
 ขอบคุณ สําหรับ การ ซื้อ กลอง ดิจิตอล Olympus กอน ที่ จะ เริ่ม ใช กลอง ใหม ของ ทาน โปรด อาน คํา แนะนํา เหลา 
นี้ อยาง ระมัดระวัง เพื่อ ให สามารถ เพลิดเพลิน ไป กับ ประสิทธิภาพ สูงสุด และ เพื่อ อายุ การ ใช งาน ที่ ยาวนาน ยิ่ง 
ขึ้น เก็บ คูมือ ฉบับ นี้ ใน ที่ ที่ ปลอดภัย เพื่อ การ อางอิง ใน อนาคต

 เรา แนะนํา ใหทา นท ดล อง ถาย ภาพ เพื่อ ให คุน เคย กับ กลอง ของ ทาน กอน ที่ จะ ถาย ภาพ ที่ สําคัญ

 ภาพ ประกอบ หนา จอ และ กลอง ที่ แสดง ใน คูมือ นี้ มี การ ผลิต ใน ขั้น ตอน การ พัฒนา และ อาจ แตก ตาง จาก 
ผลิตภัณฑ ที่แท จริง

 หากมีการเพิ่มเติมและ/หรือปรับเปลี่ยนฟงกชั่นเนื่องจากมีการปรับปรุงเฟรมแวรสําหรับกลอง เนื้อหาจะแตก
ตางกัน สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus

คูมือการใชงาน

กลองดิจิตอล

STYLUS 1
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สัญลักษณที่ใชในคูมือเลมนี้
สัญลักษณตอนี้ไปถูกใชในคูมือเลมนี้

# ขอควรระวัง
ขอควรระวังเรื่องการใชงานซึ่งตองหลีกเลี่ยง 
อีกทั้งขอมูลสําคัญของปจจัยตางๆซึ่งอาจกอใหเกิดการทํางานผิดพลาด
หรือมีปญหาการใชงาน

$ หมายเหตุ สิ่งที่นาจะตองทราบเมื่อมีการใชกลอง

% เคล็ดลับ ขอมูล ที่ เปน ประโยชน และ คํา แนะนํา ที่ จะ ชวย ให ทาน ได รับ ประโยชน สูงสุด จาก 
กลอง ของ ทาน

g หนาอางอิงที่อธิบายรายละเอียดหรือขอมูลที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบส่ิงที่บรรจุอยูในกลอง

สิ่งตอไปนี้บรรจุอยูในกลอง
ถาบางสิ่งหายไปหรือชํารุด ติดตอผูขายกลองของทาน

ตัวกลอง

• CD-ROM บรรจุ ซอฟตแวร 
คอมพิวเตอร

• คูมือ การ ใช งาน
• บัตร รับ ประกัน

สายคลอง สาย USB 
(CB-USB6)

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 
(BLS-5)

เครื่องชารจแบตเตอรี่ 
ลิเทียมไอออน

(BCS-5)
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 ■  ฝาปดเลนสอัตโนมัติ
ฝาปดเลนสอัตโนมัติสามารถถอดออกได
เมื่อสวมเลนสตอขยายและเลนสอื่น ใหถอดฝาปดเลนสอัตโนมัติออก
• การถอด • การใส

1

2

1

2

เครื่องหมายใสฝา

ใสฝาปดเลนสโดยหันเครื่องหมายใสฝา ● ขึ้น
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ชื่อชิ้นสวนตางๆ

1 ปุมชัตเตอร............................หนา 10, 39
2 ปุม H/R (ภาพเคลื่อนไหว)

 ....................................หนา 13/หนา 12
3 คันปรับซูม ............................หนา 10, 11
4 ปุมหมุนเลือกโหมด*1 (j)

 ..........................................หนา 11, 20
5 ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติ/

AF แสงไฟ ......................หนา 30/หนา 68
6 วงแหวนปรับตั้งคา*2 (j)

 ....................... หนา 12, 17 - 20, 31, 70
7 ปุม Fn2 ..................................... หนา 70
8 คันโยก ....................หนา 17 - 20, 31, 68
9 เลนส
0 แฟลชในตัว ................................ หนา 28

a ปรับโหมด .............................หนา 10, 16
b สวิตชแฟลช ............................... หนา 28
c คันปรับซูมดานขาง ...................... หนา 70
d ไมโครโฟนสเตอริโอ
e ลําโพง ...................................... หนา 13
f ซ็อกเก็ตขาตั้งกลอง
g ฝาครอบแบตเตอรี่/การด .................หนา 7
h ชองใสแบตเตอรี่/การด ...................หนา 7
i ฝาครอบขั้วตอ
j ขั้วตอหลายขั้ว .................หนา 80, 82, 86
k ขั้วตอ HDMI แบบไมโคร (ชนิด D)
  ............................................... หนา 80

*1 ในคูมือเลมนี้ สัญลักษณ j แสดงถึงการทํางานดวยวงแหวนควบคมรอง
*2 ในคูมือเลมนี้ สัญลักษณ j แสดงถึงการทํางานดวยวงแหวนควบคม
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ปุม F (ขึ้น) / 
F (ชดเชยการรับแสง) (หนา 29)

ปุม I (ขวา) /
# (แฟลช) 
 (หนา 28)

ปุม G (ลง) /
 jY (ถายภาพเคลื่อนไหวตอเนื่อง/ตั้งเวลาถายอัตโนมัติ) (หนา 30/หนา 29)/

 (ลบ) (หนา 12)

ปุม H (ซาย) /
 P (กรอบเปา AF) 

(หนา 30)

ปุม Q (หนา 13, 32)

d

1 ปุมปรับไดออปเตอร ....................... หนา 10
2 ชองมองภาพ ...................หนา 10, 42, 76
3 ยางรองตา ................................. หนา 90
4 หนาจอ (จอระบบสัมผัส)
  ............................หนา 14 - 15, 42 - 43
5 ปุม q (ดูภาพเคลื่อนไหว) ........... หนา 11
6 ปุม MENU ...............หนา 46, 57, 60, 69
7 ปุม INFO (การแสดงผลขอมูล)

 ....................................หนา 14, 15, 78

8 แทนเสียบแฟลช .................. หนา 90 - 91
9 ปุม u .................................... หนา 76
0 ปุม ON/OFF....................หนา 8, 10, 42
a ไฟแสดงสถานะ
b ปุม Fn .................................หนา 12, 68
c หูยึดสายคลอง ..............................หนา 6
d แผนลูกศร .................................. หนา 11

การใชหนาจอ
ทานสามารถปรับมุมของหนาจอ

1

2
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ก
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1

1 การเตรียมถายภาพ

ติดสายคลอองกลออง

• รอยสายคลองเขากับหูยึดอีกดานหน่ึงในลักษณะเดียวกัน
• ดึงสายคลองใหแนนเพื่อไมใหสายหลวม

การชารจแบตเตอร่ี

1 การชารจแบตเตอรี
 ■ ไฟแสดงสถานะการชารจ

 กําลังชารจ ติดสวางเปน
สีสม

การชารจ
เสร็จสิ้น 

ดับ

การชารจ
ผิดพลาด

กะพริบเปนสีสม

(ระยะเวลาชารจ: สูงสุดประมาณ 
3.5 ชั่วโมง)

1

2

3

เตาเสียบไฟ AC 
ติดผนัง

สายไฟ AC

เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

เครื่องหมายบอกทิศทาง ()

ไฟแสดงสถานะการชารจ

# ขอควรระวัง
• ถอดปลั๊กเครื่องชารจเมื่อการ
ชารจเสร็จสิ้นแลว
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1

การใสและการถอดแบตเตอร่ีและการด

1 ทําตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเปดฝาครอบ
ชองใสแบตเตอรี่/การด
• ปด สวิตช กลอง กอน ที่ จะ เปด ฝา ครอบ ชอง ใส แบตเตอรี่/
การด

2

1

ล็อคชองใสแบตเตอรี่/การด

ฝาครอบแบตเตอรี่/การด

2 ใสกอน แบตเตอรี่ ขณะ ที่ เลื่อน กาน ล็อค แบตเตอรี่ 
ตาม ทิศทาง ลูก ศร
• ใสแบตเตอรี่ดังภาพโดยหันเครื่องหมายลูกศรไปทาง
ดานหลังของกลอง

• เลื่อน กาน ล็อค แบตเตอรี่ ตาม ทิศทาง ลูก ศร เพื่อ ปลด ล็อค 
แลว ถอด กอน แบตเตอรี่ ออก

กานล็อคแบตเตอรี่เครือ่งหมายบอกทศิทาง

3 ใสการดเขาไปตรงๆ จนกระทั่งคลิกเขาที่ 
• ใชการด SD/SDHC/SDXC, การด Eye-Fi กับกลองนี้
เสมอ
หามเสียบการดหนวยความจําชนิดอื่น 
g “การใชงานการด” (หนา 100)

• อยาแตะสวนโลหะของการดโดยตรง

สวิตชปองกันการเขียน

การถอดการดออก
กด การดลง ไป จน กระทั่ง คลิก และ ยื่น ออก มา เล็ก นอย แลว 
จึง ถอด การด 

4 ทําตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเปดฝาครอบ
ชองใสแบตเตอรี่/การด
• ขณะใชงานกลอง อยาลืมปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/
การด

2

1
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1

การเปดกลองและการต้ังคาเร่ิมแรก

เมื่อ คุณ เปด กลอง เปน ครั้ง แรก หนา จอ จะ ปรากฏ เพื่อ ให ตั้ง คา ภาษา สําหรับ เมนู และ ขอความ ที่ แสดง 
ใน จอภาพ พรอม กับ วัน ที่ และ เวลา

1 เมื่อเปดกลองดวยปุม ON/OFF เลือกภาษาโดยใช FGHI แลวกดปุม A

2 ใช FG เลือกปสําหรับ [ป] X

2014 / /

3 กด I เพื่อ บันทึก การ ตั้ง คา [ป] X

2014

 
/ /

4 ตาม ขั้น ตอน ที่ 2 และ 3 ให ใช FGHI เพื่อ ตั้ง [ด] (เดือน) [ว] (วัน) [เวลา] 
(ชั่วโมง และ นาที) และ [ป/ด/ว] (ลําดับ วัน ที่) และ จาก นั้น กด ปุม A
•  ปรับเวลาอยางละเอียดไดโดยกดปุม A เมื่อสัญญาณนาฬกา บงบอกเวลาที่ 00 วินาทีพอดี 

5 ใช HI เพื่อเลือกเขตเวลา [x] 
แลวกดปุม A
• ใช FG เพื่อ เปด หรือ ปด เวลา ออม 
แสง ([ฤดู รอน])

Seoul
Tokyo

’14.09.01 12:30

การ ใช งาน กลอง ประหยัด ไฟ
หาก ยัง ไมมี การ ใช งาน สําหรับ การ ตั้ง เวลา กลอง เขา อยู ใน โหมด ประหยัด ไฟ (พรอม ทํางาน) ใน โหมด นี้ 
หนา จอ จะ ปด และ การก ระ ทํา ทั้งหมด จะ ถูก ยกเลิก กลอง เปด ใช งาน อีก ครั้ง เมื่อ ทาน สัมผัส ปุม ใดๆ (ปุม 
ชัตเตอร ปุม q ฯลฯ) กลอง จะ ปด โดย อัตโนมัติ หาก ปลอย ทิ้ง ไว ใน โหมด ประหยัด ไฟ เปน เวลา 5 นาที 
เปด กลอง อีก ครั้ง กอน ใช งาน
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ก
ารใช
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ช
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ื้น
ฐาน

2

2 การใชฟงกชันพื้นฐาน

ถายภาพ

1 กดปุม n เพื่อเปดสวิตชกลอง
เมื่อเปดสวิตชกลอง จอภาพจะติด

2 ตั้งปรับโหมดไปที่ P

3 กรอบภาพ
ชองมองภาพจะเปดและจอภาพจะ ปดโดย
อัตโนมัติ เมื่อทานมองผาน ชองมองภาพ
• เมื่อ จับ กลอง โปรด ระวัง อยา ให นิ้ว มือ ปด 
แฟลช ไมโครโฟน หรือ ชิ้น สวน สําคัญ 
อื่นๆ เปนตน

คุณสามารถถายภาพโดยมองจอภาพดานหลัง g "การถายภาพผานจอภาพ" (หนา 42)

การใชงานระบบซูม
เลื่อนคันปรับซูมเพื่อปรับระยะการถาย

ดาน W ดาน T

4 ปรับโฟกัสโดย กดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง
ถากรอบเปา AF กะพริบสีแดง แสดงวากลอง
โฟกัสไมไดใหลองปรับโฟกัสใหมอีกครั้ง

125125 F5.6

ISO-A
160

01:02:0301:02:03
10231023P

ความเร็วชัตเตอร คาเปดหนากลอง

กรอบเปา AF

กดลงครึ่งหนึ่ง

5 ถายภาพโดยกดปุมกดชัตเตอรเบา ๆ ลง
จนสุด โดยระมัดระวังไมใหกลอง สั่น กดลงครึ่งหนึ่ง กดสวนท่ีเหลือ

• ถาหนาจอในชองมองภาพเบลอ ใหมองผานชองมองภาพและหมุนปุมปรับแกสายตา (หนา 5) จนกวา
จะเห็นหนาจอชัดเจน

• นอกจากนี้ ทานยังสามารถถายรูปโดยใชหนาจอสัมผัส 
g “การถายภาพโดยใชหนาจอสมั ผสั” (หนา 43)
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2

การดู/การลบภาพนิ่ง

เปดสวิตชกลอง

การดูภาพและดูภาพเคล่ือนไหว

กดปุม q
• รูปถายลาสุดของทานจะปรากฏขึ้น
• กด HI หรือหมุนปุมหมุนเลือกโหมดเพื่อเลือกภาพ

ปุม q

แผนลูกศร

แสดง
เฟรมกอนหนา

แสดง
เฟรมถัดไป

ปุมหมุนเลือกหมด

2014.09.01 12:30 20
100-0020L N4:3

ภาพนิ่ง

คุณสามารถดูเฟรมถัดไปและเฟรมกอนหนาโดยใชหนาจอสัมผัส
• เลื่อนนิ้วของทานไปทางซาย เพื่อดูเฟรมตอมา เลื่อนไปทางขวา
เพื่อดูเฟรมกอนหนานี้

การแสดงผลดัชนี
• ในการเลนแบบเฟรมเดียว หมุนคันปรับซูมไปที่ W เพื่อการเลน
ดัชนี หนานี้

• ใช FGHI เพื่อเลื่อนเคอรเซอร 
• โยกคันปรับซูมไปทาง T เพื่อแสดงภาพเฟรมเดี่ยว

2014.09.01 12:30 21

แตะที่ F เพื่อดูดัชนี
• เลื่อน นิ้ว ของ ทาน ขึ้น เพื่อ ดู หนา ตอ ไป เลื่อน ลง เพื่อ ดู หนา กอน หนา นี้
• แตะจอภาพเพื่อแสดงเมนู 
ใช t หรือ u เพื่อ เลือก จํานวน ภาพ ที่ แสดง
สําหรับ การ เลน แบบ เฟรม เดียว แตะ u จนกวา ภาพ ใน ปจจุบัน 
จะ แสดง เต็ม เฟรม

• แตะที่ภาพเพื่อดูเต็มเฟรม
2014.09.01 12:30 21
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การดูภาพแบบขยาย

• ในการเลนเฟรมเดียว หมุนคันปรับซูมไปที่ T เพื่อซูมไดถึง 14 เทา; 
หมุนไปที่ W เพื่อกลับไปเลนแบบเฟรมเดียว

• คุณสามารถใชวงแหวนควบคุมเพื่อเปลี่ยนกําลังการขยาย
• ใชนิ้วของทานเพื่อที่จะเลื่อนหนาจอเมื่อภาพถูกซูมมา
• แตะหนาจอสองครั้งเพื่อซูมแสดงภาพ
• เลื่อนแถบซูมเพื่อเปลี่ยนอัตราขยายภาพ
• เมื่อตองการกลับไปที่อัตราขยายเริ่มตน ใหเลื่อนแถบซูมไปที่
ตําแหนงลางสุด

2x

การลบภาพนิ่ง
แสดงภาพที่ทานตองการลบและกด G () 
เลือก [ใช] และกด Q

การปองกันภาพ 

ปองกันภาพจากการลบโดยไมตั้งใจ แสดงภาพที่ทานตองการใน
การปองกัน และกดปุม U; ไอคอน a 0 (ปองกัน) จะปรากฏ
บนภาพ กดปุม U อีกครั้งเพื่อเอาการปองกันออกไป

# ขอควรระวัง
• การฟอรแมทจะลบภาพทั้งหมดจากการด แมวาจะไดรับการปองกันไว

2014.09.01 12:30 20
100-0020L N4:3

การลบและการปองกันภาพท่ีเลือก

เลือกรูปภาพหลายรูปสําหรับการปองกันหรือการลบ กดปุม H 
เพื่อเลือกภาพปจจุบัน ภาพที่เลือกจะมีเครื่องหมาย v ถาตองการ
เอา v ออก และยกเลิกการเลือกภาพ ใหกดปุม H อีกครั้ง
กด Q เพื่อแสดงเมนูเลือกลบภาพหรือปองกันภาพ

2014.09.01 12:30 21

      ต้ังคาคําสั่งถายโอนขอมูลของภาพ ([คําสั่งแบงปน])
ทานสามารถเลือกภาพที่ตองการถายโอนไปยังสมารทโฟนไดลวงหนา เมื่อแสดงภาพที่ตองการ
ถายโอนแลว กด Q เพื่อแสดงเมนูดูภาพ หลังจากเลือก [คําสั่งแบงปน] และกด Q, กด F หรือ 
G เพื่อตั้งคาแบงปนคําสั่งของภาพและแสดงภาพ h หากตองการยกเลิกคําสั่งแบงปน กด F 
หรือ G ทานสามารถเลือกภาพที่ตองการถายโอนลวงหนา แลวตั้งคาคําสั่งแบงปนทั้งหมดได
ในคราวเดียว

# ขอควรระวัง
• ทานสามารถตั้งคาลําดับการแชรได 200 เฟรม
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การบันทึกภาพเคล่ือนไหว

เปดสวิตชกลอง

1 ตั้งปรับโหมดไปที่ P
2 กดปุม R เพื่อเริ่มการบันทึก 

3 กดปุม R อีกครั้งเพื่อจบการบันทึก  

00:02:18

RR

P

ที่ แสดง ผล ใน 
ระหวาง การ บันทึก

ปราก ฎ ขึ้น เมื่อ 
คุณ ถาย ภาพ นิ่ง

• เมื่อใชกลองที่มีเซนเซอรภาพแบบ CMOS วัตถุเคลื่อนไหวอาจจะปรากฏผิดเพี้ยนเนื่องจาก
ปรากฏการณภาพลม (rolling shutter) ซึ่งเปนปรากฏการณทางกายภาพซึ่งภาพที่ถายปรากฏบน
ฟลมอยางผิดเพี้ยนเมื่อถายวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว หรือกลองสั่นไหว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรากฏการณนี้
จะเดนชัดยิ่งขึ้นเมื่อใชความยาวโฟกัสที่ยาว

การเลนภาพเคล่ือนไหว

เปดสวิตชกลอง

1 กดปุม q

2 กด HI หรือหมุนแปนควบคุมรองเพื่อเลือกภาพ
เคลื่อนไหว และกดปุม Q 

2014.09.01 12:30 4
100-0004

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTOP
HD

3 เลือก [ดูภาพเคลื่อนไหว] และกด Q เพื่อเริ่มตนการดู
ภาพเคลื่อนไหว
• กดปุม Q เพื่อหยุดชั่วคราว และกดปุม MENU เพื่อหยุดแสดง
ภาพ 

การหยุดชั่วคราว
• กด HI เพื่อแสดงเฟรมกอนหนาหรือเฟรมถัดไป 
• กด FG เพื่อแสดงเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทาย 
• กดปุม Q เพื่อดูตอ

L

สามารถ ปรับ เปลี่ยน ระดับ เสียง ได โดย การ กด F หรือ G ใน ระหวาง 
การ เลน เฟรม เดียว และ การ ดู ภาพ เคลื่อนไหว

00:00:02/00:00:14
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การแสดงจอภาพระหวางการถายภาพ

125125 F5.6

ISO
400

L N
4:3

S-AFS-AF

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

j

RR

+2.0+2.0

NDRC

C AEL

IS OFFIS OFF IS OFFIS OFF

Wi-Fi

HD+7+7-3-3

125125 F5.6

ISO
400

S-AFS-AF

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

W TW T

8.0F2.8 3.2 4.0 5.6 8.0F2.8 3.2 4.0 5.6
20004” 8 60 250 20004” 8 60 250

20 m m20 m m

v

w

x

y

z

u

t

s
r

1 423 5678 a9 0 cb

pq o n m l

g

h

i

j
k

f

e

d

A B

D

C

1 ตัวชี้เขียนการด
2 การเชื่อมตอกับสมารทโฟน ............ หนา 62
3 # RC Mode .........................หนา 28, 90
4 การตั้งคาฟลเตอร ND ................... หนา 41
5 1 ............................................ หนา 53
 ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร ............ หนา 77
6 เวลาโลก ................................... หนา 60
7 โฟกัสใบหนา .............................. หนา 40
8 เสียงภาพเคลื่อนไหว .................... หนา 75
9 เตือนอุณหภูมิภายใน .................... หนา 94
0 ถายภาพชวงเวลา ........................ หนา 23
a อัตราสวนมุมภาพ ....................หนา 36, 50
b ถายภาพตอเนือ่ง/ตัง้เวลาถายอตัโนมตั ิ........

หนา 30/หนา 29
c แฟลช (กระพริบ: การชารจกําลังคืบหนา)

 ............................................... หนา 28
d ปองกันภาพสั่น............................ หนา 33
e ฟลเตอรภาพพิเศษ ...................... หนา 21
 โหมด Scene .............................. หนา 21
 โหมดถายภาพ .......................หนา 33, 48
f สมดุลแสงขาว ............................ หนา 34
g การเรียกคืน Live Guide ................ หนา 26
h โหมดบันทึก (ภาพนิ่ง) ...........หนา 37, 101
i โหมดบันทึก (ภาพเคลื่อนไหว) ....... หนา 37
j เวลาในการบันทึกที่มีอยู .............. หนา 101
k จาํนวนภาพน่ิงทีเ่กบ็ได ................ หนา 101
l ไฮไลท&เงา ............................... หนา 44

m บน: การควบคุมความเขมของแฟลช
  ...................................... หนา 38

 ลาง: ตัวบงชี้คารับแสง ................ หนา 29
n คารับแสง .................................. หนา 29
o คาเปดหนากลอง ............. หนา 10, 17 – 20
p ความเร็วชัตเตอร ............. หนา 10, 17 – 20
q AEL .......................................... หนา 77
r โหมดถายภาพเคลื่อนไหว

 .........................................หนา 16 – 26
s การตั้งคาโหมดกําหนดเอง............. หนา 47
t โหมดหนาจอแบบสัมผัส................ หนา 43
u ควบคุมความเขมของแฟลช ........... หนา 38
v ความไวแสง ISO ......................... หนา 40
w AF โหมด ................................... หนา 39
x โหมดวัดคา ................................ หนา 38
y โหมดแฟลช ............................... หนา 28
z ตรวจแบตเตอรี่

7 ติดขึ้น (สีเขียว): พรอม สําหรับ การ ใช 
งาน (แสดง ประมาณ สิบ วินาที หลัง จาก 
ที่ กลอง ถูก เปด)

8 ติดขึ้น (สีเขียว): แบตเตอรี่ใกลหมด
9 กระพริบ (สีแดง): ตองชารจไฟ

A แถบซูม ..................................... หนา 10
B การขยาย/ความยาวโฟกัส/

เทียบกลอง 35 มม....................... หนา 72
C ฟงกชันวงแหวนควบคุม .............. หนา 103
D ฮิสโตแกรม ................................ หนา 14

กดปุม INFO ในการเลือกขอมูลที่แสดงเมื่อถายภาพ
INFOINFOINFOINFOINFOINFO

แสดงฮิสโตแกรมแสดงขอมูลบน

L N

01:02:0301:02:03
3838F5.6P 0.00.0

ISO
200

125125

HD

L N

01:02:0301:02:03
3838F5.6P 0.00.0

ISO
200

125125

HD

รูปภาพเทานั้น

เมื่อเปลี่ยนการตั้งคา [G ตั้งคาคําแนะนํา] (หนา 68) ในเมนูกําหนดเอง [ไฮไลท&เงา], [ระดับการปรับ 1]
และ [ระดับการปรับ 2]จะปรากฏขึ้น
แสดงฮิสโตแกรม
แส ดง ฮิ ส โต แก รม ที่ แสดง การก ระ จาย ของ ความ สวาง ใน ภาพ แกน นอน จะ ให ความ สวาง แกน ตั้ง จะ ให 
จํานวน พิกเซล ของ ความ สวาง ใน แตละ ภาพ พื้นที่ เหนือ ขีด จํากัด บน ที่ ถาย ภาพ จะ แสดง เปน สี แดง พื้นที่ ตํ่า 
กวา ขีด จํากัด ลาง จะ แสดง เปน สี นํ้า เเงิน และ พื้นที่ ที่ วัด ใช วัด คา แสง เฉพาะ จุด เปน สี เขียว



15TH

ก
ารใช

ฟ
งก
ช
ัน
พ
ื้น
ฐาน

2

ตรวจสอบการแสดงผลในระหวางการดูภาพเคล่ือนไหว

การแสดงผลแบบงาย

2014.09.01 12:30 15
100-0015

×10×10

4:3 L N
b

8

9

21 3 54 67

0a

การแสดงผลท้ังหมด

F5.6F5.6

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

iNaturaliNatural
sRGBsRGBISO 400ISO 400

125125
+2.0+2.0 20mm20mm

1/83968×2976

×10×10

4:3 L N
2014.09.01 12:30 15

100-0015

WB
AUTO

P

k

h

i

j

n

m
l

gf

opqrs

dc e

1 ตรวจสอบแบตเตอรี่
2 อัพโหลด Eye-Fi เสร็จสมบูรณ ....... หนา 76
3 พิมพจอง 

จํานวนพริ้นท .............................. หนา 84
4 คําสั่งแบงปน .............................. หนา 12
5 บันทึกเสียง ...........................หนา 55, 59
6 ปองกัน...................................... หนา 12
7 ภาพที่เลือกไว ............................ หนา 12
8 หมายเลขไฟล
9 หมายเลขเฟรม
0 โหมดการบันทึก .............หนา 36, 50, 101
a อัตราสวนมุมภาพ ..............หนา 36, 50, 58
b วันที่และเวลา ......................... หนา 8, 61
c ขอบมุมภาพ ....................หนา 36, 50, 58
d กรอบเปา AF .............................. หนา 30

e โหมดถายภาพเคลื่อนไหว .......หนา 16 – 27
f การชดเชยแสง ........................... หนา 29
g ความเร็วชัตเตอร ............. หนา 10, 17 – 20
h คาเปดหนากลอง ............. หนา 10, 17 – 20
i ความยาวโฟกัส ......................หนา 10, 90
j ควบคุมความเขมของแฟลช ........... หนา 38
k คาชดเชยสมดุลแสงขาว................ หนา 74
l สีซีเปย ...................................... หนา 74
m โหมดถายภาพ .......................หนา 33, 48
n อัตราการบีบอัด .............. หนา 37, 74, 101
o นับพิกเซล .................... หนา 37, 74, 101
p ความไวแสง ISO ......................... หนา 40
q สมดุลแสงขาว ............................ หนา 34
r โหมดวัดคา ................................ หนา 38
s ฮิสโตแกรม ................................ หนา 14

สามารถใชปุม INFO ในการเลือกขอมูลที่แสดง ในระหวางการดูภาพเคลื่อนไหว

INFOINFOINFOINFOINFOINFO

การแสดงผลแบบงายภาพเทานั้น
2014.09.01 12:30 15

100-00154:3 L N

×10×10

แสดงผลทั้งหมด

F5.6F5.6

±0.0±0.0
G±10G±10A±10A±10

AdobeAdobe
iNaturaliNatural

ISO 400ISO 400

125125
+2.0+2.0 20mm20mm

1/83968×2976
4:3 L N

2014.09.01 12:30 15
100-0015

WB
AUTO

P

×10×10

เมื่อเปลี่ยนการตั้งคาของ [G ตั้งคาคําแนะนํา] (หนา 68) ในเมนูกําหนดเอง [&] และ [ไฮไลท&เงา]
จะปรากฏขึ้น
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3 การถายภาพโดยใชฟงกชันพื้นฐาน

การใชโหมดถายภาพเคล่ือนไหว

รายการโหมดถายภาพ

โหมดถายภาพ โหมดยอย

A (โหมด iAUTO) –

 P (P โหมดโปรแกรม) –

A 
(A โหมดเนนคาเปดหนากลอง)

–

S (S โหมดเนนชัตเตอร) –

M (M โหมดตั้งคาดวยตัวเอง) –

C1 (โหมดกําหนดเอง 1) –

C2 (โหมดกําหนดเอง 2) –

P (PHOTO STORY) มาตรฐาน/กรอบ

SCN (โหมด Scene)

O ถายภาพบุคคล/P ภาพบุคคล Hdtv/L ทิวทัศน/
a ถายภาพชวงเวลา/J กีฬา/G ภาพกลางคืน/
U ภาพบุคคลเวลากลางคืน/R อาทิตยตก/
T ถายภาพเอกสาร/s พาโนรามา/( พลุ/
0 ชดเชยแสงหลายคา/g ชายทะเลและหิมะ

ART (ฟลเตอรภาพพิเศษ)
ปอปอารต/ภาพนุม/สีซีดจาง/โทนแสงออน/ภาพเกรนแตก/
กลองรูเข็ม/ไดโอรามา/ครอสโปรเซส/ซีเปยนุม/
โทนสีเกินจริง/คียไลน

การเลือกโหมดถายภาพ

1 หมุนแปนเลือกโหมดเพื่อตั้งโหมดถายภาพตาม
เครื่องหมาย

• หลังจากเลือก SCN หรือ ART ใหเลือกโหมดยอย หลังจากเลือก 
PHOTO STORY ใหเลือกรูปแบบ 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแกไขฟลเตอรและเพิ่มเอฟเฟคใน ART 
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P โหมดโปรแกรม

ใน โหมด P กลอง จะ ปรับ ความเร็ว ชัตเตอร 
และ คา เปด หนา กลอง เพื่อ ตอบ สนอง ตอ 
ความ สวาง ของ วัตถุ

• ความเร็ว ชัตเตอร และ คา เปด หนา กลอง 
แสดง แฟลช ใน กรณี ที่ กลอง ไม สามารถ ที่ 
จะ เปด รับ แสง ที่ เหมาะ สม ที่สุด 125125 F5.6 01:02:0301:02:03

3838

L N

P 0.00.0

ISO
400

HD

โหมด ถาย ภาพ เคลื่อนไหว

ความเร็วชัตเตอร คาเปดหนากลอง

ตัวอยาง การ แสดง คํา 
เตือน (กระ พริบ) สถานะ: การกระทํา

2"2" F2.8F2.8 วัตถุมีสีเขมเกินไป ใชแฟลช

20002000 F8F8 วัตถุมีสีสวางเกินไป
ใช [การตั้งคาฟลเตอร ND] 
g การใชตัวเลือกการถายภาพ (ตั้งคาดวย 
Live Control) (หนา 32)

เปลี่ยนโปรแกรม (%)
คุณสามารถเลือกการผสมผสานคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอรที่แตก
ตางกันโดยไมเปลี่ยนคาแสง
หลังจากที่ตั้งคันโยกดังภาพที่แสดง ใหหมุนวงแหวนควบคุมการเปลี่ยน
โปรแกรม
• ขณะที่ Ps ปรากฏขึ้น กลองจะทํางานเพื่อเปลี่ยนโปรแกรม
เมื่อตองการยกเลิกการเปลี่ยนโปรแกรม ใหหมุนวงแหวนควบคุมยอน
กลับจนกระทั่ง P ปรากฏขึ้น
• ไมสามารถใชการเปลี่ยนโปรแกรมไดเมื่อทานใชแฟลช

250125 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

L N

Ps 0.00.0

ISO
400

HD

เปลี่ยนโปรแกรม
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A โหมดเนนคาเปดหนากลอง

ใน โหมด A ทาน เลือก คา เปด หนา กลอง และ ปลอย ให กลอง 
ปรับ ความเร็ว ชัตเตอร ที่ เหมาะ สม สําหรับ การ เปด รับ แสง โดย 
อัตโนมัติ ตั้ง ปรับ โหมด ไป ที่ A

คุณสามารถควบคุมความชัดลึก และเบลอฉากหลังได
• หนากลองหรือรูรับแสงกวาง (คา F นอย) ลดความชัดลึก
ของภาพ (บริเวณดาหลังและดานหนาของจุดโฟกัส) จะมี
ความคมชัดและรายละเอียดลดลงหนากลองหรือรูรับแสงแคบ 
(คา F มาก) ใหภาพแบบชัดลึกหรือชัดทัวทั้งภาพ คาเปดหนากลอง

125125 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

L N

A +0.0+0.0

ISO
400

HD

หลังจากที่ตั้งคันโยกดังภาพที่แสดง ใหหมุนวงแหวนควบคุมเพื่อ
ตั้งคารูรับแสง
• การ แสดง ผล ความเร็ว ชัตเตอร จะ กระ พริบ ถา กลอง ไม สามารถ ที่ 
จะ เปด รับ แสง ไดที่ ดี ที่สุด

ตัวอยาง การ แสดง คํา 
เตือน (กระ พริบ)

สถานะ: การกระทํา

2"2" F5.6F5.6 วัตถุใหแสงไมพอ ลดคาเปดหนากลอง

20002000 F5.6F5.6 วัตถุใหแสงมากเกินไป

ใช [การตั้งคาฟลเตอร ND] 
g การใชตัวเลือกการถายภาพ (ตั้งคาดวย 
Live Control) (หนา 32)
หรือเพิ่มคารูรับแสง

คา เปด หนา กลอง ที่ ต่ํา ลง F2.8  F5.6  F8.0 คา เปด หนา กลอง ที่ สูง ขึ้น
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S โหมดเนนชัตเตอร

ใน โหมด S ทาน เลือก คา เปด หนา กลอง และ ปลอย ให กลอง 
ปรับ ความเร็ว ชัตเตอร ที่ เหมาะ สม สําหรับ การ เปด รับ แสง โดย 
อัตโนมัติ ตั้ง ปรับ โหมด ไป ที่ S
คุณสามารถถายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วโดยภาพไมเบลอ และถาย
ภาพที่ใหความรูสึกเหมือนวัตถุกําลังเคลื่อนไหว

ความเร็วชัตเตอร

125125 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

L N

S +0.0+0.0

ISO
400

HD

หลังจากที่ตั้งคันโยกดังภาพที่แสดง ใหหมุนวงแหวนควบคุมเพื่อตั้ง
ความเร็วชัตเตอร
• การ แสดง ผล คา ชอง เปด รับ แสง จะ กระ พริบ ถา กลอง ไม สามารถ ที่ 
จะ เปด รับ แสง ไดที่ ดี ที่สุด

ตัวอยาง การ แสดง คํา 
เตือน (กระ พริบ)

สถานะ: การกระทํา

20002000 F2.8F2.8 วัตถุใหแสงไมพอ ตั้งความเร็วชัตเตอรใหชาลง

125125 F8F8 วัตถุใหแสงมากเกินไป

ใช [การตั้งคาฟลเตอร ND] 
g การใชตัวเลือกการถายภาพ (ตั้งคาดวย 
Live Control) (หนา 32)
หรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร
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M โหมดต้ังคาดวยตัวเอง

ในโหมด M คุณเลือกคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอรดวยตัวเอง 
ที่ความเร็ว BULB ชัตเตอรจะเปดอยูขณะที่กดปุมชัตเตอร
หลังจากที่ตั้งคันโยกดังภาพที่แสดง ใหหมุนวงแหวนควบคุมเพื่อตั้ง
ความเร็วชัตเตอร และหมุนแปนควบคุมรองเพื่อตั้งคารูรับแสง
• ใชแถบแสดงการชดเชยคาแสงเพื่อดูความแตกตางของคาแสง
ระหวางคาแสงที่เหมาะสมและคาแสงที่ไดจากการตั้งคารูรับแสงและ
ความเร็วชัตเตอร

• ความเร็วชัตเตอรสามารถกําหนดใหเปน 1/2000 – 60 วินาที หรือ 
[แฟลช]

• ทานสามารถเปลี่ยนฟงกชั่นที่กําหนดใหปุมหมุนควบคุมและปุมหมุน
ยอย g “c ปรับฟงกชั่น” (หนา 68)

# ขอควรระวัง
• การชดเชยแสงจะไมสามารถใชไดในโหมด M

ความเร็วชัตเตอร

125125 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

L N

M +0.0+0.0

ISO
400

HD

ตัวบงชี้คารับแสง

การเลือกเมื่อสิ้นสุดการเปดรับแสง (แฟลช)
ทาน สามารถ ใช ภาพ ที่ มี ระยะ เวลา การ เปด รับ แฟลช ที่ ชัตเตอร ยัง เปด ตราบ เทา ที่ ทาน กด ปุม ชัตเตอร 
อยู เวลา สิ้น สุด ของ การ เปด รับ แสง เพื่อ ให เหมาะ กับ วัตถุ ใช สําหรับ ภูมิ ทัศน กลาง คืน และ พลุ ใน 
โหมด M ตั้ง คา ความเร็ว ชัตเตอร ไป ที่ [แฟลช]

# ขอควรระวัง
• มากที่สุด 15 นาที (คาเริ่มตน)
• ระยะเวลาที่นานท่ีสุดของคาการเปดหนากลอง bulb ขึ้นอยกับความไว
• เพื่อปองกันกลองสั่นขณะถายภาพดวยการเปดหนากลอง bulb ติดตั้งกลองไวกับขาตั้ง หรือแนะนําให
ใช รีโมทแบบสาย (ขายแยก)

• ไมสามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้ไดในระหวางการเปดรับแสงนานๆ:
ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลาถายอัตโนมัติ/AE ถายครอม/ปองกันภาพสั่น/ถายครอมแฟลช

นอยสในภาพ
ใน ขณะ ที่ ถาย ภาพ ที่ ความเร็ว ชัตเตอร ชา นอยส อาจ ปรากฏ ขึ้น บน หนา จอ ปรากฏการณ เหลา นี้ เกิด เมื่อ 
กระแส ถูก สราง ขึ้น ใน สวน เหลา นั้น ของ อุปกรณ รับ ภาพ ที่ ไม ได สัมผัส กับ แสง ตาม ปกติ สง ผล ใน การ เพิ่ม 
ขึ้น ของ อุณหภูมิ ใน อุปกรณ รับ ภาพ หรือ วงจร ขับ อุปกรณ รวบรวม ภาพ นอกจาก นี้ ยัง สามารถ เกิด ขึ้น ได 
เมื่อ ถาย ภาพ ดวย การ ตั้ง คา ISO สูง ใน สภาพ แวดลอม ที่ อุณหภูมิ สูง เพื่อ ลด นอยส กลอง จะ เปด ใช งาน 
ฟง กชั่ นการ ลด นอยส g [c เมนูกําหนดเอง] (หนา 68)
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ART ฟลเตอรภาพพิเศษ
คุณสามารถถายภาพที่มีสีและเอฟเฟคเหมือนภาพโปสเตอรและภาพระบายสี

1 ตั้งปรับโหมดไปที่ ART

2 ใช FG เพื่อเลือกโหมดยอย และกดปุม A
• กดปุม Q อีกครั้งเพื่อแสดงหนาจอเลือกโหมดยอย 

ART 1

1

การเลือกแกไขฟลเตอร การเพ่ิมเอฟเฟค
กด I กอนที่จะเลือกโหมดยอย และกดปุม Q เพื่อเลือกหนาจอแก
ไขฟลเตอรและหนาจอเพิ่มเอฟเฟค

การเลือกแกไขฟลเตอร
หลังจากที่กด I อีกครั้ง ใหใช FG เพื่อเลือกการแกไขฟลเตอร 
และกดปุม Q

การเพ่ิมเอฟเฟค
หลังจากที่กด G และ I ใหใช FG เพื่อเลือกการเพิ่มเอฟเฟค 
และกดปุม Q

1

OFF

ART 1

SCN โหมด Scene
เมื่อเลือกโหมดยอยตามวัตถุหรือฉาก คุณสามารถถายภาพดวยการตั้งคาที่เหมาะสม

1 ตั้งปรับโหมดไปที่ SCN

2 ใช FG เพื่อเลือกโหมดยอย และกดปุม A
• กดปุม Q อีกครั้งเพื่อแสดงหนาจอเลือกโหมดยอย 

1

v

# ขอควรระวัง
• ใน โหมด [ภาพ บุคคล Hdtv] ภาพ สอง ภาพ จะ ถูก บันทึก: ภาพ ที่ ยัง ไม แกไข และ ภาพ ที่ สอง ที่ มี เอฟเฟค 

[ภาพ บุคคล Hdtv] ได ถูก ใช ภาพ ที่ ยัง ไม แกไข จะ ถูก บันทึก ไว โดย ใช ตัว เลือก ที่ เลือก ใน ปจจุบัน เปน 
คุณภาพ ของ ภาพ และ สําเนา การ แกไข คุณภาพ ของ ภาพ ที่ JPEG (X-คุณภาพ (2560 × 1920))

• เอฟเฟคของโหมดภาพบางโหมดไมสามารถใชในการบันทึกวิดีโอได
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 ■ การถายภาพพาโนรามา
หาก ทาน ได ติด ตั้ง ซอฟแวร คอมพิวเตอร ที่ จัด ให ทาน สามารถ ใช เพื่อ เขา รวม การ ถาย ภาพ รวม กัน 
เพื่อ สราง ภาพ พา โนรา มา g “การติดตั้งซอฟแวร” (หนา 86)

1 ตั้งปรับโหมดไปที่ SCN

2 เลือก [พาโนรามา] และกด Q

3 ใช FGHI ในการเลือกทิศทางของมุมกวาด

4 ถายภาพโดยใชคําแนะนําที่กรอบภาพ
• โฟกัส การ เปด รับ แสง และ การ ตั้ง คา อื่นๆ จะ เปน คา คงที่ สําหรับ 
การ ถาย ภาพ ครั้ง แรก

3838125125 F5.6M

ISO
200

5 นําภาพที่เหลืออยู กรอบภาพแตละภาพเพื่อใหเปนแนวทับซอนกับภาพกอนหนา

[ 2 ]125125 F5.6M

ISO
200

[ 3 ]3838

• ภาพพาโนรามาอาจรวมไดถึง 10 ภาพ ตัวบงชี้เตือน (g) จะปรากฏขึ้นหลังจากภาพที่สิบ

6 หลังจากการถายครั้งสุดทาย ใหกด Q เพื่อที่จะจบชุดภาพ

# ขอควรระวัง
• ระหวาง การ ถาย ภาพ พา โนรา มา ภาพ ที่ ถาย กอน หนา นี้ เพื่อ การ จัด ตําแหนง ใน ตําแหนง นี้ จะ ไม ปรากฏ 
เมื่อ มี กรอบ หรือ เครื่อง หมา ยอื่นๆ สําหรับ การ แสดง ผล ใน ภาพ ที่ เปน แนวทาง ตั้ง คา องค ประกอบ เชน 
ขอบ ของ ภาพ ให ซอน กัน เหลื่อม กัน ภายใน เฟรม

$ หมายเหตุ
• กด Q กอน ถาย เฟรม แรก เพื่อ กลับ ไป ที่ เมนู เลือก โหมด Scene กด Q ใน ระหวาง การ ถาย ภาพ จะ สิ้น 
สุด ลําดับ ใน การ ถาย ภาพ พา โนรา มา และ ชวย ให ทาน สามารถ ทํา ตอ กับ ภาพ ตอ ไป
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   การถายภาพอัตโนมัติดวยชวงเวลาคงท่ี (การถายภาพแบบ Time Lapse)
คุณสามารถตั้งคากลองเพื่อถายภาพโดยอัตโนมัติดวยการเหลื่อมเวลาที่กําหนดเฟรมที่ถูกถาย
ยังสามารถบันทึกเปนภาพเคลื่อนไหวเดียวไดดวยกอนจะเริ่มการถายภาพชวงเวลา ใชตัวเลือก 
[ถายภาพชวงเวลา] ในเมนูถายภาพ 2 (หนา 53) เพื่อเลือกชวงเวลาและจํานวนภาพท่ีถาย
ดู “การตั้งคาฟงกชันถายภาพ” (หนา 46) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเมนูถายภาพ

1 ตั้งปรับโหมดไปที่ SCN

2 ใช FG เพื่อเลือก [ถายภาพชวงเวลา] แลวกด Q

3 ถายภาพ
• กลองจะถายภาพแมเมื่อภาพไมอยูในโฟกัสหลังการโฟกัสอัตโนมัติ
• [ดูภาพบันทึก] (หนา 61) ทํางานเปนเวลา 0.5 วินาที
• หากเลือกคา 1 นาที 31 วินาที หรือสูงกวาสําหรับ [เวลารอเริ่มตน] หรือ [ชวงเวลา] หนาจอจะปดลง
หลังผานไป 1 นาที และกลองจะเขาสูโหมดพักกลองจะเปดโดยอัตโนมัติ 10 วินาที กอนภาพจะ
ถูกถายคุณยังสามารถเปดกลองโดยการกดปุม ON/OFF ขณะหนาจอปดไดดวย

# ขอควรระวัง
• ระหวางการถายภาพชวงเวลา:

 - กลองโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ [S-AF]
 - ไมสามารถใชการถายภาพเคลื่อนไหวตอเนื่องได
 - ไมสามารถใชการควบคุมหนาจอสัมผัสได
 - ไมสามารถใชถายภาพ bulb และถายครอมได

• ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลาที่จําเปนในการชารจแฟลชหรือประมวลผลภาพถายหลังการถาย ภาพอาจถูกถาย
ในชวงเวลานานกวาที่เลือกไว

• หากกลองปดสวิตชการทํางานอัตโนมัติในชวงเวลาระหวางการถายภาพแตละภาพ กลองจะเปดสวิตช 
ตัวเองกอนที่จะถายภาพตอไป 

• หากภาพน่ิงภาพใดไมไดรับการบันทึกอยางถูกตอง จะไมมีการสรางภาพเคลื่อนไหว Time Lapse ขึ้น
• หากพื้นที่ในการดมีไมเพียงพอ ภาพเคลื่อนไหว Time Lapse จะไมไดรับการบันทึกไว
• การกระทําตอไปนี้จบการถายภาพชวงเวลา:

หมุนปรับโหมด / กดปุม MENU หรือ q / เชื่อมตอสาย USB
• หากทานปดสวิตชกลอง การถายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิก
• หากแบตเตอรี่มีประจุเหลืออยูไมเพียงพอ การถายภาพอาจยุติลงกลางคัน ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ได
รับการชารจมาเปนอยางดีแลวกอนเริ่มถายภาพ



24 TH

ก
ารถ

าย
ภ
าพ
โด
ย
ใช
ฟ
งก
ช
ัน
พ
ื้น
ฐาน

3

P PHOTO STORY
เมื่อ ถาย ภาพ ภาพ จะ รวม เขา ไว ใน กรอบ รูป แบบ ที่ กําหนด ไว เพื่อ สราง ภาพ ตัด ปะ ที่ ตองการ ซึ่ง ชวย 
ใหการ แสดง ภาพ สามารถ ทําได หลาก หลาย รูป แบบ ดวย ธีม และ เรื่อง ราว 

1 ตั้งปรับโหมดไปที่ P

2 เลือกธีมดวย FG และกด I

ชนิดของธีม

P1 มาตรฐาน
P2 กรอบ

1

1

2

ธีม

3 เลือกรายการที่ตองการในธีมดวย FGHI, จากนั้น
กด A 

• กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปที่หนาจอถายภาพ

1

P1
มาตรฐาน

P2
กรอบ

1
[ชนิด]

[ภาพ/ชี้ต]

รายการปจจุบัน

เมนูยอยของ [ชนิด] [เอฟเฟค]

4

[เอฟเฟค]
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4 แตะกรอบในโหมดสแตนดบายเพื่อถายภาพ 

125125 F5.6 38380.00.0

ISO
400

125125 F5.6 38380.00.0

ISO
400

125125 F5.6 38380.00.0

ISO
400

• แตะเฟรมเมื่อวัตถุไมปรากฏในเฟรม

5 ถายภาพแตละเฟรมในแบบเดียวกัน
• ภาพที่ถายจะปรากฏในเฟรม
• แตะภาพในเฟรม แลวกด U ขณะที่ U ปรากฏขึ้น เพื่อยกเลิกภาพ และคุณสามารถถายภาพ
ใหมได

• กดปุม  และเลือก [ออก] เพื่อยกเลิกการบันทึกภาพ จากนั้นเริ่มตนการถายภาพใหมอีก
ครั้ง

6 หลังจากถายภาพดวยกรอบทั้งหมดแลว ใหกด a และบันทึกภาพ

# ขอควรระวัง
• เมื่อเปลี่ยนโหมดถายภาพในระหวางการถายภาพ ภาพจะไมไดรับการบันทึก
• ภาพ จะ ได รับ การ บันทึก เปน ภาพ ตัด ปะ หนึ่ง เมื่อตั้งคาตัวเลือก RAW+JPEG กลองจะบันทึก
ภาพ RAW ตอเฟรม
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C1/C2 โหมดกําหนดเอง
คุณสามารถถายภาพดวยการตั้งคาที่เลือกบันทึกไวลวงหนา
• คุณสามารถบันทึกการตั้งคาที่แตกตางกันใน C1 และ C2 สําหรับการบันทึก โปรดดู (หนา 47)
หมุนแปนเลือกโหมดไปที่ C1 หรือ C2 เพื่อใช 

 A โหมด iAUTO
โหมดอัตโนมัติทั้งหมดในการที่กลองจะปรับการตั้งคาสําหรับฉากปจจุบัน กลองจะทํางานท้ังหมด ซึ่งเปน
ความสะดวกสบายสูงสุดสําหรับผูเริ่มตน
หมุนแปนเลือกโหมดไปที่ A เพื่อใช 
• ใน A คุณสามารถถายภาพดวย [Live Guide] ซึ่งสามารถดูเอฟเฟคที่ตั้งคาไวบนจอภาพ เชน 

“ความอิ่มสี”, “สมดุลแสงขาว”, “ความสวาง”, “ฉากหลังเบลอ” และ “วัตถุเคลื่อนที่เร็ว” 
* คุณสามารถใช [Live Guide] ไดเฉพาะใน A.

 ■ การใชคูมือ Live Guide
เมื่อตั้งโหมดถายภาพเปน A

1 แตะแถบและตบนิ้วของทานไปทางซายเพื่อแสดง 
Live Guide

แถบ

125125 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

L N

ISO-A
200

HD

2 เลือกและแตะวัตถุตัวอยาง
• วัตถุตัวอยางแสดง [ความอิ่มสี], [สมดุลแสงขาว], 

[ความสวาง], [ฉากหลังเบลอ], [วัตถุเคลื่อนที่] และ [คํา
แนะนําในการถายภาพ] จากดานบน

• ใน [คําแนะนําในการถายภาพ] จะไมสามารถเพิ่ม
เอฟเฟคได

3 ใชนิ้วเลื่อนตําแหนงแถบเลื่อน กดปุม A เพื่อ
ยืนยันการตั้งคา 

0

4 ถายภาพ
• เมื่อตองการลาง Live Guide จากหนาจอ ใหกดปุม MENU

• การเปลี่ยนโหมดถายภาพหรือการแสดงภาพจะยกเลิกการตั้งคา
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# ขอควรระวัง
• หาก [RAW] ถูก เลือก ใน ขณะ นี้ เพื่อ คุณภาพ ของ ภาพ คุณภาพ ของ ภาพ จะ ได รับ การ ตั้ง คา เปน 

[YN+RAW]
• การตั้งคาไลฟไกดอื่นนอกเหนือจาก [ฉากหลังเบลอ] และ [วัตถุเคลื่อนที่เร็ว] ไมสามารถ
ใชไดกับสําเนาภาพแบบ RAW

• รูปภาพ อาจ ปรากฏ ขึ้น เหมือน ภาพ เกรน แตก ที่ บาง ระดับ ของ การ ตั้ง คา Live Guide
• การ เปลี่ยนแปลง ใน ระดับ ที่ ตั้ง คา Live Guide อาจ จะ ไม สามารถ มอง เห็น ได ใน จอภาพ
• ไม สามารถ ใช แฟลช กับ Live Guide
• การ เปลี่ยนแปลง ตัว เลือก Live Guide จะ ยกเลิก การ เปลี่ยนแปลง กอน หนา นี้
• การ เลือก การ ตั้ง คา Live Guide ที่ เกิน ขอบเขต ของ การ เปด รับ แสง ของ กลอง อาจ สง ผล ให ได ภาพ ที่ มี 
แสง มาก เกิน ไป หรือ ตํ่า เกิน ไป



28 TH

ก
ารถ

าย
ภ
าพ
โด
ย
ใช
ฟ
งก
ช
ัน
ต
างๆ

4

4
กดปุมโดยตรง ปุม A หรือปุม  เพื่อใชฟงกชันตางๆ

# ขอควรระวัง
• ไมสามารถใชบางรายการไดในโหมดถายภาพเคลื่อนไหวบางโหมด

g “รายชื่อของการตั้งคาที่มีอยูในโหมดการถายภาพนิ่ง” (หนา 107)

การใชตัวเลือกการถายภาพ (ต้ังคาดวยปุมโดยตรง)

แฟลช
คุณสามารถใชแฟลชเมื่อถายภาพ

1 กดสวิตชแฟลชเพื่อเปดแฟลชในตัว
กลองขึ้นมา

2 กดปุม # (I) เพื่อแสดงตัวเลือก

3 ใช HI เพื่อจะเลือกโหมดแฟลชและ
กด Q

สวิตชแฟลช

# AUTO แฟลชออโต แฟลช เปด โดย อัตโนมัติ ใน ที่ๆ มี แสง นอยห รือ สภาพ 
ที่ มี แสง พื้น หลัง

! แฟลชลดตาแดง ฟง กชั่น นี้ จะ ชวย ให ทาน สามารถ ลด ปรากฏการณ 
ตาแดง

# แฟลชเปด แฟลชเปดโดยไมคํานึงถึงสภาพแสง

$ แฟลชปด แฟลชไมไดเปด

S*1 ประสานชา/
แฟลชลดตาแดง รวมการประสานชากับการลดตาแดง

#SLOW*1 ประสานชา ความเร็ว ชัตเตอร ชา จะ ถูก ใช ใน การ ปรับ ความ สวาง 
ของ แสง พื้น หลัง

#FULL, 
#1/4 ฯลฯ ต้ังคาดวยตัวเอง สําหรับผูใชที่ตองการใชงานดวยตนเอง 

*1 โหมด P และ A เท่านั้น

การถายภาพโดยใชฟงกชันตางๆ
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4 กดปุมชัตเตอรจนจมทั้งหมด
• ใน [!](แฟลช ลด ตาแดง) หลัง จาก เปด แฟลช กอน จะ ใช เวลา ประมาณ 1 วินาที กอน ที่ ชัตเตอร จะ 
ถูก เปด ออก หาม เคลื่อน ยาย กลอง จนกวา การ ถาย ภาพ จะ เสร็จ สมบูรณ

• [!](แฟลช ลด ตาแดง) อาจ ไม ทํางาน ได อยาง มี ประสิทธิภาพ ภาย ใต สภาวะ การ ถาย ภาพ บาง อยาง 
• # AUTO, $ สามารถตั้งคาในโหมด A
• เลนส อาจ เปน เหตุ ให รม เงา เหนือ วัตถุ อยู ใกล กับ กลอง ทําให เกิด ภาพถาย ที่ มี ความ สวาง คอยๆ ลด จาง 
ลง บริเวณ ขอบ ภาพ หรือ จะ สวาง เกิน ไป แม ที่ ระดับ แสง ตํ่า สุด

• เพื่อ ปองกัน ไม ให ภาพ ถูก แสง มาก เกิน ไป เลือก โหมด A หรือ M และ เลือก ตัวเลข f สูง หรือ ลด ความ 
ไว แสง ISO

การชดเชยแสง
ชดเชยความสวาง (แสงที่เหมาะสม) ถูกปรับไดโดยกลอง

1 หมุนวงแหวนควบคุมรองเพื่อปรับคาเปดหนากลอง
• การกดปุม HI หลังจากที่กดปุม +/- (F) จะเปนการปรับตั้ง
• เลือกคาบวก (“+”) เพื่อทําใหภาพสวางขึ้น ลบ (“–”) เพื่อทําใหภาพมืดลง

คาลบ (–) ไมมีการชดเชย (0) คาบวก (+)

2 ถายภาพ
ต้ังเวลาถายอัตโนมัติ
ตั้งเวลาหลังจากที่กดปุมกดชัตเตอรจนถายภาพ

1 กดปุม jY (G) เพื่อแสดงเมนูโดยตรง

2 เลือก [Y12 วินาที], [Y2 วินาที] หรือ [YC] โดยใช HI และกดปุม Q

Y12s
ต้ัง เวลา ถาย 
อัตโนมัติ 
12 วินาที

กด ปุม ชัตเตอร ลง ครึ่ง หนึ่ง กด สวน ที่ เหลือ จน เต็ม ที่ เพื่อ เริ่ม ตั้ง เวลา 
ถาย อัตโนมัติ ขั้น แรก ไฟ ตั้ง เวลา ถาย อัตโนมัติ ขึ้น เปน เวลา ประมาณ 
10 วินาที แลวก ระ พริบ ประมาณ 2 วินาที และ ถาย ภาพ

Y2s
ต้ัง เวลา ถาย 
อัตโนมัติ 
2 วินาที

กด ปุม ชัตเตอร ลง ครึ่ง หนึ่ง กด สวน ที่ เหลือ จน เต็ม ที่ เพื่อ เริ่ม ตั้ง เวลา 
ถาย อัตโนมัติ ไฟ ตั้ง เวลา ถาย อัตโนมัติ กระ พริบ ประมาณ 2 วินาที และ 
จาก นั้น ถาย ภาพ

YC ต้ังเวลา 
กําหนดเอง

กลองจะถายภาพตามการตั้งคา “จํานวนเฟรม, เวลาหลังจากกดปุม
ชัตเตอรจนถึงถายภาพ และชวงเวลา” ในเมนูถายภาพ

• เม่ือตองการยกเลิกการเปดใชงานตั้งเวลาถายอัตโนมัติ กดปุม jY
• ยึดกลองอยางแนนหนาบนขาต้ังกลองสําหรับการตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
• ถา ทาน ยืน อยู หนา กลอง กด ปุม ชัตเตอร ลง ครึ่ง หนึ่ง เมื่อ ใช ตั้ง เวลา ถาย อัตโนมัติ รูป ถาย อาจ จะ ไม อยู ใน 
โฟกัส

• การตั้งเวลาถายจะไมยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากถายภาพ
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คร้ังเดียว/ตอเนื่องกัน

1 กดปุม jY (G) เพื่อแสดงเมนูโดยตรง

2 เลือก [o] หรือ [j] โดยใช HI และกดปุม Q

o การ ถาย ภาพ เฟรม เด่ียว ถาย 1 เฟรม ใน เวลา ที่ ปุม ชัตเตอร ถูก กด (โหมด ถาย ภาพ 
เคลื่อนไหว ปกติ)

j
การ ถาย ภาพ เคล่ือนไหว 
ตอ เนื่อง

ภาพ จะ ถูก ถาย ที่ ประมาณ 5 เฟรม ตอ วินาที (fps) ใน ขณะ ที่ 
ปุม ชัตเตอร ถูก กด จน เต็ม ที่ 

• ระหวาง การ ถาย ภาพ เคลื่อนไหว ตอ เนื่อง โฟกัส การ รับ แสง และ สมดุล แสง ขาว จะ ถูก ล็อค ที่ เฟรม แรก
• ระหวาง การ ถาย ภาพ เคลื่อนไหว ตอ เนื่อง หาก ไฟ ตรวจ สอบ แบตเตอรี่ กระ พริบ เนื่องจาก แบตเตอรี่ ออน 
กลอง หยุด ถาย และ เริ่ม การ บันทึก ภาพ ที่ ทาน ถาย ลง ใน การด กลอง ไม สามารถ บันทึก รูปภาพ ทั้งหมด 
โดย ขึ้น อยู กับ พลังงาน จาก แบตเตอรี่ ที่ ยัง คง อยู

ถายครอม (BKT)
เมื่อ กด ปุม ชัตเตอร ลง จน สุด ภาพ จะ ถูก ถาย โดย เปลี่ยนแปลง การ ตั้ง คา ใน แตละ ภาพ อยาง อัตโนมัติ 
(การ ถาย ภาพ ครอม)

1 กดปุม jY (G) เพื่อแสดงเมนูโดยตรง

2 เลือก [ถายครอม] โดยใช HI และกดปุม Q
• การถายภาพครอมจะใชไดเฉพาะเมื่อ [ถายครอม] (หนา 51) ถูกเลือก

  AF พื้นที่
คุณสามารถเลือกพื้นที่โฟกัสเองได
โดยปกติกลองจะเลือกจากพื้นที่โฟกัส 35 จุดโดยอัตโนมัติ

1 กดปุม P (H) เพื่อแสดง กรอบเปา AF

2 ใช FGHI เพื่อเลื่อนกรอบสีเขียวไปที่จุดโฟกัส 

เปาทั้งหมด เปาเดียว

กลองเลือกจากเปาการโฟกัส
ทั้งชุดโดยอัตโนมัติ

เลือกเปาหมายโฟกัสดวย
ตัวเอง

• เมื่อคุณเลื่อนเคอรเซอรออกจากหนาจอ กลองจะกลับไปที่โหมด “เต็มพื้นที่” และเลือกจากพื้นที่
โฟกัส 35 จุดโดยอัตโนมัติ

• ขณะที่ใชดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร พื้นที่ตําแหนง AF จะลดเหลือ 9 จุด

 ■ เปาหมายเล็กและกลุม
ในการเลือกประเภทเปาหมาย กดปุม INFO ขณะที่เปา AF ปรากฏขึ้น

เปากลุม
เลือกพื้นที่ 9 จุดจากทั้งหมด 35 จุด และใหกลองเลือกจากพื้นที่ที่เลือกโดยอัตโนมัติ (ตามพื้นที่ 
ใหเลือก 6 หรือ 4 จุด)
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1 กดปุม P (H) เพื่อแสดง กรอบเปา AF

2 กดปุม INFO และใช FG เพื่อเลือกหนาจอพื้นที่
กลุม  

3 กดปุม A เพื่อเลือกโหมดพื้นที่กลุม  

4 ใช FGHI เพื่อเลือกเปาหมายกลุม
• กลอง จะ เลือก จาก ชุด เต็ม ของ เปา หมาย โฟกัส

เปาเล็ก
เลือกจุดโฟกัสโดยใชเปาที่เล็กกวาเปาหมายเดียว (หนา 30)

1 กดปุม P (H) เพื่อแสดง กรอบเปา AF

2 กดปุม INFO และใช FG เพื่อเลือกหนาจอเป
าขนาดเล็ก

3 กดปุม A เพื่อเลือกโหมดเปาขนาดเล็ก

4 ใช FGHI เพื่อเลื่อนกรอบสีเขียวไปที่จุดโฟกัส 

โฟกัสดวยตัวเอง (MF)
ฟงกชันนี้จะชวยใหทานสามารถโฟกัสวัตถุใดๆ ไดดวยตนเอง

1 หลังจากที่ตั้งคันโยกดังภาพที่แสดง ใหหมุนวงแหวน
ควบคุม
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การใชตัวเลือกการถายภาพ (ต้ังคาดวย Live Control)
ในโหมด P, A, S และ M หลังจากที่กดปุม A จะสามารถใช Live Control เพื่อปรับการตั้งคา 
เมื่อใช Live Control ชวยใหทานสามารถดูตัวอยางเอฟเฟคของการตั้งคาที่แตกตางกันในจอภาพ

การต้ังคาที่มีอยู

ปองกันภาพสั่น ................................. หนา 33
โหมดถายภาพ ................................. หนา 33
สมดุลแสงขาว .................................. หนา 34
ถายภาพเคลื่อนไหวตอเนื่อง/

ตั้งเวลาถายอัตโนมัติ .........หนา 30/หนา 29
อัตราสวนมุมภาพ .............................. หนา 36
โหมดบันทึก .................................... หนา 28

โหมดแฟลช .................................... หนา 38
การควบคุมความเขมของแฟลช............ หนา 38
โหมดวัดคา ..................................... หนา 38
AF โหมด ........................................ หนา 39
ความไวแสง ISO .............................. หนา 40
โฟกัสเนนใบหนา .............................. หนา 40
การตั้งคาฟลเตอร ND ........................ หนา 41

1 กด Q เพื่อแสดง Live Control
• ถาตองการซอน Live Control ใหกด Q อีกครั้ง

2 ใช FG บน แผน ลูก ศร เพื่อ 
เลือก การ ตั้ง คา ให ใช HI 
เพื่อ เปลี่ยน การ ตั้ง คาที่ เลือก 
และ กด Q
• การ ตั้ง คาที่ เลือก จะ มี ผล โดย 
อัตโนมัติ หาก ไมมี การ ใช งาน 
ประมาณ 8 วินาที

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

AUTOAUTO

L F

IS OFFIS OFF

4:3

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

P AUTOAUTO

i

HDWB 

nn

ฟงกชั่น
แสดง ชื่อ ฟง กชั่ 

นที่ เลือก

การตั้งคา

แผนลูกศร (HI)

แผนลูก
ศร 
(FG)

# ขอควรระวัง
• ไมสามารถใชบางรายการไดในโหมดถายภาพเคลื่อนไหวบางโหมด

g “รายชื่อของการตั้งคาที่มีอยูในโหมดการถายภาพนิ่ง” (หนา 107)
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ปองกันภาพสั่น
เลือก [ON] เพื่อ ลด การ สั่น ไหว ของ กลอง ที่ สามารถ เกิด ขึ้น ได เมื่อ ถาย ภาพ ใน สถานการณ ที่ มี แสง
นอยห รือ กําลัง ถาย ภาพ ดวย กําลัง ขยาย สูง

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกรายการ
ปองกันภาพสั่น (IS) โดยใช FG

2 เลือก [ON] ดวย HI และกด Q
L F
4:3

P

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

HD

i
IS ONIS ON

IS ONIS ON

• ปองกัน ภาพ สั่น ไหว ไม สามารถ แกไข การ สั่น ไหว ของ กลอง ที่ มาก เกิน ไป หรือ กลอง สั่น ที่ เกิด ขึ้น เมื่อ 
ความเร็ว ชัตเตอร ถูก กําหนด ให มี ความเร็ว ที่ ชา ที่สุด ใน กรณี เหลา นี้ ขอ แนะนํา ให ทาน ใช ขา ตั้ง กลอง

• เมื่อใชขาตั้งกลอง ตั้งคา [ปองกันภาพสั่น] ไปที่ [ปด]

โหมดถายภาพ
เปลี่ยนโหมดภาพ
เมื่อหมุนแปนเลือกโหมดไปที่ SCN, ART, A และ P จะไมสามารถตั้งคาโหมดได

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกรายการ
โหมดภาพ (j) โดยใช FG

L F
4:3

jj

P

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

IS OFFIS OFF

HD

h i jj Z a J j

Muted

h i-Enhance ใหผลลัพธที่ดูนาประทับใจมากกวาและเหมาะสมกับสถานการณ

i Vivid ผลิตสีสดใส

j Natural ผลิตสีที่เปนธรรมชาติ

Z Muted สรางโทนสีเรียบ

a Portrait สรางโทนสีผิวที่สวยงาม

J โมโนโทน ผลิตโทนสีดําและสีขาว

j ปอปอารต

เลือกฟลเตอรพิเศษและเลือกเอฟเฟคที่ตองการ

k ภาพนุม

l สีซีดจาง

m โทนแสงออน

n ภาพเกรนแตก

o กลองรูเข็ม

s ไดโอรามา

t ครอสโปรเซส

u ซีเปยนุม

v โทนสีเกินจริง

Y คียไลน
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สมดุลแสงขาว
สมดุล แสง ขาว (WB) ทําให แนใจ วา วัตถุ สี ขาว ใน ภาพ ที่ บันทึก โดย กลอง จะ ปรากฏ เปน สี ขาว 
[AUTO] เหมาะ กับ สถานการณ มาก ที่สุด แต สามารถ เลือก คา อื่นๆ ได ตาม แหลง กําเนิด แสง เมื่อ 
[AUTO] ลม เหลว ที่ จะ สราง ผลลัพธ ที่ ตองการ หรือ ทาน ตองการ ที่ จะ ใช สี ที่ เจตนา เฉพาะ กับ ภาพ 
ของ ทาน

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกรายการ
ไวทบาลานซโดยใช FG

2 เลือกตัวเลือกโดยการใช HI และกด Q
WB

AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

AUTOAUTO

L F

IS OFFIS OFF

4:3

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

P AUTOAUTO

i

HDWB 

nn

โหมด WB อุณหภูมิสี สภาพแสง

สมดุล 
แสง สี ขาว 
อัตโนมัติ

AUTO k ใช สําหรับ สภาพ แสง สวน มาก (เมื่อ มี เฟรม สี ขาว บน 
จอภาพ) ใช โหมด นี้ สําหรับ งาน ทั่วไป

ต้ัง สมดุล 
แสง ขาว ไว 
ลวง หนา

5 5300K
สําหรับ การ ถาย ภาพ กลาง แจง ใน วัน ที่ ทองฟา แจมใส 
หรือ การ จับ ภาพ สี แดง ใน ยาม พระอาทิตย ตก หรือ สี ใน 
การ แสดง พลุ

N 7500K สําหรับ การ ถาย ภาพ กลาง แจง ใน รม เงา ใน วัน ที่ ทองฟา 
แจมใส

O 6000K สําหรับการถายภาพกลางแจงในวันที่มีเมฆ

1 3000K สําหรับการถายภาพภายใตแสงไฟทังสเตน

> 4000K สําหรับวัตถุที่สวางโดยไฟเรืองแสง

n 5500K สําหรับการถายภาพแฟลช

สมดุล แสง 
ขาว สัมผัส 
เดียว

P อุณหภูมิ สี ที่ 
กําหนด โดย 
WB สัมผัส 
เดียว

สามารถ ใช เลือก เมื่อ วัตถุ สี ขาว หรือ สี เทา ใน การ วัด 
ความ สมดุล แสง ขาว และ วัตถุ ที่ อยู ภาย ใต แสง ไฟ ผสม 
หรือ ตาม ประเภท ของ แฟลช ที่ ไมรู จัก หรือ แหลง กําเนิด 
แส งอื่นๆQ

สมดุล แสง 
ขาว แบบ 
กําหนด 
เอง

CWB 2000K –  
14000K

หลังจากกดปุม INFO ใชปุม HI เพื่อเลือกอุณหภูมิ
สีแลวกด Q
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 ■ สมดุลแสงขาวสัมผัสเดียว
วัด สมดุล แสง ขาว ดวย เฟรม แผน กระดาษ หรือ วัตถุ สี ขา วอื่นๆ ภาย ใต แสง ไฟ ที่ จะ ใช ใน การ ถาย ภาพ ขั้น 
สุดทาย สิ่ง นี้ มี ประโยชน เมื่อ ถาย ภาพ วัตถุ ภาย ใต แสง ธรรมชาติ เชน เดียว ภาย ใต แหลง กําเนิด แสง ตางๆ ที่ 
มี อุณหภูมิ สี ที่ แตก ตาง กัน

1 เลือก [P] หรือ [Q] (สมดุลแสงขาว One-touch 1 หรือ 2) แลวกดปุม INFO 

2 ถายภาพกระดาษไรสี (สีขาวหรือสีเทา) 
• ลอมกรอบวัตถุเพื่อที่จะเติมเต็มหนาจอและไมมีเงาตก
• หนาจอสมดุลแสงขาวสัมผัสเดียวปรากฏขึ้น

3 เลือก [ใช] และกด Q
• คาใหมจะถูกบันทึกเปนตัวเลือกที่ตั้งสีขาวไวลวงหนา
• คา ใหม จะ เก็บ ไว จนกวา ความ สมดุล สี ขาว ดวย สัมผัส เดียว จะ ได รับ การ บันทึก อีก ครั้ง การ ปด ไฟ ไม 
ได ลบ ขอมูล

% เคล็ดลับ
• หาก วัตถุ สวาง มาก เกิน ไป หรือ มืด เกิน ไป หรือ แตม สี อยาง เห็น ได ชัด ขอความ [WB ไม ดี ลอง ใหม] จะ 
ปรากฏ ขึ้น และ ไมมี คาที่ จะ ถูก บันทึก ไว แกไข ปญหา ที่ เกิด ขึ้น และ ทํา ซํ้า ขั้น ตอน จาก ขั้น ตอน ที่ 1
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มุมมองภาพ
ทาน สามารถ เปลี่ยน อัตราสวน มุม ภาพ (อัตราสวน แนว นอน ไป ตาม แนว ตั้ง) เมื่อ ถาย ภาพ ทาน 
สามารถ ตั้ง คา อัตราสวน มุม ภาพ เปน [4:3] (มาตรฐาน), [16:9], [3:2] หรือ [1:1] ทั้งนี้ ขึ้น อยู กับ 
ความ ชอบ ของ ทาน

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกรายการอัตราสวนมุมมองภาพโดยใช 
FG

2 ใช HI เพื่อเลือกอัตราสวนมุมภาพและกด Q

# ขอควรระวัง
• ภาพ JPEG จะ ถูก ตัด ขอบ เพื่อ ให มี อัตราสวน ที่ เลือก; แต ภาพ RAW ยัง ไม ถูก ตัด ขอบ แต จะ ถูก บันทึก 
ไว แทน ดวย ขอมูล เกี่ยว กับ อัตราสวน ที่ เลือก

• เมื่อภาพ RAW ถูกเปด อัตราสวนมุมภาพที่เลือกจะถูกแสดงเปนเฟรม

โหมดบันทึก
เลือก คุณภาพ ของ ภาพ สําหรับ ถาย ภาพ และ ภาพ เคลื่อนไหว ตาม การ ใช ที่ ตั้งใจ เชน การ ตกแตง ใน 
คอมพิวเตอร หรือ การ แสดง ผล บน เว็บ

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกโหมด
บันทึกสําหรับภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวโดยใช 
FG

2 เลือกตัวเลือกโดยการใช HI และกด Q
L F

4:3

P

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

IS OFFIS OFF

i

HD

RAWRAW L N M N S N L F
+RAW+RAW

L N
+RAW+RAW

3968x2976

โหมดบันทึก
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 ■ โหมดบันทึก (ภาพน่ิง)
เลือก จาก RAW และ โหมด JPEG (YF, YN, XN และ WN) เลือก RAW + ตัว เลือก JPEG เพื่อ บันทึก ทั้ง 
RAW และ ภาพ JPEG ที่ ถาย แตละ ภาพ โหมด JPEG รวม ขนาด ภาพ (Y, X และ W) และ อัตรา การ บีบ อัด 
(SF, F, N, และ B) ตัว เลือก ที่ มี สามารถ เลือก ใช โดย ใช [K ตั้ง คา] ใน เมนู กําหนด เอง 
g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 68)

ขนาดภาพ อัตราการบีบอัด

โปรแกรมประยุกต
ชื่อ นับพิกเซล

SF 
(ละเอียด
มาก)

F 
(ละเอียด)

N 
(ปกติ)

B 
(พื้นฐาน)

Y 
(ขนาดใหญ) 3968×2976* YSF YF* YN* YB

เลือกขนาดพริ้นท
X (กลาง)

3200×2400

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

W 
(ขนาดเล็ก)

1280×960*
WSF WF WN* WB

สําหรับ งาน พิมพ 
ขนาด เล็ก และ การ ใช 
งาน บน เว็บไซต

1024×768
640×480

* คาตั้งตน

ภาพ RAW
รูป แบบ นี้ (นามสกุล “.ORF”) เก็บ ขอมูล ภาพ ที่ ยัง ไม ได ประมวล ผล เพื่อ การ ประมวล ผล ภาย หลัง ไม 
สามารถ ดู ภาพ RAW โดย ใช กลอ งอื่นๆ หรือ ซอฟแวร และ ไม สามารถ เลือก ไฟล ภาพ RAW ได สําหรับ 
พริ้ นท สําเนา JPEG ของภาพ RAW สามารถสรางไดโดยใช [แกไข] ใน 
“การใชฟงกชันของเมนูแสดงภาพ” (หนา 57)

 ■ โหมดบันทึก (ภาพเคล่ือนไหว)

โหมดบันทึก นับพิกเซล อัตราเฟรม ความยาวท่ีบันทึก
Full HD 1920×1080 30 fps

29 นาที
HD 1280×720 30 fps

HS120* 640×480 120 fps
20 วินาที

HS240* 320×240 240 fps

* HS: ถายวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเพื่อเลนแบบเคลื่อนไหวชา ใชไดในโหมด P/A/S/M

# ขอควรระวัง
• แตละไฟลสามารถมีขนาดไดมากสุดถึง 4 GB
• การบันทึกอาจสิ้นสุดกอนที่จะถึงความยาวสูงสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชนิดของการดที่ใช
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ตัวควบคุมความเขมของแฟลช
สามารถ ปรับ เปลี่ยน เอา ท พุท แฟลช ได ถา ทาน พบ วา วัตถุ ของ ทาน ปรากฏ ขึ้น โดย ถูก แสง มาก เกิน ไป หรือ 
ถูก แสง ไม พอ แมวา การ เปด รับ แสง ใน สวน ที่ เหลือ ของ เฟรม จะ ถูก ตอง

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกรายการ
ควบคุมความเขมแสงแฟลชโดยใช FG

2 เลือกคาชดเชยดวย HI และกด Q ISO
AUTO
ISOISOISO

AUTOAUTOAUTO

P

RR

S-AFS-AF

00

OFFOFF

 0.0 0.0

0.0

 

วัดคา
เลือกวิธีที่กลองวัดความสวางของวัตถุ

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกรายการ
วัดคาโดยใช FG

2 เลือกตัวเลือกโดยการใช HI และกด Q
S-AFS-AF

P

ISO
AUTO
ISOISOISO

AUTOAUTOAUTO

RR

S-AFS-AF

ESP
OFFOFF

HIHI SHSH

p ระบบวัด ESP
กลองจะใชคาเปดหนากลองที่เหมาะสมสําหรับตัวฉาก หรือ (หาก
ใชตัวเลือกอื่นๆ นอกจาก [ปด] สําหรับ [I โฟกัสใบหนา]) ตัว
บุคคลนั้นๆ โหมดนี้เหมาะสําหรับการใชงานทั่วไป

H
วัด คา แสง เฉลี่ย 
ถวง นํ้า หนัก ที่ 
ศูนยกลาง

โหมด วัด คา แสง นี้ จะ ใหการ วัด แสง เฉลี่ย ระหวาง 
วัตถุ และ แสง พื้น หลัง โดย วาง นํ้า หนัก มาก ขึ้น ที่ 
วัตถุ ที่ ศูนยกลาง 

I
การ วัด คา แสง 
เฉพาะ จุด

เลือก ตัว เลือก นี้ เพื่อ วัด พื้นที่ ขนาด เล็ก พรอม กับ 
กลอง ที่ ชี้ ไป ที่ วัตถุ ที่ ทาน ตองการ วัด แสง จะ ถูก 
ปรับ ตาม ความ สวาง ที่ จุด ที่ วัด

IHI วัดแสงเฉพาะจุด - 
แสงสวางจา

เพิ่มระดับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําใหแนใจวา เมื่อ
ถายวัตถุสวางแลวภาพจะออกมาสวาง

ISH วัดแสงเฉพาะจุด - 
เงามืด

ลดระดับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําใหแนใจวา เมื่อถาย
วัตถุมืดแลวภาพจะออกมามืด
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AF โหมด
เลือกวิธีการโฟกัส (โหมดโฟกัส)

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกรายการ
โหมด AF โดยใช FG

S-AFS-AF

P

S-AFS-AF
ISO

AUTO
ISOISOISO

AUTOAUTOAUTO

RRAF 

S-AFS-AF C-AFC-AF MFMFC-AFC-AF
TR

S-AFS-AF

2 เลือกตัวเลือกโดยการใช HI และกด Q
• AF โหมดที่เลือกจะถูกแสดงบนหนาจอ

S-AF (AF ทีละภาพ)

กลองจะโฟกัสครั้งเดียวเมื่อปุมชัตเตอรถูกกดลงครึ่งหนึ่ง 
เมื่อโฟกัสถูกล็อค ไดยินเสียงเตือน กรอบเปา AF สวางขึ้น 
โหมดนี้เหมาะสําหรับการบันทึกภาพของวัตถุที่นิ่งหรือวัตถุที่มีการ
เคลื่อนไหวที่จํากัด

ซุปเปอรมาโคร ทานสามารถโฟกัสหางจากวัตถุตั้งแต 5 ซม.

C-AF 
(AF ตอเนื่อง)

กลองจะปรับโฟกัสอีกครั้งขณะที่ยังกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 
เมื่อวัตถุถูกโฟกัสแลว กรอบเปา AF จะสวางขึ้นบนจอ และมีเสียงบี๊บ
เมื่อล็อกโฟกัสไดครั้งแรก 
แมวัตถุเคลื่อนไหวหรือคุณเปลี่ยนองคประกอบภาพใหม กลองจะ
พยายามโฟกัสตอเนื่อง

C-AF+TR 
(AF ติดตาม)

กดปุมชัตเตอรครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส; ตอมา กลองจะติดตามและคงโฟกัส
วัตถุปจจุบัน ขณะที่กดปุมชัตเตอรขึ้นในตําแหนงนี้
• เปา AF จะถูกแสดงเปนสีขาวถากลองไมสามารถติดตามวัตถุได
อีกตอไปปลอยปุมชัตเตอรแลวจัดวัตถุใหอยูในเฟรมอีกครั้ง และ
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

MF (โฟกัสดวยตัวเอง)
ฟงกชันนี้จะชวยใหทานสามารถโฟกัสวัตถุใดๆ ไดดวยตนเอง
ฟงกชันนี้ชวยใหคุณเลือกโฟกัสวัตถุตางๆ ไดเอง 
กด Q คางไวสักครู จากนั้นโฟกัสที่วัตถุดวย FG

# ขอควรระวัง
• จะ ไม สามารถ ใช แฟลช และ ซูม ได ใน ระหวาง การ ถาย ภาพ แบบ ซุปเปอร มาโคร การ ซูม เขา จะ ถูก ปรับ 
โดย อัตโนมัติ

• กลองอาจจะไมสามารถที่จะโฟกัสวัตถุถามีแสงนอยไป ถูกบดบังดวยหมอกหรือควัน หรือขาดความ
ตางสี

 ■ ล็อคโฟกัส
หาก กลอง ไม สามารถ ที่ จะ โฟกัส บน วัตถุ ที่ ทาน เลือก ให เลือก โหมด เปา หมาย เดียว และ ใช ล็อค โฟกัส โดย 
ให ความ สําคัญ กับ วัตถุ อื่น ที่ ระยะ ทาง เดียวกัน โดย ประมาณ

1 ในโหมด [S-AF] วางตําแหนง AF เหนือเปาหมาย และกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
• ตรวจสอบวา เครื่องหมาย กรอบเปา AFไดกลายเปนสีเขียว
• ล็อคโฟกัสในขณะท่ีปุมชัตเตอรถูกกดลงครึ่งหนึ่ง

2 คง ปุม ชัตเตอร ที่ กด ลง ครึ่ง หนึ่ง จัด องค ประกอบ ของ ภาพ แลว กด ปุม ชัตเตอร สวน ที่ 
เหลือ จน เต็ม ที่
• อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุในขณะที่กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
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ISO
การ เพิ่ม ความ ไว แสง ISO จะ เพิ่ม นอยส (เกรน แตก) แต ชวย ให ถาย ภาพ ได เมื่อ แสง ไม ดี การ ตั้ง 
คาที่ แนะนํา ใน สถานการณ สวน ใหญ เปน [AUTO] ซึ่ง ปรับ ความ ไว แสง ISO ตาม สภาวะ การ ถาย 
ภาพ 

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกรายการความไวแสง ISO โดยใช 
FG

2 เลือกตัวเลือกโดยการใช HI และกด Q

AUTO ความไวแสงจะถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติตามสภาวะการถายภาพ

100 – 12800 ความไวแสงถูกตั้งคาเปนคาที่เลือก

I โฟกัสใบหนา
กลองจะจับหนาและปรับโฟกัส และระบบวัด ESP

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกรายการ
โฟกัสใบหนาโดยใช FG

2 ใช HI เพื่อเลือกตัวเลือกและกด Q
S-AFS-AF

P

ISO
AUTO
ISOISOISO

AUTOAUTOAUTO

RR

S-AFS-AF

ii iRiR iLiL

J ปดโฟกัสใบหนา ปดโฟกัสเนนใบหนา

I เปดโฟกัสใบหนา เปดโฟกัสเนนใบหนา

K เปด โฟกัส เนน ใบหนา และ 
ดวงตา

ระบบ โฟกัส อัตโนมัติ เลือก มานตา ของ นัยนตา ที่ ใกล กับ 
กลอง มาก ที่สุด เพื่อ โฟกัส เนน ใบหนา

L เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ตาขวา

ระบบ โฟกัส อัตโนมัติ เลือก มานตา ของ นัยนตา ขวา ที่ ใกล 
กับ กลอง มาก ที่สุด เพื่อ โฟกัส เนน ใบหนา

M เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ตาซาย

ระบบ โฟกัส อัตโนมัติ เลือก มานตา ของ นัยนตา ซาย ที่ ใกล 
กับ กลอง มาก ที่สุด เพื่อ โฟกัส เนน ใบหนา

3 หันกลองไปที่วัตถุของทาน
• หากใบหนาถูกตรวจพบ จะถูกระบุดวยขอบสีขาว

4 กดปุมชัตเตอรครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
• เมื่อ กลอง โฟกัส บน ใบหนา ใน ขอบ สี ขาว เสน ขอบ จะ เปลี่ยน 
เปน สี เขียว

L N

01:02:0301:02:03
10231023125125 F5.6P 0.00.0

ISO
200

HD

5 กดปุมชัตเตอรจนมิดเพื่อถายภาพ
# ขอควรระวัง
• โฟกัส เนน ใบหนา มี ผล เฉพาะ กับ การ ถาย ครั้ง แรก ใน แตละ ลําดับ ระหวาง การ ถาย ภาพ เคลื่อนไหว ตอ 
เนื่อง

• กลองอาจจะไมสามารถตรวจจับใบหนาไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวัตถุ
• ใน โหมด การ วัด คา แสง ที่ นอก เหนือ จาก [p] (ระบบวัด ESP) กลอง จะ วัด การ รับ แสง สําหรับ ตําแหนง 
ที่ เลือก
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การต้ังคาฟลเตอร ND
เลือก [เปด] เพื่อลดแสงเขาสูเลนสถายภาพนํ้าไหลที่ความเร็วชัตเตอรชาหรือใชรูรับแสงกวาง
ในท่ีสวางมาก

1 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกรายการฟลเตอร ND โดยใช FG.

2 เลือกตัวเลือกโดยการใช HI และกด Q

ปด ไมใชฟลเตอร ND

เปด ใชฟลเตอร ND
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การถายภาพผานจอภาพ

1 กดปุม n เพื่อเปดสวิตชกลอง
• เมื่อเปดสวิตชกลอง จอภาพจะติด

2 หมุนแปนเลือกโหมดเพื่อตั้งโหมด
ถายภาพ

3 กรอบภาพ
• เมื่อคุณมองผานชองมองภาพ 
จอภาพดานหลังจะปดโดย
อัตโนมัติ และชองมองภาพ
จะเปด 
คุณสามารถสลับจอภาพ
เองได 
[เปลี่ยนเปน EVF อัตโนมัติ] 
g "การถายภาพผาน
จอภาพ" (หนา 68)

จับในแนวนอน จับในแนวต้ัง

• เมื่อสลับจอภาพเอง ชองมองภาพและจอภาพดานหลังจะสลับกันทุกครั้งที่กดปุมจอภาพ

4 ปรับโฟกัสโดย กดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง
• กลองปรับโฟกัสไมได ถาหากกรอบเปา 

AF กะพริบ สีแดง ใหทดลองปรับโฟกัส
อีกครั้ง

125125 F5.6

ISO-A
160

01:02:0301:02:03
10231023P

ความเร็วชัตเตอร คาเปดหนากลอง

กรอบเปา AF

กดลงครึ่งหนึ่ง

5 ถายภาพโดยกดปุมกดชัตเตอรเบา ๆ ลง
จนสุด โดยระมัดระวังไมใหกลอง สั่น กดลงครึ่งหนึ่ง กดสวนท่ีเหลือ
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การถายภาพโดยใชหนาจอสัมผัส
เมื่อคุณถายภาพผานจอภาพ คุณสามารถแตะหนาจอเพื่อถายภาพแทนการกดปุมชัตเตอร

1 เมื่อจัดองคประกอบภาพในเฟรม ใหแตะเพื่อเลือก
จุดโฟกัส
• แตะที่วัตถุที่จะโฟกัสและลั่นชัตเตอร

125125 F5.6 01:02:0301:02:03
3838

L N

ISO-A
200

HD

คุณสามารถปดการทํางานของหนาจอสัมผัส หรือแตะที่วัตถุ
เพื่อปรับโฟกัสเทานั้น

U การใชงานหนาจอสัมผัสถูกปดไว

V แตะสิ่งที่จะโฟกัส นํา รูป ถาย มา ได โดย การ กด ปุม 
ชัตเตอร

T แตะที่วัตถุที่จะโฟกัสและลั่นชัตเตอร ISO
200

125125 F5.6P 0.00.0 01:02:0301:02:03
3030

L N
HD



44 TH

ก
ารถ

าย
ภ
าพ
โด
ย
ใช
ฟ
งก
ช
ัน
ต
างๆ

4

ควบคุมแสงจาและเงามืด

กดปุม F (F) และกดปุม INFO เพื่อแสดงกรอบควบคุมเงาแสง 
จากนั้นกดปุม INFO เพื่อแสดงกรอบควบคุมไฮไลท 
ทุกครั้งที่ปุมกด INFO กลองจะสลับไปยังกรอบควบคุมการชดเชย
แสง กรอบควบคุมเงาแสง และกรอบควบคุมไฮไลท 

125125 F5.6

ISO
200

L N

P 01:02:0301:02:03
12341234

j

HD

+2.0+2.0

00

IS OFFIS OFF

การชดเชยแสง ระดับโทนสี: ตํ่า ระดับโทนสี: สูง

INFOINFOINFOINFO INFOINFO

00+1+100

 ■ ควบคุมเงามืด
คุณสามารถปรับระดับความมืด
เลือก “-” เพื่อลดแสงในที่มืด
เลือก “+” เพื่อเพิ่มแสงในท่ีมืด

 ■ ควบคุมแสงจ
คุณสามารถปรับระดับความสวาง
เลือก “-” เพื่อลดแสงในที่สวาง
เลือก “+” เพื่อเพิ่มแสงในท่ีสวาง
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การต้ังคาฟงกชันถายภาพ
ในเมนูถายภาพ 1 และ 2 คุณสามารถตั้งคาฟงกชันดานลาง

I เมนูถายภาพ 1

ตั้งคาการด (หนา 47)
รีเซ็ต/ตั้งคาโหมดกําหนดเอง (หนา 47)
โหมดถายภาพ (หนา 48)
K (หนา 50)
มุมมองภาพ (หนา 50)

J เมนูถายภาพ 2

j/Y (หนา 50)
ปองกันภาพสั่น (หนา 50)
ถายครอม (หนา 51)
# RC Mode (หนา 53)
# ซิงค (หนา 53)
1 (หนา 53)
การตั้งคาชวงเวลา (หนา 53)

1 กดปุม MENU เพื่อแสดงเมน

2 ใช FG เพื่อเลือกแท็บและกด Q j

4:3
D

2

1

c

 1

/

กด Q เพื่อยืนยันการ
ตั้งคา

คําแนะนําการดําเนินงาน

กดปุม MENU เพื่อกลับ
ไปหนาจอเดียว

แถบ

3 เลือกรายการโดยใช FG และกด Q เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่เลือก

2

1

c

 2

#  1# 

j /Y o

# RC Mode

1

การตั้งคาปจจุบันจะถูกแสดงฟงกชั่น

Q 2

1

c

 2

#  1# 

j /Y o

# RC Mode

1

4 ใช FG เพื่อไฮไลทตัวเลือกและกด Q เพื่อเลือก
• กดปุม MENU ซํ้าๆ เพื่อออกจากเมนู

$ หมายเหตุ
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่นที่สามารถตั้งคาดวยเมนู โปรดดูที่ “เมนูทําเนียบ” (หนา 102)
• คําแนะนํานี้จะแสดงประมาณ 2 วินาทีหลังจากที่ทานเลือกตัวเลือก กดปุม INFO เพื่อดูหรือซอนคํา
แนะนํา
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ต้ังคาการด (ฟอรแมท)
ขอมูลทั้งหมดที่เก็บไวในการด รวมถึงภาพที่ปองกันจะตองถูกลบเมื่อการดถูกฟอรแมท 
ยืนยันวาไมมีภาพใดที่ทานยังตองการจะเก็บไวในหนวยความจํา
• การด ที่ ถูก ฟ อรแม ทบน คอมพิวเตอร หรือ กลอ งอื่นๆ ตอง ได รับ การ ฟ อรแม ทดว ยก ลอ ง นี้ กอน ที่ สามารถ 
นํา มา ใช

1 เลือก [ตั้งคาการด] ใน I เมนูถายภาพ 1 

2 เลือก [ฟอรแมท]

3 เลือก [ใช] และกด Q
• ฟอรแมทจะถูกดําเนินการ

รีเซ็ต (การเรียกคืนคาต้ังตนหรือการต้ังคาแบบกําหนดเอง)
การคืนคาตั้งตน

1 เลือก [รีเซ็ต/ตั้งคาโหมดกําหนดเอง] ใน I เมนูถายภาพ 1

2 เลือก [รีเซ็ต] และกด Q
• ไฮไลท [รีเซ็ต] และ กด I เพื่อ เลือก ประเภท ของ การ ตั้ง คา 
ใหม ถา จะ รีเซ็ต การ ตั้ง คา ทั้งหมด ยกเวน วัน ที่ ภาษา และ สิ่ง 
อื่นๆ ไม กี่ อยาง ไฮไลท [ทั้งหมด] และ กด Q 
g “เมนูทําเนียบ” (หนา 102)

3 เลือก [ใช] และกด Q

/

ต้ังคาโหมดกําหนดเอง (การลงทะเบียนการตั้งคาที่กําหนดเอง)
คุณสามารถถายภาพดวยการตั้งคาที่เลือกบันทึกไวลวงหนา

1 ปรับการตั้งคาเพื่อที่จะบันทึก
2 เลือก [รีเซ็ต/ตั้งคาโหมดกําหนดเอง] ใน I เมนูถายภาพ 1

3 เลือก [โหมดกําหนดเอง 1] หรือ [โหมดกําหนดเอง 2] และกดปุม Q

4 เลือก [ตั้งคา] และกด Q
• หากตองการลบการตั้งคาที่ลงทะเบียนไว ใหเลือก [ตั้งคาใหม] และกด Q
• ฟงกชั่นที่สามารถบันทึกไวใน [ตั้งคาโหมดกําหนดเอง] g “เมนูทําเนียบ” (หนา 102)
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โหมดถายภาพ (ตัวเลือกในการประมวลผล) 
เลือก โหมด ถาย ภาพ และ ปรับ ความ ตาง สี ความ คม ภาพ และ พารา มิ เต อร อื่นๆ การ เปลี่ยนแปลง ไป ยัง 
โหมด ถาย ภาพ ตาง จะ ถูก เก็บ ไว แยก กัน

1 เลือก [โหมดถายภาพ] ใน I เมนูถายภาพ 1

2 เลือกตัวเลือกโดยการใช FG และกด Q 2

1

c

 1

j

4:3
D

/

h i-Enhance ใหผลลัพธที่ดูนาประทับใจมากกวาและเหมาะสมกับสถานการณ

i Vivid ผลิตสีสดใส

j Natural ผลิตสีที่เปนธรรมชาติ

Z Muted สรางโทนสีเรียบ

a Portrait สรางโทนสีผิวที่สวยงาม

J โมโนโทน ผลิตโทนสีดําและสีขาว

j ปอปอารต

เลือกฟลเตอรพิเศษและเลือกเอฟเฟคที่ตองการ

k ภาพนุม

l สีซีดจาง

m โทนแสงออน

n ภาพเกรนแตก

o กลองรูเข็ม

s ไดโอรามา

t ครอสโปรเซส

u ซีเปยนุม

v โทนสีเกินจริง

Y คียไลน
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3 กด I เพื่อแสดงการตั้งคาสําหรับตัวเลือกที่เลือก

h-a J

ความตางสี ความแตกตางระหวางสีออนและสีเขม  

ความคมภาพ ความคมชัดของภาพ  

ความอ่ิมสี ความสดใสของสี  k

เปลี่ยนแปลง ปรับโทนสี (เปลี่ยนแปลง)

 

อัตโนมัติ

แบง ภาพ ลง เปน สวน ราย ละเอียด และ ปรับ ความ สวาง แยก 
ตาง หาก ใน แตละ สวน สิ่ง นี้ จะ มี ประสิทธิภาพ สําหรับ ภาพ 
ที่ มี พื้นที่ ของ ความ ตาง สี ขนาด ใหญ ซึ่ง สี ขาว จะ ปรากฏ วา 
สวาง เกิน ไป หรือ สี ดํา จะ ปรากฏ เปน สี เขม เกิน ไป

คาปกติ ใชโหมด [คาปกติ] สําหรับการใชงานทั่วไป

สวางสุด การไลเฉดสีสําหรับวัตถุที่สดใส

ทึบแสง การไลเฉดสีสําหรับวัตถุที่มืด

เอฟเฟค
(i-Enhance) กําหนดขอบเขตที่จะนําเอฟเฟกตไปใช  k

ฟลเตอรขาว-ดํา สรางภาพขาวดํา ฟลเตอรสีจะสวางขึ้นและสีที่เสริมจะมืดลง

k 

N:ธรรมชาติ สรางภาพขาวดําปกติ

Ye:เหลือง สําเนา เมฆ สี ขาว ที่ มี การ กําหนด ไว อยาง ชัดเจน ใน ทองฟา 
สี คราม ตาม ธรรมชาติ

Or:สม เนนสีเล็กนอยในทองฟาสีฟาและพระอาทิตยตก

R:แดง เนน สี อยาง มาก ใน ทองฟา สี ฟา และ ความ สวาง ของ ใบไม 
สี แดง เขม

G:เขียว เนนสีอยางมากในริมฝปากสีแดงและใบไมสีเขียว

โทนภาพ สีภาพขาวดํา

k 

N:ธรรมชาติ สรางภาพขาวดําปกติ

S:ซีเปย สีซีเปย

B:นํ้าเงิน สีนํ้าเงินออน

P:มวง สีมวง

G:เขียว แกมเขียว

# ขอควรระวัง
• การเปลี่ยนแปลงความตางสีไมมีผลตอการตั้งคาอื่นๆ นอกเหนือจาก [คาปกติ]
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โหมดบันทึก (คุณภาพของภาพ)
เลือก คุณภาพ ของ ภาพ ทาน สามารถ เลือก คุณภาพ ของ ภาพ ที่ แยก ตาง หาก สําหรับ ภาพ และ ภาพ 
เคลื่อนไหว สิ่ง นี้ เปน เชน เดียว กับ รายการ [โหมดบันทึก] (หนา 36) ใน [Live Control]
• ทานสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ JPEG และการรวมอัตราการบีบอัดและ [X] และนับพิกเซล [W] 

[K ตั้งคา], [นับพิกเซล] g "c การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 68)

มุมมองภาพ (การต้ังคามุมมองภาพ)
ทาน สามารถ เปลี่ยน อัตราสวน มุม ภาพ (อัตราสวน แนว นอน ไป ตาม แนว ตั้ง) เมื่อ ถาย ภาพ ทาน 
สามารถ ตั้ง คา อัตราสวน มุม ภาพ เปน [4:3] (มาตรฐาน), [16:9], [3:2] หรือ [1:1] ทั้งนี้ ขึ้น อยู กับ 
ความ ชอบ ของ ทาน

# ขอควรระวัง
• ภาพ JPEG จะ ถูก ตัด ขอบ เพื่อ ให มี อัตราสวน ที่ เลือก; แต ภาพ RAW ยัง ไม ถูก ตัด ขอบ แต จะ ถูก บันทึก 
ไว แทน ดวย ขอมูล เกี่ยว กับ อัตราสวน ที่ เลือก

• เมื่อภาพ RAW ถูกเปด อัตราสวนมุมภาพที่เลือกจะถูกแสดงเปนเฟรม

j/Y (การต้ังคาต้ังเวลาถายแบบกําหนดเอง)
ทานสามารถปรับแตงการทํางานของระบบตั้งเวลาถายภาพได

1 เลือก [j/Y] ใน J เมนูถายภาพ 2

2

1

c

 2

#  1# 

j /Y o

# RC Mode

1

2 เลือก [YC] (กําหนดเอง) แลวกด I

3 ใช FG เพื่อเลือกรายการแลวกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคาแลวกด Q

เฟรม กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถาย

Y ต้ังเวลาถาย กําหนดระยะเวลาหลังกดปุมชัตเตอรจนกระทั่งถายภาพ 

ชวงเวลา กําหนดชวงเวลาถายภาพของเฟรมที่สองและเฟรมตอๆ มา

ปองกันภาพสั่น (การลดการส่ันของกลอง)
คุณสามารถตั้งคาปองกันภาพสั่นเปนเปดหรือปด (เชนเดียวกับการปองกันภาพสั่นของ Live 
Control)
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ถายครอม (การต้ังคาที่แตกตางกันมากกวาชุดของภาพ)
"ถายภาพครอม" หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอัตโนมัติในระหวางการถายภาพตอเนื่องเปน
ชุดหรือลําดับภาพตอเนื่องเพื่อ "ครอม" คาปจจุบัน
ในเมนูถายภาพจะมีการตั้งคาสําหรับถายครอม การถายครอมสามารถทําไดเฉพาะเมื่อเลือก [BKT] 
ไว "ถายครอม (BKT)" (หนา 30)

1 เลือก [ถายครอม] ใน J เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q

2

1

c

 2

#  1# 

j /Y o

# RC Mode

1

2 เลือกประเภทการถายภาพครอม
• คุณสามารถเลือกการถายครอมไดประเภทเดียวเทานั้น

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

--
--

3f 1.0EV
A-- G--

 AE BKT (ถายภาพครอม AE)
กลองจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงของแตละภาพที่ถาย สามารถเลือกจํานวนการปรับเปลี่ยนไดจาก 0.3 EV, 
0.7 EV หรือ 1.0 EV กลองยังคงถายภาพในลําดับตอไปในขณะที่ปุมชัตเตอรถูกกดลงจนสุด: ไมมีการ
ปรับเปลี่ยน, ทางลบ, ทางบวก ถายภาพครอม AE ใชงานไดในโหมด P และ A จํานวนภาพท่ีถาย: 2 
หรือ 3
• กลองถายภาพครอมคาที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับการชดเชยแสง

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

 WB BKT (ถายภาพครอม WB)
กลองจะสรางภาพสามภาพที่มีสมดุลแสงขาวตางกันโดยอัตโนมัติ (ปรับตามทิศทางสีที่ระบุ) จากภาพที่
ถายครั้งเดียว โดยเริ่มจากคาสมดุลแสงขาวท่ีเลือกไวในปจจุบัน  ถายภาพครอม WB ใชงานไดในโหมด 
P, A, S และ M 
• สมดุลแสงขาวอาจแตกตางกัน 2, 4 หรือ 6 สเต็ปในแตละแกน A – B 

(สีเหลืองอําพัน – สีฟา) และ G – M (สีเขียว – สีมวงแดง)
• กลองถายภาพครอมคาที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับการชดเชยสมดุล
แสงขาว

• จะไมมีการถายภาพระหวางการถายภาพครอม WB หากมีหนวยความ
จําในการดไมเพียงพอสําหรับจํานวนเฟรมที่เลือก

A-B G-M

WB BKT

3f 4Step 3f 4Step



52 TH

ก
ารถ

าย
ภ
าพ
โด
ย
ใช
ฟ
งก
ช
ัน
ต
างๆ

4

 FL BKT (ถายภาพครอม FL)
กลองจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงแฟลชในภาพสามภาพท่ีถาย (ไมมีการเปลี่ยนในภาพแรก เปนลบในภาพ
ที่สอง และเปนบวกในภาพท่ีสาม) 
ในการถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายทุกภาพขณะที่กดปุมชัตเตอร

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

--
--

--
A-- G--

3f 0.7EV
3f 0.3EV

3f 1.0EV

 ISO BKT (ถายภาพครอม ISO)
กลองจะเปลี่ยนแปลงความไวแสงในภาพสามภาพท่ีถายขณะกําหนดความเร็วชัตเตอรและคาเปดหนา
กลองคงที่  สามารถเลือกจํานวนการปรับเปลี่ยนไดจาก 0.3 EV, 0.7 EV หรือ 1.0 EV แตละครั้งที่กด
ปุมชัตเตอร กลองจะถายสามภาพดวยความไวแสงที่ตั้งคาไว (หรือใชการตั้งคาความไวแสงที่ดีที่สุด
หากเลือกความไวแสงอัตโนมัติ) เมื่อถายภาพแรก การเปลี่ยนแปลงเปนลบในภาพท่ีสอง และการ
เปลี่ยนแปลงเปนบวกในภาพท่ีสาม 
•  กลองจะถายภาพครอมโดยไมคํานึงถึงขีดจํากัดบนที่ตั้งคาไวด
วย [เซ็ท ISO อัตโนมัติ] g "c การใชงานเมนูกําหนดเอง" 
(หนา 68)

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

--
--

--
A-- G--

3f 0.7EV
3f 0.3EV

3f 1.0EV

 ART BKT (ถายภาพครอม ART)
แตละครั้งที่ลั่นชัตเตอร กลองจะบันทึกภาพหลายภาพ โดยแตละภาพจะมีการตั้งคาอารทฟลเตอรตางกัน 
ทานสามารถเปดหรือปดถายภาพครอมอารทฟลเตอรแยกกันสําหรับโหมดภาพแตละโหมด
• การบันทึกอาจใชเวลาครูหนึ่ง ART BKT
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รีโมทแฟลช (การถายภาพแฟลชควบคุมไรสายจากระยะไกล)
ใน ตัว แฟลช และ หนวย แฟลช ภายนอก ที่ มี โหมด การ ควบคุม ระยะ ไกล และ มี การ กําหนด ให ใช กับ 
กลอง นี้ จะ สามารถ ใช สําหรับ การ ถาย ภาพ แฟลช แบบ ไร สาย 
เลือก [เปด] เพื่อตั้งคาแฟลชแตละตัวกับกลอง
g “การ ถาย ภาพ แฟลช ควบคุม ไร สาย จาก ระยะ ไกล” (หนา 90)

# ซิงค (การต้ังเวลาแฟลช)
คุณ สามารถ ตั้ง เวลา แฟลชได สําหรับ [# ซิงค 1] แฟลช จะ ยิง เมื่อ เปด ชัตเตอร ขณะ ที่ แฟลช ยิง 
กอน ที่ ชัตเตอร จะ ปด สําหรับ [# ซิงค 2] ซึ่ง ทําให เกิด แสง ดาน หลัง แหลง กําเนิด แสง ที่ เคลื่อนไหว

1 ( การถายภาพโดยใชเลนสเสริม)
ถายภาพโดยใชเลนสตอขยายตัวเลือกขณะใชงานเลนสตอขยาย อยาลืมเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

ปด เลือกเมื่อถายภาพโดยไมใชเลนสเสริม

TCON-17 ถายภาพโดยใชเลนสตอขยายไกล (TCON-17X) ตองการตัวแปลงไฟเลนสตอขยาย 
CLA-13

WCON-08X ถายภาพโดยใชเลนสตอขยายกวาง (WCON-08X) ตองการตัวแปลงไฟ
เลนสตอขยาย CLA-14จํากัดการซูมที่มุมกวางAF แสงไฟจะไมสวาง

# ขอควรระวัง
• กอนการใสหรือการถอดเลนสตอขยาย ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว
• หลังจากที่ถอดฝาปดเลนสอัตโนมัติ ใหสวมอะแดปเตอรเลนสตอขยาย 

g "ฝาปดเลนสอตั โนมตั" (หนา 3)
• ปฏิบัติตามขอจํากัดตอไปนี้เมื่อใสเลนสตอขยาย:

 - กลองอาจใชเวลาในการโฟกัส
 - แฟลชในตัวอาจไมสองสวางวัตถุทั้งหมด (เงาของเลนสตอขยายอาจปรากฏในภาพ)
 - ไมสามารถใชขั้นการซูม (หนา 70) ได

การต้ังคาชวงเวลา (ปรับการต้ังคาชวงเวลา)
ปรับการตั้งคาการถายภาพชวงเวลา รวมถึงชวงเวลาและจํานวนภาพท่ีถาย
g "การถายภาพอัตโนมัติดวยชวงเวลาคงที่ (การถายภาพแบบ Time Lapse)" (หนา 23)

1 ทําการตั้งคาตอไปนี้ภายใต [การตั้งคาชวงเวลา] ใน X เมนูถายภาพ 2
• ดู “การตั้งคาฟงกชันถายภาพ” (หนา 46) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเมนูถายภาพ

เฟรม กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถายสูงสุด 999 เฟรม

เวลารอเร่ิมตน กําหนดระยะเวลารอกอนที่จะเริ่มถายภาพ

ชวงเวลา กําหนดชวงเวลาระหวางการถายแตละภาพหลังจากเริ่มถายภาพ

ภาพเคล่ือนไหวแบบค่ัน
เวลา

กําหนดรูปแบบการบันทึกของลําดับเฟรม 
[ปด]:  บันทึกแตละเฟรมเปนภาพนิ่ง
[เปด]:  บันทึกแตละเฟรมเปนภาพนิ่งพรอมทั้งสรางและบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวชุดเดียวจากลําดับเฟรม

• ภาพเคลื่อนไหวเหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ Motion JPEG (1280 × 720 พิกเซล, 
10 fps)
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5
การใชตัวเลือกการดูภาพเคล่ือนไหว

กด Q ระหวาง การ ดู ภาพ เคลื่อนไหว เพื่อ แสดง เมนู ทาง เลือก งายๆ ที่ สามารถ นํา มา ใช ใน โหมด การ 
ดู ภาพ เคลื่อนไหว

JPEG

L

R

 JPEG

เฟรมภาพนิ่ง
เฟรม ภาพ เคลื่อนไหว

RAW JPEG RAW+JPEG

เลนเสียง    —

แกไข JPEG (หนา 58) —   —

แกไขภาพ RAW (หนา 58)  —  —

ดูภาพเคลื่อนไหว — — — 

คําสั่งแบงปน (หนา 12)    

0 (ปองกัน) (หนา 12)    

R (บันทึกเสียง)    —

หมุน    —

L (สไลดโชว)    

< (จองพริ้นท) (หนา 85) —   —

ลบ (หนา 12)    

เลนเสียง
คุณสามารถฟงเสียงที่บันทึกไว
ใชปุม FG เพื่อปรับความดังเสียง

การดูภาพโดยใชตัวเลือกการแสดงภาพ
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การใชงานที่เฟรมภาพเคล่ือนไหว (ดูภาพเคล่ือนไหว)

Q

หยุดชั่วคราวหรือดูภาพเคลื่อนไหวตอ
• ทานสามารถใชงานตอไปนี้ ในขณะที่ดูภาพเคลื่อนไหวหยุดการทํางานชั่วคราว

HI หรือปุมหมุนเลือกโหมด กอนหนา/ถัดไป
กดคาง HI เพื่อทําตอ

F แสดงเฟรมแรก
G แสดงเฟรมสุดทาย

H/I เดินหรือยอนกลับภาพเคลื่อนไหว

F/G ปรับเสียง

# ขอควรระวัง
• เรา แนะนํา ให ใช ซอฟแวร พีซี ที่ ให มา เพื่อ เปด ดู ภาพ เคลื่อนไหว บน คอมพิวเตอร กอน ที่ จะ เปด ซอฟแวร 
เปน ครั้ง แรก เชื่อม ตอ กลอง กับ คอมพิวเตอร เสีย กอน

R (การบันทึกเสียง)
เพิ่มการบันทึกเสียง (ยาวไมเกิน 30  วินาที) ไปยังภาพถายในปจจุบัน

1 แสดงภาพที่ทานตองการเพิ่มการบันทึกเสียง และกด Q
• การบันทึกเสียงไมสามารถใชไดกับภาพที่ถูกปองกัน
• การบันทึกเสียงยังมีอยูในเมนูแสดงภาพ

2 เลือก [R] และกด Q
• เมื่อตองการออกโดยไมตองเพิ่มการบันทึก ใหเลือก [ไมใช]

JPEG

JPEG
H

R

3 เลือก [R เริ่ม] และกด Q เพื่อเริ่มการบันทึก
• เมื่อตองการหยุดการบันทึกทั้งหมด ใหกด Q
• เมื่อผานไป 30 วินาที การบันทึกเสียงจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ
• ภาพที่มีการบันทึกเสียงจะถูกระบุโดยไอคอน H
• เมื่อตองการลบการบันทึก ใหเลือก [ลบ] ในข้ันตอนที่ 2

R

R 
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การแสดงสไลดโชว
ฟงกชันนี้จะแสดงภาพที่เก็บไวในการดตามลําดับ

1 กด Q ระหวางการดูและเลือกตัวเลือกสไลดโชว

2 ปรับการตั้งคา
เริ่ม เริ่มสไลดโชว รูปภาพปรากฏตามลําดับ เริ่มตนดวยภาพปจจุบัน

BGM ตั้งคา BGM (5 ชนิด) หรือเปด BGM [ปด]

เอฟเฟค เลือก การ เปลี่ยนแปลง ระหวาง เฟรม 

สไลด กําหนดประเภทของสไลดโชวที่จะใชงาน

ชวงแสดงภาพนิ่ง เลือกระยะเวลาที่ภาพนิ่งแตละภาพจะถูกแสดง ตั้งแต 2 ถึง 10 วินาที

ชวง แสดง ภาพ เลือก [ยาว] เพื่อ รวม คลิป ภาพ เคลื่อนไหว ความ ยาว เต็ม ใน สไลด โชว [สั้น] 
จะ รวม เฉพาะ สวน ที่ เปด ของ แตละ คลิป

3 เลือก [เริ่ม] และกด Q
• สไลดโชวจะเริ่มตน
• กด Q เพื่อที่จะหยุดการแสดงภาพสไลด

การแสดงภาพท่ีหมุน
เลือกวาจะหมุนภาพหรือไม

1 ดูภาพยอนกลับไปและกด Q

2 เลือก [หมุน] และกด Q

3 กด F เพื่อ หมุน ภาพ ทวน เข็ม นาฬกา กด G เพื่อ หมุน ตาม เข็ม นาฬกา; ภาพ จะ 
หมุน ใน เวลา กด ปุม แตละ ครั้ง
• กด Q เพื่อบันทึกการตั้งคาและออกไป
• ภาพที่หมุนจะถูกบันทึกในทิศทางปจจุบัน
• ไมสามารถหมุนภาพเคลื่อนไหวและภาพที่ถูกปองกันได
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การใชฟงกชันของเมนูแสดงภาพ
ในเมนูแสดงภาพ คุณสามารถใชฟงกชันดานลาง

L (หนา 56)
R (หนา 58)

แกไข (หนา 58)

< (หนา 85)

ลบคาปองกัน (หนา 59)

การเชื่อมตอกับสมารทโฟน (หนา 59)

1 กดปุม MENU เพื่อแสดงเมน

2 ใช FG เพื่อเลือกแท็บและกด Q 2

1

c

<

R
L

กด Q เพื่อยืนยันการ
ตั้งคา

คําแนะนําการดําเนินงาน

กดปุม MENU เพื่อกลับ
ไปหนาจอเดียว

แถบ

3 เลือกรายการโดยใช FG และกด Q เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่เลือก

2

1

c

<

R
L

การตั้งคาปจจุบันจะถูกแสดงฟงกชั่น

Q 2

1

c

<

R
L

4 ใช FG เพื่อไฮไลทตัวเลือกและกด Q เพื่อเลือก
• กดปุม MENU ซํ้าๆ เพื่อออกจากเมนู

$ หมายเหตุ
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่นที่สามารถตั้งคาดวยเมนู โปรดดูที่ “เมนูทําเนียบ” (หนา 102)
• คําแนะนํานี้จะแสดงประมาณ 2 วินาทีหลังจากที่ทานเลือกตัวเลือก กดปุม INFO เพื่อดูหรือซอนคํา
แนะนํา
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R (การแสดงภาพท่ีหมุน)
เมื่อ ตั้ง คา [เปด] ภาพ ที่ ถาย ดวย กลอง ที่ หมุน ถาย ภาพ บุคคล จะ หมุน และ แสดง ภาพถาย บุคคล โดย 
อัตโนมัติ

แกไข (การแกไขภาพนิ่ง)
ภาพที่ถูกบันทึกสามารถแกไขและบันทึกเปนภาพใหม

1 เลือก [แกไข] ในเมนูแสดงภาพเคลื่อนไหว q และกด Q

2 ใช HI เพื่อเลือกภาพที่ตองการแกไขและกด Q

3 เลือก [แกไขภาพ RAW] หรือ [แกไข JPEG] และกด Q
• [แกไข ภาพ RAW] จะ ปรากฏ ขึ้น หาก ภาพ เปน ภาพ RAW [แกไข JPEG] จะ ปรากฏ ขึ้น หาก เปน 
ภาพ JPEG หาก ภาพ ที่ ถูก บันทึก ไว อยู ใน รูป แบบ RAW+JPEG ทั้ง [แกไข ภาพ RAW] และ 
[แกไข JPEG] จะ ปรากฏ เลือก เมนู สําหรับ ภาพ ที่ ตองการ แกไข

แกไขภาพ 
RAW

สราง สําเนา ไฟล JPEG จาก ภาพ RAW ที่ แกไข ตาม การ ตั้ง คา การ แกไข ถูก ทําได 
ดวย การ ตั้ง คา ใน ปจจุบัน ตั้ง การ ตั้ง คา กลอง กอน ที่ จะ แกไข

แกไข JPEG

เลือกจากตัวเลือกดังตอไปนี้:
[ปรับเงาแสง]: วัตถุที่ฉากหลังมืดจะสวางขึ้น
[แกตาแดง]: ลดปรากฏการณตาแดงในระหวางการถายแฟลช
[P]: ใช ปุม หมุน เลือก โหมด เพื่อ เลือก ขนาด ที่ ตั
ด ขอบ และ FGHI เพื่อ วาง ตําแหนง ที่ ตัด
[มุม ภาพ]: การ เปลี่ยนแปลง อัตราสวน ของ ภาพ 
จาก 4:3 (มาตรฐาน) เปน [3:2], [16:9] หรือ 
[1:1] หลัง จาก เปลี่ยน อัตราสวน ใช FGHI 
เพื่อ ระบุ ตําแหนง การ ตัด แตง
[Q]: แปลงขนาดไฟลภาพไปยัง 1280 × 
960, 640 × 480 หรือ 320 × 240
[ภาพบุคคล Hdtv]: ทําใหผิวดูเรียบเนียนและโปรงแสง 
ทาน อาจ จะ ไม สามารถ ชดเชย ได โดย ขึ้น อยู กับ ภาพ หาก การ ตรวจ จับ ใบหนา ลม 
เหลว

4 เมื่อตั้งคาเสร็จสมบูรณ ใหกด Q
• การตั้งคาจะมีผลกับภาพ

5 เลือก [ใช] และกด Q
• ภาพที่ถูกแกไขจะถูกจัดเก็บ

# ขอควรระวัง
• ไมสามารถแกไขภาพเคลื่อนไหวได
• การแกไขตาแดงอาจไมทํางาน โดยขึ้นอยูกับภาพ
• การแกไข JPEG เปนไปไมไดในกรณีตอไปนี้:

เมื่อ ภาพ ถูก ประมวล ผล ใน เครื่อง คอมพิวเตอร เมื่อ มี พื้นที่ วาง ไม เพียง พอ ใน การด หนวย ความ จํา เมื่อ 
ภาพ ที่ บันทึก อยู ใน กลอง ตัว อื่น

• เมื่อปรับขนาด ([Q]) ภาพ ทานไมสามารถเลือกจํานวนของพิกเซลมากกวาที่ไดรับการบันทึกไวเดิม
• [P] และ [มุมภาพ] เทานั้นที่สามารถใชในการแกไขภาพที่มีอัตราสวน 4:3 (มาตรฐาน)

O
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 ■ การบันทึกเสียง
เพิ่มการบันทึกเสียง (ยาวไมเกิน 30 วินาที) ไปยังภาพถายในปจจุบัน
นี่คือฟงกชั่นเดียวกับ [R] ในระหวางการดูภาพเคลื่อนไหว (หนา 55)

ลบคาปองกัน (ยกเลิกการปองกันทั้งหมด)
ฟงกชันนี้จะชวยใหทานสามารถยกเลิกการปองกันภาพหลายภาพในครั้งเดียว

1 เลือก [ลบคาปองกัน] ในเมนูแสดงภาพ q

2 เลือก [ใช] และกด Q

การเชื่อมตอกับสมารทโฟน 
(การใชตัวเลือกการเชื่อมตอกับสมารทโฟน) 
กลองสามารถเชื่อมตอเขากับสมารทโฟนโดยใชฟงกชั่น LAN ไรสาย  เมื่อเชื่อมตอแลว จะ
สามารถดูภาพและถายโอนภาพในกลองไปยังอุปกรณอื่นได 
g " การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน" (หนา 62)
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เมนูต้ังคา

ใชเมนูการตั้งคาเพื่อตั้งคาฟงกชั่นกลองขั้นพื้นฐาน

X (การ ตั้ง คา วัน ที่/เวลา)
เวลาโลก
W (การ เปลี่ยน ภาษา ที่ แสดง ผล)
i (การ ปรับ ความ สวาง ของ หนา จอ)

ดู ภาพ บันทึก
เฟริมแวร
การตั้งคา Wi-Fi

1 กดปุม MENU เพื่อแสดงเมน

2 ใช FG เพื่อเลือกแท็บและกด Q
--.--.-- --:--X

W
j±0 k±0

2

1

c
2

 Wi-Fi

กด Q เพื่อยืนยันการ
ตั้งคา

คําแนะนําการดําเนินงาน

กดปุม MENU เพื่อกลับ
ไปหนาจอเดียว

แถบ

3 เลือกรายการโดยใช FG และกด Q เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่เลือก

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

W
j±0 k±0

2

1

c
2

 Wi-Fi

การตั้งคาปจจุบันจะถูกแสดงฟงกชั่น

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

W
j±0 k±0

2

1

c
2

 Wi-Fi

2

4 ใช FG เพื่อไฮไลทตัวเลือกและกด Q เพื่อเลือก
• กดปุม MENU ซํ้าๆ เพื่อออกจากเมนู

$ หมายเหตุ
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่นที่สามารถตั้งคาดวยเมนู โปรดดูที่ “เมนูทําเนียบ” (หนา 102)
• คําแนะนํานี้จะแสดงประมาณ 2 วินาทีหลังจากที่ทานเลือกตัวเลือก กดปุม INFO เพื่อดูหรือซอนคํา
แนะนํา

การต้ังคากลอง
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ตัวเลือก คําอธิบาย g

X 
(การ ตั้ง คา วัน ที่/
เวลา)

ตั้งนาฬกากลอง

1) ใช FG เลือกปสําหรับ [ป]

2)  กด I เพื่อบันทึกการตั้งคา [ป]

3) ตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหใช FGHI เพื่อตั้ง [ด] (เดือน) 
[ว] (วัน) [เวลา] (ชั่วโมงและนาที) และ [ป/ด/ว] (ลําดับวันที่) 
และจากนั้นกดปุม A

• ปรับเวลาอยางละเอียดไดโดยกดปุม A เมื่อสัญญาณนาฬกา
บงบอกเวลาที่ 00 วินาทีพอดี

8

เวลาโลก ทาน สามารถ ตั้ง คา ตําแหนง แรก และ ปลาย ทาง ของ ทาน เพื่อ เปลี่ยนแปลง 
การ แสดง วัน ที่ และ เวลา —

W 
(การ เปลี่ยน ภาษา ที่ 
แสดง ผล)

ทาน สามารถ เปลี่ยน ภาษา ที่ ใช สําหรับ การ แสดง ผล บน หนา จอ และ 
ขอความ ผิด พลาด จาก ภาษา อังกฤษ เปน ภาษา อื่น —

i 
(การ ปรับ ความ 
สวาง ของ หนา จอ)

ทาน สามารถ ปรับ ความ สวาง และ อุณหภูมิ 
สี ของ จอภาพ การ ปรับ อุณหภูมิ สี จะ มี ผล 
เฉพาะ การ แสดง ผล บน จอภาพ ใน ระหวาง 
การ ดู ภาพ เคลื่อนไหว ใช HI เพื่อ 
ไฮไลท j (อุณหภูมิ สี) หรือ k (ความ 
สวาง) และ FG เพื่อ ปรับ คา
กดปุม INFO เพื่อเปลี่ยนระหวางการ 
แสดงสีภาพบนจอแบบ [Natural] และ 
[Vivid]

-5
j

+2
k

Vivid       Natural

—

ดู ภาพ บันทึก เลือก วา จะ แสดง ภาพ ทันที หลัง จาก การ ถาย และ แสดง นาน เทา ไหร สิ่ง นี้ จะ 
เปน ประโยชน สําหรับ การ ตรวจ สอบ ภาพ โดย ยอ หลัง จาก ที่ ทาน ได ถาย กด 
ปุม ชัตเตอร ลง ครึ่ง หนึ่ง ใน ขณะ ที่ ตรวจ สอบ ภาพ ชวย ให ทาน สามารถ กลับ 
มา ถาย ได ทันที
[1 วินาที] – [20 วินาที]: เลือก จํานวน วินาที ที่ จะ แสดง ภาพ แตละ ภาพ 
สามารถ ตั้ง คา ใน หนวย ของ 1 วินาที
[ปด]: ภาพ ที่ ถูก บันทึก ลง ใน การด จะ ไม ปรากฏ
[อัตโนมัติq]: แสดง ภาพ ที่ ถูก บันทึก ไว และ จาก นั้น สลับ ไป ที่ โหมด การ 
เลน สิ่ง นี้ จะ เปน ประโยชน สําหรับ การ ลบ ภาพ หลัง จาก การ ตรวจ สอบ แลว

—

เฟริมแวร รุน เฟ ริม แวร ของ ผลิตภัณฑ ของ ทาน จะ ปรากฏ เมื่อ ทาน สอบถาม ขอมูล 
เกี่ยว กับ กลอง หรือ อุปกรณ ของ ทาน หรือ เมื่อ ทาน ตองการ ดาวนโหลด 
ซอฟตแวร ทาน จะ ตอง ระบุ รุน ของ ผลิตภัณฑ ที่ ทาน ใช อยู

—

การต้ังคา Wi-Fi ตั้งคากลองใหเชื่อมตอกับสมารทโฟนดวยการเชื่อมตอ Wi-Fi โดยใชฟง
กชั่นไรสายในกลอง 62
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7
ในการเชื่อมตอสมารทโฟนเขากับฟงกชัน LAN ไรสายของกลอง และใชแอพที่กําหนด ทาน
สามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติอื่นๆ ไดมากขึ้น ทั้งขณะถายภาพและหลังจากการถายภาพ

สิ่งที่ทานสามารถทําไดดวยแอพท่ีกําหนด คือ OLYMPUS Image Share (OI.Share)
• โอนถายภาพจากกลองไปยังสมารทโฟน
ทานสามารถโหลดภาพในกลองไปยังสมารทโฟนได 

• ถายภาพระยะไกลจากสมารทโฟน
ทานสามารถส่ังงานกลองในระยะไกลและถายภาพโดยใชสมารทโฟนได

• ระบบประมวลผลภาพสวย
ทานสามารถใชฟลเตอรภาพพิเศษและเพิ่มตราแสตมปใหภาพที่โหลดลงในสมารทโฟนได 

• เพิ่มขอมูล GPS ใหกับภาพในกลองได
ทานสามารถเพิ่มขอมูล GPS ใหกับภาพไดอยางงายๆ โดยสงขอมูล GPS ที่บันทึกไวในสมารทโฟน
ไปยังกลอง

สําหรับรายละเอียด ใหดูตามที่อยูดานลาง:
http://oishare.olympus-imaging.com/

# ขอควรระวัง
• กอนใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย ใหอาน " การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย" (หนา 113)
• หากมีการใชงานฟงกชั่น LAN ไรสายในประเทศนอกภูมิภาคที่ทานซื้อกลองมา อาจมีความเสี่ยงที่
กลองจะไมตรงตามระเบียบขอบังคับการสื่อสารแบบไรสายของประเทศนั้น Olympus จะไมรับผิดชอบ
ตอการทําผิดระเบียบขอบังคับดังกลาว

• เชนเดียวกับการสื่อสารแบบไรสายใดๆ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกสกัดกั้นโดยบุคคลที่ 3 เสมอ
• ฟงกชั่น LAN ไรสายในกลองไมสามารถใชเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอในบานหรือในที่สาธารณะ
• สายอากาศรับสัญญาณ LAN ไรสายบรรจุอยูในกริปกลอง เก็บสายอากาศรับสัญญาณใหหางจากวัตถุ
ที่เปนโลหะเมื่อใดก็ตามหากเปนไปได

• ระหวางการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แบตเตอรี่จะลดลงเร็วขึ้น หากแบตเตอรี่ลดลงตํ่า การเชื่อมตออาจ
ขาดหายระหวางการถายโอนขอมูล

• การเชื่อมตออาจเปนไปไดยากหรือชาลงหากอยูใกลกับอุปกรณที่สรางสนามแมเหล็ก ไฟฟาสถิต หรือ
คลื่นวิทยุ เชน ใกลกับไมโครเวฟ โทรศัพทไรสาย 

 การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
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  การเชื่อมตอกับสมารทโฟน

เชื่อมตอกับสมารทโฟน เปดแอพ OI.Share ที่ติดตั้งบนสมารทโฟนของทาน

1 เลือก [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q
• ขึ้นอยูกับ [การตั้งคาเชื่อมตอ Wi-Fi] กลองจะทํางานดังนี้

สําหรับการเชื่อมตอสวนตัว
ทานสามารถเชื่อมตอสมารทโฟนโดยใช SSID และรหัสผานเดียวกันทุกครั้งที่ทําการ
เชื่อมตอได
เฉพาะเมื่อเชื่อมตอเปนครั้งแรก ใหตั้งคาสมารทโฟนดวย SSID และรหัสผานท่ีแสดงบน
จอภาพ
สามารถตั้งคา OI.Share ไดอัตโนมัติโดยการอานรหัส QR บนจอภาพ
ในการเชื่อมตอตั้งแตครั้งที่สองเปนตนไป ทานสามารถเชื่อมตอไดโดยไมตองตั้งคา 
SSID และรหัสผาน

การเชื่อมตอคร้ังเดียว
ตั้งคาและเชื่อมตอสมารทโฟนโดยการใช SSID และรหัสผานท่ีแตกตางกันทุกครั้ง
สามารถตั้งคา OI.Share ไดอัตโนมัติโดยการอานรหัส QR บนจอภาพ

เมื่อเลือกทุกครั้ง
เลือกวิธีการเชื่อมตอ และเริ่มทําการเชื่อมตอ

2 หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ กด MENU บนกลองหรือสัมผัส [ยกเลิก Wi-Fi] 
บนหนาจอภาพ
• ทานยังสามารถยุติการเชื่อมตอกับ OI.Share หรือโดยการปดสวิตชกลอง
• การเชื่อมตอจะยุติลง

การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน

ทานสามารถเลือกภาพในกลองและโหลดไปยังสมารทโฟนได ทั้งยังสามารถใชกลองเลือกภาพที่
ทานตองการแบงปนลวงหนาไดดวย g "ตั้งคาคําสั่งถายโอนขอมูลของภาพ ([คําสั่งแบงปน])" 
(หนา 12)

1 เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w ในจอภาพ

2 เปด OI.Share แลวแตะที่ปุม ถายโอนภาพ
• ภาพในกลองจะปรากฏขึ้นในรายการ

3 เลือกภาพที่ตองการโอนยายแลวแตะที่ปุม บันทึก
• เมื่อบันทึกเสร็จสมบูรณ ทานสามารถส่ังปดกลองผานสมารทโฟนได
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 ถายภาพระยะไกลผานสมารทโฟน

ทานยังสามารถถายภาพหางไกลไดโดยใชการทํางานของกลองดวยสมารทโฟน
สามารถใชไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น

1 เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w ในจอภาพ

2 เปด OI.Share แลวแตะที่ปุม รีโมท 

3 แตะปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• ภาพที่ถายจะถูกบันทึกในการดหนวยความจําในกลอง

# ขอควรระวัง
• ตัวเลือกในการถายภาพบางสวนจะถูกจํากัดการใชงานไว

  การเพ่ิมขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ

ทานสามารถเพิ่มขอมูล GPS ลงในภาพถายขณะที่ขอมูล GPS ถูกบันทึกไวโดยโอนยายขอมูล 
GPS ที่บันทึกอยูในสมารทโฟนไปยังกลอง
สามารถใชไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น

1 กอนเริ่มถายภาพ เปด OI.Share แลวเปดสวิตชที่ปุม Add Location เพื่อเริ่มตน
บันทึกขอมูล GPS 
• กอนเริ่มบันทึกขอมูล GPS ตองตอกลองเขากับ OI.Share เพื่อซิงคเวลา
• ทานสามารถใชโทรศัพทหรือแอพอื่นๆ ได ในขณะที่กําลังบันทึกขอมูล GPS อยาปด OI.Share

2 เมื่อถายภาพเสร็จแลว ปดสวิตชที่ปุม Add Location การบันทึกขอมูล GPS เสร็จ
สมบูรณ

3 เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w ในจอภาพได

4 โอนขอมูล GPS ที่บันทึกแลวไปยังกลองโดยใช OI.Share
• ขอมูล GPS จะถูกเพิ่มไปยังภาพถายในการดหนวยความจําตามการโอนยายขอมูล GPS
• g จะปรากฏบนภาพเมื่อมีการเพิ่มขอมูลตําแหนงเขาไปแลว

# ขอควรระวัง
• ขอมูลเพิ่มเติมในสวนของตําแหนงสามารถใชงานไดเฉพาะกับสมารทโฟนที่มีฟงกชั่น GPS เทานั้น
• ภาพเคลื่อนไหวไมสามารถใสขอมูลตําแหนงได
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   การต้ังคากลองสําหรับการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (การต้ังคา 
Wi-Fi) 

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา เชน รหัสผานท่ีใชในการเชื่อมตอฟงกชั่น LAN ไรสายของกลองนี้ได

การต้ังคาวิธีการเชื่อมตอ

มีวิธีการเชื่อมตอสองวิธี: [สวนบุคคล] ซึ่งใชการตั้งคาเดียวกันทุกครั้งที่ทานเชื่อมตอ และ 
[ครั้งหนึ่ง] ซึ่งจํากัดการเชื่อมตอไวที่ครั้งหนึ่ง

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

2 เลือก [การตั้งคาเชื่อมตอ Wi-Fi] แลวกด I

3 เลือกวิธีการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แลวกด Q
• [สวนบุคคล]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหนึ่งเครื่อง (เชื่อมตออัตโนมัติโดยใชการตั้งคาหลังจาก
เริ่มตนการเชื่อมตอ) สามารถใชงาน OI.Share ไดทุกฟงกชั่น

• [ครั้งหนึ่ง]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหลายเครื่อง (เชื่อมตอโดยตั้งคาการเชื่อมตอที่แตกตางกัน
ในแตละครั้ง) สามารถใชงาน OI.Share ไดเฉพาะฟงกชั่นการโอนภาพเทานั้น ทานสามารถดู
ภาพไดเฉพาะภาพที่ตั้งคาคําสั่งแบงปนโดยใชกลอง

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

การเปลี่ยนรหัสผานการเชื่อมตอสวนตัว

เปลี่ยนรหัสผานท่ีใชสําหรับ [สวนบุคคล]

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

2 เลือก [รหัสผานสวนตัว] แลวกด I

3 ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานแลวกดปุม G
• รหัสผานชุดใหมจะถูกตั้งขึ้น

ยกเลิกการเลือกคําสั่งแบงปน

ยกเลิกคําสั่งแบงปนที่ตั้งคาไวที่ภาพ

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

2 เลือก [รีเซ็ตคําสั่งแบงปน] แลวกด I

3 เลือก [ใช] แลวกด Q

การเร่ิมการต้ังคา LAN ไรสาย
เริ่มเนื้อหาของ [การตั้งคา Wi-Fi]

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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การใชแผงควบคุมซูเปอร

คํา วา “แผง ควบคุม ซูเปอร” หมาย ถึง การ แสดง ผล ที่ แสดง ดาน ลาง ซึ่ง แสดง การ ตั้ง คา การ ถาย ภาพ 
รวม กับ ตัว เลือก ที่ เลือก ใน ปจจุบัน
ใชแผนลูกศรหรือหนาจอสัมผัสเพื่อทําการตั้งคา

ISO

125125 F5.6 +2.0+2.0P 3838

Super Fine

Off
mall

NORM

ISO
AUTO

WB
AUTO

+RAW+RAW
4:3 ND Off

IS On

j
2

3
4

5

1
6

7

8

9
0

cdf e b ag

 ■ การแสดงแผงควบคุมซูเปอร
เมื่อตองการตั้งคาและใชแผงควบคุมซูเปอร ใหเลือกกาเครื่องหมาย [SCP] ของ 
[K ตั้งคาควบคุม] ใน “c เมนูกําหนดเอง” (หนา 68) 
กดปุม A ในโหมดถายภาพ หนาจอตั้งคาเชน Live Control แผงควบคุมซูเปอร และการตั้งคาอื่นๆ 
กดปุม INFO เพื่อสลับหนาจอตั้งคา 

 ■ สามารถแกไขการต้ังคาไดโดยใชแผงควบคุมซูเปอร
1 ตัวเลือกที่เลือกในปจจุบัน
2 ความไวแสง ISO ......................... หนา 40
3 ถายภาพเคลื่อนไหวตอเนื่อง/ตั้งเวลาถาย

อัตโนมัต.ิ........................หนา 30/หนา 29
4 โหมดแฟลช ............................... หนา 28
5 การควบคุมความเขมของแฟลช ...... หนา 38
6 สมดุลแสงขาว ............................ หนา 34
 ชดเชยสมดุลแสงขาว ................... หนา 35
7 โหมดถายภาพ ............................ หนา 33
8 ความคมภาพ N ......................... หนา 49
 ความตางสี J ............................ หนา 49
 ความอิ่มสี T ............................ หนา 49
 เปลี่ยนแปลง z ......................... หนา 49
 ฟลเตอรขาว-ดํา x ..................... หนา 49
 โทนภาพ y .............................. หนา 49

9 สีซีเปย ...................................... หนา 74
0 การตั้งคาฟลเตอร ND ................... หนา 41
a โฟกัสใบหนา .............................. หนา 40
b โหมดวัดคา ................................ หนา 38
c อัตราสวนมุมภาพ ......................... หนา 36
d โหมดบันทึก ............................... หนา 36
e AF โหมด ................................... หนา 39
 กรอบเปา AF .............................. หนา 30
f ปองกันภาพสั่น............................ หนา 33
g โหมดถายภาพเคลื่อนไหว* ............ หนา 16

* โหมด ART และ SCN เทานั้น

การใชฟงกชันที่เปนประโยชน
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1 หลังจากที่แสดงแผงควบคุมซูเปอร เลือก
การตั้งคาที่ตองการโดยใช FGHI และ
กด Q
• นอกจาก นี้ ทาน ยัง สามารถ เลือก การ ตั้ง คา ใช ปุม 
หมุน เลือก โหมด

• คุณยังสามารถเลือกการตั้งคาโดยการแตะหนาจอ 125125 F5.6P 3838

Super Fine

Off
mall

NORM

ISO
AUTO

WB
AUTO

+RAW+RAW
4:3

jj
ISO

OffND

เคอรเซอร

2 เลือกตัวเลือกในการใช HI และกดปุม INFO
• ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามความจําเปน
• การตั้งคาที่เลือกจะมีผลโดยอัตโนมัติ หากไมมีการใชงาน
สักครู

P AUTOAUTO 100100 125125 160160 200200 250250 320320

ISO-A
200

3 กดปุมชัตเตอรครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยังโหมดถายภาพเคลื่อนไหว

การสลับแผงต้ังคาฟงกชัน
ทุกครั้งที่คุณกดปุม INFO หนาจอตั้งคาจะสลับตามการตั้งคาในเมนูกําหนดเอง

Live guide

INFO

เมนูฟลเตอรพิเศษ

Q

Q

Q

A

P/A/S/M

ART/SCN

INFO

INFO

เมนู Scene

ART 1

1

1

v

INFO

INFO

250250 F5.6P 3636

Super Fine

Off
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

+RAW+RAW
4:3

AEL/AFL
mall

แผงควบคุมซูเปอร*

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

AUTOAUTO

L F

IS OFFIS OFF

4:3

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

P AUTOAUTO

i

HDWB 

nn

Live control*

INFO

INFOINFO

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

AUTOAUTO

L F

IS OFFIS OFF

4:3

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

P AUTOAUTO

i

HDWB 

nn

Live control

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

AUTOAUTO

L F

IS OFFIS OFF

4:3

WB
AUTO
WBWBWB

AUTOAUTOAUTO

P AUTOAUTO

i

HDWB 

nn

Live control*

250250 F5.6P 3636

Super Fine

Off
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

+RAW+RAW
4:3

AEL/AFL
mall

แผงควบคุมซูเปอร*

250250 F5.6P 3636

Super Fine

Off
NORM

ISO
AUTO

AUTO

WB
AUTO

+RAW+RAW
4:3

AEL/AFL
mall

แผงควบคุมซูเปอร*

* แสดงตามการตั้งคาใน [K ตั้งคาควบคุม]
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สามารถกําหนดการตั้งคากลองไดโดยใช c เมนูกําหนดเอง

c เมนูกําหนดเอง

R AF/MF 
(หนา 70)

AF โหมด W # ต้ังคาเอง 
(หนา 73)

#คาชาสุด
AF พื้นที่ w+F

P ตั้งคาปกติ X K/สี/WB 
(หนา 74)

WB

AF แสงไฟ ทั้งหมด >

I โฟกัสใบหนา W ใชแสงสีอุน

MF ชวยปรับ #+WB

S ปุม/แปนหมุน/
คันปรับ (หนา 70)

ฟงกชันปุม สีซีเปย

ปรับฟงกชั่น K ตั้งคา

ฟงกชันคันปรับ L นับพิกเซล

ชี้คาที่ปรับ Y บันทึก 
(หนา 75)

ชื่อไฟล
q เปดกลอง แกไขชื่อไฟล

 ความเร็วซูม การตั้ง dpi

สเตปซูม ตั้งคาลิขสิทธิ์

T การเชื่อมตอ/
เสียง 
(หนา 71)

HDMI Z ภาพเคล่ือนไหว 
(หนา 75)

ภาพเคลื่อนไหว R

วีดีโอเอาท ลดเสียงลม
8 (เสียงเตือน) ระดับเสียงบันทึก

ปรับเสียง b K ยูติลิต่ี 
(หนา 76)

พิกเซลแมบปง

โหมด USB ปรับคารับแสง

U การแสดงผล 
(หนา 72)

G/ตั้งคาคําแนะนํา ฟงกชันการปรับ

แสดงเสนตาราง ตั้งคาหนาจอสัมผัส
K/ตั้งคาควบคุม Eye-Fi

ตั้งคาโหมดภาพ m/ft

 การตั้งคาฮิสโตแกรม ปรับ EVF

Live View Boost เปลี่ยนเปน EVF อัตโนมัติ

Sleep ขณะวัดแสง "

การแสดงความยาวโฟกัส

V Exp/p/ISO 
(หนา 73)

วัดคา

P+วัดแสง

ลดนอยส

ฟวลเตอรนอยส

ISO

เซ็ท ISO อัตโนมัติ

ตั้งเวลา Bulb

การปรับแตงการต้ังคากลอง
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 ■ การกําหนดการต้ังคา

1 กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู

2 เลือก c เมนูกําหนดเอง ดวย FG และกด Q. 

3 ใช FG เพื่อเลือกแท็บและกด Q

4 เลือกรายการโดยใช FG และกด Q เพื่อแสดงตัว
เลือกสําหรับรายการที่เลือก

5 ใช FG เพื่อไฮไลทตัวเลือกและกด Q เพื่อเลือก
• หากตองการรายละเอียดเกี่ยวกับแตละรายการเมนู โปรดดูที่หนาตอไปนี้

HDMI

 USB

8
3

C. /
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R AF/MF MENU  c  R

ตัวเลือก คําอธิบาย g

AF โหมด เลือก AF โหมด 39

AF พื้นที่ เลือกโหมด กรอบเปา AF 30

P ต้ังคาปกติ เลือก ตําแหนง กรอบ เปา AFที่ จะ ถูก บันทึก เปน ตําแหนง แรก p 
ปรากฏ ใน หนา จอ กรอบ เปา AFที่ เลือก เปา หมาย ใน ขณะ ที่ ทาน 
เลือก ตําแหนง แรก

—

AF แสงไฟ เลือก [ปด] เพื่อปด AF แสงไฟ —

I โฟกัสใบหนา กลอง ให ความ สําคัญ กับ ใบหนา หรือ มานตา ของ วัตถุ ที่ เปน มนุษย ใน 
ชวง โฟกัส 40

MF ชวยปรับ [ขยาย]: เลือก [เปด] เพื่อขยายภาพโดยอัตโนมัติสําหรับความแมนยํา
ที่มากข้ึนระหวางโฟกัสดวยตนเองใชหนาจอสัมผัสเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีขยาย
และหมุนปุมหมุนเลือกโหมดเพื่อเลือกอัตราการซูม
[พีคกิ้ง]: ไฮไลทขอบที่กําหนดไวอยางชัดเจนขอบสามารถไฮไลท
เปน [สีขาว] หรือ [สีดํา] ได

—

S ปุม/แปนหมุน/คันปรับ MENU  c  S

ตัวเลือก คําอธิบาย g

ฟงกชันปุม เลือกฟงกชั่นที่กําหนดใหกับปุมที่เลือก —

U ฟงกชั่น ปด, AEL, ตัวอยาง, k, P ตําแหนง แรก, 
ดิจิตอล เท เล คอน เวอร เตอร, เลนส แปลง, การ ตั้ง คา ฟล เตอร ND, 
ซูมชวยจับวัตถุในเฟรม

77

V ฟงกชั่น กดปุม Q เพื่อดูหรือซอนตัวเลือกระหวางการถาย สามารถกดปุม 
V เพื่อหมุนวนไปตามตัวเลือกตอไปนี้:
โหมด IS, โหมด ถาย ภาพ, SCN, ART, WB, j/Y, มุม ภาพ, 
K คุณภาพ ของ ภาพ, n คุณภาพ ของ ภาพ, #, w, วัด คา, 
AF โหมด, ISO, I โฟกัส เนน ใบหนา, การตั้งคาฟลเตอร ND

R ฟงกชั่น AEL, ตัวอยาง, k, P ตําแหนง แรก, 
ดิจิตอล เท เล คอน เวอร เตอร, เลนส แปลง, การ ตั้ง คา ฟล เตอร ND, 
ซูมชวยจับวัตถุในเฟรม, R REC

I ฟงกชั่น ปด, #
G ฟงกชั่น ปด, j, Y

ปรับฟงกชั่น เลือก บทบาท ที่ เลน โดย ปุม หมุน ควบคุม และ ปุม หมุน ยอย นอกจาก นี้ 

—

ฟงกชันคันปรับ L ทานสามารถเลือกฟงกชั่นปุมหมุนควบคุมจาก [MF], [ซูม] หรือ 
[MF/ซูม] ในขณะที่เปดใชงานฟงกชั่นคันโยก

ชี้คาที่ปรับ เลือก ทิศทาง ที่ หมุน เพื่อ ปรับ ความเร็ว ชัตเตอร หรือ คา เปด หนา กลอง 
หรือ เพื่อ เลื่อน เคอรเซอร

q เปดกลอง ถาเลือก [ใช] การกดปุม q คางไวเมื่อกลองปดลงจะเปนการเปด
กลองและเริ่มการเลน

 ความเร็วซูม เลือกความเร็วซูมจาก [ตํ่า] หรือ [คาปกติ] โดยใชคันปรับซูมดานขาง

สเตปซูม เลือก [เปด] สําหรับ [c] (คันปรับซูม) หรือ [b] (คันปรับซูมดานขาง) 
เพื่อใชการควบคุมที่เลือกสําหรับขั้นการซูมในขั้นการซูม ซูมจะแบง
เปน 9 ระดับไมตอเนื่อง (แสดงเปนรูปแบบความยาวโฟกัสเทียบเทา 
35 มม. ไดแก 28 มม., 35 มม., 50 มม., 70 มม., 85 มม., 100 มม., 
135 มม., 200 มม., และ 300 มม.)
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T การเชื่อมตอ/เสียง MENU  c  T

ตัวเลือก คําอธิบาย g

HDMI [HDMI Out]: การ เลือก รูป แบบ สัญญาณ วิดีโอ ดิจิตอล สําหรับ การ 
เชื่อม ตอ กับ โทรทัศน ผาน สาย ควบคุม HDMI
[ควบคุมHDMI]: เลือก [เปด] เพื่อ ให กลอง ทํางาน โดย ใช รีโมท 
สําหรับ ทีวี ที่ สนับสนุน การ ควบคุม HDMI

80

วีดีโอเอาท เลือก มาตรฐาน วีดีโอ ([NTSC] หรือ [PAL]) ที่ ใช ใน ประเทศ หรือ 
ภูมิภาค ของ ทาน 80

8 (เสียงเตือน) คุณสามารถตั้งคาเปดหรือปดความดังเสียงชัตเตอรและเสียงบิ๊ปที่
ดังขึ้นเมื่อใชงาน —

ปรับเสียง ปรับระดับเสียงการดูภาพเคลื่อนไหว 13, 54

โหมด USB เลือก โหมด สําหรับ การ เชื่อม ตอ กลอง เขา กับ คอมพิวเตอร หรือ 
เครื่องพิมพ เลือก [อัตโนมัต] เพื่อ แสดง ตัว เลือก โหมด USB ใน 
เวลา ที่ กลอง ถูก เชื่อม ตอ

—
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U การแสดงผล MENU  c  U

ตัวเลือก คําอธิบาย g

G/ต้ังคาคําแนะนํา เลือก ขอมูล ที่ แสดง เมื่อ ปุม INFO ถูก กด
[q คําแนะนํา]: เลือก ขอมูล ที่ แสดง ใน การ เลน เต็ม เฟรม
[LV-Info]: เลือก ขอมูล ที่ แสดง เมื่อ กลอง อยู ใน โหมด ถาย ภาพ 
เคลื่อนไหว
[G การ ตั้ง คา]: เลือก ขอมูล ที่ แสดง อยู ใน ดัชนี และ การ เลน ปฏิทิน

q คํา
แนะนํา LV-Info G การตั้งคา

ภาพเทานั้น   –

ทั้งหมด  – –

&   –

ไฮไลท&เงา   –

ระดับการปรับ 1 –  –

ระดับการปรับ 2 –  –

ดัชนี 4 เฟรม – – 

ดัชนี 9 เฟรม – – 

ดัชนี 25 เฟรม – – 

78

แสดงเสนตาราง เมื่อ ตองการ เลือก คํา แนะนํา เฟรม จาก [ปด], [w], [x], [y] 
หรือ [X] เลือก [แสดง เสน ตาราง] —

K/ต้ังคาควบคุม เลือกตัวควบคุมการแสดงผลในโหมดถายภาพเคลื่อนไหว

การควบคุม
โหมดถายภาพเคล่ือนไหว

A P/A/
S/M ART SCN

Live Control (หนา 32)    

SCP (หนา 66)    

Live Guide (หนา 26)  – – –

เมนูภาพพิเศษ – –  –

เมนู Scene – – – 

—

ต้ังคาโหมดภาพ แสดง เฉพาะ โหมด ภาพ ที่ เลือก เมื่อ Live Control หรือ แผง ควบคุม 
ซุปเปอร ถูก ใช ใน การ เลือก โหมด ภาพ 33, 48

การ ต้ัง คา ฮิ ส โต 
แก รม

[ไฮไลท]: เลือกขอบเขตลางสําหรับการแสดงผลไฮไลท
[เงา]: เลือกขอบเขตบนสําหรับการแสดงผลของเงา —

Live View Boost หาก [เปด] ถูก เลือก ลําดับ ความ สําคัญ จะ เนน ให เห็น ภาพ ชัดเจน; 
การ ชดเชย แสง เอฟเฟค และ การ ตั้ง คา อื่นๆ จะ มอง ไม เห็น ใน จอภาพ —

Sleep กลอง จะ เขา สู โหมด ประหยัด ไฟ (ประหยัด พลังงาน) ถา ไมมี การ 
ใช งาน ใน รอบ ระยะ เวลา ที่ เลือก สามารถ เปด กลอง โดย การ กด ปุม 
ชัตเตอร ลง ครึ่ง หนึ่ง

—

การแสดงความยาว
โฟกัส

เลือกวิธีแสดงการซูมเมื่อใชคันปรับซูมระหวางการถาย (หนา 14)
[การขยาย]: หนาจอซูมแสดงการขยาย
[ความยาวโฟกัส]: หนาจอซูมแสดงความยาวโฟกัส
[เทียบกลอง 35 มม.]: หนาจอซูมแสดงรูปแบบความยาวโฟกัส
เทียบเทา 35 มม.

14
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V Exp/p/ISO MENU  c  V

ตัวเลือก คําอธิบาย g

วัดคา เลือกโหมดวัดแสงไปตามฉาก 38

P+วัดแสง หาก [เปด] ถูกเลือก ระดับแสงถูกวัดโดยใช กรอบเปา AFที่เลือก —

ลดนอยส ฟงกชัน นี้ จะ ชวย ลด นอยส ที่ ถูก สราง ขึ้น ใน ระหวาง การ เปด รับ แสง นาน
[อัตโนมัต]: การ ลด นอยส จะ ถูก ใช งาน เฉพาะ เมื่อ ใช ความเร็ว 
ชัตเตอร ชา
[เปด]: การ ลด นอยส จะ ถูก ใช งาน กับ การ ถาย ทุก ภาพ
[ปด]: ปด การ ลด นอยส
• การ ลด นอยส ตอง ใช เวลา สอง เทา ของ เวลา ที่ จําเปน ใน การ บันทึก 
ภาพ

• การ ลด นอยส จะ ปด โดย อัตโนมัติ ใน ระหวาง การ ถาย ภาพ 
เคลื่อนไหว ตอ เนื่อง

• ฟง กชั่น นี้ อาจ ไม ทํางาน อยาง มี ประสิทธิภาพ กับ สภาวะ การ ถาย 
ภาพ หรือ วัตถุ บาง อยาง

20

ฟวลเตอรนอยส เลือกระดับนอยสที่ลดที่ความไวแสง ISO สูง —

ISO ตั้งความไวแสง ISO 40

เซ็ท ISO อัตโนมัติ เลือก ขีด จํากัด บน และ คา ตั้ง ตน ที่ ใช สําหรับ ความ ไว แสง ISO เมื่อ 
[อัตโนมัต] ถูก เลือก สําหรับ [ISO]
[คาสูงสุด]: เลือก ขีด จํากัด บน สําหรับ การ เลือก ความ ไว แสง ISO 
อัตโนมัติ
[คา ตั้ง ตน]: เลือก คา ตั้ง ตน สําหรับ การ เลือก ความ ไว แสง ISO 
อัตโนมัติ

—

ต้ังเวลา Bulb ทานสามารถตั้งคาเวลาสูงสุดสําหรับการถายภาพดวยแฟลช —

W #ต้ังคาเอง MENU  c  W

ตัวเลือก คําอธิบาย g

# คาชาสุด เลือกความเร็วชัตเตอรที่ชาที่สุดพรอมใชงานเมื่อแฟลชถูกนํามาใช —

w+F เมื่อ ตั้ง คา [เปด] จะ ถูก เพิ่ม คา ชดเชย แสง และ ควบคุม ความ เขม ของ 
แฟลช —
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ตัวเลือก คําอธิบาย g

WB ตั้งคาสมดุลแสงขาว ซึ่งเหมือนกับการตั้งคา Live Control ทานยัง
สามารถปรับละเอียดสมดุลแสงขาวสําหรับแตละโหมดไดดวย  
ทานยังสามารถทําการปรับละเอียดไดโดยใชการชดเชยสมดุล
แสงขาวในแผงควบคุมพิเศษ (หนา 66)

34

ทั้งหมด > [ตั้ง ทั้งหมด]: ใช ชดเชย ความ สมดุล แสง ขาว ที่ เหมือน กัน ใน ทุก โหมด 
ยกเวน [CWB]
[ลบ คา ทั้งหมด]: ตั้ง ชดเชย สมดุล แสง ขาว สําหรับ ทุก โหมด ยกเวน 
[CWB] ให เปน 0

—

W ใชแสงสีอุน เลือก [ปด] เพื่อขจัดสี “อบอุน” จากภาพที่ถายภายใตแสงหลอดไส —

#+WB ปรับสมดุลแสงขาวสําหรับใชกับแฟลช —

สีซีเปย ทานสามารถเลือกวิธีที่จะทําซํ้าสีบนจอภาพหรือเครื่องพิมพ —

K ต้ังคา โหมด บนัทึก ภาพ JPEG ทาน สามารถ เลอืก ขนาด ภาพ และ อตัรา การ บบี 
อัด รวม กัน สี่ โหมด กลอง ให ตัว เลือก ขนาด สาม ขนาด และ อัตรา การ บีบ 
อัด สี่ อัตรา สําหรับ แตละ ชุด

1) ใช HI เพื่อเลือกรวม
กัน ([K1] – [K4]) 
และใช FG เพื่อ
เปลี่ยนแปลง

2) กด Q. F

1

SFY

2

FX

3

NW

4

SFW

D 

อัตราการบีบอัดจํานวนพิกเซล

37, 101

นับพิกเซล เลือกจํานวนพิกเซลสําหรับ [X]- และขนาดภาพ [W]

1) เลือก [Xiddle] หรือ 
[Wmall] และกด I.

2) เลือกจํานวนพิกเซลและกด 
Q.

Xiddle
Wmall

3200×2400
1280×960

37, 101
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Y บันทึก MENU  c  Y

ตัวเลือก คําอธิบาย g

ชื่อไฟล [อัตโนมัต]: แม เมื่อ การด ใหม จะ ถูก สอด หมายเลข ไฟล จะ ถูก เก็บ ไว 
จาก การด กอน หนา นี้ หมายเลข แฟม ตอ มา จาก หมายเลข สุดทาย ที่ ใช 
หรือ จาก จํานวน สูงสุด ที่ สามารถ ใชได บน การด
[รีเซ็ต]: เมื่อ ทาน สอด การด ใหม หมายเลข โฟลเดอร เริ่ม ตน ที่ 100 
และ ชื่อ ไฟล เริ่ม ตน ที่ 0001 ถา การด ที่ มี ภาพ จะ ถูก สอด หมายเลข 
ไฟล เริ่ม ตน จาก หมายเลข ไฟล สูงสุด ใน การด

—

แกไขชื่อไฟล เลือก วิธี ที่ ไฟล ภาพ จะ ถูก ตั้ง ชื่อ โดย การ แกไข สวน ใด สวน หนึ่ง ของ 
ชื่อ ไฟล ที่ ไฮไลต ดาน ลาง เปน สี เทา

sRGB: Pmdd0000.jpg  Pmdd
AdobeRGB: _mdd0000.jpg  mdd

—

การต้ัง dpi เลือกความละเอียดของพริ้นท —

ต้ังคาลิขสิทธิ์* เพิ่ม ชื่อ ของ ชาง ภาพ และ ลิขสิทธิ์ ใน ภาพถาย ใหม สามารถ มีชื่อ ได 
ยาว ถึง 63 ตัว อักษร
[ขอมูล ลิขสิทธิ์]: เลือก [เปด] เพื่อ รวม ชื่อ ของ ชาง ภาพ และ ผู ถือ 
ลิขสิทธิ์ ใน ขอมูล Exif สําหรับ ภาพถาย ใหม
[ชื่อ ศิลปน]: ปอน ชื่อ ของ ชาง ภาพ
[ชื่อ ลิขสิทธิ์]: ปอน ชื่อ ของ ผู ถือ ลิขสิทธิ์

1) ไฮไลท ตัว อักษร ที่ 2 และ กด Q เพื่อ เพิ่ม ตัว อักษร ที่ 
ไฮไลท ไป ยัง ชื่อ 1.

2) ทํา ซํ้า ขั้น ตอน ที่ 1 เพื่อ ตั้ง 
ชื่อ แลว ไฮไลต [END] 
และ กด Q.
• ถา ตองการ ลบ ตัว อักษร 
กด ปุม INFO เพื่อ 
วาง เคอรเซอร ใน พื้นที่ 
ชื่อ 1 และ ไฮไลท ตัว 
อักษร หลัง จาก เลือก 
กด ปุม INFO เพื่อ กลับ 
เคอรเซอร ไป ยัง พื้นที่ 2 
และ กด [Delete]

! ” # $ % & ( ) + , - . /
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

Delete

o p q r s t u v w x y z { }

ABCDE

05/63

Set

1

2

—

* Olympus ไม ยอมรับ ความ รับ ผิด ตอ ความ เสีย หาย ที่ เกิด ขึ้น จาก ขอ พิพาท ที่ เกี่ยวของ กับ การ ใช งาน 
[ตั้งคาลิขสิทธิ] ให ใช ดวย ความ เสี่ยง ของ ทาน เอง

Z ภาพเคล่ือนไหว MENU  c  Z

ตัวเลือก คําอธิบาย g

ภาพเคล่ือนไหว R เลือก [ปด] เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวเงียบ —

ลดเสียงลม ลดเสียงลมในระหวางการบันทึก —

ระดับเสียงบันทึก ปรับความไวของไมโครโฟน —
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b K ยูทิลิต้ี MENU  c  b

ตัวเลือก คําอธิบาย g

พิกเซลแมบปง คุณ ลักษณะ พิกเซล แมบ ปง ชวย ให กลอง ตรวจ สอบ และ ปรับ อุปกรณ 
รับ ภาพ และ ฟง กชั่ นการ ประมวล ผล ภาพ 98

ปรับคารับแสง ปรับ คา รับ แสง ที่ เหมาะ สม แยก ตาง หาก สําหรับ โหมด วัด แสง แตละ 
โหมด
• ซึ่ง จะ ชวย ลด จํานวน ของ ตัว เลือก การ ชดเชย แสง ที่ มี อยู ใน ทิศทาง 
ที่ เลือก

• มอง ไม เห็น เอฟเฟค ใน จอภาพ ถา จะ ปรับ แสง เพื่อ ให รับ แสง ปกติ 
ใช งาน ชดเชย แสง (หนา 29)

—

ฟงกชันการปรับ ปรับมุมของขอบฟาเสมือน
[รีเซ็ต]: คืนคามุมตั้งตนจากโรงงาน
[ปรับ]: ตั้งขอบฟาเสมือนกับมุมกลองในปจจุบัน
• ในการดูขอบฟาเสมือน เลือก [เปด] สําหรับตัวเลือก 

[G/ตั้งคาคําแนะนํา] (หนา 72) > [LV-Info] ระดับการปรับและ
กดปุม INFO จนกระทั่งขอบฟาเสมือนปรากฏบนหนาจอการถาย

—

ต้ังคาหนาจอสัมผัส เปดใชงานหนาจอสัมผัส เลือก [ปด] เพื่อปดการใชงานหนาจอสัมผัส —

Eye-Fi* เปดหรือปดการใชงานอัปโหลดเมื่อใชการด Eye-Fi 100

m/ft เมื่อ [AF โหมด] (หนา 39) ถูก ตั้ง ไป ที่ [MF] ทาน สามารถ เลือก 
เมตร หรือ ฟุต เปน หนวย ของ ความ ยาว ที่ ปรากฏ บน จอภาพ —

ปรับ EVF ปรับความสวางและอุณหภูมิสี
ของชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส 
อุณหภูมิสีมีผลกับหนาจอ
ชองมองภาพอุณหภูมิสีมีผลกับ
หนาจอชองมองภาพใช HI 
เพื่อเลือกอุณหภูมิสี (j) หรอื
ความสวาง (k) และใช FG 
เพื่อเลือกคาระหวาง [+7] ถึง [-7]

-5
j

+2
k

 EVF

—

ความสวางจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อตั้ง [ความสวาง EVF อัตโนมัติ] 
เปน [เปด]

เปลี่ยนเปน EVF 
อัตโนมัติ

ตั้งคาเปด EVF โดยอัตโนมัติหรือไม
ถาเลือก [ปด] ไว ชองมองภาพจะไมเปดเมื่อทานมองเขาไปยังชอง
มองภาพ ใชปุม u เพื่อเลือกการแสดงผล
สามารถแสดงเมนูเดียวกันโดยการกดปุม u คางไว

—

ขณะวัดแสง " ตั้งคาปองกันภาพสั่นตอเนื่องหรือไม
เมื่อตั้งคาเปน [เปด] ระบบจะปองกันภาพสั่นขณะถายภาพ
ภาพจะสั่นนอยลง

33, 50

* ใช ให สอดคลอง กับ ระเบียบ ขอ บังคับ ของ ทอง ถิ่น ถา อยู บน เครื่อง บิน และ ใน สถาน ที่ อื่นๆ ที่ หาม ใช 
อุปกรณ ไร สาย เอา การด Eye-Fi ออก จาก กลอง หรือ เลือก [ปด] สําหรับ [Eye-Fi]
กลอง ไม สนับสนุน โหมด Eye-Fi ที่ “ไมมี ที่ สิ้น สุด”
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 ■  ฟงกชันปุม
MENU  c  S  [ฟงกชันปุม]

ดูตารางดานลางสําหรับฟงกชั่นที่สามารถกําหนดได ตัวเลือกที่ใชงานไดแตกตางกันไปในแตละปุม

 ฟงกชั่นของปุม
[U ฟงกชั่น] / [V ฟงกชั่น] / [R ฟงกชั่น][I ฟงกชั่น] / [G ฟงกชั่น] 

AEL กดปุมล็อคแสง

แสดง คาเปดหนากลองจะหยุดลงไปที่คาที่เลือกในขณะที่กดปุม

k กลองจะวัดคาไวทบาลานซเมื่อกดปุมชัตเตอรลงจนสุดขณะกดปุมนี้ 
(หนา 35)

P ตําแหนงปกติ กด ปุม เลือก ตําแหนง กรอบ เปา AFที่ บันทึก ดวย [P ตั้งคาปกต] 
(หนา 68) ตําแหนง แรก กรอบ เปา AFจะ แสดง เปน ไอคอน p กด ปุม 
อีก ครั้ง เพื่อ กลับ ไป ยัง โหมด กรอบ เปา AF หาก กลอง ถูก ปด เมื่อ ตําแหนง 
แรก ถูก เลือก ตําแหนง แรก จะ ถูก รี เซต

ดิจิตอล เท เล คอน เวอร เตอร เทเลคอนเวอรเตอรดิจิตอลใชสําหรับการซูมไกลกวาอัตราซูมปจจุบัน 
กลองจะบันทึกการครอบตัดตรงกึ่งกลาง การซูมเพิ่มขึ้นประมาณ 2×
กดปุมเพื่อเปดหรือปดดิจิตอล ซูมการกําหนดฟงกชันอื่นไปยังปุมจะเปน
การยกเลิกการตั้งคาดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร

เลนสแปลง ตั้งคาเลนสแปลงที่แนบมา

การต้ังคาฟลเตอร ND ปรับแตงฟลเตอร ND

ซูมชวยจับวัตถุในเฟรม กดปุมระหวางการซูมเขาเพื่อซูมออกเล็กนอย กดปุมคางไวเพื่อปดซูม
ชวยจับวัตถุในเฟรมหลังจากปลอยปุม

ปด ไมมีการกําหนดฟงกชั่นใหกับปุม

โหมด IS ปรับการตั้งคาปองกันภาพสั่นไหว

โหมดถายภาพ ตั้งคาตกแตงและฟลเตอรพิเศษสําหรับภาพ

SCN ทานสามารถเปลี่ยนโหมด Scene

ART ทานสามารถเปลี่ยนฟลเตอรพิเศษ

WB ปรับสมดุลแสงขาว

j/Y เลือกถายภาพเคลื่อนไหวตอเนื่องหรือตัวเลือกตั้งเวลาดวยตนเอง

มุมภาพ ปรับอัตราสวนมุมภาพ

K คุณภาพของภาพ ปรับคุณภาพของภาพสําหรับถายภาพ

n คุณภาพของภาพ ปรับคุณภาพของภาพสําหรับถายภาพเคลื่อนไหว

# เลือกโหมดแฟลช

w ปรับการแสดงผลแฟลช

วัดคา ปรับวิธีการรับแสง

AF โหมด ปรับวิธีการ AF

ISO ตั้งความไวแสง ISO

I โฟกัสใบหนา ปรับโฟกัสเนนใบหนา

R REC กดปุมเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว



78 TH

ก
ารป

รับ
แต
งก
ารตั้

งค
าก
ล
อง

9

การเลือกขอมูลที่แสดงบนหนาจอการถาย
ตัวเลือก [G/ตั้งคาคําแนะนํา] ในเมนูที่กําหนดเอง (หนา 72) สามารถใชเพื่อเลือกขอมูลที่แสดง
บนหนาจอระหวางการถายไดกดปุม INFO เพื่อหมุนวนหนาจอการถายไปตามดังนี้:
 

125125 F5.6

ISO
200

L N

P 01:02:0301:02:03
12341234

HD

+2.0+2.0

00

250250 F5.6P 0.00.0

+7+7-3-3

INFO

ระดับการปรับ 1 แสดง

INFO INFO

250250 F5.6P 0.00.0

INFO

ภาพอยางเดียว

การแสดงฮิสโตแกรมเปดหนาจอแสดงขอมูล

L N

01:02:0301:02:03
3838F5.6P 0.00.0

ISO
200

125125

HD

L N

01:02:0301:02:03
3838F5.6P 0.00.0

ISO
200

125125

HD

INFO

INFO

แสดงไฮไลท์และเงา

ระดับการปรับ 2 แสดง

 หนาจอแสดงแถบวัดระดับ
บงบอกทิศทางการวางแนวภาพของกลอง แนว "เอียง" จะบงบอกอยูบนแถบแนวต้ัง และแนว "นอน" จะ
บงบอกอยูบนแถบแนวนอน 
โปรดใชตัวแสดงบนแถบวัดระดับเปนแนวทาง 
ถาเกจวัดระดับไมแสดงทิศทางที่ถูกตอง ใหปรับเทียบมุมของเกจวัดระดับ 
g [ฟงกชันการปรับ] (หนา 68)

แสดงไฮไลทและเงา
พื้นที่ เหนือ ขีด จํากัด บน ของ ความ สวาง ของ ภาพ จะ แสดง เปน สี แดง พื้นที่ ตํ่า กวา ขีด จํากัด ลาง จะ แสดง เปน 
สีนํ้าเงิน g [การ ตั้ง คา ฮิ ส โต แก รม] (หนา 68)
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10 การเชื่อมตอกลองกับอุปกรณอื่น

การดูภาพจากกลองทีวี
ใชสาย AV (ขายแยก) เพื่อการเลนภาพที่ถูกบันทึกไวบนโทรทัศนของคุณ 
คุณสามารถเลนภาพคุณภาพสูงบนโทรทัศนที่มีความละเอียดสูงโดยเชื่อมตอเขากับกลองโดยใช
สาย HDMI (ขายแยก)

สาย AV (แยกขาย: CB-AVC3)
(เชื่อมตอกับแจ็คอินพุททีวีวีดีโอ (สีเหลือง) 
และแจ็คเสียง (สีขาว))

สาย HDMI 
(เชื่อมตอกับขั้วตอ HDMI ในทีวี)

ขั้วตอหลายขั้ว

ขั้วตอ HDMI Micro 
(ประเภท D)

1 ใชสายในการเชื่อมตอกลองเขากับทีวี
• ปรับการตั้งคาในทีวีกอนที่จะเชื่อมตอกลอง
• เลือกโหมดภาพที่กลองกอนที่จะเชื่อมตอกลองผานสาย AV g [วีดีโอเอาท] (หนา 71)

2 เลือกอินพุตเขาทีวี
• จอภาพกลองจะปดเมื่อมีการเชื่อมตอสาย
• กดปุม q เมื่อเชื่อมตอผานสาย AV

# ขอควรระวัง
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนอินพุตของทีวี ใหดูที่คูมือคําแนะนําของทีวี
• ภาพและขอมูลที่แสดงอาจจะถูกตัดขอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของทีวี
• หากกลองถูกเชื่อมตอโดยใชทั้ง A/V และสาย HDMI กลองจะใหความสําคัญกับชองตอ HDMI
• หาก กลอง เชื่อม ตอ ผาน สาย HDMI ทาน สามารถ เลือก ประเภท ของ สัญญาณ ดิจิตอล วิดีโอ เลือก รูป 
แบบ ที่ ตรง กับ รูป แบบ อินพุต ที่ เลือก ไว กับ ทีวี

1080i ใหความสําคัญกับ 1080i HDMI output

720p ใหความสําคัญกับ 720p HDMI output

480p/576p 480p/576p HDMI output จะใช 576p เมื่อ [PAL] ถูกเลือก
สําหรับ  [วีดีโอเอาท] (หนา 71)
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การใชรีโมตคอนโทรลทีวี
กลองสามารถทํางานโดยรีโมตคอนโทรลทีวี เมื่อเชื่อมตอกับโทรทัศนที่รองรับการควบคุม HDMI

1 เลือก [HDMI] ใน c แท็บเมนูที่กําหนดเอง T

2 เลือก [ควบคุมHDMI] และเลือก [เปด]

3 ใชงานกลองโดยใชรีโมทคอนโทรลของทีวี
• ทานสามารถใชงานกลองโดยทําตามคูมือการใชงานที่แสดงบนทีวี
• ใน ระหวาง การ ดู ภาพ เฟรม เดียว ทาน สามารถ แสดง หรือ ซอน การ แสดง ผล ขอมูล ได โดย การ กด ที่ 
ปุม “สี แดง” และ แสดง หรือ ซอน การ แสดง ผล ดัชนี โดย การ กด ที่ ปุม “สี เขียว”

• โทรทัศนบางอยางอาจไมสนับสนุนคุณสมบัติทั้งหมด
• ทานไมสามารถถายภาพหรือภาพเคลื่อนไหวเมื่อมีการเชื่อมตอสาย HDMI
• อยาเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณ HDMI output อื่นๆ การทําเชนนั้นอาจเกิดความเสียหายกับ
กลอง

• HDMI output ไมไดทํางานในขณะท่ีเชื่อมตอผาน USB ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
เครื่องพิมพ
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การพิมพภาพ

 ■ การสั่งพิมพภาพโดยตรง (PictBridge)
ทาน สามารถ พิมพ ภาพ ที่ บันทึก ได โดยตรง เมื่อ เชื่อม ตอ กลอง ไป ยัง เครื่องพิมพ ที่ เขา กัน ได กับ 
เทคโนโลยี PictBridge ดวย สาย USB

การเชื่อมตอกลอง

พอรต USB

ขั้ว ที่ มี ขนาด 
เล็ก กวา

สาย USB

ขั้วตอหลายขั้ว

# ขอควรระวัง
• ใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มที่สําหรับการพิมพ
• ไมสามารถพิมพภาพ RAW และภาพเคลื่อนไหวได 

 ■ การพิมพแบบงาย

1 ใช HI ใน การ แสดง ภาพ ที่ ทาน ตองการ พิมพ บน ตัว 
กลอง

2 เชื่อมตอกลองกับเครื่องพิมพดวยการใชสาย USB 
ที่มาพรอมกัน
• ถาหนาจอเริ่มพิมพทันทีไมปรากฏขึ้น ใหเลือก [อัตโนมัติ] 
สําหรับโหมด USB ในเมนูกําหนดเองของกลอง T กอนที่จะ
เชื่อมตอ PC อีกครั้ง

3 กด I
• หนาจอการเลือกภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อพิมพเสร็จ เมื่อตองการ
พิมพภาพอื่น ใช HI เพื่อเลือกภาพและกด Q

• เมื่อ ตองการ ออก ถอด สาย USB ออก จาก กลอง ใน ขณะ ที่ หนา 
จอ เลือก ภาพ ปรากฏ
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 ■ การพิมพแบบกําหนดเอง

1 ใช กลอง ใน การ แสดง ภาพ ที่ ทาน ตองการ พิมพ กอน ที่ จะ 
เชื่อม ตอ เครื่องพิมพ ผาน ทาง สาย USB
• ใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มที่สําหรับการพิมพ
• เมื่อกลองถูกเปด ขอความโตตอบควรจะปรากฏในหนาจอ แจง
ใหทานเลือกโฮสต ถาไมมี เลือก [อัตโนมัต] สําหรับ [โหมด 
USB] (หนา 68) ในเมนูกลองที่กําหนดเอง

USB

MTP

2 ใช FG เพื่อเลือก [พิมพแบบตั้งคา]
• ขอความ [หามถอดสาย USB] จะ ปรากฏ ตาม มา ดวย ขอความ โตตอบ การ เลือก โหมด การ พิมพ
• ถา หนา จอ ไม ปรากฏ ขึ้น หลัง จาก สอง สาม นาที ให ถอด สาย USB และ เริ่ม ตน อีก ครั้ง จาก ขั้น ที่ 1

3 ทําตามคูมือการใชงานเพื่อตั้งคาตัวเลือกการพิมพ
การเลือกโหมดการพิมพ
เลือกชนิดของการพิมพ (โหมดการพิมพ) โหมดการพิมพที่ใชไดจะปรากฏดังนี้

พริ้นท รูปภาพที่เลือกพิมพ

พิมพทั้งหมด พิมพภาพทั้งหมดที่เก็บไวในการดและพิมพแตละภาพ

พิมพหลายภาพ พิมพสําเนาหลายชุดหนึ่งภาพในเฟรมที่แยกตางหากในแผนเดียวกัน

ดัชนีทั้งหมด พิมพดัชนีของทุกภาพที่เก็บไวในการด

คําสั่งพิมพ พิมพตามการจองพิมพที่ทานไดทํา หากไมมีภาพที่มีการจองพิมพ ไม
สามารถใชได

การต้ังคารายการกระดาษพิมพ
การตั้งคานี้ขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องพิมพ หากเครื่องพิมพตั้งคามาตรฐานสามารถอยางเดียว ทานไม
สามารถเปลี่ยนการตั้งคา

ขนาด กําหนดขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพรองรับ

เสนขอบ เลือกวา ภาพที่จะพิมพอยูเต็มหนาหรือภายในเฟรมที่วางเปลา

ภาพ/ชี้ต เลือกจํานวนภาพตอแผน ปรากฏขึ้นเมื่อทานไดเลือก [พิมพหลายภาพ]



84 TH

ก
ารเชื่

อม
ต
อก
ล
องก

ับ
อุป
ก
รณ
อื่น

10

การเลือกภาพท่ีทานตองการพิมพ
เลือก ภาพ ที่ ทาน ตองการ พิมพ สามารถ ที่ จะ พิมพ รูปภาพ ที่ เลือก 
ภาย หลัง (จอง เฟรม เดียว) หรือ สามารถ พิมพ รูปภาพ ที่ ทาน กําลัง 
แสดง ได ทันที

12:30 15
123-3456

2014.09.01

พริ้นท (f) พิมพภาพที่แสดงอยูในปจจุบัน หากมีภาพที่จอง [พริ้นทภาพเดียว] ภาพที่ถูก
จองจะพิมพเทานั้น

พริ้นทภาพเดียว 
(t)

ใช การ จอง เพื่อ การ พิมพ ภาพ ที่ แสดง อยู ใน ปจจุบัน ถา ทาน ตองการ นํา การ จอง 
ไป ใช กับ รูป ภา พอื่นๆ หลัง จาก การ ใช [พริ้นทภาพเดียว] ใช HI เพื่อ ที่ จะ 
เลือก

มีอีก (u)
กําหนด จํา นว นพ ริ้น ท และ ราย กา รอื่นๆ สําหรับ ภาพ ที่ แสดง อยู ใน ปจจุบัน และ 
เลือก ที่ จะ พิมพ หรือ ไม สําหรับ การ ใช งาน โปรด ดู ที่ “การ ตั้ง คา ขอมูล การ 
พิมพ” ใน ตอน ถัด ไป

การต้ังคาขอมูลการพิมพ
เมื่อ โหมดการ พิมพ ถูก กําหนด เปน [พิมพ ทั้งหมด] และ [เลือก ตั้ง คา] ตัว เลือก ดัง ตอ ไป นี้ 
จะ ปรากฏ ขึ้น

<× กําหนดจํานวนพริ้นทที่ตองการพิมพ

วันที่ พิมพวันที่และเวลาที่บันทึกไวในภาพ

ชื่อไฟล พิมพชื่อไฟลที่บันทึกไวในภาพ

P ตัด แตง สําหรับ การ พิมพ ภาพ ตั้ง คา ขนาด การ ตัด แตง ดวย ปุม หมุน ควบคุม หรือ 
ปุม หมุน ยอย และ ตั้ง ตําแหนง การ ตัด แตง ดวย FGHI

4 เมื่อ ทาน ได ตั้ง คา ภาพ สําหรับ การ พิมพ และ ขอมูล การ พิมพ เลือก [พริ้นท] จาก นั้น 
กด Q
• หากตองการหยุดและยกเลิกการพิมพ ใหกด Q หากกลับมาพิมพ ใหเลือก [ทําตอ]

 ■ การยกเลิกการพิมพ
หาก ตองการ ยกเลิก การ พิมพ ไฮไลท [ยกเลิก] และ กด Q โปรด สังเกต วา การ เปลี่ยน แป ลง ใดๆ กับ คํา สั่ง 
พิมพ จะ หาย ไป; กด MENU เพื่อ ยกเลิก การ พิมพ และ กลับ ไป ขั้น ตอน กอน หนา ซึ่ง ทาน สามารถ ทําการ 
เปลี่ยนแปลง คํา สั่ง พิมพ ใน ปจจุบัน
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จองพริ้นท (DPOF)
ทาน สามารถ บันทึก ดิจิตอล “สั่ง พิมพ” ไป ยัง การด หนวย ความ จํา ที่ มี ราย ชื่อ ของ ภาพ ที่ จะ พิมพ และ 
จํานวน สําเนา ของ แต ละ พริ้ นท จาก นั้น ทาน สามารถ พิมพ ที่ ราน พิมพ ที่ รองรับ DPOF หรือ พิมพ ภาพ 
ดวย ตัว เอง โดย การ เชื่อม ตอ กลอง โดยตรง กับ เครื่องพิมพ DPOF จะ ตอง มี การด หนวย ความ จํา เมื่อ 
มี การ สราง คํา สั่ง พิมพ

 ■ การสรางคําสั่งพิมพ

1 กด Q ระหวางการดูภาพและเลือก [<]

2 เลือก [<] หรือ [U] และกด Q

ภาพแตละภาพ
กด HI เพื่อ เลือก เฟรม ที่ ทาน ตองการ ตั้ง คา จอง พิมพ แลว กด 
FG เพื่อ กําหนด จํานวน พิมพ
• ใน การ ตั้ง จอง พิมพ สําหรับ ภาพ หลาย ภาพ ทํา ซํ้า ขั้น ตอน นี้ กด 

Q เมื่อ ทุก ภาพ ที่ ตองการ ได รับ การ เลือก แลว

<
ALL

ภาพท้ังหมด
เลือก [U] และกด Q

3 เลือกรูปแบบวันที่และเวลาและกด Q

ไม ภาพจะถูกพิมพโดยไมมีวันที่และเวลา

วันที่ ภาพพิมพที่มีวันที่ถายภาพ

เวลา ภาพพิมพที่มีเวลาถายภาพ

• เมื่อพิมพภาพถายหลายภาพพรอมกัน จะไมสามารถปรับ
การตั้งคาของแตละรูปได

4 เลือก [ตั้ง] และกด Q

# ขอควรระวัง
• ไม สามารถ ใช กลอง เพื่อ ปรับ เปลี่ยน คํา สั่ง พิมพ ที่ สราง ขึ้น ดวย อุ ปก รณ อื่นๆ การ สราง คํา สั่ง พิมพ ใหม จะ 
ลบ คํา สั่ง พิมพ ใดๆ ที่ มี อยู กอน และ ถูก สราง ขึ้น ดวย อุ ปก รณ อื่นๆ

• คําสั่งพิมพไมสามารถรวมภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว

 ■ การลบภาพท้ังหมดหรือภาพท่ีเลือกจากคําสั่งพิมพ
ทานสามารถรีเซ็ตขอมูลจองพิมพทั้งหมดหรือเพียงแคขอมูลของภาพที่เลือก

1 กด Q ระหวางการดูภาพและเลือก [<]

2 เลือก [<] และกด Q
• หากตองการลบภาพทั้งหมดจากคําสั่งพิมพ ใหเลือก [ตั้งคาใหม] และกด Q 
เมื่อตองการออกโดยไมตองลบภาพทั้งหมด ใหเลือก [เก็บ] และกด Q

3 กด HI เพื่อเลือกภาพที่ทานตองการลบจากคําสั่งพิมพ
• ใช G เพื่อ กําหนด จํานวน ที่ จะ พิมพ ให เปน 0 กด Q เมื่อ ทาน ได ลบ ภาพ ที่ ตองการ ทั้งหมด จาก 
คํา สั่ง พิมพ

4 เลือกรูปแบบวันที่และเวลาและกด Q
• การตั้งคานี้จะถูกนําไปใชกับขอมูลจองพิมพทุกเฟรม

5 เลือก [ตั้ง] และกด Q

 

 

X
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การเชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอร

การเชื่อมตอกลอง

ขั้ว ที่ มี ขนาด 
เล็ก กวา

พอรต USB

ขั้วตอหลายขั้ว

สาย USB

# ขอควรระวัง
• เมื่อ กลอง ถูก เชื่อม ตอ ไป ยัง อุปกรณ อื่น ผาน ทาง USB ขอความ จะ เตือน ให ทาน เลือก ประเภท ของ 
การ เชื่อม ตอ เลือก [เก็บ ขอมูล]

• หาก ไมมี อะไร ปรากฏ บน หนา จอ กลอง แม กระทั่ง หลัง จาก ที่ เชื่อม ตอ กลอง เขา กับ คอมพิวเตอร 
แบตเตอรี่ อาจ จะ หมด ใช แบตเตอรี่ ที่ ชารจ เต็ม

• ถากลองไมเตือนใหทานเลือกประเภทของการเชื่อมตอ ใหเชื่อมตอกลองใหม
หลังจากเลือก [Auto] สําหรับ [โหมด USB] ในเมนูที่กําหนดเอง T (หนา 68)

การติดต้ังซอฟแวร

 ■ Windows

1 ใสแผนซีดีในไดรฟ CD-ROM

Windows XP
• ขอความโตตอบ “ติดตั้ง” จะปรากฏขึ้น
• Microsoft ยกเลิกการสนับสนุน Windows XP แลว
การใชตอไปอาจมีผลคุกคามตอความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอรของคุณ ใหใชดวยความเสี่ยงของทานเอง

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1
• ขอความโตตอบการทํางานอัตโนมัติจะปรากฏ คลิกที่ 

“OLYMPUS Setup” เพื่อแสดงขอความโตตอบ “Setup”

# ขอควรระวัง
• หาก ขอความ โตตอบ “ติด ตั้ง” ไม ปรากฏ ให เลือก “My Computer” (Windows XP) หรือ 

“Computer” (Windows Vista/Windows 7) จาก เมนู เริ่ม ตน คลิก สอง ครั้ง ที่ ไอคอน CD-ROM 
(OLYMPUS Setup) เพื่อ เปด หนาตาง “OLYMPUS Setup” จาก นั้น คลิก สอง ครั้ง ที่ “launcher.exe”

• หากขอความโตตอบ “User Account Control” ปรากฏขึ้น ใหคลิก “Yes” หรือ “Continue”

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอบนคอมพิวเตอรของทาน
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3 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ Olympus ของทาน
• คลิกที่ปุม “ลงทะเบียนปุม” และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

4 ติดตั้งกลอง OLYMPUS Viewer 3
• ตรวจสอบขอกําหนดของระบบกอนที่จะเริ่มการติดตั้ง
• คลิกที่ปุม “OLYMPUS Viewer 3” และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร

ระบบปฏิบัติการ Windows XP SP3 /Windows Vista SP2 / 
Windows 7 SP1 /Windows 8/Windows 8.1

ตัวประมวลผล Pentium 4 1.3 GHz หรือดีกวา
(Core 2 Duo 2.13 GHz หรือดีกวาจะจําเปนสําหรับภาพเคลื่อนไหว)

RAM 1 GB หรือมากกวา (ควรใช 2 GB หรือมากกวา)

พื้นที่ฮารดไดรฟ 3 GB หรือมากกวา

การต้ังคาจอภาพ 1024 × 768 พิกเซลหรือมากกวา
ขั้นตํ่า 65,536 สี (แนะนํา 16,770,000 สี)

• ดูวิธีใชแบบออนไลนเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับการใชซอฟแวร

 ■ Macintosh

1 ใสแผนซีดีในไดรฟ CD-ROM
• เนื้อหาของดิสกควรจะแสดงใน Finder โดยอัตโนมัติ หากไม
ปรากฏ ใหคลิกสองครั้งที่ไอคอน CD บนเดสกทอป

• คลิก สอง ครั้ง ที่ ไอคอน “ติด ตั้ง” เพื่อ ที่ จะ แสดง ขอความ โตตอบ 
“ติด ตั้ง”

2 ติดตั้งกลอง OLYMPUS Viewer 3
• ตรวจสอบขอกําหนดของระบบกอนที่จะเริ่มการติดตั้ง
• คลิก ที่ ปุม “OLYMPUS Viewer 3” และ ปฏิบัติ ตาม คํา แนะนํา 
บน หนา จอ เพื่อ ติด ตั้ง ซอฟตแวร

ระบบปฏิบัติการ Mac OS X เวอรชัน 10.5–เวอรชัน v10.9

ตัวประมวลผล Intel Core Solo/Duo 1.5 GHz หรือดีกวา
(Core 2 Duo 2.13 GHz หรือดีกวาจะจําเปนสําหรับภาพเคลื่อนไหว)

RAM 1 GB หรือมากกวา (ควรใช 2 GB หรือมากกวา)

พื้นที่ฮารดไดรฟ 3 GB หรือมากกวา

การต้ังคาจอภาพ 1024 × 768 พิกเซลหรือมากกวา
ขั้นตํ่า 32,000 สี (แนะนํา 16,770,000 สี)

• สามารถ เลือก ภาษา อื่นๆ ได จาก กลอง คํา สั่ง ชุด ภาษา สําหรับ ขอมูล เกี่ยว กับ การ ใช ซอฟตแวร ให ดู ที่ วิธี 
ใช แบบ ออนไลน
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การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอรที่ไมมี OLYMPUS Viewer 3

กลอง ของ ทาน สนับสนุน ที่ เก็บ ขอมูล USB Mass Storage Class ทาน สามารถ ถาย โอน ภาพ ไป ยัง 
คอมพิวเตอร โดย เชื่อม ตอ กลอง กับ คอมพิวเตอร ดวย สาย USB ระบบ ปฏิบัติ การ ดัง ตอ ไป นี้ เขา กัน ได 
กับ การ เชื่อม ตอ USB:

Windows Windows XP SP3 /Windows Vista SP2 / 
Windows 7 SP1 /Windows 8/Windows 8.1

Macintosh Mac OS X เวอรชัน 10.5–เวอรชัน v10.9

1 ปดสวิตชกลองและเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
• ตําแหนง ของ พอรต USB แตก ตาง กัน ไป ตาม คอมพิวเตอร สําหรับ ราย ละเอียด โปรด ดู ที่ คูมือ ของ 
เครื่อง คอมพิวเตอร

2 เปดสวิตชกลอง
• หนาจอเลือกสําหรับการเชื่อมตอ USB จะปรากฏขึ้น

3 กด FG เพื่อเลือก [เก็บขอมูล] กด Q

USB

MTP

4 คอมพิวเตอรพบวา กลองเปนอุปกรณใหม
# ขอควรระวัง
• หาก คอมพิวเตอร ของ ทาน กําลัง เรียก ใช Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 
เลือก [MTP] ใน ขั้น ตอน ที่ 3 เพื่อ ใช Windows Photo Gallery

• การ ถาย โอน ขอมูล จะ ไม มั่นคง ใน สภาพ แวดลอม ดัง ตอ ไป นี้ แมวา คอมพิวเตอร ของ ทาน เปน อุปกรณ ที่ 
มี พอรต USB
เครื่อง คอมพิวเตอร ที่ มี พอรต USB เพิ่ม โดย การ ใช การด ขยาย ฯลฯ
คอมพิวเตอร ที่ ไม ติด ตั้ง ระบบ ปฏิบัติ การ จาก โรงงาน OS และ คอมพิวเตอร ที่ ที่ ประกอบ ขึ้น เอง

• ไม สามารถ ใช การ ควบคุม กลอง ใน ขณะ ที่ กลอง เชื่อม ตอ กับ คอมพิวเตอร
• หาก ขอความ โตตอบ ที่ แสดง ใน ขั้น ตอน ที่ 2 ไม ได ถูก แสดง ขึ้น เมื่อ กลอง ถูก เชื่อม ตอ ให เลือก 

[อัตโนมัต] สําหรับ [โหมด USB] (หนา 68) ใน เมนู กําหนด เอง กลอง 
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11 การใชอุปกรณเสริมที่แยกจําหนาย

 ยางรองตา

ทานสามารถเปลี่ยนเปนยางรองตาขนาดใหญกวา (EP-11) การถอด

 การ ใช แฟลช ภายนอก ที่ กําหนด ไว สําหรับ การ ใช กับ ตัว กลอง
เมื่อ ใช กลอง นี้ ทาน สามารถ ใช แฟลช ภายนอก ที่ แยก ขาย เพื่อ ให เปน แฟลช ที่ เหมาะ สม กับ ความ 
ตองการ ของ ทาน แฟลช ภายนอก สื่อสาร กับ กลอง ชวย ให ทาน สามารถ ควบคุม โหมด แฟลช ของ 
กลอง ที่ มี โหมด การ ควบคุม แฟลช ตางๆ ได เชน TTL-AUTO
สามารถ ติด ตั้ง แฟลช ภายนอก ที่ ระบุ ไว สําหรับ ใช กับ กลอง ตัว นี้ บน กลอง โดย ติด ไป ที่ แทน เสียบ 
แฟลช ของ กลอง นอกจาก นี้ ทาน ยัง สามารถ ติด แฟลช กับ ตัว ยึด แฟลช ใน กลอง โดย ใช สาย ครอม 
(เลือก ใชได) โปรด ดู เอกสาร ประกอบ กับ แฟลช ภายนอก เชน กัน

ฟงกชั่นที่สามารถใชไดกับแฟลชภายนอก

ตัวเลือกแฟลช โหมดควบคุมแฟลช GN (หมายเลขไกด) (ISO100)

FL-14

TTL-AUTO, อัตโนมัติ, กําหนดเอง

GN14 (28 มม.*) 

FL-36R GN36 (85 มม.*) GN20 (24 มม.*) 

FL-50R GN50 (85 มม.*) GN28 (24 มม.*)

FL-300R GN20 (28 มม.*) 

FL-600R GN36 (85 มม.*) GN20 (24 มม.*) 

* ความยาวโฟกัสของเลนสที่สามารถใช (คํานวณจากกลองที่ใชฟลม 35 มม.)

การถายภาพแฟลชควบคุมไรสายจากระยะไกล

สามารถ ใช ชุด แฟลช ภายนอก ที่ กําหนด ไว สําหรับ ใช กับ กลอง นี้ และ โหมด รีโมต คอนโทรล สําหรับ 
การ ถาย ภาพ แบบ แฟลช ไร สาย กลอง สามารถ แยก ควบคุม แฟลช ได ถึง สาม กลุม ดู คูมือ การ ใช งาน 
ให ของ ชุด แฟลช ภายนอก เพื่อ หา ราย ละเอียด

1 ตั้ง ชุด แฟลช แบบ รีโมต ไป ยัง โหมด RC และ ตั้ง ไว ตาม ที่ ตองการ
• เปด ตัว แฟลช แตละ ตัว กด ปุม MODE และ เลือก โหมด RC 
• เลือก ชอง และ กลุม สําหรับ ชุด แฟลช แตละ ชุด

2 เลือก [เปด] สําหรับ [# RC Mode] ใน J ใน เมนู ถาย ภาพ 2 (หนา 46)
• แผง ควบ คุม ซูป เปอร สลับ ไป ที่ โหมด RC
• ทาน สามารถ เลือก การ แสดง แผง ควบ คุม ซูป เปอร ดวย การ กด ซํ้า ปุม INFO
• เลือก โหมด แฟลช (โปรด ทราบ วา ไม สามารถ ใช การ ลด ตาแดง ได ใน โหมด RC)
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3 ปรับ การ ตั้ง คา สําหรับ แตละ กลุม ใน แผง ควบ คุม ซูป เปอร

250250 F5.6 0.00.0P 3838

A Mode
TTL
M

Off

+5.0

TTL +3.0

1/8
–

1Ch

คาความเขมแสงแฟลชกลุม
• เลือกโหมดควบคุมแฟลช และ
ปรับความเขมแสงแฟลชแยก
สําหรับแตละกลุม สําหรับ 
MANUAL ใหเลือกความเขม
แสงแฟลช

# ซิงค

ชอง
• ตั้ง ชอง ทางการ สื่อสาร ไป 
ยัง ชอง ทาง เดียว กับ ที่ ใช กับ 
แฟลช

ความเขมแสงแฟลชโหมดควบคุมแฟลช

ปรับการตั้งคาสําหรับชุดแฟลช
ของกลอง

4 เลื่อน สวิตช แฟลช เพื่อ ยก แฟลช ใน ตัว
• หลัง จาก ที่ ยืนยัน วา ได ชารจ ไฟ ของ แฟลช ใน ตัว และ แฟลช รีโมต แลว ลอง ถาย ภาพ ทดสอบ

 ■ ชวงควบคุมแฟลชไรสาย
ตั้ง ตําแหนง ชุด แฟลช ไร สาย ดวย รีโมต เซ็นเซอร ให 
หัน หนา เขาหา กลอง ภาพ ตอ ไป นี้ แสดง ให เห็น ถึง ชวง 
โดย ประมาณ ที่ สามารถ กําหนด ตําแหนง แฟลช ชวง 
การ ควบคุม ที่ เกิด ขึ้น จริง อาจ แตก ตาง กัน ตาม สภาพ 
ใน ทอง ถิ่น

5m

3m
100°100°

50°50°
50°50°

60°60°

30°30°
30°30°

 
# ขอ ควร ระวัง
• ขอ แนะนํา ให ใช กลุม เดียว ที่ มี ชุด แฟลช รีโมต ไม เกิน สาม ตัว
• จะ ไม สามารถ ใช ชุด แฟลช รีโมต สําหรับ การ ซิง โคร ไนซ มาน ชา ที่ สอง ที่ เกิน กวา 4 วินาที
• หาก วัตถุ อยู ใกล เกิน แฟลช ที่ ควบคุม ใน แฟลช ใน ตัว อาจ สง ผลก ระ ทบ ตอ การ เปด รับ แสง (ผลก ระ ทบ นี้ 
จะ ลด ลง โดย การ ลด เอาทพุต ของ แฟลช ใน ตัว ยก ตัวอยาง เชน การ ใช ชุด กระจาย แสง)

แฟลชภายนอกอ่ืนๆ
ให ปฏิบัติ ตาม ขอ ควร ระวัง ตอ ไป นี้ เมื่อ ติด ตั้ง แฟลช ภายนอก ที่ ไม ได กําหนด สําหรับ ใช กับ กลอง บน 
แทน เสียบ แฟลช ของ กลอง นี้:
• การ ใช แฟลช ที่ ลา สมัย ที่ ใช กระแส มากกวา ประมาณ 24 V กับ หนา สัมผัส X ที่ แทน เสียบ แฟลช ของ 
กลอง จะ เกิด ความ เสีย หาย ตอ กลอง

• การ เชื่อม ตอ ชุด แฟลช ที่ มี จุดสัมผัส สัญญาณ ที่ ไม สอดคลอง กับ ขอ กําหนด ของ Olympus อาจ เกิด 
ความ เสีย หาย ตอ กลอง

• ใช เฉพาะ กับ กลอง ใน โหมด ถาย ภาพ เคลื่อนไหว M ที่ ตั้ง คา ISO อื่นๆ ยกเวน [AUTO]
• สามารถ ควบคุม แฟลช ได โดย การ ตั้ง คา แฟลช ดวย ตนเอง ไป ที่ ความ ไว แสง ISO และ คา เปด หนา กลอง 
ที่ เลือก มา พรอม กับ กลอง สามารถ ปรับ ความ สวาง ของ แฟลช ได โดย การ ปรับ ทั้ง ความ ไว แสง ISO หรือ 
คา เปด หนา กลอง

• ใช แฟลช กับ มุม ของ การ สอง สวาง ที่ เหมาะ สม กับ เลนส มัก จะ แสดง มุม ของ แสง โดย ใช รูป แบบ ความ ยาว 
โฟกัส เทียบ เทา 35 มม.
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ถา หาก กลอง ไม ทํางาน ดัง ตั้งใจ หรือ มี ขอความ ผิด พลาด ปรากฏ บน หนา จอ และ ทาน ไม ทราบ วา จะ ทํา 
อยางไร ให ทําการ แกไข ปญหา ตาม ขอมูล ขาง ลาง นี้

การ แกไข ปญหา

เคล็ดลับการใชงาน

 ■ แบตเตอร่ี
กลอง ไม ทํางาน แมวา ได ใส แบตเตอร่ี ไว 
แลว ก็ตาม
• ใส กอน แบตเตอรี่ ใหม หรือ แบตเตอรี่ ชารจ แลว 
ใน ทิศทาง ที่ ถูก ตอง g “การ ใส และ การ 
ถอด แบตเตอรี่ และ การด” (หนา 7)

• ประสิทธิภาพ ของ แบตเตอรี่ อาจ จะ ลด ลง 
ชั่วคราว เนื่องจาก อุณหภูมิ ตํ่า ให ถอด 
แบตเตอรี่ ออก จาก กลอง และ ทําให อุน โดย ใส 
ไว ใน กระเปา ของ ทาน สัก ครู

 ■ การด
ขอความ ผิด พลาด ปรากฏ
• g “ขอความ ผิด พลาด” (หนา 93)

 ■ ปุม กด ชัตเตอร
กลอง ไม ถาย ภาพ เมื่อ กด ปุม กด ชัตเตอร
• ยกเลิก โหมด หลับ 
เพื่อ การ ประหยัด แบตเตอรี่ ขณะ เปด กลอง 
กลอง จะ เขา สู โหมด พัก อัตโนมัติ และ หนา จอ 
จะ ปด ลง หาก ไมมี การ ใช งาน ใน ระยะ เวลา ที่ 
กําหนด ใน โหมด นี้ ภาพ จะ ไม ถูก ถาย แม จะ 
กด ชัตเตอร ลง จน สุด หมุน คัน ปรับ ซูม หรือ กด 
ปุม อื่นๆ เพื่อ ให กลอง กลับ มา จาก โหมด พัก 
กอน การ ถาย ภาพ หาก ทิ้ง กลอง ไว อีก 5 นาที 
กลอง จะ ปด อัตโนมัติ กด ปุม n เพื่อ
เปดกลอง 

• กด ปุม q เพื่อ เปลี่ยน เขา สู โหมด ถาย ภาพ
• รอ จน กระทั่ง #(ชารจ แฟลช) หยุด กะพริบ 
กอน ถาย ภาพ

• หาก มี การ ใช กลอง ถาย รูป เปน เวลา นาน อุณหภูมิ 
ภายใน อาจ จะ เพิ่ม สูง ขึ้น ซึ่ง จะ สง ผล ให กลอง 
ปด สวิตช โดย อัตโนมัติ หาก เกิด เหตุการณ นี้ ขึ้น 
ให รอ จนกวา กลอง จะ เย็น ลง จน เปน ปกติ 
อุณหภูมิ ภายนอก ของ กลอง อาจ จะ เพิ่ม สูง ขึ้น 
ได เชน กัน ใน ขณะ ใช งาน อยางไร ก็ตาม นี่ เปน 
เหตุการณ ปกติ และ ไม ได เปน สิ่ง บง ชี้ วา กลอง 
ทํางาน ผิด ปกติ แต อยาง ใด

 ■ หนา จอ
มอง เห็น ได ไม ชัด
• อาจ เกิด การก ลั่น ตัว เปน หยด นํ้า ให ปด สวิตช 
กลอง และ รอ ให ตัว กลอง ปรับ อุณหภูมิ ให เขา 
กับ สภาพ ภูมิ อากาศ โดย รอบ และ แหง ลง กอน 
ที่ จะ ถาย ภาพ

มี แสง ปรากฏ ใน ภาพ
• การ ถาย ภาพ โดย ใช แฟลช จะ ทําให แสง แฟลช 
สะทอน กับ ฝุน ละออง ใน อากาศ มากมาย

 ■ ฟง กชั่ นวัน ที่ และ เวลา
วัน ที่ และ เวลา กลับ คืน สู คา เริ่ม ตน
• ถา หาก ถอด แบตเตอรี่ ออก และ วาง ไว นอก 
กลอง เปน เวลา ประมาณ 3 วัน*1 การ ตั้ง คา วัน 
ที่ และ เวลา จะ กลับ คืน สู คา เริ่ม ตน และ จะ ตอง 
ทําการ ตั้ง ใหม
*1 ระยะ เวลา กอน ที่ วัน ที่ และ เวลา จะ กลับ คืน 
สู คา เริ่ม ตน นั้น ขึ้น อยู กับ ระยะ เวลา ที่ ได ใส 
แบตเตอรี่ คาง ไว ใน กลอง
g “การ เปด กลอง และ การ ตั้ง คา เริ่ม 
แรก” (หนา 8)
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ขอความ ผิด พลาด

ขอบงชี้บนจอภาพ สาเหตุที่เปนไปได การแกไข

การดขัดของ

การดมีปญหา

ใสการดอีกครั้ง
หากปญหายังอยู ฟอรแมตการด
หากการดไมสามารถฟอรแมตได 
จะไมสามารถใชงานได

ปองกันการบันทึก

การเขียนลงในการดเปนสิ่งตองหาม
สวิตช ปองกัน การ เขียน การด ถูก 
กําหนด ใน ดาน “ล็อค” ปลอย สวิตช 
(หนา 100)

การดเต็ม

• การด เต็ม ไมมี ภาพ เพิ่ม เติม หรือ 
ไมมี ขอมูล ที่ สามารถ บันทึก เชน 
การ จอง พิมพ

• ไมมี ชอง วาง ใน การด และ ไม 
สามารถ บันทึก การ จอง พิมพ หรือ 
ภาพ ใหม

เปลี่ยน การด หรือ ลบ ภาพ ที่ ไม พึง 
ประสงค
กอน ที่ จะ ลบ ดาวนโหลด ภาพ สําคัญ 
ไป ยัง เครื่อง คอมพิวเตอร เสีย กอน

ไมมีภาพ

ไมมีภาพบนการด การด ไมมี ภาพ
บันทึก ภาพ และ เปด ดู ภาพ เคล่ือนไหว

ไฟลภาพเสีย

ไม สามารถ แสดง รูปภาพ ที่ เลือก 
เนื่องจาก มี ปญหา กับ ภาพ นี้ หรือ ไม 
สามารถ ใช รูปภาพ สําหรับ การ เลน 
ใน กลอง นี้

ใช ซอฟตแวร ประมวล ผล ภาพ เพื่อ ดู 
ภาพ บน เครื่อง คอมพิวเตอร
หาก ไม สามารถ ทําได ไฟล ภาพ ได 
รับ ความ เสีย หาย

ภาพ นี้ ไม สามารถ แกไข ได

ไม สามารถ แกไข รูปภาพ ที่ ถาย ดวย 
กลอง ตัว อื่น ได ใน กลอง นี้

ใช ซอฟตแวร ประมวล ผล ภาพ ใน การ 
แกไข ภาพ
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ขอบงชี้บนจอภาพ สาเหตุที่เปนไปได การแกไข

อุณหภูมิ ภายใน ของ กลอง ได เพิ่ม ขึ้น 
เนื่องจาก การ ถาย ภาพ เคลื่อนไหว 
ตอ เนื่อง

ปดสวิตชกลองและรอจนอุณหภูมิ
ภายในเย็นลง

ความรอนในตัวกลอง 
สูงมากกรุณารอให
เย็นลงกอนใชงาน

รอ สัก ครู เพื่อ ให กลอง ปด โดย 
อัตโนมัติ ปลอย ให อุณหภูมิ ภายใน 
ของ กลอง เย็น กอน ที่ จะ กลับ มา 
ทํางาน ตาม เดิม

แบตเตอรี่หมด
แบตเตอรี่หมดแลว ชารจแบตเตอรี่

ไมมีการเชื่อมตอ

กลอง ไม ได เชื่อม ตอ ไป ยัง เครื่อง 
คอมพิวเตอร หรือ เครื่องพิมพ ได 
อยาง ถูก ตอง

ตัด การ เชื่อม ตอ กลอง และ เชื่อม ตอ 
อีก ครั้ง อยาง ถูก ตอง

ไมมีกระดาษ

ไมมีกระดาษในเครื่องพิมพ บรรจุ กระดาษ บาง อยาง ลง ใน 
เครื่องพิมพ

ไมมีหมึก
เครื่องพิมพไดหมดหมึก เปลี่ยนตลับหมึกในเครื่องพิมพ

กระดาษติด
กระดาษติดอยู ถอดกระดาษที่ติดออกไป

เปลี่ยนคาเซ็ตติ้ง
คาส เซต กระดาษ ของ เครื่องพิมพ ได 
ถูก ถอด ออก หรือ เครื่องพิมพ ได รับ 
การ จัดการ ใน ขณะ ที่ ตั้ง คา ใน กลอง

ไม จัดการ กับ เครื่องพิมพ ใน ขณะ ที่ 
ตั้ง คา ใน กลอง

พริ้นทขัดของ

มี ปญหา กับ เครื่องพิมพ และ/หรือ 
กลอง

ปด สวิตช กลอง และ เครื่องพิมพ 
ตรวจ สอบ เครื่องพิมพ และ แกไข 
ปญหา ใดๆ กอน ที่ จะ เปด ไฟ อีก ครั้ง

ไมสามารถพริ้นทได

รูป ภา พอื่นๆ ที่ บันทึก ใน กลอง อาจ จะ 
ไม ถูก พิมพ ลง ใน กลอง นี้

ใช คอมพิวเตอร สวน บุคคล เพื่อ ที่ 
จะ พิมพ
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เคล็ดลับถายภาพ
ใน กรณี ที่ ทาน ไม แนใจ วา จะ ถาย ภาพ ให ได ตาม ที่ คาด หวัง ไว ได อยางไร ให ดู ขอมูล ขาง ลาง นี้

 ■ การ ปรับ โฟกัส
การ ปรับ โฟกัส บน แบบ
• ถายภาพโดยใชหนาจอสัมผัส g หนา 43
• ถาย ภาพ ที่ แบบ ไม ได ปรากฏ กลาง จอภาพ

หลัง จาก ทําการ ปรับ โฟกัส บน วัตถุ อื่น ที่ อยู หาง ออก ไป เทากับ แบบ ให จัด องค ประกอบ ภาพ แลว 
ทําการ ถาย ภาพ g “ล็อคโฟกัส” หนา 39

• การใชระบบใหความสําคัญกับใบหนา AF g หนา 40
• การใช AF ติดตาม

กลอง จะ ติดตาม การ เคลื่อนไหว ของ วัตถุ ตนแบบ โดย อัตโนมัติ เพื่อ โฟกัส วัตถุ ดัง กลาว อยาง ตอ เนื่อง 
g “AF แสงไฟ” หนา 68

• การ ถาย ภาพ ของ วัตถุ ที่ มี เงา
ถาย ภาพ วัตถุ ที่ ปรับ โฟกัส อัตโนมัติ ได ยาก ใน กรณี ตอ ไป นี้ หลัง จาก ปรับ โฟกัส บน วัตถุ อื่น (โดย กด 
ปุม ชัตเตอร ลง ครึ่ง หนึ่ง) ที่ มี คอ นท ราสต สูง และ อยู หาง ออก ไป เปน ระยะ เทากับ วัตถุ ที่ ตองการ ถาย 
แลว ใหัจัด องค ประกอบ ภาพ และ ทําการ ถาย ภาพ

วัตถุที่มีคอนทราสตตํ่า เมื่อมีวัตถุที่สวางมากปรากฏ ตรง
กลางหนาจอ

วัตถุที่ไมมีเสนในแนวต้ัง*1

เมื่อ วัตถุ อยู หาง เปน ระยะ ทาง แตก 
ตาง กัน*1

วัตถุเคลื่อนที่เร็ว เมื่อ วัตถุ ไม อยู ใน จุด กึ่งกลาง ของ 
เฟรม

*1 การ จัด องค ประกอบ โดย ปรับ โฟกัส ดวย การ ถือ กลอง ใน แนว ตั้ง กอน แลว จึง หมุน กลอง กลับ คืน สู แนว 
ราบ เพื่อ ถาย ภาพ สามารถ แกไข ปญหา ได ดี อีก ดวย

 ■ กลอง สั่น
ถาย ภาพ โดย ไม ให กลอง สั่น
• การ ถาย ภาพ โดย ใช ระบบ [ปองกัน ภาพ สั่น]

อุปกรณ รับ ภาพ จะ ปรับ แกไข การ สั่น ของ กลอง แมวา ความ ไว แสง ISO จะ ไม ได ถูก ปรับ เพิ่ม ขึ้น ฟง 
กชั่น นี้ ยัง มี ประสิทธิภาพ เมื่อ ถาย ภาพ ใน สภาวะ ที่ ตอง ซูม เพื่อ ให วัตถุ ใหญ ขึ้น g “ปองกันภาพสั่น” 
หนา 33

• เลือก ใช โหมด บรรยากาศ [J กีฬา] g หนา 21
โหมด [J กีฬา] จะ ใช ความเร็ว ชัตเตอร สูง และ สามารถ ลด ความ พรา เลือน บน ภาพ ซึ่ง เกิด ขึ้น 
เนื่องจาก การ เคลื่อนที่ ของ วัตถุ

• ถาย รูป ที่ มี คา ความ ไว แสง ISO สูง
ถา เลือก ใช ความ ไว แสง ISO สูง จะ สามารถ ถาย ภาพ ที่ ความเร็ว ชัตเตอร สูง ถึง แม จะ อยู ที่ ไม สามารถ 
ใช แฟลช g “ISO” หนา 40
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 ■ ระดับ แสง (ความ สวาง) 
ถาย ภาพ ให ได ความ สวาง ที่ ถูก ตอง
• เลือก [อัตโนมัต] สําหรับ [เปลี่ยนแปลง] ในโหมดภาพ g หนา 48
• การ ถาย ภาพ โดย ใช ระบบ [การ วัด คา แสง เฉพาะ จุด] g หนา 38

ความ สวาง จะ ปรับ ให เขา กับ วัตถุ ที่ ศูนยกลาง ของ จอภาพ และ ภาพ ที่ ได จะ ไม ได รับ ผลก ระ ทบ จาก แสง 
พื้น หลัง

• ถาย ภาพ โดย ใช แฟลช [ฟล อิน แฟลช] g หนา 28
วัตถุ ที่ ยอน แสง จะ สวาง ขึ้น

• ถาย ภาพ หาด ทราย ขาว หรือ ฉาก หิมะ g หนา 21
เลือก ใช โหมด บรรยากาศ [g ชายทะเล และ หิมะ]

• ถาย ภาพ โดย ปรับ ชดเชย แสง g หนา 29
ถาย ภาพ โดย ปรับ ความ สวาง ขณะ ดู ภาพ บน หนา จอ โดย ปกติ แลว การ ถาย ภาพ วัตถุ ที่ มี สี ขาว (เชน 
หิมะ) จะ ให ภาพ ที่ มืด กวา วัตถุ จริง ให ปรับ ชดเชย แสง ไป ใน ทิศทาง บวก (+) จะ ให สี ขาว ที่ ดู สมจริง 
ใน ทาง ตรง กัน ขาม เมื่อ ถาย ภาพ วัตถุ ที่ เปน สี ดํา จะ ให ผล ดี เมื่อ ปรับ ไป ใน ทิศทาง ลบ (–)

 ■ โทน สี
ถาย ภาพ ให ได เฉด สี ตาม ที่ ปรากฏ
• ถาย ภาพ โดย เลือก สมดุล แสง ขาว g หนา 34

โดย ปกติ แลว การ ตั้ง คา [WB อัตโนมัติ] จะ ให ผล ดี ที่สุด สําหรับ บรรยากาศ สวน มาก แต สําหรับ บาง 
วัตถุ ทาน ควร ทดลอง ใช คา อื่น (โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ภาย ใต เงา แสงแดด ใต ทองฟา โปรง สภาพ ที่ มี 
แสง ผสม ของ แสง ธรรมชาติ แสง เทียม และ อื่น ๆ)

 ■ คุณภาพ ของ ภาพ
ถาย ภาพ ที่ คม ชัด ขึ้น
• ถาย ภาพ โดย ใช ความ ไว แสง ISO ต่ํา g หนา 40

หาก ถาย ภาพ ดวย ความ ไว แสง ISO สูง จุด รบกวน (จุด สี เม็ด เล็ก ๆ และ ความ ไม สมํ่า เสมอ ของ สี ที่ 
ไมมี ใน ภาพจริง) สามารถ เกิด ขึ้น ได และ อาจ จะ ปรากฏ เม็ด หยาบ บน ภาพถาย 

เคล็ดลับการดู/แกไขภาพ

 ■ ดู ภาพ

ดู ภาพ ดวย คุณภาพ ระดับ สูง บน ทีวี ความ ละเอียด สูง
• เชื่อม ตอ กลอง กับ ทีวี โดย ใช สาย HDMI (แยก จําหนาย) 

g “การดูภาพจากกลองทีวี” หนา 80

 ■ แกไข
ลบเสียงที่ถูกบันทึกในภาพนิ่ง
• แสดงภาพน่ิงที่จะลบเสียงและเลือก [ลบ] สําหรับ [R] 

g “R (การบันทึกเสียง)” หนา 55
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13 ขอมูล

การทําความสะอาดและการจัดเก็บกลอง

การ ดูแล รักษา กลอง

ภายนอก:
• เช็ด เบา ๆ ดวย ผา นุม ถา หาก กลอง สกปรก มาก ชุบ ผา ใน นํ้า สบู ออน ๆ แลว บิด ให แหง เช็ด กลอง ดวย 
ผา หมาด แลว ใช ผา แหง เช็ด ให แหง ถา หาก ทาน ได ใช งาน กลอง ที่ บริเวณ ชายทะเล ใช ผา ชุบ นํ้า สะอาด 
บิด ให แหง

หนา จอ:
• เช็ด เบา ๆ ดวย ผา นุม

เลนส:
• เปา ฝุน ออก จาก เลนส ดวย หัว เปา ที่ มี จําหนาย ทั่วไป แลว เช็ด

# ขอ ควร ระวัง
• อยา ใช ตัว ทํา ละลาย อยาง แรง เชน เบน ซีน หรือ แอลกอฮอล หรือ ผา ที่ ชุบ สาร เคมี
• รา อาจ เกาะ บน ผิว เลนส ถา ปลอย ให เลนส สกปรก

เก็บ ขอมูล
• เมื่อตองการเก็บกลองไวเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ ตัว
แปลงไฟ และการดออก เก็บไวในท่ีเย็น แหง ที่
ระบายอากาศไดด

• ใส แบตเตอรี่ และ ตรวจ สอบ การ ทํางาน ของ กลอง เปน ระยะ

# ขอ ควร ระวัง
• หลีก เลี่ยง การ วาง กลอง ใน สถาน ที่ ใช สาร เคมี เนื่องจาก อาจ เกิด การ กัดกรอน ได

พิกเซล แมบ ปง - ตรวจ สอบ ฟง กชั่ นการ ประมวล ผล ภาพ
คุณ ลักษณะ พิกเซล แมบ ปง ชวย ให กลอง ตรวจ สอบ และ ปรับ อุปกรณ รับ ภาพ และ ฟง กชั่ นการ ประมวล ผล 
ภาพ หลัง จาก ที่ ใช หนา จอ หรือ การ ถาย ภาพ อยาง ตอ เนื่อง รอ อยาง นอยห นึ่ง นาที กอน ที่ จะ ใช ฟง กชั่ นพิก 
เซล แมบ ปง เพื่อ ให มั่นใจ วา จะ ใช งาน อยาง ถูก ตอง 

1 เลือก [พิกเซล แมบ ปง] ใน c แท็บ เมนู ที่ กําหนด เอง (หนา 68) b

2 กด I แลว กด Q
• แถบ [รอ สัก ครู] จะ ปรากฏ ขึ้น เมื่อ พิกเซล แมบ ปง กําลัง ทํางาน เมื่อ พิกเซล แมบ ปง เสร็จ สิ้น เมนู จะ 
กลับ คืน มา

# ขอ ควร ระวัง
• ถา ทาน ตั้งใจ ปด กลอง ระ หวาง พิกเซล แมบ ปง เริ่ม ตน อีก ครั้ง จาก ขั้น ตอน ที่ 1



99TH

ข
อม
ูล

13

แบตเตอร่ีและอุปกรณชารจ
• ใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Olympus กอนเดียว ใชแบตเตอรี่ชารจของแทจาก OLYMPUS 
เทานั้น

• อัตราการใชพลังงานของกลองคอนขางจะขึ้นกับการใชงานและเงื่อนไขอื่นๆ
• เนื่องจากการทํางานตางๆตอไปนี้ใชพลังงานอยางมาก ถึงแมจะไมมีการถายภาพ แบตเตอรี่ก็จะหมด
เร็ว

• ใชซูม บอยๆ
• ทําการปรับโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ โดยกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งในโหมดถายภาพ
• แสดงภาพบนหนาจอเปนระยะเวลานาน
• เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพ

• ในกรณีที่ใชแบตเตอรี่ที่มีประจุไมเต็ม กลองอาจจะดับไปโดยไมไดแสดงคําเตือนแบตเตอรี่เหลือนอย
• ณ เวลาที่ซื้อ แบตเตอรี่ไมไดถูกชารจมาเต็ม ใหทําการชารจแบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจที่ใหมาดวย
กอนใชงาน

• ระยะเวลาชารจปกติดวยอุปกรณชารจที่ใหมาดวย คือ ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (คาประมาณ)
• อยาพยายามใชอุปกรณชารจที่ไมไดถูกออกแบบมาใหใชงานกับแบตเตอรี่ที่ใหมาดวย หรือใช
แบตเตอรี่ที่ไมไดถูกออกแบบมาใหใชกับอุปกรณชารจที่ใหมาดวย

# ขอควรระวัง
• การใชแบตเตอรี่ผิดชนิด อาจเสี่ยงตอการระเบิดได
• กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวโดยปฏิบัติตามคําแนะนําใน "ขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่" (หนา 113)

การใชงานอุปกรณชารจของทานในตางประเทศ
• อุปกรณชารจสามารถใชงานไดกับแหลงจายไฟฟาตามบานท่ัวไปเกือบทั้งหมดที่มีแรงดันไฟฟา 

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

• อยาใชตัวแปลงไฟสําหรับเดินทางท่ีมีจําหนายทั่วไป เนื่องจากอุปกรณชารจอาจจะทํางานผิดพลาดได
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การใชงานการด

การดท่ีใชงานไดกับกลองนี้
คูมือเลมนี้เรียกอุปกรณบันทึกขอมูลตางๆรวมกันวา "การด" การด
หนวยความจํา SD ชนิดตอไปนี้ (มีจําหนายทั่วไป) สามารถใชกับกลองนี้
ได: SD, SDHC, SDXC และ Eye-Fi สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต 
Olympus

 สวิตชปองกันการเขียนการด SD
ตัวการด SD มีสวิตชปองกันการเขียน ถาหากทานตั้งสวิตชไปทางดาน "LOCK" 
ทานจะไมสามารถเขียนขอมูลลงในการด ลบขอมูล หรือทําการฟอรแมต เลื่อน
สวิตชกลับไปที่ตําแหนงปลดล็อคเพื่อทําการเขียน

LOCK

# ขอ ควร ระวัง
• ขอมูลในการดจะไมถูกลบอยางหมดจด ถึงแมจะทําการฟอรแมตการดหรือลบขอมูลออกแลว เมื่อทิ้ง
การด ใหทําลายการดเสีย เพื่อปองกันขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล

• ใชการด Eye-Fi ใหตรงตามกฎหมายและขอบังคับของประเทศที่นํากลองไปใชงาน ถอดการด Eye-Fi 
ออกจากกลองหรือปดใชงานฟงกชั่นของการดขณะอยูบนเครื่องบินหรือในสถานท่ีอื่นๆ ซึ่งหามการ
ใชงานฟงกชั่นนี้ g [Eye-Fi] (หนา 76)

• การด Eye-Fi อาจรอนขึ้นขณะใชงาน
• แบตเตอรี่อาจหมดเร็วขึ้นขณะใชการด Eye-Fi 
• กลองอาจทํางานชาลงขณะใชการด Eye-Fi
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โหมดการบันทึกและขนาดไฟล/จํานวนภาพน่ิงที่สามารถจัดเก็บได
ขนาด ไฟล ใน ตาราง เปน เพียง คา ประมาณ สําหรับ ไฟล ที่ มี อัตราสวน มุม ภาพ 4:3

โหมด 
บันทึก

จํานวนพิกเซล 
(นับพิกเซล) การบีบอัด ฟ อรแมท 

ของ ไฟล ขนาดไฟล (MB)

จํานวน ภาพ ที่ ยัง คง 
สามารถ จัด เก็บ ได

การด*1

RAW

3968×2976

— ORF ประมาณ 18.5 190

YSF 1/2.7

JPEG

ประมาณ 8.8 420

YF 1/4 ประมาณ 6.1 600

YN 1/8 ประมาณ 3.3 1,320

YB 1/12 ประมาณ 2.3 1,960

XSF

3200×2400

1/2.7 ประมาณ 5.9 620

XF 1/4 ประมาณ 4.2 1,020

XN 1/8 ประมาณ 2.3 2,030

XB 1/12 ประมาณ 1.7 2,970

XSF

2560×1920

1/2.7 ประมาณ 4.0 1,080

XF 1/4 ประมาณ 2.8 1,580

XN 1/8 ประมาณ 1.7 3,120

XB 1/12 ประมาณ 1.3 4,520

XSF

1920×1440

1/2.7 ประมาณ 2.0 1,900

XF 1/4 ประมาณ 1.4 2,770

XN 1/8 ประมาณ 0.7 5,300

XB 1/12 ประมาณ 0.5 7,620

XSF

1600×1200

1/2.7 ประมาณ 1.4 2,710

XF 1/4 ประมาณ 1.0 3,930

XN 1/8 ประมาณ 0.5 7,620

XB 1/12 ประมาณ 0.3 10,170

WSF

1280×960

1/2.7 ประมาณ 0.9 4,060

WF 1/4 ประมาณ 0.6 5,810

WN 1/8 ประมาณ 0.3 11,090

WB 1/12 ประมาณ 0.3 15,250

WSF

1024×768

1/2.7 ประมาณ 0.6 6,100

WF 1/4 ประมาณ 0.4 8,710

WN 1/8 ประมาณ 0.2 15,250

WB 1/12 ประมาณ 0.2 20,340

WSF

640×480

1/2.7 ประมาณ 0.3 13,560

WF 1/4 ประมาณ 0.2 20,340

WN 1/8 ประมาณ 0.1 30,510

WB 1/12 ประมาณ 0.1 40,680

*1 ถือวา เปน การด SD ขนาด 4GB

# ขอ ควร ระวัง
• จํานวน ภาพ ที่ เหลือ อาจ มี การ เปลี่ยนแปลง ไป ตาม วัตถุ การ จอง หรือ ไม จอง พิมพ และ ปจจัย อื่นๆ ใน บาง 
กรณี จํานวน ภาพ ที่ เหลือ อยู ปรากฏ บน หนา จอ จะ ไม เปลี่ยนแปลง แม กระทั่ง เมื่อ ทาน ถาย ภาพ หรือ ลบ 
ภาพ ที่ เก็บ ไว

• ขนาด ไฟล ที่แท จริง จะ แตก ตาง ไป ตาม วัตถุ
• จํานวน สูงสุด ของ ภาพ ที่ สามารถ จัด เก็บ ได ถูก แสดง บน หนา จอ เปน 9999 ภาพ
• สําหรับ เวลา ใน การ บันทึก สําหรับ ภาพ เคลื่อนไหว ดู ที่ เว็บไซต ของ Olympus
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เมนูทําเนียบ
*1: สามารถ เพิ่ม ไป ยัง [ตั้ง คา โหมด กําหนด เอง]
*2: สามารถ เรียก คืน คา ตั้ง ตน ได โดย การ เลือก [ทั้งหมด] เพื่อ [รีเซ็ต]
*3: สามารถ เรียก คืน คา ตั้ง ตน ได โดย การ เลือก [พื้น ฐาน] เพื่อ [รีเซ็ต]

I เมนูถายภาพ 1/J เมนูถายภาพ 2

แถบ ฟงกชั่น คาต้ังตน *1 *2 *3 g
I ตั้งคาการด ลบทั้งหมด/ยกเลิก 47

รีเซ็ต/ตั้งคาโหมดกําหนดเอง ไมใช 47
โหมดถายภาพ ―    33

K
ภาพนิ่ง YN

   36
ภาพเคลื่อนไหว Full HD

มุมมองภาพ 4:3    36
 J j/Y o    50

ปองกันภาพสั่น เปด    33

ถายครอม

AE BKT ปด

  

51

WB BKT
A – B

ปด 51
G – M

FL BKT ปด 52
ISO BKT ปด 52
ART BKT ปด 52

#RC Mode ปด    53
# ซิงค # ซิงค 1    53
1 ปด    53

การตั้งคาชวงเวลา

เฟรม 999

   53
เวลารอเริ่มตน 00:00:01
ชวงเวลา 00:00:01
ภาพเคลื่อนไหว
แบบคั่นเวลา

ปด

q เมนู แสดง ภาพ

แถบ ฟงกชั่น คาต้ังตน *1 *2 *3 g
q

L

เริ่ม เริ่ม

56

BGM Cosmic  

เอฟเฟค คาปกติ  

สไลด ทั้งหมด  

ชวงแสดงภาพนิ่ง 3 วินาที  

ชวงแสดงภาพ สั้น  

R เปด   58

แกไข เลือก ภาพ
แกไขภาพ RAW ― 58
แกไข JPEG ― 58
R ― 59

< ― 85
ลบคาปองกัน ― 59
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน ― 59, 62
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d เมนูต้ังคา

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

60

เวลาโลก บาน/ที่อื่น
W * ―
i j ±0, k ±0, Natural 

ดูภาพบันทึก 2 วินาที   

เฟริมแวร ―

การตั้งคา 
Wi-Fi

การตั้งคาเชื่อมตอ Wi-Fi สวนบุคคล 

รหัสผานสวนตัว ―

รีเซ็ตคําสั่งแบงปน ―

รีเซ็ตการตั้งคา Wi-Fi ―
ปด ―

* การ ตั้ง คา แตก ตาง กัน ไป โดย ขึ้น อยู กับ ภูมิภาค ที่ ซื้อ กลอง

c เมนู ที่ กําหนด เอง

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

AF โหมด ภาพนิ่ง S-AF   

70

AF พื้นที่ o   

P ตั้งคาปกติ o   

AF แสงไฟ เปด   

I โฟกัสใบหนา ปดโฟกัสใบหนา  

MF ชวยปรับ ขยาย เปด
 

พีคกิ้ง ปด
S ปุม/แปนหมุน/คันโยก

ฟงกชันปุม

U ฟงกชั่น ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร
  

70

V ฟงกชั่น โหมด IS
R ฟงกชั่น การถายภาพเคลื่อนไหว   

I ฟงกชั่น #   

G ฟงกชั่น j/Y   

ปรับ ฟง กชั่น

P j: Ps  j: F

 

A j: FNo. j: F
S j: ชัตเตอร  j: F
M j:  ชัตเตอร j: FNo.
P j: Ps j: F
SCN j: การสลับโหมด j: F
ART j: การสลับโหมด j: F
เมนู j: B j: A/คา 
q j: GU  j: กอน/ถัดไป

 L ฟงกชันคันปรับ MF   

ชี้คาที่ปรับ

คารับแสง b

 
เมนู c
MF b
ซูม b
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แถบ ฟงกชั่น คาต้ังตน *1 *2 *3 g
c S q เปดกลอง ใช   

70 ความเร็วซูม ตํ่า  

สเตปซูม c ปด
  

b ปด
T การเชื่อมตอ/เสียง

HDMI
HDMI Out 1080i 

71

ควบคุมHDMI ปด 

วีดีโอเอาท ―
8 เสียงเตือน เปด

ปรับเสียง 3  

โหมด USB อัตโนมัติ  

U การแสดงผล

G/ตั้งคา 
คําแนะนํา

q คําแนะนํา

H ภาพเทานั้น
H ทั้งหมด
I u
I ไฮไลท&เงา

  

72

LV-Info

H u
I ไฮไลท&เงา
I ระดับการปรับ 1
I ระดับการปรับ 2
H ภาพเทานั้น

 

G การตั้งคา
I  A
I  B
H C

 

แสดงเสนตาราง ปด  

Kตั้งคา
ควบคุม

iAUTO
H Live Guide
I  Live Control
I  Live SCP

 

P/A/S/M
H Live Control
I  Live SCP  

ART
H เมนูภาพพิเศษ
I  Live Control
I  Live SCP

 

SCN
H เมนู Scene
I  Live Control
I  Live SCP
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แถบ ฟงกชั่น คาต้ังตน *1 *2 *3 g
c U

ตั้งคาโหมดภาพ

H i-Enhance
H Vivid
H Muted
H Portrait
H โมโนโทน
H ภาพนุ่ม
H สีซีดจาง
H โทนแสงออน
H ภาพเกรนแตก
H กลองรูเข็ม
H ไดโอรามา
H ครอสโปรเซส
H ซีเปยนุม
H โทนสีเกินจริง
H คียไลน

 

72

การ ตั้ง คา ฮิ 
ส โต แก รม

ไฮไลท 255
  

เงา 0

Live View Boost ปด   

Sleep 1 min   

การแสดงความยาวโฟกัส การขยาย   

V Exp/p/ISO

วัดคา p   

73

P+วัดแสง ปด   

ลดนอยส อัตโนมัติ   

ฟลเตอรนอยส มาตรฐาน   

ISO อัตโนมัติ   

เซ็ท ISO อัตโนมัติ คาสูงสุด: 1600
คาตั้งตน: 100   

ตั้งเวลา Bulb 15 min   

W # ตั้งคาเอง

# คาชาสุด 1/30   
73

w+F ปด   

X K/สี/WB

WB อัตโนมัต   

74

ทั้งหมด 
>

ตั้งทั้งหมด A : ±0, G : ±0  

ลบคาทั้งหมด ไมใช 

W ใชแสงสีอุน เปด   

#+WB ปด   

สีซีเปย sRGB   

K ตั้งคา

K1: YF

  
K2: YN

K3: XN

K4: WN

นับพิกเซล
Xiddle 2560×1920

  
Wmall 1280×960
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แถบ ฟงกชั่น คาต้ังตน *1 *2 *3 g
c Y บันทึก

ชื่อไฟล รีเซ็ต 

75

แกไขชื่อ
ไฟล

sRGB
ปด Adobe RGB

การตั้ง dpi 350

ตั้งคา
ลิขสิทธิ์

ขอมูลลิขสิทธิ์ ปด 

ชื่อศิลปน —
ชื่อลิขสิทธิ์ —

Z ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว R เปด   

75ลดเสียงลม ปด   

ระดับเสียงบันทึก คาปกติ  

b K ยูทิลิตี้

พิกเซลแมบปง —

76

ปรับ คา รับ 
แสง

p
±0  J

5

ระดับการปรับ รีเซ็ต 

ตั้งคาหนาจอสัมผัส เปด 

Eye-Fi เปด   

m/ft * m

ปรับ EVF
ความสวาง EVF 
อัตโนมัติ เปด

ปรับ EVF j ±0, k ±0

เปลี่ยนเปน EVF อัตโนมัติ เปด 

ขณะวัดแสง " ปด  

* ปรากฏ ขึ้น เมื่อ มี การ เลือก MF
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รายชื่อของการต้ังคาที่มีอยูในโหมดการถายภาพน่ิง

A P/A/S/M C1/C2 P
มาตรฐาน กรอบ

F ―   ― ―

ไฮไลท&เงา ―   ― ―

โหมด IS     

โหมดถายภาพ ―   ― ―

WB    

j/Y *1   ― ―

มุมภาพ    ― ―

K คุณภาพของภาพ     

n คุณภาพของภาพ *1  

# *1 *1   

w ―    

วัดคา ―   ― ―

AF โหมด    *1 *1

ISO ― *1   

I โฟกัสใบหนา ―   ― ―

การตั้งคาฟลเตอร ND ―    

ภาพเคลื่อนไหว R   

ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร    ― ―

1     

*1 ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถตั้งคาได
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รายชื่อของการต้ังคา SCN

O P L a J G U R T s ( 0 g

F ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―

ไฮไลท&เงา ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―

โหมด IS             

โหมดถายภาพ ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―

WB ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―

j/Y *1 *1 *1 ― *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

มุมภาพ          ―   

K คุณภาพของภาพ  *1        *1   

n คุณภาพของภาพ *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

# *1 *1 ― *1 *1 ― *1 ― ― ― ― *1 *1

w ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―

วัดคา ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AF โหมด ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ―

ISO ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―

I โฟกัสใบหนา         ― ―   

การตั้งคาฟลเตอร ND ― ― ―  ― ― ― ― ―  ― ― ―

ภาพเคลื่อนไหว R             

ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร             

1             

*1 ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถตั้งคาได
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รายการต้ังคา ART

ปอปอารต ภาพนุม สีซีดจาง โทนแสงออน ภาพเกรนแตก กลองรูเข็ม
F      

ไฮไลท&เงา      

โหมด IS      

โหมดถายภาพ ― ― ― ― ― ―
WB      

j/Y *1 *1 *1 *1 *1 *1
มุมภาพ      

K คุณภาพของภาพ      

n คุณภาพของภาพ *1 *1 *1 *1 *1 *1

#      

w      

วัดคา      

AF โหมด      

ISO      

I โฟกัสใบหนา      

การตั้งคาฟลเตอร ND      

ภาพเคลื่อนไหว R      

ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร      

1      

ไดโอรามา ครอสโปรเซส ซีเปยนุม โทนสีเกินจริง คียไลน
F     

ไฮไลท&เงา     

โหมด IS     

โหมดถายภาพ ― ― ― ― ―
WB     

j/Y *1 *1 *1 *1 *1
มุมภาพ     

K คุณภาพของภาพ     

n คุณภาพของภาพ *1 *1 *1 *1 *1

#     

w     

วัดคา     

AF โหมด     

ISO     

I โฟกัสใบหนา     

การตั้งคาฟลเตอร ND     

ภาพเคลื่อนไหว R     

ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร     

1     

*1 ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถตั้งคาได
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ขอมูลจําเพาะ

ตัว กลอง
ประเภทของผลิตภัณฑ
ประเภทของผลิตภัณฑ กลองดิจิตอลคอมแพ็ค
อุปกรณรับภาพ
ประเภทของผลิตภัณฑ เซ็นเซอร CMOS 1/1.7"
จํานวนของพิกเซล ประมาณ 12,000,000 พิกเซล
อัตราสวนมุมภาพ 1.33 (4:3)

ชองมองภาพ
ชนิด ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกสที่มีเซ็นเซอรตา

จํานวนพิกเซล 1,440,000 จุด

กําลังขยาย 100%

ระยะมองภาพ ประมาณ 18.0 มม. (–1 ม.-1)
หนาจอ
ประเภทของผลิตภัณฑ จอสี 3.0” TFT LCD, จอสัมผัส
จํานวนพิกเซลรวม ประมาณ 1,040,000 จุด (อัตราสวนมุมภาพ 3 : 2)

เลนส
เลนส Olympus 6.0 ถึง 64.3 มม. f2.8 (เทากับ 28 ถึง 300 มม. บนฟลม 35 มม.)

ฟลเตอร ND
ความสมดุล 3EV

ชัตเตอร
ความเร็วชัตเตอร 1/2000 - 60 วินาที, ถายภาพ bulb

ชวงการถาย

0.1 เมตร ถึง  (W), 0.8 เมตร ถึง  (T) (ปกติ/มาโคร)
0.05 เมรตร ถึง 0.6 m (โหมดซุปเปอรมาโคร)

โฟกัสอัตโนมัติ
ประเภทของผลิตภัณฑ ระบบตรวจจับความตางสีของภาพ
จุดโฟกัส สูงสุด 35 จุด
การควบคุมการรับแสง
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL (วัดแสงภาพ)

ระบบวัด ESP/การวัดแสงเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ศูนยกลาง/การวัดแสงเฉพาะจุด/การวัดแสง
เปาหมายที่เลือก

ชวงวัดแสง EV–3 - 17 (ระบบวัด ESP/การวัดแสงเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ศูนยกลาง/การวัดแสงเฉพาะจุด)
ความไวแสง ISO 100 - 12800 (ขั้น 1/3 EV)
การชดเชยแสง ±3 EV (ขั้น 1/3 EV)
สมดุลแสงขาว
การตั้งคาโหมด อัตโนมัติ/WB ที่ตั้งไวลวงหนา (6 การตั้งคา)/WB กําหนดเอง/WB สัมผัสเดียว
การบันทึก
หนวยความจํา SD/SDHC/SDXC (รองรับ UHS-I), การด Eye-Fi
ระบบการบันทึก การบันทึกภาพดิจิตอล JPEG (ตามกฎการออกแบบสําหรับระบบไฟลของกลอง (DCF)), 

ขอมูล RAW
มาตรฐาน ที่ สามารถ ใช งาน ได Exif 2.3, รูปแบบคําสั่งพิมพดิจิตอล (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
เสียงกับภาพนิ่ง รูปแบบคลื่น
ภาพเคลื่อนไหว MOV(MPEG-4 AVC/H.264)/AVI Motion JPEG
เสียง PCM 48kHz
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ดูภาพ
รูปแบบการแสดงผล ดูภาพแบบเฟรมเดียว/ดูภาพใกล/แสดงดัชนี

ขั้วตอภายนอก
ขั้วตอหลายขั้ว (ชองตอ USB, หัวตอ AV)/ขั้วตอ HDMI แบบไมโคร (ชนิด D)

ระบบปฏิทินอัตโนมัติ
2000 ถึง 2099

แหลงจายไฟ
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Olympus (BLS-5)

ขนาด/นํ้าหนัก
ขนาด 116.2 มม. (กวาง) × 87 มม. (สูง) × 56.5 มม. (ไมรวมสวนยื่น)
นํ้าหนัก ประมาณ 402 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา)
สภาพแวดลอมในการทํางาน
อุณหภูมิ 0 °C - 40 °C (การทํางาน)/ – 20 °C - 60 °C (เก็บขอมูล)
ความชื้น 30% - 90% (การทํางาน)/10% - 90% (เก็บขอมูล)

 ■ แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน
หมายเลขรุน BLS-5
ชนิดของผลิตภัณฑ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชารจใหมได
แรงดันปกติ DC 7.2 V
ความจุปกติ 1150 mAh
จํานวนครั้งของการชารจ
และคลายประจุ

ประมาณ 500 ครั้ง (ขึ้นกับเงื่อนไขการใชงาน)

อุณหภูมิโดยรอบ 0 °C - 40 °C (ขณะชารจ)
ขนาด ประมาณ 35.5 มม. (กวาง) × 12.8 มม. (สูง) × 55 มม. (หนา)
นํ้าหนัก ประมาณ 44 กรัม

 ■ เคร่ืองชารจแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน
หมายเลขรุน BCS-5
พิกัดขาเขา AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)
พิกัดขาออก DC 8.35 V, 400 mA
ระยะเวลาชารจ ประมาณ 3.5 ชั่วโมง (อุณหภูมิหอง)
อุณหภูมิโดยรอบ 0 °C - 40 °C (ใชงาน)/

–20 °C - 60 °C (จัดเก็บ)
ขนาด ประมาณ 62 มม. (กวาง) × 38 มม. (สูง) × 83 มม. (หนา)
นํ้าหนัก 
(ไมรวมสายไฟ AC)

ประมาณ 70 กรัม 

• สายไฟ AC ที่ใหมากับอุปกรณนี้ สําหรับใชงานกับอุปกรณนี้เทานั้น ไมควรนําไปใชงานกับอุปกรณอื่น 
อยาใชสายไฟของอุปกรณอื่น กับอุปกรณนี้

อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลจําเพาะโดยที่ผูผลิตไมมีหนาที่ตองแจงหรือเตือน

HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia 
Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
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14
ขอควรระวัง

เสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต
หามเปด

ขอควรระวัง: เพื่อ ลด ความ เสี่ยง ตอการ เกิด ไฟฟาชอต หาม ถอด 
ฝาดาน หนา (หรือ ดาน หลัง) ออก 

ไมมี ชิ้น สวน ที่ ผูใชสา มา รถซอม แซม เอง ไดอยูภายใน 
ใหชาง ของ OLYMPUS ที่ ไดรับ การ รับ รอง เปนผูใหบริการ

เครื่องหมาย อัศเจรียใน กรอบ สามเหลี่ยม จะ เตือน 
ใหทราบ ถึง คํา แนะ นํา ใน การ ใชงาน และ การ ดูแล 
รักษา ที่ สําคัญ ใน เอก สาร ที่ ใหมา พรอม กับ ผลิตภัณฑ

อันตราย ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใต
สัญลักษณนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือ
ถึงเสียชีวิตได

คําเตือน ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใต
สัญลักษณนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บ หรือ
ถึงเสียชีวิตได

ขอควรระวัง ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขาง
ใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บเล็กนอย
อุปกรณเสียหาย หรืออาจสูญเสียขอมูลที่มีคาได

คําเตือน!
เพื่อหลีกเลี่ยงความเส่ียงตอการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาชอต 
หามถอดแยกช้ินสวน หามไมใหโดนนํ้า และหามใชงานใน
สภาพแวดลอมที่มีความช้ืนสูง

ข้อควรระวังทัั่วไปข้อควรระวังทัั่วไป
อานคํา แนะ นํา ทั้งหมด — กอนใชงาน ผลิตภัณฑ ใหอานคํา แนะ นํา
ใน การ ใชงาน ทั้งหมด  เก็บ คูมือ การ ใชงาน และ เอกสาร ทั้งหมด เพื่อ
ใชอา งอิง ใน อนาคต

การ ทํา ความ สะอาด — ถอด ปลั๊ก ผลิตภัณฑนี้ ออก จา กชอง เสียบ ปลั๊ก 
ไฟ  กอ นทํา ความ สะอาด เสมอ  ใชเฉ พาะผา ชื้น ใน การ ทํา ความ 
สะอาด เทา นั้น หามใชนํายาทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรือ
สเปรยทุกช นิด รวม ทั้ง สารละลาย อิน ทรียทุก ชนิด เพื่อ ทํา ความ 
สะอาด ผลิตภัณฑนี้ 

อุ ปก รณเสริม — เพื่อ ความ ปลอดภัย และ เพื่อ หลีก เลี่ยง ความ เสีย หาย 
ที่อาจ เกิด กับ ผลิตภัณฑ ใหใชเฉพาะ อุ ปก รณเสริม ที่ แนะ นํา โดย 
Olympus เทา นั้น

้ํา  และ ความช้ืน — สําห รับ ขอ ควร ระวัง เกี่ยว กับ ผลิตภัณฑที่ ไดรับ การ
ออก แบบ ใหใชงาน ไดใน ทุก สภาพ อากาศ ใหอานสวน ที่ เกี่ยว กับ 
ความทน ทาน ตอสภ า พอา กาศ 

สถาน ที่ ต้ัง — เพื่อ หลีก เลี่ยง ความ เสีย หาย ที่ อาจ เกิด กับ ผลิตภัณฑ 
ใหยึด ผลิตภัณฑอยาง ปลอด ภัย ดวย ขา ตั้ง กลอง แทน ยึด หรือ 
โครง ยึดที่ มั่นคง 

แหลงพลังงาน — เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้เขากับแหลงพลังงานที่ระบุไว
บนฉลากของผลิตภัณฑเทานั้น

วัตถุ แปลก ปลอม — เพื่อ หลีก เลี่ยง ไมใหไดรับ บาด เจ็บ หาม ใสวัตถุ ที่
เปน โลหะ ลง ใน ผลิตภัณฑ 

ความ รอน — หามใชหรือ เก็บ ผลิตภัณฑนี้ ไวใกลกับ แหลง พลังงาน
ความ รอน ใด ๆ เชน หมอนํา เครื่อง ทํา ความ รอน เตาไฟ หรือ อุ ปก 
รณหรือ เครื่อง ใชไฟฟาใด ๆ ที่ กอใหเกิด ความ รอน รวม ถึง สเตอริโอ
แอมป ลิ ไฟ เอ อร 

 อันตราย

 วิธีการใชแบตเตอร่ี
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่สําคัญเหลานี้เพื่อปองกัน
ไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม รอนเกินไป ไหม ระเบิด หรือเกิดไฟฟาชอต
หรือไฟไหมได

 • กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับ 
Olympus ชารจแบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจที่ระบุ อยาใช
อุปกรณชารจอื่นๆ
 • อยาเผา หรือทําแบตเตอรี่ใหรอน ดวยเตาไมโครเวฟ เตาไฟฟา หรือ
ในภาชนะความดัน ฯลฯ
 • อยาวางกลองไวบนหรือใกลอุปกรณที่ปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา
อาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ไหม หรือระเบิดได

 • อยาตอขั้วสัมผัสเขาดวยกัน ดวยวัตถุโลหะใดๆ

 • ใชความระวังเมื่อพกพาหรือเก็บแบตเตอรี่ เพื่อปองกันไมใหสัมผัส
กับวัตถุโลหะใดๆ เชน เครื่องประดับ เข็มหมุด ซิป กุญแจ ฯลฯ

การลัดวงจรอาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ระเบิด หรือไหม ซึ่งทําให

ทานเกิดแผลไหมหรือไดรับบาดเจ็บได

 • หามเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแสงแดดสองถึงโดยตรง หรือมีอุณหภูมิสูง 
เชน ในรถยนตที่รอน อยูใกลกับแหลงกําเนิดความรอน ฯลฯ

 • เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม หรือขั้วแบตเตอรี่เสียหาย

ใหปฏิบัตตามคําแนะนําทั้งหมดในวิธีการใชงานแบตเตอรี่

อยางระมัดระวัง หามพยายามถอด ประกอบแบตเตอรี่ หรือ

ทําการดัดแปลงใดๆ เชน บัดกรี ฯลฯ

 • ถาของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางตาดวยนํ้าเย็น
ที่สะอาดทันที และใหไปพบแพทยทันที

 • หากคุณไมสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองได ใหติดตอตัวแทน
ที่ไดรับการแตงตั้งหรือศูนยบริการ หามถอดแบตเตอรี่โดยใชแรง 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายนอกกับแบตเตอรี่ (รอยขีดขวน ฯ)

อาจทําใหเกิดความรอน หรือการระเบิดได

 • เก็บแบตเตอรี่ใหพนจากมือเด็กเล็กและสัตวเลี้ยงเสมอ ถาเด็กกลืน

แบตเตอรี่โดยไมตั้งใจ ใหไปพบแพทยทันที

ขอควรระวังในเรื่องความปลอดภัย
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 คําเตือน

การถือกลอง
 • หามใชกลองใกลกับบริเวณท่ีมีแกสซึ่งติดไฟ หรือระเบิด
ไดงาย
 • หามใชหรือเก็บกลองในสถานที่มีฝุนละอองหรือมีความช้ืน
 • หามยิงแฟลชและไฟ LED (รวมทั้งแสงไฟชวยโฟกัส) เขาหา
คน (ทารก เด็กเล็ก ฯลฯ) ในระยะใกลั

 • กลองตองอยูหางจากผิวหนาของวัตถุตัวแบบ อยางนอย 1 เมตร 
การยิงแฟลชในระยะใกลกับดวงตาคนมากเกินไป อาจทําให
มองไมเห็นชั่วขณะ

 • หามใชกลองมองแสงอาทิตยหรอืแสงจาอื่นๆ
 • ใหเด็กเล็ก, ทารกอยูหางจากกลอง

 • ใชและเก็บกลองใหพนจากมือเด็กเล็กและทารกเสมอ เพื่อปองกัน
เหตุอันตรายตอไปนี้ ซึ่งอาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง:

 • ติดพันกับสายคลองกลอง ทําใหสายรัดคอได
 • กลืนแบตเตอรี่ การด หรือชิ้นสวนเล็กอื่นๆ โดยไมไดตั้งใจ
 • ยิงแฟลชไปที่ดวงตาของเด็กเองหรือตาเด็กคนอื่นๆ โดยไมได
ตั้งใจ
 • ไดรับบาดเจ็บจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ของกลอง โดยไมไดตั้งใจ

 • ใชการดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC หรือการด Eye-Fi 
เทานั้น หามใชการดประเภทอ่ืน
ถาหากทานเสียบการดชนิดอื่นลงในกลองโดยบังเอิญ ใหติดตอ
ตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต อยาพยายาม
ออกแรงดึงการดออก
 • หากทานสังเกตเห็นวาอุปกรณชารจมีควันออก มา รอน หรือ
มีเสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปกติใหหยุดใชงานทันที ถอดปลั้ก
อุปกรณชารจออกจากเตารับ แลวติดตอผูแทนจําหนายหรือ 
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
 • หามใชมือบังแฟลช ขณะยิงแฟลช

วิธีการใชแบตเตอร่ี
 • เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงตลอดเวลา
 • เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม รอนเกินไป หรือเกิดไฟไหมหรือ
ระเบิด ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่แนะนําใหใชกับผลิตภัณฑนี้เทานั้น
 • ใสแบตเตอรี่อยางระมัดระวังตามที่อธิบายในคําแนะนําการใชงาน
 • ถาชารจแบตเตอรี่ไมเต็มภายในระยะเวลาที่ระบุไว ใหหยุดชารจและ
หามใชแบตเตอรี่ดังกลาว
 • อยาใชแบตเตอรี่ที่มีรอยขีดขวนหรือเคสดานนอกเสียหาย และ
อยาขูดขีดแบตเตอรี่
 • อยาใหแบตเตอรี่ถูกกระแทกอยางรุนแรง หรือ สั่นสะเทือนติดตอกัน
เปนเวลานานจากการตกหลนหรือถูกทุบตี 
เพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด รอนจัด หรือไหมได
 • ถาหากแบตเตอรี่รั่ว มีกลิ่นแปลก เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูป หรือ
มีลักษณะผิดปกติใดๆ ขณะใชงาน ใหหยุดใชงานกลอง และ
วางใหหางจากเปลวไฟทันที
 • ถาของเหลวจากแบตเตอรี่รั่วซึมมาโดนเสื้อผาหรือผิวหนัง ใหถอด
เสื้อผา และลางบริเวณนั้นดวยนํ้าเย็นสะอาดทันที ถาของเหลวทําให
ผิวหนังไหม ใหไปพบแพทยทันที

 การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย
 • ปดสวิตชกลองเม่ืออยูในโรงพยาบาลและสถานที่ที่มีอุปกรณ
การแพทย

การปลอยรังสีจากกลองอาจสงผลใหอุปกรณการแพทยทํางาน

ผิดปกติจนเกิดอุบัติเหตุได

 • ปดสวิตชกลองเม่ือโดยสารเคร่ืองบิน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจ เปนอุปสรรค

ตอความปลอดภัยของเครื่องบินได

 ข้อควรระวัง

การถือกลอง
 • หยุดใชกลองทันที ถาสังเกตวามีกลิ่น เสียง หรือควันรอบๆ ที่ผิดปกติ

 • หามถอดแบตเตอรี่ออกโดยใชมือเปลา เนื่องจากอาจทําใหเกิด
ไฟลวกมือได

 • อยาถือหรือใชงานกลองดวยมือเปยก
อาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ระเบิด ไหม ไฟฟาชอต หรือ
การทํางานผิดปกติได
 • ระมัดระวังสายคลองเมื่อถือกลอง สายคลองอาจเกี่ยวกับวัตถุที่ยื่น
ออกมาไดงาย และอาจทําใหเกิดความเสียหายรุนแรง
 • หามทิ้งกลองไวในสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุณหภูมิสูงมากได

 • การกระทําดังกลาวอาจทําใหชิ้นสวนสึกหรอ และในบาง
สถานการณอาจทําใหกลองติดไฟได อยาใชอุปกรณชารจ
หากถูกปดคลุมอยู (เชน ผาหม) เนื่องจากอาจทําใหมีความรอน
จัด และเกิดไฟไหมได

 • ถือกลองดวยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการไหมที่
อุณหภูมิต่ํา

 • กลองประกอบไปดวยชิ้นสวนท่ีเปนโลหะ หากมีความรอนสูง
เกินไป อาจทําใหเกิดการไหมที่อุณหภูมิตํ่าได ใหเอาใจใสกับ
สิ่งตอไปนี้:

 • เมื่อใชงานเปนระยะเวลานานกลองจะรอน ถาถือกลองในชวงนี้ 
อาจทําใหเกิดการไหมที่อุณหภูมิตํ่าได
 • ในสถานท่ีซึ่งมีอุณหภูมิเย็นมาก อุณหภูมิของตัวกลองอาจลด
ตํ่าลงกวาอุณหภูมิแวดลอม ถาเปนไปไดใหสวมถุงมือเมื่อถือ
กลองในที่ที่มีอุณหภูมิเย็น

 • ผลิตภัณฑนี้ผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยีที่มีความแมนยําสูง และ
เพื่อเปนการรักษาประสิทธิภาพ หามทิ้งกลองไวในสถานท่ีระบุไว
ดานลาง ไมวาจะในระหวางการใชงานหรือวาเก็บรักษาก็ตาม:

 • สถานท่ีซึ่งมีอุณหภูมิและ/หรือมีความชื้นสูง หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แสงแดดสองโดยตรง ชายหาด
รถที่ล็อคอยู หรือใกลกับแหลงพลังงานความรอนอื่นๆ (เตาไฟ 
หมอนํ้า ฯลฯ) หรือเครื่องทําความชื้น
 • ในสภาพแวดลอมที่มีทรายหรือฝุนละออง
 • ใกลกับสิ่งที่เปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุที่ทําใหเกิดการระเบิด
 • ในสถานท่ีเปยก เชน หองนํ้าหรือกลางสายฝน เมื่อใชงาน
ผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบใหใชงานไดในทุกสภาพอากาศ 
ใหอานคูมือของผลิตภัณฑนั้นดวย
 • ในสถานท่ีซึ่งมีโอกาสเกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรง

 • หามทํากลองหลนหรือกระทบกระแทก หรือสั่นสะเทือนอยางรุนแรง
 • เมื่อยึดหรือถอดกลองออกจากขาตั้ง ใหปรับตําแหนงของกลอง
โดยจับที่หัวยึดขาตั้งกลอง หามบิดกลอง
 • ขณะสะพายกลอง ใหถอดอุปกรณเสริมที่ไมใชยี่หอ Olympus
ของแทออกใหหมด เชน ขาตั้งกลอง (แยกจําหนาย)
 • หามใชมือจับหนาสัมผัสไฟฟาของกลอง
 • หามทิ้งกลองโดยเล็งไปที่ดวงอาทิตยโดยตรง นี่อาจทําใหเลนสหรือ 
มานชัตเตอรเสียหาย ความผิดปกติของสี ภาพหลอกบนอุปกรณ
รับภาพ หรืออาจทําใหเกิดไฟลุกไหมได
 • หามดันหรือดึงเลนสอยางรุนแรง
 • ใหถอดแบตเตอรี่ออกกอนเก็บกลองโดยไมใชงานเปนระยะเวลานาน 
เลือกสถานที่เก็บที่เย็นและแหง เพื่อปองกันการเกิดการควบแนน
หรือ เชื้อราที่กอตัวขึ้นภายในกลอง หลังจากการเก็บใหทดสอบ
กลองโดยเปดกลองและกดปุมกดชัตเตอร เพื่อใหแนใจวากลอง
ทํางานเปนปกติ
 • กลองอาจจะทํางานผิดพลาดหากใชงานในสถานท่ีซึ่งมี
สนามแมเหล็ก/ สนามแมเหล็กไฟฟา คลื่นวิทยุ หรือไฟฟาแรงสูง
เชน ใกลเครื่องทีวี ไมโครเวฟ วิดีโอเกมส ลําโพงกําลังสูง
จอมอนิเตอรขนาดใหญ เสาสงสัญญาณโทรทัศน/วิทยุ หรือ
เสาไฟฟาแรงสูง ในกรณีเหลานี้ ใหปดและเปดสวิตชกลองอีกครั้ง
กอนใชงานตอ
 • ปฏิบัติตามขอจํากัดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีอธิบายในคูมือ
การใชงานของกลองเสมอ
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วิธีการใชแบตเตอร่ี
 • กอนใสแบตเตอรี่ ใหตรวจสอบแบตเตอรี่ดวยความระมัดระวังเสมอ
วามีรอยรั่ว เปลี่ยนสี บิดงอ หรือ ความผิดปกติใดๆ หรือไม
 • แบตเตอรี่อาจรอนในระหวางการใชงานเปนระยะเวลานาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงไมใหเกิดการไหม หามถอดแบตเตอรี่ทันทีหลังจาก
ใชกลอง
 • ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเสมอกอนเก็บกลอง โดยไมไดใชงาน
เปนระยะเวลานาน
 • เมื่อเก็บแบตเตอรี่ไวเปนเวลานานๆ เลือกที่ที่อุณหภูมิตํ่าเพื่อเก็บ
 • กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Olympus หนึ่งกอน ใชแบตเตอรี่
ของแทตามที่ระบุ การใชแบตเตอรี่ผิดชนิด อาจเสี่ยงตอการระเบิด
ได
 • อัตราการใชพลังงานของกลองจะตางกันไปขึ้นอยูกับวากลองใช
ฟงกชั่นใด
ในสภาวะตางๆ ดังที่อธิบายดานลางนี้ จะมีการใชพลังงานอยาง
ตอเนื่อง และแบตเตอรี่จะหมดลงอยางรวดเร็ว

 • ใชซูมบอยๆ
 • กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งบอยๆ ในโหมดถายภาพ ซึ่งทําให
โฟกัสอัตโนมัติทํางาน
 • แสดงภาพบนจอภาพเปนระยะเวลาติดตอกันนานๆ
 • เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ

 • การใชแบตเตอรี่ที่หมดแลวอาจทําใหกลองปด การทํางานโดยไมมี
การแสดงการเตือนระดับแบตเตอรี่ตํ่า
 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ Olympus ถูกออกแบบมาใหใชเฉพาะ
สําหรับกลองดิจิตอล Olympus อยาใชแบตเตอรี่กับอุปกรณอื่นๆ
 • ถาขั้วของแบตเตอรี่เปยกหรือมีคราบนํ้ามัน อาจทําใหไมสามารถ
จายไฟใหกับกลองได ใหเช็ดแบตเตอรี่ดวยผาแหงใหดีกอนใชงาน
 • ชารจแบตเตอรี่กอนเสมอเมื่อใชงานเปนครั้งแรก หรือเมื่อไมมี
การใชงานเปนระยะเวลานาน
 • เมื่อใชกลองดวยแบตเตอรี่ออนที่อุณหภูมิตํ่า พยายามเก็บกลองและ
แบตเตอรี่สํารองใหอุนที่สุดเทาที่เปนไปได แบตเตอรี่ที่หมดเมื่อใช
ที่อุณหภูมิ ตํ่าอาจใชงานตอไดอีก หลังจากที่ทําใหแบตเตอรี่อุน
ที่อุณหภูมิหอง
 • กอนเดินทางไกลและโดยเฉพาะกอนเดินทางไปตางประเทศ ใหซื้อ
แบตเตอรี่เพิ่มเติม แบตเตอรี่ที่แนะนําอาจหาซื้อไดยากในระหวาง
เดินทาง
 • โปรดนําแบตเตอรี่กลับมาใชใหมเพื่อชวยรักษาแหลงพลังงานของ
โลก เมื่อตองทิ้งแบตเตอรี่ที่เสีย ใหแนใจวาไดครอบปดขั้วของ
แบตเตอรี่แลวและใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ทองถิ่นเสมอ

 • อยาปลอยใหเด็กหรือสัตว/สัตวเลี้ยงเลนหรือถือแบตเตอร่ี 

(ปองกันพฤติกรรมที่เปนอันตราย เชน เลีย หยิบใสปาก หรือ

เค้ียว)

ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีแบบชาร์จซํ้า และ
เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีที่กําหนด

เราขอแนะนําใหทานใชแบตเตอรี่แบบชารจไดของแทเฉพาะที่

ออกแบบมาสําหรับ Olympus กับกลองตัวนี้เทานั้น

การใชแบตเตอรี่แบบชารจซํ้า และ/หรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ ที่ไมใช

ของแท อาจยังผลใหเกิดการบาดเจ็บกับบุคคล เนื่องดวยการรั่ว

ความรอน การเกิดไฟไหมหรือความเสียหายกับแบตเตอรี่ Olympus 

จะไมรับผิดชอบสําหรับอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการ

ใชแบตเตอรี่ และ/หรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ ที่ไมไดเปนอุปกรณเสริม

ของแทของ Olympus

จอภาพจอภาพ
 • หามกดจอภาพแรง ๆ มิฉะนั้นภาพอาจจะไมชัด ทําใหไมสามารถ
ดูภาพหรือทําใหจอภาพเสียหายได
 • อาจปรากฏแถบแสงที่ดานบนหรือลางของจอภาพ ซึ่งไมใช
สิ่งผิดปกติ
 • เมื่อใชกลองเล็งวัตถุตัวแบบในแนวทแยง ขอบภาพอาจปรากฏเปน
รูปซิกแซกบนจอภาพ ซึ่งไมใชสิ่งผิดปกติ และจะปรากฏนอยลง
ในโหมดดูภาพ
 • ในสถานท่ีมีอุณหภูมิตํ่า จอภาพอาจใชเวลาในการเปดนาน หรือสี
อาจเปลี่ยนไปชั่วคราว เมื่อใชกลองในสถานท่ีมีอากาศเย็นมาก
ขอแนะนําใหเก็บในท่ีอุนเปนครั้งคราว จอภาพที่แสดงภาพไมชัดเจน
อันเนื่องมาจากอุณหภูมิตํ่า จะกลับมาแสดงภาพชัดเจนอีกครั้ง
เมื่ออุณหภูมิปกติ 
 • จอภาพของผลิตภัณฑนี้ถูกผลิตขึ้นดวยความแมนยําสูง อยางไร
ก็ตาม อาจมีขอผิดพลาด หรือเดดพิกเซลบนจอภาพนี้ พิกเซล
เหลานี้ไมไดมีผลกับภาพที่ถายไวเนื่องดวยคุณลักษณะของจุดสี
และความสวางของสี ในบางมุมมองอาจมีความคลาดเคลื่อน
เมื่อมองจากมุมที่แตกตางกันแตไมไดเปนขอผิดพลาดในการทํางาน
ของผลิตภัฑณนี้ 

กฎหมายและประกาศอื่น ๆกฎหมายและประกาศอ่ืน ๆ
 • Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสียหายหรือ
ผลประโยชนใด ๆ ที่คาดหวังจากการใชผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวย
กฏหมายหรือ การเรียกรองใด ๆ จากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจาก
การใชงานผลิตภัณฑนี้อยางไมเหมาะสม
 • Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสียหายหรือ
ผลประโยชนใด ๆ ที่คาดหวังจากการใชผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวย
กฏหมายอันเนื่องมาจากการลบขอมูลภาพ

การปฏิเสธการรับประกันการปฏิเสธการรับประกัน
 • Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันไมวาโดยแจงหรือโดยนัย 
ตอหรือที่เกี่ยวของกับเนื้อหาใด ๆ ของวัสดุหรือซอฟตแวรที่เขียนขึ้น
เหลานี้ และไมวาในกรณีใด ๆ จะไมรับผิดชอบในการรับประกัน
โดยนัยตอความเปนสินคาหรือความเหมาะสมกับจุดประสงคเฉพาะ
ใด ๆ หรือความเสียหายตอเนื่อง โดยไมไดตั้งใจหรือโดยออม
(ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกําไร
ทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ และการสูญเสียขอมูลทางธุรกิจ) 
ที่เกิดขึ้นจากการใชงานหรือความไมสามารถใชงานของวัสดุหรือ
ซอฟตแวรหรืออุปกรณที่เขียนขึ้นเหลานี้ในบางประเทศจะไมอนุญาต
ใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัดของความรับผิดชอบใด ๆ สําหรับ
ความเสียหายตอเนื่องโดยไมไดตั้งใจ ดังนั้น ขอจํากัดขางตน
อาจไมสามารถใชกับทานได 
 • Olympus ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในคูมือนี้

คําเตือนคําเตือน
การถายภาพโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชวัสดุที่มีลิขสิทธิ์อาจเปน
การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวของ Olympus จะไมรับผิดชอบ
ตอการถายภาพที่ไมไดรับอนุญาต หรือการใชงานหรือการปฏิบัติอื่น ๆ 
ที่ละเมิดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์

การประกาศลิขสิทธิ์การประกาศลิขสิทธิ์
สงวนสิทธิ์ทั้งหมด หามนําสวนใด ๆ ของวัสดุที่เขียนขึ้นหรือ
ซอฟตแวรนี้ไปทําซํา หรือใชในรูปแบบใด ๆ หรือโดยจุดประสงคใด ๆ 
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางกลไก ซึ่งรวมถึงการถายสําเนาและ
การบันทึก หรือการใชระบบการจัดเก็บและเรียกดูขอมูลชนิดใด ๆ
ก็ตามโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Olympus กอน
จะไมรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการใชขอมูลที่อยูในวัสดุหรือ
ซอฟตแวรที่เขียนเหลานี้ หรือสําหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจาก
การใชขอมูลที่อยู ณ ที่นี้ Olympus ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะและเนื้อหาของเอกสารหรือซอฟตแวรนี้ โดยไมตอง
รับผิดชอบหรือแจงเตือนลวงหนา

สําหรับลูกค้าในประเทศไทยสําหรับลูกค้าในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้ สอดคลองกับขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
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เครืื่องหมายการคา้าเคร่ืืองหมายการคา้า

 • Microsoft และ Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation
 • Macintosh เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc.
 • โลโก SDXC เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC
 • Eye-Fi เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Eye-Fi, Inc.
 • Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

 • โลโก The Wi-Fi CERTIFIED เปน
เครื่องหมายรับรองของ Wi-Fi Alliance

 • Powered by ARCSOFT.
 • โลโก Apical เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Apical Limited

 • บริษัทและชื่อผลิตภัณฑฑอื่น ๆ ทั้งหมดเปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมายการคาของ
เจาของนั้น

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

ซอฟตแวร ใน กลอง รุน นี้ อาจ มี อยู ใน ซอฟตแวร จาก ผู ผลิต 
ราย อื่น ซอฟตแวรจาก ผู ผลิต ราย อื่น อาจ มี เงื่อนไข และ ขอ 
ตกลง ที่ กําหนด ขึ้น โดย เจาของ หรือผู ออก ใบ อนุญาต ของ 
ซอฟตแวร ดัง กลาว ที่ มี มา ให 
ขอ ตกลง และ ประกาศ ซอฟตแวร จาก ผู ผลิต ราย อื่น อาจ มี 
อยู ใน ไฟล PDF ประกาศซอฟตแวรที่บันทึกอยูในแผนซีดี
รอมที่ใหมาหรือที่  
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm

 • มาตรฐานสําหรับระบบชื่อไฟลข องกลอ งที่อา้ งอิงในคูมื่อนี้
เปน็ มาตรฐาน “Design rule for Camera File system/DCF” ที่
กําหนดโดย Japan Electronics and Information Technology 
Industries Association (JEITA)
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