที่จะเปรียบเทียบกับภาพทางดานซายไดจากทางดานขวา หากตองการเลือกภาพ
พื้นฐานอ่ืน เลือกที่กรอบขวาแลวกด Q

• กดปุม a เพื่อซูมเขาไปท่ีภาพปจจุบัน หากตองการเปลี่ยนอัตราซูมใหหมุนปุมหมุนดานหลัง
ขณะซูมเขา ทานสามารถใช FGHI เพื่อเลื่อนไปยังบริเวณอื่นของภาพ และใชปุมหมุนดานหนา
เพ่ือเลือกดูแตละภาพ 

2x 2x 53 542x

a a a
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Gการต้ังคา (การแสดงภาพแบบดัชนี/บนปฏิทิน)    
ทานสามารถเพ่ิมการแสดงดัชนีภาพท่ีมีจํานวนเฟรมตางกันและการแสดงภาพบนปฏิทินไดโดยใช 
[Gการตั้งคา] สามารถแสดงหนาจอเพิ่มเติมไดโดยหมุนปุมหมุนดานหลัง

QQ

q

p

q

p

q

p
ดูภาพ My Clips*

c 11:24 MOV        FHD    30p

c 12:12 MOV     FHD    30p

c 11:23 MOV     FHD    30p

12:302016.01.01 12:302016.01.01

q

p

การแสดงดัชนีภาพ

ดูภาพแบบเฟรม
เดียว

20
100-0020L N

Wi-Fi

12:302016.01.01 12:302016.01.01

4 เฟรม

2016.01.01 12:30 20

จํานวนเฟรม 9, 25 
และ 100 เฟรม

2016.01.01 12:30 20

2016.01.01   12:30 20

 การแสดงภาพบนปฏิทิน

2016.1
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 3 2 1 13 03 92 82 

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

42 32 22 12 02 91 81 

25 26 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7 

 28 29 30 31 1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

42 32 22 12 02 91 81 

25 26 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7 

* ถาไดสราง My Clips ไวตั้งแตหน่ึงชุดขึ้นไป คลิปน้ันจะแสดงที่น่ี (หนา 70)



126 TH

ฟ
งก
ช
ั่น
เม
น
ู (เม

นู
ก
ําห
น
ด
เอง)

4

  ความเร็วชัตเตอรเม่ือแฟลชทํางานอัตโนมัติ

MENU  c  W  [# X-Sync.] [# คาชาสุด]
ทานสามารถกําหนดเงื่อนไขความเร็วชัตเตอรสําหรับกรณีเมื่อแฟลชทํางาน
โหมด
ถายภาพ จังหวะยิงแฟลช (ถายภาพดวยชัตเตอร) สูงสุด ต่ําสุด

P คาท่ีชากวา 1/(ความยาวโฟกัสของเลนส×2) 
และการตั้งคา [# X-Sync.] การตั้งคา 

[# X-Sync.]*

การตั้งคา 
[# คาชาสุด]A

S
ความเร็วชัตเตอรท่ีตั้งคาไว ไมมีขีดจํากัด

ข้ันตํ่าM

* 1/200 วินาที เมื่อใชแฟลชภายนอกที่แยกจําหนาย

การรวมกันระหวางขนาดภาพเคล่ือนไหวและอัตราการบีบอัด

MENU  c  X  [K ต้ังคา]
ทานสามารถต้ังคาคุณภาพของภาพ JPEG ไดโดยรวมขนาดภาพและอัตราการบีบอัดเขาดวยกัน

ขนาดภาพ อัตราการบีบอัด
การใชงาน

ชื่อ จํานวน
พิกเซล

SF 
(ละเอียดพิเศษ)

F 
(ละเอียด)

N
(ปกติ)

B 
(พ้ืนฐาน)

Y (ใหญ) 5184×3888* YSF YF* YN* YB

เลือกสําหรับ
ขนาดท่ีจะพิมพX (กลาง)

3200×2400*

XSF XF XN* XB
2560×1920
1920×1440
1600×1200

W (เล็ก)
1280×960*

WSF WF WN* WB
สําหรับภาพพิมพ
ขนาดเล็กและ
ใชบนเว็บไซต

1024×768
640×480

* คาเริ่มตน
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การเลือกรูปแบบการแสดงผลชองมองภาพ

MENU  c  b  [รูปแบบ EVF ในตัว]

รูปแบบ 1/2: แสดงเฉพาะรายการหลัก เชน ปุมชัตเตอรและคาเปดหนากลอง
รูปแบบ 3: แสดงเหมือนกับในจอภาพ

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

L N

M

ISO
400

FHD F
60P

j
S-IS AUTOS-IS AUTO

AEL
C1 250 F5.6 +2.0+2.0

Hi +7
Mid+2
Sh-3

Hi +7
Mid+2
Sh-3

ee ISO-A
200

ISO-A
200

01:02:03
1023

รูปแบบ 1/รูปแบบ 2 รูปแบบ 3

 หนาจอของชองมองภาพ เม่ือถายภาพโดยใชชองมองภาพ (รูปแบบ 1/รูปแบบ 2)

AEL
C1 250 F5.6 +2.0+2.0

Hi +7
Mid+2
Sh-3

Hi +7
Mid+2
Sh-3

ee ISO-A
200

ISO-A
200

01:02:03
1023 AEL

C1 250 F5.6 +2.0+2.0 ee ISO-A
200

ISO-A
200

01:02:03
1023

Hi +7
Mid+2
Sh-3

Hi +7
Mid+2
Sh-3

f

AEL
C1 250 F5.6 +2.0+2.0

Hi +7
Mid+2
Sh-3

Hi +7
Mid+2
Sh-3

ee ISO-A
200

ISO-A
200

01:02:03
1023

e

1 2 3 4

c b a 0 9 7 68 5d

1 สถานะแบตเตอรี่
; ติดสวาง: พรอมใชงาน
: ติดสวาง: แบตเตอรี่ใกลหมด
] กะพริบ (สีแดง): ตองทําการชารจ

2 โหมดถายภาพ ......................หนา 24 – 36
3 เลือกโหมดกําหนดเอง .................. หนา 88
4 ระยะเวลาที่บันทึกได
5 จํานวนภาพน่ิงที่บันทึกได ............ หนา 145
6 ความไวแสง ISO ......................... หนา 45
7 สมดุลแสงขาว ............................ หนา 46
8 ควบคุมแสงจาและเงามืด ............... หนา 44

9 บน: ควบคุมความเขมของแสงแฟลช
......................................... หนา 63

ลาง: ตัวแสดงชดเชยแสง .............. หนา 45
0 คาชดเชยแสง ............................. หนา 45
a คาเปดหนากลอง ...................หนา 26 – 29
b ความเร็วชัตเตอร ...................หนา 26 – 29
c ล็อค AE u ........................... หนา 115
d เครื่องหมายยืนยัน AF ................... หนา 25
e แฟลช ....................................... หนา 61

(กะพริบ: กําลังชารจ)
f แถบวัดระดับ (จะปรากฏขึ้นโดยการกด

ปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง)
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 การถายภาพตัวเองโดยใชเมนูชวยเซลฟ

MENU  c  k  [ชวยถายเซลฟ]

เมื่อจอภาพอยูในตําแหนงเซลฟ ทานสามารถแสดงเมนูสัมผัสท่ีใชงานสะดวก

1 เลือก [เปด] สําหรับ [ชวยถายเซลฟ] ในแถบ c เมนูกําหนดเอง k

2 หันกลองเขาหาตัว

L N
4:3

45:67:8945:67:89
23412341

FullHD
F

เมนูถายภาพตัวเอง
• เมนูถายภาพตัวเองจะแสดงบนจอภาพ

A
อีพอรเทรท One 
Touch

การเปดฟงกชั่นน้ีทําใหผิวดูเรียบเนียนและโปรงแสง
ใชงานไดเมื่อเปดโหมด iAUTO (A) เ่ทาน้ัน

C ลั่นชัตเตอรเมื่อสัมผัส เมื่อสัมผัสไอคอนนี้ กลองจะลั่นชัตเตอรในราว 1 วินาทีหลังจากนั้น

D
ต้ังเวลา One Touch 
กําหนดเอง

ถาย 3 ภาพโดยใชระบบตั้งเวลา ทานสามารถกําหนดจํานวนคร้ังที่
กลองลั่นชัตเตอรและเวลาระหวางการลั่นชัตเตอรแตละครั้งไดโดยใช
ตั้งเวลากําหนดเอง (หนา 56)

3 วางกรอบภาพ
• ระวังอยาใหน้ิวหรือสายคลองกลองบังเลนส

4 สัมผัส C แลวถายภาพ
• ภาพท่ีถายจะแสดงขึ้นบนจอภาพ
• ทานยังสามารถถายภาพดวยการสัมผัสวัตถุท่ีแสดงบนจอภาพ หรือกดปุมชัตเตอร
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ขอมูลเลนสที่บันทึก

MENU  c  k  [การต้ังคาขอมูลเลนส]

บันทึกขอมูลเลนสไดถึงสิบเลนสซึ่งไมไดใหขอมูลกับกลองโดยอัตโนมัติ

1 เลือก [สรางขอมูลเลนส] สําหรับ [การตั้งคาขอมูลเลนส] ในเมนูกําหนดเอง และ
แตะ k

2 เลือก [ชื่อเลนส] และปอนชื่อเลนส หลังจากปอนชื่อเลนส ใหไฮไลท [END] 
และกดปุมและกดปุม Q

3 ใช FGHI เพื่อเลือก [ความยาวโฟกัส]

4 ใช FGHI เพื่อเลือก [คารูรับแสง]

5 เลือก [ตั้งคา] และกด Q

• จะเพิ่มเลนสไปยังเมนูขอมูลเลนส
• เมื่อติดเลนสท่ีไมใหขอมูลเลนสกับกลองโดยอัตโนมัติ จะแจงขอมูลที่ใชดวย  ใหไฮไลทเลนสดวย
ไอคอน  และกดปุม Q
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5
เมื่อเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟนผานฟงกชั่น LAN ไรสายของกลองนี้และใชแอพท่ีระบุ ทาน
สามารถใชคุณสมบัติอื่นๆ ไดยิ่งมากขึ้นระหวางถายภาพ

สิ่งที่สามารถทําไดดวยแอพท่ีระบุ OLYMPUS Image Share (OI.Share)
• ถายโอนภาพในกลองไปยังสมารทโฟน
ทานสามารถโหลดภาพในกลองไปยังสมารทโฟน

• ถายภาพระยะไกลจากสมารทโฟน
ทานสามารถส่ังงานกลองจากระยะไกลและถายภาพโดยใชสมารทโฟน

• ประมวลภาพสวยงาม
ทานสามารถใชอารทฟลเตอรและเพิ่มตราประทับลงบนภาพท่ีโหลดไปยังสมารทโฟน

• เพ่ิมแท็ก GPS ลงบนภาพในกลอง
ทานสามารถเพ่ิมแท็ก GPS ลงบนภาพไดงายๆ เพียงถายโอนแฟมบันทึก GPS ท่ีบันทึกไวใน
สมารทโฟนไปยังกลอง

ดูรายละเอียดไดจากที่อยูดานลาง:
http://app.olympus-imaging.com/oishare/

• กอนใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย ใหอาน "การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย" (หนา 172) 
• หากมีการใชงานฟงกชั่น LAN ไรสายในประเทศนอกภูมิภาคที่ทานซ้ือกลองมา อาจมีความเสี่ยงที่
กลองจะไมตรงตามระเบียบขอบังคับการสื่อสารแบบไรสายของประเทศนั้น Olympus จะไมรับผิดชอบ
ตอการทําผิดระเบียบขอบังคับดังกลาว

• เชนเดียวกับการสื่อสารแบบไรสายใดๆ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกสกัดกั้นโดยบุคคลที่ 3 เสมอ
• ฟงกชั่น LAN ไรสายในกลองไมสามารถใชเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอในบานหรือในท่ีสาธารณะ
• เสาสงสัญญาณอยูดานลางลําโพง เก็บสายอากาศใหหางจากวัตถุโลหะเมื่อใดก็ตามที่ทําได
• ระหวางการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แบตเตอรี่จะลดลงเร็วข้ึน หากแบตเตอรี่ลดลงตํ่า การเชื่อมตออาจ
ขาดหายระหวางการถายโอนขอมูล

• การเชื่อมตออาจเปนไปไดยากหรือชาลงหากอยูใกลกับอุปกรณท่ีสรางสนามแมเหล็ก ไฟฟาสถิต หรือ
คลื่นวิทยุ เชน ใกลกับไมโครเวฟ โทรศัพทไรสาย

 การเช่ือมตอกลองเขากับสมารทโฟน
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  การเช่ือมตอกับสมารทโฟน

เชื่อมตอกับสมารทโฟน เปดแอพ OI.Share ท่ีติดตั้งอยูในสมารทโฟนของทาน

1 เลือก [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ

2 ทําการตั้งคา Wi-Fi โดยปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏขึ้นบนจอภาพ 
• ชื่อ SSID รหัสผาน และรหัส QR จะปรากฏบนจอภาพ

รหัส QR
SSID

รหัสผาน

SSID : PEN-F-P-00000001
Password : 11223344

3/3

3 เปด OI.Share บนสมารทโฟนของทาน แลวอานรหัส QR ท่ีแสดงบนหนาจอกลอง
• การเชื่อมตอจะเริ่มดําเนินการโดยอัตโนมัติ
• หากทานไมสามารถอานรหัส QR ใหใส SSID และรหัสผานในการต้ังคา Wi-Fi ของสมารทโฟน
เพื่อเชื่อมตอ โปรดดูคําแนะนําการใชงานสมารทโฟนของทานสําหรับวิธีการเขาใชงานการตั้งคา 
Wi-Fi ในสมารทโฟน

4 หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ กด MENU บนกลองหรือสัมผัส [ยกเลิก Wi-Fi] 
บนหนาจอ
• ทานยังสามารถยุติการเชื่อมตอกับ OI.Share หรือโดยการปดสวิตชกลอง
• การเชื่อมตอจะยุติลง
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 การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน

ทานสามารถเลือกภาพในกลองและโหลดไปยังสมารทโฟน นอกจากนี้ทานยังสามารถใชกลอง
เลือกภาพที่ตองการแชรลวงหนาไดดวย g "การตั้งคาลําดับการโอนภาพ ([คําส่ังแบงปน])" 
(หนา 84)

1 เชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน (หนา 131)

• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ

250250 F5.6 01:02:0301:02:03
3030

ISO-A
200

Wi-Fi

Wi-Fi

2 เปด OI.Share แลวแตะปุมถายโอนภาพ 
• ภาพในกลองจะปรากฏขึ้นในรายการ

3 เลือกภาพที่ตองการจะถายโอนแลวแตะปุมบันทึก
• เมื่อบันทึกเสร็จสิ้น ทานสามารถปดกลองจากสมารทโฟน

 การถายภาพระยะไกลดวยสมารทโฟน

ทานสามารถถายภาพจากระยะไกลไดโดยใชสมารทโฟนสั่งงานกลอง
สามารถใชงานไดใน [สวนบุคคล] เทาน้ัน

1 เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ

2 เปด OI.Share แลวแตะปุมระยะไกล 

3 แตะปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• ภาพท่ีถายจะถูกบันทึกไวในการดหนวยความจําของกลอง

• ตัวเลือกการถายภาพท่ีใชงานไดถูกจํากัดบางสวน
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  การเพ่ิมขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ

ทานสามารถใสแท็ก GPS ลงในภาพท่ีถายขณะกําลังบันทึกแฟมบันทึก GPS ดวยการถายโอน
แฟมบันทึก GPS ท่ีบันทึกในสมารทโฟนไปยังกลอง
สามารถใชงานไดใน [สวนบุคคล] เทาน้ัน

1 กอนจะเริ่มถายภาพ เปด OI.Share แลวเปดสวิตชบนปุมเพิ่มขอมูลตําแหนง เพื่อ
เริ่มบันทึกแฟมบันทึก GPS 
• กอนเริ่มบันทึกแฟมบันทึก GPS จะตองเชื่อมตอกลองกับ OI.Share หน่ึงครั้งเพื่อซิงคเวลา
• ทานสามารถใชโทรศัพทหรือแอพอื่นๆ ขณะท่ีกําลังบันทึกแฟมบันทึก GPS อยาปด OI.Share

2 เมื่อการถายภาพเสร็จสิ้น ปดสวิตชบนปุมเพิ่มขอมูลตําแหนง การบันทึกแฟมบันทึก 
GPS เสร็จสมบูรณ

3 เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ

4 ถายโอนแฟมบันทึก GPS ท่ีบันทึกไ้วไปยังกลองดวย OI.Share
• แท็ก GPS ถูกเพิ่มลงบนภาพในการดหนวยความจําตามแฟมบันทึก GPS ท่ีถายโอนมา
• g จะปรากฏบนภาพเมื่อมีการเพิ่มขอมูลตําแหนงเขาไปแลว

• การเพิ่มขอมูลสถานท่ีถายภาพสามารถใชงานไดกับสมารทโฟนท่ีมีฟงกชั่น GPS เทาน้ัน
• ภาพเคลื่อนไหวไมสามารถใสขอมูลตําแหนงได
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    การเปล่ียนวิธีการเช่ือมตอ

การเชื่อมตอกับสมารทโฟนมีสองวิธี เมื่อเลือก [สวนบุคคล] จะใชการตั้งคาเดียวกันในการเช่ือมตอ
ทุกครั้ง เมื่อเลือก [ครั้งหน่ึง] จะใชการตั้งคาตางกันในการเช่ือมตอแตละครั้ง ทานอาจพบวาการใช 
[สวนบุคคล] อาจชวยใหสะดวกขณะเชื่อมตอกับสมารทโฟนของทาน และการใช [ครั้งหน่ึง] ชวย
ใหสะดวกขณะถายโอนภาพไปยังสมารทโฟนของเพื่อน เปนตน
การตั้งคาเริ่มตนคือ [สวนบุคคล]

1 เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q

2 เลือก [การตั้งคาเช่ือมตอ Wi-Fi] แลวกด I

3 เลือกวิธีการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แลวกด Q
• [สวนบุคคล]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหน่ึงเครื่อง (เชื่อมตออัตโนมัติโดยใชการตั้งคาหลังการ
เชื่อมตอครั้งแรก) ฟงกชั่น OI.Share ท้ังหมดสามารถใชงานได

• [ครั้งหน่ึง]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหลายเครื่อง (เช่ือมตอโดยใชการตั้งคาการเชื่อมตอแตกตาง
กันในแตละครั้ง) ใชงานไดเฉพาะฟงกชั่นถายโอนภาพของ OI.Share เทาน้ัน ทานสามารถดูได
เฉพาะภาพที่ตั้งคาไวสําหรับลําดับการแชรดวยกลองเทาน้ัน

• [เลือก]: เลือกวิธีการที่จะใชในแตละครั้ง
• [ปด]: ฟงกชั่น Wi-Fi ถูกปด

การเปล่ียนรหัสผาน

เปลี่ยนรหัสผานท่ีใชสําหรับ [สวนบุคคล]

1 เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q

2 เลือก [รหัสผานสวนตัว] แลวกด I

3 ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานแลวกดปุม R
• รหัสผานชุดใหมจะถูกตั้งขึ้น
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การยกเลิกลําดับการแชร

ยกเลิกลําดับการแชรท่ีตั้งคาไวกับภาพ

1 เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q

2 เลือก [รีเซ็ตคําส่ังแบงปน] แลวกด I

3 เลือก [ใช] แลวกด Q

 การเร่ิมการต้ังคา LAN ไรสาย

เริ่มเนื้อหาของ [Wi-Fi Settings]

1 เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q

2 เลือก [รีเซ็ตการตั้งคา Wi-Fi] แลวกด I

3 เลือก [ใช] แลวกด Q
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136 TH

 การเช่ือมตอกลองกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
และเคร่ืองพิมพ

 การเช่ือมตอกลองเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอร

 ข้ัวตอมัลติคอน
เนคเตอร

ปลายดานท่ีเล็กกวา

สาย USB

มองหา
เครื่องหมายนี้

ชองตอ USB

• หากไมมีอะไรปรากฏขึ้นมาบนหนาจอกลอง แมทําการเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
แลว แบตเตอรี่อาจจะหมด ใชแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็ม

• เมื่อเปดสวิตชกลอง กรอบตัวเลือกโฮสตจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอใหทานเลือก หากไมปรากฏ
ข้ึนมา ใหตั้ง [โหมด USB] (หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]

การคัดลอกภาพไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร

ระบบปฏิบัติการตอไปนี้ รองรับการเชื่อมตอ USB:

Windows:  Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/
Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Macintosh:  Mac OS X v10.5 - v10.10

1 ปดสวิตชกลอง แลวเช่ือมตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
• ตําแหนงของชองตอ USB แตกตางกันไปตามเครื่องคอมพิวเตอร ดูรายละเอียดในคูมือการ
ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

2 เปดสวิตชกลอง
• หนาจอเลือกการเชื่อมตอ USB จะปรากฏ

 3 กด FG เพื่อเลือก [เก็บขอมูล] กด Q

USB

MTP

4 เครื่องคอมพิวเตอรพบกลองเปนอุปกรณใหม
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• ถาคุณกําลังใช Windows Photo Gallery ใหเลือก [MTP] ในข้ันตอนท่ี 3
• ไมรับประกันการถายโอนขอมูลในสภาพแวดลอมตอไปนี้ ถึงแมวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานจะมี
ชองตอ USB
คอมพิวเตอรท่ีมีการเพิ่มชองตอ USB ดวยการดเสริม ฯลฯ
คอมพิวเตอรท่ีไมไดมี OS ติดตั้งมาจากโรงงาน 
คอมพิวเตอรประกอบเอง

• ปุมควบคุมบนกลองจะใชงานไมไดขณะเชื่อมตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร
• หากหนาจอในข้ันตอนท่ี 2 ไมปรากฏเมื่อกลองเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ใหตั้งคา [โหมด USB] 

(หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]

การติดต้ังซอฟตแวรคอมพิวเตอร

OLYMPUS Viewer 3 เปนซอฟตแวรสําหรับนําเขาขอมูลไปยังคอมพิวเตอร เพื่อดู แกไข และ
จัดการภาพถายและภาพเคลื่อนไหวท่ีทานถายดวยกลอง
• ทานยังสามารถดาวนโหลด OLYMPUS Viewer 3 ไดท่ี "http://support.olympus-imaging.com/

ov3download/" ทานตองใสหมายเลขประจําผลิตภัณฑในการดาวนโหลด OLYMPUS Viewer 3

 Windows

1 ใสแผน CD ท่ีใหมาดวยลงในไดรฟ CD-ROM
• หนาจอ Autorun จะปรากฏ คลิก "OLYMPUS Setup" เพื่อ
แสดงหนาจอ "Setup"

• ถากลองโตตอบ "Setup" ไมปรากฏ เปด CD-ROM (OLYMPUS Setup) in Windows Explorer 
แลวดับเบ้ิลคลิกที่ "LAUNCHER.EXE"

• ถาหากหนาจอ "User Account Control" ปรากฏข้ึน ใหคลิก "Yes" หรือ "Continue"

2 เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
• เมื่อกลองเชื่อมตออยูกับอุปกรณอื่นผาน USB ขอความจะปรากฏขึ้นมาใหทานเลือกชนิดของ
การเชื่อมตอ เลือก [เก็บขอมูล]

3  ลงทะเบียนผลิตภัณฑ Olympus ของทาน
• คลิกปุม "Registration" (ลงทะเบียน) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 
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4 ติดตั้ง OLYMPUS Viewer 3
• ตรวจสอบความตองการของระบบ กอนเริ่มทําการติดตั้ง

สภาพแวดลอมใชงาน

ระบบปฏิบัติการ Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/
Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

หนวยประมวลผล Core2Duo 2.13 GHz หรือดีกวา

หนวยความจําหลัก 2 GB หรือมากกวา

เนื้อท่ีเหลือบน
ฮารดไดรฟ 3 GB หรือมากกวา

การต้ังคาหนาจอ 1024 × 768 พิกเซลหรือมากกวา
อยางนอย 65,536 สี (แนะนํา 16,770,000 สี)

• คลิกปุม "OLYMPUS Viewer 3" แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใชซอฟตแวร โปรดดูฟงกชั่นวิธีใชในซอฟตแวร
• ส่ิงที่ไดกลาวไปแลวคือขอบังคับระบบข้ันตํ่า การตั้งคาบางอยางอาจตองใชสเปคที่ดีข้ึน 
โปรดอาน ขอควรรู สําหรับรายละเอียด

 Macintosh

1 ใสแผน CD ท่ีใหมาดวยลงในไดรฟ CD-ROM
• เน้ือหาของแผนดิสกจะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติในหนาจอ 

Finder หากไมปรากฏขึ้นมา ใหดับเบ้ิลคลิกบนไอคอนของ 
CD บนหนาจอ

• ดับเบ้ิลคลิกไอคอน "Setup" เพื่อแสดงหนาจอ "Setup"

2 ติดตั้ง OLYMPUS Viewer 3
• ตรวจสอบความตองการของระบบ กอนเริ่มทําการติดตั้ง
• คลิกปุม "OLYMPUS Viewer 3" แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร

สภาพแวดลอมใชงาน

ระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.8 - v10.10

หนวยประมวลผล Core2Duo 2 GHz หรือดีกวา

หนวยความจําหลัก 2 GB หรือมากกวา

เนื้อท่ีเหลือบน
ฮารดไดรฟ 3 GB หรือมากกวา

การต้ังคาหนาจอ 1024 × 768 พิกเซลหรือมากกวา
อยางนอย 32,000 สี (แนะนํา 16,770,000 สี)

• หากตองการเปลี่ยนภาษา เลือกภาษาที่ตองการใชจากกลองคําส่ังผสม สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการใชซอฟตแวร โปรดดูฟงกชั่นวิธีใชในซอฟตแวร

• ส่ิงที่ไดกลาวไปแลวคือขอบังคับระบบข้ันตํ่า การตั้งคาบางอยางอาจตองใชสเปคที่ดีข้ึน 
โปรดอาน ขอควรรู สําหรับรายละเอียด
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  พิมพโดยตรง (PictBridge)
ทานสามารถพิมพภาพท่ีบันทึกไวโดยตรง โดยเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพท่ีสนับสนุน 
PictBridge ดวยสาย USB

 1 เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB ท่ีใหมาดวย แลวเปดสวิตชกลอง

 ข้ัวตอมัลติคอน
เนคเตอร

ปลายดานท่ีเล็กกวา

สาย USB

มองหา
เครื่องหมายนี้

ชองตอ USB

• โปรดใชแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มในการพิมพ
• เมื่อเปดสวิตชกลอง กรอบตัวเลือกโฮสตจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอใหทานเลือก หากไมปรากฏ
ข้ึนมา ใหตั้ง [โหมด USB] (หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]

2 ใช FG เพื่อเลือก [พริ้นท]
• [ขอความ กรุณารอ] จะปรากฏ ตามดวยหนาจอเลือกโหมด
พิมพ

• ถาหากหนาจอไมปรากฏหลังเวลาผานไปสองสามนาที ใหถอด
สาย USB ออกแลวเริ่มทําใหมตั้งแตข้ันตอนท่ี 1

USB

MTP

เขาสู "พิมพภาพแบบกําหนดเอง" (หนา 140)
• ไมสามารถพิมพ ภาพ 3D, ภาพ RAW และภาพเคลื่อนไหวได

พิมพภาพอยางงาย
ใชกลองเปดแสดงภาพที่ทานตองการพิมพ กอนเชื่อมตอเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB

1 ใช HI เพื่อแสดงภาพที่ทานตองการพิมพบนกลอง

2 กด I
• หนาจอเลือกภาพจะปรากฏเมื่อพิมพภาพเสร็จ พิมพภาพอื่น
อีกไดโดยใช HI เพื่อเลือกภาพ แลวกด Q

• ยุติการพิมพโดย ถอดสาย USB ออกจากกลองขณะกําลังแสดง
หนาจอเลือกภาพ PC/พิมพแบบต้ังคา

เร่ิมพิมพ์ทันที
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 พิมพภาพแบบกําหนดเอง

1 เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB ท่ีใหมาดวย แลวเปดสวิตชกลอง
• เมื่อเปดสวิตชกลอง กรอบตัวเลือกโฮสตจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอใหทานเลือก หากไมปรากฏ
ข้ึนมา ใหตั้ง [โหมด USB] (หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]

2 ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานเพ่ือตั้งคาตัวเลือกการพิมพ

เลือกโหมดพิมพ
เลือกชนิดของการพิมพ (โหมดพิมพ) โหมดพิมพท่ีใชงานไดมีดังแสดงขางลางน้ี

พร้ินท พิมพภาพท่ีเลือก

พิมพทั้งหมด พิมพทุกภาพที่บันทึกอยูในการด ภาพละ 1 แผน

พิมพหลายภาพ พิมพภาพเดียวกัน ในหลายกรอบ บนกระดาษแผนเดียว

ดัชนีทั้งหมด พิมพรายการดัชนีของภาพทุกภาพที่บันทึกอยูในการด

คําส่ังพิมพ พิมพตามรายการสั่งพิมพภาพท่ีทานสรางไว หากไมมีภาพใดถูกสั่งพิมพ 
ตัวเลือกนี้จะใชงานไมได

การต้ังคาตางๆเก่ียวกับกระดาษพิมพ
รายการตั้งคาแตกตางกันไปตามชนิดของเครื่องพิมพ หากเครื่องพิมพมีเพียงเฉพาะการตั้งคาแบบ
มาตรฐานเทาน้ัน ทานจะไมสามารถเปล่ียนการตั้งคาใดๆได

ขนาด ตั้งคาขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพรองรับ

เสนขอบ เลือกวาตองการพิมพภาพเต็มขนาดกระดาษหรือพิมพแบบมีขอบขาว

ภาพ/ชี้ต เลือกจํานวนภาพตอแผนกระดาษ จะปรากฏในกรณีท่ีทานเลือก [พิมพหลาย
ภาพ] เอาไว

การเลือกภาพท่ีทานตองการพิมพ
เลือกภาพที่ทานตองการพิมพ สามารถพิมพภาพท่ีเลือกใน
ภายหลัง (ส่ังพิมพภาพเดี่ยว) หรือพิมพภาพท่ีกําลังแสดงทันที

2016.01.01 12:30 15
123-3456

พร้ินท (f) พิมพภาพท่ีกําลังแสดง หากมีภาพท่ีไดส่ังพิมพ [พริ้นทภาพเดียว] เอาไว 
จะมีการพิมพเฉพาะภาพนั้น

พร้ินทภาพเดียว 
(t)

ทําการสั่งพิมพภาพท่ีกําลังแสดง ถาหากทานตองการสั่งพิมพภาพอื่นๆ 
หลังจากสั่ง [พริ้นทภาพเดียว] ใหใช HI เพื่อเลือกภาพเหลาน้ัน

มีอีก (u) ตั้งคาจํานวนพิมพและตัวเลือกอื่นๆสําหรับภาพท่ีแสดงอยู และตั้งคาวาจะ
สั่งพิมพหรือไม ดูการใชงานในหัวขอถัดไป "ตั้งคาขอมูลการพิมพ"
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ต้ังคาขอมูลการพิมพ
เลือกวาตองการพิมพขอมูลการพิมพ เชน วันท่ีและเวลา หรือชื่อไฟล เมื่อทําการพิมพภาพหรือไม 
เมื่อตั้งโหมดพิมพเปน [พิมพท้ังหมด] และเลือก [เลือกตั้งคา] เอาไว ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏ

<× ตั้งจํานวนพิมพ

วันที่ พิมพวันท่ีและเวลาที่บันทึกลงบนภาพ

ชื่อไฟล พิมพชื่อไฟลท่ีบันทึกลงบนภาพ

P ตัดขอบภาพเพื่อพิมพ ใชปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อเลือกขนาดตัดขอบ และ 
FGHI เพื่อกําหนดบริเวณท่ีตัด

3 เมื่อทานไดตั้งคาภาพท่ีจะพิมพและขอมูลการพิมพแลว ใหเลือก [พริ้นท] จากนั้นกด 
Q
• หยุดและยกเลิกการพิมพไดโดยกด Q ทําการพิมพตอไดโดยเลือก [ทําตอ]

 ยกเลิกการพิมพ
ยกเลิกการพิมพไดโดยเลือก [ยกเลิก] แลวกด Q พึงระลึกวาทานจะสูญเสียการแกไขส่ังพิมพตางๆ กด 
MENU เพื่อยกเลิกการพิมพและกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา ซึ่งทานสามารถแกไขการสั่งพิมพปจจุบัน

  สั่งพิมพ (DPOF)
ทานสามารถบันทึกขอมูล "ส่ังพิมพ" ลงในการดหนวยความจํา เพื่อกําหนดรายการภาพที่ตอง
การพิมพ และจํานวนพิมพของแตละภาพ จากนั้นทานสามารถพิมพภาพท่ีรานพิมพภาพซึ่ง
สนับสนุน DPOF หรือพิมพดวยตนเองโดยเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ DPOF โดยตรง 
จําเปนตองใชการดหนวยความจําในการส่ังพิมพ

 การสรางคําส่ังพิมพ

1 กด Q ระหวางการดูภาพแลวเลือก [<]

2 เลือก [<] หรือ [U] แลวกด Q

ภาพเด่ียว
กด HI เพื่อเลือกภาพที่ทานตองการสั่งพิมพ แลวกด FG เพื่อ
กําหนดจํานวนพิมพ
• ทําซ้ําข้ันตอนน้ี เพื่อทําการสั่งพิมพหลายๆภาพ กด Q เมื่อได
เลือกภาพที่ตองการทั้งหมดแลว

<
ALL

คำส่ังพิมพ์

ต้ังค่ากลับ

ทุกภาพ
เลือก [U] แลวกด Q
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3 เลือกรูปแบบวันท่ีและเวลา แลวกด Q 

ไม ภาพจะถูกพิมพโดยไมมีวันท่ีและเวลา

วันที่ ภาพจะถูกพิมพโดยมีวันท่ีถายภาพ

เวลา ภาพจะถูกพิมพโดยมีเวลาถายภาพ

• ในขณะพิมพภาพจะไมสามารถเปล่ียนการตั้งคาสําหรับ
แตละภาพได

4 เลือก [ตั้ง] แลวกด Q

• ไมสามารถใชกลองแกไขคําส่ังพิมพท่ีสรางดวยอุปกรณอื่น การสรางคําส่ังพิมพใหม จะลบคําส่ังพิมพ
เดิมท่ีสรางดวยอุปกรณอื่น

• ไมสามารถส่ังพิมพภาพ 3D ภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว

ยกเลิกการสั่งพิมพภาพท่ีเลือกหรือภาพท้ังหมด
ทานสามารถลบขอมูลสั่งพิมพภาพท้ังหมด หรือเฉพาะขอมูลของบางภาพที่เลือก

1 กด Q ระหวางการดูภาพแลวเลือก [<]

2 เลือก [<] แลวกด Q
• ยกเลิกการสั่งพิมพภาพท้ังหมดโดยเลือก [ตั้งคาใหม] แลวกด Q ออกจากระบบโดยไมยกเลิก
ภาพท้ังหมด ไดโดยเลือก [เก็บ] แลวกด Q

3 กด HI เพื่อเลือกภาพที่ทานตองการยกเลิกการสั่งพิมพ
• ใช G เพื่อตั้งจํานวนพิมพภาพเปน 0 กด Q เมื่อยกเลิกการสั่งพิมพภาพท่ีเลือกทั้งหมด

4 เลือกรูปแบบวันท่ีและเวลา แลวกด Q
• การตั้งคาน้ีมีผลตอทุกภาพที่มีขอมูลสั่งพิมพ

5 เลือก [ตั้ง] แลวกด Q

ไม่
วันที่
เวลา

X

ต้ังค่ากลับ
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7
 แบตเตอร่ีและอุปกรณชารจ

• กลองใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Olympus กอนเดียว หามใชแบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจาก
แบตเตอรี่ของแทจาก OLYMPUS

• อัตราการใชพลังงานของกลอง ข้ึนอยูกับลักษณะการใชงาน และเงื่อนไขอื่น ๆ
• เน่ืองจากการทํางานตางๆตอไปนี้ใชพลังงานอยางมาก ถึงแมจะไมมีการถายภาพ แบตเตอรี่ก็จะ
หมดเร็ว

• ทําการปรับโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ โดยกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงในโหมดถายภาพ
• แสดงภาพบนหนาจอเปนระยะเวลานาน
• เมื่อตั้งคา [หนวงเวลาลั่นชัตเตอร] (หนา 106) ไวท่ี [ส้ัน]
• เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพ

• ในกรณีท่ีใชแบตเตอรี่ท่ีมีประจุไมเต็ม กลองอาจจะดับไปโดยไมไดแสดงคําเตือนแบตเตอรี่เหลือนอย
• ณ เวลาท่ีซื้อ แบตเตอรี่ไมไดถูกชารจมาเต็ม ใหทําการชารจแบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจที่ใหมาดวย
กอนใชงาน

• เวลาการชารจปกติของเครื่องชารจที่มาพรอมกับกลองอยูท่ี 4 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
• อยาพยายามใชอุปกรณชารจที่ไมไดถูกออกแบบมาใหใชงานกับแบตเตอรี่ท่ีใหมาดวย หรือใช
แบตเตอรี่ท่ีไมไดถูกออกแบบมาใหใชกับอุปกรณชารจที่ใหมาดวย

• การใชแบตเตอรี่ผิดชนิด อาจเสี่ยงตอการระเบิดได
• กําจัดแบตเตอรี่ท่ีใชแลวโดยปฏิบัติตามคําแนะนํา "ขอควรระวัง" (หนา 171)

การใชงานอุปกรณชารจของทานในตางประเทศ
• อุปกรณชารจสามารถใชงานไดกับแหลงจายไฟฟาตามบานท่ัวไปเกือบท้ังหมดที่มีแรงดันไฟฟา 

100 V ถึง 240 V AC (50/60 Hz) ท่ัวโลก อยางไรก็ตาม เตารับติดผนังอาจจะมีรูปรางแตกตางกันไป 
ข้ึนกับประเทศหรือทองที่ท่ีทานอยู และอาจจะตองใชตัวแปลงหัวเสียบเพื่อใหอุปกรณชารจใชงานได
กับเตารับติดผนัง สอบถามรายละเอียดจากรานจําหนายอุปกรณไฟฟาในทองถิ่นของทาน หรือบริษัท
ทองเที่ยว

• อยาใชตัวแปลงไฟสําหรับเดินทางท่ีมีจําหนายท่ัวไป เน่ืองจากอุปกรณชารจอาจจะทํางานผิดพลาดได

ขอควรระวัง



144 TH

ข
อค
วรระวัง

7

    การดท่ีใชงานได
คูมือเลมน้ีเรียกอุปกรณบันทึกขอมูลตางๆรวมกันวา "การด" การดเมโมรี่ SD 
ชนิดตอไปนี้ (มีจําหนายท่ัวไป) สามารถใชงานไดกับกลองนี้: SD, SDHC, 
SDXC และ Eye-Fi สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus

 สวิตชปองกันการเขียนการด SD
ตัวการด SD มีสวิตชปองกันการเขียน ถาหากทานต้ังสวิตชไปทางดาน "LOCK" 
ทานจะไมสามารถเขียนขอมูลลงในการด ลบขอมูล หรือทําการฟอรแมต เลื่อน
สวิตชกลับไปท่ีตําแหนงปลดล็อคเพื่อทําการเขียน

LOCK

• ขอมูลในการดจะไมถูกลบอยางหมดจด ถึงแมจะทําการฟอรแมตการดหรือลบขอมูลออกแลว เมื่อทิ้ง
การด ใหทําลายการดเสีย เพื่อปองกันขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล

• ใชการด Eye-Fi ใหตรงตามกฎหมายและขอบังคับของประเทศที่นํากลองไปใชงาน ถอดการด Eye-Fi 
ออกจากกลองหรือปดใชงานฟงกชั่นของการดขณะอยูบนเครื่องบินหรือในสถานท่ีอื่นๆ ซึ่งหามการใช
งานฟงกชั่นน้ี g [Eye-Fi] (หนา 114)

• การด Eye-Fi อาจรอนข้ึนขณะใชงาน
• แบตเตอรี่อาจหมดเร็วข้ึนขณะใชการด Eye-Fi
• กลองอาจทํางานชาลงขณะใชการด Eye-Fi
• อาจเกิดขอผิดพลาดระหวางการถายภาพ My Clips ในกรณีน้ี โปรดปดฟงกชั่นของการด
• การเลื่อนสวิตชปองกันการเขียนของการด SD ไปท่ีตําแหนง "LOCK" จะจํากัดการใชงานบางฟงกชั่น 
เชน การถายคลิปและดูภาพ
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    โหมดบันทึกและขนาดไฟล/จํานวนภาพน่ิงที่บันทึกได

คาขนาดไฟลในตาราง เปนคาโดยประมาณสําหรับไฟลท่ีมีสัดสวนภาพ 4:3

โหมดบันทึก จํานวนพิกเซล 
(นับพิกเซล) บีบอัด รูปแบบ

ไฟล ขนาดไฟล (MB) จํานวนภาพน่ิงที่
บันทึกได*

RAW+LF

10368×7776 ไมบีบอัด ORF ประมาณ 125.2

428160×6120 1/4 JPEG ประมาณ 22.1

5184×3888 บีบอัดแบบไมสูญเสีย ORI ประมาณ 21.5

LF 8160×6120 1/4 JPEG ประมาณ 22.1 310

RAW

5184×3888

บีบอัดแบบไมสูญเสีย ORF ประมาณ 21.5 341

YSF 1/2.7

JPEG

ประมาณ 13.5 510
YF 1/4 ประมาณ 9.3 739
YN 1/8 ประมาณ 5.0 1379
YB 1/12 ประมาณ 3.0 2347
XSF

3200×2400

1/2.7 ประมาณ 5.6 1245
XF 1/4 ประมาณ 3.4 2051
XN 1/8 ประมาณ 1.7 4068
XB 1/12 ประมาณ 1.2 5954
XSF

2560×1920

1/2.7 ประมาณ 3.2 2160
XF 1/4 ประมาณ 2.2 3170
XN 1/8 ประมาณ 1.1 6259
XB 1/12 ประมาณ 0.8 9041
XSF

1920×1440

1/2.7 ประมาณ 1.8 3814
XF 1/4 ประมาณ 1.3 5548
XN 1/8 ประมาณ 0.7 10613
XB 1/12 ประมาณ 0.5 15257
XSF

1600×1200

1/2.7 ประมาณ 1.3 5424
XF 1/4 ประมาณ 0.9 7874
XN 1/8 ประมาณ 0.5 15257
XB 1/12 ประมาณ 0.4 20343
WSF

1280×960

1/2.7 ประมาณ 0.9 8137
WF 1/4 ประมาณ 0.6 11624
WN 1/8 ประมาณ 0.4 22192
WB 1/12 ประมาณ 0.3 30515
WSF

1024×768

1/2.7 ประมาณ 0.6 12206
WF 1/4 ประมาณ 0.4 17437
WN 1/8 ประมาณ 0.3 30515
WB 1/12 ประมาณ 0.2 40686
WSF

640×480

1/2.7 ประมาณ 0.3 27124
WF 1/4 ประมาณ 0.2 40686
WN 1/8 ประมาณ 0.2 61030
WB 1/12 ประมาณ 0.1 81373

*สําหรับการด SD 8GB

• จํานวนภาพน่ิงที่บันทึกได อาจจะเปลี่ยนตามวัตถุ การสั่งพิมพ และองคประกอบอื่นๆ ในบางกรณี 
จํานวนภาพน่ิงที่บันทึกไดท่ีปรากฏบนหนาจอ อาจจะไมเปลี่ยนแปลงถึงแมทานจะถายภาพ หรือลบ
ภาพท่ีบันทึกไว

• ขนาดไฟลภาพจริง แตกตางกันไปโดยขึ้นกับวัตถุ
• ตัวเลขจํานวนภาพน่ิงที่บันทึกไดสูงสุด ท่ีแสดงบนหนาจอคือ 9999
• ดูระยะเวลาบันทึกไดสําหรับภาพเคลื่อนไหวไดบนเว็บไซตของ Olympus
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เลนสที่สามารถถอดเปล่ียนได

เลือกเลนสตามบรรยากาศ และความตองการสรางสรรคของทาน ใชเลนสท่ี
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับระบบ Micro Four Thirds และมีฉลาก M.ZUIKO 
DIGITAL หรือเครื่องหมายที่แสดงทางดานขวา 
หากใชตัวแปลงชวย ทานสามารถใชเลนสของระบบ Four Thirds และระบบ OM 
ไดอีกดวย
• เมื่อทานติดหรือถอด ฝาปดตัวกลอง และเลนส ออกจากกลอง ใหหันชองติดเลนสของกลองลงพื้น 
เพ่ือชวยปองกันไมใหฝุนและวัตถุแปลกปลอมอื่นเขาไปในตัวกลองได

• อยาถอดฝาปดตัวกลอง หรือติดเลนสในสถานท่ีมีฝุนละอองมาก
• อยาหันหนาเลนสท่ีติดอยูกับกลอง ชี้ไปท่ีดวงอาทิตย อาจจะทําใหกลองเสียหาย หรือติดไฟได 
เน่ืองจากแสงอาทิตยถูกขยายผานการโฟกัสของเลนส

• ระวังอยาทําฝาปดกลองและฝาปดทายเลนสหาย
• ติดฝาปดกลองเพื่อปองกันฝุนเขาไปภายในเม่ือไมไดติดเลนสไวกับกลอง

 คูผสมระหวางเลนสกับกลอง

เลนส กลอง ติดใชงาน AF 
(โฟกัสอัตโนมัติ) วัดคา

เลนสระบบ Micro Four 
Thirds

กลองระบบ Micro 
Four Thirds

ได ได ได

เลนสระบบ Four Thirds ติดไดผาน
ตัวแปลงเมานท

ได*1 ได

เลนสระบบ OM ไมได ได*2

เลนสระบบ Micro Four 
Thirds

กลองระบบ Four 
Thirds ไมได ไมได ไมได

*1 โฟกัสอัตโนมัติจะไมทํางานขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
*2 การวัดแสงใหแมนยําไมสามารถทําได
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 ชุดแฟลชภายนอกท่ีกําหนดใหสามารถใชงานกับกลองนี้ได

ทานสามารถใชแฟลชภายนอกที่มีจําหนายตางหากกับกลองนี้ เพื่อใหไดภาพแฟลชที่ตรงตาม
ความตองการของทาน แฟลชภายนอกสามารถสื่อสารกับกลองได ทานจึงสามารถควบคุมโหมด
การทํางานของแฟลช จากหลากหลายโหมดควบคุมแฟลชท่ีมีอยู เชน TTL-AUTO และแฟลช 
Super FP ได แฟลชภายนอกที่ระบุวาใชงานกับกลองรุนน้ีไดเหลาน้ีสามารถตอเขากับกลองไดท่ี
ฐานติดแฟลชบนตัวกลอง ทานยังสามารถติดแฟลชกับ Flash bracket เพื่อติดกับกลองโดยใช 
สายซิงค Flash bracket (อุปกรณเสริม) ศึกษาเอกสารที่ใหมากับชุดแฟลชภายนอกประกอบดวย
ความเร็วชัตเตอรสูงสุดเมื่อใชแฟลช คือ 1/250 วินาที*
* 1/20 วินาที ในโหมดไรเสียง (โหมดไรเสียง ความละเอียดสูง หรือโฟกัสการถายภาพครอมอัตโนมัติ)

ฟงกชั่นที่ใชงานกลับชุดแฟลชภายนอก

แฟลชเสริม โหมดควบคุมแฟลช GN (หมายเลขไกด) (ISO100) โหมด RC

FL-600R TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, 
FP TTL AUTO, FP MANUAL GN36 (85 มม.*1) GN20 (24 มม.*1) 

FL-300R TTL-AUTO, MANUAL GN20 (28 มม.*1) 

FL-14 TTL-AUTO, AUTO, MANUAL GN14 (28 มม.*1) –

RF-11
TTL-AUTO, MANUAL

GN11 –

TF-22 GN22 –

*1 ความยาวโฟกัสของเลนสท่ีใชงานได (คํานวณตามกลองฟลม 35 มม.)

     การถายภาพโดยใชแฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสาย
สามารถนําแฟลชภายนอกที่ระบุวาใชงานกับกลองรุนน้ีไดและมีโหมดควบคุมจากระยะไกล มาใช
เพ่ือถายภาพแบบแฟลชไรสายได กลองสามารถแยกควบคุมแฟลชระยะไกลไดท้ังสามกลุม และ
แฟลชในตัวกลอง ศึกษารายละเอียดจากคูมือการใชงานท่ีใหมากับชุดแฟลชภายนอก

1 ตั้งคาแฟลชระยะไกลไวท่ีโหมด RC แลวจัดวางในตําแหนงที่ตองการ
• เปดสวิตชแฟลชภายนอก กดปุม MODE แลวเลือกโหมด RC
• เลือกชองสัญญาณและกลุมของแฟลชภายนอกแตละตัว

 2 เลือก [เปด] สําหรับ [# RC Mode] ใน X เมนูถายภาพ 2 (หนา 87)
• แผงควบคุมพิเศษ LV เปลี่ยนเปนโหมด RC
• ทานสามารถเลือกหนาจอแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV ไดโดยกดปุม INFO หลายๆ ครั้ง
• เลือกโหมดแฟลช (โปรดสังเกตวาระบบลดตาแดงใชงานไมไดในโหมด RC)
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3 ปรับการตั้งคาสําหรับแตละกลุมในแผงควบคุมพิเศษ LV

250250 F5.6P 3838

A Mode
TTL
M

Off

+5.0

TTL +3.0

1/8
–

LO
1Ch

คาความเขมแสงแฟลชกลุม
• เลือกโหมดควบคุมแฟลช และ
ปรับความเขมแสงแฟลชแยก
สําหรับแตละกลุม สําหรับ 
MANUAL ใหเลือกความเขม
แสงแฟลช

แฟลชปกติ/แฟลช Super FP
• เลือกสลับระหวางแฟลชปกติ
และแฟลช Super FP

ระดับแสงส่ือสาร
• ตั้งคาระดับแสงส่ือสาร เปน 

[HI], [MID], หรือ [LO]

ชองสัญญาณ
• ตั้งคาชองสัญญาณส่ือสาร
ใหเปนชองเดียวกับท่ีใชบน
แฟลช

ความเขมแสงแฟลชโหมดควบคมุแฟลช

ปรับการตั้งคาสําหรับชุดแฟลช
ของกลอง

4 ติดชุดแฟลชที่ใหมาดวย แลวเปดกลอง
• หลังจากที่ตรวจสอบหรือแนใจวาชุดแฟลชภายใน และแฟลชระยะไกล ไดชารจไวพรอมแลว ให
ทําการถายภาพทดสอบ

 ระยะควบคุมแฟลชไรสาย
จัดตําแหนงของแฟลชไรสาย โดยใหเซนเซอร
ควบคุมระยะไกลหันเขาหากลอง ภาพตอไปนี้
แสดงถึงระยะโดยประมาณ ท่ีสามารถจัดวาง
แฟลชได ระยะควบคุมจริงแตกตางกันไปตาม
เงื่อนไขสภาพแวดลอม

7m

5m
100°100°

50°50°
50°50°

60°60°

30°30°
30°30°

• ขอแนะนําใหทานใชงาน 1 กลุมแฟลชที่มีแฟลชระยะไกลไมเกิน 3 ตัว
• ชุดแฟลชระยะไกลไมสามารถใชงานกับระบบซิงคชามานชัตเตอรท่ีสอง หรือการถายภาพลดความ
ส่ันสะเทือนท่ีนานกวา 4 วินาที

• หากวัตถุอยูใกลกลองมากเกินไป แฟลชควบคุมท่ีเปลงแสงออกมาจากแฟลชในตัวกลอง อาจสงผล
ตอระดับแสง (สามารถลดผลกระทบนี้ไดโดยลดปริมาณการปลอยแสงของแฟลชในตัวกลอง 
ตัวอยางเชน ใชตัวกระจายแสง)

• ความเร็วชัตเตอรสูงสุดในการซิงคแฟลช คือ 1/250 วินาที เมื่อใชแฟลชในโหมด RC

 ชุดแฟลชภายนอกอ่ืนๆ

พึงระลึกในประเด็นตอไปนี้ เมื่อใชชุดแฟลชของผูผลิตอื่นกับฐานเสียบแฟลชของกลอง: 
• การใชแฟลชลาสมัยท่ีสงกระแสไฟมากกวา 250 โวลตไปยังจุดสัมผัส X จะทําใหกลองไดรับ
ความเสียหาย

• การติดตั้งแฟลชซึ่งขั้วสัมผัสสัญญาณ ไมตรงตามขอกําหนดของ Olympus อาจจะทําใหกลอง
เสียหายได

• ตั้งโหมดถายภาพไปท่ี M ตั้งความเร็วชัตเตอรไปท่ีคาตํ่ากวาความเร็วแฟลช และตั้งความไวแสง ISO 
ไปท่ีคาใดๆ ท่ีไมใช [AUTO] 

• การควบคุมแฟลชสามารถทําไดเพียงการตั้งคาแฟลชใหมี ความไวแสง ISO และคารูรับแสงตรงกับ
คาท่ีเลือกไวบนกลองเทาน้ัน สามารถปรับความสวางของแฟลชโดยปรับความไวแสง ISO หรือ
คารูรับแสง

• ใชแฟลชที่มีมุมสองสวางเหมาะสมกับเลนส โดยปกติแลวมุมสองสวางจะถูกระบุเปนคาเมื่อเทียบกับ
ความยาวโฟกัสของรูปแบบ 35 มม.
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อุปกรณเสริมหลัก

 สายรีโมท (RM–UC1)
ใชในกรณีท่ีการสั่นไหวของกลองแมเพียงเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เชน ในการถายภาพมาโคร
หรือถายภาพ bulb สายรีโมทน้ีเชื่อมตอผานทางข้ัวตอมัลติคอนเนคเตอรของกลอง (หนา 11)

เลนส Converter
ติด Converter เขากับเลนสของกลอง สําหรับการถายภาพในแบบ มาโคร หรือ ฟชอาย อยางงาย
และรวดเร็ว ดูขอมูลเกี่ยวกับเลนสท่ีใชงานไดบนเว็บไซตของ OLYMPUS
•  ใชชุดเลนสเสริมท่ีเหมาะสมสําหรับโหมด Scene (f, w หรือ m)

กริปกลอง (ECG-4)
กริปทําใหงายตอการถือกลองใหมั่นคงเมื่อติดเลนสขนาดใหญ
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ซอฟตแวร

OLYMPUS Viewer 3
ซอฟตแวรจัดการภาพดิจิตอล

การใชงานรีโมท

RM-UC1
สายรีโมท

SD/SDHC/
SDXC/Eye-Fiการดหนวยความจํา*3

สายเช่ือมตอ
สาย USB/
สาย AV/
สาย HDMI

เคส / สายคลอง สายคลองไหล
เคสใสกลอง

แหลงจายไฟ

BLN-1
แบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน

BCN-1
อุปกรณชารจแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน

แผนผังแสดงระบบ

*1 เลนสบางตัวอาจใชกับตัวแปลงไมได ดูรายละเอียดที่เว็บไซตอยางเปนทางการของ Olympus นอกจากนี้ พึงระลึกวา
การผลิตเลนสระบบ OM ไดส้ินสุดลงแลว

*2 ดูรายละเอียดเลนสท่ีใชรวมกันไดท่ีเว็บไซตอยางเปนทางการของ Olympus

แฟลช

กริป

ECG-4
กริป

FL-600R
แฟลชอิเล็กทรอนิกส

FL-14
แฟลชอิเล็กทรอนิกส

FL-300R *5

แฟลชอิเล็กทรอนิกส
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: ผลิตภัณฑท่ีใชงานไดกับ PEN-F

สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus

เลนส 
Converter*2 

FCON-P01
เลนสตาปลา

WCON-P01
เลนสมุมกวาง

MCON-P01
เลนสมาโคร

MCON-P02
เลนสมาโคร

: ผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายท่ัวไป

*3 ใชการด Eye-Fi ตามกฎหมายและขอกําหนดของประเทศที่นํากลองไปใช
*4 ใชงานไดกับ ED 40-150mm f2.8 PRO เทาน้ัน
*5 ไมสามารถถอยกลับไดขณะท่ีติดอยูกับกลอง

แฟลช

STF-22 ชุดแฟลชคู

FC-1 อุปกรณควบคุมแฟลชมาโคร

RF-11*2

แฟลชวงแหวน
TF-22 *2

แฟลชคู

SRF-11 ชุดแฟลชวงแหวน

เลนส

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm f1.8 Fisheye PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0
M.ZUIKO DIGITAL 17mm f1.8
M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8
M.ZUIKO DIGITAL 25mm f1.8
M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm f2.8 Macro
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm f1.8
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm f2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm f4.0-5.6
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm f2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm f3.5-6.3 EZ
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm f3.5-6.3 EZ
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f3.5-5.6 II R
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm f4.0-5.6 II
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f4.0-5.6 R
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL 75-300mm f4.8-6.7 II
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm f4.0 IS PRO

เทเลคอนเวอรเตอร MC-14*4

MMF-2/MMF-3 *1

ตัวแปลง Four Thirds
เลนสระบบ Four Thirds

MF-2 *1

ตัวแปลง OM 2

เลนสระบบ OM
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การทําความสะอาดและจัดเก็บกลอง

การทําความสะอาดกลอง
ปดสวิตชกลองแลวถอดแบตเตอรี่ออกกอนทําความสะอาดกลอง

ผิวภายนอก:
• เช็ดเบาๆดวยผานุม ถาหากกลองสกปรกมาก ใหแชผาในน้ําสบูออนๆแลวบิดใหแหง เช็ดกลองดวย
ผาช้ืน และเช็ดแหงดวยผาแหง ถาหากทานใชงานกลองบริเวณหาดทราย ใชผาชุบน้ําสะอาดบิดให
แหง

จอภาพ:
• เช็ดเบาๆดวยผานุม

เลนส:
• เปาฝุนละอองออกจากเลนสดวยอุปกรณเปาลมที่มีจําหนายท่ัวไป สําหรับตัวเลนส ใหเช็ดเบาๆดวย
กระดาษเช็ดเลนส

การจัดเก็บ
• เมื่อไมใชงานกลองเปนระยะเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่และการดออก เก็บกลองในท่ีเย็น แหง อากาศ
ถายเทไดดี

• ใสกอนแบตเตอรี่เปนครั้งคราว เพื่อทดสอบการทํางานของกลอง
• เช็ดฝุนและสิ่งแปลกปลอมตางๆออกจากตัวกลองและฝาหลัง กอนปดฝา
• ติดฝาปดกลองเพื่อปองกันฝุนเขาไปภายในเม่ือไมไดติดเลนสไวกับกลอง อยาลืมปดฝาหนาและหลัง
ของเลนสกอนเอาไปเก็บ

• ทําความสะอาดกลองหลังการใชงาน
• อยาเก็บไวใกลกับสารไลแมลง

ทําความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณรับภาพ
กลองนี้มีฟงกชั่นลดฝุนละอองเพื่อปองกันไมใหฝุนไปติดบนอุปกรณรับภาพ และเพื่อปดฝุนหรือ
คราบสกปรกออกจากผิวของอุปกรณรับภาพดวยการสั่นสะเทือนคลื่นความถ่ีสูง ฟงกชั่นลด
ฝุนละอองทํางานเม่ือเปดสวิตชกลอง
ฟงกชั่นลดฝุนละอองทํางานพรอมกับฟงกชั่นพิกเซลแมบปง ซึ่งตรวจสอบอุปกรณรับภาพและ
วงจรประมวลผลภาพ เน่ืองจากระบบลดฝุนละอองทํางานทุกครั้งที่เปดสวิตชกลอง ควรถือกลอง
ในแนวต้ังเพื่อใหฟงกชั่นลดฝุนละอองทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
• อยาใชสารละลายเขมขน เชน เบนซีนหรือแอลกอฮอล หรือผาท่ีผานกระบวนการทางเคมี
• หลีกเลี่ยงการเก็บกลองในสถานท่ีซึ่งมีการใชสารเคมี เพื่อปองกันการสึกกรอนของกลอง
• ราอาจจะกอตัวบนผิวเลนส ถาหากปลอยใหเลนสสกปรก
• ตรวจสอบแตละชิ้นสวนของกลองกอนใชงาน หากไมไดใชงานมาเปนเวลานาน กอนถายภาพสําคัญ 
อยาลืมทําการถายภาพทดสอบและตรวจสอบวากลองทํางานไดอยางถูกตอง
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 พิกเซลแมบปง - ตรวจสอบฟงกชั่นประมวลผลภาพ 
ระบบพิกเซลแมบปง ชวยใหกลองสามารถตรวจสอบและปรับอุปกรณรับภาพและฟงกชั่นประมวล
ผลภาพ หลังจากถายภาพมาอยางตอเนื่องหรือใชงานหนาจอ รออยางนอยหนึ่งนาทีกอนใชงาน
ระบบพิกเซลแมบปง เพื่อใหไดผลท่ีถูกตอง

1 เลือก [พิกเซลแมบปง] ในแถบ c เมนูกําหนดเอง (หนา 114) k

2 กด I แลวเลือก Q
• แถบ [รอสักครู] จะปรากฏขณะระบบพิกเซลแมบปงกําลังทํางาน เมื่อระบบพิกเซลแมบปงทํางาน
เสร็จ เมนูจะกลับมา

• ถาหากทานปดสวิตชกลองโดยบังเอิญขณะท่ีระบบพิกเซลแมบปงกําลังทํางาน ใหเริ่มตนใหมตั้งแต
ข้ันตอนท่ี 1
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8
เคล็ดลับถายภาพและขอมูลเพ่ิมเติม

กลองไมเปดทํางาน ถึงแมจะใสแบตเตอร่ีแลว

แบตเตอร่ีไมไดชารจจนเต็ม
• ชารจแบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจ

แบตเตอร่ีใชงานไมไดชั่วคราวเน่ืองจากความเย็น
• ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงที่อุณหภูมิตํ่า ถอดแบตเตอรี่ออก ทําใหอุนโดยใสไวในกระเปา
ของทานสักพัก

กลองไมถายภาพแมกดปุมชัตเตอรแลว

กลองปดสวิตชตัวเองโดยอัตโนมัติไปแลว
• ถาหากการรักษาพลังงานยังใชงานอยู กลองจะเขาโหมดพักดวน ถาหากไมมีการทํางานของกลองใน
ชวงเวลาท่ีกําหนด

• กลองจะเขาสูโหมดหลับโดยอัตโนมัติเพื่อลดการใชแบตเตอรี่ลง หากไมมีการใชงานกลองในระยะ
เวลาท่ีกําหนดไว g [Sleep] (หนา 108)
หากไมมีการใชงานกลองในระยะเวลาที่กําหนดไว (4 ชั่วโมง) หลังจากกลองเขาสูโหมดหลับแลว 
กลองจะปดสวิตชการทํางานอัตโนมัติิ

กําลังชารจแฟลช
• เครื่องหมาย # จะกะพริบบนหนาจอขณะกําลังชารจ รอจนกระทั่งหยุดกะพริบ แลวจึงกดปุมชัตเตอร

 ปรับโฟกัสไมได
• กลองไมสามารถโฟกัสบนวัตถุท่ีอยูใกลกับกลองมากเกินไป หรือไมเหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ 

(เครื่องหมายยืนยัน AF จะกะพริบบนหนาจอ) เพิ่มระยะหางจากวัตถุ หรือโฟกัสบนวัตถุท่ีมีคอนทราสต
สูงท่ีมีระยะหางจากกลองเทากับวัตถุหลัก จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพ

วัตถุที่ปรับโฟกัสยาก
อาจจะทําการปรับโฟกัสดวยระบบโฟกัสอัตโนมัติไดยากในกรณีตอไปนี้

เครื่องหมายยืนยัน 
AF กะพริบ
วัตถุเหลาน้ีไมอยูใน
โฟกัส

วัตถุท่ีมีคอนทราสตตํ่า แสงสวางมากตรงกลาง
ภาพ

วัตถุท่ีไมมีเสนแนวต้ัง

เครื่องหมายยืนยัน 
AF ติด แตวัตถุหลุด
โฟกัส

วัตถุท่ีมีระยะหาง
แตกตางกัน

วัตถุเคลื่อนไหวเร็ว วัตถุท่ีอยูนอกบริเวณ AF

 ขอมูล
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ระบบลดจุดรบกวนกําลังทํางาน
• เมื่อถายภาพกลางคืน ความเร็วชัตเตอรจะชาลงและมีแนวโนมวาจะเกิดจุดรบกวนบนภาพ กลองจะเริ่ม
กระบวนการลดจุดรบกวนหลังถายภาพดวยความเร็วชัตเตอรชา ในระหวางน้ี จะถายภาพไมได ทาน
สามารถตั้ง [ลดนอยส] ไปท่ี [ปด]
g [ลดนอยส] (หนา 108)

จํานวนเปา AF ลดลง
จาํนวนและขนาดของเปา AF เปลีย่นไปตามการตัง้คากลุมเปาและตวัเลอืกของ [ดจิติอลเทเลคอนเวอรเตอร] 
และ [มมุมองภาพ]

ยังไมไดต้ังวันที่และเวลา

นํากลองมาใชงานโดยใชการต้ังคาตางๆ ณ เวลาซ้ือ
• วันท่ีและเวลาของกลองยังไมถูกตั้งคาเมื่อซื้อ ใหทําการตั้งคาวันท่ีและเวลากอนใชงานกลอง 

g "การตั้งวันท่ี/เวลา" (หนา 18)

แบตเตอร่ีถูกถอดออกจากกลอง
• วันท่ีและเวลาจะกลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงานถาหากแบตเตอรี่ถูกเอาออกจากกลองเปนระยะเวลา
ประมาณ 1 วัน การตั้งคาจะถูกลบเร็วข้ึนถาหากใสแบตเตอรี่ไวเปนระยะเวลาสั้นๆกอนถอดออกจาก
กลอง กอนทําการถายภาพสําคัญ โปรดตรวจสอบวาไดตั้งวันท่ีและเวลาอยางถูกตองแลว

การต้ังคาฟงกชั่นตางๆถูกลบกลับคืนสูคาเร่ิมตนจากโรงงาน
เมื่อทานหมุนปุมหมุนเลือกโหมด หรือปดสวิตชกลองในโหมดถายภาพอื่นนอกเหนือจาก P, A, S, หรือ 
M ฟงกชั่นตางๆท่ีการตั้งคาถูกปรับ จะถูกตั้งคากลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงาน

ภาพท่ีถายไดมีสีขาวโพลน
อาจเกิดไดเมื่อถายภาพยอนแสง หรือกึ่งยอนแสง ซึ่งเกิดจากปรากฏการณท่ีเรียกวา flare หรือ ghosting 
โปรดพยายามจัดองคประกอบภาพใหแหลงกําเนิดแสงท่ีสวางมาก ไมปรากฏในภาพ อาจเกิด Flare ได
ถึงแมแหลงกําเนิดแสงไมอยูในภาพ ใชฮูดเลนสเพื่อบังแสงไมใหสองเขาหาเลนส หากฮูดเลนสใชไมได
ผล ใชมือของทานบังแสงแทน
g "เลนสท่ีสามารถถอดเปลี่ยนได" (หนา 146)

มีจุดสวางแปลกปลอมปรากฏบนภาพท่ีถายได
อาจเกิดจากจุดพิกเซลเสียบนอุปกรณรับภาพ โปรดทํากระบวนการ [พิกเซลแมบปง] 
หากปญหายังแกไมหาย ใหทําพิกเซลแมบปงซํ้าสองสามครั้ง g "พิกเซลแมบปง - ตรวจสอบฟงกชั่น
ประมวลผลภาพ" (หนา 153)

ฟงกชั่นที่เลือกจากเมนูไมได
อาจจะเลือกบางรายการจากเมนูดวยปุมลูกศร ไมได
• รายการที่ไมสามารถใชงานไดกับโหมดถายภาพปจจุบัน
• รายการที่ใชงานไมได เน่ืองจากมีการเลือกบางรายการอื่นไว: 
การใชงาน [T] พรอมกับ [ลดนอยส] ฯลฯ
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รหัสขอผิดพลาด

ตัวแสดงบนหนาจอ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

ไมมีการด

ไมไดเสียบการดไว หรือไมรูจักการด เสียบการด หรือเสียบการดอื่น

การดขัดของ

มีปญหาเกี่ยวกับการด

เสียบการดใหมอีกครั้ง หากปญหา
ยังคงอยู ใหฟอรแมทการด หาก
ฟอรแมทการดไมได แสดงวาใชงาน
การดนี้ไมได

ปองกันการบันทึก

หามเขียนขอมูลลงบนการด
สวิตชปองกันการเขียนของการด
ถูกตั้งไวดาน "LOCK" ปลดสวิตช 
(หนา 144)

การดเต็ม

• การดเต็ม ถายภาพเพิ่มอีกไมได 
หรือบันทึกขอมูลเชน ส่ังพิมพเพิ่ม
อีกไมได

• ไมมีเน้ือที่เหลือบนการด ทําให
บันทึกขอมูลสั่งพิมพหรือภาพใหม
เพิ่มอีกไมได

เปลี่ยนการดหรือลบภาพที่ไมตองการ
กอนลบ ใหดาวนโหลดภาพสําคัญไป
เก็บไวใน PC

ทำความสะอาดผิวสัมผัส
ของการ์ดด้วยผ้าแห้ง

ทำความสะอาดการ์ด
ฟอร์แมท

ต้ังค่าการ์ด

ต้ังค่า

อานการดไมได อาจจะยังไมได
ฟอรแมตการด

• เลือก [ทําความสะอาดการด] กด 
Q แลวปดสวิตชกลอง ถอดการด
ออกแลวเช็ดผิวโลหะใหสะอาดดวย
ผานุมแหง

• เลือก [ฟอรแมท]  [ใช] แลวกด 
Q เพื่อฟอรแมตการด การฟอรแมท
จะลบขอมูลทั้งหมดบนการด

ไมมีภาพ

ไมมีภาพในการด การดไมมีภาพบรรจุอยู
ถายภาพแลวเปดดู

ไฟลภาพเสีย

ภาพท่ีเลือกไมสามารถเปดดูได
เน่ืองจากมีปญหาเกี่ยวกับภาพน้ัน 
หรือไมสามารถเปดดูภาพดวยกลองนี้

ใชซอฟตแวรประมวลผลภาพ เปดดู
ภาพบนเครื่อง PC
หากยังเปดดูไมได แสดงวาไฟลภาพ
เสียหาย

ภาพน้ีไมสามารถ
แกไขได

กลองนี้ไมสามารถแกไขภาพท่ีถาย
ดวยกลองอื่น

ใชซอฟตแวรประมวลผลภาพทําการ
แกไขภาพ
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ตัวแสดงบนหนาจอ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

 m

อุณหภูมิภายในของกลองสูงขึ้น 
เน่ืองจากการถายภาพอยางตอเนื่อง

ปดสวิตชกลอง รอใหอุณหภูมิภายใน
เย็นลง

ความรอนในตัวกลอง 
สูงมากกรุณารอให 
เย็นลงกอนใชงาน

รอสักครูเพื่อใหกลองปดสวิตชตัวเอง
โดยอัตโนมัติ 
ปลอยใหอุณหภูมิภายในของกลอง
เย็นลง กอนใชงานตอ

แบตเตอรี่หมด
แบตเตอรี่หมดประจุ ตองชารจแบตเตอรี่

ไมมีการเชื่อมตอ

กลองไมไดเชื่อมตออยูกับ 
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ จอ HDMI 
หรืออุปกรณอื่น อยางถูกตอง

ทําการเชื่อมตอกลองใหม

ไมมีกระดาษ

เครื่องพิมพไมมีกระดาษ ปอนกระดาษใหกับเครื่องพิมพ

ไมมีหมึก
เครื่องพิมพหมึกหมด เปลี่ยนตลับหมึกของเครื่องพิมพ

กระดาษติด
กระดาษติด เอากระดาษที่ติดออก

เปลี่ยนคาเซ็ตติ้ง
ตลับกระดาษของเครื่องพิมพถูก
ถอดออก หรือมีการสั่งงานใดๆ กับ
เครื่องพิมพ ขณะกําลังตั้งคาบนกลอง

อยาใชงานเครื่องพิมพขณะกําลัง
ตั้งคาบนกลอง

พริ้นทขัดของ

มีปญหากับเครื่องพิมพ และ/หรือ 
กลอง

ปดสวิตชกลองและเครื่องพิมพ 
ตรวจสอบเครื่องพิมพและแกไขปญหา
ตางๆ กอนเปดสวิตชอีกครั้งหน่ึง

ไมสามารถพริ้นทได

กลองนี้อาจจะไมสามารถพิมพภาพท่ี
ถายดวยกลองอื่น

ใหทําการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคล

เลนสล็อคอยู 
โปรดเปดใชเลนส เลนสหดเก็บได ยังถูกเก็บอยู เปดเลนสออกมา (หนา 15)

เลนสล็อคอยู 
โปรดตั้งคาเลนส

เกิดความผิดปกติระหวางกลองกับ
เลนส

ปดสวิตชกลอง ตรวจสอบการติดเลนส 
แลวเปดสวิตชใหมอีกครั้ง
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 รายการเมนู
*1: สามารถเพิ่มลงใน [เลือกโหมดกําหนดเอง]
*2: สามารถกลับคืนสูคาเริ่มตนไดโดยเลือก [ท้ังหมด] ใน [รีเซ็ต]
*3: สามารถกลับคืนสูคาเริ่มตนไดโดยเลือก [พื้นฐาน] ใน [รีเซ็ต]

K เมนูถายภาพ
แถบ ฟงกชั่น คาเร่ิมตน *1 *2 *3 g
W ตั้งคาการด ― 87

รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง ―  88
โหมดถายภาพ jNatural    64

K
ภาพน่ิง YN    59
ภาพเคลื่อนไหว MOVnFHDF60p    60

มุมมองภาพ 4:3    58
ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร ปด    90
j/Y/i ―    90

j/Y o   

การตั้งคาคั่นเวลา/ระยะเวลา ปด

  91

เฟรม 99
เวลารอเริ่มตน 00:00:01
ชวงเวลา 00:00:01
ภาพเคลื่อนไหวแบบค่ันเวลา ปด

ตั้งคา
ภาพยนตร

รายละเอียด
ภาพเคลื่อนไหว

FullHD

จํานวนเฟรม 10fps
X ถายครอม ปด

  

92
AE BKT 3f 1.0EV

93
WB BKT

A – B
―

G – M
FL BKT ― 93
ISO BKT ― 94
ART BKT ― 94
Focus BKT ―

   94
กําหนดจํานวนภาพ 99
กําหนดสวนตางโฟกัส 5
#เวลาชารจ 0 วินาที  

HDR ปด    95

ชดเชยแสง
หลายคา

เฟรม ปด
  96คาอัตโนมัต ปด

ภาพซอน ปด
ชดเชยคียสโตน ปด    97

ปองกันการสั่นz/
เงียบ[♥]

ปองกันการสั่นz z0วินาที
 

98

เงียบ[♥] [♥]0วินาที
ลดเสียง[♥] ปด
การตั้งคาโหมดไมมีเสียง[♥] ―

  
8 ไมอนุญาต
AF แสงไฟ ไมอนุญาต
โหมดแฟลช ไมอนุญาต
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แถบ ฟงกชั่น คาเร่ิมตน *1 *2 *3 g
X ถายภาพความ

ละเอียดสูง
ถายภาพความละเอียดสูง h0วินาที

  99
#เวลาชารจ 0 วินาที

 # RC Mode ปด    147

q เมนูแสดงภาพ
แถบ ฟงกชั่น คาเร่ิมตน *1 *2 *3 g
q

m

เริ่ม ―

82
BGM Joy  

สไลด ท้ังหมด  

ชวงแสดงภาพนิ่ง 3วินาที 

ชวงแสดงภาพ สั้น 

R เปด   100

แกไข
เลือกภาพ

แกไขภาพ RAW ―  100
แกไข JPEG ―  101
R ― 102

ภาพซอน ― 102
คําส่ังพิมพ ― 141
ลบคาปองกัน ― 102
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน ― 131

d เมนูต้ังคา
แถบ ฟงกชั่น คาเร่ิมตน *1 *2 *3 g
d X ― 18

W * ― 103
i j ±0, k ±0, Natural  103
ดูภาพบันทึก 0.5วินาที   103

การตั้งคา 
Wi-Fi

การตั้งคาเช่ือมตอ Wi-Fi สวนบุคคล  134
รหัสผานสวนตัว ―
รีเซ็ตคําส่ังแบงปน ―

135
รีเซ็ตการตั้งคา Wi-Fi ―

c เมนู แสดงภาพ เปด  103
เฟริมแวร ― 103

* การตั้งคาแตกตางกันไปตามทองที่ท่ีซื้อกลอง

c เมนูกําหนดเอง
แถบ ฟงกชั่น คาเร่ิมตน *1 *2 *3 g
c R AF/MF

AF โหมด
ภาพน่ิง S-AF

  

104

ภาพเคลื่อนไหว C-AF
AF ตลอดเวลา ปด   

AEL/AFL
S-AF mode1

  C-AF mode2
MF mode1

รีเซ็ตเลนส เปด  

โฟกัส BULB/TIME เปด  

วงแหวนโฟกัส b   
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แถบ ฟงกชั่น คาเร่ิมตน *1 *2 *3 g
c R AF/MF

MF ชวยปรับ
ขยาย ปด  

104

พีคกิ้ง ปด  

Pตั้งคาปกติ o  

AF แสงไฟ เปด   

I โฟกัสใบหนา K  

พื่นท่ีAF โฟกัส เปด  

แผนกําหนดเปา AF ปด    105
MF Clutch เปดใชงาน   

S ปุม/หมุน

ฟงกชันปุม

U ฟงกชั่น AEL/AFL

  74

V ฟงกชั่น u
R ฟงกชั่น RREC
a ฟงกชั่น a
z ฟงกชั่น z

I ฟงกชั่น #
G ฟงกชั่น j/Y
n ฟงกชั่น ฟงกชันโดยตรง
l ฟงกชั่น หยุด AF

ปรับ
ฟงกชั่น

P Ps

 

105

A FNo.
S ชัตเตอร
M ชัตเตอร/FNo.
Menu FG/HI
q G/U/ถัดไป/กอน

ชี้คาท่ีปรับ
คารับแสง หมุน1

 Ps หมุน1
F ฟงกชั่นของแปนหมุน F  

ฟงกชัน
แปนเลือกโหมด

C3 C3  116
C4 C4 

T กดถาย/j/ปองกันภาพส่ัน
Rls ลําดับ S ปด   

106

Rls ลําดับ C เปด   

j L fps 5 fps   

j H fps 10 fps   

♥j L fps 5 fps   

♥j H fps 11 fps   

ปองกัน
ภาพส่ัน

ภาพน่ิง S-IS AUTO
  ภาพเคลื่อนไหว M-IS1

j ปองกันภาพส่ัน ปด 

กดชัตเตอรครึ่งหน่ึงเปด IS เปด 

ปองกันภาพส่ันท่ีเลนส ปด   

หนวงเวลาลั่นชัตเตอร คาปกติ 
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แถบ ฟงกชั่น คาเร่ิมตน *1 *2 *3 g
c U Disp/ 8/PC

HDMI
HDMI Out 1080p 

106ควบคุมHDMI ปด 

วีดีโอเอาท ―

K/ตั้งคา
ควบคุม

iAUTO Live Guide  

107

P/A/S/M Live SCP  

SCN เมนู Scene  

G/ตั้งคา
คําแนะนํา

q คําแนะนํา ภาพเทาน้ัน, ท้ังหมด   

LV-Info
ภาพเทาน้ัน, 
กําหนดเอง1 (u), 
กําหนดเอง2 (ระดับเกจ)

 

Gการตั้งคา 25, My Clips, ปฏิทิน  

แสดงเสนตาราง ปด  

ตั้งคาโหมดภาพ เปดทั้งหมด  

การตั้งคา
ฮิสโตแกรม

ไฮไลท 255
เงา 0

คําแนะนําโหมด ปด  

Live View 
Boost

เลือกคาแสงเอง เปด1

  
BULB/TIME เปด2
LIVE Composite ปด
อื่นๆ ปด

จํานวนเฟรม คาปกติ   

โหมดภาพพิเศษ LV mode1 

ลดภาพกะพริบ อัตโนมัต 

โหมดขยายภาพ LV mode2 

108

zล็อค ปด  

การตั้งคา
พีคกิ้ง

สีพีคกิ้ง สีขาว

 
ความเขมสี คาปกติ
ปรับความสวาง
ภาพ เปด

ไฟจอ LCD Hold   

Sleep 1min   

ปดกลองอัตโนมัติ 4 ชม.  

8 เปด   

โหมด USB อัตโนมัต  

การตั้งคามัลติฟงกชั่น ขยาย, มุมมองภาพ, S-OVF  

เรียกดูเมนู เรียกดู 
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แถบ ฟงกชั่น คาเร่ิมตน *1 *2 *3 g
c V Exp/ p/ISO

ระดับคา EV 1/3EV    108
ลดนอยส อัตโนมัต   

ฟวลเตอรนอยส มาตรฐาน   

109

ISO อัตโนมัต   

ระดับ ISO 1/3EV   

เซ็ท ISO อัตโนมัติ คาสูงสุด: 1600
คาตั้งตน: 200   

ISO อัตโนมัต P/A/S  

วัดคา p   

AEL วัดคา อัตโนมัต   

P 
วัดแสง
เฉพาะจุด

เฉพาะจุด ปด   

เฉพาะจุดไฮไลท ปด   

เฉพาะจุดเงาแสง ปด   

ตั้งเวลาถาย BULB/TIME 8min   

จอภาพ BULB/TIME -7  

Live BULB ปด  

Live TIME 0.5 วินาที  

การตั้งคาคอมโพสิต 1 วินาที  

W #ตั้งคาเอง
# X-Sync. 1/250   

109# คาชาสุด 1/60   

w+F ปด   

X K /สี/WB

K ตั้งคา K1 YF, K2 YN, K3 XN, 
K4 WN   

110

นับพิกเซล
Xiddle 3200×2400

  Wmall 1280×960
ชดเชยเงาแสง ปด   

WB อัตโนมัต A±0, G±0   

ท้ังหมด 
>

ตั้งทั้งหมด —  

ลบคาท้ังหมด — 

W ใชแสงสีอุน เปด   

#+WB WB AUTO  

พื้นท่ีสี sRGB   
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แถบ ฟงกชั่น คาเร่ิมตน *1 *2 *3 g
c Y บันทึก/ลบ

ลบเร็ว ปด    110
ลบภาพ RAW+JPEG RAW+JPEG   

111

ชื่อไฟล รีเซ็ต 

แกไขช่ือไฟล — 

ตั้งลําดับ ไม  

การตั้ง dpi 350dpi 

ตั้งคา
ลิขสิทธ์ิ

ขอมูลลิขสิทธ์ิ ปด 

ชื่อศิลปน —
ชื่อลิขสิทธ์ิ —

Z ภาพเคลื่อนไหว
nโหมด P 

112

ภาพเคลื่อนไหวR เปด   

ระดับเสียงบันทึก ±0 

Rจํากัดระดับเสียง เปด 

ลดเสียงลม ปด 

การตั้งคา
รหัสเวลา

โหมดรหัสเวลา DF 

นับ นับเมื่อบันทึก 

เวลาเริ่ม —
n ตั้งคาคําแนะนํา เปดทั้งหมด 

การตั้งคารายละเอียดภาพ
เคลื่อนไหว

n1 FHD F, n2 FHD K, 
n3 FHD F, n4 FHD G 

เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว เปด 

โหมดภาพเคลื่อนไหว+ภาพน่ิง mode1  113
nฟงกชันชัตเตอร mode1 

b EVF ในตัว
รูปแบบ EVF ในตัว รูปแบบ 3 

113

V ตั้งคาคําแนะนํา ขอมูลพื้นฐาน, กําหนดเอง1 
(u), กําหนดเอง2 (ระดับเกจ)  

V แสดงเสนตาราง ปด   

เปลี่ยนเปน EVF อัตโนมัติ เปด 

ปรับ EVF
ความสวาง EVF 
อัตโนมัติ เปด


ปรับ EVF j±0, k±0

V กดชัตเตอรครึ่งหน่ึง เปด 

S-OVF ปด    114
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แถบ ฟงกชั่น คาเร่ิมตน *1 *2 *3 g
c k Kยูติลิตี่

พิกเซลแมบปง —

114

ปรับคารับ
แสง

p
±0  J

5
:ระดับการเตือน ±0 

ฟงกชันการปรับ — 

ตั้งคาหนาจอสัมผัส เปด 

Eye-Fi เปด 

ความเร็วซูม
อิเล็กทรอนิกส

ภาพน่ิง คาปกติ
ภาพเคลื่อนไหว คาปกติ

ชวยถายเซลฟ เปด 

โหมดพักดวน ปด
 ไฟจอ LCD 3 วินาที

Sleep 15 วินาที
การตั้งคาขอมูลเลนส* ปด  

การรับรอง —

* [รีเซ็ต] (ท้ังหมด) และ [รีเซ็ต] (พื้นฐาน) จะไมรีเซ็ตขอมูลสําหรับเลนสแตละอัน
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สีเร่ิมตนและโปรไฟลโมโนโครม

โปรไฟลสี 1 2 และ 3 และ โปรไฟลโมโนโครม 1 2 และ 3 แตละอัน ซึ่งสามารถใชงานไดเมื่อ
เลือกการควบคุมโปรไฟลสีหรือโมโนโครมดวยปุมออกแบบภาพ สามารถตั้งคาลวงหนาไปยังคา
เริ่มตนได

โปรไฟลสี 1
รีเซ็ตไปที่มาตรฐานคากําหนดลวงหนาแบบ "ธรรมชาติ" พรอมกับรีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดไปที่คา
เริ่มตน (±0)

โปรไฟลสี 2
รีเซ็ตคากําหนดลวงหนาดวยสีท่ีลึกและเรียบงาย

โปรไฟลสี 3
รีเซ็ตไปยังคากําหนดลวงหนาท่ีใหเอฟเฟคฟลมท่ีมีสีความอิ่มสีสูงและลึก

โปรไฟลโมโนโครม 1
รีเซ็ตไปที่มาตรฐานคากําหนดลวงหนาแบบ "โมโนโครม" พรอมกับรีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดไปที่คา
เริ่มตน (±0)

โปรไฟลโมโนโครม 2
รีเซ็ตคากําหนดลวงหนาท่ีสรางเอฟเฟคฟลมขาวดํา

โปรไฟลโมโนโครม 3
รีเซ็ตคากําหนดลวงหนาท่ีสรางเอฟเฟคฟลมอินฟาเรตขาวดํา
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ขอมูลจําเพาะ
 กลอง

ชนิดของผลิตภัณฑ
ชนิดของผลิตภัณฑ กลองดิจิตอลเปลี่ยนเลนสไดระบบ Micro Four Thirds
เลนส เลนส M.Zuiko Digital ระบบ Micro Four Thirds
เมาทเลนส เมาท Micro Four Thirds
ความยาวโฟกัสเทียบเทา
กลองฟลม 35 มม.

ประมาณสองเทาของความยาวโฟกัสของเลนส

อุปกรณรับภาพ
ชนิดของผลิตภัณฑ เซนเซอร Live MOS 4/3"
จํานวนพิกเซลรวม ประมาณ 21,770,000 พิกเซล
จํานวนพิกเซลที่ใช ประมาณ 20,300,000 พิกเซล
ขนาดหนาจอ 17.4 มม. (กวาง) × 13.0 มม. (สูง)
สัดสวนภาพ 1.33 (4:3)

ชองมองภาพ
ชนิด ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกสพรอม Eye sensor
จํานวนพิกเซล ประมาณ 2,360,000 จุด
กําลังขยาย 100%
ระยะมองภาพ ประมาณ 20 มม. (–1 ม.-1)

Live View
เซนเซอร ใชเซนเซอร Live MOS
ครอบคลุมการมองการเห็น 100%

จอภาพ
ชนิดของผลิตภัณฑ จอสัมผัส LCD สี TFT ขนาด 3.0" ปรับมุม
จํานวนพิกเซลรวม ประมาณ 1,040,000 จุด (สัดสวนภาพ 3 : 2)

ชัตเตอร
ชนิดของผลิตภัณฑ ชัตเตอรระนาบโฟกัสควบคุมดวยคอมพิวเตอร
ความเร็วชัตเตอร 1/8000 - 60 วินาที, ถายภาพโดยเปดหนากลองนาน, ถายภาพกําหนดเวลา

โฟกัสอัตโนมัติ
ชนิดของผลิตภัณฑ Hi-Speed Imager AF
จุดโฟกัส 81 จุด
การเลือกจุดโฟกัส อัตโนมัติ, เลือกเอง

ควบคุมระดับแสง
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL (วัดแสงที่ตัวรับภาพ)

วัดแสง ESP ดิจิตอล/วัดแสงเฉลี่ยใหน้ําหนักกลางภาพ/วัดแสงแบบจุด
ขอบเขตวัดแสง EV –2 - 20 (เทียบเทากับ M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8, ISO100)
โหมดถายภาพ A: iAUTO/P: โปรแกรม AE (เลื่อนโปรแกรมได)/A: เลือกรูรับแสง AE/

S: เลือกความเร็วชัตเตอร AE/M: ปรับเอง/C1: โหมดกําหนดเอง C1/
C2: โหมดกําหนดเอง C2/C3: โหมดกําหนดเอง C3/C4: โหมดกําหนดเอง C4/
n: ภาพเคลื่อนไหว

ความไวแสง ISO LOW, 200 - 25600 (ระดับข้ัน 1/3, 1 EV)
การชดเชยแสง ±5.0 EV ในข้ันตอนท่ี 1/3, 1/2 และ 1 EV 

(สามารถใชงานไดผานการตั้งคาท่ีกําหนดเอง)

สมดุลแสงขาว
ชนิดของผลิตภัณฑ อุปกรณรับภาพ
ตั้งคาโหมด อัตโนมัติ/WB กําหนดลวงหนา (7 ชนิด)/WB กําหนดเอง/WB สรางข้ึนเอง 

(กลองสามารถบันทึกไดถึง 4 การตั้งคา)
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บันทึก
หนวยความจํา SD, SDHC, SDXC และ Eye-Fi

ใชงานไดกับ UHS-II
ระบบบันทึก บันทึกแบบดิจิตอล, JPEG (ตามมาตรฐาน Design rule for Camera File system 

(DCF)), ขอมูลดิบ RAW, รูปแบบ MP
มาตรฐานที่รองรับ Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, 

PictBridge
เสียงประกอบภาพนิ่ง รูปแบบ Wave
ภาพเคลื่อนไหว MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG
เสียง สเตอริโอ PCM 48kHz

ดูภาพ
รูปแบบแสดง ดูภาพเดี่ยว/ดูภาพระยะใกล/ดูดัชนีภาพ/ดูภาพบนปฏิทิน

Drive
Drive mode ถายภาพเดี่ยว/ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
ถายภาพตอเนื่อง สูงสุด 10 fps (T)
ตั้งเวลา ระยะเวลา: 12 วินาที/2 วินาที/กําหนดเอง
ฟงกชั่นประหยัดพลังงาน เปลี่ยนเขาสูโหมดหลับ: 1 นาที ปดสวิตชการทํางาน: 4 ชั่วโมง

(ฟงกชั่นน้ีสามารถปรับการตั้งคาเองได)

แฟลช
โหมดควบคุมแฟลช TTL-AUTO (โหมดพรีแฟลช TTL)/MANUAL

ความเร็วซิงค 1/250 วินาทีหรือชากวา

LAN ไรสาย
มาตรฐานที่เขากันได IEEE 802.11b/g/n

ชองตอภายนอก
ข้ัวตอมัลติคอนเนคเตอร (ข้ัวตอ USB, ข้ัวตอ AV)/ข้ัวตอ HDMI แบบไมโคร (ชนิด D)

แหลงจายไฟ
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ×1

พิกัดขนาด/นํ้าหนัก
ขนาด 124.8 มม. (กวาง) × 72.1 มม. (สูง) × 37.3 มม. (ลึก) (ไมรวมสวนย่ืนออกมา)
น้ําหนัก ประมาณ 427 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา)

สภาพแวดลอมใชงาน
อุณหภูมิ 0 °C - 40 °C (ใชงาน)/–20 °C - 60 °C (จัดเก็บ)

ความชื้น 30% - 90% (ใชงาน)/10% - 90% (จัดเก็บ)

HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition 
Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing 
LLC

• ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีการแจงใหทราบ ไมถือวาเปนขอผูกมัดใดๆในสวนของ
ผูผลิต

• โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของเราสําหรับรายละเอียดลาสุด
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 แฟลช FL-LM3
กําลังสองสวาง (Guide number) 9.1 (ISO100 •ม.) 12.7 (ISO200 •ม.)

มุมการยิงแฟลช ครอบคลุมมุมภาพของเลนส 12 มม. 
(เทียบเทา 24 มม.ของรูปแบบ 35 มม.)

ขนาด ประมาณ 43.6 มม. (กวาง) × 49.4 มม. (สูง) × 39 มม. (ลึก)

น้ําหนัก ประมาณ 51 กรัม 

ระดับการปองกันละอองนํ้า ชนิด เทียบเทากับ IEC Standard publication 529 IPX1 (ภายใตสภาวะ
การทดสอบของ OLYMPUS)

 แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน
หมายเลขรุน BLN-1

ชนิดของผลิตภัณฑ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชารจไฟได

แรงดันปกติ DC 7.6 V

ความจุปกติ 1220 mAh

จํานวนคร้ังของการชารจและคลาย
ประจุ

ประมาณ 500 ครั้ง (ข้ึนกับเงื่อนไขการใชงาน)

อุณหภูมิโดยรอบ 0 °C - 40 °C (ขณะชารจ)

ขนาด ประมาณ 36.0 มม. (กวาง) × 15.4 มม. (สูง) × 50.2 มม. (ลึก)

น้ําหนัก ประมาณ 52 กรัม

 เคร่ืองชารจแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน
หมายเลขรุน BCN-1

กําลังไฟฟาขาเขา AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)

กําลังไฟฟาขาออก DC 8.7 V, 600 mA

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 4 ชั่วโมง (อุณหภูมิหอง)

อุณหภูมิโดยรอบ 0 °C - 40 °C (ใชงาน)/–20 °C - 60 °C (จัดเก็บ)

ขนาด ประมาณ 67 มม. (กวาง) × 26 มม. (สูง) × 95.5 มม. (ลึก)

น้ําหนัก (ไมรวมสายไฟ AC) ประมาณ 77 กรัม

• สายไฟ AC ท่ีใหมากับอุปกรณน้ี สําหรับใชงานกับอุปกรณน้ีเทาน้ัน ไมควรนําไปใชงานกับอุปกรณอื่น 
อยาใชสายไฟของอุปกรณอื่น กับอุปกรณน้ี

• ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีการแจงใหทราบ ไมถือวาเปนขอผูกมัดใดๆในสวนของ
ผูผลิต

• โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของเราสําหรับรายละเอียดลาสุด
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169TH

9  ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

ขอควรระวัง
เส่ียงตอการเกิดไฟฟาชอต

หามเปด

ขอควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต หามถอดฝาดานหนา 
(หรือดานหลัง) ออก ไมมีชิ้นสวนท่ีผูใชสามารถซอมแซมเองไดอยูภายใน 

ใหชางของ OLYMPUS ท่ีไดรับการรับรองเปนผูใหบริการ

 
เครื่องหมายอัศเจรียในกรอบสามเหลี่ยมจะเตือนใหทราบถึงคําแนะนําในการใชงาน 
และการดูแลรักษาที่สําคัญในเอกสารท่ีใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ

 คําเตือน ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณน้ี อาจทําใหได
รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงเสียชีวิตได

 ขอควรระวงั ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณน้ี อาจทําใหได
รับบาดเจ็บ

 ขอสังเกต ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณน้ี อาจทําใหอุปกรณได
รับความเสียหาย

คําเตือน!
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาชอต หามถอดแยกชิ้นสวน หามไมใหโดนนํ้า และหาม
ใชงานในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง

ขอควรระวังท่ััวไป
อานคําแนะนําท้ังหมด — กอนใชงานผลิตภัณฑ ให
อานคําแนะนําในการใชงานท้ังหมด เก็บคูมือการใชงาน
และเอกสารทั้งหมดเพื่อใชอางอิงในอนาคต
แหลงพลังงาน — เชื่อมตอผลิตภัณฑน้ีเขากับแหลง
พลังงานท่ีระบุไวบนฉลากของผลิตภัณฑเทาน้ัน
วัตถุแปลกปลอม — เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหได
รับบาดเจ็บ หามใสวัตถุท่ีเปนโลหะลงในผลิตภัณฑ
การทําความสะอาด — ถอดปลั๊กผลิตภัณฑน้ีออก
จากชองเสียบปลั๊กไฟ กอนทําความสะอาดเสมอ ใช
เฉพาะผาช้ืนในการทําความสะอาดเทาน้ัน หามใช
น้ํายาท่ีทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรอสเปรยทุก
ชนิด รวมทั้งสารละลายอินทรียทุกชนิดเพื่อทําความ
สะอาดผลิตภัณฑน้ี 
ความรอน — หามใชหรือเก็บผลิตภัณฑน้ีไวใกล
กับแหลงพลังงานความรอนใดๆ เชน หมอน้ํา เครื่อง
ทําความรอน เตาไฟ หรือ อุปกรณหรือเครื่องใช
ไฟฟาใดๆ ท่ีกอใหเกิดความรอน รวมถึงสเตอริโอ
แอมปลิไฟเออร
อุปกรณเสริม — หลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิด
กับผลิตภัณฑ ใหใชเฉพาะอุปกรณเสริมท่ีแนะนําโดย 
Olympus เทาน้ัน 

สถานที่ต้ัง — เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิด
กับผลิตภัณฑ ใหยึดผลิตภัณฑอยางปลอดภัยดวยขาต้ัง
กลอง แทนยึด หรือโครงยึดที่มั่นคง

 คําเตือน
• หามใชกลองใกลกับบริเวณท่ีมีแกสซึ่งติดไฟ 
หรือระเบิดไดงาย

• หามยิงแฟลชและไฟ LED (รวมท้ังแสงไฟชวย
โฟกัส) เขาหาคน (ทารก เด็กเล็ก ฯลฯ) 
ในระยะใกลั
• กลองตองอยูหางจากผิวหนาของวัตถุตัวแบบ 
อยางนอย 1 เมตร การยิงแฟลชในระยะใกลกั
บดวงตาคนมากเกินไป อาจทําใหมอง
ไมเห็นช่ัวขณะ

• หามใชกลองมองแสงอาทิตยหรือแสงจาอ่ืนๆ
• ใหเด็กเล็ก, ทารกอยูหางจากกลอง

• ใชและเก็บกลองใหพนจากมือเด็กเล็กและ
ทารกเสมอ เพื่อปองกันเหตุอันตรายตอไปนี้ ซึ่ง
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง:
• ติดพันกับสายคลองกลอง ทําให
สายรัดคอได
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• กลืนแบตเตอรี่ การด หรือชิ้นสวนเล็กอื่นๆ 
โดยไมไดตั้งใจ

• ยิงแฟลชไปที่ดวงตาของเด็กเองหรือตาเด็ก
คนอื่นๆ โดยไมไดตั้งใจ

• ไดรับบาดเจ็บจากชิ้นสวนท่ีเคลื่อนท่ีของ
กลอง โดยไมไดตั้งใจ

• หากทานสังเกตเห็นวาอุปกรณชารจมีควันออก 
มา รอน หรือมีเสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปกติให
หยุดใชงานทันที ถอดปล้ักอุปกรณชารจออก
จากเตารับ แลวติดตอผูแทนจําหนายหรือ ศนูย
บริการท่ีไดรับอนุญาต

• หยุดใชกลองทันที ถาสังเกตวามีกลิ่น เสียง 
หรือควันรอบๆ ที่ผิดปกติ
• หามถอดแบตเตอรี่ออกโดยใชมือเปลา 
เน่ืองจากอาจทําใหเกิดไฟลวกมือได

• อยาถือหรือใชงานกลองดวยมือเปยก
อาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ระเบิด ไหม ไฟฟา
ชอต หรือการทํางานผิดปกติได

• หามท้ิงกลองไวในสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุณหภูมิ
สูงมากได
• การกระทาํดังกลาวอาจทําใหชิ้นสวนสึกหรอ 
และในบางสถานการณอาจทําใหกลองติดไฟ
ได อยาใชอุปกรณชารจหากถูกปดคลุมอยู 
(เชน ผาหม) เน่ืองจากอาจทําใหมีความรอนจัด 
และเกิดไฟไหมได

• ถือกลองดวยความระมัดระวัง เพ่ือหลีกเลี่ยง
การไหมที่อุณหภูมิต่ํา
• กลองประกอบไปดวยช้ินสวนท่ีเปนโลหะ หาก
มีความรอนสูงเกินไป อาจทําใหเกิดการไหมท่ี
อุณหภูมิตํ่าได ใหเอาใจใสกับส่ิงตอไปนี้:
• เมื่อใชงานเปนระยะเวลานานกลองจะรอน 
ถาถือกลองในชวงน้ี อาจทําใหเกิดการไหม
ท่ีอุณหภูมิตํ่าได

• ในสถานท่ีซึ่งมีอุณหภูมิเย็นมาก อุณหภูมิ
ของตัวกลองอาจลดตํ่าลงกวาอุณหภูมิ
แวดลอม ถาเปนไปไดใหสวมถุงมือ เมื่อถือ
กลองในท่ีท่ีมีอุณหภูมิเย็น

• ผลิตภัณฑน้ีผลิตข้ึนดวยเทคโนโลยีท่ีมีความ
แมนยําสูง และเพื่อเปนการรักษาประสิทธิภาพ หาม
ทิ้งกลองไวในสถานท่ีระบุไวดานลาง ไมวาจะใน
ระหวางการใชงานหรือวาเก็บรักษาก็ตาม:
• สถานท่ีซึ่งมีอุณหภูมิและ/หรือมีความชื้นสูง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แสงแดด
สองโดยตรง ชายหาด รถที่ล็อคอยู หรือใกลกับ
แหลงพลังงานความรอนอื่นๆ (เตาไฟ หมอน้ํา 
ฯลฯ) หรือเครื่องทําความช้ืน

• ในสภาพแวดลอมที่มีทรายหรือฝุนละออง
• ใกลกับส่ิงท่ีเปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุท่ีทําใหเกิด
การระเบิด

• ในสถานท่ีเปยก เชน หองนํ้าหรือกลางสายฝน
• ในสถานท่ีซึ่งมีโอกาสเกิดการสั่นสะเทือนท่ี
รุนแรง

• กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ออกแบบ
มาเฉพาะสําหรับ Olympus ชารจแบตเตอรี่ดวย
อุปกรณชารจที่ระบุ อยาใชอุปกรณชารจอื่นๆ

• อยาเผา หรือทําแบตเตอรี่ใหรอน ดวยเตา
ไมโครเวฟ เตาไฟฟา หรือในภาชนะความดัน ฯลฯ

• อยาวางกลองไวบนหรือใกลอุปกรณท่ีปลอย
คลื่นแมเหล็กไฟฟา
อาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ไหม หรือระเบิดได

• อยาตอขั้วสัมผัสเขาดวยกัน ดวยวัตถุโลหะใดๆ
• ใชความระวังเมื่อพกพาหรือเก็บแบตเตอรี่ เพื่อ
ปองกันไมใหสัมผัสกับวัตถุโลหะใดๆ เชน เครื่อง
ประดับ เข็มหมุด ซิป กุญแจ ฯลฯ
การลัดวงจรอาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ระเบิด 
หรือไหม ซึ่งทําใหทานเกิดแผลไหมหรือไดรับ
บาดเจ็บได

• เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม หรือขั้วแบตเตอรี่
เสียหาย ใหปฏิบัตตามคําแนะนําท้ังหมดในวิธีการ
ใชงานแบตเตอรี่อยางระมัดระวัง หามพยายามถอด 
ประกอบแบตเตอรี่ หรือทําการดัดแปลงใดๆ เชน 
บัดกรี ฯลฯ

• ถาของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ให
ลางตาดวยน้ําเย็นท่ีสะอาดทันที และใหไปพบ
แพทยทันที

• หากคุณไมสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองได 
ใหติดตอตัวแทนท่ีไดรับการแตงตั้งหรือศูนยบริการ 
หามถอดแบตเตอรี่โดยใชแรง 
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นภายนอกกับแบตเตอรี่ 
(รอยขีดขวน ฯ) อาจทําใหเกิดความรอน หรือการ
ระเบิดได

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนจากมือเด็กเล็กและสัตวเลี้ยง
เสมอ ถาเด็กกลืนแบตเตอรี่โดยไมตั้งใจ ใหไปพบ
แพทยทันที

• เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม รอนเกินไป หรือ
เกิดไฟไหมหรือระเบิด ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ี
แนะนําใหใชกับผลิตภัณฑน้ีเทาน้ัน

• ถาชารจแบตเตอรี่ไมเต็มภายในระยะเวลาที่ระบุไว 
ใหหยุดชารจและหามใชแบตเตอรี่ดังกลาว

• อยาใชแบตเตอรี่ท่ีมีรอยขีดขวนหรือเคสดานนอก
เสียหาย และอยาขูดขีดแบตเตอรี่

• อยาใหแบตเตอรี่ถูกกระแทกอยางรุนแรง หรือ ส่ัน
สะเทือนติดตอกันเปนเวลานานจากการตกหลน
หรือถูกทุบตี 
เพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด รอนจัด หรือ
ไหมได

• ถาหากแบตเตอรี่รั่ว มีกลิ่นแปลก เปลี่ยนสีหรือ
เปลี่ยนรูป หรือมีลักษณะผิดปกติใดๆ ขณะใชงาน 
ใหหยุดใชงานกลอง และวางใหหางจากเปลวไฟ
ทันที

• ถาของเหลวจากแบตเตอรี่รั่วซึมมาโดนเสื้อผาหรือ
ผิวหนัง ใหถอดเสื้อผา และลางบริเวณน้ันดวยน้ํา
เย็นสะอาดทันที ถาของเหลวทําใหผิวหนังไหม ให
ไปพบแพทยทันที
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• แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ Olympus ถูก
ออกแบบมาใหใชเฉพาะสําหรับกลองดิจิตอล 
Olympus อยาใชแบตเตอรี่กับอุปกรณอื่นๆ

• อยาปลอยใหเด็กหรือสัตว/สัตวเล้ียงเลนหรือ
ถือแบตเตอร่ี (ปองกันพฤติกรรมท่ีเปนอันตราย 
เชน เลีย หยิบใสปาก หรือเค้ียว)

ใชเฉพาะแบตเตอร่ีแบบชารจซํ้า 
และเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีที่กําหนด
เราขอแนะนําใหทานใชแบตเตอรี่แบบชารจไดของแท
เฉพาะที่ออกแบบมาสําหรับ Olympus กับกลองตัวน้ี
เทาน้ัน
การใชแบตเตอรี่แบบชารจซํ้า และ/หรือเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ ท่ีไมใชของแท อาจยังผลใหเกิดการบาดเจ็บ
กับบุคคล เน่ืองดวยการรั่ว ความรอน การเกิดไฟไหม
หรือความเสียหายกับแบตเตอรี่ Olympus จะไมรับผิด
ชอบสําหรับอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจาก
การใชแบตเตอรี่ และ/หรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ ท่ีไม
ไดเปนอุปกรณเสริมของแทของ Olympus

  ขอควรระวัง
• หามใชมือบังแฟลช ขณะยิงแฟลช
• หามเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแสงแดดสองถึงโดยตรง 
หรือมีอุณหภูมิสูง เชน ในรถยนตท่ีรอน อยูใกลกับ
แหลงกําเนิดความรอน ฯลฯ

• เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงตลอดเวลา
• แบตเตอรี่อาจรอนในระหวางการใชงานเปนระยะ
เวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการไหม หาม
ถอดแบตเตอรี่ทันทีหลังจากใชกลอง

• กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Olympus 
หน่ึงกอน ใชแบตเตอรี่ของแทตามท่ีระบุ การใช
แบตเตอรี่ผิดชนิด อาจเสี่ยงตอการระเบิดได

• โปรดนําแบตเตอรี่กลับมาใชใหมเพื่อชวยรักษา
แหลงพลังงานของโลก เมื่อตองทิ้งแบตเตอรี่ท่ี
เสีย ใหแนใจวาไดครอบปดข้ัวของแบตเตอรี่แลว
และใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของทอง
ถิ่นเสมอ

 ขอสังเกต
• หามใชหรือเก็บกลองในสถานที่มีฝุนละออง
หรือมีความช้ืน

• ใชการดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC 
หรือการด Eye-Fi เทานั้น หามใชการด
ประเภทอ่ืน
ถาหากทานเสียบการดชนิดอื่นลงในกลองโดย
บังเอิญ ใหติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่
ไดรับอนุญาต อยาพยายามออกแรงดึงการดออก

• ระมัดระวังสายคลองเมื่อถือกลอง สายคลองอาจ
เกี่ยวกับวัตถุท่ียื่นออกมาไดงาย และอาจทําใหเกิด
ความเสียหายรุนแรง

• ขณะสะพายกลอง ใหถอดอุปกรณเสริมท่ีไมใชยี่หอ 
Olympus ของแทออกใหหมด เชน ขาต้ังกลอง 
(แยกจําหนาย)

• หามทํากลองหลนหรือกระทบกระแทก หรือสั่น
สะเทือนอยางรุนแรง

• เมื่อยึดหรือถอดกลองออกจากขาตั้ง ใหปรับ
ตําแหนงของกลองโดยจับท่ีหัวยึดขาตั้งกลอง หาม
บิดกลอง

• หามใชมือจับหนาสัมผัสไฟฟาของกลอง
• หามท้ิงกลองโดยเล็งไปที่ดวงอาทิตยโดยตรง น่ี
อาจทําใหเลนสหรือ มานชัตเตอรเสียหาย ความผิด
ปกติของสี ภาพหลอกบนอุปกรณรับภาพ หรืออาจ
ทําใหเกิดไฟลุกไหมได

• อยาปลอยใหชองมองภาพสัมผัสกับแหลงกําเนิด
แสงจาหรือแสงแดดโดยตรง ความรอนอาจทําให
ชองมองภาพเสียหายได

• หามดันหรือดึงเลนสอยางรุนแรง
• ใหถอดแบตเตอรี่ออกกอนเก็บกลองโดยไมใชงาน
เปนระยะเวลานาน เลือกสถานท่ีเก็บท่ีเย็นและแหง 
เพื่อปองกันการเกิดการควบแนนหรือ เช้ือราที่กอตัว
ข้ึนภายในกลอง หลังจากการเก็บใหทดสอบกลอง
โดยเปดกลองและกดปุมกดชัตเตอร เพื่อใหแนใจ
วากลองทํางานเปนปกติ

• กลองอาจจะทํางานผิดพลาดหากใชงานในสถานท่ี
ซึ่งมีสนามแมเหล็ก/ สนามแมเหล็กไฟฟา คลื่นวิทยุ 
หรือไฟฟาแรงสูง เชน ใกลเครื่องทีวี ไมโครเวฟ 
วิดีโอเกมส ลําโพงกําลังสูง จอมอนิเตอรขนาดใหญ 
เสาสงสัญญาณโทรทัศน/วิทยุ หรือเสาไฟฟาแรง
สูง ในกรณีเหลาน้ี ใหปดและเปดสวิตชกลองอีก
ครั้งกอนใชงานตอ

• ปฏิบัติตามขอจํากัดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ี
อธิบายในคูมือการใชงานของกลองเสมอ

• ใสแบตเตอรี่อยางระมัดระวังตามที่อธิบายในคํา
แนะนําการใชงาน

• กอนใสแบตเตอรี่ ใหตรวจสอบแบตเตอรี่ดวยความ
ระมัดระวังเสมอวามีรอยรั่ว เปลี่ยนสี บิดงอ หรือ 
ความผิดปกติใดๆ หรือไม

• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเสมอกอนเก็บกลอง 
โดยไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน

• เมื่อเก็บแบตเตอรี่ไวเปนเวลานานๆ เลือกที่ท่ี
อุณหภูมิตํ่าเพ่ือเก็บ

• อัตราการใชพลังงานของกลองจะตางกันไปขึ้นอยู
กับวากลองใชฟงกชั่นใด

• ในสภาวะตางๆ ดังที่อธิบายดานลางน้ี จะมีการใช
พลังงานอยางตอเนื่อง และแบตเตอรี่จะหมดลง
อยางรวดเร็ว
• ใชซูมบอยๆ
• กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงบอยๆ ในโหมด
ถายภาพ ซึ่งทําใหโฟกัสอัตโนมัติทํางาน

• แสดงภาพบนจอภาพเปนระยะเวลาติดตอกัน
นานๆ

• เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ
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• การใชแบตเตอรี่ท่ีหมดแลวอาจทําใหกลองปด
การทํางานโดยไมมีการแสดงการเตือนระดับ
แบตเตอรี่ตํ่า

• ถาข้ัวของแบตเตอรี่เปยกหรือมีคราบนํ้ามัน อาจ
ทําใหไมสามารถจายไฟใหกับกลองได ใหเช็ด
แบตเตอรี่ดวยผาแหงใหดีกอนใชงาน

• ชารจแบตเตอรี่กอนเสมอเมื่อใชงานเปนครั้งแรก 
หรือเมื่อไมมีการใชงานเปนระยะเวลานาน

• เมื่อใชกลองดวยแบตเตอรี่ออนท่ีอุณหภูมิตํ่า 
พยายามเก็บกลองและแบตเตอรี่สํารองใหอุนท่ีสุด
เทาท่ีเปนไปได แบตเตอรี่ท่ีหมดเมื่อใชท่ีอุณหภูมิ 
ตํ่าอาจใชงานตอไดอีก หลังจากที่ทําใหแบตเตอรี่
อุนท่ีอุณหภูมิหอง

• กอนเดินทางไกลและโดยเฉพาะกอนเดินทางไป
ตางประเทศ ใหซื้อแบตเตอรี่เพิ่มเติม แบตเตอรี่ท่ี
แนะนําอาจหาซ้ือไดยากในระหวางเดินทาง

 การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย
• ปดสวิตชกลองเม่ืออยูในโรงพยาบาลและสถาน
ที่ที่มีอุปกรณการแพทย
การปลอยรังสีจากกลองอาจสงผลใหอุปกรณการ
แพทยทํางานผิดปกติจนเกิดอุบัติเหตุได

• ปดสวิตชกลองเม่ือโดยสารเคร่ืองบิน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจ 
เปนอุปสรรคตอความปลอดภัยของเครื่องบินได

จอภาพ
• หามกดจอภาพแรงๆ มิฉะนั้นภาพอาจจะไมชัด 
ทําใหไมสามารถดูภาพหรือทําใหจอภาพเสีย
หายได

• อาจปรากฏแถบแสงท่ีดานบนหรือลางของจอภาพ 
ซึ่งไมใชส่ิงผิดปกติ

• เมื่อใชกลองเล็งวัตถุตัวแบบในแนวทแยง ขอบภาพ
อาจปรากฏเปนรูปซิกแซกบนจอภาพ ซึ่งไมใชส่ิง
ผิดปกติ และจะปรากฏนอยลงในโหมดดูภาพ

• ในสถานท่ีซึ่งมีอุณหภูมิตํ่า หนาจออาจจะใชเวลา
นานกวาจะติด หรือสีอาจจะเปลี่ยนไปช่ัวคราว 
เมื่อใชงานกลองในสถานท่ีๆเย็นมาก ขอแนะนําให
วางกลองในสถานท่ีอุนเปนระยะๆ จอภาพที่แสดง
ภาพไมชัดเจนอันเน่ืองมาจากอุณหภูมิตํ่า จะกลับ
มาแสดงภาพชัดเจนอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิปกติ

• จอภาพของผลิตภัณฑน้ีถูกผลิตขึ้นดวยความ
แมนยําสูง อยางไรก็ตาม อาจมีขอผิดพลาด หรือ
เดดพิกเซลบนจอภาพนี้ พิกเซลเหลาน้ีไมไดมีผล
กับภาพท่ีถายไว เน่ืองดวยคุณลักษณะของจุดสีและ
ความสวางของสี ในบางมุมมองอาจมีความคลาด
เคลื่อน เมื่อมองจากมุมท่ีแตกตางกัน แตไมไดเปน
ขอผิดพลาดในการทํางานของผลิตภัฑณน้ี

กฎหมายและประกาศอ่ืนๆ
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสีย
หายหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีคาดหวังจากการใช
ผลิตภัณฑน้ีโดยชอบดวยกฎหมายหรือ การเรียก
รองใดๆ จากบุคคลอื่นอันเน่ืองมาจากการใชงาน
ผลิตภัณฑน้ีอยางไมเหมาะสม

• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสีย
หายหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีคาดหวังจากการใช
ผลิตภัณฑน้ีโดยชอบดวยกฎหมาย อันเน่ืองมาจาก
การลบขอมูลภาพ

การปฏิเสธการรับประกัน
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกัน ไมวา
โดยแจงหรือโดยนัย ตอหรือที่เกี่ยวของกับเน้ือ
หาใดๆ ของวัสดุหรือซอฟตแวรท่ีเขียนข้ึนเหลา
น้ี และไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบในการรับ
ประกันโดยนัยตอความเปนสินคาหรือความเหมาะ
สมกับจุดประสงคเฉพาะใดๆ หรือความเสียหาย
ตอเนื่อง โดยไมไดตั้งใจหรือโดยออม (ซึ่งรวมถึง
แตไมจํากัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผล
กําไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ และการ
สูญเสียขอมูลทางธุรกิจ) ท่ีเกิดข้ึนจากการใชงาน
หรือความไมสามารถใชงานของวัสดุหรือซอฟตแวร
หรืออุปกรณท่ีเขียนข้ึนเหลาน้ี ในบางประเทศจะ
ไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัดของความ
รับผิดชอบใดๆ สําหรับความเสียหายตอเนื่องโดย
ไมไดตั้งใจ ดังนั้น ขอจํากัดขางตนอาจไมสามารถ
ใชกับทานได

• Olympus ขอสงวนสิทธ์ิท้ังหมดในคูมือนี้

คําเตือน
การถายภาพโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชวัสดุท่ีมี
ลิขสิทธ์ิอาจเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีเกี่ยวของ 
Olympus จะไมรับผิดชอบตอการถายภาพท่ีไมไดรับ
อนุญาต หรือการใชงานหรือการปฏิบัติอื่นๆ ท่ีละเมิด
สิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิ

การประกาศลิขสิทธิ์
สงวนสิทธ์ิท้ังหมด หามนําสวนใดๆ ของวัสดุท่ีเขียนข้ึน 
หรือซอฟตแวรน้ีไปทําซา หรือใชในรูปแบบใดๆ หรือ
โดยจุดประสงคใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางกลไก 
ซึ่งรวมถึงการถายสําเนาและการบันทึก หรือการใช
ระบบการจัดเก็บและเรียกดูขอมูลชนิดใดๆ ก็ตาม โดย
ไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Olympus 
กอน จะไมรับผิดชอบอันเน่ืองมาจากการใชขอมูลที่
อยูในวัสดุหรือซอฟตแวรท่ีเขียนเหลาน้ี หรือสําหรับ
ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการใชขอมูลที่อยู ณ ท่ีน้ี 
Olympus ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
และเนื้อหาของเอกสารหรือซอฟตแวรน้ี โดยไมตองรับ
ผิดชอบหรือแจงเตือนลวงหนา
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สําหรับลูกคาในประเทศไทย
เครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณน้ี มีความสอดคลอง
ตามขอกําหนดของ กทช.

เคร่ืองหมายการคา
• Microsoft และ Windows เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation

• Macintosh เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc.
• โลโก SDXC เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, 

LLC.
• Eye-Fi เปนเครื่องหมายการคาของ 

Eye-Fi, Inc.
• ฟงกชั่น "เทคโนโลยีการปรับเงา
แสง" มีการใชงานเทคโนโลยีท่ีมี
สิทธิบัตรของ Apical Limited

• Micro Four Thirds, Four Thirds 
และโลโก Micro Four Thirds และ 
Four Thirds เปนเครื่องหมายการคา 
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท 
OLYMPUS CORPORATION ในประเทศญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา และ กลุมประเทศในสหภาพยุโรป 
และประเทศอื่นๆ

• Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ 
Wi-Fi Alliance

• โลโก Wi-Fi CERTIFIED 
เปนเครื่องหมายรับรองของ 
Wi-Fi Alliance

• มาตรฐานสําหรับระบบชื่อ
ไฟลของกลองที่อางอิงในคูมือนี้เปนมาตรฐาน 
"Design Rule for Camera File System/DCF" ท่ี
กําหนดโดย Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association (JEITA)

• บริษัทและช่ือผลิตภัณฑอื่นๆ ท้ังหมดเปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนและ/หรือ 
เครื่องหมายการคาของเจาของน้ัน

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

ซอฟตแวรในกลองรุนน้ีอาจมีอยูในซอฟตแวรจากผูผลิต
รายอื่น ซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่นอาจมีเงื่อนไขและ
ขอตกลงที่กําหนดข้ึน โดยเจาของหรือผูออกใบอนุญาต
ของซอฟตแวรดังกลาวท่ีมีมาให
ขอตกลงและประกาศซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่นอาจมี
อยูในไฟล PDF ประกาศซอฟตแวรท่ีบันทึกอยูในแผน
ซีดีรอมที่ใหมาหรือที่ 
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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10
ฟังกช์ัน่ตอ่ไปนีถ้กูเพิม่/แกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวร์

การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวรเ์วอรช์ ัน่ 2.0 g
การใชอ้ารต์ฟิลเตอร ์(ART) (การควบคมุดว้ยระบบสมัผัส) 175

การบนัทกึการตัง้คา่รายการโปรด (เลอืกโหมดกําหนดเอง) (เพิม่ [เลอืกจากโหมด
กาํหนดเอง]) 175

U Disp/8/PC
ยา้ย [โหมดขยายภาพ LV] เพิม่ [การต ัง้คา่ขยายภาพ LV] 
ยา้ย [z ล็อค] เพิม่ [z การต ัง้คา่] 

175

V Exp/p/ISO
เพิม่ [การต ัง้คา่ชตัเตอรต์ํา่สดุ] 

176

การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวรเ์วอรช์ ัน่ 3.0 g
ประเภทของอารต์ฟิลเตอร ์(เพิม่[บลชีบายพาส]) 177

ฟังกช์นัปรับแตง่ Shading (รองรับการใชง้านรว่มกบั Color Profile และ Color 
Creator) 177

Monochrome Profile Control (รองรับการใชง้านรว่มกบั [Keystone Comp.] และ 
[High Res Shot]) 177

 การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจาก
การอปัเดตเฟิรม์แวร ์
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การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวรเ์วอรช์ ัน่ 2.0

 การใชอ้ารต์ฟิลเตอร ์(ART)
ปัจจบุนัสามารถเลอืกอารต์ฟิลเตอรโ์ดยใชก้ารคบุคมุแบบสมัผัส

 การบนัทกึการต ัง้คา่รายการโปรด (เลอืกโหมดกาํหนดเอง)
ปัจจบุนัคณุสามารถเรยีกใช ้การตัง้คา่ทีบ่นัทกึไวใ้นตําแหน่ง C1 ถงึ C4 บนแป้นปรับโหมดได ้

1 เลอืก [รเีซต็ / โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถา่ยภาพ 1 และกดปุ่ ม Q

2 เลอืก [เลอืกจากโหมดกําหนดเอง] และกด I

3 เลอืก [โหมดกําหนดเอง C1]–[โหมดกําหนดเอง C4] และกดปุ่ ม Q

4 เลอืก [ใช]่ และกดปุ่ ม Q

• โหมดถา่ยภาพจะไมถ่กูนําไปใชห้ากตัง้คา่แป้นหมนุปรับโหมดไปที ่P, A, S หรอื M 

 U Disp/8/PC
หมายเหต ุมกีารเปลยีนแปลงดงัตอ่ไปนีท้ี ่Custome Menu (MENU  c  U):
[โหมดขยายภาพ LV] จะถกูยา้ย และเพิม่ [การตัง้คา่ขยายภาพ LV] เขา้มา

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

โหมดขยาย
ภาพ LV

ปัจจบุนัสามารถคน้หา หรอืพบ [โหมดขยายภาพ LV] ไดใ้น [การตัง้คา่ขยายภาพ 
LV]

 การต ัง้คา่ขยาย
ภาพ LV

[โหมดขยายภาพ LV]: เมือ่ตัง้คา่ไปที ่[mode1] การกดปุ่ มลงครึง่หนึง่ใน Live 
View ทีข่ยายจะกลบัสูก่ารแสดงเฟรมทีข่ยาย เมือ่ตัง้คา่ไปที ่[mode2] การกดปุ่ ม
ลงครึง่หนึง่ใน Live View ทีข่ยายจะสลบัไปยงัการแสดง AF การซมู
[Live View Boost]: เมือ่ตัง้คา่ไปที ่[เปิด] บรเิวณทีข่ยายจะปรับคา่รับแสงให ้
เหมาะสม มปีระโยชนใ์นการตรวจสอบโฟกสัเมือ่ถา่ยภาพในสถานทีม่ดื เมือ่ตัง้
คา่ไปที ่[ปิด] บรเิวณทีข่ยายจะแสดงผลดว้ยความสวา่งของ Live View กอ่นการ
ขยาย มปีระโยชนใ์นการตรวจสอบโฟกสัเมือ่ถา่ยภาพในสถานทีย่อ้นแสง

[z ล็อค] จะถกูยา้ย และเพิม่ [ z การตัง้คา่] เขา้มา
ตวัเลอืก คาํอธบิาย

z ล็อค ปัจจบุนัสามารถคน้หา หรอืพบ [z ล็อก] ไดใ้น [z การตัง้คา่]

 z การต ัง้คา่

[z ล็อค]: เลอืก [เปิด] เพือ่รักษาคา่รรัูบแสงไวท้ีค่า่ทีเ่ลอืกแมว้า่จะปลอ่ยปุ่ มแลว้
กต็าม
[Live View Boost]: เลอืก [เปิด] เพือ่ถา่ยภาพในขณะทีต่รวจสอบวตัถหุรอืจัด
องคป์ระกอบภาพ ในกรณีใชง้านในสภาพแสงนอ้ย
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 V Exp/p/ISO
หมายเหต ุมกีารเปลยีนแปลงดงัตอ่ไปนีท้ี ่Custome Menu (MENU  c  V):
เพิม่ [การตัง้คา่ชตัเตอรตํ์า่สดุ]

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

   เซ็ท ISO 
อตัโนมตั ิ

[คา่สงูสดุ / คา่ตัง้ตน้]: เลอืกขดีจํากดับนและคา่เริม่ตน้ทีใ่ชสํ้าหรับความไวแสง 
ISO เมือ่เลอืก [อตัโนมตั]ิ ไวสํ้าหรับ ISO [คา่สงูสดุ]: เลอืกขดีจํากดับนสําหรับ
การเลอืกความไวแสง ISO อตัโนมตั ิ[คา่ตัง้ตน้]: เลอืกคา่เริม่ตน้สําหรับการเลอืก
ความไวแสง ISO อตัโนมตัิ
[การตัง้คา่ชตัเตอรตํ์า่สดุ]: เลอืกความเร็วชตัเตอรท์ีก่ลอ้งจะเพิม่ความไวแสง ISO 
โดยอตัโนมตัใินโหมด P และ A
หากตัง้คา่ไปที ่[อตัโนมตั] กลอ้งจะตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมตัิ
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การเพิม่เตมิ/การแกไ้ขจากการอปัเดตเฟิรม์แวรเ์วอรช์ ัน่ 3.0

 ประเภทของอารต์ฟิลเตอร ์(เพิม่[บลชีบายพาส])
เพิม่ [บลชีบายพาส] ไปในอารต์ฟิลเตอร ์(หนา้ 42)

บลชีบายพาสI/II
เอฟเฟกต ์“บลชีบายพาส” คณุอาจจะเคยเห็นใดใ้นภาพ Motion ตา่งๆ และอืน่ๆ
ทีค่ลา้ยกนั สามารถนํามาใชก้บัการถา่ยภาพแนวสตรสี หรอืภาพทีม่แีบบซึง่เป็น
โลหะอยูใ่นเฟรม ซึง่จะใหเ้อฟเฟกต์ทีน่่าประทบัใจ

“II” เป็นอกีเวอรช์นัของ “I”

 ฟงักช์นัปรบัแตง่ Shading
คณุสามารถใชฟั้งกช์นัปรับ Shading ใน Color Profile Control (หนา้ 39) และ Color Creator 
(หนา้ 41)

Color Profile Control
เมือ่เปิดหนา้จอ Color Profile Control สามารถใชก้า้น Lever สลบัไปทีเ่ครือ่งมอืปรับ Shading 
(หนา้ 40) และ Highlight & Shadow Control (หนา้ 44)

RESETRESET

HighLight+2HighLight+2

Shadow+2Shadow+2

RESETRESET

ViVid ±0ViVid ±0

ColorColor

±0±0

Color Profile Control Shading Editor Highlight&Shadow Control

• [ตวัปรับแตง่เงาภาพ] ปิดการทํางานโดยอตัโนมตัเิมือ่ถา่ยในโหมด [ชดเชยคยีส์โตน] และ [ถา่ยภาพ
ความละเอยีดสงู]

Color Creator
เมือ่เปิดหนา้จอ Color Creator สามารถใชก้า้น Lever สลบัไปทีเ่ครือ่งมอืปรับ Shading 
(หนา้ 40) และ Highlight & Shadow Control (หนา้ 44)

±0±0

RESETRESET

HighLight+2HighLight+2

Shadow+2Shadow+2

ColorColor

RESETRESET

ViVid±0ViVid±0

Color Creator Shading Editor Highlight&Shadow Control

• [ตวัปรับแตง่เงาภาพ] ปิดการทํางานโดยอตัโนมตัเิมือ่ถา่ยในโหมด [ชดเชยคยีส์โตน] และ [ถา่ยภาพ
ความละเอยีดสงู]

 Monochrome Profile Control
สามารใช ้Monochrome Profiles (หนา้ 40) เมือ่ถา่ยภาพในโหมด [Keystone Comp.] และ 
[High Res Shot] 

[Shading Editor] และ [Film Grain Effect] จะถกูปิดโดยอตัโนมตัเิมือ่ถา่ยภาพในโหมด 
[Keystone Comp.] และ [High Res Shot]
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ดชันี

สญัลกัษณ์
# โหมด RC .................................... 147
W ................................................ 103
c เมนู แสดงภาพ.............................. 103
P ตัง้คา่ปกต ิ................................. 104
I (AF คน้หาใบหนา้) .................. 48, 104
j H fps ........................................ 106
j L fps ........................................ 106
G/ตัง้คา่คําแนะนํา ............................ 107
K/ตัง้คา่ควบคมุ .............................. 107
z (Preview) ล็อค ............................ 108
# คา่ชา้สดุ ...................................... 109
# X-Sync. ...............................109, 126
w+F ........................................... 109
#+WB ........................................... 110
8 ระดบัการเตอืน ........................... 114
G (แสดงดชัน)ี..................................81
U (ดภูาพระยะใกล)้ ............................81
n โหมด......................................... 112
 (ลบภาพเดีย่ว) ................................83
v (เลอืกภาพ) ..................................84
0 (ป้องกนัขอ้มลูภาพ) ......................83
W ใชแ้สงสอีุน่ ................................ 110
R (หมนุภาพ) ................................. 100
K ตัง้คา่ ........................................ 110
8 (เสยีงป๊ีบ) ................................... 108
R (บนัทกึเสยีง) ..................................84
i (ปรับความสวา่งหนา้จอ) ................ 103
m (สไลดโ์ชว)์ ..................................82
j ป้องกนัภาพสัน่ ............................ 106
n S-OVF ...................................... 114

A
AdobeRGB ........................................68
AEL/AFL ......................................... 115
AEL วดัคา่ ........................................ 109
AF กรอบการซมู ..................................49
AF คน้หาดวงตา ..................................48
AF คน้หาใบหนา้ .......................... 48, 104
AF ครัง้เดยีว .......................................52
AF เฉพาะจดุพเิศษ (AF กรอบการซมู) .....49

AF ตลอดเวลา .................................. 104
AF ตอ่เนือ่ง ........................................52
AF ตดิตาม .........................................52
AF พืน้ที ่(P) ..................................47
AF สมัผัส ...........................................34
AF แสงไฟ ....................................... 104
AF โหมด ................................... 52, 104
ART (อารท์ฟิลเตอร)์ ...........................42
A (โหมดกําหนดรรัูบแสง) .....................27

B
BKT (ถา่ยครอ่ม) .................................92
BULB ................................................30

C
C-AF .................................................52
C-AF+TR ..........................................52
COLOR (การควบคมุโปรไฟลส์)ี.............39
CRT (สรา้งส)ี .....................................41

E
Eye-Fi ............................................. 114

H
HDMI ............................................. 106
HDR .................................................95

I
iAUTO (A) ........................24, 32, 35
ISO .......................................... 45, 109
ISO อตัโนมตั ิ................................... 109

L
LAN ไรส้าย ...................................... 134
Live Bulb ........................................ 109
Live Control ......................................51
Live Guide ........................................32
Live Time ........................................ 109
LIVE TIME ........................................30
Live View Boost ............................... 107
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การตัง้คา่คอมโพสทิ ........................... 109
การตัง้คา่พคีกิง้ ................................. 108
การตัง้คา่ฮสิโตแกรม .......................... 107
การถา่ยภาพ .......................................24
การถา่ยภาพ .....................................24
การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว  ..................36

การถา่ยภาพ Live Composite ................31
การถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรช์า้ ...................62
การถา่ยภาพแบบ Time Lapse ...............91
การถา่ยภาพแบบกําหนดเวลา .................30
การบนัทกึเสยีง ........................... 84, 102
การปรับระดบัเสยีง ...............................82
การเปลี่ยนโปรแกรม (%) .....................26
การลงทะเบยีน .................................. 137
การแสดงดชันภีาพ ..................81, 85, 125
การแสดงภาพบนปฏทินิ ...........81, 85, 125
การแสดงฮสิโตแกรม ............................23
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เกบ็ขอ้มลู ........................................ 136
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แกไ้ขชือ่ไฟล ์.................................... 111
แกไ้ขภาพ RAW ................................ 100

ข
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ภาพเคลือ่นไหว ................................60
ภาพนิง่ ...........................................59

ขอ้มลูสถานทีถ่า่ยภาพ ........................ 133
ขาวดํา (โมโนโทน) ..............................38

ค
ควบคมุความเขม้แสงแฟลช w ..............63
ควบคมุแสงจา้และเงามดื .......................44
ความเร็วซมูอเิล็กทรอนกิส ์................... 114
ความไวแสง ISO .................................45
คําแนะนําโหมด ................................. 107

จ
จอภาพของ Bulb/Time ...................... 109

M
M (โหมดกําหนดเอง) ..........................29
MF ...................................................75
MF ชว่ยปรับ ..............................104, 115
MF (โฟกสัดว้ยตวัเอง)  .........................52
MONO 

(การควบคมุโปรไฟลโ์มโนโครม) .........40
My Clips............................................70
Myset ...............................................88

P
P (โหมดโปรแกรม) .............................26
PHOTO STORY ................................ 116

R
RAW .................................................59
Rls ลําดบั C/S .................................. 106

S
S (โหมดกําหนดความเร็วชตัเตอร)์ ..........28
S-AF .................................................52
S-AF+MF ..........................................52
SCN (โหมด Scene) .......................... 118
Sleep .........................................17, 108
S-OVF ............................................ 114
sRGB ................................................68

W
WB ........................................... 46, 110

ก
กดชตัเตอรค์รึง่หนึง่เปิด IS ................... 106
กลอ่งแสง ........................................ 124
การแกไ้ขภาพนิง่ ............................... 100
การควบคมุโปรไฟลโ์มโนโครม ...............40
การควบคมุโปรไฟลส์ ี............................39
การชดเชยแสง ....................................45
การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน .................. 131
การด์......................................... 14, 144
การด์ SD  ........................................ 144
ฟอรแ์มทการด์ SD  ............................87

การดภูาพระยะใกล ้...............................81
การตัง้ dpi ....................................... 111
การตัง้คา่ Wi-Fi ................................. 134



180 TH

ช
ชดเชยคยีส์โตน ...................................97
ชดเชยเงาแสง .................................. 110
ชดเชยแฟลช ......................................63
ชว่งไดนามกิสงู (HDR) .........................95
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ซ
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ด
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ตัง้คา่คําแนะนํา (G/ตัง้คา่คําแนะนํา) .... 107
ตัง้คา่ปกต ิ(P ตัง้คา่ปกต)ิ ................ 104
ตัง้คา่ลขิสทิธิ ์.................................... 111
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ตัง้คา่หนา้จอสมัผัส............................. 114
ตัง้คา่โหมดภาพ ................................ 107
ตัง้ลําดบั .......................................... 111
ตัง้เวลา ..............................................56
ตัง้เวลาถา่ย Bulb/Time ...................... 109

ถ
ตวัปรับแตง่เงาภาพ ..............................40
ถา่ยครอ่ม ...........................................92
ถา่ยภาพความละเอยีดสงู .......................99
ถา่ยภาพคอมโพสทิ ..............................31
ถา่ยภาพซอ้น ......................................96
ถา่ยภาพโดยเปิดหนา้กลอ้งนาน  .............30
ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง .................................56
แถบวดัระดบั .......................................23

ท
ทัง้หมด > ................................... 110
ทวี ี.................................................. 121
เทเลคอนเวอรเ์ตอรภ์าพเคลือ่นไหว ..........37

น
นับพกิเซล ........................................ 110

บ
บบีอดั ....................................... 59, 145

ป
ปรับคา่รับแสง ................................... 114
ปรับฟังกช์ัน่ ...................................... 105
ป้องกนัการสัน่ .....................................98
ป้องกนัภาพสัน่ ....................................55
ป้องกนัภาพสัน่ทีเ่ลนส ์........................ 106
ปุ่ ม INFO ................................23, 48, 79
เป้าเล็ก (เป้า AF เล็ก) ..........................47
เปิดรับแสงนาน (BULB/TIME)................30

ผ
แผงควบคมุพเิศษ LV .................... 50, 123
แผน่กําหนดเป้า AF ............................ 105

พ
พริน้ท ์............................................. 139
พาโนรามา ....................................... 120
พกิเซลแมบป้ิง .................................. 153

ฟ
พืน้ทีส่ ี............................................. 110
ฟอรแ์มท (ตัง้คา่การด์) ..........................87
ฟังกช์นัปุ่ ม ................................. 74, 105
ฟังกช์นัแป้นเลอืกโหมด ....................... 105
ฟิลม์เม็ดหยาบ ....................................42
ฟิวลเ์ตอรน์อยส ์................................. 109
เฟิรม์แวร ์.......................................... 103
แฟลชไรส้ายควบคมุดว้ยรโีมทคอนโทรล 

 .................................................. 147
โฟกสั Bulb/Time .............................. 104
โฟกสัดว้ยตวัเอง (MF) ..........................52
ไฟจอ LCD ....................................... 108
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ภาพเคลือ่นไหว R ....................... 69, 112
ภาพเคลือ่นไหวความเร็วสงู .............. 60, 73
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เมนูถา่ยภาพ .......................................87
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ลบ .................................................83
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ลบภาพทีเ่ลอืก..................................84

ลบคา่ป้องกนั .................................... 102
ลบภาพ RAW+JPEG .......................... 111
ลบเร็ว ............................................. 110
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ล็อคการตรวจสอบภาพ ........................ 108
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ว
วงแหวนโฟกสั ................................... 104
วดัคา่ ................................................53
วดีโีอเอา้ท ์....................................... 106

ส
สรา้งส ี...............................................41
สไลดโ์ชว ์..........................................82
สัง่พมิพภ์าพ <................................. 141
สดัสว่นภาพ ........................................58
เสยีงโฟกสัอตัโนมตั ิ(เสยีงบี๊ป) ............. 108
แสดงเสน้ตาราง................................. 107

ห
หน่วงเวลาลัน่ชตัเตอร ์......................... 106
หมนุ .................................................81
หนักลอ้ง .......................................... 118
โหมด RC (# โหมด RC) .................... 147
โหมด Scene .................................... 118
โหมด USB ....................................... 108
โหมดถา่ยภาพ .............................. 64, 89
โหมดโฟกสั (AF โหมด) ........................52
โหมดภาพเคลือ่นไหว+ภาพนิง่ ...............37
โหมดภาพพเิศษ LV ........................... 107

อ
อารต์เฟด ...........................................36
อารท์ฟิลเตอร ์.....................................42
เอคโคครัง้เดยีว ...................................36
เอคโคหลายครัง้ ..................................36
เอฟเฟกตภ์าพเคลือ่นไหว ......................36
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