
 ขอบคณุ สําหรับ การ ซือ้ กลอ้ง ดจิติอล Olympus กอ่น ที ่จะ เริม่ ใช ้กลอ้ง ใหม ่ของ ทา่น 
โปรด อา่น คํา แนะนํา เหลา่ นี ้อยา่ง ระมดัระวงั เพือ่ ให ้สามารถ เพลดิเพลนิ ไป กบั 
ประสทิธภิาพ สงูสดุ และ เพือ่ อาย ุการ ใช ้งาน ที ่ยาวนาน ยิง่ ขึน้ เกบ็ คูม่อื ฉบบั นี ้ใน ที ่ที ่
ปลอดภยั เพือ่ การ อา้งองิ ใน อนาคต

 เรา แนะนํา ใหท้า่ นท ดล อง ถา่ย ภาพ เพือ่ ให ้คุน้ เคย กบั กลอ้ง ของ ทา่น กอ่น ที ่จะ ถา่ย ภาพ ที ่
สําคญั

 ภาพประกอบหนา้จอและกลอ้งทีแ่สดงในคูม่อืเลม่นี ้จัดทาขึน้ระหวา่งทีอ่ยูใ่นขัน้ตอน
ของการพัฒนา
ซึง่อาจแตกตา่งจากผลติภณัฑจ์รงิ

คูม่อืการใชง้าน

กลอ้งดจิติอล

STYLUS
TG-TRACKER
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ตรวจสอบสิง่ทีบ่รรจอุยูใ่นกลอ่ง
สิง่ตอ่ไปนีบ้รรจอุยูใ่นกลอ่ง
ถา้บางสิง่หายไปหรอืชาํรดุ ตดิตอ่ผูข้ายกลอ้งของทา่น

กลอ้งดจิติอล

หรอื

สายคลอ้ง แบตเตอรี ่ลเิทยีม
ไอออน (LI-92B)

ตวัแปลงไฟ USB-AC
(F-5AC)

CD-ROM (คูม่อื/
ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร)์

ชดุป้องกนั
เลนส์

(LP-T01)

ชดุป้องกนัเลนสใ์ตน้ํ้า
(UP-T01)

สาย USB 
(CB-USB10)

สกรขูอ้ตอ่
(JS-T01)

คปัลงิยดึ
(MC-T01)

กรปิจับ
(SG-T01)

อปุกรณอ์ืน่ทีไ่มไ่ดแ้สดง: ใบรับประกนั
สิง่ทีบ่รรจอุาจตา่งกนัตามสถานทีท่ีซ่ ือ้

• ในกรณีทีใ่ชง้านกลอ้งใตน้ํ้า ใหต้ดิตัง้ชดุป้องกนัเลนสใ์ตน้ํ้า (หนา้ 60) จากนัน้เลอืก 
[ ] (มมุกวา้งใตน้ํ้า) หรอื [ ] (มมุกวา้งแบบพลกิดา้นใตน้ํ้า) จาก [Field of 
View] (หนา้ 27, 31, 32)

 ตดิสายคลอ้งกลอ้ง

1

2

3

• ดงึสายคลอ้งใหแ้น่นเพือ่ไมใ่หส้ายหลวม



3TH

ชือ่ชิน้สว่นตา่งๆ

1

2

3

4
10 11

12 23

24

13

11
21

1716 18 19 20

22

14 15

5

6

7 98

1 ไฟสอ่ง
2 เลนส์
3 ชดุป้องกนัเลนส์
4 หยูดึสายคลอ้ง
5 ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่

การด์/ขัว้ตอ่
6 สลกัล็อค ฝาปิดชอ่งใส่

แบตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่
7 ขัว้ตอ่ HDMI แบบ

ไมโคร
8 หวัตอ่ Micro-USB

9 ชอ่งเสยีบการด์
0 สวติชเ์ปิดปิด (ON/

OFF/LOG)
a ไมโครโฟนสเตอรโิอ
b ตวัล็อคเลนส์
c สายอากาศ Wi-Fi
d ลําโพง
e ซอ็กเกต็ขาตัง้กลอ้ง
f ไฟแสดงสถานะ
g ปุ่ ม R (บนัทกึ)
h ปุ่ ม 

i ปุ่ ม OK/MODE
j เสารับสญัญาณ GPS
k ปุ่ ม M (ดา้นซา้ย)/

Wi-Fi
l ปุ่ ม N (ดา้นขวา)/

INFO/Y (ไฟสอ่ง)
m หนา้จอ
n ชอ่งปรับแรงดนั*

* อยา่ทิม่วตัถแุหลม เชน่ เข็มหมดุ ในชอ่งนี้

• คณุสามารถปรับมมุของจอภาพได ้
• แรงกระแทกทีม่ากเกนิไปอาจทําใหจ้อภาพเปิด
ออกมา
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การเตรยีมถา่ยภาพ

 การใสแ่ละการถอดแบตเตอรีแ่ละการด์

1 กดสลกัล็อค ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่ (1) คา้งไว ้เปิดฝา
ปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่ (2, 3)
• ขณะเปิดหรอืปิดฝาปิดชอ่ง
ใสแ่บตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่ 
สวติชเ์ปิดปิดจะตอ้งอยูใ่น
ตําแหน่ง OFF

ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่
การด์/ขัว้ตอ่

สลกัล็อค ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่
การด์/ขัว้ตอ่

1

3
2

2 ใสก่อ้นแบตเตอรีข่ณะทีเ่ลือ่นกา้นล็อคแบตเตอรีต่ามทศิทางลกูศร
• ใสแ่บตเตอรี่
ดงัภาพโดยหนั
เครือ่งหมาย
ลกูศรไปทางดา้น
หลงัของกลอ้ง
ใสแ่บตเตอรีต่าม
ภาพทีแ่สดงโดย
ใหเ้ครือ่งหมาย 
m หนัไปดา้นกา้น
ล็อคแบตเตอรี่

กา้นล็อคแบตเตอรี่

• หากใสแ่บตเตอรีผ่ดิดา้น กลอ้งจะไมเ่ปิดทํางําน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส่
แบตเตอรีใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้งแลว้

• เลือ่นกา้นล็อคแบตเตอรีต่ามทศิทางลกูศรเพือ่ปลดล็อค แลว้ถอดกอ้นแบตเตอรี่
ออก
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3 ใสก่ารด์เขา้ไปตรงๆ จนกระทัง่คลกิ เขา้ที่
• อยา่แตะสว่นโลหะของการด์โดยตรง
• ใชก้ารด์ทีกํ่าหนดกบักลอ้งนีเ้สมอ 
อยา่ใสก่ารด์หน่วยความจําประเภท
อืน่ลงในกลอ้ง

การด์ทีใ่ชง้านไดก้บ้กลอ้งนี้
การด์ microSD/microSDHC/microSDXC (มจํีาหน่ายทัว่ไป) (ด ูราย ละเอยีด เกีย่ว 
กบั การด์ ที ่ใช ้งาน ได ้บน เว็บไซต ์ของ Olympus)
• g “การใชง้านการด์” (หนา้ 58)

 การถอดการด์ออก
• กอ่นนําการด์ออก ใหห้มนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง OFF และตรวจสอบวา่ไฟแสดง
การทํางาน (สเีหลอืง) ดบัอยู่

• กดการด์ลงไปจน
กระทัง่คลกิและยืน่
ออกมาเล็กนอ้ยแลว้
จงึถอดการด์

1
2

 4 ทําตามขัน้ตอนที ่1, 2 และ 3 เพือ่ปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่
การด์/ขัว้ตอ่
• ขณะใชก้ลอ้ง ใหปิ้ดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่
• ล็อคฝาครอบใหแ้น่นโดยเลือ่นสลกัล็อค ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่จนปิด
ฉลากสแีดงสนทิ

1 2

3

• อา่นรายละเอยีดในหวัขอ้ “ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบัคณุสมบตักิารกนัน้ําและกนัแรงกระแทก” 
(หนา้ 62) กอ่นใชก้ลอ้งใตน้ํ้า
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 การชารจ์แบตเตอรี่

1 ตรวจสอบวา่มแีบตเตอรีอ่ยูใ่นกลอ้งและเชือ่มตอ่สาย USB และ
อะแดปเตอร ์USB-AC
• แบตเตอรีไ่มไ่ดช้ารจ์มาเต็มเมือ่จําหน่าย กอ่นใชง้าน อยา่ลมืชารจ์แบตเตอรีจ่นไฟ
แสดงสถานะดบัลง (นานถงึ 3.5 ชัว่โมง)

 

เตา้เสยีบไฟ AC

ฝาปิดชอ่งใส่
แบตเตอรี/่การด์/

ขัว้ตอ่

สาย USB (ใหม้าดว้ย)

หวัตอ่ Micro-USB ไฟแสดงการทํางาน 
(สเีหลอืง)
ตดิ: กําลงัชารจ์
ดบั: ชารจ์เสร็จแลว้

ดวูธิกีารชารจ์แบตเตอรีใ่นตา่งประเทศ ในหวัขอ้ “การใชเ้ครือ่งชารจ์ของทา่นกบั
ตวัแปลงไฟ USB-AC ในตา่งประเทศ” (หนา้ 57)
• อยา่ใชส้ายเคเบลิอืน่ใดนอกเหนือจากสาย USB ทีใ่หม้าดว้ย หรอืสายที ่Olympus ระบ ุ
มฉิะนัน้อาจทําใหเ้กดิควันหรอืไหมไ้ด ้

• ตัวแปลงไฟ USB-AC F-5AC ทีม่มีาให ้(ตอ่ไปนี้จะเรยีกวา่ตัวแปลงไฟ USB-AC) จะ
แตกตา่งกันไปตามแตภ่มูภิาคทีค่ณุไดซ้ือ้กลอ้งมา หากคณุไดรั้บตัวแปลงไฟ USB-AC 
ประเภทเสยีบปลั๊ก ใหเ้สยีบปลั๊กเขา้กับปลั๊กไฟ AC ไดโ้ดยตรง

• สวติชเ์ปิดปิดจะตอ้งอยูใ่นตําแหน่ง OFF ระหวา่งการชารจ์
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• สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัแบตเตอรี ่ใหด้ ู“ขอ้ควรระวังในเรือ่งความปลอดภัย” 
(หนา้ 65) สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับตัวแปลงไฟ USB-AC ใหด้ ู“ขอ้ควรระวังในเรือ่ง
ความปลอดภัย” (หนา้ 65)

• หากไฟแสดงสถานะไมต่ดิสวา่ง ใหเ้ชือ่มตอ่สาย USB และอะแดปเตอร ์USB-AC เขา้กบั
กลอ้งใหม่

ควรชารจ์แบตเตอรีเ่ม ือ่ใด

ชารจ์แบตเตอรีเ่มือ่มขีอ้ความแสดง
แบตเตอรีอ่อ่นทีแ่สดงทางดา้นขวา
ปรากฎขึน้

ขอ้ความแบตเตอรีอ่อ่นกะพรบิสแีดง

17 : 30
Battery Empty
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 การเปิดใชง้านกลอ้ง

กลอ้งสามารถใชข้ณะเสยีบการด์ไวเ้ทา่นัน้ เสยีบการด์เขา้ในกลอ้ง
• g “การใชง้านการด์” (หนา้ 58)

หมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง ON
• หากกลอ้งไมเ่ปิดทํางานขณะปรับสวติชเ์ปิดปิดไปที่
ตําแหน่ง ON ใหต้รวจสอบวา่แบตเตอรีอ่ยูใ่นทศิทาง
ทีถ่กูตอ้ง
g “การใสแ่ละการถอดแบตเตอรีแ่ละการด์” 
(หนา้ 4)

การต ัง้นาฬกิา
กลอ้งจะแจง้ใหค้ณุตัง้นาฬกิาเมือ่เปิดใชง้านครัง้แรก จะไมส่ามารถถา่ยภาพไดจ้นกวา่
จะตัง้นาฬกิาแลว้ ดชูอ้มลูการปรับเขตเวลาหรอืรเีซต็เวลาไดจ้ากหวัขอ้ [Date] 
(หนา้ 37)

1 ใช ้M หรอื N เพือ่เลอืกปี ([Y]) จาก
นัน้กด OK เพือ่เลอืกรายการ

Date

:BackMENU :SetOK

2016 --. . :- - - - - -
Y M D Time

2 การใช ้M หรอื N และกดปุ่ ม OK ตามทีแ่จง้ในขัน้ตอนที ่1 
เป็นการกําหนดเดอืน ([M]) วนั ([D]) ชัว่โมงและนาท ี([Time])

3 ใช ้M หรอื N เพือ่เลอืกเขตเวลา จาก
นัน้กด OK

World Time

:BackMENU :SetOK

UTC+08:00 (10:38)
Beijing
Hong Kong
Kuala Lumpur
Singapore
Taipei
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มมุมองในโหมดถา่ยภาพ
จอภาพจะเปิดทํางานเมือ่สวติชเ์ปิดปิดปรับไปทีตํ่าแหน่ง ON โหมดถา่ยภาพจะ
ปรากฏขึน้เป็นไอคอนทีม่มุดา้นซา้ยของหนา้จอ

A: โหมด VIDEO (ภาพเคลือ่นไหว)  .. (หนา้. 10)

l: ปรากฏขึน้เมือ่เลอืก [On] สําหรับ [Loop] 
ในเมนู VIDEO (หนา้ 27)

j: ปรากฏขึน้เมือ่เลอืก [Continuous] สําหรับ 
[Drive] ในเมนู PHOTO (หนา้ 30)

z: โหมด PHOTO (ถา่ยภาพ)  ........ (หนา้. 12)

L: โหมด TIME LAPSE (ภาพเคลือ่นไหวแบบ 
time lapse)  ........................... (หนา้. 14)

ไอคอนคา่การถา่ยภาพ
คา่ปรับตัง้ทีเ่ลอืกในเมนูและจดุอืน่ ๆ จะปรากฏเป็นไอคอนทีด่า้นบนของจอแสดงผล
การถา่ยภาพ

w: [WB]  ........................ (หนา้ 27, 30, 32)

F: [Field of View]  ........... (หนา้ 27, 31, 32)

o: [IS]  ....................................... (หนา้ 29)

Y: [Timer]  .................................. (หนา้ 31)

w: [Wi-Fi]  ................................. (หนา้ 36)

F: [+/-]  ............................ (หนา้ 27, 30, 32)
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 การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
1 หมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง ON

• ขณะสวติชเ์ปิดปิดอยูใ่นตําแหน่ง ON กลอ้งจะบนัทกึ GPS และขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ 
ๆ รวมทัง้ตําแหน่งและความสงู การบนัทกึบนัทกึประวตัจิะดําเนนิตอ่ไประหวา่งการ
ถา่ยภาพหรอืวดิโีอ

2 ตรวจสอบโหมดการทํางาน โหมด VIDEO (ภาพเคลือ่นไหว)

3 กดปุ่ ม R (บนัทกึ) เพือ่เริม่การ
บนัทกึ
• จะมกีารบนัทกึเสยีงพรอ้ม วดีโีอ Footage 
เมือ่เลอืก [fps] เป็น [30 fps] หรอื 
[60 fps]ในเมนู VIDEO (หนา้ 28) 
ระวงัอยา่บงัไมโครโฟน

• เมือ่ใชก้ลอ้งทีม่เีซน็เซอรภ์าพแบบ
CMOS วตัถเุคลือ่นไหวอาจจะปรากฎ
ผดิเพีย้นเนือ่งจากปรากฎการณ์
ภาพลม้ (rolling shutter) ซึง่
ปรากฎการณท์างกายภาพซึง่ภาพทีถ่า่ย
ปรากฏบนฟิลม์เคลือ่นไหวเร็ว

• สามารถเพิม่หมายเหตกํุากบัแชป
เตอรโ์ดยกด OK ระหวา่งบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว ภาพเคลือ่นไหวบนัทกึได ้
สงูสดุ 200 แชปเตอร์

17 : 30REC

ระยะเวลาบนัทกึ

4 กดปุ่ ม R อกีครัง้เพือ่หยดุการบนัทกึ
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• หากสวติชเ์ปิดปิดหมนุไปทีตํ่าแน่ง OFF ในขณะที่
กําลงับนัทกึ Log ปัจจบุนัจะถกูจัดเกบ็ไวท่ีบ่ฟัเฟอร์
ชัว่คราว จะมขีอ้ความปรากฏขึน้ทีห่นา้จอ
ซึง่ถา้หากผา่นไป 10 วนิาที ่หรอืคณุกดปุ่ ม OK ใน
ขณะทีม่ขีอ้ความแสดงอยู ่Log การบนัทกึจะสิน้สดุลง 
และจัดเกบ็หรอื บนัทกึไวท้ีก่ารด์ 
หากคณุหมนุสวติชเ์ปิดปิดไปที ่LOG หรอื ON กอ่น
ถงี 10 วนิาท ีLog การบนัทกึ จะดําเนนิการตอ่ และยงั
ไมม่กีารบนัทกึลงการด์

Continue LOG        
Exit 10

• ปิด Log การบนัทกี เมือ่สวติชเ์ปิดปิดปรับไปทีตํ่าแหน่ง ON โดยเลอืก [Off] จาก 
[LOG Setting] ในเมนู SETUP (หนา้ 34)

• อยา่ตัง้นาฬกิาระหวา่งการบนัทกึ Log (หนา้ 37) Log จะแสดงผลไมถ่กูตอ้งใน 
OI.Track
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 การถา่ยภาพ
1 หมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง ON

• ขณะสวติชเ์ปิดปิดอยูใ่นตําแหน่ง ON กลอ้งจะบนัทกึ GPS และขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ 
ๆ รวมทัง้ตําแหน่งและความสงู การบนัทกึบนัทกึประวตัจิะดําเนนิตอ่ไประหวา่งการ
ถา่ยทํา และบนัทกึประวตัจิะถกูบนัทกึไปยงัการด์เมือ่ปรับสวติชเ์ปิดปิดไปที ่OFF

2 กดปุ่ ม MODE เพือ่ดหูนา้จอหลกั
• ใช ้M หรอื N เพือ่แรเงาเลอืกรายการ

VIDEO

หนา้หลกั

3 เลอืกไฮไลทท์ี ่[z PHOTO] จากนัน้กด 
OK

PHOTO

4 กดปุ่ ม R (บนัทกึ) เพือ่ถา่ยภาพ
• หากเลอืก [On] ไวจ้าก [LOG 

Setting] ในเมนู SETUP (หนา้ 34) 
ภาพจะมหีมายเหตกํุากบัระบตํุาแหน่ง 
ความสงูและขอ้มลูสถานที่

790
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• อาจเกดิการผดิเพีย้นขึน้ในภาพทีม่วีตัถเุคลือ่นไหว
• การเคลือ่นทีห่รอืการกระพรบิมาก ๆ จากหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์หรอืตน้ทางอืน่ ๆ อาจ
ทําใหภ้าพแตก

• ปิด Log การบนัทกี เมือ่สวติชเ์ปิดปิดปรับไปทีตํ่าแหน่ง ON โดยเลอืก [Off] จาก 
[LOG Setting] ในเมนู SETUP (หนา้ 34)

• อยา่ตัง้นาฬกิาระหวา่งการบนัทกึ Log (หนา้ 37) Log จะแสดงผลไมถ่กูตอ้งใน 
OI.Track
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 การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบ Time Lapse
กลอ้งจะถา่ยภาพตามชว่งเวลาทีไ่ดเ้ลอืกไว ้และรวมภาพเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพ
เคลือ่นไหว เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึไว ้

1 หมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง ON
• ขณะสวติชเ์ปิดปิดอยูใ่นตําแหน่ง ON กลอ้งจะบนัทกึ GPS และขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ 
ๆ รวมทัง้ตําแหน่งและความสงู การบนัทกึบนัทกึประวตัจิะดําเนนิตอ่ไประหวา่งการ
ถา่ยทํา และบนัทกึประวตัจิะถกูบนัทกึไปยงัการด์เมือ่ปรับสวติชเ์ปิดปิดไปที ่OFF

2 กดปุ่ ม MODE เพือ่ดหูนา้จอหลกั
• ใช ้M หรอื N เพือ่แรเงาเลอืกรายการ

VIDEO

หนา้หลกั

3 เลอืกไฮไลทท์ี ่[L TIME LAPSE] จาก
นัน้กด OK

TIME LAPSE

4 กดปุ่ ม R (บนัทกึ) เพือ่เริม่การ
บนัทกึ
• ภาพจะถกูถา่ยทลีะภาพในชว่งเวลา
ทีเ่ลอืกจากตวัเลอืก [Interval] 
(หนา้ 33)

17 : 30

5 กดปุ่ ม R อกีครัง้เพือ่หยดุการบนัทกึ
• ภาพจะถกูรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเคลือ่นไหว
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• หากแบตเตอรีเ่หลอืนอ้ยระหวา่งการบนัทกึ การถา่ยจะสิน้สดุลงและกลอ้งจะเริม่บนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหวไปยงัการด์ ใชแ้บตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟเต็ม ภาพเคลือ่นไหวจะถกูจัดทําขึน้
จากภาพถา่ยกอ่นทีจ่ะหยดุการถา่ยลง

• ภาพเคลือ่นไหวแบบ Time-Lapse ยาวไดส้งูสดุ 29 นาท ี(ขนาด 4GB)
• ปิด Log การบนัทกี เมือ่สวติชเ์ปิดปิดปรับไปทีตํ่าแหน่ง ON โดยเลอืก [Off] จาก 

[LOG Setting] ในเมนู SETUP (หนา้ 34)
• อยา่ตัง้นาฬกิาระหวา่งการบนัทกึ Log (หนา้ 37) Log จะแสดงผลไมถ่กูตอ้งใน 

OI.Track
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การเปิดดแูละลบภาพ

 การเปิดดภูาพเคลือ่นไหว

1 หมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง ON

2 กดปุ่ ม MODE เพือ่ดหูนา้จอหลกั
• ใช ้M หรอื N เพือ่ไฮไลทเ์ลอืกรายการ

VIDEO

หนา้หลกั

3 เลอืกไฮไลทท์ี ่[q PLAY] จากนัน้กด OK
• ภาพจะปรากฏขึน้เป็นภาพยอ่
• ใช ้M และ N เพือ่ไฮไลทเ์ลอืกภาพ
• ภาพจะกํากบัดว้ยไอคอน z

102 -  3459

4 ไฮไลทเ์ลอืกภาพเคลือ่นไหวทีต่อ้งการ จาก
นัน้กด OK เพือ่ดแูบบเต็มเฟรม
• กด M เพือ่กลบัไปยงัสว่นเปิดเลน่แบบภาพยอ่

102 -  3459

5 กด OK อกีครัง้เพือ่เริม่การเปิดเลน่
• กด OK เพือ่หยดุการเปิดเลน่ชัว่คราว ดําเนนิการ
ตอ่โดยกด OK อกีครัง้

• กดปุ่ ม R (บนัทกึ) เพือ่ออกจากสว่นแสดงผลการ
ถา่ยภาพ
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 ระหวา่งการเปิดเลน่

หยดุการเปิดเลน่ช ัว่คราว กดปุ่ ม OK เพือ่หยดุพักการเลน่ ระหวา่งการหยดุพัก

กรอเดนิหนา้ กด N หนึง่ครัง้สําหรับความเร็ว 2 เทา่ กดสองครัง้
สําหรับความเร็ว 15 เทา่

กรอถอยหลงั กด M หนึง่ครัง้สําหรับความเร็ว 2 เทา่ กดสองครัง้
สําหรับความเร็ว 15 เทา่

 การใชง้านขณะหยดุพกัการเลน่

ขณะหยดุพัก

เวลาทีผ่า่นไป/
เวลาถา่ยรวมทัง้หมด

00  :  12  :  34  /  00  :  17  :  30

เลอืกฉาก
ใช ้M เพือ่กบัไปยงัแชปเตอรก์อ่นหนา้หรอื N เพือ่
ขา้มไปยงัแชปเตอรถ์ดัไป หากไมม่แีชปเตอรถ์ดัไป เฟรม
สดุทา้ยจะปรากฏขึน้

กรอเดนิหนา้ กดคา้งที ่N เพือ่กรอเดนิหนา้

กรอถอยหลงั กดคา้งที ่M เพือ่กรอกลบั

เลน่ตอ่ กดปุ่ ม OK เพือ่เลน่ตอ่

 ยตุกิารแสดงภาพเคลือ่นไหว
กดปุ่ ม 

• ขอแนะนําใหใ้ชซ้อฟตแ์วร ์PC ทีใ่หม้าดว้ย ในการเปิดดภูาพเคลือ่นไหวบนเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์สําหรับการใชง้านซอฟตแ์วร ์PC ครัง้แรก ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่ง
คอมพวิเตอรก์อ่น แลว้จงึเปิดซอฟตแ์วร์
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 การเปิดดภูาพถา่ย

1 หมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง ON

2 กดปุ่ ม MODE เพือ่ดหูนา้จอหลกั
• ใช ้M หรอื N เพือ่ไฮไลทเ์ลอืกรายการ

VIDEO

หนา้หลกั

3 เลอืกไฮไลทท์ี ่[q PLAY] จากนัน้กด OK
• ภาพจะปรากฏขึน้เป็นภาพยอ่
• ใช ้M และ N เพือ่ไฮไลทเ์ลอืกภาพ
• ภาพจะกํากบัดว้ยไอคอน z

102 -  3455

4 ไฮไลทเ์ลอืกภาพทีต่อ้งการ จากนัน้กด OK 
เพือ่ดแูบบเต็มเฟรม
• กด M เพือ่กลบัไปยงัสว่นเปิดเลน่แบบภาพยอ่
• กดปุ่ ม R (บนัทกึ) เพือ่ออกจากสว่นแสดงผลการ
ถา่ยภาพ

102 -  3455
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 การลบภาพ

1 จากรายการภาพยอ่ ใหไ้ฮไลทเ์ลอืกภาพ
ตอ้งการลบ จากนัน้กดปุ่ ม 
• เมนูเปิดเลน่จะปรากฏขึน้

102 -  3459

• หรอืสามารถกดปุ่ ม  เพือ่แสดงเมนูเปิดเลน่
แบบเต็มเฟรม

102 -  3459

 2 ใช ้M หรอื N เพือ่ไฮไลทท์ี ่
[S Erase] จากนัน้กด OK

Erase

:BackMENU :SelectOK

Exit

Exit

3 ไฮไลทท์ี ่[YES] จากนัน้กด  OK
• ออกจากเมนูเปิดเลน่โดยไมล่บภาพโดยไฮไลท์
เลอืก [NO] จากนัน้กด OK

• สามารถลบภาพทัง้หมดไดพ้รอ้มกนั (หนา้ 37)

Erase

:BackMENU

Caution Erases Image

NoYes
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การบนัทกึและการใชง้าน Logs
(โหมด LOG)
ขณะสวติชเ์ปิดปิดอยูท่ีตํ่าแหน่ง LOG กลอ้งจะบนัทกึ GPS และขอ้มลู
เซน็เซอรอ์ืน่ ๆ (หนา้ 22) สามารถดาวนโ์หลด Logs เพือ่ใชก้บัแอพสมารท์
โฟน OLYMPUS Image Track (OI.Track)

การบนัทกึและการเซฟ Logs
หมนุสวติชเ์ปิดปิดไปที ่LOG
• Log การบนัทกึ จะเริม่ขึน้ ไฟแสดงการทํางานจะตดิ
สวา่งเป็นสเีขยีวระหวา่งการบนัทกึ

• เปลีย่นเป็นจอแสดงผลขณะถา่ยภาพโดยหมนุสวติชเ์ปิด
ปิดไปที ่ON

• Log การบนัทกึจะไมทํ่างานหากไมไ่ดเ้สยีบการด์ไว ้

• กลอ้งจะหยดุการบนัทกึขอ้มลู Log โดยอตัโนมตัแิละบนัทกึไวเ้มือ่แบตเตอรีเ่หลอืประจุ
ไฟนอ้ย ใหห้มนุสวติชไ์ปที ่OFF เพือ่เซฟ Log

• ในโหมด LOG กลอ้งจะดงึไฟจากแบตเตอรีอ่ยา่งตอ่เนือ่งเพือ่สบืคน้ขอ้มลูสถานที่
• สามารถเปิดดขูอ้มลูความสงู (ความลกึของน้ํา) ไดใ้นสว่นแสดงบนัทกึประวตัคิวามสงู 

(ความลกึของน้ํา) (หนา้ 23) กลอ้งจะไมส่ามารถแสดงบนัทกึประวตัอิืน่ ๆ
• ไมส่ามารถบนัทกึขอ้มลูบนัทกึประวตัเิพิม่เตมิหลงับฟัเฟอรห์น่วยความจําชัว่คราวทีใ่ช ้
เพือ่รองรับขอ้มลูบนัทกึประวตัเิต็มแลว้ หากบฟัเฟอรเ์ต็ม ใหห้มนุสวติชเ์ปิดปิดไปที ่OFF 
เพือ่บนัทกึขอ้มลูบนัทกึประวตัไิปยงัการด์

การเซฟ Logs
Log ปัจจบุนัจะถกูเซฟไปยงัการด์เมือ่สวติชเ์ปิดปิดหมนุไปทีตํ่าแหน่ง OFF
• ขอ้ความจะปรากฏขึน้ทีจ่อภาพเมือ่สวติชเ์ปิดปิดหมนุไป
ทีห่รอืหมนุผา่นตําแหน่ง OFF หากผา่นไป 10 วนิาที
หรอืคณุกด OK ขณะขอ้ความปรากฏขึน้ Log การบนัทกึ
จะสิน้สดุลง และ Log จะถกูบนัทกึหรอืเซฟไวท้ีก่ารด์ 
หากหมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง LOG หรอื ON 
กอ่นผา่นไป 10 วนิาท ีการบนัทกึประวตัจิะดําเนนิตอ่ไป
และบนัทกึประวตัจิะไมถ่กูบนัทกึไปยงัการด์

Continue LOG        
Exit 10

• [Busy…] จะปรากฏขึน้ในจอภาพขณะเซฟบนัทกึประวตั ิอยา่นําการด์ออกขณะ
ขอ้ความนีป้รากฏขึน้ การนําการด์ออกกอ่นการทํางานเสร็จสิน้อาจทําใหไ้ฟลบ์นัทกึ
ประวตัสิญูหายหรอืเกดิความเสยีหายกบักลอ้งหรอืการด์
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• การด์แตล่ะตวัสามารถเกบ็ไฟลบ์นัทกึประวตัไิดส้งูสดุ 199 รายการ ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิ
พลาดจะปรากฏขึน้เมือ่จํานวนไฟลบ์นัทกึประวตัถิงึจํานวนนี ้(หนา้ 52) หากเกดิกรณีนี้
ข ึน้ ใหเ้สยีบการด์อืน่หรอืลบไฟลบ์นัทกึประวตัหิลงัคดัลอกไปยงัคอมพวิเตอร์

• ไฟลบ์นัทกึประวตัจิะถกูบนัทกึไปยงัโฟลเดอร ์“GPSLOG” และ “SNSLOG” ทีก่ารด์ 
(หนา้ 58)

การใชง้านบฟัเฟอรแ์ละ Logs ทีเ่ซฟไว้

เรยีกคน้บนัทกึประวตัทิีจั่ดเกบ็ในบฟัเฟอรช์ัว่คราวของกลอ้งหรอืทีบ่นัทกึไป
ยงัการด์โดยเรยีกใชแ้อพสมารท์โฟน OLYMPUS Image Track (OI.Track) 
จากนัน้ตอ่สมารท์โฟนโดยใชฟั้งกช์ัน่ LAN ไรส้ายของกลอ้ง (หนา้ 39)

สิง่ทีท่า่นสามารถทาํไดด้ว้ยแอพทีก่าํหนด คอื OLYMPUS Image Track 
(OI.Track)

• การดบูนัทกึประวตัปัิจจบุนัและภาพถา่ย
บนัทกึประวตัปัิจจบุนัและภาพถา่ยสามารถเปิดดไูดจ้ากสมารท์โฟน

• การดาวนโ์หลดบนัทกึประวตัปัิจจบุนัและภาพถา่ย
บนัทกึประวตัปัิจจบุนัและภาพถา่ยสามารถคดัลอกและเรยีกดไูดจ้ากสมารท์โฟน

• การเปิดดแูทร็ค
บนัทกึประวตัทิีเ่กบ็ไวใ้นการด์สามารถคดัลอกไปยงัสมารท์โฟนและเรยีกดเูป็น
แทร็คได ้ในการดบูนัทกึบนการด์ เลอืก [Off] สําหรับ [LOG Setting] ปิดกลอ้ง
และเปิดใหมอ่กีครัง้

• การเชือ่มโยงภาพกบับนัทกึประวตั ิ
ภาพทีถ่า่ยขณะเปิดใชฟั้งกช์ัน่บนัทกึบนัทกึประวตั ิสามารถเชือ่มโยงกบับนัทกึ
ประวตัเิพือ่เรยีกดหูรอืจัดการไฟล ์

• สามารถใช ้OI.Track เพือ่อพัเดตขอ้มลู GPS (หนา้ 43)

สําหรับรายละเอยีด ใหด้ตูามทีอ่ยูด่า้นลา่ง:
http://app.olympus-imaging.com/oitrack/
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ขอ้มลูตาํแหนง่/ไฟสอ่ง

 การเปิดดขูอ้มลูระบตุาํแหนง่
จอภาพแสดงขอ้มลูตําแหน่ง เสน้ขอบฟ้าจําลอง และความสงู (ความลกึ)
• ความแมน่ยําของขอ้มลูทีแ่สดงจะแตกตา่งกนัไปตามสภาพอากาศและองคป์ระกอบ
แวดลอ้ม ใชเ้ป็นแนวทางเบือ้งตน้เทา่นัน้

1 กด  INFO
• ขอ้มลูตําแหน่งจะปรากฏขึน้
• ขอ้มลูตําแหน่งจะไมป่รากฏขึน้ระหวา่งการเปิดเลน่ หรอืหากปิดกลอ้งอตัโนมตั ิ

(หนา้ 35)

2 ใช ้N เพือ่ไลร่ายการขอ้มลูทีจั่ดแสดง
• กด N เพือ่ไลร่ายการขอ้มลูตําแหน่ง เสน้ขอบฟ้าจําลอง ความสงู (ความลกึ) จาก
นัน้ขอ้ความ “location data off” จะปรากฏขึน้

ขอ้มลูตําแหน่ง บนัทกึความสงู
(ความลกึ)

เสน้ขอบฟ้าจําลองและ
ความสงู (ความลกึ)

12:34
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ขอ้มลูตาํแหนง่จะปรากฏขึน้

 ขอ้มลูตาํแหนง่

12:34
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หมายเลข ชือ่
1 เวลา

2 กําลงัทําการบนัทกึ 
Log

3 สว่นแสดงสถานะใตน้ํ้า
4 ขอ้มลูทศิทาง
5 อณุหภมู ิ(อณุหภมูน้ํิา)
6 ไอคอน GPS
7 ละตจิดู
8 ลองกจิดู
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  เสน้ขอบฟ้าจาํลองและความสงู (ความลกึ)

12:34
LOG

1023 1227 0

2000

mhPa-3

1
2
3
4

5
6
7

8
หมายเลข ชือ่

1 เวลา

2 กําลงัทําการบนัทกึ 
Log

3 สว่นแสดงสถานะใตน้ํ้า
4 เสน้ขอบฟ้าจําลอง
5 แรงดนับรรยากาศ
6 อณุหภมู ิ(อณุหภมูน้ํิา)
7

ความสงู (ความลกึ)
8

 บนัทกึความสงู (ความลกึ)

12:34

LOG 4500

3000

2000

Total Time

3670
Vertical Distance

m

1
2

3

4

หมายเลข ชือ่

1 กําลงัทําการบนัทกึ 
Log

2 สว่นแสดงสถานะใตน้ํ้า

3 ความยาวของบนัทกึ
ประวตั ิ

4 การเปลีย่นแปลงความสงู 
(ความลกึ)

5 บนัทกึความสงู
(ความลกึ)

ละตจิดูและลองกจิดู
• หากไอคอน GPS กะพรบิหรอืไมป่รากฏขึน้ กลอ้งจะไมส่ามารถพจิารณาตําแหน่งใน
ปัจจบุนัได ้

• ละตจิดูและลองกจิดูทีแ่สดงเมือ่ไอคอน GPS ไมป่รากฏขึน้ไมใ่ชตํ่าแหน่งปัจจบุนั แต่
เป็นคา่ทีต่รวจวดัลา่สดุในชว่ง 120 นาททีีผ่า่นมา

• ละตจิดูและลองกจิดูจะไมป่รากฏขึน้หากไมม่กีารอพัเดตเป็นเวลาเกนิกวา่ 120 นาที

GPS และหนา้จอแสดงผลขอ้มลูอืน่ๆ
หนา้จอเหลา่นีสํ้าหรับแอพพลเิคชนัทีต่อ้งการความแมน่ยําระดบัสงูและไมรั่บประกนั
ความถกูตอ้งของขอ้มลู (ละตจิดูและลองจจิดู หวั ความลกึ อณุหภมู ิและอืน่ๆ) ความ
ถกูตอ้งของหนา้จอแสดงผลเหลา่นีอ้าจมผีลจากปัจจัยทีน่อกเหนอืการควบคมุของ
บรษัิทผูผ้ลติ
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ไฟสอ่ง

กดปุ่ ม Y (ไฟสอ่ง) จนกวา่ไฟสอ่งจะตดิสวา่ง ไฟสอ่งจะตดิ
สวา่งแมว้า่สวติชเ์ปิดปิดจะอยูท่ีตํ่าแหน่ง OFF หรอื LOG 
กต็าม
• ไฟสอ่งจะตดิสวา่งประมาณ 60 วนิาที
• ปิดไฟสอ่งโดยกดคา้งทีปุ่่ ม Y (ไฟสอ่ง)
• ไฟสอ่งจะดบัอตัโนมตัหิาก:

• ใชง้านสวติชเ์ปิดปิด
• เมนูปรากฏขึน้
• ตอ่หรอืถอดสาย USB หรอื HDMI หรอื
• กลอ้งตอ่เขา้กบัเครอืขา่ย Wi-Fi

ไฟสอ่ง
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เมนกูลอ้ง
การใชง้านเมนู

เมน ูVIDEO, PHOTO, TIME LAPSE และ PLAY
กดปุ่ ม  ระหวา่งถา่ยภาพหรอืเปิดเลน่เพือ่แสดงเมนูสําหรับโหมดในปัจจบุนั

A เมนู VIDEO (ภาพเคลือ่นไหว) 
(หนา้ 27)

z เมนู PHOTO (การถา่ยภาพ) 
(หนา้ 30)

เมนูยอ่ย 1 เมนูยอ่ย 1

Loop
+/-*1

WB*1

Field of View*1

Resolution*1

fps
IS
G Chapter
Exit

Drive
+/-*1

WB*1

Field of View*1

Resolution*1

Timer
Exit

L เมนู TIME LAPSE (ภาพเคลือ่นไหว
แบบ Time Lapse) (หนา้ 32) 

q เมนู PLAY (เปิดเลน่) (หนา้ 34) 

เมนูยอ่ย 1 เมนูยอ่ย 1

+/-*1

WB*1

Field of View*1

Resolution*1

Interval
Exit

Erase
HDMI Control
Exit

*1 สามารถตัง้คา่แยกกนัในแตล่ะโหมดการทํางาน

เมน ูSETUP
ไฮไลทท์ี ่[d SETUP] จากหนา้จอหลกั จากนัน้กด OK 
เพือ่แสดงเมนู SETUP

หนา้หลกั

SETUP

d เมนู SETUP (หนา้ 34)
เมนูยอ่ย 1

Quick Capture
LOG Setting
Monitor
Monitor Off

Autopw Off
Video Light
Beep
Manometer

Wi-Fi
Date
Card
Reset

Exit
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เมนยูอ่ย

• สามารถเลอืกเมนูยอ่ยโดยใช ้M หรอื N กด OK เพือ่
เลอืกรายการทีไ่ฮไลท ์จากนัน้ไปยงัเมนูยอ่ยทีส่องหรอืที่
สามแลว้แตก่รณี

• ไฮไลทท์ีร่ายการในเมนูยอ่ยทีส่องหรอืสาม จากนัน้กด 
OK เพือ่เลอืกรายการทีไ่ฮไลทไ์ว ้จากนัน้กลบัไปยงัเมนู
หลกั

• กดปุ่ ม  เพือ่ยอ้นกลบัไปยงัสว่นแสดงผลกอ่นหนา้

Loop

:BackMENU :SelectOK

Exit

Exit
Max
On

เมนูยอ่ย 1

Loop

:BackMENU :SelectOK

Max
On

เมนูยอ่ย 2 เมนูยอ่ย 3

• กดที ่OK เมือ่เลอืกรายการ เชน่ [Erase] (หนา้ 34) 
รายการในเมนู PLAY หรอื [Card] > [All Erase] 
(หนา้ 37) รายการในเมนู SETUP จะทําใหก้ลอ่งโตต้อบ
สําหรับยนืยนัรายการปรากฏขึน้มา

Card

:BackMENU :SetOK

AllErase

• ออกจากเมนูและกลบัไปยงัจอแสดงผลการถา่ยภาพโดยกดปุ่ ม  ในเมนูยอ่ยแรก 
หรอืแรเงาเลอืก [Exit] จากนัน้กด OK
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 A เมน ูVIDEO (ภาพเคลือ่นไหว)
• คา่เริม่ตน้ของฟังกช์ัน่จะถกูเนน้หรอืไฮไลทด์ว้ย สเีทา 

บนัทกึภาพเคลือ่นไหวในระยะเวลาทีก่าํหนดซํา้ ๆ กนั l [Loop]

เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 การใชง้าน

Off ― การบนัทกึจะไมถ่กูทวนซํา้หลงัจากการถา่ยวดิโีอสิน้
สดุลง

On Max/3min/
5min/10min

การบนัทกึจะสิน้สดุลงตามเวลาทีเ่ลอืกไว ้และกลอ้ง
จะเริม่การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวใหมท่นัท ีหากเลอืก 
[Max] ไว ้ภาพเคลือ่นไหวแตล่ะชดุจะมคีวามยาว 
29 นาท ีหรอืมขีนาด 4GB

 การปรบัความสวา่งโดยรวม (คา่ชดเชยการรบัแสง) F [+/-]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

–2.0 ถงึ +2.0 ปรับคา่เป็นลบ (-) มากขึน้เพือ่ใหค้ล้ําขึน้ หรอืคา่เป็นบวก (+) ใหม้ากขึน้
เพือ่ใหส้วา่งขึน้

การปรบัสตีามสภาพแสง w [WB]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Auto กลอ้งจะปรับสมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ[Z] (อตัโนมตัใิตน้ํ้า) 
จะถกูเลอืกอตัโนมตัเิมือ่กลอ้งอยูใ่ตน้ํ้า

Z (อตัโนมตัใิตน้ํ้า) เหมาะสําหรับการถา่ยภาพใตน้ํ้า

5 (มแีดด) เหมาะสําหรับการถา่ยนอกสถานทีข่ณะทอ้งฟ้าโปรง่

g (มเีมฆมาก) เหมาะสําหรับถา่ยนอกสถานทีข่ณะมเีมฆมาก

 การเลอืกขอบเขตมมุมอง F [Field of View]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

 (กวา้ง) ตวัเลอืกนีเ้หมาสําหรับสถานการณส์ว่นใหญท่วัไป

(กวา้งใตน้ํ้า) ใชสํ้าหรับการใชง้านใตน้ํ้า ขอบเขตมมุมองจะถกู
ปรับใหเ้หมาะสมหรอืพอดกีบัชดุป้องกนัเลนสใ์ตนํ้า

(มมุมองแบบพลกิดา้น) ภาพจะถกูหมนุ 180° เสยีงจะถกูบนัทกึไวโ้ดยกลบั
ดา้นซา้ยขวา(มมุมองแบบพลกิดา้นใตน้ํ้า)

• ใชช้ดุป้องกนัเลนสใ์ตน้ํ้าขณะใชก้ลอ้งใตน้ํ้าทกุครัง้ (หนา้ 60)
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A เมนู VIDEO (ภาพเคลือ่นไหว)

การเลอืกขนาด [Resolution]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

4K/FHD/HD/480 เลอืกขนาดเฟรม

• คอมพวิเตอรบ์างเครือ่งอาจไมส่ามารถแสดงชอ็ตภาพเคลือ่นไหวทีร่ะดบั [4K]
• “การใชง้านการด์” (หนา้ 58)
• “ความยาวภาพเคลือ่นไหว/จํานวนภาพถา่ยสงูสดุ” (หนา้ 59)

 การเลอืกจาํนวนเฟรม [fps]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

240fps/120fps/60fps/30fps เลอืกจํานวนเฟรม จะไมม่กีารบนัทกึเสยีงสําหรับภาพ
เคลือ่นไหวทีบ่นัทกึที ่[120 fps] หรอื [240 fps]

ขนาดเฟรมและจาํนวนเฟรม
จํานวนเฟรมทีข่นาดเฟรมตา่ง ๆ (วดัเป็นพกิเซล) จะปรากฏอยูด่า้นลา่ง

ขนาดเฟรม
จาํนวนเฟรม (fps)

240fps 120fps 60fps 30fps

4K 3840×2160 ― ― ― R

FHD 1920×1080 ― ― R R

HD 1280×720 R R R R

480 854×480 R R R R
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A เมนู VIDEO (ภาพเคลือ่นไหว)

การลดการเบลอของกลอ้ง o [IS]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Off ปิดระบบป้องกนัภาพสัน่ไหว

On เปิดระบบป้องกนัภาพสัน่ไหว ขอบเขตมมุมองจะลดลง ตวัเลอืกนีจ้ะไมม่ี
ผลเมือ่เลอืก [120 fps] หรอื [240 fps] จาก [fps]

• ภาพถา่ยอาจจะไมน่ิง่หากกลอ้งถา่ยรปูสัน่มากเกนิไป

การใชแ้รงส ัน่สะเทอืนเพือ่เร ิม่แชปเตอรใ์หม ่[G Chapter]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

OFF ปิดการกํากบัแชปเตอรอ์ตัโนมตัิ

High กลอ้งจะเริม่แชปเตอรใ์หมห่ากกลอ้งพบอตัราเรง่ทีเ่พิม่เกนิกวา่ 7.0 G 
ระหวา่งบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

Low กลอ้งจะเริม่แชปเตอรใ์หมห่ากกลอ้งพบอตัราเรง่ทีเ่พิม่เกนิกวา่ 4.0 G 
ระหวา่งบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
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�z เมน ูPHOTO (การถา่ยภาพ)
• คา่เริม่ตน้ของฟังกช์ัน่จะถกูเนน้หรอืไฮไลทด์ว้ย สเีทา 

การสลบัระหวา่งการบนัทกึแบบเฟรมเดยีวและตอ่เนือ่ง j [Drive]

เมนยูอ่ย 2 เมนยูอ่ย 3 การใชง้าน
Single ― กลอ้งจะถา่ยภาพทลีะหนึง่ภาพ

Continuous

0.5sec/
1sec/2sec/
5sec/10sec/
30sec/60sec

กลอ้งจะถา่ยภาพหลายภาพในชว่งทีเ่ลอืกไว ้ชว่งเวลา
อาจยาวนานกวา่คา่ทีเ่ลอืก ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มใน
การถา่ย กลอ้งจะปิดอตัโนมตัหิลงัถา่ยภาพ 
20,000 ภาพ

การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ([Continuous])
1 กดทีปุ่่ ม R (บนัทกึ)

• กลอ้งจะถา่ยภาพอตัโนมตัใินชว่งทีเ่ลอืกไว ้
2 กดปุ่ ม R อกีครัง้เพือ่ส ิน้สดุการถา่ย

 การปรบัความสวา่งโดยรวม (คา่ชดเชยการรบัแสง)F [+/-]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

–2.0 ถงึ +2.0 ปรับคา่เป็นลบ (-) มากขึน้เพือ่ใหค้ล้ําขึน้ หรอืคา่เป็นบวก (+) ใหม้ากขึน้
เพือ่ใหส้วา่งขึน้

การปรบัสตีามสภาพแสง w [WB]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Auto กลอ้งจะปรับสมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ[Z] (อตัโนมตัใิตน้ํ้า) 
จะถกูเลอืกอตัโนมตัเิมือ่กลอ้งอยูใ่ตน้ํ้า

Z (อตัโนมตัใิตน้ํ้า) เหมาะสําหรับการถา่ยภาพใตน้ํ้า

5 (มแีดด) เหมาะสําหรับการถา่ยนอกสถานทีข่ณะทอ้งฟ้าโปรง่

g (มเีมฆมาก) เหมาะสําหรับถา่ยนอกสถานทีข่ณะมเีมฆมาก
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�z เมนู PHOTO (การถา่ยภาพ)

  การเลอืกขอบเขตมมุมอง F [Field of View]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

 (กวา้ง) ตวัเลอืกนีเ้หมาสําหรับสถานการณส์ว่นใหญท่วัไป

(กวา้งใตน้ํ้า) ใชสํ้าหรับการใชง้านใตน้ํ้า ขอบเขตมมุมองจะถกูปรับให ้
เหมาะสมหรอืพอดกีบัชดุป้องกนัเลนสใ์ตนํ้า

• ใชช้ดุป้องกนัเลนสใ์ตน้ํ้าขณะใชก้ลอ้งใตน้ํ้าทกุครัง้ (หนา้ 60)

การเลอืกขนาด [Resolution]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

8.0MP/2.1MP/0.9MP/0.4MP เลอืกขนาดภาพ

• “ความยาวภาพเคลือ่นไหว/จํานวนภาพถา่ยสงูสดุ” (หนา้ 59)

ขนาดภาพ
ขนาดจรงิเป็นพกิเซลสําหรับตวัเลอืกขนาดภาพแตล่ะตวัเลอืกจะแสดงไวด้า้นลา่ง

8.0MP 3840×2160
2.1MP 1920×1080
0.9MP 1280×720
0.4MP 854×480

 การเลอืกระยะหนว่งระหวา่งการกดปุ่ ม R (บนัทกึ) และการเร ิม่ถา่ยจรงิ 
Y [Timer]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Off ปิดระบบตัง้เวลา

2sec ไฟสอ่งจะกระพรบิประมาณ 2 วนิาทกีอ่นการถา่ยเริม่ขึน้

12sec ไฟสอ่งจะตดิสวา่งประมาณ 10 วนิาท ีจากนัน้กะพรบิเป็นเวลา
ประมาณ 2 วนิาทกีอ่นการถา่ยเริม่ขึน้

• หยดุระบบตัง้เวลาโดยไมถ่า่ยภาพโดยกดปุ่ ม 
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 L เมน ูTIME LAPSE (ภาพเคลือ่นไหวแบบ Time Lapse)
• คา่เริม่ตน้ของฟังกช์ัน่จะถกูเนน้หรอืไฮไลทด์ว้ย สเีทา 

  การปรบัความสวา่งโดยรวม (คา่ชดเชยการรบัแสง) F [+/-]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

–2.0 ถงึ +2.0 ปรับคา่เป็นลบ (-) มากขึน้เพือ่ใหค้ล้ําขึน้ หรอืคา่เป็นบวก (+) ใหม้ากขึน้
เพือ่ใหส้วา่งขึน้

 การปรบัสตีามสภาพแสง w [WB]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Auto กลอ้งจะปรับสมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ[Z] (อตัโนมตัใิตน้ํ้า) 
จะถกูเลอืกอตัโนมตัเิมือ่กลอ้งอยูใ่ตน้ํ้า

Z (อตัโนมตัใิตน้ํ้า) เหมาะสําหรับการถา่ยภาพใตน้ํ้า

5 (มแีดด) เหมาะสําหรับการถา่ยนอกสถานทีข่ณะทอ้งฟ้าโปรง่

g (มเีมฆมาก) เหมาะสําหรับถา่ยนอกสถานทีข่ณะมเีมฆมาก

 การเลอืกขอบเขตมมุมอง F [Field of View]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

 (กวา้ง) ตวัเลอืกนีเ้หมาสําหรับสถานการณส์ว่นใหญท่วัไป

(กวา้งใตน้ํ้า) ใชสํ้าหรับการใชง้านใตน้ํ้า ขอบเขตมมุมองจะถกู
ปรับใหเ้หมาะสมหรอืพอดกีบัชดุป้องกนัเลนสใ์ตนํ้า

(มมุมองแบบพลกิดา้น) ภาพจะถกูหมนุ 180° เสยีงจะถกูบนัทกึไวโ้ดยกลบั
ดา้นซา้ยขวา(มมุมองแบบพลกิดา้นใตน้ํ้า)

• ใชช้ดุป้องกนัเลนสใ์ตน้ํ้าขณะใชก้ลอ้งใตน้ํ้าทกุครัง้ (หนา้ 60)



33TH

 L เมนู TIME LAPSE (ภาพเคลือ่นไหวแบบ Time Lapse)

การเลอืกขนาด [Resolution]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

4K/FHD/HD/480 เลอืกขนาดเฟรม

• คอมพวิเตอรบ์างเครือ่งอาจไมส่ามารถแสดงชอ็ตภาพเคลือ่นไหวทีร่ะดบั [4K]
• “การใชง้านการด์” (หนา้ 58)
• “ความยาวภาพเคลือ่นไหว/จํานวนภาพถา่ยสงูสดุ” (หนา้ 59)

ขนาดเฟรม
ขนาดจรงิเป็นพกิเซลสําหรับตวัเลอืกขนาดเฟรมแตล่ะตวัเลอืกจะแสดงไวด้า้นลา่ง

4K 3840×2160
FHD 1920×1080
HD 1280×720
480 854×480

 การเลอืกชว่งเวลา [Interval]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

0.5sec/1sec/2sec/5sec/
10sec/30sec/60sec/

เลอืกชว่งเวลาระหวา่งชอ็ต ชว่งเวลาอาจยาวนานกวา่คา่ที่
เลอืก ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการถา่ย
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 q เมน ูPLAY (เปิดเลน่)
• คา่เริม่ตน้ของฟังกช์ัน่จะถกูเนน้หรอืไฮไลทด์ว้ย สเีทา 

 การลบภาพ [Erase]
• ดใูนหวัขอ้ “การลบภาพ” (หนา้ 19)

การใชร้โีมตโทรทศัน ์[HDMI Control]
• ขณะเชือ่มตอ่กบัโทรทศันท์ีร่องรับระบบควบคมุ HDMI กลอ้งจะสามารถทํางานไดผ้า่น
รโีมตคอนโทรลของโทรทศัน์

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Off สัง่งานดว้ยกลอ้ง

On สัง่งานดว้ยรโีมทคอนโทรลของเครือ่งทวีี

• “การใชร้โีมตคอนโทรลทวี”ี (หนา้ 45)

  d เมน ูSETUP
• คา่เริม่ตน้ของฟังกช์ัน่จะถกูเนน้หรอืไฮไลทด์ว้ย สเีทา 

การเร ิม่บนัทกึทนัทีเ่ม ือ่เปิดเครือ่ง [Quick Capture]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Off การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะไมเ่ริม่ตน้อตัโนมตัเิมือ่เปิดใชง้านกลอ้ง

On การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะเริม่ตน้อตัโนมตัเิมือ่เปิดใชง้านกลอ้ง

• ตวัเลอืกนีจ้ะมผีลเฉพาะในกรณีทีเ่ลอืก VIDEO (ภาพเคลือ่นไหว) ไวสํ้าหรับโหมดการ
ถา่ย

การบนัทกึตาํแหนง่ ความสงูและขอ้มลูอืน่ ๆ ไปยงับฟัเฟอรห์นว่ย
ความจาํช ัว่คราว [LOG Setting]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Off การบนัทกึบนัทกึประวตัแิละกํากบัขอ้มลูตําแหน่งจะถกูปิดใชง้าน

On ขอ้มลูตําแหน่ง ความสงู หรอืขอ้มลูอืน่ ๆ จะถกูบนัทกึไปยงับฟัเฟอร์
หน่วยความจําชัว่คราว และกํากบัไวก้บัภาพใหม่

• “การใชฟั้งกช์ัน่ GPS” (หนา้ 42)
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  d เมนู SETUP

ปรบัความสวา่งของจอภาพ [Monitor]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Bright สว่นแสดงผลทีจ่อภาพจา้กวา่ปกติ

Normal ความสวา่งปกต.ิ

การเลอืกระยะเวลาทีจ่อภาพจะตดิสวา่ง [Monitor Off]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Hold จอภาพจะไมปิ่ดทํางานอตัโนมตัิ

1sec/5sec/10sec เลอืกระยะหน่วงระหวา่งเริม่การถา่ยและเวลาทีจ่อภาพจะปิดทํางาน
อตัโนมตัิ

 การเลอืกระยะเวลาทีก่ลอ้งจะเปิดทาํงานตอ่เนือ่ง [Autopw Off]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Hold กลอ้งจะไมปิ่ดทํางานอตัโนมตัิ

1min/5min/10min

หากไมม่กีารดําเนนิการใด ๆ กลอ้งจะปิดทํางานอตัโนมตัหิลงัจาก
ผา่นเวลาทีเ่ลอืกไว ้ยกเวน้สําหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว การ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบ Time Lapse หรอื
ขณะชารจ์ไฟหรอืกลอ้งตอ่อยูก่บั USB หรอืสมารท์โฟน
เปิดใชง้านกลอ้งอกีครัง้โดยหมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง OFF 
จากนัน้กลบัไปทีตํ่าแหน่ง ON
ตวัเลอืกนีจ้ะมผีลเมือ่สวติชเ์ปิดปิดปรับไปทีตํ่าแหน่ง LOG
หากสวติชเ์ปิดปิดอยูใ่นตําแหน่ง ON และ [LOG Setting] ตัง้คา่
เป็น [On] กลอ้งจะสบืคน้และบนัทกึประวตัตํิาแหน่งของกลอ้งตอ่
ไปไปยงับฟัเฟอรช์ัว่คราวหลงัจากปิดทํางานแลว้

การสอ่งไฟอตัโนมตัสิาํหรบัภาพเคลือ่นไหว [Video Light]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Off ไฟสอ่งจะไมต่ดิสวา่งอตัโนมตัิ

On

เมือ่การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวเริม่ตน้ขึน้ ไฟสอ่งจะเปิดทํางานอตัโนมตัทิี่
ระดบัทีเ่หมาะสมกบัการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวและตดิสวา่งอยูจ่นกวา่การ
ถา่ยจะสิน้สดุลง การกดคา้งทีปุ่่ ม INFO ระหวา่งบนัทกึจะทําใหค้วามสวา่ง
ของไฟเปลีย่นไปเป็นเวลา 60 วนิาที
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  d เมนู SETUP

การปรบัระดบัเสยีงสญัญาณ [Beep]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Off/70%/100% การปรับระดบัเสยีง

การกาํหนดคา่เซ็นเซอรค์วามดนั [Manometer]
• กําหนดคา่การแสดงผลความสงู (ความลกึ) (หนา้ 23)

การปรบัการแสดงความสงู/ความลกึของนํา้

1 ใช ้M หรอื N เพือ่แสดงความสงู (ความลกึ) สําหรับ
ตําแหน่งปัจจบุนั จากนัน้กด OK เพือ่เลอืกรายการ

• การแสดงความลกึสามารถกําหนดคา่ไดจ้ากใตน้ํ้า
เทา่นัน้

Manometer

:BackMENU :SetOK

ft
15000 ft

2 ใช ้M หรอื N เพือ่ไฮไลทท์ี ่[m] หรอื [ft] จากนัน้
กด OK เพือ่เลอืกรายการ

Manometer

:BackMENU :SetOK

ft
15000 ft

3 กด R (บนัทกึ) เพือ่กลบัไปยงัจอแสดงผลสําหรับโหมดการถา่ย

 การต ัง้คา่ Wi-Fi [Wi-Fi]

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Wi-Fi Start/
Stop

เริม่ตน้หรอืสิน้สดุการเชือ่มตอ่ Wi-Fi กบัสมารท์โฟน
g “การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟน” (หนา้ 38)

Password สรา้งรหสัผา่นอกีครัง้
g “การเปลีย่นรหสัผา่น” (หนา้ 41)
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  d เมนู SETUP

 การต ัง้นาฬกิา [Date]
1 ใช ้M หรอื N เพือ่เลอืกปี ([Y]) จากนัน้กด OK เพือ่เลอืกรายการ
2 การใช ้M หรอื N และกดปุ่ ม OK ตามทีแ่จง้ในขัน้ตอนที ่1 เป็นการกําหนดเดอืน 

([M]) วนั ([D]) ชัว่โมงและนาท ี([Time])
3 ใช ้M หรอื N เพือ่เลอืกเขตเวลา จากนัน้กด OK

• นาฬกิาของกลอ้งจะซงิคข์อ้มลูอตัโนมตัเิมือ่ไดรั้บขอ้มลูตําแหน่งผา่น GPS (หนา้ 42)

การลบขอ้มลู [Card]
• กอ่นการฟอรแ์มต ใหต้รวจสอบวา่ไมม่ขีอ้มลูตกคา้งอยูใ่นการด์
• จะตอ้งฟอรแ์มทการด์ดว้ยกลอ้งนีก้อ่นใชง้านในครัง้แรก หรอืหลงัจากนําไปใชง้านกบั
กลอ้งตวัอืน่หรอคอมพวิเตอร์

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

 All Erase ลบขอ้มลูภาพทัง้หมดจากการด์ ขอ้มลูบนัทกึประวตัจิะไมถ่กูลบทิง้

 Format ฟอรแ์มตการด์

การรเีซ็ตคา่ปรบัต ัง้ของกลอ้ง [Reset]
• รเีซต็คา่ปรับตัง้ทัง้หมดยกเวน้วนัทีแ่ละเวลาใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้ ภาพและขอ้มลูบนัทกึ
ประวตัจิะไมถ่กูลบทิง้

เมนยูอ่ย 2 การใชง้าน

Cancel อยา่รเีซต็คา่ของกลอ้ง

Reset รเีซต็คา่กลอ้งกลบัเป็นคา่เริม่ตน้
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 การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟน
การตอ่สมารท์โฟนกบัฟังกช์ัน่ LAN ไรส้ายของกลอ้งและใชแ้อพเฉพาะ (OI.Track, 
OI.Share) จะทําใหค้ณุสามารถเรยีกใชค้ณุสมบตักิารทํางานตา่ง ๆ ไดม้ากขึน้ระหวา่ง
และหลงัการถา่ย

สิง่ทีท่า่นสามารถทาํไดด้ว้ยแอพทีก่าํหนด คอื OLYMPUS Image Share 
(OI.Share)
• โอนถา่ยภาพจากกลอ้งไปยงัสมารท์โฟน
ทา่นสามารถโหลดภาพในกลอ้งไปยงัสมารท์โฟนได ้

• ถา่ยภาพระยะไกลจากสมารท์โฟน
ทา่นสามารถสัง่งานกลอ้งในระยะไกลและถา่ยภาพโดยใชส้มารท์โฟนได ้

• ระบบประมวลผลภาพสวย
ทา่นสามารถใชฟิ้ลเตอรภ์าพพเิศษและเพิม่ตราแสตมป์ใหภ้าพทีโ่หลดลงในสมารท์โฟน
ได ้

• เพิม่ขอ้มลู GPS ใหก้บัภาพในกลอ้งได ้
ทา่นสามารถเพิม่ขอ้มลู GPS ใหก้บัภาพไดอ้ยา่งงา่ยๆ โดยสง่ขอ้มลู GPS ทีบ่นัทกึไวใ้น
สมารท์โฟนไปยงักลอ้ง

สําหรับรายละเอยีด ใหด้ตูามทีอ่ยูด่า้นลา่ง:
http://app.olympus-imaging.com/oishare/

• กอ่นใชง้านฟังกช์ัน่ LAN ไรส้าย ใหอ้า่น “การใชง้านฟังกช์ัน่ LAN ไรส้าย” (หนา้ 68)
• หากมกีารใชง้านฟังกช์ัน่ LAN ไรส้ายในประเทศนอกภมูภิาคทีท่า่นซือ้กลอ้งมา อาจมี
ความเสีย่งทีก่ลอ้งจะไมต่รงตามระเบยีบขอ้บงัคบัการสือ่สารแบบไรส้ายของประเทศนัน้ 
Olympus จะไมรั่บผดิชอบตอ่การทําผดิระเบยีบขอ้บงัคบัดงักลา่ว

• เชน่เดยีวกบัการสือ่สารแบบไรส้ายใดๆ อาจมคีวามเสีย่งจากการถกูสกดักัน้โดยบคุคล
ที ่3 เสมอ

• ฟังกช์ัน่ LAN ไรส้ายในกลอ้งไมส่ามารถใชเ้ชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มตอ่ในบา้นหรอืในที่
สาธารณะ

• สายอากาศ (หนา้ 3) จะตอ้งอยูห่า่งจากวตัถโุลหะใหม้ากทีส่ดุ
• ระหวา่งการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย แบตเตอรีจ่ะลดลงเร็วขึน้ หากแบตเตอรีล่ดลงตํา่ การ
เชือ่มตอ่อาจขาดหายระหวา่งการถา่ยโอนขอ้มลู

• การเชือ่มตอ่อาจเป็นไปไดย้ากหรอืชา้ลงหากอยูใ่กลก้บัอปุกรณท์ีส่รา้งสนามแมเ่หล็ก 
ไฟฟ้าสถติ หรอืคลืน่วทิย ุเชน่ ใกลก้บัไมโครเวฟ โทรศพัทไ์รส้าย 
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 การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน

1 เปิดแอพ OI.Share ทีต่ดิตัง้บนสมารท์โฟนของทา่น
• หรอืสามารถตอ่สมารท์โฟนโดยใช ้OI.Track

2 ไฮไลทท์ี ่[Wi-Fi] (หนา้ 36) จากเมนู SETUP จากนัน้กด OK

3 ไฮไลทท์ี ่[Start] จากนัน้กด OK
• คณุยงัสามารถเริม่การเชือ่มตอ่ไดโ้ดยกดที ่Mคา้งไว ้

4 รหสั QR ทีป่รากฏขึน้ทีจ่อภาพของกลอ้ง
สามารถอา่นผา่นแอพทีเ่รยีกใชจ้ากสมารท์
โฟน
• การเชือ่มตอ่จะมขีึน้อตัโนมตัแิละไฟแสดงการ
ทํางานของกลอ้งจะตดิสวา่งเป็นสน้ํีาเงนิ

WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWW

:Wi-Fi OffMENU :SSID

อา่นรหสั QR ไมส่าํเร็จ
กรอก SSID และรหสัผา่นในแอพปรับตัง้คา่ Wi-Fi 
ของสมารท์โฟนกอ่นเชือ่มตอ่ (SSIDและรหสัผา่นส
ามารถเรยีกดไูดโ้ดยกด N ในสว่นแสดงรหสั QR) 
ดขูอ้มลูคา่ปรับตัง้ Wi-Fi ไดจ้ากเอกสารกํากบัทีจั่ด
มาใหพ้รอ้มกบัสมารท์โฟนของคณุ

WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWW

SSID:

:Wi-Fi OffMENU :QR

X-XX-XXXXXXXXX

Password:
00000000

รหสัผา่น

SSID

• เมือ่ตอ้งการยกเลกิการเชือ่มตอ่ ใหก้ดปุ่ ม  บนกลอ้ง

 ขอ้ความผดิพลาดระหวา่งการเชือ่มตอ่ Wi-Fi
เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนอกีครัง้
1 ปิดฟังกช์ัน่ Wi-Fi ของสมารท์โฟน
2 เปิดฟังกช์ัน่ Wi-Fi อกีครัง้ เลอืก SSID สําหรับ TG-TRACKER กอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่อกีครัง้
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การถา่ยโอนภาพไปยงัสมารท์โฟน
ทา่นสามารถเลอืกภาพในกลอ้งและโหลดไปยงัสมารท์โฟนได ้

1 เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟน (หนา้ 39)

2 แตะปุ่ มถา่ยโอนภาพใน OI.Share
• ภาพในกลอ้งจะปรากฏขึน้ในรายการ
• เมือ่ขอ้ความผดิพลาดปรากฏขึน้:g “ขอ้ความผดิพลาดระหวา่งการเชือ่มตอ่ 

Wi-Fi” (หนา้ 39)

3 เลอืกภาพทีต่อ้งการโอนยา้ยแลว้แตะทีปุ่่ ม บนัทกึ
• เมือ่บนัทกึเสร็จสมบรูณ์ ทา่นสามารถสัง่ปิดกลอ้งผา่นสมารท์โฟนได ้

ถา่ยภาพระยะไกลผา่นสมารท์โฟน
ทา่นยงัสามารถถา่ยภาพหา่งไกลไดโ้ดยใชก้ารทํางานของกลอ้งดว้ยสมารท์โฟน

1 เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟน (หนา้ 39)

2 แตะปุ่ มถา่ยรโีมทใน OI.Share
• เมือ่ขอ้ความผดิพลาดปรากฏขึน้: g “ขอ้ความผดิพลาดระหวา่งการเชือ่มตอ่ 

Wi-Fi” (หนา้ 39)

3 แตะปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพ
• ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึไปยงัการด์ของกลอ้ง

• ตวัเลอืกในการถา่ยภาพบางสว่นจะถกูจํากดัการใชง้านไว ้
• ในโหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ภาพนิง่ (หนา้ 30) จะถกูถา่ยขณะกดปุ่ มชตัเตอรใ์น OI.Share
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การเพิม่ขอ้มลูตาํแหนง่ลงไปในภาพ
ทา่นสามารถเพิม่ขอ้มลู GPS ลงในภาพถา่ยขณะทีข่อ้มลู GPS ถกูบนัทกึไวโ้ดยโอน
ยา้ยขอ้มลู GPS ทีบ่นัทกึอยูใ่นสมารท์โฟนไปยงักลอ้ง

1 กอ่นเริม่ถา่ยภาพ เปิด OI.Share แลว้เปิดสวติชท์ีปุ่่ ม Add Location 
เพือ่เริม่ตน้บนัทกึขอ้มลู GPS
• กอ่นเริม่บนัทกึขอ้มลู GPS ตอ้งตอ่กลอ้งเขา้กบั OI.Share เพือ่ซงิคเ์วลา
• ทา่นสามารถใชโ้ทรศพัทห์รอืแอพอืน่ๆ ได ้ในขณะทีกํ่าลงับนัทกึขอ้มลู GPS อยา่
ปิด OI.Share

2 เมือ่ถา่ยภาพเสร็จแลว้ ปิดสวติชท์ีปุ่่ ม Add Location 
การบนัทกึขอ้มลู GPS เสร็จสมบรูณ์

3 เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟน (หนา้ 39)

4 โอนขอ้มลู GPS ทีบ่นัทกึแลว้ไปยงักลอ้งโดยใช ้OI.Share
• หมายเหตกํุากบั GPS จะถกูเพิม่ไปยงัภาพในการด์ตามบนัทกึประวตั ิGPS ทีม่กีาร
ถา่ยโอนขอ้มลูไว ้

• เมือ่ขอ้ความผดิพลาดปรากฏขึน้: g “ขอ้ความผดิพลาดระหวา่งการเชือ่มตอ่ 
Wi-Fi” (หนา้ 39)

• ขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นของตําแหน่งสามารถใชง้านไดเ้ฉพาะกบัสมารท์โฟนทีม่ฟัีงกช์ัน่ 
GPS เทา่นัน้

• ภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถใสข่อ้มลูตําแหน่งได ้

 การเปลีย่นรหสัผา่น
เลอืกรหสัผา่นใหมสํ่าหรับการเชือ่มตอ่สมารท์โฟน

1 ไฮไลทท์ี ่[Wi-Fi] (หนา้ 36) จากเมนู SETUP จากนัน้กด OK

2 ไฮไลทท์ี ่[Password] จากนัน้กด OK

3 กดปุ่ ม N
• รหสัผา่นใหมจ่ะถกูจัดทําขึน้อตัโนมตัิ
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 การใชฟ้งักช์ ัน่ GPS
กลอ้งสามารถสบืคน้และบนัทกึประวตั ิGPS และขอ้มลูเซน็เซอรอ์ืน่ ๆ รวมทัง้ขอ้มลู
ตําแหน่งและความสงู ไมว่า่จะใชเ้พือ่ถา่ยภาพหรอืไมก่ต็าม สามารถแทรกขอ้มลู
เหลา่นีไ้วใ้นภาพถา่ย สามารถดาวนโ์หลดบนัทกึประวตัเิพือ่ใชก้บัแอพสมารท์โฟน 
OLYMPUS Image Track (OI.Track)
• กลอ้งไมม่รีะบบ GPS นําทาง
• กรณุาใชแ้อพเวอรช์ัน่ลา่สดุ

สําหรับรายละเอยีด ใหด้ตูามทีอ่ยูด่า้นลา่ง:
http://app.olympus-imaging.com/oitrack/

กอ่นเร ิม่ตน้
• กอ่นใชฟั้งกช์ัน่ GPS โปรดอา่น “ฟังกช์ัน่ GPS เข็มทศิอเิล็กทรอนกิส”์ (หนา้ 68)
• ในบางประเทศและภมูภิาค การรับขอ้มลูตําแหน่งอาจเป็นสิง่ผดิกฎหมายหากไมไ่ดย้ืน่
ขออนุญาตจากรัฐบาลไวก้อ่นลว่งหนา้ ดว้ยเหตนุี ้กลอ้งจงึอาจไดรั้บการตัง้คา่ไมใ่ห ้
แสดงขอ้มลูตําแหน่งในบางภมูภิาคทีม่กีารจําหน่ายกลอ้ง
เมือ่นํากลอ้งไปตา่งประเทศ พงึระวงัวา่บางประเทศหรอืภมูภิาคอาจมกีฎหมายควบคมุ
การใชฟั้งกช์ัน่นี ้ โปรดปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่อยา่งเครง่ครัด

• บนเครือ่งบนิหรอืสถานทีอ่ืน่ ๆ ทีห่า้มใชอ้ปุกรณ ์GPS ใหเ้ลอืก [Off] ไวสํ้าหรับ [LOG 
Setting] หรอืหมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง OFF g [LOG Setting] (หนา้ 34)

• กลอ้งนีย้งัรองรับระบบดาวเทยีม Quasi-Zenith และ GLONASS ดว้ย
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 กอ่นใชฟ้งักช์ ัน่ GPS (ขอ้มลู A-GPS)
กลอ้งอาจใชเ้วลานานในการรับขอ้มลูตําแหน่ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานะของกลอ้งและ
การสือ่สาร เมือ่ใช ้A-GPS เวลาในการกําหนดตําแหน่งอาจสัน้ลงเป็นระยะเวลาตัง้แต่
สองสามวนิาทไีปจนถงึยีส่บิสามสบิวนิาที
ขอ้มลู A-GPS สามารถอพัเดตไดโ้ดยใชแ้อพสมารท์โฟน “OLYMPUS Image Track” 
(OI.Track) หรอืซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์“OLYMPUS A-GPS Utility”
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้วนัทีข่องกลอ้งไวถ้กูตอ้งแลว้
• ตอ้งอพัเดตขอ้มลู A-GPS ทกุๆ 2 สปัดาห์
ขอ้มลูตําแหน่งอาจเปลีย่นแปลงเมือ่เวลาผา่นไปหลงัจากการอพัเดตขอ้มลู ควรใชข้อ้มลู  
A-GPS ทีใ่หมท่ีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้

• การเสนอบรกิารขอ้มลู A-GPS อาจสิน้สดุลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

การอพัเดตขอ้มลู A-GPS ดว้ยสมารท์โฟน
กอ่นทําการอพัเดต ใหต้ดิตัง้แอพของสมารท์โฟน “OLYMPUS Image Track” (OI.
Track) ลงในสมารท์โฟนของทา่น ดรูายละเอยีดวธิกีารอพัเดตขอ้มลู A-GPS ไดจ้าก
URL ดา้นลา่ง
http://app.olympus-imaging.com/oitrack/
เชือ่มตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟนตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้น “การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน” 
(หนา้ 39)

การอพัเดตขอ้มลู A-GPS ดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์
ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์OLYMPUS A-GPS Utility จาก URL ดา้นลา่ง แลว้ตดิตัง้ลงบน
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น
http://sdl.olympus-imaging.com/agps/
อา่น “คูม่อืคําแนะนํา “OLYMPUS A-GPS Utility”” ทางเว็บไซตโ์ดยใช ้URL ดา้นบน 
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารอพัเดตขอ้มลู

ขอ้ความผดิพลาดระหวา่งการเชือ่มตอ่ Wi-Fi
เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนอกีครัง้ g P. 39

การใช ้GPS

หมนุสวติชเ์ปิดปิดไปที ่LOG และใชก้ลอ้งเพือ่บนัทกึขอ้มลูตําแหน่งไปยงับฟัเฟอร์
ชัว่คราว (หนา้ 20) หรอืเลอืก [On] สําหรับ [LOG Setting] ในเมนู SETUP เพือ่
บนัทกึขอ้มลูตําแหน่งไปยงับฟัเฟอรช์ัว่คราวระหวา่งการถา่ย (หนา้ 34)
• อยา่ใหม้อืหรอืวตัถทุีเ่ป็นโลหะบงัเสาอากาศ GPS
• หากทา่นใชฟั้งกช์ัน่ GPS เป็นครัง้แรก และยงัไมไ่ดอ้พัเดต A-GPS หรอืหากไมไ่ดใ้ช ้
ฟังกช์ัน่นีเ้ป็นเวลานาน กลอ้งอาจใชเ้วลาสองสามนาทกีวา่ทีก่ารวดัตําแหน่งจะสิน้สดุลง

• เมือ่ตัง้คา่ [LOG Setting] ไปที ่[On] แบตเตอรีจ่ะหมดเร็วขึน้
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การเชือ่มตอ่กลอ้งกบัอปุกรณอ์ืน่

 การดภูาพจากกลอ้งบนจอทวีี
ใชส้าย HDMI (จําหน่ายตา่งหาก) เพือ่เปิดเลน่ภาพทีบ่นัทกึในโทรทศันข์องคณุ ตอ่
กลอ้งเขา้กบัโทรทศันค์วามละเอยีดสงูเพือ่เปิดดภูาพแบบความละเอยีดสงู

สาย HDMI
(เชือ่มตอ่กบัขัว้ตอ่
HDMI ในทวี)ี

ขัว้ตอ่ HDMI Micro (ประเภท D)

1 ใชส้ายในการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัทวีี
2 หมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง ON

3 เลอืกอนิพตุเขา้ทวีี
• จอภาพกลอ้งจะปิดเมือ่มกีารเชือ่มตอ่สาย
• สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการเปลีย่นอนิพตุของทวี ีใหด้ทูีคู่ม่อืคําแนะนําของทวีี
• ภาพและขอ้มลูทีแ่สดงอาจจะถกูตดัขอบ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของทวีี
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 การใชร้โีมตคอนโทรลทวีี
ขณะเชือ่มตอ่กบัโทรทศันท์ีร่องรับระบบควบคมุ HDMI กลอ้งจะสามารถทํางานได ้
ผา่นรโีมตคอนโทรลของโทรทศัน ์ระบบควบคมุ HDMI จะตอ้งเปิดใชง้านในเมนูของ
กลอ้งกอ่นทําการเชือ่มตอ่กลอ้ง

1 เลอืก [HDMI Control] (หนา้ 34) จากเมนู PLAY

2 ไฮไลทท์ี ่[On] จากนัน้กด OK

3 ใชส้ายในการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัทวีี
4 เลอืกอนิพตุเขา้ทวีี
5 ใชง้านกลอ้งโดยใชร้โีมทคอนโทรลของทวีี

• ทา่นสามารถใชง้านกลอ้งโดยทําตามคูม่อืการใชง้านทีแ่สดงบนทวีี
• โทรทศันบ์างอยา่งอาจไมส่นับสนุนคณุสมบตัทิัง้หมด

• ทา่นไมส่ามารถถา่ยภาพหรอืภาพเคลือ่นไหวเมือ่มกีารเชือ่มตอ่สาย HDMI
• อยา่เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัอปุกรณ ์HDMI output อืน่ๆ การทําเชน่นัน้อาจเกดิความ
เสยีหายกบักลอ้ง

• สญัญาณ HDMI จะไมถ่กูจา่ยออกขณะตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่น USB
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 การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์

การเชือ่มตอ่กลอ้ง

พอรต์ USB

หวัตอ่ Micro-USB

สาย USB

• หากไมม่อีะไรปรากฏบนหนา้จอกลอ้งแมก้ระทัง่หลงัจากทีเ่ชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบั 
คอมพวิเตอร ์แบตเตอรีอ่าจจะหมด ใชแ้บตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็ม

• หากไมม่กีารเชือ่มตอ่ ใหป้ลดสายและตอ่เขา้ไปใหม่
• คณุสามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ดใ้นขณะทีต่อ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรผ์า่น USB เวลาในการ
ชารจ์จะแตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัประสทิธภิาพของคอมพวิเตอร ์(ในบางกรณีอาจใช ้
เวลาถงึ 10 ชัว่โมง)
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การคดัลอกภาพไปยงัคอมพวิเตอร์
กลอ้งของทา่นสนับสนุนทีเ่กบ็ขอ้มลู USB Mass Storage Class ทา่นสามารถถา่ย
โอนภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ระบบ
ปฏบิตักิารดงัตอ่ไปนีเ้ขา้กนัไดก้บัการเชือ่มตอ่ USB:

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

Macintosh Mac OS X v10.5-v10.10

1 ปิดสวติชก์ลอ้งและเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์
• ตําแหน่งของพอรต์ USB แตกตา่งกนัไปตามคอมพวิเตอร ์สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดทูีคู่ม่อืของเครือ่งคอมพวิเตอร์

2 หมนุสวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหน่ง ON

3 คอมพวิเตอรพ์บวา่ กลอ้งเป็นอปุกรณใ์หม่
• การถา่ยโอนขอ้มลูจะไมม่ัน่คงในสภาพแวดลอ้มดงัตอ่ไปนี ้แมว้า่คอมพวิเตอรข์องทา่น
เป็นอปุกรณท์ีม่พีอรต์ USB
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่พีอรต์ USB เพิม่โดยการใชก้ารด์ขยาย ฯลฯ
คอมพวิเตอรท์ีไ่มต่ดิตัง้ระบบปฏบิตักิารจากโรงงาน OS และคอมพวิเตอรท์ีท่ีป่ระกอบ
ขึน้เอง

• ไมส่ามารถใชก้ารควบคมุกลอ้งในขณะทีก่ลอ้งเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์
• หากคอมพวิเตอรไ์มพ่บกลอ้ง ใหท้วนซํา้ขัน้ตอนขา้งตน้จากขัน้ตอนที ่1
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 การตดิต ัง้ซอฟแวร์
ใช ้OLYMPUS Viewer 3 เพือ่คดัลอกภาพจากกลอ้งไปยงัคอมพวิเตอร ์โดยสามารถ
เรยีกด ูแกไ้ขและจัดเรยีง

 Windows

1 ใสแ่ผน่ซดีใีนไดรฟ์ CD-ROM

• ขอ้ความโตต้อบการทํางานอตัโนมตัจิะปรากฏ 
คลกิที ่“OLYMPUS Setup” เพือ่แสดงขอ้ความ
โตต้อบ “Setup”

• หากกลอ่งโตต้อบ “Setup” ไมป่รากฏขึน้ ใหเ้ปิด 
CD-ROM (OLYMPUS Setup) จาก Windows 
Explorer จากนัน้ดบัเบลิคลกิที ่“LAUNCHER.
EXE”

• หากขอ้ความโตต้อบ “User Account Control” ปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ “Yes” หรอื 
“Continue”

2 ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอบนคอมพวิเตอรข์องทา่น
3 ลงทะเบยีนผลติภณัฑ ์Olympus ของทา่น

• คลกิทีปุ่่ ม “ลงทะเบยีนปุ่ ม” และปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ

4 ตดิตัง้กลอ้ง OLYMPUS Viewer 3
• ตรวจสอบขอ้กําหนดของระบบกอ่นทีจ่ะเริม่การตดิตัง้
• คลกิทีปุ่่ ม “OLYMPUS Viewer 3” และปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตดิตัง้
ซอฟตแ์วร์

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

ตวัประมวลผล Core 2 Duo 2.13 GHz หรอืดกีวา่

RAM 2 GB หรอืมากกวา่

พืน้ทีฮ่ารด์ไดรฟ์ 3 GB หรอืมากกวา่

การต ัง้คา่จอภาพ 1024 × 768 พกิเซลหรอืมากกวา่
ขัน้ตํา่ 65,536 ส ี(แนะนํา 16,770,000 ส)ี

• ดวูธิใีชแ้บบออนไลนเ์พือ่หาขอ้มลูเกีย่วกบัการใชซ้อฟแวร์
• ตารางขา้งตน้ระบเุงือ่นไขทางระบบขัน้ตํา่ อาจตอ้งใชส้ว่นประกอบทางเทคนคิทีเ่หนอื
กวา่สําหรับคา่ปรับตัง้บางคา่ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากไฟล ์“Readme”
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 Macintosh

1 ใสแ่ผน่ซดีใีนไดรฟ์ CD-ROM
• เนือ้หาของดสิกค์วรจะแสดงใน Finder โดย
อตัโนมตั ิหากไมป่รากฏ ใหค้ลกิสองครัง้ที่
ไอคอน CD บนเดสกท์อป

• คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน “ตดิตัง้” เพือ่ทีจ่ะแสดง
ขอ้ความโตต้อบ “ตดิตัง้”

2 ตดิตัง้กลอ้ง OLYMPUS Viewer 3
• ตรวจสอบขอ้กําหนดของระบบกอ่นทีจ่ะเริม่การ
ตดิตัง้

• คลกิทีปุ่่ ม “OLYMPUS Viewer 3” และปฏบิตั ิ
ตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตดิตัง้ซอฟตแ์วร์

ระบบปฏบิตักิาร Mac OS X v10.8–v10.11

ตวัประมวลผล Core 2 Duo 2 GHz หรอืดกีวา่

RAM 2 GB หรอืมากกวา่

พืน้ทีฮ่ารด์ไดรฟ์ 3 GB หรอืมากกวา่

การต ัง้คา่จอภาพ 1024 × 768 พกิเซลหรอืมากกวา่
ขัน้ตํา่ 32,000 ส ี(แนะนํา 16,770,000 ส)ี

• สามารถเลอืกภาษาอืน่ๆ ไดจ้ากกลอ่งคําสัง่ชดุภาษา สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการใช ้
ซอฟตแ์วร ์ใหด้ทูีว่ธิใีชแ้บบออนไลน์

• ตารางขา้งตน้ระบเุงือ่นไขทางระบบขัน้ตํา่ อาจตอ้งใชส้ว่นประกอบทางเทคนคิทีเ่หนอื
กวา่สําหรับคา่ปรับตัง้บางคา่ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากไฟล ์“Readme”
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เคล็ดลบัการใชง้าน
ถา้หากกลอ้งไมทํ่างานดงัตัง้ใจ หรอืมขีอ้ความผดิพลาดปรากฏบนหนา้จอ และทา่นไมท่ราบ
วา่จะทําอยา่งไร ใหทํ้าการแกไ้ขปัญหาตามขอ้มลูขา้งลา่งนี้

การแกไ้ขปญัหา

 แบตเตอรี่
กล้องไม่ทํางาน แม้ว่าได้ใส่แบตเตอร่ีไว้แล้วก็ตาม
• ใสก่อ้นแบตเตอรีใ่หม ่หรอืแบตเตอรีช่ารจ์แลว้ ในทศิทางทีถ่กูตอ้ง g “การใสแ่ละ
การถอดแบตเตอรีแ่ละการด์” (หนา้ 4)

• ประสทิธภิาพของแบตเตอรีอ่าจจะลดลงชัว่คราว เนือ่งจากอณุหภมูตํิา่ ใหถ้อดแบตเตอรี่
ออกจากกลอ้ง และทําใหอุ้น่โดยใสไ่วใ้นกระเป๋าของทา่นสกัครู่

 การด์
ข้อความผิดพลาดปรากฏ
• g “ขอ้ความผดิพลาด” (หนา้ 52)

 ปุ่ มบนัทกึ
ไม่สามารถถ่ายภาพได้
• เปิดกลอ้ง
หากเลอืกตวัเลอืกอืน่นอกเหนอืจาก [Hold] ในสว่นของ [Autopw Off] ในเมนู 
SETUP กลอ้งจะปิดทํางานอตัโนมตัหิากไมม่กีารดําเนนิการใด ๆ ในระยะเวลาทีเ่ลอืก 
ยกเวน้หากมกีารบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง บนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบ 
Time Lapse หรอืมกีารชารจ์ไฟอยู ่หรอืกลอ้งตอ่ผา่น USB หรอืกบัสมารท์โฟนอยู ่หมนุ
สวติชเ์ปิดปิดไปทีตํ่าแหง่ OFF จากนัน้กลบัไปที ่ON เพือ่เปิดใชง้านกลอ้งอกีครัง้

• เลอืกโหมดการถา่ย
• หากมกีารใชก้ลอ้งถา่ยรปูเป็นเวลานาน อณุหภมูภิายในอาจจะเพิม่สงูขึน้ ซึง่จะสง่ผลให ้
กลอ้งปิดสวติชโ์ดยอตัโนมตั ิหากเกดิเหตกุารณน์ีข้ ึน้ ใหร้อจนกวา่กลอ้งจะเย็นลงจนเป็น
ปกต ิ
อณุหภมูภิายนอกของกลอ้งอาจจะเพิม่สงูขึน้ไดเ้ชน่กนัในขณะใชง้าน อยา่งไรกต็าม นี่
เป็นเหตกุารณป์กต ิและไมไ่ดเ้ป็นสิง่บง่ชีว้า่กลอ้งทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 หนา้จอ
มองเห็นได้ไม่ชัด
• อาจเกดิการกลัน่ตวัเป็นหยดน้ํา ใหปิ้ดสวติชก์ลอ้ง และรอใหต้วักลอ้งปรับอณุหภมูใิหเ้ขา้
กบัสภาพภมูอิากาศโดยรอบ และแหง้ลงกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ



51TH

มีแสงปรากฏในภาพ
• ไฟทีส่ะทอ้นจากอนุภาคฝุ่ นในอากาศอาจปรากฏขึน้ในภาพทีถ่า่ยขณะใชไ้ฟสอ่งในเวลา
กลางคนื

 ฟงักช์ ัน่วนัทีแ่ละเวลา
นาฬิกาจะถูกรีเซ็ต
• ตวัเลอืก [Reset] ในเมนู SETUP จะทําการรเีซต็นาฬกิา (หนา้ 37)
• ถา้หากถอดแบตเตอรีอ่อกและวางไวน้อกกลอ้งเป็นเวลาประมาณ 3 วนั*1 การตัง้คา่วนัที่
และเวลาจะกลบัคนืสูค่า่เริม่ตน้และจะตอ้งทําการตัง้ใหม่
*1 ระยะเวลากอ่นทีว่นัทีแ่ละเวลาจะกลบัคนืสูค่า่เริม่ตน้นัน้ขึน้อยูก่บัระยะเวลาทีไ่ดใ้ส่
แบตเตอรีค่า้งไวใ้นกลอ้ง
g “การเปิดใชง้านกลอ้ง” (หนา้ 8)

  เลนส์
เลนส์มีไอนํ้าเกาะ
• ไอน้ําอาจเกาะบนเลนสไ์ดห้ากมกีารเปลีย่นแปลงอณุหภมูโิดยฉับพลนั
ให ้ปิด สวติช ์กลอ้ง และ รอ ให ้ตวั กลอ้ง ปรับ อณุหภมู ิให ้เขา้ กบั สภาพ ภมู ิอากาศ โดย รอบ 
และ แหง้ ลง กอ่น ที ่จะ ถา่ย ภาพ

• หยดน้ําในชดุป้องกนัเลนสห์รอืชดุป้องกนัเลนสใ์ตน้ํ้าอาจทําใหเ้กดิฝ้ามวั เชด็ดว้ยผา้เนือ้
นุ่มอยา่งออ่นโยน

 อืน่ ๆ

เข็มทิศชี้ทิศไม่ถูกต้อง
• เข็มทศิอาจทํางานไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไวห้ากอยูใ่กลก้บัสนามแมเ่หล็กแรงสงู เชน่ 
ทีเ่กดิจากโทรทศัน ์ไมโครเวฟ มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดใหญ ่ตวัสง่สญัญาณวทิย ุและ
สายไฟแรงสงู บางครัง้ ทา่นสามารถเรยีกคนืการทํางานปกตไิดโ้ดยการขยบักลอ้งเป็น
ตวัเลขแปดดว้ยการหมนุขอ้มอื
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 ขอ้ความผดิพลาด
• เมือ่ขอ้ความหนึง่ขอ้ความใดขา้งลา่งนีป้รากฏบนจอภาพ ใหต้รวจสอบวธิกีารแกไ้ข

ขอ้ความผดิพลาด วธิกีารแกไ้ข

No Card

ปญัหาเกีย่วกบัการด์
เสยีบการด์และตรวจสอบวา่เสยีบการด์ไดถ้กูตอ้ง

Card Error

ปญัหาเกีย่วกบัการด์
ใสก่ารด์ใหม่

Write Protect

ปญัหาเกีย่วกบัการด์
ปลดล็อคการด์

Card Full

ปญัหาเกีย่วกบัการด์
• เปลีย่นการด์
• ลบภาพทีไ่มต่อ้งการออก กอ่นลบภาพทีสํ่าคญั ใหค้ดัลอก
ภาพเหลา่นัน้ไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์

No Picture

ปญัหาเกีย่วกบัการด์
ถา่ยภาพกอ่นเปิดดภูาพ

Picture Error

ปญัหาเกีย่วกบัภาพทีเ่ลอืก
ใชซ้อฟตแ์วรป์รับแตง่ภาพ ฯลฯ แกไ้ขภาพบนเครือ่งคอมพวิเตอร์
ถา้หากยงัไมส่ามารถดภูาพไดข้อ้มลูไฟลภ์าพอาจจะเสยีหาย

LOG Error

มปีญัหาเกีย่วกบั การบนัทกึ Log
บนัทกึประวตัใินปัจจบุนัไมไ่ดบ้นัทกึไปยงัการด์ เสยีบการด์ใหถ้กู
ตอ้งและบนัทกึบนัทกึประวตัไิปยงัการด์

LOG Full

 ขอ้มลู Log มปีญัหา
บนัทกึประวตัใินปัจจบุนัไมส่ามารถบนัทกึไปยงัการด์ คดัลอก
ไฟลบ์นัทกึประวตัไิปยงัคอมพวิเตอร ์จากนัน้ลบไฟลจ์ากการด์
• การด์แตล่ะตวัสามารถเกบ็ไฟลบ์นัทกึประวตัไิดส้งูสดุ 199 
รายการ

GPS Error

ปญัหาระบบ GPS
GPS ทํางานผดิพลาด ปิดกลอ้งและเปิดใหม ่หากขอ้ความ
ไมห่ายไปจากจอแสดงผล ใหต้ดิตอ่ตวัแทนใหบ้รกิารของ 
OLYMPUS

Internal camera
temperature is too 

high.

มปีญัหากบักลอ้ง
กลอ้งจะปิดการทํางานอตัโนมตัใินเวลาไมน่าน รอใหอ้ณุหภมูิ
ภายในของกลอ้งลดลงเพือ่ใหส้ามารถถา่ยตอ่ได ้
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ขอ้ความผดิพลาด วธิกีารแกไ้ข

Caution Depth

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
ใชท้ีช่ว่งความลกึตืน้ ๆ

Battery Empty

ปญัหาเกีย่วกบัแบตเตอรี่
แบตเตอรีป่ระจไุฟหมด ชารจ์แบตเตอรี่

No Connection

ปญัหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่
ตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรห์รอืโทรทศันใ์หถ้กูตอ้ง
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เคล็ดลบัถา่ยภาพ
ตรวจสอบรายการตอ่ไปนีห้ากพบวา่ภาพไมเ่ป็นไปอยา่งทีต่อ้งการ

 กลอ้งส ัน่
การบันทึกภาพเคล่ือนไหวโดยไม่ให้กล้องสั่น
• การถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใช ้[IS]. gหนา้  29

กลอ้งจะมฟัีงกช์ัน่ลดการสัน่ไหวของภาพ

 ระดบัแสง (ความสวา่ง)
การถ่ายภาพเพ่ือให้ได้ความสว่างที่ต้องการ
• การใชก้ารชดเชยแสง (หนา้ 27, 30, 32)

ปรับควาสวา่งขณะแสดงตวัอยา่งเอฟเฟกตท์ีจ่อแสดงผล โดยทัว่ไปหมิะหรอืวตัถสุขีาว
อืน่ ๆ จะปรากฏในภาพคล้ํากวา่ความจรงิ การเลอืกคา่เป็นบวกจะชว่ยคนืคา่ความสวา่ง
ทีเ่ป็นธรรมชาต ิในทางกลบักนั แนะนําใหใ้ชค้า่เป็นลบหากตอ้งการถา่ยภาพเป้าหมาย
ทีม่ดืคล้ํา

 โทนสี
การถ่ายภาพเพ่ือให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติ
• การเลอืกตวัเลอืกสาํหรบั [WB] (สมดลุแสงขาว) (หนา้ 27, 30, 32)

[Auto] จะไดผ้ลดทีีส่ดุในสถานการณส์ว่นใหญ ่แตค่ณุอาจตอ้งการทดลองคา่ปรับตัง้
อืน่ ๆ ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการถา่ย (เชน่ อยูใ่ตห้รอืหรอืขณะดวงอาทติยส์อ่ง)

 ทศิทางของภาพ
การใช้งานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการขณะถือกล้องกลับหัว
• การใช ้[FIELD OF VIEW] (หนา้ 27, 32)

เลอืก [ ] (มมุกวา้งพลกิดา้น) หรอื [ ] (มมุกวา้งพลกิดา้นใตน้ํ้า) เพือ่
บนัทกึภาพเคลือ่นไหวในทศิทางทีถ่กูตอ้งขณะกลอ้งกลบัหวั

 การผดิเพีย้นของภาพ
การลดการบิดเบือนด้านข้าง
• การใช ้[FIELD OF VIEW] (หนา้ 27, 31, 32)

เลอืก [ ] (มมุกวา้งใตน้ํ้า) หรอื [ ] (มมุกวา้งพลกิดา้นใตน้ํ้า) ขอบเขต
มมุมองจะลดลงและทําใหก้ารบดิเบอืนนอ้ยลง

 การถา่ยภาพแบบ Interval
การเปลี่ยนช่วงเวลาสําหรับภาพเคล่ือนไหวแบบ Time Lapse
• “การเลอืกชว่งเวลา [Interval]” (หนา้ 33)
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คาํแนะนําในการเปิดเลน่

 ดภูาพ

การเปิดดูภาพ
• “การเปิดดภูาพเคลือ่นไหว” (หนา้ 16)
• “การเปิดดภูาพถา่ย” (หนา้ 18)

ดูภาพด้วยคุณภาพระดับสูงบนทีวีความละเอียดสูง
• เชือ่มตอ่กลอ้งกบัทวีโีดยใชส้าย HDMI g หนา้ 44
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ขอ้มลู

การทาํความสะอาดและการจดัเก็บกลอ้ง

การดแูลรกัษากลอ้ง

ภายนอก:
• เชด็เบาๆ ดว้ยผา้นุ่ม ถา้หากกลอ้งสกปรกมาก ใหแ้ชผ่า้ในน้ําสบูอ่อ่นๆ แลว้บดิใหแ้หง้
เชด็กลอ้งดว้ยผา้หมาด แลว้ใชผ้า้แหง้เชด็ใหแ้หง้
ถา้คณุไดใ้ชง้านกลอ้งทีบ่รเิวณชายทะเล ใชผ้า้ชบุน้ําสะอาดบดิใหแ้หง้

• อาจมสี ิง่แปลกปลอมตดิอยูใ่นกลอ้งเมือ่ใชก้ลอ้งในสภาวะทีม่สี ิง่แปลกปลอม เชน่ 
สิง่สกปรก ฝุ่ นหรอืทราย ถา้ทา่นยงัคงใชง้านกลอ้งในสภาวะนัน้ตอ่ไป กลอ้งอาจชาํรดุได ้ 
เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หก้ลอ้งชาํรดุ ใหล้า้งกลอ้งดว้ยวธิดีงัตอ่ไปนี

1 ปิดและล็อคฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่
ใหแ้น่น (หนา้ 5)

2 จุม่เลนสก์ลอ้งเขา้ในถงัหรอืภาชนะอืน่ ๆ ทีม่น้ํีา
สะอาดกอ่น จากนัน้เคลือ่นไปมาซา้ยและขวา หรอื
ลา้งกลอ้งโดยตรงใตก้ระแสน้ําแรงพอประมาณ
จากกอ๊กขณะทีก่ดปุ่ มตา่ง ๆ และลองเปิดและปิด
ภาพ

3 ปลอ่ยใหก้ลอ้งแหง้ หากมไีอน้ําเกดิขึน้ทีเ่ลนสใ์นระหวา่งการใช ้
ใหถ้อดชดุป้องกนัเลนสอ์อกแลว้ปลอ่ยใหก้ลอ้งแหง้อกีครัง้

หนา้จอ:
• เชด็เบา ๆ ดว้ยผา้นุ่ม

เลนส:์
• เป่าฝุ่ นออกจากเลนสด์ว้ยหวัเป่าทีม่จํีาหน่ายทัว่ไป แลว้เชด็
• อยา่ใชต้วัทําละลายอยา่งแรง เชน่เบนซนี หรอืแอลกอฮอล ์หรอืผา้ทีช่บุสารเคมี
• ราอาจเกาะบนผวิเลนสถ์า้ปลอ่ยใหเ้ลนสส์กปรก

แบตเตอรี/่ตวัแปลงไฟ USB-AC:
• เชด็เบา ๆ ดว้ยผา้นุ่มทีแ่หง้
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การจดัเก็บ
• เมือ่ตอ้งการเกบ็กลอ้งไวเ้ป็นเวลานาน ใหถ้อดแบตเตอรี ่ตวัแปลงไฟ และการด์ออกเกบ็
ไวใ้นทีเ่ย็น แหง้ ทีร่ะบายอากาศไดด้ี

• ใสแ่บตเตอรีแ่ละตรวจสอบการทํางานของกลอ้งเป็นระยะ
• หลกีเลีย่งการวางกลอ้งในสถานทีใ่ชส้ารเคม ีเนือ่งจากอาจเกดิการกดักรอ่นได ้

การใชท้ีช่ารจ์ไฟซึง่มจีาํหนา่ยตา่งหาก
ทีช่ารจ์ไฟ (UC-90: แยกจําหน่าย) สามารถใชเ้พือ่ชารจ์แบตเตอรีไ่ด ้

 การใชเ้ครือ่งชารจ์ของทา่นกบัตวัแปลงไฟ USB-AC ในตา่งประเทศ
• ตวัแปลงไฟ USB-AC สามารถใชง้านไดก้บัแหลง่จา่ยไฟตามบา้นสว่นมากทีม่แีรงดนั
ในชว่ง 100 V ถงึ 240 V AC (50/60Hz) ทัว่โลก อยา่งไรกต็าม เตา้เสยีบไฟ AC ตดิผนัง
อาจจะมรีปูรา่งทีแ่ตกตา่งไปตามประเทศและทอ้งทีท่ีท่า่นใชง้าน ดงันัน้อาจตอ้งใช ้
ตวัแปลงปลั๊กไฟสําหรับตวัแปลงไฟ USB-AC ทีเ่ขา้กบัเตา้เสยีบตดิผนัง สอบถาม
รายละเอยีดจากรา้นเครือ่งไฟฟ้าใน ทอ้งถิน่ หรอืบรษัิททอ่งเทีย่ว

• อยา่ใชต้วัแปลงแรงดนัไฟสําหรับการเดนิทาง เนือ่งจากอาจทําใหเ้ครือ่งชารจ์และ
ตวัแปลงไฟ USB-AC ของทา่นเสยีหายได ้
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 การใชง้านการด์

การด์ทีใ่ชง้านไดก้บ้กลอ้งนี้
เมมโมรีก่ารด์ microSD/microSDHC/microSDXC (มจํีาหน่ายทัว่ไป) 
(ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการด์ทีใ่ชง้านไดบ้นเว็บไซตข์อง Olympus)
• ใชเ้มมโมรีก่ารด์ Class 10 หรอืเมมโมรีก่ารด์ SDXC ทีเ่หนอืกวา่ ใชก้ารด์ SDXC UHS-I 
เมือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหว 4K

ฟอรแ์มทการด์
จะตอ้งฟอรแ์มทการด์ดว้ยกลอ้งนีก้อ่นใชง้านในครัง้แรก หรอืหลงัจากนําไปใชง้านกบั
กลอ้งหรอืคอมพวิเตอรอ์ืน่
• การลบขอ้มลูหรอืฟอรแ์มตการด์โดยใช ้[Erase], [All Erase] หรอื [Format] ไมไ่ด ้
เป็นการลบขอ้มลูทัง้หมดจากการด์ กอ่นทิง้การด์ ใหทํ้าลายหรอืดําเนนิขัน้ตอนใด ๆ เพือ่
ป้องกนัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

กระบวนการ อา่น/เขยีน ขอ้มลูของการด์
กลอ้งจะแสดงผลเป็น [Busy…] หรอื [Do Not Remove Cable] ขณะกําลงั
บนัทกึขอ้มลูไปยงัการด์ หา้มเปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่ นําการด์ออก 
หรอืปลดสาย USB ขณะขอ้ความใด ๆ ปรากฏขึน้อยู ่หากไมป่ฏบิตัติามคําเตอืนนีไ้ม่
เพยีงแตอ่าจทําใหไ้ฟลภ์าพเสยีหาย แตย่งัอาจทําใหก้ารด์ไมส่ามารถใชก้ารได ้

 ตาํแหนง่จดัเก็บไฟล์
ขอ้มลูในการด์จัดเกบ็ไวใ้นโฟลเดอรต์อ่ไปนี้

DCIM 100OLYMP: ภาพ

999OLYMP: ภาพ

GPSLOG: บนัทกึประวตั ิGPS

SNSLOG: บนัทกึประวตัเิซน็เซอร์

ชือ่โฟลเดอร์ ชือ่โฟลเดอร์

การกําหนดเลขไฟลอ์ตัโนมตัิ
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 ความยาวภาพเคลือ่นไหว/จาํนวนภาพถา่ยสงูสดุ
• ตวัเลขทัง้หมดเป็นคา่โดยประมาณ จํานวนภาพและความยาวภาพเคลือ่นไหวทีแ่ทจ้รงิที่
สามารถจัดเกบ็ไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามการด์ทีใ่ชแ้ละสภาพแวดลอ้มในการถา่ย

 ภาพเคลือ่นไหว

ขนาดภาพ

ความยาวทีบ่นัทกึ
การด์หนว่ยความจาํ microSD/microSDHC/microSDXC  

(4GB)
240fps 120fps 60fps 30fps

4K 3840×2160*1 ― ― ― 6 นาที

FHD 1920×1080*1 ― ― 18 นาที 27 นาที

HD 1280×720*1 14 นาที 21 นาที 32 นาที 51 นาที

480 854×480 18 นาที 32 นาที 57 นาที 100 นาที

*1 ภาพเคลือ่นไหวแตล่ะชดุมคีวามยาวไดส้งูสดุ 29 นาที
• ขนาดไฟลส์งูสดุของภาพเคลือ่นไหวเรือ่งเดยีวเป็น 4GB เมือ่ไมคํ่านงึถงึความจกุารด์

 ภาพนิง่

ขนาดภาพ
จาํนวนภาพทีส่ามารถจดัเก็บได้

การด์หนว่ยความจาํ microSD/microSDHC/microSDXC 
(4GB)

8.0MP 3840×2160 1530

2.1MP 1920×1080 7120

0.9MP 1280×720 15150

0.4MP 854×480 30300

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวหรอืถา่ยภาพนิง่เพิม่
ลบภาพทีไ่มต่อ้งการ หรอืตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอ์ืน่เพือ่บนัทกึภาพ จาก
นัน้ลบภาพในการด์ 
[Erase] (หนา้ 19, 34), [All Erase] (หนา้ 37), [Format] (หนา้ 37)
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การใชอ้ปุกรณเ์สรมิ

การตอ่ชุดป้องกนัเลนส์

1 2

การถอดชุดป้องกนัเลนส์

3

2

1

การตอ่ชุดป้องกนัเลนสใ์ตนํ้า้

21

• กอ่นตอ่ชดุป้องกนั ใหเ้ขยา่กลอ้งเพือ่ไลห่ยดน้ําออกจากเลนส์

การถอดชุดป้องกนัเลนสใ์ตนํ้า้

2

1
3
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การตดิกบัเมา้ทย์ดึและกรปิจบั

1
3

2

หยูดึสายคลอ้ง

สกรขูอ้ตอ่

กระจกสําหรับถา่ยภาพตนเอง

• ขนัแน่นสกรโูดยใชเ้หรยีญหรอืวตัถอุืน่ ๆ
• คลอ้งสายทีจั่ดมาให ้(หนา้ 2) กบัหว่งคลอ้งสายทีต่วัจับยดึ
• ใชก้ระจกถา่ยภาพตนเองเพือ่กําหนดองคป์ระกอบสําหรับการถา่ยภาพตนเอง
• สงัเกตสิง่รอบตวัใหด้เีพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัตวัเอง หรอืผูอ้ืน่ขณะใชก้ลอ้ง
ระหวา่งการทํากจิกรรมกฬีาหรอืสนัทนาการทีม่ผีูค้นเป็นจํานวนมาก ปฏบิตัติามเงือ่นไข
ทางกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่
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 ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบัคณุสมบตักิารกนันํา้และกนัแ
รงกระแทก

กนันํา้: ุณสมบตักิารกนัน้ําไดรั้บการรับรอง*1 ใหใ้ชง้านทีค่วามลกึสงูสดุ 30 เมตร เป็น
เวลาหนึง่ชัว่โมง
คณุสมบตักิารกนัน้ําอาจทํางานผดิปกตถิา้กลอ้งถกูกระแทกอยา่งรนุแรงหรอืมากเกนิปกติ
กนักระแทก: คณุสมบตักินักระแทกรับประกนั*2 การทํางานของกลอ้งเมือ่ถกูแรงกระแทก
ทีเ่กดิจากการใชง้านกลอ้งดจิติอลคอมแพ็คของทา่นในแตล่ะวนั  คณุสมบตักินักระแทก
ไมรั่บประกนัความเสยีหายจากการทํางานหรอืความเสยีหายภายนอกตวักลอ้งทัง้หมดโดย
ปราศจากเงือ่นไข การรับประกนันีไ้มค่รอบคลมุความเสยีหายภายนอกตวักลอ้ง เชน่ รอยขดี
ขว่นหรอืรอยยบุ
กลอ้งของทา่นตอ้งการการดแูลและการซอ่มบํารงุอยา่งถกูวธิเีชน่เดยีวกบัอปุกรณไ์ฟฟ้า
ทัว่ไป เพือ่ใหก้ลอ้งทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์ หลงัจากกลอ้งถกูแรงกระแทกอยา่ง
รนุแรง โปรดนํากลอ้งของทา่นไปยงัศนูยบ์รกิาร Olympus ทีไ่ดรั้บอนุญาตใกลบ้า้นทา่น 
เพือ่ตรวจเชค็ประสทิธภิาพการทํางานของกลอ้ง ในกรณีทีก่ลอ้งชาํรดุเนือ่งจากความ
ประมาทหรอืการใชผ้ดิวธิ ีคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารหรอืซอ่มแซมกลอ้งของทา่นจะไมร่วม
อยูใ่นการรับประกนันี ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรับประกนั โปรดเขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์
Olympus สําหรับพืน้ทีข่องทา่น
โปรดอา่นคําแนะนําการดแูลรักษากลอ้งของทา่นดงัตอ่ไปนี้
*1 ตามทีกํ่าหนดโดยอปุกรณท์ดสอบแรงดนัตาม IEC Standard Publication 60529 IPX8 

ซึง่หมายความวา่สามารถใชก้ลอ้งในสภาพปกตใิตน้ํ้าซึง่มแีรงดนัน้ําตามทีกํ่าหนด
*2 ประสทิธภิาพในการทนรับแรงกระแทกนีไ้ดรั้บการยนืยนัภายใตเ้งือ่นไขการทดสอบของ 

Olympus ภายใตม้าตรฐาน MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure IV (Transit 
Drop Test) ขณะตอ่ชดุป้องกนัเลนส ์ปิดจอภาพ และไมไ่ดย้ดึชดุป้องกนัเลนสใ์ตน้ํ้า
และคปัลงิยดึ (พรอ้มตวัจับยดึ) ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัเงือ่นไขการทดสอบของ 
Olympus ไดจ้ากเว็บไซตข์อง Olympus ในพืน้ทีข่องคณุ

กอ่นใชง้าน:
• ใชผ้า้สะอาดทีไ่มเ่ป็นขยุเพือ่ขจัดฝุ่ น เศษใยผา้ ทราย
หรอืสิง่แปลกปลอมอืน่ ๆ จากฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่
การด์/ขัว้ตอ่และปะเกน็ครอบเลนส ์รวมทัง้ชดุซลี

• ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่และปะเกน็ครอบ
เลนสจ์ะตอ้งไมม่รีอยหรอืความเสยีหาย

• ปิดสลกัล็อค ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่ให ้
แน่น

ปะเกน็ครอบเลนส์
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• อยา่ปรับตวัล็อคเลนสห์รอืเปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ขัว้ตอ่ขณะมอืเปียก ขณะอยู่
ใตน้ํ้า หรอืขณะอยูท่ีช่ายหาด หรอืในทีช่ ืน้หรอืมฝีุ่ นมากอืน่ ๆ

• กลอ้งไมล่อยตวั
• อยา่ใชใ้นอา่งน้ําหรอืบอ่น้ํารอ้น
• ชดุป้องกนัเลนสไ์มไ่ดผ้ลติไวสํ้าหรับใชใ้ตน้ํ้า ใหใ้ชช้ดุป้องกนัเลนสใ์ตน้ํ้าแทน

หลงัใชง้าน:
• อยา่ลมืเชด็หยดน้ําหรอืคราบสกปรกออกใหห้มดหลงัใชง้านกลอ้งใตน้ํ้า
• หลงัใชก้ลอ้งในนํา้เค็ม ใหจุ้ม่กลอ้งในถงันํา้สะอาดเป็นเวลาประมาณ 10 นาท ี

(ชุดป้องกนัเลนสใ์ตนํ้า้ตดิต ัง้อยูแ่ละฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ข ัว้ตอ่ปิดและ
ล็อคแนน่หนา) จากน ัน้ปลอ่ยใหแ้หง้ในทีร่ม่และมอีากาศถา่ยเท อยา่ทิง้กลอ้งไว้
นานเกนิกวา่ 60 นาทกีอ่นลา้งในนํา้สะอาด หากไมท่าํตามคาํเตอืนนีอ้าจสง่ผล
ตอ่ลกัษณะภายนอก หรอืทาํใหม้โีอกาสร ัว่ไหลไดม้ากขึน้

• ขณะเปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี/่การด์/ข ัว้ตอ่ ให้
คอ่ย ๆ เปิดโดยกลอ้งอยูใ่นทศิทางตามภาพเพือ่
ป้องกนัหยดนํา้เขา้ไปในกลอ้ง หากพบหยดนํา้ดา้นใน
ฝาครอบ ใหเ้ช็ดออกกอ่นใชก้ลอ้ง

ฝาปิดชอ่งใส่
แบตเตอรี/่การด์/

ขัว้ตอ่

• หากน้ําเขา้ไปดา้นในตวัจับยดึ ใหร้ะบายน้ําออกผา่นรรูะบาย
ทีด่า้นลา่งของสว่นยดึและใชผ้า้แหง้เชด็ใหแ้หง้

รรูะบาย
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การเก็บรกัษาและการซอ่มบาํรงุ
• อยา่เกบ็กลอ้งไวใ้นทีท่ีอ่ณุหภมูสิงู (40°C ขึน้ไป) หรอืทีท่ีอ่ณุหภมูตํิา่ (–10°C ลงไป) 
มเิชน่นัน้ ระบบกนัน้ําอาจเสยีหายได ้

• อยา่ใชส้ารเคมใีนการทําความสะอาด กนัสนมิ กนัหมอก ซอ่มแซม ฯลฯ เพราะอาจทําให ้
ระบบกนัน้ําเสยีหายได ้

• อยา่ใหก้ลอ้งอยูใ่นนํา้เป็นเวลานาน ๆ  การใหก้ลอ้งอยูใ่นนํา้เป็นเวลานานจะทาํให้
ตวักลอ้งภายนอกเสยีหาย และ/หรอืระบบกนันํา้ชํารดุ

• เชน่เดยีวกบัเคสกนันํา้ท ัว่ไป แนะนําใหเ้ปลีย่นชุดกนันํา้ (และซลี) ทกุปี เพือ่คง
ประสทิธภิาพของคณุสมบตักินันํา้เอาไว้
สามารถดรูายชือ่ตวัแทนจาํหนา่ยหรอืสถานบีรกิารรบัเปลีย่นชุดกนันํา้ Olympus 
ไดท้ ีเ่ว็บไซต ์Olympus สาํหรบัพืน้ทีข่องทา่น

• แบตเตอรี ่สายสญัญาณ และตวัแปลงไฟ USB ไมก่นัน้ํา
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คาํเตอืน!
เพือ่ป้องกนัโอกาสในการเกดิเพลงิไหมห้รอืไฟฟ้าช็อต อยา่ถอดแยกชิน้สว่น
ผลติภณัฑน์ี้

ขอ้ควรระวงัท ัว่ไป

อา่นคาํแนะนําท ัง้หมด — กอ่นใชง้านผลติภณัฑ ์ใหอ้า่นคําแนะนําในการใชง้านทัง้หมด
น้าํและความชืน้ — สําหรับขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านไดใ้นทกุสภาพอากาศ ใหอ้า่นสว่นที ่
เกีย่วกบัความทนทานตอ่สภาพอากาศ

แหลง่พลงังาน — เชือ่มตอ่ผลติภณัฑน์ีเ้ขา้กบัแหลง่พลงังานทีร่ะบไุวบ้นฉลากของผลติภณัฑเ์ทา่นัน้
วตัถแุปลกปลอม — เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หไ้ดรั้บบาดเจ็บ หา้มใสว่ตัถทุีเ่ป็นโลหะลงในผลติภณัฑ์
การทาํความสะอาด — ถอดปลั๊กผลติภณัฑน์ีอ้อกจากชอ่งเสยีบปลั๊กไฟ กอ่นทําความสะอาดเสมอ ใชเ้ฉพาะผา้ชืน้ในการ
ทําความสะอาดเทา่นัน้ หา้มใชน้ํ้ายาทําความสะอาดทีเ่ป็นของเหลวหรอืสเปรยท์กุชนดิ รวมทัง้สารละลายอนิทรยีท์กุชนดิเพือ่
ทําความสะอาดผลติภณัฑน์ี้

ความรอ้น — หา้มใชห้รอืเกบ็ผลติภณัฑน์ีไ้วใ้กลก้บัแหลง่พลงังานความรอ้นใด ๆ เชน่ หมอ้น้ํา เครือ่งทําความรอ้น เตาไฟ หรอื
อปุกรณห์รอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้าใด ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น รวมถงึสเตอรโิอแอมปลไิฟเออร์

ฟ้าผา่ — หากเกดิพายฟุ้าคะนองขณะใชอ้ะแดปเตอร ์USB-AC ใหถ้อดอะแดปเตอรอ์อกจากชอ่งเสยีบปลั๊กไฟทนัที
อปุกรณเ์สรมิ — เพือ่ความปลอดภยัและเพือ่หลกีเลีย่ง ความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัผลติภณัฑใ์หใ้ชเ้ฉพาะ อปุกรณเ์สรมิที่
แนะนําโดย Olympus เทา่นัน้

สถานทีต่ ัง้ — เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัผลติภณัฑ ์ใหย้ดึผลติภณัฑอ์ยา่งปลอดภยัดว้ยขาตัง้กลอ้ง แทน่ยดึ หรอื
โครงยดึทีม่ัน่คง

 คําเตือน
 • หา้มใชก้ลอ้งใกลก้บับรเิวณทีม่แีกส๊ซึง่ตดิไฟหรอืระเบดิไดง้า่ย
 • อยา่ใชไ้ฟสอ่งจีใ้สบ่คุคลอืน่ โดยเฉพาะเด็กเล็ก
 • หา้มใชก้ลอ้งมองแสงอาทติยห์รอืแสงจา้อืน่ ๆ

 ขอ้ควรระวงัในเรือ่งความปลอดภยั

ขอ้ควรระวงั
เสีย่งตอ่การเกดิไฟฟ้าชอ๊ต

หา้มเปิด

ขอ้ควรระวงั: เพือ่ลดความเสีย่งตอ่การเกดิไฟฟ้าชอ๊ต หา้มถอดฝาดา้นหนา้
(หรอืดา้นหลงั) ออก

ไมม่ชี ิน้สว่นทีผู่ใ้ชส้ามารถซอ่มแซมเองไดอ้ยูภ่ายใน
ใหช้า่งของ OLYMPUS ทีไ่ดรั้บการรับรองเป็นผูใ้หบ้รกิาร

เครือ่งหมายอศัเจรยีใ์นกรอบสามเหลีย่มจะเตอืนใหท้ราบถงึ คํา
แนะนําในการใชง้านและการดแูลรักษาทีสํ่าคญัในเอกสารที ่ใหม้า
พรอ้มกบัผลติภณัฑ์

คาํเตอืน หากใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไมศ่กึษาขอ้มลูทีแ่จง้ตามสญัลกัษณน์ีอ้าจ
ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บรนุแรงหรอืการเสยีชวีติขึน้ได ้

ขอ้ควรระวงั หากใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไมศ่กึษาขอ้มลูทีแ่จง้ตามสญัลกัษณน์ีอ้าจ
ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บขึน้ได ้

ขอ้ควรทราบ หากใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไมศ่กึษาขอ้มลูทีแ่จง้ตามสญัลกัษณน์ีอ้าจ
ทําใหเ้กดิความเสยีหายตอ่อปุกรณไ์ด ้
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 • ใหเ้ด็กเล็กและทารกอยูห่า่งจากกลอ้ง
 • ใชแ้ละเกบ็กลอ้งใหพ้น้จากมอืเด็กเล็กและทารกเสมอ เพือ่ป้องกนัเหตอุนัตรายตอ่ไปนี ้ซึง่อาจทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บรนุแรง:

 • ตดิพันกบัสายคลอ้งกลอ้ง ทําใหส้ายรัดคอได ้
 • กลนืแบตเตอรี ่การด์ หรอืชิน้สว่นเล็กอืน่ ๆ โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ
 • ไดรั้บบาดเจ็บจากชิน้สว่นทีเ่คลือ่นทีข่องกลอ้ง โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

 • หากคณุพบวา่ตวัแปลงไฟ USB-AC รอ้นจดั หรอืพบกลิน่ไมป่กต ิหรอืมคีวนัใหถ้อดสายไฟออกจากเตา้เสยีบตดิผนงัในทนัที
และหยดุการใชง้านแลว้ตดิตอ่ตวัแทนทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้หรอืศนูยบ์รกิาร
 • หยดุใชก้ลอ้งทนัท ีถา้สงัเกตวา่มกีลิน่ เสยีง หรอืควนัรอบ ๆ ทีผ่ดิปกติ

 • หา้มถอดแบตเตอรีอ่อกโดยใชม้อืเปลา่ เนือ่งจากอาจทําใหเ้กดิไฟลวกมอืได ้
 • หา้มทิง้กลอ้งไวใ้นสถานทีซ่ ึง่อาจเกดิอณุหภมูสิงูมากได้

 • การกระทําดงักลา่วอาจทําใหช้ ิน้สว่นสกึหรอ และในบางสถานการณ ์อาจทําใหก้ลอ้งตดิไฟได ้ อยา่ใชอ้ปุกรณช์ารจ์หากถกู
ปิดคลมุอยู ่(เชน่ ผา้หม่) เนือ่งจากอาจทําใหม้คีวามรอ้นจัด และเกดิไฟไหมไ้ด ้

 • ถอืกลอ้งดว้ยความระมดัระวงั เพือ่หลกีเลีย่งการไหมท้ีอ่ณุหภมูติํา่
 • กลอ้งประกอบไปดว้ยชิน้สว่นทีเ่ป็นโลหะ หากมคีวามรอ้นสงูเกนิไป อาจทําใหเ้กดิการไหมท้ีอ่ณุหภมูตํิา่ได ้ใหเ้อาใจใสก่บั
สิง่ตอ่ไปนี:้
 • เมือ่ใชง้านเป็นระยะเวลานานกลอ้งจะรอ้น ถา้ถอืกลอ้งในชว่งนี ้อาจทําใหเ้กดิการไหมท้ีอ่ณุหภมูตํิา่ได ้
 • ในสถานทีซ่ ึง่มอีณุหภมูเิย็นมาก อณุหภมูขิองตวักลอ้งอาจลดตํา่ลงกวา่อณุหภมูแิวดลอ้ม ถา้เป็นไปไดใ้หส้วมถงุมอื เมือ่
ถอืกลอ้งในทีท่ีม่อีณุหภมูเิย็น

 • ผลติภณัฑน์ีผ้ลติขึน้ดว้ยเทคโนโลยทีีม่คีวามแมน่ยําสงู และเพือ่เป็นการรักษาประสทิธภิาพ หา้มทิง้กลอ้งไวใ้นสถานทีร่ะบไุว ้
ดา้นลา่ง ไมว่า่จะในระหวา่งการใชง้านหรอืวา่เกบ็รักษากต็าม:
 • สถานทีซ่ ึง่มอีณุหภมูแิละ/หรอืมคีวามชืน้สงู หรอืมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว แสงแดดสอ่งโดยตรง ชายหาด รถทีล็่อค
อยู ่หรอืใกลก้บั แหลง่พลงังานความรอ้นอืน่ ๆ (เตาไฟ หมอ้น้ํา ฯลฯ) หรอืเครือ่งทํา ความชืน้
 • ในสภาพแวดลอ้มทีม่ทีรายหรอืฝุ่ นละออง
 • ใกลก้บัสิง่ทีเ่ป็นวตัถไุวไฟหรอืวตัถทุีทํ่าใหเ้กดิการระเบดิ
 • ในสถานทีเ่ปียก เชน่ หอ้งน้ําหรอืกลางสายฝน เมือ่ใชง้านผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านไดใ้นทกุสภาพอากาศ 
ใหอ้า่นคูม่อืของ ผลติภณัฑนั์น้ดว้ย
 • ในสถานทีซ่ ึง่มโีอกาสเกดิการสัน่สะเทอืนทีร่นุแรง

 • กลอ้งนีใ้ชแ้บตเตอรีล่เิทยีมไอออนทีอ่อกแบบมาเฉพาะสาํหรบั Olympus ชาร์
จแบตเตอรีด่ว้ยตวัแปลงไฟ USB-AC หรอืเครือ่งชารจ์ทีกํ่าหนด หา้มใชต้วัแปลงไฟ USB-AC หรอืเครือ่งชารจ์ชนดิอืน่
 • อยา่เผา หรอืทาํแบตเตอรีใ่หร้อ้น ดว้ยเตาไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า หรอืในภาชนะความดนั ฯลฯ 
 • อยา่วางกลอ้งไวบ้นหรอืใกลอ้ปุกรณท์ีป่ลอ่ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า 
อาจจะทําใหเ้กดิความรอ้นสงู ไหม ้หรอืระเบดิได ้
 • อยา่ตอ่ข ัว้สมัผสัเขา้ดว้ยกนั ดว้ยวตัถโุลหะใดๆ

 • ใชค้วามระวงัเมือ่พกพาหรอืเกบ็แบตเตอรี ่เพือ่ป้องกนัไมใ่หส้มัผัสกบัวตัถโุลหะใดๆ เชน่ เครือ่งประดบั เข็มหมดุ ซปิ 
กญุแจ ฯลฯ
การลดัวงจรอาจจะทําใหเ้กดิความรอ้นสงู ระเบดิ หรอืไหม ้ซึง่ทําใหท้า่นเกดิแผลไหมห้รอืไดรั้บบาดเจ็บได ้

 • เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้บตเตอรีร่ ัว่ซมึ หรอืข ัว้แบตเตอรีเ่สยีหาย ใหป้ฏบิตัติามคาํแนะนําท ัง้หมดในวธิกีารใชง้านแบตเตอรีอ่ยา่ง
ระมดัระวงั หา้มพยายามถอด ประกอบแบตเตอรี ่หรอืทาํการดดัแปลงใด ๆ เชน่ บดักร ีฯลฯ
 • ถา้ของเหลวจากแบตเตอรีส่มัผสัโดนดวงตา ใหล้า้งตาดว้ยนํา้เย็นทีส่ะอาดทนัท ีและใหไ้ปพบแพทยท์นัที
 • หากคณุไมส่ามารถถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งไดใ้หต้ดิตอ่ตวัแทนทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ หรอืศนูยบ์รกิารหา้มถอดแบตเตอรีี่
โดยใชแ้รงความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ภายนอกกบัแบตเตอรี ่(รอยขดีขว่น ฯ) อาจทําใหเ้กดิความรอ้น หรอืการระเบดิได ้
 • เก็บแบตเตอรีใ่หพ้น้จากมอืเด็กเล็กและสตัวเ์ลีย้งเสมอ ถา้เด็กกลนืแบตเตอรีโ่ดยไมต่ ัง้ใจ ใหไ้ปพบแพทยท์นัที
 • เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้บตเตอรีร่ั่วซมึ รอ้นเกนิไป หรอืเกดิไฟไหมห้รอืระเบดิ ใหใ้ชเ้ฉพาะแบตเตอรีท่ีแ่นะนําใหใ้ชก้บั
ผลติภณัฑน์ีเ้ทา่นัน้
 • ถา้ชารจ์แบตเตอรีไ่มเ่ต็มภายในระยะเวลาทีร่ะบไุว ้ใหห้ยดุชารจ์ และหา้มใชแ้บตเตอรีด่งักลา่ว
 • อยา่ใชแ้บตเตอรีท่ีม่รีอยขดีขว่นหรอืเคสดา้นนอกเสยีหาย และอยา่ขดูขดีแบตเตอรี่
 • อยา่ใหแ้บตเตอรีถ่กูกระแทกอยา่งรนุแรง หรอื สัน่สะเทอืนตดิตอ่กนัเป็นเวลานานจากการตกหลน่หรอืถกูทบุต ีเพราะอาจ
ทําใหแ้บตเตอรีร่ะเบดิ รอ้นจัด หรอืไหมไ้ด ้
 • ถา้หากแบตเตอรีร่ั่ว มกีลิน่แปลก เปลีย่นสหีรอืเปลีย่นรปู หรอืมลีกัษณะผดิปกตใิดๆขณะใชง้าน ใหห้ยดุใชง้านกลอ้ง และวาง
ใหห้า่งจากเปลวไฟทนัที
 • ถา้ของเหลวจากแบตเตอรีร่ั่วซมึมาโดนเสือ้ผา้หรอืผวิหนังใหถ้อดเสือ้ผา้และลา้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําเย็นสะอาดทนัท ีถา้ของ 
เหลวทําใหผ้วิหนังไหมใ้หไ้ปพบแพทยท์นัที
 • แบตเตอรีล่เิทยีมไอออนของ Olympus ถกูออกแบบมาใหใ้ชเ้ฉพาะสําหรับกลอ้งดจิติอล Olympus อยา่ใชแ้บตเตอรีก่บั
อปุกรณอ์ืน่ๆ
 • อยา่ปลอ่ยใหเ้ด็กหรอืสตัว/์สตัวเ์ลีย้งเลน่หรอืถอืแบตเตอรี ่(ป้องกนัพฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตราย เชน่ เลยี หยบิใสป่าก หรอืเคีย้ว)
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ใหใ้ชเ้ฉพาะแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซํา้ เครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่และตวัแปลงไฟ USB-AC ทีก่าํหนด
เราขอแนะนําใหท้า่นใชเ้ฉพาะแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซํา้ เครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่และตวัแปลงไฟ USB-AC ของแทข้อง Olympus 
เทา่นัน้ การใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ซํา้ เครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่และ/หรอืตวัแปลงไฟ USB-AC ทีไ่มใ่ชข่องแท ้อาจยงัผลใหเ้กดิ
การบาดเจ็บกบับคุคลเนือ่งดว้ยการร่ัว ความรอ้น การเกดิไฟไหมห้รอืความเสยีหายกบัแบตเตอรี ่Olympus จะไมรั่บผดิชอบ
สําหรับอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิจากการใชแ้บตเตอรี ่เครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่และ/หรอืตวัแปลงไฟ USB-AC ที่
ไมไ่ดเ้ป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Olympus

 ข้อควรระวัง
 • อยา่เอามอืปิดไฟหนา้ขณะทีกํ่าลงัสอ่งไฟ
 • อยา่สมัผัสไฟหนา้หลงัสอ่งไฟซํา้
 • ตวัแปลงไฟ USB-AC F-5AC ทีใ่หม้าดว้ย ถกูออกแบบมาใหใ้ชง้านกบักลอ้งนีเ้ทา่นัน้ ไมส่ามารถชารจ์กลอ้งอืน่ดว้ย
ตวัแปลงไฟ USB-AC นี้
 • อยา่ตอ่ตวัแปลงไฟ USB-AC F-5AC ทีใ่หม้าดว้ยเขา้กบัอปุกรณอ์ืน่นอกเหนอืจากกลอ้งนี้
 • หา้มเก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีแ่สงแดดสอ่งถงึโดยตรง หรอืมอีณุหภมูสิงู เชน่ ในรถยนตท์ีร่อ้น อยูใ่กลก้บัแหลง่กาํเนดิ
ความรอ้น ฯลฯ
 • เกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีแ่หง้ตลอดเวลา
 • แบตเตอรีอ่าจรอ้นในระหวา่งการใชง้านเป็นระยะเวลานาน เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิการไหม ้ หา้มถอดแบตเตอรีท่นัทหีลงั
จากใชก้ลอ้ง
 • กลอ้งนีใ้ชแ้บตเตอรีล่เิทยีมไอออน Olympus หนึง่กอ้น ใชแ้บตเตอรีข่องแทต้ามทีร่ะบ ุการใชแ้บตเตอรีผ่ดิชนดิอาจเสีย่ง
ตอ่การระเบดิได ้
 • โปรดนําแบตเตอรีก่ลบัมาใชใ้หมเ่พือ่ชว่ยรักษาแหลง่พลงังานของโลก เมือ่ตอ้งทิง้แบตเตอรีท่ีเ่สยี ใหแ้น่ใจวา่ไดค้รอบปิดขัว้
ของแบตเตอรีแ่ลว้และใหป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดของทอ้งถิน่เสมอ

 ข้อควรทราบ
 • หา้มใชห้รอืเก็บกลอ้งในสถานทีม่ฝีุ่ นละอองหรอืมคีวามชืน้
 • ใชเ้มมโมรีก่ารด์ microSD/microSDHC/microSDXC เทา่น ัน้ อยา่ใชก้ารด์ประเภทอืน่
ถา้หากทา่นเสยีบการด์ชนดิอืน่ลงในกลอ้งโดยบงัเอญิ ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายหรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาต อยา่พยายาม
ออกแรงดงึการด์ออก
 • ระมดัระวงัสายคลอ้งเมือ่ถอืกลอ้ง สายคลอ้งอาจเกีย่วกบัวตัถทุีย่ืน่ออกมาไดง้า่ย และอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายรนุแรง
 • หา้มทํากลอ้งหลน่หรอืกระทบกระแทก หรอืสัน่สะเทอืนอยา่งรนุแรง
 • เมือ่ยดึหรอืถอดกลอ้งออกจากขาตัง้ ใหป้รับตําแหน่งของกลอ้งโดยจับทีห่วัยดึขาตัง้กลอ้ง หา้มบดิกลอ้ง
 • ขณะสะพายกลอ้ง ใหถ้อดอปุกรณเ์สรมิทีไ่มใ่ชย่ีห่อ้ Olympus ของแทอ้อกใหห้มด เชน่ ขาตัง้กลอ้ง (แยกจําหน่าย)
 • หา้มใชม้อืจับหนา้สมัผัสไฟฟ้าของกลอ้ง
 • หา้มทิง้กลอ้งโดยเล็งไปทีด่วงอาทติยโ์ดยตรง นีอ่าจทําใหเ้ลนสห์รอืมา่นชตัเตอรเ์สยีหาย ความผดิปกตขิองส ีภาพหลอกบน
อปุกรณรั์บภาพ หรอืจากทําใหเ้กดิไฟลกุไหมไ้ด ้
 • หา้มดนัหรอืดงึเลนสอ์ยา่งรนุแรง
 • ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกกอ่นเกบ็กลอ้งโดยไมใ่ชง้านเป็นระยะเวลานาน เลอืกสถานทีเ่กบ็ทีเ่ย็นและแหง้เพือ่ป้องกนัการเกดิ
การควบแน่นหรอื เชือ้ราทีก่อ่ตวัขึน้ภายในกลอ้ง หลงัจากการเกบ็ใหท้ดสอบกลอ้งโดยเปิดกลอ้งและกดปุ่ มกดชตัเตอร ์เพือ่
ใหแ้น่ใจวา่กลอ้งทํางานเป็นปกติ
 • กลอ้งอาจจะทํางานผดิพลาดหากใชง้านในสถานทีซ่ ึง่มสีนามแมเ่หล็ก/สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า คลืน่วทิย ุหรอืไฟฟ้าแรงสงู เชน่ 
ใกลเ้ครือ่งทวี ีไมโครเวฟ วดิโีอเกมส ์ลําโพงกําลงัสงู จอมอนเิตอรข์นาดใหญ ่เสาสง่สญัญาณโทรทศัน/์วทิย ุหรอืเสาไฟฟ้า
แรงสงู ในกรณีเหลา่นี ้ใหปิ้ดและเปิดสวติชก์ลอ้งอกีครัง้กอ่นใชง้านตอ่ 
 • ปฏบิตัติามขอ้จํากดัสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีอ่ธบิายในคูม่อืการใชง้านของกลอ้งเสมอ
 • ใสแ่บตเตอรีอ่ยา่งระมดัระวงัตามทีอ่ธบิายในคําแนะนําการใชง้าน
 • กอ่นใสแ่บตเตอรี ่ใหต้รวจสอบแบตเตอรีด่ว้ยความระมดัระวงัเสมอวา่มรีอยร่ัว เปลีย่นส ีบดิงอ หรอืความผดิปกตใิด ๆ หรอืไม่
 • ถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้งเสมอกอ่นเกบ็กลอ้งโดยไมไ่ดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานาน
 • เมือ่เกบ็แบตเตอรีไ่วเ้ป็นเวลานานๆ เลอืกทีท่ีอ่ณุหภมูตํิา่เพือ่เกบ็
 • การใชพ้ลงังานของกลอ้งอาจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้าน
 • ในสภาวะตา่ง ๆ ดงัทีอ่ธบิายดา้นลา่งนี ้จะมกีารใชพ้ลงังานอยา่งตอ่เนือ่ง และแบตเตอรีจ่ะหมดลงอยา่งรวดเร็ว

 • ภาพปรากฏขึน้ทีจ่อภาพเป็นเวลานาน
 • ใช ้GPS
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 • การใชแ้บตเตอรีท่ีห่มดแลว้อาจทําใหก้ลอ้งปิดการทํางานโดยไมม่กีารแสดงการเตอืนระดบัแบตเตอรีตํ่า่
 • ถา้ขัว้ของแบตเตอรีเ่ปียกหรอืมคีราบน้ํามนั อาจทําใหไ้มส่ามารถจา่ยไฟใหก้บักลอ้งได ้ใหเ้ชด็แบตเตอรีด่ว้ยผา้แหง้ใหด้ี
กอ่นใชง้าน
 • ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นเสมอเมือ่ใชง้านเป็นครัง้แรก หรอืเมือ่ไมม่กีารใชง้านเป็นระยะเวลานาน
 • เมือ่ใชก้ลอ้งดว้ยแบตเตอรีอ่อ่นทีอ่ณุหภมูตํิา่ พยายามเกบ็กลอ้งและแบตเตอรีสํ่ารองใหอุ้น่ทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้แบตเตอรีท่ี่
หมดเมือ่ใชท้ีอ่ณุหภมูตํิา่อาจใชง้านตอ่ไดอ้กี หลงัจากทีทํ่าใหแ้บตเตอรีอุ่น่ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง
 • กอ่นเดนิทางไกลและโดยเฉพาะกอ่นเดนิทางไปตา่งประเทศ ใหซ้ือ้แบตเตอรีเ่พิม่เตมิ แบตเตอรีท่ีแ่นะนําอาจหาซือ้ไดย้าก
ในระหวา่งเดนิทาง
 • สําหรับตวัแปลงไฟ USB-AC ชนดิเสยีบปลั๊ก:
เชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์USB-AC F-5AC กบัประเภทปลั๊กทีถ่กูตอ้ง โดยเสยีบกบัเตา้เสยีบปลั๊กไฟตดิผนังในแนวตัง้

 การใชง้านฟงักช์ ัน่ LAN ไรส้าย
 • ปิดสวติชก์ลอ้งเมือ่อยูใ่นโรงพยาบาลและสถานทีท่ ีม่อีปุกรณก์ารแพทย์
การปลอ่ยรังสจีากกลอ้งอาจสง่ผลใหอ้ปุกรณก์ารแพทยทํ์างานผดิปกตจินเกดิอบุตัเิหตไุด ้
 • ปิดสวติชก์ลอ้งเมือ่โดยสารเครือ่งบนิ
การใชอ้ปุกรณไ์รส้ายขณะโดยสารเครือ่งบนิอาจเป็นอปุสรรคตอ่ความปลอดภยัของเครือ่งบนิได ้

ขอ้ควรระวงัในขณะใชง้านฟงักช์ ัน่ LAN ไรส้าย
หากมกีารใชง้านฟังกช์ัน่ LAN ไรส้ายในประเทศนอกภมูภิาคทีท่า่นซือ้กลอ้งมา อาจมคีวามเสีย่งทีก่ลอ้งจะไมต่รงตามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัการสือ่สารแบบไรส้ายของประเทศนัน้ Olympus จะไมรั่บผดิชอบตอ่การทําผดิระเบยีบขอ้บงัคบัดงักลา่ว

 ฟงักช์ ัน่ GPS เข็มทศิอเิล็กทรอนกิส์
 • ในสถานทีซ่ ึง่ไมเ่ห็นทอ้งฟ้าเปิดโลง่ (ภายในอาคาร ใตด้นิ ใตน้ํ้า ในป่า ใกลต้กึสงู) หรอืในสถานทีซ่ ึง่มสีนามแมเ่หล็กหรอื
สนามไฟฟ้ากําลงัสงู (ใกลส้ายไฟฟ้าแรงสงู แมเ่หล็กหรอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้า โทรศพัทม์อืถอื 1.5GHz) การกําหนดคา่การวดัอาจ
ไมส่ามารถทําไดห้รอือาจมขีอ้ผดิพลาด 
 • ความสงูทีแ่สดงในหนา้จอขอ้มลูการวดัหรอืหนา้จอดภูาพ ฯลฯ จะแสดงขึน้/บนัทกึตามขอ้มลูจากเซน็เซอรว์ดัความดนัทีฝั่ง
อยูใ่นตวักลอ้ง  โปรดใชค้วามระมดัระวงัเนือ่งจากความสงูทีแ่สดงไมไ่ดอ้า้งองิจากการวดัตําแหน่ง GPS
 • เข็มทศิอเิล็กทรอนกิสอ์าจมขีอ้ผดิพลาดเนือ่งจากผลของสนามแมเ่หล็กหรอืสนามไฟฟ้ากําลงัสงู (เชน่ โทรทศัน ์ไมโครเวฟ 
มอเตอรข์นาดใหญ ่หอวทิย ุและสายไฟฟ้าแรงสงู) เพือ่คนืคา่ฟังกช์ัน่เข็มทศิอเิล็กทรอนกิส ์ใหถ้อืกลอ้งใหม้ัน่คง บดิขอ้มอื
แลว้ขยบักลอ้งสา่ยไปมาเป็นเลข 8
 • เนือ่งจากฟังกช์ัน่ GPS และฟังกช์ัน่เข็มทศิอเิล็กทรอนกิสไ์มจํ่าเป็นตอ้งมคีวามถกูตอ้ง จงึไมม่กีารรับประกนัวา่คา่ทีว่ดัได ้(ละ
ตดิจดู ลองจจิดู ทศิทางเข็มทศิ ฯลฯ) จะถกูตอ้ง

จอภาพ
 • หา้มกดจอภาพแรง ๆ มฉิะนัน้ภาพอาจจะไมช่ดั ทําใหไ้มส่ามารถดภูาพหรอืทําใหจ้อภาพเสยีหายได ้
 • อาจปรากฏแถบแสงทีด่า้นบนหรอืลา่งของจอภาพ ซึง่ไมใ่ชส่ ิง่ผดิปกติ
 • เมือ่ใชก้ลอ้งเล็งวตัถตุวัแบบในแนวทแยง ขอบภาพอาจปรากฏเป็นรปูซกิแซกบนจอภาพ ซึง่ไมใ่ชส่ ิง่ผดิปกต ิและจะปรากฏ
นอ้ยลงในโหมดดภูาพ
 • ในสถานทีม่อีณุหภมูตํิา่ จอภาพอาจใชเ้วลาในการเปิดนาน หรอืสอีาจเปลีย่นไปชัว่คราว เมือ่ใชก้ลอ้งในสถานทีม่อีากาศเย็น
มาก ขอแนะนําใหเ้กบ็ในทีอุ่น่เป็นครัง้คราว จอภาพทีแ่สดงภาพไมช่ดัเจนอนัเนือ่งมาจากอณุหภมูตํิา่ จะกลบัมาแสดงภาพ
ชดัเจนอกีครัง้เมือ่อณุหภมูปิกติ
 • จอภาพของผลติภณัฑน์ีถ้กูผลติขึน้ดว้ยความแมน่ยําสงู อยา่งไรกต็าม อาจมขีอ้ผดิพลาด หรอืเดดพกิเซลบนจอภาพ
นี ้พกิเซลเหลา่นีไ้มไ่ดม้ผีลกบัภาพทีถ่า่ยไวเ้นือ่งดว้ยคณุลกัษณะของจดุสแีละความสวา่งของส ีในบางมมุมองอาจมี
ความคลาดเคลือ่นเมือ่มองจากมมุทีแ่ตกตา่งกนัแตไ่มไ่ดเ้ป็นขอ้ผดิพลาดในการทํางานของผลติภฑัณน์ี ้

กฎหมายและประกาศอืน่ ๆ
 • Olympus จะไมรั่บผดิชอบหรอืรับประกนัความเสยีหายหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ ทีค่าดหวงัจากการใชผ้ลติภณัฑน์ีโ้ดยชอบดว้ย
กฏหมายหรอื การเรยีกรอ้งใด ๆ จากบคุคลอืน่อนัเนือ่งมาจากการใชง้านผลติภณัฑน์ีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม
 • Olympus จะไมรั่บผดิชอบหรอืรับประกนัความเสยีหายหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ ทีค่าดหวงัจากการใชผ้ลติภณัฑน์ีโ้ดยชอบดว้ย
กฏหมายอนัเนือ่งมาจากการลบขอ้มลูภาพ
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การปฏเิสธการรบัประกนั
 • Olympus จะไมรั่บผดิชอบหรอืรับประกนัไมว่า่โดยแจง้หรอืโดยนัย ตอ่หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาใด ๆ ของวสัดหุรอืซอฟตแ์วรท์ี่
เขยีนขึน้เหลา่นี ้และไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะไมรั่บผดิชอบในการรับประกนัโดยนัยตอ่ความเป็นสนิคา้หรอืความเหมาะสมกบั
จดุประสงคเ์ฉพาะใด ๆ หรอืความเสยีหายตอ่เนือ่ง โดยไมไ่ดต้ัง้ใจหรอืโดยออ้ม (ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงความเสยีหายจาก
การสญูเสยีผลกําไรทางธรุกจิ การหยดุชะงักทางธรุกจิ และการสญูเสยีขอ้มลูทางธรุกจิ) ทีเ่กดิขึน้จากการใชง้านหรอืความ
ไมส่ามารถใชง้านของวสัดหุรอืซอฟตแ์วรห์รอือปุกรณท์ีเ่ขยีนขึน้เหลา่นี ้ในบางประเทศจะไมอ่นุญาตใหม้ขีอ้ยกเวน้หรอืขอ้
จํากดัของความรับผดิชอบใด ๆ สําหรับความเสยีหายตอ่เนือ่งโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ ดงันัน้ ขอ้จํากดัขา้งตน้อาจไมส่ามารถใชก้บั
ทา่นได ้
 • Olympus ขอสงวนสทิธิท์ัง้หมดในคูม่อืนี้

คาํเตอืน
การถา่ยภาพโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืการใชว้สัดทุีม่ลีขิสทิธิอ์าจเป็นการละเมดิกฎหมายลขิสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้ง Olympus จะไม่
รับผดิชอบตอ่การถา่ยภาพทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต หรอืการใชง้านหรอืการปฏบิตัอิืน่ ๆ ทีล่ะเมดิสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิ์

การประกาศลขิสทิธิ์
สงวนสทิธิท์ัง้หมด หา้มนําสว่นใด ๆ ของวสัดทุีเ่ขยีนขึน้หรอืซอฟตแ์วรน์ีไ้ปทําซํา้ หรอืใชใ้นรปูแบบใด ๆ หรอืโดยจดุประสงค์
ใด ๆ ทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืทางกลไก ซึง่รวมถงึการถา่ยสําเนาและการบนัทกึ หรอืการใชร้ะบบการจัดเกบ็และเรยีกดขูอ้มลู
ชนดิใด ๆ กต็าม โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Olympus กอ่น จะไมรั่บผดิชอบอนัเนือ่งมาจากการใชข้อ้มลู
ทีอ่ยูใ่นวสัดหุรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่ขยีนเหลา่นี ้หรอืสําหรับความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิจากการใชข้อ้มลูทีอ่ยู ่ณ ทีน่ี ้Olympus ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงคณุลกัษณะและเนือ้หาของเอกสารหรอืซอฟตแ์วรน์ี ้โดยไมต่อ้งรับผดิชอบหรอืแจง้เตอืนลว่ง
หนา้

สาํหรบัลกูคา้ในประเทศไทย

เครือ่ง โทรคมนาคมและอปุกรณน์ี ้มคีวามสอดคลอ้งตามขอ้กําหนดของ กทช.

เครืือ่งหมายการคา้

 • Microsoft และ Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Microsoft Corporation
 • Macintosh เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc.

 • โลโก ้microSDXC เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ SD-3C, LLC

 • Wi-Fi เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance

 • โลโก ้Wi-Fi CERTIFIED เป็นเครือ่งหมายรับรองของ Wi-Fi 
Alliance

 • บรษัิทและชือ่ผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ ทัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนและ/หรอืเครือ่งหมายการคา้ของเจา้ของนัน้

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

ซอฟตแ์วรใ์นกลอ้งรุน่นีอ้าจมอียูใ่นซอฟตแ์วรจ์ากผูผ้ลติรายอืน่ ซอฟตแ์วรจ์ากผูผ้ลติรายอืน่อาจมเีงือ่นไขและขอ้ตกลงทีกํ่าหนด
ขึน้ โดยเจา้ของหรอืผูอ้อกใบอนุญาตของซอฟตแ์วรด์งักลา่วทีม่มีาให ้
ขอ้ตกลงและประกาศซอฟตแ์วรจ์ากผูผ้ลติรายอืน่อาจมอียูใ่นไฟล ์PDF ประกาศซอฟตแ์วรท์ีบ่นัทกึอยูใ่นแผน่ซดีรีอมทีใ่หม้า
หรอืที ่
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm

 • มาตรฐานสําหรับชือ่ไฟลข์องกลอ้งทีอ่า้งองิ ในคูม่อืนีเ้ป็นมาตรฐาน “Design rule for Camera File system/DCF” ทีกํ่าหนด
โดย Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
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ขอ้มลูจาํเพาะ

กลอ้ง

ชนดิของผลติภณัฑ์ : กลอ้งดจิติอล (สําหรับถา่ยและแสดงภาพ)

ระบบการบนัทกึ

ภาพนิง่ : บนัทกึแบบดจิติอล, JPEG (ตาม Design rule for Camera File 
system (DCF))

มาตรฐานทีร่องรบั : Exif 2.3, PRINT Image Matching III

เสยีงพรอ้มภาพนิง่ : รปูแบบ Wave

ภาพเคลือ่นไหว : MOV H.264 linear PCM

หนว่ยความจาํ : microSD/microSDHC/microSDXC (รองรับ UHS-I)

เลนส์ : เลนส ์Olympus 1.58 มม. f2.0
(เทา่กบั 13.9 มม. บนฟิลม์ 35 มม.)

ระบบโฟโตเมตรกิ : ระบบวดั Digital ESP, ระบบวดัแบบจดุ
ความเร็วชตัเตอร์ : 1/2 ถงึ 1/24000 วนิาที
ระยะการถา่ยภาพ 0.2 ม. ถึง  
จอภาพ : จอส ีLCD แบบ TFT ขนาด 1.5”, 115,200 จดุ
คอนเน็กเตอร์ : หวัตอ่ Micro-USB/ขัว้ตอ่ HDMI แบบไมโคร (ชนดิ D)

ระบบปฏทินิอตัโนมตั ิ : 2000 up to 2099

กนันํา้
ชนดิ : เทยีบเทา่ IEC 60529 IPX8 (ภายใตส้ภาวะการทดสอบของ 

OLYMPUS), ใชง้านไดใ้นน้ําลกึ 30 ม.
ความหมาย : สามารถใชก้ลอ้งในสภาพปกตใิตน้ํ้าซึง่มแีรงดนัน้ําตามที่

กําหนด
กนัฝุ่ น : IEC 60529 IP6X (ภายใตส้ภาวะการทดสอบของ OLYMPUS)
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มาตรฐาน Wi-Fi : IEEE802.11b/g/n

GPS

ความถีก่ารรบั
สญัญาณ

: 1575.42 MHz (GPS/ ระบบดาวเทยีม Quasi-Zenith)
1598.0625 MHz ถงึ 1605.3750 MHz (GLONASS)

ระบบจโีอเดตกิ : WGS84

สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน
อณุหภมู ิ : –10°C ถงึ 40°C (ใชง้าน)/–20°C ถงึ 60°C (เกบ็รักษา)

ความชืน้ : 30 % ถงึ 90 % (ใชง้าน)/10 % ถงึ 90 % (เกบ็รักษา)

แหลง่พลงังาน : แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน Olympus หนึง่ตวั (LI-92B) หรอืตวั
แปลงไฟ USB-AC (F-5AC)

ขนาด : 35 มม. (ก) × 56.5 มม. (ส) × 93.2 มม. (ล)
(ไมร่วมสว่นทีย่ืน่ออกมา)

นํา้หนกั : 180 กรัม (รวมแบตเตอรีแ่ละการด์)

แบตเตอรีล่เิทยีมไอออน (LI-92B)

ชนดิของผลติภณัฑ์ : แบตเตอรีล่เิทยีมไอออนแบบรชีารจ์

หมายเลขรุน่ : LI-92B

แรงดนัไฟฟ้า
มาตรฐาน

: DC 3.6 โวลต์

ความจมุาตรฐาน : 1350 mAh

อายกุารใชง้านของ
แบตเตอรี่

: ชารจ์เต็มประมาณ 300 ครัง้ (ขึน้อยูก่บัการใชง้าน)

สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน
อณุหภมู ิ : 0°C ถงึ 40°C (ชารจ์)

ตวัแปลงไฟ USB-AC (F-5AC)
หมายเลขรุน่ : F-5AC-1/F-5AC-2
กาํลงัไฟทีใ่ช้ : AC 100 ถงึ 240 โวลต ์(50/60 เฮริตซ)์
เอาทพ์ทุ : DC 5 โวลต,์ 1500 mA
สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน
อณุหภมู ิ : 0°C ถงึ 40°C (ใชง้าน)/–20°C ถงึ 60°C (เกบ็รักษา)

การออกแบบและขอ้มลูจําเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
โปรดเขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์องเราสําหรับขอ้มลูจําเพาะลา่สดุ

HDMI, โลโก ้HDMI และ High-
Definition Multimedia Interface เป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้
จดทะเบยีนของ HDMI Licensing, LLC
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