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Information for Your Safety

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be
followed, including the following:
• Read and understand all instructions before using.
• Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave
flash unattended while in use.
• Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
• Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been examined by
qualified service personnel.
• Let flash cool completely before putting away.
• To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
• To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified
service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause
electric shock when the flash is used subsequently.
• The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a
risk of fire, electric shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

สัญลักษณที่ใชในคูมือนี้
สัญลักษณตอไปนี้จะนํามาใชตลอดทั้งคูมือนี้
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โหมดบันทึกและขนาดไฟล/
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได..........148
เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได....149
กริปแบตเตอรี่ HLD-9 ..............150
แฟลชภายนอกที่สามารถใชงานรวม
กับกลองรุนนี้ได ......................152
การถายภาพโดยใชแฟลชควบคุมจาก
ระยะไกลไรสาย ...................... 153
ชุดแฟลชภายนอกอื่นๆ .............154
อุปกรณเสริมหลัก ....................155
แผนผังแสดงระบบ...................156
การทําความสะอาดและ
จัดเก็บกลอง ...........................158
การทําความสะอาดกลอง .......... 158
การจัดเก็บ ............................. 158
การทําความสะอาดและตรวจสอบ
อุปกรณรับภาพ ....................... 158
พิกเซลแมบปง - การตรวจสอบ
ฟงกชันประมวลผลภาพ ............ 159
บริการหลังการขาย..................159

ขอมูล

160

เคล็ดลับสําหรับการถายภาพ และ
ขอมูลที่ควรทราบ ....................160
รหัสขอผิดพลาด .....................162
รายการเมนู ............................165
ตัวเลือกโหมดกําหนดเอง
เริ่มตน ...................................175
ขอมูลจําเพาะ ..........................177

ข้อควรระว ังเพือ
่ ความ
ปลอดภ ัย

180

การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจาก
การอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์
185
ด ัชนี

สารบ ัญ

ข้อควรระว ังเพือ
่
ความปลอดภ ัย ........................180

190
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ดัชนีการใชงานดวน
ดัชนีการใชงานดวน
8 TH

ถายภาพ

g

การเปลี่ยนขนาดและตําแหนง
กรอบพื้นที่ AF

กรอบพื้นที่ AF

40

การจํากัดพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติเพื่อให
โฟกัสเร็วขึ้น

AF Limiter

111

การปรับประสิทธิภาพ AF ติดตามใหตรง
กับการเปลี่ยนระยะหางของวัตถุ

ล็อค C-AF

111

การเปลี่ยนตําแหนงโฟกัสโดยการสัมผัส
บนจอภาพขณะที่ใชชองมองภาพ

แผนกําหนดเปา AF

112

การใช ทัช AF

การใชงานทัชสกรีน

35

การใช AF บนจุดเล็กๆ

ซูมกรอบ AF/ ซูม AF

41

การเปลี่ยนจํานวนเฟรมในชองมองภาพ

เฟรมเรต (สูง)

115

การใชชวงไดนามิกเหมือนกับชวง
ไดนามิกของชองมองภาพแบบออพติคอล

S-OVF (การจําลองชองมองภาพ
แบบออพติคอล)

121

การถายภาพโดยไมมีเสียงชัตเตอร

เงียบ [♥]

47

การลดภาพเบลอจากชัตเตอร

Anti-Shock z/เงียบ[♥]

47

การถายภาพโดยไมหนวงเวลา

การถายดวยโหมด Pro Capture

48

การถายภาพเทียบเทากับ 50 ลานพิกเซล

ถายภาพความละเอียดสูง

48

ปรับแก Perspective
หรือทัศนมิติเมื่อถายภาพ

ฟงกชั่น Keystone Comp.

97

ถายภาพโดยใหทั้งฉากหนาและฉากหลัง
อยูในโฟกัส

โฟกัสซอน

94

การเลื่อนตําแหนงโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อ
ถายภาพ

การถายครอมโฟกัส

94

การใชภาพที่ประกอบขึ้นจากแสงมืดและ
แสงสวางเมื่อถายภาพ

Live Composite

30

การตรวจสอบภาพถายในขณะที่เปดรับ
แสง เมื่อถายภาพแบบ Long Exposure

การถายภาพแบบ BULB/TIME

30

การลดอาการกลองสั่น

ปองกันภาพสั่น

53

ลดการเกิดสัญญาณรบกวนในรูปแบบคงที่
เมื่อถายภาพแบบ Long Exposure

ลดนอยส

118

การตรวจสอบวัตถุในชองมองภาพเมื่อถาย
ภาพในสภาพแสงนอย

Live View Boost

115

การใชชองเสียบการด SD สองชองพรอม
กัน

ดับเบิ้ลสล็อต

การตรวจสอบแนวระนาบของภาพ ในแนว
ตั้งและแนวนอนกอนถายภาพ

มาตรวัดระดับ (Level Gauge)

23

การถายภาพดวยการจัดวางองคประกอบ
อยางละเอียด

แสดงเสนตาราง (การตั้งคาเสน
ตาราง)

116

15, 54, 132

ถายภาพในโหมดที่เหมาะสําหรับการ
ตัดตอ

n โหมดภาพ
(n การตั้งคาขอมูลจําเพาะ)

100

การบันทึกเสียงโดยใชเครื่องบันทึก
ภายนอก

การเชื่อมโยงกับอุปกรณภายนอก

104

q อัตโนมัติ (ดูภาพบันทึก)

109

โหมดพักดวน

122

การตรวจสอบการใชและสถานะแบตเตอรี่

สถานะแบตเตอรี่

122

การดูภาพ/ปรับแตงภาพ

g

การถายภาพโดยแสดงภาพไปยังจอภาพ
ภายนอก

HDMI

117

การทําใหเงาสวางขึ้น

ปรับเงาแสง (แกไข JPEG)

106

การแกปญหาตาแดง

แกตาแดง (แกไข JPEG)

106

การดึงภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว 4K

บันทึกภาพนิ่งจากไฟลวีดีโอ

107

การตัดภาพเคลื่อนไหวสวนที่ไมตองการ
ออก

แกไขภาพเคลื่อนไหว

108

การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน

การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน

136

การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ

การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปใน
ภาพ

137

อื่นๆ

g

การบันทึกการตั้งคา

ตั้งคาไปที่โหมดกําหนดเอง
(Custom mode)

87

การเปลี่ยนภาษาแสดงเมนู

การเปลี่ยนภาษาที่แสดง

109

การปดเสียงโฟกัสอัตโนมัติ

เสียงปบ

117

อื่นๆ - การถายภาพขั้นพื้นฐาน
การถายภาพใหไดภาพดีที่สุด/การถาย
ภาพขาวดํา

ดัชนีการใชงานดวน

การซูมไปที่ภาพเพื่อตรวจสอบโฟกัส
การยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

g
โหมดภาพ
อารทฟลเตอร (ART)

61, 88
33
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ชื่อชิ้นสวน
ชื่อชิ้นสวน

1
2
3
4
5

b

6
7
8

f
g
h
i
j

m

k
l

p

9
0
a
1 ที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมด ............... หนา 24
2 ปุมหมุนดานหลัง* (o)
.................หนา 26 – 29, 42, 70, 78, 128
3 ปุม Fn2 ................................... หนา 70
4 R (ภาพเคลื่อนไหว)/ปุม H
...................................หนา 36/หนา 82
5 ปุมหมุนดานหนา* (r)
.................. หนา 26 – 29, 39, 42, 70, 78
6 ปุมชัตเตอร................................. หนา 25
7 ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติ/
AF แสงไฟ .............. หนา 46, 54/หนา 112
8 เครื่องหมายติดเลนส .................... หนา 16
9 ปุม Y (สมดุลแสงขาว One-touch)
............................................... หนา 67
0 ปุม Z (ตรวจสอบภาพ) ................ หนา 67
a เมาทเลนส (ถอดฝาปดตัวกลองออกกอนติด
เลนส)
b ปุมหมุนปรับโหมด ....................... หนา 24
c ไมโครโฟนสเตอริโอ ..... หนา 83, 103, 107
d สวิตช Lever ON/OFF ................ หนา 18

c
d
e

o

e ปุม v
ปุม AFm (โหมด AF/วัดแสง)
........................................... หนา 43, 45
ปุม jYHDR (ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา/
HDR) ............................ หนา 46, 49, 91
f ขั้วแฟลชภายนอก ...................... หนา 154
g ฝาปดแจ็คไมโครโฟน
h ฝาปดแจ็คหูฟง
i หูยึดสายคลอง ............................ หนา 12
j ฝาปดขั้วตอ
k ปุมปลดเลนส .............................. หนา 17
l หมุดล็อคเลนส
m แจ็คไมโครโฟน (สามารถเชื่อมตอ
ไมโครโฟนที่มีจําหนายทั่วไป
ปลั๊กสเตอริโอมินิ ø3.5) .............. หนา 104
n แจ็คหูฟง (สามารถเชื่อมตอหูฟงที่มีจําหนาย
ทั่วไป แจ็คสเตอริโอ ø3.5)
o ขั้วตอ HDMI (ชนิด D) ............... หนา 130
p ขั้วตอ USB (ชนิด C)
...............................หนา 104, 139, 142

* ในคูมือนี้ ไอคอนr และ oหมายถึง การทํางานโดยใชปุมหมุนดานหนาและปุมหมุนดานหลัง

10 TH

n

7

1
2
3

b
c

4

d

5

e
f
g

6

ชื่อชิ้นสวน

8
9
0
a

l
h
m
i

n
j
k

1 ปุมปรับระดับสายตา ..................... หนา 22
2 ปุม
 u (LV) ........................หนา 22, 68
3 จอภาพ (ทัชสกรีน)
................... หนา 20, 22, 35, 50, 76, 84
4 ชองมองภาพ ................. หนา 20, 22, 133
5 เซ็นเซอรตรวจจับดวงตา
6 ยางรองตา ............................... หนา 155
7 ฐานเสียบแฟลช ...................หนา 57, 152
8 ปุม Lever Fn ................หนา 26 – 29, 124
9 ปุม AEL/AFL .............. หนา 45, 81, 123
0 ปุม INFO ............................หนา 23, 77
a ปุม Fn1 ..............................หนา 40, 78
b ปุม Q ........................... หนา 50, 78, 85
c แปนลูกศร* ................................ หนา 78

o
ปุม MENU ............................... หนา 85
ปุม q (ดูภาพ) .......................... หนา 78
ลําโพง
ปุม  (ลบ) ............................... หนา 82
ฝาปด PBH .............................. หนา 150
รูใสขาตั้งกลอง
ฝาปดชองใสแบตเตอรี่ .................. หนา 13
ที่ล็อคชองใสแบตเตอรี่ ................. หนา 13
ฝาปดชองใสการด ....................... หนา 15
ชองเสียบการด 1
(ใชงานไดกับ UHS-II) ................. หนา 15
n ชองเสียบการด 2
(ใชงานไดกับ UHS-I) .................. หนา 15
o ฝาปดขั้วสายรีโมท (ขั้วสายรีโมท)
............................................. หนา 155

d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

* ในคูมือนี้ ไอคอน FGHI หมายถึง การทํางานโดยใชแปนลูกศร

TH 11

1
1

การเตรียมกลอง
แกะสิ่งที่บรรจุอยูในกลอง

การเตรียมกลอง

รายการตอไปนี้ใหมาพรอมกับกลอง
หากมีสิ่งใดขาดหายไปหรือเสียหาย ใหติดตอผูแทนจําหนายที่ซื้อกลอง

กลอง

แฟลช
FL-LM3

ฝาปดตัวกลอง

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
BLH-1

สายคลอง

เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน BCH-1

สาย USB
CB-USB11

คลิปรัดสาย
CC-1

การติดสายคลอง
2

4
3
1

• รอยสายคลองแตละดานในลักษณะเดียวกัน
• สุดทาย ดึงสายคลองใหตึงเพื่อใหแนใจวาสายคลองยึดแนนดีแลว

12 TH

5

การติดคลิปรัดสาย
ใชคลิปรัดสายเพื่อรัดสายใหแนน แลวยึดกับสายคลอง
นอกจากนี้ ยังสามารถยึดคลิปรัดสายกับหูยึดสายคลอง

1
การเตรียมกลอง

การชารจและใสแบตเตอรี่

1

ชารจแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะการชารจ
กําลังชารจ

นอยกวา 50%

กะพริบเปนสีสม 1 ครั้ง/วินาที

50% หรือมากกวา
นอยกวา 80%

กะพริบเปนสีสม 2 ครั้ง/วินาที

80% หรือมากกวา
นอยกวา 100%

กะพริบเปนสีสม 3 ครั้ง/วินาที

การชารจเสร็จสิ้น

สวางขึ้นเปนสีเขียว

การชารจผิดพลาด

กะพริบเปนสีเขียว 5 ครั้ง/วินาที

(ระยะเวลาชารจ: ประมาณ 2 ชั่วโมง)
เครื่องหมายแสดงทิศทาง (▲)
เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน

3
ไฟแสดงสถานะการ
ชารจ
แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน

ชองเสียบปลั๊ก
ไฟ AC

1

2
สายไฟ AC

• ถอดปลั๊กเครื่องชารจเมื่อการชารจเสร็จสิ้นแลว

2

ฝาปดชองใสแบตเตอรี่

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่

2

ที่ล็อคชองใสแบตเตอรี่

1

TH 13

3

การใสแบตเตอรี่

1
การเตรียมกลอง

เครื่องหมายแสดงทิศทาง

การถอดแบตเตอรี่
ปดสวิตชกลองกอนเปดหรือปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่ หากตองการ
ถอดแบตเตอรี่ อันดับแรกใหดันปุมล็อคแบตเตอรี่ไปตามทิศทาง
ของลูกศร จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก
• ติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต หากไม
สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได อยาใชกําลัง

• ขอแนะนําใหเผื่อแบตเตอรี่สํารองไวสําหรับการถายภาพเปนเวลานานๆ ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่ใชงาน
อยูหมดประจุ
• อาน “แบตเตอรี่และเครื่องชารจ” (หนา 146) ประกอบดวย

14 TH

การใสการด
การดหนวยความจํา SD ชนิดตอไปนี้ (มีจําหนายทั่วไป) สามารถใชงานไดกับกลองนี้: SD, SDHC,
SDXC และ Eye-Fi

โปรดอาน “การดที่ใชงานได” (หนา 147) กอนใชงาน

1

1
การเตรียมกลอง

การด Eye-Fi

เปดฝาปดชองใสการด
1

2

2

เลื่อนการดเขาไปจนกระทั่งล็อคเขาที่
• กลองจะบันทึกขอมูลการถายภาพตามตัวเลือกที่เลือก
สําหรับ [K การตั้งคาบันทึก] (หนา 54)
• g “การดที่ใชงานได” (หนา 147)
• ปดสวิตชกลองกอนใสหรือถอดการด
• อยาฝนใสการดที่เสียหายหรือบิดเบี้ยว การกระทําดัง
กลาวอาจทําใหชองเสียบการดเสียหายได

ชองเสียบ
การด 1
ชองเสียบ
การด 2

บริเวณขั้ว

3

ปดฝาปดชองใสการด
• ปดใหแนนจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก
• ใหแนใจวาฝาปดชองใสการดปดดีแลวกอนใชงานกลอง

2
1

• ตองฟอรแมทการดกับกลองนี้กอนใชงานครั้งแรก (หนา 110)
• หากเสียบการด UHS-II ลงในชอง 2 (ใชงานไดกับ UHS-I) การดจะทํางานเปน UHS-I
• ไมสามารถใชการด Eye-Fi หลายอันในเวลาเดียวกัน


การถอดการด
กดการดเขาเพื่อใหดีดออกมา ดึงการดออกมา
• อยาถอดแบตเตอรี่หรือการดขณะที่เครื่องหมายแสดงการเขียนการด (หนา 21)
แสดงอยู

TH 15

การติดเลนสกับตัวกลอง

1

1

ฝาปดดานหลัง

ถอดฝาปดทายเลนสและฝาปดตัว
กลอง

1

การเตรียมกลอง

2

2

2

1

จัดใหเครื่องหมายติดเลนส (สีแดง) ที่อยูบน
กลองตรงกับเครื่องหมายจัดแนว (สีแดง) ที่อยู
บนเลนส จากนั้นใสเลนสเขาไปในตัวกลอง

เครื่องหมายติดเลนส

3

หมุนเลนสตามเข็มนาฬกาจนกระทั่งไดยินเสียง
คลิก (ตามทิศทางของลูกศร 3)

3

• ตรวจสอบวาไดปดสวิตชกลองเมื่อติดหรือถอดเลนส
• อยากดปุมปลดเลนส
• อยาสัมผัสชิน
้ สวนภายในของกลอง


การถอดฝาปดเลนส
1
1
2
1

16 TH

1
2


การถอดเลนสออกจากกลอง
ตรวจสอบวาไดปดสวิตชกลองเมื่อถอดเลนส ขณะที่กดปุมปลด
เลนส ใหหมุนเลนสตามทิศทางของลูกศร

ปุมปลดเลนส

2

1
การเตรียมกลอง

1

เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได
โปรดอาน “เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได” (หนา 149)

การใชงานจอภาพ
คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวและมุมของจอภาพได

1

2

3
90°

1

2

3

270°

• คอยๆ หมุนจอภาพภายในขีดจํากัดที่แสดง หามใชกําลัง หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหขั้ว
ตอเสียหายได
• หากใชเลนสเพาเวอรซูม เลนสจะเลื่อนไปยังฝงมุมกวางโดยอัตโนมัติ เมื่อจอภาพถูกกําหนดใหอยูใน
ตําแหนงเซลฟ
• เมื่อจอภาพอยูในตําแหนงเซลฟ คุณสามารถสลับหนาจอเพื่อถายภาพตนเองได g “การถายภาพ
ตัวเองโดยใชเมนูชวยถายเซลฟ” (หนา 129)

TH 17

การเปดสวิตชกลอง

1

1

เลื่อนสวิตช Lever ON/OFF ไปที่ตําแหนง ON
• เมื่อเปดสวิตชกลอง จอภาพจะเริ่มทํางาน
• หากตองการปดสวิตชกลอง ใหเลื่อน Lever ไปที่ OFF

การเตรียมกลอง


สวิตช Lever ON/OFF


จอภาพ
ระดับแบตเตอรี่

ON

OFF

ไอคอนแบตเตอรี่และระดับแบตเตอรี่ (%) จะปรากฏ
ขึ้น
j (สีเขียว): กลองพรอมถายภาพ
k (สีเขียว): แบตเตอรี่ไมเต็ม
l (สีเขียว): แบตเตอรี่เหลือนอย
m (กะพริบเปนสีแดง): ชารจแบตเตอรี่
100% Wi-Fi

ISO-A

200

250 F5.6

1:02:03

38

การทํางานของโหมดพักกลอง (Sleep)
หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาหนึ่งนาที กลองจะเขาสูโหมด “พักกลอง” (สแตนดบาย) เพื่อปด
จอภาพและยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด กลองจะทํางานอีกครั้งเมื่อกดปุมใดๆ (ปุมชัตเตอร, ปุม q
ฯลฯ) กลองจะปดสวิตชโดยอัตโนมัติ หากอยูในโหมดพักกลองนาน 4 ชั่วโมง เปดสวิตชกลองอีกครั้ง
กอนใชงาน

18 TH

ตั้งวันที่/เวลา
ขอมูลวันที่และเวลาจะบันทึกไวบนการดรวมกับภาพถาย นอกจากนี้ ยังมีชื่อไฟลพรอมขอมูลวันที่
และเวลากํากับไว ใหแนใจวาไดตั้งคาวันที่และเวลาถูกตองแลวกอนใชงานกลอง บางฟงกชันไม
สามารถใชได หากไมไดตั้งคาวันที่และเวลาไว

แสดงเมนู
• กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู
ѯєьѬщҕѥѕѓѥё 1

100%

1 іѨѯоѶш / ѱўєчдѦўьчѯѠк
ѱўєчѓѥё
2
єѫєєѠкѓѥё
чѧлѧшѠјѯъѯјзѠь
j /Y /

ปุม MENU
дјѤэ

2

เลือก [X] ในแถบ [d] (ตั้งคา)

1
2

แถบ
[d]

3
4

ตั้งรูปแบบวันที่และเวลา
• ใช HI เพื่อเลือกรายการ
• ใช FG เพื่อเปลี่ยนรายการที่เลือกไว

เลือก [W] (เปลี่ยนภาษาที่แสดง)
ในแถบ [d] (ตั้งคา)
• ทานสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชสําหรับการ
แสดงผลบนหนาจอและขอความผิดพลาดจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาอื่น

5

шѤҖкзҕѥ
ѯєьѬшѤҖкзҕѥ

100%

• ใช FG บนแปนลูกศรเพื่อเลือก [d] และ
กด I
• เลือก [X] และกด I

4:3
юѧч

การเตรียมกลอง

1

1

шѤҖкзҕѥдѥіҙч
--.--.-- --:--:-ѳъѕ
j±0 k±0
0.5 њѧьѥъѨ

W
чѬѓѥёэѤьъѩд
дѥішѤҖкзҕѥ Wi-Fi
ѯђіѧєѰњіҙ

дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

X

100%

ю
2017

ч

њ

ѯњјѥ
ю/ч/њ

ѕдѯјѧд

เวลาจะปรากฏขึ้นโดยใช
นาฬการูปแบบ 24 ชั่วโมง

บันทึกการตั้งคาและออกจากเมนู
• กดปุม Q เพื่อตั้งนาฬกาของกลอง และออกไปยังเมนู
• กดปุม
 MENU เพื่อออกจากเมนู

• หากถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองและวางกลองทิ้งไวครูหนึ่ง กลองอาจรีเซ็ตวันที่และเวลาตามคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน

TH 19

2

ถายภาพ
ขอมูลที่แสดงในขณะถายภาพ

2

การแสดงขอมูลของหนาจอขณะถายภาพนิ่ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0a r b

ถายภาพ

G

Wi-Fi FP RC BKT

100%

F
E
D
C
B

FPS

off

cd

28mm

e UTO1
f
B
g TO
h
i 3
j N
k
l H
m

S-IS AUTO

WB
AUTO

S-AF
ISO-A

400

-2.0

4:3

A

LN

+2
-3

z
y

C1 AEL

P

t

sr

FHD F
60p

1:02:03

250 F5.6 +2.0
xwvu

+7

1023

q
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การแสดงขอมูลของหนาจอในโหมดภาพเคลื่อนไหว

I
100%

M

Wi-Fi

L
R

28mm

TC 00:00:00:04 DF

M-IS 1

C-AF
ISO
AUTO

J

P
FHD F
60p

n

01:02:03

L
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เครื่องหมายแสดงการเขียนการด ..... หนา 15
การเชื่อมตอ LAN ไรสาย..... หนา 134 – 138
แฟลช Super FP ....................... หนา 152
โหมด RC ................................ หนา 153
ถายครอมอัตโนมัติ/HDR ....หนา 91/หนา 49
ถายภาพซอน ............................. หนา 95
D การชดเชยคียสโตน ................ หนา 97
เฟรมเรตสูง .............................. หนา 115
S-OVF* ............................. หนา 121
ดิจิตอลเทเลคอน ......................... หนา 88
การถายภาพแบบ Time Lapse ....... หนา 90
โฟกัสใบหนา/ดวงตา .................... หนา 40
เสียงภาพเคลื่อนไหว .................. หนา 103
ทิศทางการซูม/ความยาวโฟกัส/
เตือนอุณหภูมิภายในกลอง m
............................................. หนา 164
แฟลช ....................................... หนา 57
(กะพริบ: กําลังชารจ, สวางขึ้น: การชารจ
เสร็จสิ้น)
เครื่องหมายยืนยัน AF ................... หนา 25
ปองกันภาพสั่น............................ หนา 53
โหมดภาพ ............................หนา 61, 88
สมดุลแสงขาว .......................หนา 42, 52
การถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา/Anti-Shock/
การถายภาพแบบเงียบ/
การถายภาพแบบจับภาพโปร/
การถายภาพความละเอียดสูง
................................... หนา 46 – 48, 54
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l
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w
x
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z
A
B
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D
E
F
G
H

สัดสวนภาพ................................ หนา 54
คุณภาพของภาพ (ภาพนิ่ง).......หนา 55, 88
โหมดบันทึก (ภาพเคลื่อนไหว) ....... หนา 56
n ชองเสียบการดบันทึก ............ หนา 132
ระยะเวลาที่บันทึกได .................. หนา 148
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได ............ หนา 148
K การตั้งคาบันทึก..................... หนา 54
ควบคุมแสงจาและเงามืด............... หนา 66
บน: ควบคุมความเขมของแสงแฟลช
............................................... หนา 60
ลาง: การชดเชยแสง .................... หนา 39
มาตรวัดระดับ.............................. หนา 23
คาชดเชยแสง ............................. หนา 39
คารูรับแสง ........................... หนา 26 – 29
ความเร็วชัตเตอร ................... หนา 26 – 29
ฮิสโตแกรม ................................ หนา 23
ตรวจสอบภาพ ............................ หนา 67
ล็อค AE .............................หนา 45, 123
โหมดถายภาพ ...................... หนา 24 – 37
โหมดกําหนดเอง ....................หนา 35, 87
ระบบสัมผัส ................................ หนา 35
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช...... หนา 60
ความไวแสง ISO ....................หนา 42, 51
AF โหมด..............................หนา 43, 51
โหมดวัดแสง .........................หนา 45, 51
โหมดแฟลช ............................... หนา 57
ระดับแบตเตอรี่............................ หนา 18
เรียกดู Live Guide....................... หนา 31
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ถายภาพ

1
2
3
4
5
6

* ปรากฏในชองมองภาพเทานั้น
I ระดับการบันทึกเสียง .................. หนา 103
J แถบถายภาพแบบเงียบ ................. หนา 38
K โหมดภาพเคลื่อนไหว (คารับแสง)
............................................. หนา 102
L เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว ................ หนา 37
M Time Code.............................. หนา 101
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การสลับการแสดงผลแบบตางๆ
กลองนี้ติดตั้งเซ็นเซอรตรวจจับดวงตา ซึ่งจะเปดใชงานชองมองภาพเมื่อดวงตาของคุณจองไปที่
ชองมองภาพ เมื่อขยับดวงตาออก เซ็นเซอรจะปดชองมองภาพ และเปดจอภาพแทน

2
ถายภาพ

ใหดวงตาจอง
ไปที่ชองมอง
ภาพ

ชองมองภาพ

จอภาพ
100%

Wi-Fi

100%

S-IS AUTO

S-IS AUTO

ISO-A

ISO-A

200

200

LN

LN

FHD F

FHD F

250 F5.6

60P

60P

1:02:03

1:02:03

38

Live View จะปรากฏบนจอภาพ

P

250 F5.6

38

ชองมองภาพจะเปดทํางานโดยอัตโนมัติ
เมื่อยกขึ้นมาอยูที่ระดับสายตา เมื่อชอง
มองภาพสวางขึ้น จอภาพก็จะดับลง

• ชองมองภาพจะไมทํางานเมื่อพลิกเอียงหนาจอ
• หากชองมองภาพไมอยูในโฟกัส ใหดวงตาจองไปที่ชอง
มองภาพ และปรับโฟกัสของหนาจอดวยการหมุนปุมปรับ
ระดับสายตา (Diopter)

• กดปุม u เพื่อสลับระหวางการถายภาพโดยใช Live View และชองมองภาพ (การแสดงผล Live
View และแผงควบคุมพิเศษ) หากแผงควบคุมพิเศษ (หนา 50) ปรากฏขึ้นบนจอภาพ ชองมองภาพ
จะเปดขึ้นเมื่อดวงตาจองไปที่ชองมองภาพ
• คุณสามารถแสดงเมนูการตั้งคาเปลี่ยน EVF อัตโนมัติ หากกดปุม u คางไว g [เปลี่ยน EVF
อัตโนมัติ] (หนา 121)

22 TH

การสลับหนาจอแสดงขอมูล
คุณสามารถเปลี่ยนขอมูลที่แสดงบนจอภาพระหวาง
การถายภาพไดโดยใชปุม INFO
ปุม INFO

2
100% Wi-Fi

S-IS AUTO

ถายภาพ

100%

INFO

ISO-A

200

LN
FHD F
60p

250 F5.6

1:02:03

38

ภาพเทานั้น

ขอมูลพื้นฐาน

INFO

S-IS AUTO

S-IS AUTO

INFO
ISO-A

ISO-A

200

200

P

INFO

100% Wi-Fi

100% Wi-Fi

250 F5.6

1:02:03

38

แสดงมาตรวัดระดับ
(กําหนดเอง2)

P

1:02:03

250 F5.6

38

การแสดงฮิสโตแกรม
(กําหนดเอง1)

• คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคากําหนดเอง1 และกําหนดเอง2 g [G/ตั้งคาคําแนะนํา] > [LV-Info]
(หนา 115), [V ตั้งคาคําแนะนํา] (หนา 121)
• ขอมูลที่แสดงในโหมดภาพเคลื่อนไหว (n) อาจแตกตางจากขอมูลที่แสดงในโหมดถายภาพนิ่ง
g เมนูวิดีโอ > [n การตั้งคาการแสดงผล] (หนา 101)
• สามารถสลับหนาจอแสดงขอมูลในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยหมุนแปนหมุนขณะที่กดปุม INFO
การแสดงฮิสโตแกรม
ฮิสโตรแกรมแสดงการกระจายตัวของเเสงในภาพ แกน
แนวนอนแสดงระดับความสวาง แกนแนวตั้งแสดง
ปริมาณพิกเซลของแตละระดับความสวางในภาพ บริเวณ
ที่สวางเกินไปจะแสดงเปนสีแดง สวนบริเวณที่มืดจนเกิน
ไป จะแสดงเปนสีฟา และสีแขียวคือบริเวณที่อยูในชวง
หรือพื่นที่วัดเเสงเเฉพาะจุด

มาก
นอย
มืด

สวาง

แสดงมาตรวัดระดับ
แสดงทิศทางการวางแนวภาพของกลอง แนว “เอียงหนาหลัง” แสดงที่แถบแนวตั้ง และแนว
“เอียงซายขวา” แสดงที่แถบแนวนอน
ใชมารตวัดระดับเพื่อเปนแนวทางการถายภาพ เมื่อตองการใหมีแนวระนาบที่สมจริง
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การถายภาพนิ่ง
ใชปุมหมุนปรับโหมดเพื่อเลือกโหมดถายภาพ จากนั้นจึง
ถายภาพ

ตัวแสดง

ไอคอนโหมด

2
ถายภาพ


ประเภทของโหมดถายภาพ
สําหรับวิธีการใชงานโหมดถายภาพตางๆ โปรดดูที่ดานลาง
P .................................................. หนา
A ................................................. หนา
S .................................................. หนา
M ................................................. หนา

26
27
28
29

A ............................................ หนา
ART .............................................. หนา
n ................................................ หนา
C1/C2/C3 ..................................... หนา

1

กดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมดเพื่อปลดล็อค แลวหมุนเพื่อตั้งโหมดที่ตองการใช

2

วางกรอบภาพ

• เมื่อกดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมดลง ปุมหมุนปรับโหมดจะถูกล็อค ปุมล็อคจะสลับระหวางล็อค/
ปลดล็อค ทุกครั้งที่กดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมด

• ระวังอยาใหนิ้วหรือสายคลอง
กลองบังเลนสหรือไฟชวยโฟกัส

ตําแหนงแนวนอน

24 TH

31
33
37
35

ตําแหนงแนวตั้ง

3

ปรับโฟกัส
• แสดงวัตถุที่กึ่งกลางจอภาพ และกดปุมชัตเตอรลงเบาๆ ไปที่ตําแหนงแรก (กดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง)
เครื่องหมายยืนยัน AF (() จะแสดงขึ้น และกรอบสีเขียว (เปา AF) จะแสดงขึ้นที่ตําแหนงโฟกัส
เครื่องหมายยืนยัน AF
100%

28mm

2

ISO-A

กดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง
1:02:03

250 F5.6
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เปา AF

ถายภาพ

200

• หากเครื่องหมายยืนยัน AF กะพริบ แสดงวาวัตถุไมอยูในโฟกัส (หนา 160)

4

ลั่นชัตเตอร
• กดปุมชัตเตอรลงจนสุด
• กลองจะลั่นชัตเตอรและถายภาพ
• ภาพทีถ
่ ายจะแสดงขึ้นบนจอภาพ

• คุณสามารถโฟกัสและถายภาพไดโดยใชการควบคุมแบบสัมผัส g “การถายภาพดวยการใชงาน
ทัชสกรีน” (หนา 35)

การกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง และกดจนสุด
ปุมชัตเตอรมีสองขั้น การกดปุมชัตเตอรเบาๆ ไปที่ตําแหนงแรก และกดคางไวเรียกวา “การกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง” และการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดไปที่ตําแหนงที่สองเรียกวา “การกดปุมชัตเตอร
(หรือกดสวนที่เหลือ) ลงจนสุด”
กดลงครึ่งหนึ่ง

กดสวนที่เหลือลง
จนสุด

TH 25

การใหกลองเลือกรูรับแสงและความเร็วชัตเตอรเอง
(โหมดโปรแกรม)
โหมด P คือโหมดถายภาพที่กลองจะตั้งคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอรที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
ตามความสวางของวัตถุ ตั้งปุมหมุนปรับโหมดไปที่ P
100%

S-IS AUTO

2

ISO-A

200

ถายภาพ

LN
FHD F

60P

P

1:02:03

250 F5.6
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คารูรับแสง
ความเร็วชัตเตอร
โหมดถายภาพ

• ความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสงที่กลองเลือกจะแสดงขึ้น
• ฟงกชันที่สามารถตั้งคาโดยใชปุมหมุนจะแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงคันปรับ Fn
ตําแหนงคันปรับ Fn

ปุมหมุน

1

2

r

การชดเชยแสง

ISO

o

การเปลี่ยนโปรแกรม

สมดุลแสงขาว

• การแสดงความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสงจะกะพริบ หากกลองไมไดรับคารับแสงที่ถูกตอง
ตัวอยางการแสดง
การเตือน (กะพริบ)

60" F2.8
8000 F22

สถานะ

การดําเนินการ

วัตถุมืดเกินไป

• ใชแฟลช

วัตถุสวางเกินไป

• เกินชวงที่กลองวัดแสงได ตองใชฟลเตอร ND
ที่มีจําหนายทั่วไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)

• คารูรับแสงในขณะที่ตัวแสดงคานี้กะพริบแตกตางกันไปตามชนิดเลนสและความยาวโฟกัสของเลนส
• เมือ
่ ใชการตั้งคา [ISO] คงที่ ใหเปลี่ยนการตั้งคา g “การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)”
(หนา 42, 51)

การเปลี่ยนโปรแกรม (%)

ในโหมด P คุณสามารถเลือกคาผสมที่แตกตางกันของคารูรับแสง
และความเร็วชัตเตอรโดยที่ไมตองเปลี่ยนคารับแสง “s” จะปรากฏ
ขางๆ โหมดถายภาพ เมื่อใชงานการเปลี่ยนโปรแกรม หากตองการ
ยกเลิกการเปลี่ยนโปรแกรม ใหหมุนปุมหมุนจนกระทั่ง “s” หายไป

100%

S-IS AUTO

ISO-A

200

LN
FHD F

60P

Ps

250 F5.6

การเปลี่ยนโปรแกรม

26 TH

1:02:03
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การเลือกรูรับแสง (โหมดเลือกรูรับแสง)
โหมด A คือ โหมดถายภาพที่คุณสามารถเลือกรูรับแสง และใหกลองปรับความเร็วชัตเตอรที่
เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ตั้งปุมหมุนปรับโหมดไปที่ A เพื่อตั้งคารูรับแสง คารูรับแสงกวาง (ตัวเลข
F นอย) จะลดระยะชัดลึก (พื้นที่ดานหนาหรือดานหลังจุดโฟกัสที่จะปรากฏในโฟกัส) ทําใหราย
ละเอียดฉากหลังดูนุมนวลขึ้น คารูรับแสงแคบ (ตัวเลข F มาก) จะเพิ่มระยะชัดลึก
100% Wi-Fi

S-IS AUTO

2

ISO-A

LN
FHD F

60P

A

1:02:03

250 F5.6

38

ถายภาพ

400

คารูรับแสง

• ฟงกชันที่สามารถตั้งคาโดยใชปุมหมุนจะแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงคันปรับ Fn
ตําแหนงคันปรับ Fn

ปุมหมุน

1

2

r

การชดเชยแสง

ISO

o

คารูรับแสง

สมดุลแสงขาว

การตั้งคารูรับแสง

การลดคารูรับแสง 

 การเพิ่มคารูรับแสง

F2.8 F4.0 F5.6 F8.0 F11
• การแสดงความเร็วชัตเตอรจะกะพริบ หากกลองไมไดรับคารับแสงที่ถูกตอง
ตัวอยางการแสดง
การเตือน (กะพริบ)

60" F5.6

8000 F5.6

สถานะ

การดําเนินการ

วัตถุไดรับแสงนอยเกินไป • ลดคารูรับแสง

วัตถุไดรับแสงมากเกินไป

• เพิ่มคารูรับแสง
• หากการแสดงการเตือนไมหายไป แสดงวาเกิน
ชวงที่กลองวัดแสงได ตองใชฟลเตอร ND ที่มี
จําหนายทั่วไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)

• คารูรับแสงในขณะที่ตัวแสดงคานี้กะพริบแตกตางกันไปตามชนิดเลนสและความยาวโฟกัสของเลนส
• เมือ
่ ใชการตั้งคา [ISO] คงที่ ใหเปลี่ยนการตั้งคา g “การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)”
(หนา 42, 51)

TH 27

การเลือกความเร็วชัตเตอร (โหมดเลือกชัตเตอร)
โหมด S คือ โหมดถายภาพที่คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร และใหกลองปรับคารูรับแสงที่
เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ตั้งปุมหมุนปรับโหมดไปที่ S เพื่อตั้งความเร็วชัตเตอร ความเร็วชัตเตอรที่
เร็วสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวใหหยุดนิ่งโดยไมเบลอ ความเร็วชัตเตอรที่ชาจะเบลอภาพการ
เคลื่อนไหว การเบลอนี้จะใหความรูสึกเหมือนวัตถุในภาพกําลังเคลื่อนที่
100% Wi-Fi

2

S-IS AUTO

ISO-A

ถายภาพ

400

LN
FHD F

F
60P

S

1:02:03

250 F5.6
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ความเร็วชัตเตอร

• ฟงกชันที่สามารถตั้งคาโดยใชปุมหมุนจะแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงคันปรับ Fn
ตําแหนงคันปรับ Fn

ปุมหมุน

1

2

r

การชดเชยแสง

ISO

o

ความเร็วชัตเตอร

สมดุลแสงขาว

การตั้งความเร็วชัตเตอร

ความเร็วชัตเตอรชา 

 ความเร็วชัตเตอรเร็ว

60" 15 30 60 125 250 8000
• การแสดงคารูรับแสงจะกะพริบ หากกลองไมไดรับคารับแสงที่ถูกตอง
ตัวอยางการแสดง
การเตือน (กะพริบ)

2000 F2.8
125 F22

สถานะ

การดําเนินการ

วัตถุไดรับแสงนอยเกินไป • ตั้งความเร็วชัตเตอรใหชาลง

วัตถุไดรับแสงมากเกินไป

• ตั้งความเร็วชัตเตอรใหเร็วขึ้น
• หากการแสดงการเตือนไมหายไป แสดงวาเกิน
ชวงที่กลองวัดแสงได ตองใชฟลเตอร ND ที่มี
จําหนายทั่วไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)

• คารูรับแสงในขณะที่ตัวแสดงคานี้กะพริบแตกตางกันไปตามชนิดเลนสและความยาวโฟกัสของเลนส
• เมือ
่ ใชการตั้งคา [ISO] คงที่ ใหเปลี่ยนการตั้งคา g “การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)”
(หนา 42, 51)

28 TH

การเลือกรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร (โหมดปรับเอง)
โหมด M คือโหมดถายภาพที่คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร และรูรับเเสงไดอยางอิสระ ตลอด
จนสามารถถายภาพแบบ Long Exprosure อาทิเชน Blub, Time และ Live Composite ดวย ให
หมุนแปนปรับโหมดไปที่ M เพื่อปรับคารูรับแสงเเละความเร็วชัตเตอรเอง
100% Wi-Fi

S-IS AUTO

2

ISO

400

FHD F

60P

M

250 F5.6 +0.3

1:02:03
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ผลตางจากคารับแสงที่
ถูกตอง

ถายภาพ

LN

• ฟงกชั่นที่สามารถปรับไดของปุมหมุน จะตางกันทั้งนี้ขึ้นอยุกับตําแหนงของ Lever Fn
ตําแหนงของ Lever Fn

ปุมหมุน

1

2

r

คารูรับแสง

การชดเชยแสง*

o

ความเร็วชัตเตอร

ISO

* เมื่อเลือก [AUTO] สําหรับ [ISO] จะสามารถปรับการชดเชยแสงได
100% Wi-Fi

S-IS AUTO

ISO-A

400

LN
FHD F

60P

M

250 F5.6 +0.3

01:02:03
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การชดเชยแสง
ผลตางระหวางการตั้งคารับแสงและคารับแสงที่มีการชดเชยแสง

• คารับแสงที่กําหนดโดยคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอรที่คุณตั้งไว และผลตางจากคารับแสงที่เหมาะ
สมซึ่งวัดโดยกลองจะแสดงบนจอภาพ
• สามารถตั้งคาความเร็วชัตเตอรตั้งแต 1/8000 ถึง 60 วินาที หรือตั้งเปน [BULB], [LIVE TIME] หรือ
[LIVECOMP]
• หากเปลี่ยนคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร ความสวางของการแสดงผลบนจอภาพ (หรือชองมอง
ภาพ) จะไมเปลี่ยน หากตองการแสดงภาพใหเหมือนกับที่จะถายจริง ใหตั้งคา [Live View Boost]
(หนา 115) ในเมนูกําหนดเอง
• แมวาคุณตั้ง [ลดนอยส] ไว อาจยังมองเห็นจุดรบกวนและ/หรือจุดแสงสวางในภาพที่แสดงบนจอภาพ
และภาพที่ถายภายใตสภาพแวดลอมบางอยาง (อุณหภูมิ ฯลฯ) และการตั้งคากลอง

TH 29

จุดรบกวนในภาพ
เมื่อถายภาพที่ความเร็วชัตเตอรชา จุดรบกวนอาจปรากฏบนหนาจอ อาการนี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิใน
อุปกรณรับภาพหรือวงจรขับเคลื่อนภายในของอุปกรณรับภาพเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหเกิดกระแสไฟฟาใน
สวนของอุปกรณรับภาพที่โดยปกติไมสัมผัสถูกแสง อาการนี้อาจเกิดขึ้นไดเชนกันเมื่อถายภาพโดยตั้ง
คา ISO ไวสูงในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูง เพื่อลดจุดรบกวนนี้ กลองจะเปดใชงานฟงกชันลดจุด
รบกวน g [ลดนอยส] (หนา 118)

2

การถายภาพแบบ Long Exposure (BULB/LIVE TIME)

ถายภาพ

คุณสามารถใชฟงกชัน BULB/LIVE TIME สําหรับการถายภาพฉากที่ตองการเปดรับแสงนาน เชน
ทิวทัศนกลางคืนและดอกไมไฟ ในโหมด M ใหตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [BULB] หรือ [LIVE
TIME]
ถายภาพโดยเปดหนา
กลองนาน (BULB):

ชัตเตอรยังคงเปดอยูขณะที่กดปุมชัตเตอร
การรับแสงสิ้นสุดลงเมื่อปลอยปุมชัตเตอร

ถายภาพโดยกําหนด
เวลา (LIVE TIME):

การรับแสงเริ่มตนเมื่อกดปุมชัตเตอรลงจนสุด หากตองการสิ้นสุดการรับแสง
ใหกดปุมชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง

• ขณะถายภาพโดยเปดหนากลองนานหรือกําหนดเวลา ความสวางของหนาจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
g [จอภาพ BULB/TIME] (หนา 118)
• เมื่อใช [LIVE TIME] ความคืบหนาของการรับแสงจะแสดงในจอภาพระหวางการถายภาพ นอกจากนี้
ยังสามารถรีเฟรชการแสดงผลดวยการกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
• สามารถใช [Live BULB] (หนา 118) เพื่อแสดงคารับแสงของภาพระหวางการถายภาพโดยเปดหนา
กลองนาน
• ไมสามารถใชงาน [BULB] และ [LIVE TIME] ในการตั้งคาความไวแสง ISO บางคา
• เพื่อปองกันไมใหกลองสั่น ใหตั้งกลองไวบนขาตั้งกลองที่มั่นคงและใชสายรีโมท (หนา 155)
• ระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดในการตั้งคาฟงกชันตอไปนี้
การถายภาพตอเนื่อง, การตั้งเวลาถายภาพ, การถายภาพแบบ Time Lapse, การถายภาพครอม
AE, ปองกันภาพสั่น, การถายภาพครอมแสงแฟลช, การถายภาพซอน* ฯลฯ
* เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ปด] สําหรับ [Live BULB] หรือ [Live TIME] (หนา 118)
• [ปองกันภาพสั่น] (หนา 53) จะปดโดยอัตโนมัติ

ถายภาพ Live Composite (ภาพที่ประกอบขึ้นจากแสงมืดและแสงสวาง)
คุณสามารถบันทึกภาพคอมโพสิตที่ประกอบขึ้นจากภาพถายหลายๆ ภาพขณะสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของแสงที่สวางวาบ เชน ดอกไมไฟและดาว โดยไมเปลี่ยนความสวางของพื้นหลัง
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1
2

ตั้งคาเวลาเปดรับแสงเพื่อใชอางอิงใน [การตั้งคาคอมโพสิต] (หนา 118)

3

กดปุมชัตเตอรหนึ่งครั้งเพื่อเตรียมการถายภาพ

4

กดปุมชัตเตอร

ในโหมด M ใหตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [LIVECOMP]
• เมื่อตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [LIVECOMP] คุณสามารถแสดง [การตั้งคาคอมโพสิต] ไดโดยกด
ปุม MENU
• คุณสามารถถายภาพไดเมื่อขอความบนจอภาพระบุวาการเตรียมเสร็จสิ้นแลว
• การถายภาพ Live Composite จะเริ่มตน ภาพคอมโพสิตจะปรากฏขึ้นหลังเวลาเปดรับแสง
อางอิงแตละเวลา เพื่อใหคุณสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสง
• ระหวางการถายภาพคอมโพสิต ความสวางของหนาจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ g [จอภาพ
BULB/TIME] (หนา 118)

5

กดปุมชัตเตอรเพื่อสิ้นสุดการถายภาพ
• ระยะเวลาสูงสุดสําหรับการถายภาพคอมโพสิตคือ 3 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม ระยะเวลาที่สามารถ
ถายภาพไดจะแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะการถายภาพ และสถานะการชารจของ
กลอง

การใหกลองเลือกการตั้งคาเอง (โหมด iAUTO)

2
ถายภาพ

• มีขอจํากัดในการตั้งคาความไวแสง ISO
• เพือ
่ ปองกันไมใหกลองสั่น ใหตั้งกลองไวบนขาตั้งกลองที่มั่นคงและใชสายรีโมท (หนา 155)
• ระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดในการตั้งคาฟงกชันตอไปนี้
การถายภาพตอเนื่อง, การตั้งเวลาถายภาพ, การถายภาพแบบ Time Lapse, การถายภาพครอม
AE, ปองกันภาพสั่น, การถายภาพครอมแสงแฟลช ฯลฯ
• [ปองกันภาพสั่น] (หนา 53) จะปดโดยอัตโนมัติ

กลองจะปรับการตั้งคาเองเพื่อใหเขากับฉาก คุณแคเพียงกดปุมชัตเตอรเทานั้น
ใช Live Guide เพื่อปรับพารามิเตอรไดอยางงายดาย เชน สี ความสวาง และความเบลอของพื้น
หลัง

1
2

ตั้งปุมหมุนปรับโหมดไปที่ A
แตะแถบเพื่อแสดง Live Guide
• แตะรายการ Guide เพื่อแสดงแถบเลื่อนของแถบระดับ
แถบ
100% Wi-Fi

รายการ Guide
100%

ѯюјѨҕѕьзҕѥзњѥєѠѧҕєѝѨ

ISO-A

200

250 F5.6

3

1:02:03
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ใชนิ้วกําหนดตําแหนงแถบเลื่อน
• แตะ a เพื่อเขาสูการตั้งคา
• หากตองการยกเลิกการตั้งคา Live Guide ใหแตะ k บน
หนาจอ
• เมื่อเลือก [คําแนะนําในการถายภาพ] ไว ใหเลือกรายการ
และแตะ a เพื่อแสดงคําอธิบาย
• เอฟเฟคของระดับที่เลือกจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล
หากเลือก [ฉากหลังเบลอ] หรือ [วัตถุเคลื่อนที่เร็ว] ไว
จอแสดงผลจะกลับคืนสูปกติ แตเอฟเฟคที่เลือกจะปรากฏ
ในภาพถายสุดทาย

แถบระดับ/ตัวเลือก
100%

ѝѨѝчѲѝ

0

ѝѨлѥк

TH 31

4

หากตองการตั้งคาหลาย Live Guide ใหทําซํ้าขั้นตอน
ที่ 2 และ 3

100%

ѯюјѨҕѕьзҕѥзњѥєѠѧҕєѝѨ

• เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่หลังรายการ Guide สําหรับ Live
Guide ที่ไดรับการตั้งคาแลว

2
ถายภาพ
32 TH

5

ถายภาพ
• หากตองการลาง Live Guide ออกจากจอแสดงผล ใหกดปุม MENU

• ไมสามารถตั้งคา [ฉากหลังเบลอ] และ [วัตถุเคลื่อนที่เร็ว] ในเวลาเดียวกันได
• หากเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปที่ [YN+RAW] โดย
อัตโนมัติ
• การตั้งคา Live Guide ใชไมไดกับสําเนาภาพ RAW
• ภาพอาจมีเม็ดหยาบๆ ที่ระดับการตั้งคา Live Guide บางระดับ
• การเปลี่ยนแปลงระดับการตั้งคา Live Guide อาจมองไมเห็นในจอภาพ
• จํานวนเฟรมจะลดลงเมื่อเลือก [วัตถุเบลอ] ไว
• ไมสามารถใชแฟลชเมื่อตั้ง Live Guide ไว
• การเลือกการตั้งคา Live Guide ที่เกินขีดจํากัดของมาตรวัดคารับแสงของกลองอาจสงผลใหภาพได
รับแสงมากหรือนอยเกินไป

การใชอารทฟลเตอร
การใชอารทฟลเตอรจะชวยใหคุณสนุกกับการใชเอฟเฟคศิลปะไดงายๆ

ประเภทของอารทฟลเตอร
สรางภาพที่เนนความงดงามของสี

ภาพนุม

สรางภาพที่แสดงบรรยากาศโทนสีนุมนวล

สีซีดจาง I/II *

สรางภาพที่แสดงแสงอบอุนโดยกระจายแสงทั้งหมดและทําใหภาพ
มีแสงจาขึ้นเล็กนอย

โทนแสงออน

สรางภาพคุณภาพสูงโดยทําใหแสงเงาและแสงจานุมนวลขึ้น

ภาพเกรนแตก I/II *

สรางภาพที่แสดงความหยาบของภาพขาวดํา

กลองรูเข็ม I/II/III *

สรางภาพที่ดูเหมือนถายดวยกลองเกาหรือกลองเด็กเลนโดยทําให
บริเวณขอบภาพมีสีมัว

ไดโอรามา I/II *

สรางภาพยอสวนโดยเนนความอิ่มสีและความตางสี และเบลอสวน
ที่อยูนอกโฟกัส

ครอสโปรเซส I/II *

สรางภาพที่แสดงบรรยากาศเกินจริง ครอสโปรเซส II สรางภาพที่
เนนสีมวงแดง

ซีเปยนุม

สรางภาพคุณภาพสูงโดยทําใหแสงเงาเดนชัดขึ้นและทําใหภาพ
ทั้งหมดนุมนวลขึ้น

โทนสีเกินจริง I/II *

สรางภาพที่เนนความแตกตางระหวางความมืดและความสวางโดย
เพิ่มความตางสีเปนบางสวน

คียไลน I/II *

สรางภาพที่เนนขอบภาพและเพิ่มสไตลที่ชัดเจน

สีนํ้า I/II *

สรางภาพที่สดใสนุมนวลโดยลบสวนที่มืดออก ผสมสีออนบนผาใบ
สีขาว และปรับเคาโครงใหนุมนวลยิ่งขึ้น

ยอนยุค I/II/III *

แสดงภาพถายประจําวันในโทนสีเกา โบราณ โดยใชสีแผนฟลมที่
เปลี่ยนและซีดจาง

โหมดเลือกสีเฉพาะ I/II/III *

แสดงภาพวัตถุอยางนาประทับใจโดยการใหสีสวนที่ตองการเนนและ
ทําใหสวนอื่นๆ เปนโมโนโทน

ART BKT (ถายครอม ART)

บันทึกภาพโดยใชตัวเลือกอารทฟลเตอรทั้งหมดกับภาพถายหนึ่ง
ภาพ กดปุม INFO บนหนาจอเลือกเพื่อเลือกฟลเตอรที่ตองการ
บันทึก

2
ถายภาพ

ปอปอารต I/II *

* เวอรชั่น II และ III ปรับปรุงมาจากตนฉบับ (I)

TH 33

1

2
ถายภาพ

2

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ ART
• เมนูอารทฟลเตอรจะปรากฏขึ้น เลือกฟลเตอรโดยใชปุมหมุน
ดานหลัง
• ใช FG เพื่อเลือกเอฟเฟค เอฟเฟคที่ใชงานไดจะแตกตาง
กันตามฟลเตอรที่เลือก (เอฟเฟคภาพนุม เอฟเฟคกลองรูเข็ม
เอฟเฟคกรอบ เอฟเฟคขอบสีขาว เอฟเฟคแสงดาว ฟลเตอรสี
สีโมโนโครม เอฟเฟคเบลอ หรือเอฟเฟคเงาแสง)
• กดปุม Q หรือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเลือกรายการที่
ไฮไลท และออกจากเมนูอารทฟลเตอร

100%

ART
13

ѕҖѠьѕѫз

ถายภาพ
• หากตองการเลือกการตั้งคาอื่น ใหกดปุม Q เพื่อแสดงเมนูอารทฟลเตอร

• เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากอารทฟลเตอร การตั้งคาฟงกชันถายภาพบางรายการจะถูกปดใชงาน
• หากเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ (หนา 55, 88), คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปที่
[YN+RAW] โดยอัตโนมัติ อารทฟลเตอรจะใชไดกับสําเนาภาพ JPEG เทานั้น
• การเปลี่ยนโทนสีอาจไมราบรื่น เอฟเฟคอาจเห็นไดไมชัดเจน หรือภาพอาจ “เปนเม็ดหยาบ” มากขึ้น
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุที่ถาย
• เอฟเฟคบางชนิดอาจมองไมเห็นใน Live View หรือระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ภาพที่แสดงอาจแตกตางไปตามฟลเตอร เอฟเฟค หรือการตั้งคาคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่นํามา
ใช


การใช [โหมดเลือกสีเฉพาะ]

100%

บันทึกเฉพาะโทนที่เลือกเทานั้น

1
2
3

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ ART

4

หมุนแปนหมุนดานหนาหรือแปนหมุนดานหลังเพื่อเลือกสี

5

34 TH

Color

เลือก [โหมดเลือกสีเฉพาะ]
ไฮไลทชนิดหรือเอฟเฟค และกดปุม Q
• วงแหวนสีจะปรากฏในจอแสดงผล
• เอฟเฟคจะปรากฏในจอแสดงผล

ถายภาพ

ѝѨёѥѝѯъј

โหมดกําหนดเอง (C1, C2, C3)
บันทึกการตั้งคาเปนโหมดกําหนดเองสามโหมดเพื่อการเรียกใชแบบเรงดวน
• สามารถบันทึกการตั้งคาที่ตางกันเปน C1, C2, และ C3 โดยใช [รีเซ็ต / โหมดกําหนดเอง]
(หนา 87) ใน W เมนูถายภาพ 1
• เมื่อหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C1, C2 หรือ C3 จะเรียกใชการตั้งคาสําหรับโหมดกําหนดเองที่
เลือก

2

การถายภาพดวยการใชงานทัชสกรีน
T แตะวัตถุเพื่อโฟกัสและลั่นชัตเตอรโดยอัตโนมัติ ฟงกชันนี้
ไมสามารถใชไดในโหมดภาพเคลื่อนไหว
U การทํางานของทัชสกรีนถูกปดใชงาน
V แตะเพื่อแสดงเปา AF และโฟกัสที่วัตถุในบริเวณที่เลือก
คุณสามารถใชทัชสกรีนเพื่อเลือกตําแหนงและขนาดของ
กรอบการโฟกัส สามารถถายภาพไดโดยกดปุมชัตเตอร

ถายภาพ

แตะ T เพื่อเลือกดูการตั้งคาทัชสกรีน

100%

Wi-Fi

ISO-A

200

250 F5.6


การแสดงตัวอยางวัตถุ (V)

1

30

100%

S-IS AUTO

แตะวัตถุในจอภาพ
• เปา AF จะปรากฏขึ้น
• ใชแถบเลื่อนเลือกขนาดของเฟรม
• แตะ S เพื่อปดการแสดงเปา AF

1:02:03

14
10
ISO-A

200

7
5

Off

3x

250 F5.6

2

ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับขนาดของเปา AF จากนั้นแตะ
Y เพื่อซูมเขาไปที่ตําแหนงของกรอบภาพ

100%

• ใชนิ้วเพื่อเลื่อนหนาจอขณะซูมภาพเขา
• แตะ Z เพื่อยกเลิกการแสดงการซูม

• สถานการณที่ไมสามารถใชงานทัชสกรีนไดมีดังตอไปนี้
ในระหวางถายภาพซอน, ในหนาจอปรับตั้งไวทบาลานซ One-touch, เมื่อปุมหรือปุมหมุนถูกใช
งานอยู
• อยาแตะหนาจอดวยเล็บหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ
• ถุงมือหรือแผนปดจอภาพอาจรบกวนการใชงานทัชสกรีน
• คุณสามารถปดใชงานทัชสกรีนได g [ตั้งคาหนาจอสัมผัส] (หนา 122)
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การบ ันทึกภาพเคลือ
่ นไหว
ใช ้ปุ่ ม R ในการบันทึกภาพเคลือ
่ นไหว

1

2

กดปุ่ ม R เพือ
่ เริม
่ การบันทึก
• ภาพเคลือ
่ นไหวทีก
่ ําลังบันทึกจะแสดงขึน
้ บนจอภาพ
่ งมองภาพ วีดโี อทีก
่ งมองภาพ
• เมือ
่ แนบสายตาไปทีช
่ อ
่ ําลังบันทึกจะสลับไปแสดงทีช
่ อ
• คุณสามารถเปลีย
่ นตําแหน่งโฟกัสได ้โดยแตะหน ้าจอในขณะบันทึกภาพ

ถ่ายภาพ

ปุ่ ม R

2

้ สุดการบันทึก
กดปุ่ ม R อีกครัง้ เพือ
่ สิน

• เมือ
่ ใช ้กล ้องทีม
่ เี ซ็นเซอร์ภาพ CMOS วัตถุเคลือ
่ นไหวอาจมีรป
ู ร่างบิดเบีย
้ วอันมีสาเหตุเนือ
่ งมาจาก
อาการชัตเตอร์หมุน ลักษณะเช่นนีเ้ ป็ นปรากฏการณ์ทางกายภาพ ซึง่ จะเกิดลักษณะบิดเบีย
้ วขึน
้ ใน
่
ภาพบนฟิ ลม
์ เมือ
่ ถ่ายวัตถุทเี่ คลือ
่ นด ้วยความเร็วสูง หรือเกิดจากการทีก
่ ล ้องสัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ ใช ้ความยาวโฟกัสทีย
่ าว ลักษณะอาการนีจ
้ ะปรากฏเด่นชัดยิง่ ขึน
้
• หากขนาดของไฟล์ภาพเคลือ
่ นไหวทีก
่ ําลังบันทึกเกิน 4 GB ไฟล์จะถูกแยกโดยอัตโนมัต ิ (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
สภาวะการถ่ายภาพ ภาพเคลือ
่ นไหวทีม
่ ข
ี นาดน ้อยกว่า 4 GB อาจถูกแบ่งเป็ นหลายไฟล์)
• ขณะบันทึกภาพเคลือ
่ นไหว ให ้ใช ้การ์ด SD ทีร่ องรับความเร็ว SD คลาส 10 หรือสูงกว่า
• ต ้องมีการ์ด UHS-II หรือ UHS-I ทีม
่ ค
ี วามเร็ว UHS คลาส 3 หรือสูงกว่าเมือ
่ เลือกรายละเอียดของ
ภาพเคลือ
่ นไหว [4K] หรือ [C4K] หรืออัตราบิต [A-I] (All-Intra) ในเมนู [nK]
• เลือกตัวเลือกอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่ U (เอคโคหลายครัง้ ) สําหรับ [เอฟเฟคภาพเคลือ
่ นไหว] (หน ้า 37) เมือ
่
บันทึกทีร่ ายละเอียดภาพเคลือ
่ นไหว [4K] หรือ [C4K]
• หากใช ้กล ้องเป็ นเวลานานๆ อุณหภูมข
ิ องอุปกรณ์รับภาพจะสูงขึน
้ และอาจมีจด
ุ รบกวนรวมทัง้ ฝ้ าสี
ปรากฏบนภาพ ปิ ดสวิตช์กล ้องสักครู่ จุดรบกวนและฝ้ าสีอาจปรากฏบนภาพทีบ
่ น
ั ทึกได ้เช่นกัน
เมือ
่ ตัง้ ค่าความไวแสง ISO สูง หากอุณหภูมย
ิ งั คงสูงขึน
้ เรือ
่ ยๆ กล ้องจะปิ ดสวิตช์โดยอัตโนมัต ิ
่ นไหว
• เมือ
่ ใช ้เลนส์ระบบ Four Thirds ระบบ AF จะไม่ทํางานในขณะบันทึกภาพเคลือ
• ไม่สามารถใช ้ปุ่ ม R เพือ
่ บันทึกภาพเคลือ
่ นไหวในกรณีตอ
่ ไปนี:้
้ สุดลงด ้วย) ขณะทีก
ระหว่างชดเชยแสงหลายค่า (การถ่ายภาพนิง่ จะสิน
่ ดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึง่ หนึง่
ระหว่างการถ่ายภาพโดยเปิ ดหน ้ากล ้องนาน/กําหนดเวลา/คอมโพสิต ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง
ระหว่างการถ่ายภาพแบบ Time Lapse
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การใชงานโหมดภาพเคลื่อนไหว (n)
ในโหมดภาพเคลื่อนไหว (n) คุณสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวที่ใชประโยชนจากเอฟเฟคที่มีอยู
ในโหมดถายภาพนิ่ง คุณยังสามารถประยุกตใชเอฟเฟคภาพตามติด (After-image) หรือซูมเขาใน
บริเวณของภาพระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การเพิ่มเอฟเฟคในภาพเคลื่อนไหว [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว]
คุณตองเลือก [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว] บนหนาจอที่แสดงเสียกอน โดยเลือกเมนูวิดีโอ >
[n การตั้งคาการแสดงผล] > [n การตั้งคาขอมูล] > [กําหนดเอง1] และกด I (หนา 101)

หมุนแปนหมุนปรับโหมดไปที่ n

2

กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ

3

แตะไอคอนเอฟเฟคบนหนาจอที่ตองการใช

• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการถายภาพ

W

อารตเฟด

ถายภาพดวยเอฟเฟคโหมดถายภาพที่เลือก การเปลี่ยนระหวาง
ฉากจะใชเอฟเฟคจาง

M

ฟลมเกา

ทําใหภาพเสียเปนบางจุดและมีจุดรบกวนเหมือนฝุนคลายกับ
ภาพเคลื่อนไหวเกา

U

เอคโคหลายครั้ง

ใชเอฟเฟคภาพตามติด ภาพตามติดจะปรากฏดานหลังวัตถุ
เคลื่อนไหว

T

เอคโคครั้งเดียว

ใชภาพตามติดเปนเวลาสั้นๆ หลังจากแตะไอคอน ภาพตามติดจะ
หายไปโดยอัตโนมัติหลังจากผานไปชั่วขณะ

X

เทเลคอนเวอรเตอร
ภาพเคลื่อนไหว

ซูมเขาในบริเวณของภาพโดยไมใชเลนสซูม สามารถซูมเขา
ตําแหนงที่เลือกของภาพไดแมวากลองอยูกับที่

ถายภาพ

1

2

อารตเฟด
แตะไอคอน เอฟเฟคจะถูกใสลงในภาพทีละนอยเมื่อแตะไอคอนโหมดถายภาพ
ฟลมเกา
แตะไอคอนเพื่อใชเอฟเฟค แตะอีกครั้งเพื่อยกเลิกเอฟเฟค
เอคโคหลายครั้ง
แตะไอคอนเพื่อใชเอฟเฟค แตะอีกครั้งเพื่อยกเลิกเอฟเฟค
เอคโคครั้งเดียว
การแตะไอคอนแตละครั้งจะเพิ่มเอฟเฟค
• การใชปุม INFO เพื่อเปลี่ยนขอมูลที่แสดงบนจอภาพขณะที่กําลังบันทึกขอมูล จะยกเลิก [เอฟเฟค
ภาพเคลื่อนไหว] ที่เลือก
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เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว

2
ถายภาพ

1

แตะไอคอนเพื่อแสดงกรอบการซูม

2

แตะ M เพื่อซูมเขาไปยังพื้นที่ในกรอบการซูม

3

แตะ O หรือกดปุม Q เพื่อยกเลิกกรอบการซูม และออกจากโหมดเทเลคอนเวอร
เตอรภาพเคลื่อนไหว

•
•
•
•
•

ไมสามารถนํา 2 เอฟเฟคมาใชในเวลาเดียวกัน
เอฟเฟคบางชนิดอาจใชไมไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ
เสียงของระบบสัมผัสและการทํางานของปุมอาจถูกบันทึกไว
ไมสามารถใชอารตเฟดในขณะถายคลิป
เมื่อถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว คุณไมสามารถใชเอฟเฟคภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจากเทเลคอนเวอร
เตอรภาพเคลื่อนไหว
โหมดเลื่อนภาพที่แสดงในโหมดภาพเคลื่อนไหวคือ การตั้งคาสําหรับการถายภาพนิ่ง การถายภาพนิ่ง
ไมสามารถใชไดในโหมดภาพเคลื่อนไหว
จํานวนเฟรมอาจลดลงหากใชเอฟเฟคอารทฟลเตอรหรือเอฟเฟคภาพเคลื่อนไหวเมื่อตั้งคาขนาดภาพ
ใหญเปน [4K] หรือ [C4K]
อารทฟลเตอรไมสามารถใชไดสําหรับภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว
เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหวไมสามารถใชไดสําหรับโหมดถายภาพของภาพเคลื่อนไหว และสําหรับภาพ
เคลื่อนไหวชา/เร็ว
เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหวไมสามารถใชไดเมื่อตั้งคาขนาดภาพ [C4K] หรือ [4K]

•
•
•
•
•

• คุณสามารถเปลี่ยนตําแหนงของกรอบการซูมไดโดยแตะหนาจอหรือใช FGHI
• กดปุม Q คางไวเพื่อยายกรอบการซูมกลับไปที่ตําแหนงกึ่งกลางจอภาพ
• แตะ N เพื่อกลับสูการแสดงกรอบการซูม

การใชฟงกชันเงียบขณะถายภาพเคลื่อนไหว
คุณสามารถปองกันไมใหกลองบันทึกเสียงการทํางานที่เกิดขึ้นจากการทํางานของกลองในขณะ
ถายภาพ
แถบถายภาพแบบเงียบ
ฟงกชันตอไปนี้สามารถใชไดกับการทํางานแบบสัมผัส
• ซูมไฟฟา*1, ระดับเสียงบันทึก, คารูรับแสง, ความเร็วชัตเตอร, การ
ชดเชยแสง, ความไวแสง ISO, ความดังเสียงหูฟง*2
*1 ใชงานไดกับเลนสเพาเวอรซูมเทานั้น
*2 ใชงานไดเมื่อใชหูฟงเทานั้น

แตะแถบถายภาพแบบเงียบเพื่อแสดงรายการฟงกชัน หลังแตะ
รายการแลว ใหแตะลูกศรที่ปรากฏเพื่อเลือกการตั้งคา
• ตัวเลือกที่สามารถใชไดจะแตกตางกันไปตามโหมดถายภาพ
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L

100%

42mm

00 R

TC 00:00:00:04 DF

n

250

00:04

28:56

้ ารตงค่
การใชก
ั้ าต่างๆ
การควบคุมการร ับแสง (ค่าแสง F)
หมุนปุ่ มหมุนด ้านหน ้าเพือ
่ เลือกการชดเชยแสง เลือกค่าบวก (“+”) เพือ
่ ทําให ้ภาพสว่างขึน
้ เลือก
ค่าลบ (“–”) เพือ
่ ทําให ้ภาพมืดลง สามารถปรับค่ารับแสงได ้ ±5.0 EV

ไม่มก
ี ารชดเชยแสง (0)

ค่าบวก (+)

ถ่ายภาพ

ค่าลบ (–)

2

• การชดเชยแสงจะไม่สามารถใช ้ได ้ใน A
• หน ้าจอของช่องมองภาพและ Live View สามารถเปลีย
่ นแปลงได ้สูงสุดเพียง ±3.0 EV หากมีคา่ รับ
แสงเกินกว่า ±3.0 EV แถบปรับค่ารับแสงจะเริม
่ กะพริบ
• สามารถแก ้ไขภาพเคลือ
่ นไหวในช่วงสูงสุดได ้ไม่เกิน ±3.0 EV

การเลือกโหมดเป้า AF (การกําหนดเป้า AF)
คุณสามารถเปลีย
่ นวิธก
ี ารเลือกเป้ าและขนาดเป้ า และยังสามารถเลือก AF โฟกัสใบหน ้า (หน ้า 40)
ได ้ด ้วย

1

กดปุ่ ม Fn1 เพือ
่ แสดงเป้ า AF

2

ใช ้ปุ่ มหมุนด ้านหน ้าระหว่างการเลือกเป้ า AF เพือ
่ เลือกวิธก
ี ารเลือก

• นอกจากนีย
้ งั สามารถแสดงเป้ า AF ได ้โดยการกดแป้ นลูกศร

i

i

o

i

i

o (เป้าทงหมด)
ั้

กล ้องจะเลือกเป้ าโฟกัสทัง้ หมดโดยอัตโนมัต ิ

I (เป้าเดียว)

คุณสามารถเลือกเป้ า AF เดียว

n (แบบกลุม
่ 5 กรอบโฟก ัส)

กล ้องจะเลือกจุดโฟกัสจาก กรอบเป้ าโฟกัส 5 กรอบในกลุม
่ ที่
เลือกไว ้โดยอัตโนมัต ิ

J (แบบกลุม
่ 9 กรอบโฟก ัส)

กล ้องจะเลือกจุดโฟกัสจาก กรอบเป้ าโฟกัส 9 กรอบในกลุม
่ ที่
เลือกไว ้โดยอัตโนมัต ิ

• กล ้องจะใช ้โหมดเป้ าเดียวในการถ่ายภาพเคลือ
่ นไหวโดยอัตโนมัต ิ หากมีการตัง้ ค่าโหมดเป้ ากลุม
่
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การกําหนดเปา AF
เลือกตําแหนงเปาเดียวหรือเปากลุม

2

1

กดปุม Fn1 เพื่อแสดงเปา AF

2

ใชแปนลูกศรเพื่อกําหนดตําแหนงเปา AF ระหวางการเลือกเปา AF

• นอกจากนี้ยังสามารถแสดงเปา AF ไดโดยการกดแปนลูกศร

ถายภาพ

• ขนาดและจํานวนของเปา AF จะเปลี่ยนไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา [ดิจิตอลเทเลคอน] (หนา 88),
[มุมมองภาพ] (หนา 54) และเปากลุม (หนา 39)
• ใช [N การตั้งคาแบบกําหนดเอง] (หนา 112) ในเมนูกําหนดเองเพื่อเลือกหนาที่การใชงานของปุม
หมุนและ FGHI ระหวางการเลือกเปา AF

AF โฟกัสใบหนา/AF โฟกัสดวงตา
กลองจะตรวจจับใบหนาและปรับโฟกัสและ ESP ดิจิตอล

1

กดปุม Fn1 เพื่อแสดงเปา AF

2

ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกตัวเลือกระหวางการเลือกเปา
AF

ตัวเลือกที่เลือก

• นอกจากนี้ยังสามารถแสดงเปา AF ไดโดยการกดแปนลูกศร

i

o

4
5

6

I

เปดโฟกัสใบหนา

N

ปดโฟกัสใบหนา

เปดโฟกัสใบหนา
ปดโฟกัสใบหนา

K

เปดโฟกัสใบหนาและ
ดวงตา

ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะเลือกดวงตาที่ใกลกับกลองมากที่สุด
สําหรับ AF โฟกัสใบหนา

L

เปดโฟกัสใบหนาและ
ตาขวา

ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะเลือกดวงตาขวาสําหรับ AF โฟกัสใบหนา

M

เปดโฟกัสใบหนาและ
ตาซาย

ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะเลือกดวงตาซายสําหรับ AF โฟกัสใบหนา

หันกลองไปยังผูที่คุณตองการถาย
• เมื่อกลองตรวจพบภาพใบหนา กรอบสีขาวจะแสดงขึ้นที่ภาพ
ใบหนา

100%

S-IS AUTO

ISO-A

200

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
• เมื่อกลองโฟกัสไปที่ใบหนาในกรอบสีขาว กรอบจะเปลี่ยน
เปนสีเขียว
• หากกลองสามารถตรวจพบดวงตา กรอบสีเขียวจะแสดงขึ้น
ตรงดวงตาที่เลือก
(AF โฟกัสดวงตา)

กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

LN
FHD F

60P

P

250 F5.6

0.0

1:02:03

1023

100%

S-IS AUTO

ISO-A

200

LN
FHD F

60P

P

250 F5.6

0.0

1:02:03

• กลองอาจไมสามารถตรวจจับภาพใบหนาไดถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุและการตั้งคาอารทฟลเตอร
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• เมื่อตั้งคาไปที่ [p (วัดแสง ESP ดิจิตอล)] (หนา 45, 51) กลองจะทําการวัดแสงโดยใหความสําคัญ
กับภาพใบหนา
• โฟกัสใบหนาสามารถใชไดใน [MF] (หนา 43, 51) อีกดวย ใบหนาที่กลองตรวจพบจะระบุเปนกรอบ
สีขาว

ซูมกรอบ AF/ ซูม AF (AF เฉพาะจุดพิเศษ)
คุณสามารถซูมเขามายังบางสวนของเฟรมภาพขณะปรับโฟกัส การเลือกอัตราซูมสูงชวยให
สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติเพื่อโฟกัสบริเวณที่เล็กกวา ซึ่งโดยปกติแลวเปา AF มักจะครอบคลุมถึง
คุณยังสามารถกําหนดตําแหนงเปาโฟกัสไดแมนยํายิ่งขึ้นดวย

100%

S-IS AUTO

U

U

100%

100%

S-IS AUTO

ถายภาพ

• หากตองการใช AF เฉพาะจุดพิเศษ คุณตองกําหนด [U] ใหกับปุมที่มี ฟงกชันปุม (หนา 66) กอน

2

ISO-A

ISO-A

200

200

LN

LN

Off

FHD F

FHD F

60P

60P

250 F5.6 0.0

1:02:03

30

การแสดงการถายภาพ

250 F5.6 0.0

1:02:03

30

การแสดง AF กรอบการซูม

U

การแสดง AF การซูม

U (กดคาง) / Q

1

กดและปลอยปุม U เพื่อแสดงกรอบการซูม

2

กดและปลอยปุม U อีกครั้งเพื่อซูมเขาไปในกรอบการซูม

3

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มโฟกัสอัตโนมัติ

• หากมีการโฟกัสวัตถุโดยใชโฟกัสอัตโนมัติทันทีกอนที่จะกดปุม กรอบการซูมจะแสดงขึ้นที่
ตําแหนงโฟกัสปจจุบัน
• ใช FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงกรอบการซูม
• กดปุม INFO แลวใช FG เพื่อเลือกอัตราซูม (×3, ×5, ×7, ×10, ×14)
• ใช FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงกรอบการซูม
• คุณสามารถเปลี่ยนอัตราซูมไดโดยหมุนแปนหมุนดานหนา (r) หรือแปนหมุนดานหลัง (o)
• กลองจะโฟกัสโดยใชวัตถุในเฟรมตรงกึ่งกลางหนาจอ ใช FGHI เพื่อเลือกตําแหนงโฟกัส
ที่หลากหลาย

• การซูมจะมองเห็นในจอภาพเทานั้น และไมมีผลตอภาพที่ถายได
• ขณะซูมเขา จะมีเสียงดังจากระบบ IS (ปองกันภาพสั่น)
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การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)
การเพิ่มความไวแสง ISO จะเพิ่มจุดรบกวน (เม็ดหยาบ) แตจะชวยใหสามารถถายภาพขณะที่มี
แสงสวางนอยได การตั้งคาที่แนะนําสําหรับสถานการณสวนใหญคือ [AUTO] ซึ่งเริ่มตนที่ ISO
200 — เปนคาที่ทําใหจุดรบกวนและชวงไดนามิกสมดุลกัน — จากนั้นจะปรับความไวแสง ISO
ตามสภาวะการถายภาพ

2

1

ตั้งคันปรับ Fn ไปที่ตําแหนง 2 และหมุนปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกคา
• สามารถปรับการชดเชยแสงโดยหมุนแปนหมุนดานหนาในโหมด M

ถายภาพ

AUTO

ตั้งคาความไวแสงโดยอัตโนมัติตามสภาวะการถายภาพ สามารถตั้งคาขีด
จํากัดบนของความไวแสง ISO และความเร็วชัตเตอรเพื่อเริ่มการเพิ่มความ
ไวแสงดวย [เซ็ท ISO อัตโนมัติ] ในเมนูกําหนดเอง (หนา 117)

LOW, 200–25600

ตั้งคาความไวแสงเปนคาที่เลือก

การปรับสี (WB (สมดุลแสงขาว))
สมดุลแสงขาว (WB) สรางความมั่นใจวาวัตถุสีขาวในภาพที่บันทึกดวยกลองจะออกมาเปนสีขาว
[AUTO] เหมาะสมกับสถานการณสวนใหญ แตสามารถเลือกคาอื่นๆ ไดตามแหลงกําเนิดแสง เมื่อ
[AUTO] ไมสามารถใหผลลัพธที่ตองการ หรือเมื่อตองการใหสีในภาพแปลกไป

1

ตั้งคันปรับ Fn ไปที่ตําแหนง 2 และหมุนปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกคา
• สามารถปรับความไวแสง ISO โดยหมุนแปนหมุนดานหลังในโหมด M
โหมด WB

สมดุลแสงขาว
อัตโนมัติ

พรีเซ็ตสมดุลแสง
ขาว
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อุณหภูมิสี

สภาพแสง

AUTO

—

สําหรับสภาพแสงสวนใหญ (เมื่อมีสวนสีขาวที่
ถูกตีกรอบในจอภาพ) ใชโหมดนี้สําหรับการใช
งานทั่วไป

5

5300 K

สําหรับถายภาพกลางแจงในวันที่อากาศแจมใส
หรือเก็บภาพสีแดงของดวงอาทิตยตก หรือสีใน
การแสดงดอกไมไฟ

N

7500 K

สําหรับถายภาพกลางแจงในรมเงาในวันที่
อากาศแจมใส

O

6000 K

สําหรับถายภาพกลางแจงในวันที่เมฆมาก

1

3000 K

สําหรับถายภาพใตแสงหลอดไฟ

>

4000 K

สําหรับถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซน

U

—

n

5500 K

สําหรับการถายภาพใตนํ้า
สําหรับถายภาพโดยใชแฟลช

สมดุลแสงขาว
One-touch

P/
Q/
W/
X

อุณหภูมิสีที่ตั้งคา
โดยสมดุลแสงขาว
One-touch

กดปุม INFO เพื่อวัดสมดุลแสงขาวโดยใช
เปาสีขาวหรือสีเทาเมื่อใชแฟลชหรือแหลง
กําเนิดแสงอื่นๆ ที่ไมทราบประเภท หรือ
เมื่อถายภาพภายใตแสงสวางที่ผสมกัน
g “สมดุลแสงขาว One-touch” (หนา 43)

สมดุลแสงขาว
กําหนดเอง

CWB

2000 K – 14000 K

หลังกดปุม INFO ใช HI เพื่อเลือกอุณหภูมิ
สี แลวกดปุม Q

สมดุลแสงขาว One-touch
วัดสมดุลแสงขาวโดยตีกรอบกระดาษหรือวัตถุสีขาวอื่นๆ ใตแสงที่จะใชในภาพถายสุดทาย ซึ่งจะเปน
ประโยชนขณะถายภาพวัตถุใตแสงธรรมชาติ รวมทั้งแหลงกําเนิดแสงตางๆ ที่มีอุณหภูมิสีตางกัน

1

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

2

ถายภาพกระดาษไรสี (สีขาวหรือสีเทา)

3

เลือก [ใช] และกดปุม Q

2

• จัดกรอบกระดาษเพื่อใหกรอบเต็มจอภาพและไมมีเงาบัง
• หนาจอสมดุลแสงขาว One-touch จะปรากฏขึ้น

ถายภาพ

• คาใหมจะถูกบันทึกไวเปนตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่ตั้งไวลวงหนา
• คาใหมจะถูกจัดเก็บไวจนกวาจะมีการวัดสมดุลแสงขาว One-touch อีกครั้ง การปดสวิตชกลอง
จะไมทําใหขอมูลถูกลบ

การเลือกโหมดโฟกัส (โหมด AF)
คุณสามารถเลือกวิธีการโฟกัส (โหมดโฟกัส) คุณสามารถเลือกวิธีการโฟกัสแยกกันสําหรับโหมด
ภาพนิ่งและโหมดภาพเคลื่อนไหว

1
2

กดปุม AF m

100%

HI

SH

ESP

หมุนปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกคา

S-AF

AF ъѨјѣѓѥё

P

AUTO
MF
S-AF C-AF

S-AF

C-AF

MF

TR

PreMF

S-AF
(AF ทีละภาพ)

กลองจะโฟกัสหนึ่งครั้งเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง เมื่อล็อคโฟกัสไว
แลว เสียงปบจะดังขึ้น และเครื่องหมายยืนยัน AF และกรอบเปา AF จะ
สวางขึ้น โหมดนี้เหมาะสําหรับถายภาพวัตถุที่อยูนิ่งกับที่หรือวัตถุที่มีการ
เคลื่อนไหวจํากัด

C-AF
(AF ตอเนื่อง)

กลองจะโฟกัสซํ้าเมื่อยังคงกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว เมื่อวัตถุอยู
ในโฟกัส เครื่องหมายยืนยัน AF จะสวางขึ้นบนจอภาพ และเสียงปบจะดัง
ขึ้นเมื่อล็อคโฟกัสในครั้งแรก
แมวาวัตถุเคลื่อนไหวหรือคุณเปลี่ยนองคประกอบของภาพ กลองจะยังคง
พยายามโฟกัสตอไป

MF
(โฟกัสดวยตัวเอง)

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

ฟงกชันนี้จะทําใหคุณสามารถ
โฟกัสตําแหนงใดก็ไดดวยตัว
เองโดยใชงานวงแหวนโฟกัส
บนเลนส

ใกล
)
วงแหวน
โฟกัส

หลังกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสในโหมด [S-AF] คุณสามารถ
หมุนวงแหวนโฟกัสเพื่อปรับละเอียดโฟกัสดวยตัวเอง
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C-AF+TR
(AF ติดตาม)

2

PreMF
(พรีเซ็ต MF)

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกลองจะติดตามและรักษา
โฟกัสไวที่วัตถุปจจุบันขณะยังคงกดชัตเตอรคางไวในตําแหนงนี้
• เปา AF จะแสดงเปนสีแดงหากกลองไมสามารถติดตามวัตถุไดอีก
ตอไป ปลอยปุมชัตเตอร จากนั้นกําหนดกรอบวัตถุอีกครั้ง และกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
• ชวงการติดตามจะแคบเมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds โฟกัสอัตโนมัติจะไม
ทํางานขณะที่เปา AF แสดงเปนสีแดง แมวากลองกําลังติดตามวัตถุอยูก็ตาม
กลองจะโฟกัสบนจุดโฟกัสที่ตั้งไวลวงหนาโดยอัตโนมัติเมื่อถายภาพ

ถายภาพ

• กลองอาจไมสามารถโฟกัสไดหากวัตถุมีแสงนอย ถูกหมอกหรือควันบัง หรือไมมีความตางสี
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds โฟกัสอัตโนมัติจะไมสามารถใชไดระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• การเลือกโหมด AF จะไมสามารถใชไดหากตั้งคาเลนส MF Clutch ไปที่ตําแหนง MF และเลือก [เปด
ใชงาน] สําหรับ [MF Clutch] (หนา 112) ในเมนูกําหนดเอง
การตั้งคาตําแหนงโฟกัสสําหรับ PreMF

1
2
3

เลือก [MF ลวงหนา] สําหรับโหมด AF

4

กดปุม Q

กดปุม INFO
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
• ปรับโฟกัสไดโดยการหมุนวงแหวนโฟกัส

• สามารถเรียกดูฟงกชัน PreMF โดยกดปุมซึ่งมีการกําหนด [MF ลวงหนา] ไวใน [K ฟงกชันปุม] กด
ปุมอีกครั้งเพื่อกลับสู AF เดิม
• สามารถตั้งคาระยะสําหรับจุดโฟกัสที่ตั้งไวลวงหนาดวย [ระยะ MF ลวงหนา] ในเมนูกําหนดเอง
(หนา 112)
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การเลือกวิธีที่กลองวัดความสวาง (โหมดวัดแสง)
คุณสามารถเลือกวาจะใหกลองวัดความสวางของวัตถุอยางไร

1
2

กดปุม AF m

100%

HI

SH

ESP

หมุนปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกคา

S-AF

2

AF ъѨјѣѓѥё
AUTO
MF
S-AF C-AF

S-AF

C-AF

MF

TR

PreMF

วัดคารับแสงใน 324 พื้นที่ของเฟรมและปรับคารับแสงใหดีที่สุด
สําหรับฉากปจจุบันหรือวัตถุที่เปนบุคคล (หากเลือกตัวเลือกอื่น
นอกเหนือจาก [ปด] ไวสําหรับ [I โฟกัสใบหนา]) แนะนําใหใช
โหมดนี้สําหรับการใชงานทั่วไป

p

วัดแสง ESP ดิจิตอล

H

วัดแสงแบบเฉลี่ย
กลางภาพ

I

วัดแสงเฉพาะจุด

วัดแสงพื้นที่เล็กๆ (ประมาณ 2% ของเฟรม) โดย
หันกลองไปทางวัตถุที่ตองการวัดแสง คารับแสงจะ
ถูกปรับตามความสวางของจุดที่วัดแสง

IHI

วัดแสงเฉพาะจุด
(แสงสวางจา)

เพิ่มคารับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําใหแนใจวาเมื่อถาย
วัตถุสวางแลวภาพจะออกมาสวาง

ISH

วัดแสงเฉพาะจุด
(เงามืด)

ลดคารับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําใหแนใจวาเมื่อถาย
วัตถุมืดแลวภาพจะออกมามืด

ถายภาพ

P

ใหคาวัดแสงโดยเฉลี่ยระหวางวัตถุและแสงพื้นหลัง
โดยใหนํ้าหนักที่วัตถุตรงกลางภาพมากกวา

• สามารถตั้งคาตําแหนงการวัดแสงเฉพาะจุดไปที่เปา AF ที่เลือก (หนา 118)

การล็อคคารับแสง (ล็อค AE)
คุณสามารถล็อคคารับแสงไดโดยกดปุม AEL/AFL ใชวิธีการนี้ เมื่อตองการปรับโฟกัสและคารับ
แสงแยกกัน หรือเมื่อตองการถายภาพหลายภาพดวยคารับแสงเดียวกัน
• หากกดปุม AEL/AFL หนึ่งครั้ง คารับแสงจะถูกล็อคและ u จะปรากฏขึ้น g “AEL/AFL”
(หนา 123)
• กดปุม AEL/AFL อีกหนึ่งครั้งเพื่อปลดล็อค AE
• กลองจะปลดล็อคหากใชปุมหมุนปรับโหมด, ปุม MENU หรือปุม Q

TH 45

การถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
คุณสามารถถายภาพชุดโดยกดปุมชัตเตอรคางไวจนสุด หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถถายภาพโดย
ใชระบบตั้งเวลา

1
2

2

กดปุม jYHDR
หมุนปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกคา

ถายภาพ

o

ครั้งเดียว

ถายครั้งละ 1 เฟรมเมื่อกดปุมชัตเตอร (โหมดถายภาพปกติ การถาย
ภาพแบบเฟรมเดียว)

T

ถายตอเนื่องเร็ว

กลองจะถายภาพสูงสุดที่ประมาณ 15 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะที่
กดปุมชัตเตอรลงจนสุด โฟกัส คารับแสง และสมดุลแสงขาวจะถูก
กําหนดคาเมื่อถายภาพแรกในการถายภาพแตละชุด

S

ถายตอเนื่องชา

กลองจะถายภาพสูงสุดที่ประมาณ 10 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะ
ที่กดปุมชัตเตอรลงจนสุด โฟกัสและคารับแสงจะกําหนดตามตัว
เลือกที่เลือกไวสําหรับ [AF โหมด] (หนา 43, 51) และ [AEL/AFL]
(หนา 123)

Y12
วินาที

Y 12 วินาที

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส กดสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่ม
ระบบตั้งเวลา อันดับแรก ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติจะ
สวางขึ้นประมาณ 10 วินาที จากนั้นจะกะพริบประมาณ 2 วินาที แลว
จึงถายภาพ

Y2s

Y 2 วินาที

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส กดสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อ
เริ่มระบบตั้งเวลา ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติกะพริบ
ประมาณ 2 วินาที แลวจึงถายภาพ

YC

ตั้งเวลาถายแบบ
กําหนดเอง

กดปุม INFO เพื่อตั้งคา [Y ตั้งเวลาถาย], [เฟรม], [ชวงเวลา]
และ [ออโตโฟกัสทุกเฟรม]
เลือกการตั้งคาโดยใช HI และปรับการตั้งคาโดยใชปุมหมุนดาน
หลัง (q)
หากตั้งคา [ออโตโฟกัสทุกเฟรม] ไปที่ [เปด] แตละเฟรมจะอยูใน
โฟกัสโดยอัตโนมัติกอนถายภาพ

♦S

Anti-Shock

อาการสั่นของกลองเล็กนอยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร
สามารถลดลงระหวางการถายภาพตอเนื่องและการตั้งเวลาถายภาพ
(หนา 47)

♥S

เงียบ

สามารถปดเสียงของชัตเตอรระหวางการถายภาพตอเนื่องและตั้ง
เวลาถายภาพ (หนา 47)

จับภาพโปร H

การถายภาพตอเนื่องเริ่มทํางานเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง กด
ปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเริ่มการบันทึกภาพลงในการด โดยรวมภาพ
ที่เกิดจากการกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หนา 48) โฟกัส คารับแสง
และสมดุลแสงขาวจะถูกกําหนดคาเมื่อถายภาพแรกในการถายภาพ
แตละชุด

q

จับภาพโปร L

การถายภาพตอเนื่องเริ่มทํางานเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง กดปุม
ชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเริ่มการบันทึกภาพลงในการด โดยรวมภาพที่
เกิดจากการกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หนา 48) โฟกัสและคารับแสง
จะกําหนดตามตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ [AF โหมด] (หนา 43, 51)
และ [AEL/AFL] (หนา 123)

h

ถายภาพความ
ละเอียดสูง

p

46 TH

สามารถถายภาพนิ่งใหมีความละเอียดสูงขึ้น (หนา 48)

•
•
•
•
•
•

•
•

2
ถายภาพ

•

หากตองการยกเลิกการใชงานระบบตั้งเวลา ใหกด G
วางกลองใหมั่นคงบนขาตั้งกลองสําหรับการตั้งเวลาถายภาพ
หากคุณยืนอยูหนากลองแลวกดปุมชัตเตอรเมื่อใชงานระบบตั้งเวลา ภาพอาจหลุดโฟกัส
เมื่อใช S หรือ q Live View จะปรากฏขึ้น เมื่อใช T หรือ p กลองจะถายภาพทันทีกอนแสดง
ภาพ
ความเร็วของการถายภาพตอเนื่องแตกตางกันไปตามเลนสที่ใชงานและโฟกัสของเลนสซูม
ในระหวางการถายภาพตอเนื่อง หากไอคอนแสดงระดับแบตเตอรี่กะพริบเนื่องจากแบตเตอรี่ตํ่า กลอง
จะหยุดถายภาพและเริ่มบันทึกภาพที่ถายไวลงในการด กลองอาจไมบันทึกภาพทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู
คุณสามารถตั้งคาฟงกชันที่ไมไดใชงานเพื่อไมใหแสดงในตัวเลือก g [j/Y การตั้งคา]
(หนา 115)
อัตราเฟรมขั้นสูงสําหรับการถายภาพตอเนื่องจะลดลงเมื่อตั้งคา [ISO] เปน 8000 หรือสูงกวา อัตรา
เฟรมขั้นสูงสูงสุดในโหมดไรเสียงและจับภาพโปรคือ 30 fps
ภาพที่ถายในโหมดเงียบและจับภาพโปรอาจผิดเพี้ยนหากวัตถุหรือกลองเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วใน
ระหวางการถายภาพ

การถายภาพโดยไมมีการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทํางานของปุมชัตเตอร
(Anti-Shock z)
หากตองการปองกันอาการกลองสั่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเล็กนอยในระหวางการทํางานของ
ชัตเตอร กลองจะทําการถายภาพโดยใชมานชัตเตอรชุดหนาแบบอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งจะใชวิธีนี้เมื่อถายภาพดวยกลองจุลทรรศนหรือเลนสซุปเปอรเทเลโฟโต
คุณตองตั้งคา [Anti-Shock z] ใน X เมนูถายภาพ 2 เปนการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก [ปด] เสีย
กอน (หนา 98)

1
2
3

กดปุม jYHDR
เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่มีเครื่องหมาย ♦ โดยใชปุมหมุนดานหลังและกดปุม Q
ถายภาพ
• เมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนด กลองจะลั่นชัตเตอรและถายภาพ

การถายภาพโดยไมมีเสียงชัตเตอร (เงียบ [♥])
ในสถานการณที่เสียงชัตเตอรเปนปญหา คุณสามารถถายภาพโดยไมมีเสียงได กลองจะถายภาพ
โดยใชชัตเตอรอิเล็กทรอนิกสสําหรับมานชัตเตอรชุดหนาและชุดหลัง เพื่อที่จะสามารถลดอาการ
สั่นเล็กนอยของกลองที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร เชน ในการถายภาพแบบปองกันการ
สั่น
คุณสามารถเปลี่ยนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุด และการลั่นชัตเตอรใน [เงียบ [♥]] ใน
X เมนูถายภาพ 2 ตั้งคาเปน [ปด] เพื่อซอนรายการตั้งคานี้ (หนา 98)
คุณตองตั้งคา [Anti-Shock z] ใน X เมนูถายภาพ 2 เปนการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก [ปด] เสีย
กอน (หนา 98)

1
2
3

กดปุม jYHDR
เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่มีเครื่องหมาย ♥ โดยใชปุมหมุนดานหลังและกดปุม Q
ถายภาพ
• เมื่อลั่นชัตเตอรแลว หนาจอภาพจะดับลงครูหนึ่ง เสียงชัตเตอรจะไมดังออกมา

• อาจไมไดรับผลลัพธที่ตองการภายใตแหลงกําเนิดแสงที่สั่น เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซนหรือหลอด
ไฟ LED หรือวัตถุตนแบบเคลื่อนที่อยางฉับพลันระหวางการถายภาพ

TH 47

การถายภาพโดยปราศจาก Time lag (การถายดวยโหมด Pro Capture)

2

หากตองการแกไขปญหาการหนวงเวลาเมื่อกดปุมชัตเตอรลงจนสุดจนกระทั่งการบันทึกภาพเริ่ม
ตน การถายภาพตอเนื่องโดยใชชัตเตอรอิเล็กทรอนิกสจะเริ่มตนเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
และการบันทึกภาพโดยรวมภาพที่เกิดจากการกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งลงในการดจะเริ่มตนเมื่อกด
ปุมชัตเตอรลงจนสุด
p เหมาะสําหรับวัตถุที่มีระยะหางการถายภาพเปลี่ยนแปลงเล็กนอย และ q เหมาะสําหรับวัตถุ
ที่มีระยะหางการถายภาพเปลี่ยนแปลงมาก

ถายภาพ

1
2
3
4
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

กดปุม jYHDR
เลือก p หรือ q โดยใชปุมหมุนดานหลัง และกดปุม Q
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มการถายภาพ
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเริ่มการบันทึกลงในการด
การเลือก q จํากัดรูรับแสงเปนคาระหวางคารูรับแสงสูงสุด และ f8.0
Pro Capture ไมสามารถใชงานไดเมื่อเชื่อมตอ Wi-Fi
Pro Capture สามารถใชไดเฉพาะกับเลนส Micro Four Thirds ของ OLYMPUS เทานั้น
กลองจะถายภาพตอไปจนสูงสุดถึงหนึ่งนาทีในขณะที่กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง การดําเนินการถาย
ภาพตอ ใหกดปุมลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง
การสั่นที่เกิดขึ้นจากแสงไฟฟลูออเรสเซนหรือการเคลื่อนไหวขนาดใหญของวัตถุ ฯลฯ อาจทําใหเกิด
ภาพบิดเบี้ยว
จอภาพจะไมดับมืดและเสียงชัตเตอรจะไมดังออกมาในขณะที่ถายครอม
มีการจํากัดความเร็วชัตเตอรชาสุด
สามารถตั้งคาความเร็วในการถายภาพตอเนื่อง จํานวนภาพถายจากการบันทึกภาพกอนกดชัตเตอร
และขอจํากัดการถายภาพไดใน [0] ของ [jL การตั้งคา] หรือ [jH การตั้งคา] (หนา 114) ใน
เมนูกําหนดเอง
จํานวนรีเฟรชจอแสดงผลอาจลดลงตํ่ากวาคาที่เลือกสําหรับ [จํานวนเฟรม] (หนา 115) ในเมนู
กําหนดเอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสวางของวัตถุและตัวเลือกที่เลือกสําหรับความไวแสง ISO และการ
ชดเชยแสง
การเลือก p เมื่อเลือก [C-AF] หรือ [C-AF+TR] จะเปลี่ยนโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (หนา 43, 51) เปน
[S-AF]

ถายภาพดวยความละเอีดสูงพิเศษ (ถายภาพความละเอียดสูง)
เมื่อถายภาพวัตถุที่ไมเคลื่อนไหว คุณสามารถถายภาพใหมีความละเอียดสูงขึ้นได ภาพความ
ละเอียดสูงจะบันทึกโดยการถายภาพหลายครั้งขณะเลื่อนเซ็นเซอรภาพ ยึดกลองกับขาตั้งกลอง
หรือวัตถุอื่นที่มีความมั่นคง แลวถายภาพ
คุณสามารถเปลี่ยนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน [ถายภาพความ
ละเอียดสูง] ใน X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการตั้งคานี้ (หนา 99)
หลังจากตั้งคาการถายภาพความละเอียดสูง คุณสามารถเลือกคุณภาพของภาพถายความละเอียด
สูงไดโดยใชโหมดคุณภาพของภาพ (หนา 55, 88)

1
2
3

48 TH

กดปุม jYHDR
เลือก h โดยใชปุมหมุนดานหลัง และกดปุม Q
ถายภาพ
• หากกลองอยูไมนิ่ง h จะกะพริบ รอจนกวาจะหยุดกะพริบกอนถายภาพ
• การถายภาพเสร็จสิ้นเมื่อไอคอนสีเขียว h (ความละเอียดสูง) หายไปจากการแสดงผล

• เลือกจากโหมด JPEG ( 50M F หรือ 25M F) และ JPEG+RAW เมือตังคุณภาพของภาพไว ้ที
RAW+JPEG กล ้องจะบันทึกภาพ RAW ภาพเดียวก่อนรวมเข ้าเป็ นภาพความละเอียดสูง (นามสกุล
ั าสุด
“.ORI”) สามารถเปิ ดดูภาพ RAW ก่อนการรวมภาพ โดยใช ้ OLYMPUS Viewer 3 เวอร์ชนล่
• คุณภาพของภาพอาจลดลงภายใต ้แหล่งกําเหนิดทีไม่คงที เช่นแสงของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
หรือ LED
• ตัง [ป้ องกันภาพสัน] (หน ้า 53) ไปทีปิ ด [ปิ ด]

การถ่ายภาพ HDR (ช่วงไดนามิกสูง)

1
2

2
ถ่ายภาพ

กล ้องจะถ่ายภาพหลายภาพและนํ าภาพเหล่านันมารวมกันให ้เป็ นภาพ HDR โดยอัตโนมัต ิ
นอกจากนี คุณยังสามารถถ่ายภาพหลายภาพ และใช ้การถ่ายภาพ HDR บนคอมพิวเตอร์ได ้ (การ
ถ่ายภาพคร่อม HDR)
การชดเชยแสงสามารถเลือกได ้ระหว่าง [HDR1] และ [HDR2] ในโหมด P, A และ S ในโหมด
M สามารถปรับค่ารับแสงสําหรับการถ่ายภาพ HDR ได ้ตามต ้องการ

กดปุ่ ม jYHDR
หมุนปุ่ มหมุนด ้านหน ้าเพือเลือกการตังค่า

HDR1
HDR2
3F 2.0EV
5F 2.0EV

กล ้องจะถ่ายสีภาพ แต่ละภาพมีคา่ รับแสงแตกต่างกัน และภาพถ่ายเหล่านีจะถูกนํ า
มารวมกันเป็ นภาพ HDR ภาพเดียวในกล ้อง HDR2 จะให ้ภาพทีน่าประทับใจกว่า
HDR1 ความไวแสง ISO กําหนดไว ้ที 200 นอกจากนี ความเร็วชัตเตอร์ช ้าสุดทีใช ้
สามารถได ้คือ 4 วินาที และเปิ ดรับแสงได ้นานสุดคือ 15 วินาที
กล ้องจะทําการถ่ายภาพคร่อม HDR เลือกจํานวนภาพและความแตกต่างของค่ารับ
แสง
ไม่มก
ี ารประมวลผลการถ่ายภาพ HDR

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

3

ถ่ายภาพ
• เมือกดปุ่ มชัตเตอร์ กล ้องจะถ่ายภาพตามจํานวนภาพทีกําหนดไว ้โดยอัตโนมัต ิ

• หากถ่ายภาพด ้วยความเร็วชัตเตอร์ทช
ี ้าลง อาจมีจด
ุ รบกวนทีสามารถสังเกตได ้มากขึน
• ยึดกล ้องกับขาตังกล ้องหรือวัตถุอนที
ื มีความมันคง แล ้วถ่ายภาพ
• ภาพถ่ายทีแสดงในจอภาพหรือในช่องมองภาพในขณะถ่ายภาพจะแตกต่างจากภาพถ่ายทีผ่านการ
ประมวลผลเป็ นแบบ HDR
• ในกรณีของ [HDR1] หรือ [HDR2] ภาพถ่ายทีผ่านการประมวลผลเป็ นแบบ HDR จะได ้รับการ
บันทึกเป็ นไฟล์ JPEG เมือตังค่าโหมดคุณภาพของภาพไปที [RAW] ภาพจะถูกบันทึกเป็ นรูปแบบ
RAW+JPEG
• ในกรณีของ [HDR1] หรือ [HDR2] โหมดถ่ายภาพจะถูกกําหนดไว ้ที [Natural] และการตังค่าสีจะถูก
กําหนดไว ้ที [sRGB]
• ไม่สามารถใช ้การถ่ายภาพโดยใช ้แฟลช การถ่ายภาพคร่อม ชดเชยแสงหลายค่า และการถ่ายภาพ
แบบ Time Lapse พร ้อมกันกับการถ่ายภาพ HDR ได ้
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การตั้งคาในแผงควบคุมพิเศษ
สามารถตั้งคาฟงกชันถายภาพหลักอื่นๆ ในแผงควบคุมพิเศษ LV
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
เปลี่ยนการตั้งคาโดยใช FGHI หรือการทํางานแบบสัมผัส
แผงควบคุมพิเศษ LV

2

แผงควบคุมพิเศษ

100%

1

8

ISO

ถายภาพ

2
3
4
5

ISO
Auto

6

S-IS Auto
M-IS Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
S +1
+1
Normal

100%

ISO

9

ISO
Auto

WB
Auto

0

+0.8

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8

7

H
F + RAW
F

250 F5.6
i

sRGB
FullHD

0.0

a
b
c

S-IS Auto
M-IS Auto

1:02:03

H
F + RAW
F

250 F5.6

1023

0.0

sRGB
FullHD
1:02:03

1023

h gf e d

การตั้งคาที่สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยใชแผงควบคุมพิเศษ LV
1 ตัวเลือกที่เลือกในปจจุบัน
2 ความไวแสง ISO ......................... หนา
3 K AF โหมด ............................. หนา
เปา AF ...................................... หนา
4 โหมดแฟลช ............................... หนา
5 ควบคุมความเขมของแสงแฟลช...... หนา
6 ปองกันภาพสั่น............................ หนา
7 K การตั้งคาบันทึก..................... หนา
8 สมดุลแสงขาว ............................ หนา
การชดเชยสมดุลแสงขาว .............. หนา
9 โหมดภาพ ................................. หนา
0 ความคมภาพ N ......................... หนา
ความตางสี u ............................ หนา
ความอิ่มสี t ............................. หนา
การไลโทน z ........................... หนา
ฟลเตอรสี x ............................. หนา
สีโมโนโครม y .......................... หนา
เอฟเฟค .................................... หนา
สี*1 .......................................... หนา
Color/Vivid*2............................. หนา
*1 ปรากฏขึ้นเมื่อตั้งคาสีพาสเทล
*2 ปรากฏขึน
้ เมื่อตั้งคาสรางสี
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51
51
40
57
60
53
54
52
52
61
62
62
63
63
64
64
65
34
71

a
b
c
d
e
f
g
h
i

พื้นที่สี ...................................... หนา
ควบคุมแสงจาและเงามืด............... หนา
การกําหนดฟงกชันปุม .................. หนา
สัดสวนภาพ................................ หนา
nK ...................................... หนา
โฟกัสใบหนา .............................. หนา
โหมดวัดแสง .............................. หนา
KK ..................................... หนา
ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา .............. หนา

65
66
66
54
56
40
51
55
54

การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)
คุณสามารถตั้งความไวแสง ISO
g “การเปลี่ยนความไวแสง ISO (ISO)” (หนา 42)

1
2
3

ISO

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [ISO]

100%

ISO
ISO
Auto

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

A+1
G+ 1
S-AF

WB
Auto

Natural
+1

S +1

Normal

2

+0.8
H
F + RAW
F

250 F5.6

sRGB
FullHD
1:02:03

0.0

1023

การเลือกโหมดโฟกัส (โหมด AF)

ถายภาพ

S-IS Auto
M-IS Auto

คุณสามารถเลือกวิธีการโฟกัส (โหมดโฟกัส)
g “การเลือกโหมดโฟกัส (โหมด AF)” (หนา 43)

1
2
3

โหมด AF

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [AF โหมด]

100%

K

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

AF ѱўєч

ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

sRGB
FullHD
1:02:03

0.0

1023

การเลือกวิธีที่กลองวัดความสวาง (โหมดวัดแสง)
คุณสามารถเลือกวาจะใหกลองวัดความสวางของวัตถุอยางไร
g “การเลือกวิธีที่กลองวัดความสวาง (โหมดวัดแสง)” (หนา 45)

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

100%

ѱўєчњѤчѰѝк

ใช FGHI เพื่อเลือก [โหมดวัดแสง]

ISO
Auto

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

+0.8

WB
Auto

S-IS Auto
M-IS Auto

A+1
G+ 1
S-AF

H
F + RAW
F

250 F5.6

Natural
+1

S +1

Normal

sRGB
FullHD

0.0

1:02:03

1023

ระบบวัดแสง
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การปรับสี (WB (สมดุลแสงขาว))
คุณสามารถตั้งคาสมดุลแสงขาว
g “การปรับสี (WB (สมดุลแสงขาว))” (หนา 42)

2

1
2
3

WB

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [WB]

100%

WB
ISO
Auto

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

ถายภาพ

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

sRGB
FullHD
1:02:03

0.0

1023

การปรับสมดุลแสงขาวแบบละเอียด (การชดเชยสมดุลแสงขาว)
คุณสามารถตั้งคาและปรับคาชดเชยโดยละเอียดสําหรับทั้งสมดุลแสดงขาวอัตโนมัติและสมดุล
แสงขาวที่ตั้งไวลวงหนา

1
2
3
4
5

การชดเชยสมดุลแสงขาว

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [WB]
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
ใช FGHI เพื่อเลือกการชดเชยสมดุลแสงขาว
เปลี่ยนคาชดเชยแสงแฟลชโดยใชปุมหมุนดานหนา

100%

ѠѤшѱьєѤш
ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

sRGB
FullHD

0.0

1:02:03

สําหรับการชดเชยบนแกน A (สีแดง-สีฟา)
เลื่อนแถบไปตามทิศทาง + เพื่อเนนโทนสีแดง และเลื่อนไปตามทิศทาง – เพื่อเนนโทนสีฟา
สําหรับการชดเชยบนแกน G (สีเขียว-สีมวงแดง)
เลื่อนแถบไปตามทิศทาง + เพื่อเนนโทนสีเขียว และเลื่อนไปตามทิศทาง – เพื่อเนนโทนสีมวง
แดง
• หากตองการตั้งคาสมดุลแสงขาวเดียวกันในโหมดสมดุลแสงขาวทุกโหมด ใหใช [ทั้งหมด x]
(หนา 119)
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การลดอาการกลองสั่น (ปองกันภาพสั่น)
คุณสามารถลดอาการกลองสั่นที่เกิดขึ้นขณะถายภาพในสภาพแสงนอยหรือถายดวยกําลังขยายสูง
ระบบปองกันภาพสั่นเริ่มทํางานเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือกปองกันภาพสั่น
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

100%

ѱўєч IS
ISO
Auto

WB
Auto

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

n ปองกัน
ภาพสั่น

0.0

sRGB

2

FullHD
1:02:03

1023

K ปองกัน
ภาพสั่น

OFF

ปองกันภาพสั่น- ระบบปองกันภาพสั่นปด
ภาพนิ่ง ปด

S-IS
AUTO

IS อัตโนมัติ

S-IS1

IS ปองกันภาพ
สั่นทุกทิศทาง

S-IS2

IS แนวตั้ง

ระบบปองกันภาพสั่นใชไดกับอาการกลองสั่น (Y) ในแนว
ตั้งเทานั้น

S-IS3

IS แนวนอน

ระบบปองกันภาพสั่นใชไดกับอาการกลองสั่น (Z) ในแนว
นอนเทานั้น ใชเมื่อหันกลองในแนวนอนโดยถือกลองในแนว
ตั้ง

OFF

ปองกันภาพสั่น- ระบบปองกันภาพสั่นปด
ภาพเคลื่อนไหว
ปด

ถายภาพ

H
F + RAW
F

250 F5.6

ภาพนิ่ง
(S-IS)

A+1
G+ 1
S-AF

กลองตรวจหาทิศทางการแพนกลอง และนําระบบปองกันภาพ
สั่นที่เหมาะสมมาใช
ระบบปองกันภาพสั่นเปด

ภาพ
เคลื่อนไหว M-IS1
(M-IS)

IS ปองกันภาพ
สั่นทุกทิศทาง

กลองจะใชทั้งการแกไขดวยการเลื่อนเซ็นเซอร (VCM) และ
การแกไขแบบอิเล็กทรอนิกส

M-IS2

IS ปองกันภาพ
สั่นทุกทิศทาง

กลองจะใชการแกไขดวยการเลื่อนเซ็นเซอร (VCM) เทานั้น
ไมใชการแกไขแบบอิเล็กทรอนิกส

การใชเลนสอื่นนอกเหนือจากเลนสระบบ Micro Four Thirds/Four Thirds
คุณสามารถใชขอมูลความยาวโฟกัสเพื่อลดกลองสั่นขณะถายภาพดวยเลนสที่ไมใชเลนสระบบ Micro
Four Thirds หรือ Four Thirds
• ตั้งคา [ปองกันภาพสั่น] กดปุม Q กดปุม INFO จากนั้น ใช FGHI เพื่อเลือกความยาวโฟกัส
และกดปุม Q
• เลือกความยาวโฟกัสระหวาง 0.1 มม. และ 1000.0 มม.
• เลือกคาที่ตรงกับคาที่พิมพไวบนเลนส
• ระบบปองกันภาพสั่นไมสามารถแกไขอาการกลองสั่นที่มากเกินไป หรืออาการกลองสั่นที่เกิดขึ้นขณะ
ตั้งความเร็วชัตเตอรไวที่ความเร็วตํ่าสุด ในกรณีนี้ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
• เมื่อใชขาตั้งกลอง ใหตั้ง [ปองกันภาพสั่น] ไปที่ [OFF]
• เมื่อใชเลนสที่มีสวิตชฟงกชันปองกันภาพสั่น กลองจะใหความสําคัญกับการตั้งคาดานเลนส
• เมื่อกลองใหความสําคัญกับระบบปองกันภาพสั่นดานเลนส แลว [S-IS1] จะถูกใชแทน [S-IS AUTO]
• คุณอาจไดยินเสียงการทํางานหรือการสั่นเมื่อเปดใชงานระบบปองกันภาพสั่น
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การถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
คุณสามารถถายภาพชุดโดยกดปุมชัตเตอรคางไวจนสุด หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถถายภาพโดย
ใชระบบตั้งเวลา
g “การถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา” (หนา 46 – 48)

2
ถายภาพ

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

100%

щҕѥѕшҕѠѯьѪҕѠкѯіѶњ
ISO
Auto

ใช FGHI เพื่อเลือกถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

WB
Auto

Natural
+1

A+1
G+ 1
S-AF

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

sRGB

H
F + RAW
F

250 F5.6

FullHD
1:02:03

0.0

1023

ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา

การตั้งคาสัดสวนภาพ
คุณสามารถเปลี่ยนสัดสวนภาพ (อัตราสวนแนวนอนตอแนวตั้ง) ขณะถายภาพ คุณสามารถตั้งคา
สัดสวนภาพเปน [4:3] (มาตรฐาน), [16:9], [3:2], [1:1] หรือ [3:4] ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการ

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

100%

єѫєєѠкѓѥё
ISO
Auto

ใช FGHI เพื่อเลือก [มุมมองภาพ]
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

WB
Auto

Natural
+1

A+1
G+ 1
S-AF

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

sRGB

H
F + RAW
F

250 F5.6

FullHD
1:02:03

0.0

1023

มุมมองภาพ

• สามารถตั้งคามุมมองภาพสําหรับภาพนิ่งเทานั้น
• กลองจะบันทึกภาพ JPEG ที่ถูกตัดขอบตามสัดสวนภาพที่เลือกไว กลองจะไมตัดขอบภาพ RAW แต
จะบันทึกพรอมขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนภาพที่เลือก
• เมื่อเปดดูภาพ RAW สัดสวนภาพที่เลือกจะแสดงตามเฟรม

การตั้งคาวิธีการบันทึกสําหรับขอมูลการถายภาพ (K การตั้งคาบันทึก)
คุณสามารถตั้งคาวิธีการบันทึกขอมูลการถายภาพลงในการด

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [K การตั้งคาบันทึก]
เลือกรายการโดยใชปุมหมุนดานหนา

100%

дѥішѤҖкзҕѥэѤьъѩд
ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

0.0

sRGB
FullHD
1:02:03

1023

K การตั้งคาบันทึก
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y (มาตรฐาน)

กลองจะใชการตั้งคานี้หากมีการดเพียงอันเดียวที่มีพื้นที่เหลืออยูในกลอง
หากมีการดสองอันที่มีพื้นที่เหลืออยูในกลอง กลองจะบันทึกภาพลงในการด
ที่ระบุไวใน [K ชองเสียบการดบันทึก] (หนา 132)

z (สลับอัตโนมัติ)

เมื่อการดที่ระบุไวใน [K ชองเสียบการดบันทึก] เต็ม การบันทึกจะเปลี่ยน
ไปยังการดอื่นๆ (หนา 132)

1 (สองการดไม
เหมือน 1)

กลองจะบันทึกภาพในโหมดคุณภาพของภาพที่ระบุสําหรับการดแตละอันใน
ชอง 1 และ 2 (หนา 55, 88) กลองจะไมสามารถถายภาพไดอีกตอไปเมื่อ
การดอันใดอันหนึ่งเต็ม โปรดทราบวาโหมดคุณภาพของภาพจะเปลี่ยนเมื่อ
เลือก [สองการดไมเหมือน 1] เลือกโหมดที่ตองการกอนดําเนินการ

2 (สองการดไม
เหมือน 3)

กลองจะบันทึกภาพในโหมดคุณภาพของภาพที่ระบุสําหรับการดแตละอัน
ในชอง 1 และ 2 (หนา 55, 88) เมื่อการดอันใดอันหนึ่งเต็ม การบันทึกจะ
เปลี่ยนไปยังการดที่มีพื้นที่เหลือ โปรดทราบวาโหมดคุณภาพของภาพ
จะเปลี่ยนเมื่อเลือก [สองการดไมเหมือน 3] เลือกโหมดที่ตองการกอน
ดําเนินการ

3 (สองการด
เหมือนกัน 1)

กลองจะบันทึกภาพในโหมดคุณภาพของภาพเดียวกันสําหรับการดทั้งสอง
อัน กลองจะไมสามารถถายภาพไดอีกตอไปเมื่อการดอันใดอันหนึ่งเต็ม

4 (สองการด
เหมือนกัน 3)

กลองจะบันทึกภาพในโหมดคุณภาพของภาพเดียวกันสําหรับการดทั้งสอง
อัน เมื่อการดอันใดอันหนึ่งเต็ม การบันทึกจะเปลี่ยนไปยังการดที่มีพื้นที่
เหลือ

2
ถายภาพ

• หากกดปุม Q คุณสามารถระบุการดที่ตองการบันทึกขอมูลการถายภาพดวย [การตั้งคาชองเสียบ
การด] ของเมนูกําหนดเอง (หนา 132)
• โหมดคุณภาพของภาพอาจเปลี่ยนแปลงหากคุณเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ [K การตั้งคา
บันทึก] หรือเปลี่ยนการดหนวยความจําเปนการดที่สามารถเก็บภาพเพิ่มเติมในจํานวนที่ตางกัน ตรวจ
สอบโหมดคุณภาพของภาพกอนถายภาพ

การเลือกคุณภาพของภาพ (KK)
คุณสามารถตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพสําหรับภาพนิ่ง เลือกคุณภาพที่เหมาะสําหรับการใชงาน
(เชน สําหรับการประมวลผลบนคอมพิวเตอร การใชงานบนเว็บไซต ฯลฯ) สามารถตั้งคาไดสําหรับ
การดแตละอัน

1
2

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [KK]
• สามารถตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพสําหรับชองเสียบการด
แตละชองได หากตั้งคา [K การตั้งคาบันทึก] เปน [สองการด
ไมเหมือน 1] หรือ [สองการดไมเหมือน 3] จะสามารถตั้ง
คาโหมดคุณภาพของภาพแยกกันได (หนา 54)

100%

ISO
Auto

WB
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A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

0.0

sRGB
FullHD
1:02:03

1023

KK

3

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
• เลือกจากโหมด JPEG (YF, YN, XN และ WN) และ RAW เลือกตัวเลือก JPEG+RAW เพื่อ
บันทึกทั้งภาพ JPEG และ RAW ในการถายแตละครั้ง โหมด JPEG รวมขนาดภาพ (Y, X และ
W) และอัตราสวนการบีบอัด (SF, F, N, และ B) เขาดวยกัน
• เมื่อตองการเลือกโหมดอื่นรวมกันนอกเหนือจาก YF, YN, XN และ WN ใหเปลี่ยนการตั้งคา
[K ตั้งคา] (หนา 119) ในเมนูกําหนดเอง
• ระหวางการถายภาพความละเอียดสูง (หนา 48) คุณสามารถเลือกระหวาง 50M F, 25M F,
50M F+RAW และ 25M F+RAW
• การเลือก [สองการดไมเหมือน 1] หรือ [สองการดไมเหมือน 3] สําหรับ [K การตั้งคา
บันทึก] จะเปลี่ยนโหมดคุณภาพของภาพ ใหเลือกโหมดที่ตองการกอนดําเนินการ
• โหมดคุณภาพของภาพอาจเปลี่ยนแปลงหากคุณเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ [K การตั้ง
คาบันทึก] หรือเปลี่ยนการดหนวยความจําเปนการดที่สามารถเก็บภาพเพิ่มเติมในจํานวนที่ตาง
กัน ตรวจสอบโหมดคุณภาพของภาพกอนถายภาพ
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ข้อมูลภาพ RAW
รูปแบบนี้ (นามสกุล “.ORF”) จัดเก็บข ้อมูลภาพทีไ่ ม่ได ้ประมวลผลไว ้สําหรับการประมวลผลภายหลัง
ข ้อมูลภาพ RAW ไม่สามารถเปิ ดดูได ้โดยใช ้กล ้องอืน
่ หรือซอฟต์แวร์ และไม่สามารถเลือกภาพ RAW
สําหรับทําการพิมพ์ได ้ สามารถสร ้างสําเนา JPEG ของภาพ RAW โดยใช ้กล ้องนีไ
้ ด ้ g “การแก ้ไข
ภาพนิง่ ” (หน ้า 105)

2

การเลือกคุณภาพของภาพ (nK)

ถ่ายภาพ

คุณสามารถตัง้ ค่าโหมดบันทึกภาพเคลือ
่ นไหวทีเ่ หมาะสําหรับการใช ้งานได ้ตามต ้องการ
ตัง้ ค่าโหมดคุณภาพของภาพสําหรับการบันทึกในการ์ดสําหรับการ์ดทีต
่ งั ้ ค่าไว ้เป็ นปลายทางการ
บันทึกภาพเคลือ
่ นไหวใน [การตัง้ ค่าช่องเสียบการ์ด] g “การตัง้ ค่าการ์ดสําหรับบันทึก”
(หน ้า 132)

1
2

กดปุ่ ม Q เพือ
่ แสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช ้ FGHI เพือ
่ เลือก [nK]

100%

n
ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

o

sRGB
F + RAW
F

250 F5.6

FullHD
1:02:03

0.0

1023

nK

ใช ้ปุ่ มหมุนด ้านหน ้าเพือ
่ เลือกตัวเลือก

3

• การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าโหมดบันทึกภาพเคลือ
่ นไหว ให ้กด Q ตามด ้วยปุ่ ม INFO แล ้วหมุนปุ่ ม
หมุนด ้านหลัง
โหมดบ ันทึก

FHD F
30 (Full HD Fine 30p)*1
4K

30 (4K 30p)*1

(Full HD Super Fine 60p)*1*2
FHD F
60 (Full HD Fine 60p)*1*2

(Full HD Normal 60p)*1*2
C4K

24 (C4K 24p)*1

HD (1280×720, Motion JPEG)*3

การใช้งาน

การตงค่
ั้ าทีส
่ ามารถ
เปลีย
่ นแปลงได้

การถ่ายคลิป
(หน ้า 72)

รายละเอียดภาพเคลือ
่ นไหว อัตรา
บิต จํานวนเฟรม เวลาบันทึก*4

การตัง้ ค่า 1

รายละเอียดภาพเคลือ
่ นไหว อัตรา
บิต จํานวนเฟรม*4

การตัง้ ค่า 2

รายละเอียดภาพเคลือ
่ นไหว อัตรา
บิต จํานวนเฟรม*4

การตัง้ ค่า 3

รายละเอียดภาพเคลือ
่ นไหว อัตรา
บิต จํานวนเฟรม*4

การตัง้ ค่า 4

รายละเอียดภาพเคลือ
่ นไหว อัตรา
บิต จํานวนเฟรม*4

ตัง้ ค่าเอง

รายละเอียดภาพเคลือ
่ นไหว อัตรา
บิต จํานวนเฟรม เวลาบันทึกคลิป
สูงสุด การถ่ายภาพเคลือ
่ นไหว
ช ้า/เร็ว*4

ดูหรือแก ้ไขภาพใน
คอมพิวเตอร์

—

*1 รูปแบบไฟล์: MPEG-4 AVC/H.264 จํากัดขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไว ้ที่ 4 GB จํากัดเวลาบันทึก
สูงสุดของภาพเคลือ
่ นไหวแต่ละชุดไว ้ที่ 29 นาที
*2 All-Intra หมายถึง ภาพเคลือ
่ นไหวทีบ
่ น
ั ทึกโดยไม่มก
ี ารบีบอัดแบบ Inter-Frame ภาพเคลือ
่ นไหวใน
รูปแบบนีเ้ หมาะสําหรับการแก ้ไข แต่มข
ี นาดข ้อมูลใหญ่กว่าตามไปด ้วย
*3 จํากัดขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไว ้ที่ 2 GB
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*4 สามาถตั้งคาโหมดบันทึก
g [n การตั้งคาขอมูลจําเพาะ] (หนา 100)
• การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนครบระยะเวลาบันทึกสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทการดที่ใช
• การเลือกอัตราบิตอาจใชไมไดในการตั้งคาบางอยาง

การใชงานแฟลช (การถายภาพโดยใชแฟลช)

1

ถอดฝาครอบฐานเสียบแฟลชออกและติดแฟลชเขากับตัวกลอง
• เลื่อนแฟลชเขาไปจนสุดจนกระทั่งสัมผัสกับดานหลังของฐานเสียบและติดแนนกับที่

2
ถายภาพ

ฝาครอบฐานเสียบแฟลช

การเปลี่ยนการวางแนวแฟลช
คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวชุดแฟลชในแนวตั้งและแนวนอน
และยังสามารถถายภาพแบบสะทอนแสงไดเชนกัน
• โปรดทราบ เมื่อใชแฟลชสะทอน (Bounce) แสงของแฟลช
อาจไมครอบคุมวัตถุหรือแบบไดทั้งหมด

การถอดชุดแฟลช

สวิตช UNLOCK

ถอดชุดแฟลชออกขณะที่กดสวิตช UNLOCK

2

1
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2

สวิตซ ON/OFF

สวิตซ ON/OFF ของแฟลชไปที่ตําแหนง ON และเปด
สวิตชกลอง
• เมื่อไมใชแฟลช ใหหมุนคันปรับกลับไปที่ตําแหนง OFF

2
ถายภาพ

3
4

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [โหมดแฟลช]

100%
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โหมดแฟลช

5

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
• ตัวเลือกที่สามารถใชไดและลําดับที่แสดงจะแตกตางไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ
g “โหมดแฟลชที่สามารถตั้งคาไดตามโหมดถายภาพ” (หนา 59)
#

แฟลช

แฟลชทํางานเสมอไมวาสภาพแสงเปนเชนไร

$

ปดแฟลช

แฟลชไมทํางาน

แฟลชลดตาแดง

แฟลชทํางานเพื่อลดการเกิดตาแดง

#SLOW

การถายภาพดวยชัตเตอร
ชา (มานชัตเตอรที่ 1)

แฟลชทํางานโดยมีความเร็วชัตเตอรชาเพื่อทําใหพื้น
หลังที่มีแสงสลัวสวางขึ้น

!SLOW

การถายภาพดวยชัตเตอร
ชา (มานชัตเตอรที่ 1)/
แฟลชลดตาแดง

การถายภาพดวยชัตเตอรชาใชรวมกับแฟลชลดตาแดง

#SLOW2

การถายภาพดวยชัตเตอร
ชา (มานชัตเตอรที่ 2)

แฟลชทํางานทันทีกอนที่ชัตเตอร
จะปดเพื่อสรางการเคลื่อนไหวของ
แสงไฟตามหลังแหลงกําเนิดแสง
ที่เคลื่อนที่

#FULL,
#1/4 ฯลฯ

แฟลชแบบปรับเอง

สําหรับผูใชที่ตองการปรับการทํางานดวยตัวเอง หาก
กดปุม Q ตามดวยปุม INFO คุณสามารถใชปุมหมุน
เพื่อปรับระดับแฟลชได

#!

• ใน [#! ใน (แฟลชลดตาแดง)] หลังการพรีแฟลช กลองจะใชเวลาประมาณ 1 วินาทีกอนจะลั่น
ชัตเตอร อยาขยับกลองจนกวาการถายภาพจะเสร็จสิ้น
• [#! (แฟลชลดตาแดง)] อาจใชไมไดผลในบางสภาวะการถายภาพ
• เมื่อแฟลชทํางาน ความเร็วชัตเตอรจะตั้งคาไปที่ 1/250 วินาทีหรือชากวา เมื่อถายภาพวัตถุยอนแสง
โดยใชแฟลช พื้นหลังอาจมีแสงมากเกินไป
• ความเร็วซิงคของโหมดเงียบและการถายครอมโฟกัส (หนา 94) คือ 1/50 วินาที ความเร็วซิงคที่
ความไวแสง ISO เทากับและสูงกวา 8000 และระหวางถายครอม ISO (หนา 94) คือ 1/20 วินาที
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โหมดแฟลชที่สามารถตั้งคาไดตามโหมดถายภาพ
โหมดถาย
ภาพ

แผง
ควบคุม
พิเศษ LV

โหมดแฟลช

#

แฟลช

จังหวะ
ยิงแฟลช

เงื่อนไขสําหรับ
การยิงแฟลช

ยิงเสมอ

การลดตาแดง

มาน
ชัตเตอร
ที่ 1

$

ปดแฟลช

—

—

—

!
SLOW

การถายภาพ
ดวยชัตเตอร
ชา (แฟลชลด
ตาแดง)

#SLOW

ถายภาพดวย
ชัตเตอรชา
(มานชัตเตอรที่ 1)

ยิงเสมอ

60 วินาที –
1/250 วินาที*

#
SLOW2

การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (มาน
ชัตเตอรที่ 2)

มาน
ชัตเตอร
ที่ 2

#

แฟลช

#!

แฟลชลดตาแดง

มาน
ชัตเตอร
ที่ 1

ยิงเสมอ

60 วินาที –
1/250 วินาที*

#!

S/M

มาน
ชัตเตอร
ที่ 1

30 วินาที –
1/250 วินาที*
1/30 วินาที –
1/250 วินาที*

$

ปดแฟลช

—

—

—

#
SLOW2

การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (มาน
ชัตเตอรที่ 2)

มาน
ชัตเตอร
ที่ 2

ยิงเสมอ

60 วินาที –
1/250 วินาที*

2
ถายภาพ

P/A

ขีดจํากัดความเร็ว
ชัตเตอร

• สามารถตั้งคาเฉพาะ # และ $ ไดในโหมด A เทานั้น
* ความเร็วชัตเตอรคือ 1/250 วินาทีเมื่อใชแฟลชภายนอกที่แยกจําหนาย
ชวงตํ่าสุด
ระยะหางโดยประมาณที่จะเกิด
เลนส
เลนสอาจทําใหเกิดเงาเหนือวัตถุที่อยู
เงามืดที่ขอบภาพ
ใกลกับกลอง ทําใหขอบภาพมีเงามืด
ED 12-40mm f2.8 PRO
0.6 ม.
หรือแฟลชอาจสวางเกินไปถึงแมจะ
ED
40-150mm
f2.8
PRO
0.6 ม.
ใชแสงแฟลชนอยสุด
• สามารถใชชุดแฟลชภายนอกเพื่อปองกันไมใหเกิดเงามืดที่ขอบภาพ เพื่อปองกันไมใหภาพถายสวาง
เกินไป เลือกโหมด A หรือ M และเลือกคารูรับแสงสูง หรือลดความไวแสง ISO
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การปรับปริมาณแสงแฟลช (ควบคุมความเขมของแสงแฟลช)
สามารถปรับปริมาณแสงแฟลชไดหากพบวาวัตถุไดรับแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป แมวาคารับ
แสงในสวนที่เหลือของเฟรมจะพอดีแลวก็ตาม

2
ถายภาพ
60 TH

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [w]
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

100%

ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

0.0

sRGB
FullHD
1:02:03

1023

w

• การตั้งคานี้ไมมีผลเมื่อตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชภายนอกเปน MANUAL
• การเปลีย
่ นแปลงความเขมแสงแฟลชที่ทํากับชุดแฟลชภายนอกจะถูกเพิ่มไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ทํา
กับกลอง

ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดภาพ)
คุณสามารถเลือกโหมดภาพ และสรางการปรับคาเฉพาะใหกับ คอนทราสต, ความคมชัด และ
พารามิเตอรอื่น ๆ (หนา 62) เปลี่ยนเปนแตละโหมดภาพที่บันทึกไวอยางอิสระจากกัน

ตัวเลือกของโหมดถายภาพ
ใหภาพถายที่ดูนาประทับใจมากขึ้น เหมาสําหรับการถายภาพวิว
ทิวทัศน

B Vivid

ใหสีสันสดใส

C Natural

ใหสีสันเปนธรรมชาติ

D Muted

ใหโทนสีราบเรียบ

E Portrait

ใหโทนสีผิวสวยงาม

J

โมโนโทน

ใหโทนสีขาวดํา

K

ตั้งคาเอง

ใชเพื่อเลือกหนึ่งโหมดถายภาพ ตั้งคาตัวแปร และลงทะเบียนการตั้ง
คา

v

อี-พอรตเทรต

ทําใหผิวดูเรียบเนียน ไมสามารถใชโหมดนี้กับการถายภาพครอม หรือ
ในขณะถายภาพเคลื่อนไหว

F ใตนํ้า
c

สรางสี

e

ปอปอารต

f

ภาพนุม

g

สีซีดจาง

h

โทนแสงออน

i

ภาพเกรนแตก

j

กลองรูเข็ม

k

ไดโอรามา

l

ครอสโปรเซส

m

ซีเปยนุม

n

โทนสีเกินจริง

o

คียไลน

p

สีนํ้า

q

ยอนยุค

r

โหมดเลือกสีเฉพาะ

2
ถายภาพ

A i-Enhance

ใหภาพถายใตนํ้ามีสีสันสดใสออกมาสมบูรณแบบ
• เมื่อตั้งคา [F Underwater] ขอแนะนําใหตั้งคา [# + WB] ไปที่
[ปด] (หนา 119)
ใหสีตามที่ตั้งคาไวในสรางสี (หนา 71)

ใชการตั้งคาอารทฟลเตอร นอกจากนี้ ยังสามารถใชอารทเอฟเฟค
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1
2
3

2

โหมดภาพ

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [โหมดภาพ]

100%

ѱўєчѓѥё
ISO
Auto

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

ถายภาพ

• รายการที่สามารถใชไดสําหรับโหมดถายภาพอาจแตกตางกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ (หนา 24)
• คุณสามารถตั้งคาโหมดถายภาพที่ไมไดใชงานเพื่อไมใหแสดง
ในตัวเลือก g [ตั้งคาโหมดภาพ] (หนา 115)
ไมสามารถซอนโหมดถายภาพบางโหมด

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

sRGB
FullHD
1:02:03

0.0

1023

การปรับความคมชัดแบบละเอียด (ความคมภาพ)
ในการตั้งคาโหมดภาพ (หนา 61) คุณสามารถปรับความคมชัดแบบละเอียดและจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลง
• การปรับอาจไมสามารถใชได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ (หนา 24)

1
2
3

ความคมภาพ

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [ความคมภาพ]

100%

зњѥєзєѓѥё

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

sRGB
FullHD
1:02:03

0.0

1023

การปรับความตางสีแบบละเอียด (ความตางสี)
ในการตั้งคาโหมดภาพ (หนา 61) คุณสามารถปรับความตางสีแบบละเอียดและจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลง
• การปรับอาจไมสามารถใชได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ (หนา 24)

1
2
3

ความตางสี

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [ความตางสี]

100%

зњѥєшҕѥкѝѨ

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

62 TH

0.0

sRGB
FullHD
1:02:03

1023

การปรับความอิ่มสีแบบละเอียด (ความอิ่มสี)
ในการตั้งคาโหมดภาพ (หนา 61) คุณสามารถปรับความอิ่มสีแบบละเอียดและจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลง
• การปรับอาจไมสามารถใชได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ (หนา 24)
ความอิ่มสี

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [ความอิ่มสี]

2

100%

зњѥєѠѧҕєѝѨ

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

sRGB
FullHD
1:02:03

0.0

1023

ถายภาพ

1
2
3

การปรับโทนมืดสวางหรือไลแสงเงาแบบละเอียด (การไลโทน)
ในการตั้งคาโหมดภาพ (หนา 61) คุณสามารถปรับโทนมืดสวางหรือไลแสงเงาแบบละเอียดและ
จัดเก็บการเปลี่ยนแปลง
• การปรับอาจไมสามารถใชได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ (หนา 24)

1
2
3

เปลี่ยนแปลง

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [เปลี่ยนแปลง]
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

100%

ѯюјѨҕѕьѰюјк
ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

AUTO: อัตโนมัติ

sRGB
FullHD

0.0

1:02:03

1023

แบงภาพออกเปนบริเวณตางๆ อยางละเอียดและปรับความสวางแยกกัน
สําหรับแตละบริเวณ ใชไดผลดีกับภาพที่มีพื้นที่ที่มีความตางสีมากทําใหสี
ขาวดูสวางเกินไปหรือสีดําดูมืดเกินไป

NORM: ปกติ

ใชโหมดปกติสําหรับการใชงานทั่วไป

HIGH: สวางสุด

ใชโทนที่เหมาะสําหรับวัตถุที่สวาง

LOW: ทึบแสง

ใชโทนที่เหมาะสําหรับวัตถุที่มืด
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การใชฟลเตอรเอฟเฟคกับภาพโมโนโครม (ฟลเตอรสี)
ในการตั้งคาโมโนโครมของการตั้งคาโหมดภาพ (หนา 61) คุณสามารถเพิ่มและจัดเก็บฟลเตอร
เอฟเฟคลวงหนาได วิธีนี้จะสรางภาพโมโนโครมซึ่งสีที่ตรงกับสีฟลเตอรจะสวางขึ้นและสีตรงขาม
จะมืดลง

2
ถายภาพ

1
2
3
4

ฟลเตอรสี

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [โหมดภาพ]

100%

ђѧјѯшѠіҙѝѨ

เลือก [โมโนโทน] โดยใชปุมหมุนดานหนา
ใช FGHI เพื่อเลือก [ฟลเตอรสี]

ISO
Auto

WB
Auto

+0.8

ѱєѱьѱъь
+1

S +1
F N

S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

5

A+1
G+ 1
S-AF

Normal
T N
sRGB

FullHD
1:02:03

0.0

1023

เลือกรายการโดยใชปุมหมุนดานหนา

N:ไมมี

ใหภาพสีขาวดําปกติ

Ye:เหลือง

สรางกอนเมฆสีขาวที่กําหนดอยางชัดเจนดวยทองฟาสีครามตามธรรมชาติ

Or:สม

เนนสีในทองฟาสีครามและดวงอาทิตยตกเล็กนอย

R:แดง

เนนสีในทองฟาสีครามและความสวางของไมดอกสีแดงเขม

G:เขียว

เนนริมฝปากสีแดงและใบไมสีเขียว

การปรับโทนสีของภาพโมโนโครม (สีโมโนโครม)
ในการตั้งคาโมโนโครมของการตั้งคาโหมดภาพ (หนา 61) คุณสามารถเพิ่มและจัดเก็บระดับสีออน
ลวงหนาได

1
2
3
4

สีโมโนโครม

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [โหมดภาพ]
เลือก [โมโนโทน] โดยใชปุมหมุนดานหนา
ใช FGHI เพื่อเลือก [สีโมโนโครม]

100%

ѝѨѱєѱьѱзіє
ISO
Auto

WB
Auto

+0.8
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ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

N:ไมมี

ใหภาพสีขาวดําปกติ

S:ซีเปย

สรางภาพซีเปย

B:นํ้าเงิน

สรางภาพสีออกฟา

P:มวง

สรางภาพสีออกมวง

G:เขียว

สรางภาพสีออกเขียว

ѱєѱьѱъь
+1

S +1
F N

S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

5

A+1
G+ 1
S-AF

0.0

Normal
T N
sRGB

FullHD
1:02:03

1023

การปรับเอฟเฟค i-Enhance (เอฟเฟค)
คุณสามารถปรับระดับของเอฟเฟค i-Enhance ในโหมดภาพ (หนา 61)

1
2
3

เอฟเฟค

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [เอฟเฟค]

100%

ѯѠђѯђз
ISO
Auto

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

+0.8

i-Enhance
+1

S +1

Normal

Standard

H
F + RAW
F

250 F5.6

r (เอฟเฟค: ตํ่า)

เพิ่มเอฟเฟค i-Enhance ตํ่าบนภาพ

s (เอฟเฟค:
มาตรฐาน)

เพิ่มเอฟเฟค i-Enhance ระหวาง “ตํ่า” และ “สูง” บนภาพ

t (เอฟเฟค: สูง)

เพิ่มเอฟเฟค i-Enhance สูงบนภาพ

2

sRGB
FullHD
1:02:03

0.0

1023

ถายภาพ

S-IS Auto
M-IS Auto

การตั้งคารูปแบบการทําสําเนาสี (พื้นที่สี)
คุณสามารถเลือกรูปแบบเพื่อใหแนใจวาจะแสดงสีตางๆ อยางถูกตอง เมื่อสรางภาพที่ถายบน
จอภาพหรือโดยการใชเครื่องพิมพ ตัวเลือกนี้เทียบเทากับ [พื้นที่สี] (หนา 119) ในเมนูกําหนดเอง

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [พื้นที่สี]
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

100%

ёѪҖьъѨҕѝѨ
ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

sRGB
FullHD
1:02:03

0.0

1023

พื้นที่สี

sRGB

นี่เปนมาตรฐานพื้นที่สี RGB ที่กําหนดโดยคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวา
ดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส (IEC)
โดยปกติ ใหใช [sRGB] เปนการตั้งคามาตรฐาน

AdobeRGB

นี่เปนมาตรฐานจาก Adobe Systems
ซอฟตแวรและฮารดแวรที่ใชรวมกันได เชน จอแสดงผล เครื่องพิมพ ฯลฯ
จําเปนสําหรับการแสดงผลภาพอยางถูกตอง

• [AdobeRGB] ใชไมไดในโหมดภาพเคลื่อนไหว หรือกับ ART (หนา 33) หรือ HDR
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การเปลี่ยนความสวางของภาพที่มีแสงจาและเงามืด (สวนมืด และสวน
สวาง)
ใช [ไฮไลท&เงา] เพื่อปรับความสวางของภาพที่มีแสงจาและเงามืด

1

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

100%

ѳѡѳјъҙ&ѯкѥ
ISO
Auto

2

A+1
G+ 1
S-AF

WB
Auto

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

ถายภาพ

H
F + RAW
F

250 F5.6

sRGB
FullHD
1:02:03

0.0

1023

ไฮไลท&เงา

2
3

ใช FGHI เพื่อเลือก [ไฮไลท&เงา] แลวกดปุม Q
ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อปรับเงามืด และปุมหมุนดานหนา
เพื่อปรับแสงจา

100%

HighLight+2

• สามารถรีเซ็ตการตั้งคาโดยกดปุม Q คางไว
กดปุม INFO เพื่อดูการแสดงผลการปรับ
Shadow+2

โทนกลาง

ѱъьдјѥк

RESET

• สามารถเขาใชงาน [ไฮไลท&เงา] ผานปุมที่มีการกําหนด [ควบคุมแสงจาและเงามืด] โดยใชตัวเลือก
[หลายฟงกชัน] (หนา 68)

การกําหนดฟงกชันใหกับปุมตางๆ (ฟงกชันปุม)
ในการตั้งคาเริ่มตน กลองจะกําหนดฟงกชันตอไปนี้ใหกับปุมตางๆ:
ปุม

คาเริ่มตน

คาเริ่มตน

U ฟงกชั่น

เลือกพื้นที่ AF

8 ฟงกชัน

# (ภาพนิ่ง), ซูม
ไฟฟา* (ภาพ
เคลื่อนไหว)

V ฟงกชัน

มัลติฟงกชั่น

u ฟงกชั่น

j/Y (ภาพนิ่ง),
kISO/jWB
(ภาพเคลื่อนไหว)

R ฟงกชัน

R REC

m ฟงกชัน

เลือกพื้นที่ AF

t ฟงกชัน

AEL/AFL

n ฟงกชัน

AEL/AFL

Y ฟงกชัน

k (ภาพนิ่ง), พีคกิ้ง
(ภาพเคลื่อนไหว)

v ฟงกชัน

เลือกพื้นที่ AF (ภาพ
นิ่ง), ฟงกชันโดยตรง
(ภาพเคลื่อนไหว)

Z ฟงกชัน

z (ภาพนิ่ง),
U (ภาพเคลื่อนไหว)

w ฟงกชัน

# (ภาพนิ่ง), ซูม
ไฟฟา* (ภาพ
เคลื่อนไหว)

u ฟงกชั่น

u

x ฟงกชัน

j/Y (ภาพนิ่ง)
ISO/WB (ภาพ
เคลื่อนไหว)

u ฟงกชั่น

เลือกพื้นที่ AF (ภาพ
นิ่ง), ฟงกชันโดยตรง
(ภาพเคลื่อนไหว)

l ฟงกชัน

หยุด AF

* สามารถใชไดกับเลนสเพาเวอรซูมเทานั้น
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ปุม

หากตองการเปลี่ยนฟงกชันที่กําหนดใหกับปุม ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1
2

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

100%

ใช FGHI เพื่อเลือก [K ฟงกชันปุม] หรือ [n ฟง
กชั่นปุม] แลวกดปุม Q
• [K ฟงกชันปุม] ของเมนูกําหนดเอง (หนา 113) จะแสดงใน
โหมดถายภาพนิ่ง และ [n ฟงกชันปุม] ของ [n ปุม/แปน
หมุน/คันปรับ] (หนา 100) จะแสดงในโหมดภาพเคลื่อนไหว

ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกปุม

ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

H
F + RAW
F

250 F5.6

0.0

sRGB
FullHD
1:02:03

1023

ฟงกชันปุม

หมุนปุมหมุนดานหนาเพื่อสลับหนาจอการตั้งคา แลวใชปุม
หมุนดานหลังเพื่อเลือกตัวเลือก และกดปุม Q

• ตัวเลือกที่สามารถใชไดแตกตางกันไปในแตละปุม
หยุด AF

กดปุมเพื่อหยุดโฟกัสอัตโนมัติ

t (AEL/AFL)

กดปุมเพื่อใชล็อค AE หรือล็อค AF ฟงกชันจะเปลี่ยนตามการตั้งคา
[AEL/AFL] (หนา 123) เมื่อเลือก AEL ใหกดปุมหนึ่งครั้งเพื่อล็อค
คารับแสง และแสดง u บนจอภาพ กดปุมอีกครั้งเพื่อยกเลิก
การล็อค

R REC

กดปุมเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว

z (แสดง)

คารูรับแสงจะหยุดอยูที่คาที่เลือกไวขณะที่กดปุม
หากเลือก [เปด] ไวสําหรับ [z ล็อค] ใน [z การตั้งคา] ของเมนู
กําหนดเอง (หนา 116) คารูรับแสงจะอยูที่คาที่เลือกไวแมวาปลอย
ปุมดังกลาวแลวก็ตาม

k (สมดุลแสงขาว Onetouch)

กดปุมชัตเตอรขณะที่กดปุมเพื่อใหไดคาสมดุลแสงขาว (หนา 43)

N (เลือกพื้นที่ AF)

กดปุมเพื่อเลือกเปา AF (หนา 39, 40)

N p (N ตําแหนงปกติ)

กดปุมเพื่อเลือกตําแหนงหลัก AF ที่บันทึกดวย [N ตั้งคาปกติ]
(หนา 112) กดปุมอีกครั้งเพื่อกลับสูตําแหนงเดิม หากปดสวิตช
กลองขณะเลือกตําแหนงหลักไว ตําแหนงเปา AF ที่ตั้งคาไวกอน
เลือกตําแหนงหลักจะถูกรีเซ็ต

MF

กดปุมเพื่อเลือกโหมด [MF] กดปุมอีกครั้งเพื่อเรียกคืนโหมด AF
ที่เลือกไวกอนหนานี้ คุณสามารถสลับโหมดโฟกัสไดโดยหมุนปุม
หมุนขณะที่กดปุม

RAWK

กดปุมเพื่อสลับระหวางโหมดคุณภาพของภาพ JPEG และ
RAW+JPEG คุณสามารถสลับโหมดคุณภาพของภาพไดโดยหมุน
ปุมหมุนขณะที่กดปุม

K TEST (ทดสอบภาพ)

กดปุมชัตเตอรขณะที่กดปุมเพื่อแสดงภาพที่ถายโดยไมไดบันทึก
ลงการดหนวยความจํา

2
ถายภาพ

3
4

ђѤкдҙнѤьюѫҕє
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I/H (ภาพกวางใตนํ้า/
มาโครใตนํ้า)

F (การชดเชยแสง)

2
ถายภาพ
68 TH

เมื่อใชตัวปองกันนํ้าเขา ใหกดปุมเพื่อสลับระหวาง I และ H
กดปุมคางไวเพื่อกลับสูโหมดถายภาพเริ่มแรก เมื่อใชเลนสที่มีซูม
ไฟฟา การสลับระหวาง I และ H จะถูกตั้งคาไวที่การตั้งคามุม
กวางและการตั้งคาเทเลโฟโตโดยอัตโนมัติ
กดปุมเพื่อปรับชดเชยแสง
หากกดปุมชั่วขณะในโหมด P, A หรือ S คุณสามารถปรับชดเชย
แสงดวยปุมหมุนหรือ HI
หากกดปุมชั่วขณะในโหมด M คุณสามารถเปลี่ยนความเร็ว
ชัตเตอรและคารูรับแสงดวยปุมหมุนหรือ FGHI

b (ดิจิตอลเทเลคอน)

กดปุมเพื่อ [เปด] หรือ [ปด] ดิจิตอลซูม

D (Keystone Comp.)

กดปุมหนึ่งครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับการชดเชยคียสโตน และ
กดอีกครั้งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก หากตองการถาย
ภาพตอตามปกติ ใหกดปุมคางไว

U (ขยาย)

กดปุมเพื่อแสดงเฟรมขยาย และกดอีกครั้งเพื่อขยายภาพ กดปุม
คางไวเพื่อยกเลิกการแสดงที่ขยาย

HDR

กดปุมเพื่อสลับการถายภาพ HDR ดวยการตั้งคาที่บันทึก กดปุมอีก
ครั้งเพื่อยกเลิกการถายภาพ HDR
คุณสามารถสลับโหมด HDR ไดโดยหมุนแปนหมุนขณะที่กดปุม

BKT

กดปุมเพื่อสลับการถายภาพ BKT ดวยการตั้งคาที่บันทึก กดปุมอีก
ครั้งเพื่อยกเลิกการถายภาพ BKT
คุณสามารถสลับโหมด BKT ไดโดยหมุนแปนหมุนขณะที่กดปุม

kISO/jWB

กดปุมเพื่อปรับความไวแสง ISO โดยใชปุมหมุนดานหนา และ
สมดุลแสงขาวโดยใชปุมหมุนดานหลัง

kWB/jISO

กดปุมเพื่อปรับสมดุลแสงขาวโดยใชปุมหมุนดานหนา และความไว
แสง ISO โดยใชปุมหมุนดานหลัง

หลายฟงกชัน

หากตองการเรียกใชงานหลายฟงกชันที่เลือกไว ใหกดปุม [หลาย
ฟงกชัน] ที่ไดกําหนดไว g “ใชตัวเลือกที่หลากหลายของมัลติ
ฟงกชัน (มัลติฟงกชัน)” (หนา 70)

พีคกิ้ง

กดปุมเพื่อเปดและปดการแสดงพีคกิ้ง เมื่อพีคกิ้งแสดงขึ้น การแส
ดงฮิสโตแกรมและแสงจา/เงามืดจะไมสามารถใชได
เมื่อใชงานพีคกิ้ง คุณสามารถเปลี่ยนสีและการเนนไดโดยกดปุม
INFO

V แสดงระดับ

กดปุมเพื่อแสดงระดับการปรับในชองมองภาพ และกดอีกครั้งเพื่อ
ปดระดับการปรับ ระดับการปรับจะสามารถใชได เมื่อตั้งคา [รูปแบบ
1] หรือ [รูปแบบ 2] ใน [รูปแบบ EVF] (หนา 133)

u (u เลือกจอภาพ)

กดปุมนี้เพื่อเปดและปด Live View หากปดใชงานเซ็นเซอรตรวจ
จับดวงตา กลองจะสลับระหวางการแสดงจอภาพกับการแสดง EVF

n (S-OVF)

กดปุมเพื่อแสดงภาพในชองมองภาพเชนเดียวกับภาพในชองภาพ
แบบออพติคอล
จะแสดงในชองมองภาพ กดปุมเพื่อสิ้นสุด
[S-OVF]

กดปุมเพื่อเปดและปด AF Limiter คุณสามารถสลับโหมด AF
Limiter ไดโดยหมุนปุมหมุนขณะที่กดปุม

MF ลวงหนา

กดปุมเพื่อสลับไปที่ MF ลวงหนา กดปุมอีกครั้งเพื่อกลับสูการตั้ง
คา AF เดิม คุณสามารถสลับโหมดโฟกัสไดโดยหมุนปุมหมุนขณะ
ที่กดปุม

s เลนส (การตั้งคาขอมูล
เลนส)

กดปุมเพื่อแสดงเมนูการตั้งคาขอมูลเลนส (หนา 132)

โหมด IS

กดปุมเพื่อเปดและปดปองกันภาพสั่น คุณสามารถสลับโหมด
ปองกันภาพสั่นไดโดยหมุนปุมหมุนขณะที่กดปุม

# (โหมดแฟลช)

กดปุมเพื่อเลือกโหมดแฟลช
คุณตองตั้งคา [uฟงกชัน] ไปที่ [ฟงกชันโดยตรง] เสียกอน

j/Y

กดปุมเพื่อเลือกตัวเลือกถายภาพอยางตอเนื่องหรือตั้งเวลา
คุณตองตั้งคา [uฟงกชัน] ไปที่ [ฟงกชันโดยตรง] เสียกอน

G (สลับล็อค G)

กดปุมคางไวเพื่อเปดใชงานและปดใชงานแผงควบคุมแบบทัช
สกรีน
คุณตองตั้งคา [u ฟงกชั่น] ไปที่ [ฟงกชันโดยตรง] เสียกอน

ซูมไฟฟา

เมื่อใชเลนสที่มีฟงกชันเพาเวอรซูม หลังกดปุม ใหใชแปนลูกศร
เพื่อทําการซูม
คุณตองตั้งคา [uฟงกชัน] ไปที่ [ฟงกชันโดยตรง] เสียกอน

2
ถายภาพ

AF Limiter

• หากตองการใชตัวเลือก [8 ฟงกชัน] และ [u ฟงกชัน] อันดับแรก คุณตองเลือก [ฟงกชันโดยตรง]
สําหรับ [u ฟงกชัน] กอน
• หากตองการใชตัวเลือก [w ฟงกชัน] และ [x ฟงกชัน] อันดับแรก คุณตองเลือก [ฟงกชัน
โดยตรง] สําหรับ [v ฟงกชัน] กอน
• ตัวเลือก [ฟงกชันโดยตรง] สําหรับปุม u ใชไดกับแตละตัวของ FGHI
• กําหนด N ไปที่ปุม u เพื่อใชกับการเลือกเปา AF
• สามารถใชปุม l สําหรับฟงกชันที่สามารถใชไดกับเลนสบางชนิด
• สามารถกําหนดปุมใชงานหลายฟงกชันสําหรับหนาที่การใชงานดังตอไปนี้:
b (ควบคุมแสงจาและเงามืด), c (สรางสี), e (ISO/WB), f (WB/ISO), U (ขยาย),
d (มุมมองภาพ), n (S-OVF), 2 (พีคกิ้ง)
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ใชตัวเลือกที่หลากหลายของมัลติฟงกชัน (มัลติฟงกชัน)
สามารถกําหนดหลายฟงกชันใหกับปุมโดยตั้งคา [หลายฟงกชัน] ใหกับปุมใน [K ฟงกชันปุม]
หรือ [n ฟงกชันปุม] ในการตั้งคาเริ่มตน มีการกําหนดหลายฟงกชันใหกับปุม Fn2
การเลือกฟงกชัน

2

1

กดปุม Fn2 คางไวและหมุนปุมหมุนดานหนาหรือดานหลัง

2

หมุนปุมหมุนตอไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกฟงกชัน

• เมนูตางๆ จะปรากฏขึ้น

100%

ถายภาพ

• ปลอยปุมดังกลาวเมื่อเลือกฟงกชันที่ตองการไดแลว
зњэзѫєѰѝклҖѥѰјѣѯкѥєѪч

P

การใชงานฟงกชันที่เลือกไว
กดปุม Fn2 หนาจอการตั้งคาฟงกชันจะปรากฏขึ้น

เมื่อกําหนด [U] ใหกับปุม Fn2

100%

S-IS AUTO

ISO
200

Fn2

กด Q/Fn2
คางไว

Fn2
100%

100%

S-IS AUTO

ISO
200

LN

LN

Off

FHD F

FHD F

60P

250 F5.6

0.0

60P

1:02:03

250 F5.6

38
30

การแสดงการถาย
ภาพ

1:02:03

0.0

38
30

การแสดง AF กรอบ
การซูม

การแสดง AF การซูม

เมื่อกําหนดตัวเลือกอื่นๆ ใหกับปุม Fn2
100%

HighLight+2

100%

100%

Color

ViVid±0

Shadow+2

ѱъьдјѥк

RESET

หนาจอควบคุมแสงจา
และเงามืด
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RESET

หนาจอสรางสี

4:3

P

หนาจอการตั้งคา
สัดสวนภาพ

ฟงกชัน
b (ควบคุมแสงจาและเงามืด) (หนา 66)
c (สรางสี) (หนา 71)

ปุมหมุนดานหนา (r) ปุมหมุนดานหลัง (o)
ควบคุมแสงจา

ควบคุมเงามืด

โทนสี

ความอิ่มสี

e (ISO/WB) (หนา 42, 51/หนา 42, 52)

ความไวแสง ISO

โหมด WB

f (WB/ISO)* (หนา 42, 52/หนา 42, 51)

โหมด WB

ความไวแสง ISO

U (ขยาย) (หนา 41)

AF การซูม: ซูมเขาหรือซูมออก

d (มุมมองภาพ) (หนา 54)

2

สัดสวนภาพ
—

2 (พีคกิ้ง) (หนา 124)

—

ถายภาพ

n (S-OVF) (หนา 121)
* ฟงกชันจะปราฏขึ้นเมื่อเลือกไวใน [การตั้งคามัลติฟงกชั่น] (หนา 115)

การปรับสีทั้งหมด (สรางสี)
สามารถปรับโทนสีไดทั้งหมด 30 โทนสี และความอิ่มสี 8 ระดับ
คุณตองตั้งคาสรางสีไปที่ปุม Fn2 (หนา 70) เสียกอน

1

กดปุม Fn2

100%

• หนาจอการตั้งคาจะปรากฏขึ้น

Color

ViVid±0
RESET

2

ตั้งโทนสีโดยใชแปนหมุนดานหนา และความอิ่มสีโดยใชแปนหมุนดานหลัง

3

กดปุม Q

• สามารถรีเซ็ตการตั้งคาโดยกดปุม Q คางไว
• หากตองการออกโดยไมตั้งคาสรางสี ใหกดปุม MENU
• หากตองการกลับสูหนาจอการตั้งคาสรางสี ใหกดปุม Fn2

• ภาพจะบันทึกเปนรูปแบบ RAW + JPEG เมื่อเลือก [RAW] สําหรับคุณภาพของภาพ (หนา 55, 88)
• ภาพที่ถายโดยใช [HDR] (หนา 49, 95) หรือ [การถายภาพซอน] (หนา 95) จะถูกบันทึกไวที่การตั้ง
คา [Natural]
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การถายภาพ “My Clips”
คุณสามารถสรางไฟลภาพเคลื่อนไหว My Clips หนึ่งไฟลรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวสั้นหลายๆ ชุด
(คลิป) นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มภาพนิ่งไปยังภาพเคลื่อนไหว My Clips

ถายภาพ

2
ถายภาพ

1
2
3

ตั้งปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [nK]

100%

n
ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

o

sRGB
F + RAW
F

250 F5.6

4

เลือก

5

กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ

6

กดปุม R เพื่อเริ่มถายคลิปถัดไป

FHD F
30

FullHD

0.0

1:02:03

1023

โดยใชปุมหมุนดานหนา และกดปุม Q

• กดปุม INFO เพื่อเปลี่ยน [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] [อัตราบิต] [จํานวนเฟรม] และ [เวลาบันทึก
คลิป] ไฮไลท [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] [อัตราบิต] [จํานวนเฟรม] หรือ [เวลาบันทึกคลิป] โดย
ใช HI และใช FG เพื่อเปลี่ยน
• การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาถายภาพที่กําหนดไวลวงหนา และหนาจอสําหรับ
ตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไวจะแสดงขึ้น กดปุม Q เพื่อเริ่มถายภาพถัดไป
• หากกดปุม R อีกครั้งระหวางการถายภาพ การถายภาพจะดําเนินตอไปในขณะที่กดปุมคางไว
(สูงสุดไมเกิน 16 วินาที)
• หนาจอยืนยันจะหายไป และกลองจะเริ่มถายคลิปถัดไป
• หากตองการลบคลิปที่ถายไวหรือบันทึกไวใน My Clips อื่น ใหทําดังตอไปนี้บนหนาจอยืนยัน
F

เปดเลน My Clips โดยเริ่มตั้งแตตน

G

เปลี่ยน My Clips ที่ตองการบันทึกคลิป และตําแหนงที่ตองการเพิ่มคลิป ใช
HI เพื่อเปลี่ยนตําแหนงที่ตองการเพิ่มคลิปใน My Clips



ลบคลิปที่ถาย

• สามารถเริ่มถายคลิปถัดไปไดโดยกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง คลิปจะถูกบันทึกไวใน My Clips
เดียวกันกับคลิปกอนหนา
• คลิปที่มีการตั้งคา [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] อัตราบิต และ [จํานวนเฟรม] แตกตางกันจะถูกบันทึก
เปน My Clips แยกกัน
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การสราง My Clips ใหม
ยายคลิปไปยัง v โดยใช FG และกดปุม Q

ѯёѧҕєѲьѱђјѯчѠіҙ My Clips Ѳўєҕ

100%

23

11:24 MOV FullHD

23

11:24 MOV FullHD

дјѤэ

2

шѤҖкзҕѥ

ถายภาพ

การลบคลิปออกจาก My Clips
ยายคลิปไปยัง n โดยใช FGHI และกดปุม Q
• คลิปที่ลบออกจาก My Clips จะเปนไฟลภาพเคลื่อนไหวปกติ


ดูภาพ
คุณสามารถเปดดูไฟลใน My Clips ติดตอกันได

1
2

กดปุม q และเลือกภาพที่มีเครื่องหมาย c
กดปุม Q และเลือก [เลน My Clips] โดยใช FG แลวกดปุม Q อีกครั้ง
• ไฟลใน My Clips จะเลนติดตอกัน
• กดปุม
 Q เพื่อสิ้นสุดการเลนติดตอกัน

การแกไข “My Clips”
คุณสามารถสรางไฟลภาพเคลื่อนไหวหนึ่งไฟลจาก My Clips
คลิปสั้นๆ จะถูกจัดเก็บไวใน My Clips คุณสามารถเพิ่มคลิปภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งไปยัง My
Clips นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟคเปลี่ยนภาพหนาจอและเอฟเฟคอารทฟลเตอร

1
100%

กดปุม q แลวหมุนปุมดานหลังเพื่อดูภาพ My Clips

q

Wi-Fi

q

100%

100%

11:23 MOV

FHD

30p

11:24 MOV

FHD

30p

12:12 MOV

L N 100-0020
2017.01.01 12:30:00

20

ดูภาพแบบเฟรมเดียว

p

2017.01.01 12:30:00

แสดงภาพแบบดัชนี

21

p

FHD

q

2017.1

100%

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

28

30p

2017.01.01 12:30:00

การดูภาพ My Clips

p

22

23

24

25

26

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

แสดงภาพบนปฏิทิน

Q
• สามารถดูภาพที่มารคดวย c ในหนาจอการดูภาพ My Clips ดวยการกดปุม q เลือกคลิปโด
ยการไฮไลตที่ภาพแลวกดปุม Q

2

ใช FG เพื่อเลือก My Clips และ HI เพื่อเลือกคลิป และกดปุม Q
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3

2

เลือกรายการโดยใช FG และกดปุม Q

ถายภาพ

เลน My Clips

เปดเลนไฟลใน My Clips ตามลําดับโดยเริ่มตั้งแตตน

ชวงแสดงภาพ

เปดเลนคลิปที่เลือกเปนภาพเคลื่อนไหว

จัดเรียงลําดับใหม

ยายหรือเพิ่มไฟลใน My Clips

จุดหมายที่กําหนดลวงหนา

ครั้งถัดไปที่ถายภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ถายในการตั้งคาเดียวกันจะถูก
เพิ่มลงใน c My Clips นี้

ลบ My Clips

ลบไฟลที่ไมไดปองกันทั้งหมดจาก My Clips

ลบ

เลือก [ใช] และกดปุม Q เพื่อลบ

4

แสดง My Clips ที่ตองการสรางภาพเคลื่อนไหว เลือก [สงออก My Clips] และกดปุม
Q

5

เลือกรายการโดยใช FG และกดปุม Q

เอฟเฟคคลิป

คุณสามารถนําอารทเอฟเฟคมาใชได 6 แบบ

เอฟเฟคเปลี่ยนภาพ

คุณสามารถนําเอฟเฟคจางมาใช

BGM

คุณสามารถตั้ง [Party Time] หรือ [ปด]

ความดังเสียงคลิปบันทึก

เมื่อตั้งคา [BGM] ไปที่ [Party Time] คุณสามารถตั้งระดับเสียงที่
บันทึกในภาพเคลื่อนไหว

เสียงคลิปที่บันทึก

การตั้งคา [เปด] ทําใหคุณสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงที่
บันทึก การตั้งคานี้สามารถใชไดไดเมื่อตั้งคา BGM เปน [ปด] เทานั้น

แสดง

คุณสามารถตรวจสอบไฟลของ My Clips ที่แกไขแลวตามลําดับ โดย
เริ่มตั้งแตไฟลแรก

6

เมื่อทําการแกไขเสร็จแลว ใหเลือก [เริ่มสงออก] และกดปุม Q
• อัลบั้มรวมภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเคลื่อนไหวชุดเดียว
• การสงออกภาพเคลื่อนไหวอาจใชเวลาครูหนึ่ง
• ความยาวสูงสุดของ My Clips คือ 15 นาทีและขนาดไฟลสูงสุดคือ 4 GB

• กลองอาจใชเวลาครูหนึ่งในการแสดง My Clips หลังจากถอด ใส ลบขอมูล หรือปองกันการด
• คุณสามารถบันทึก My Clips ไดสูงสุด 99 คลิป และการตัดตอ 99 ครั้งตอคลิป คาสูงสุดอาจแตกตาง
กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดไฟลและความยาวของ My Clips
• คุณไมสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจากคลิปไปยัง My Clips
• คุณสามารถเปลี่ยน [Party Time] ใหเปน BGM ที่ตางกันได บันทึกขอมูลที่ดาวนโหลดจากเว็บไซต
ของ Olympus ลงบนการด เลือก [Party Time] จาก [BGM] ในขั้นตอน 5 และกด I เขาไป
ดาวนโหลดที่เว็บไซตตอไปนี้
http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/
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การถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว
คุณสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวชาหรือภาพเคลื่อนไหวเร็วได คุณสามารถตั้งคาความเร็วการ
บันทึกโดยใช nc ในโหมดบันทึก

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
ใช FGHI เพื่อเลือก [nK]
C4K

• สามารถเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกสําหรับ [เคลื่อนไหวชาหรือ
เร็ว] โดยการกดปุม INFO ใน HI ใหเลือก [เคลื่อนไหวชา
หรือเร็ว] แลวกด FG เพื่อเลือกตัวคูณกําลังขยาย และกด
ปุม Q เพิ่มตัวประกอบพหุคูณเพื่อถายภาพเคลื่อนไหวเร็ว ลด
ตัวประกอบพหุคูณเพื่อถายภาพเคลื่อนไหวชา จํานวนเฟรมจะ
เปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน

4

2

100%

n
ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
S-IS Auto
M-IS Auto

o

sRGB
F + RAW
F

250 F5.6

FullHD

0.0

1:02:03

ถายภาพ

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือก 24 (โหมดบันทึกแบบ
กําหนดเอง) (หนา 56) แลวกดปุม Q

1023

กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ
• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการถายภาพ
• ภาพเคลื่อนไหวจะเลนตอไปที่ความเร็วคงที่ เพื่อใหปรากฏเปนภาพเคลื่อนไหวชาหรือภาพ
เคลื่อนไหวเร็ว

• เสียงจะไมถูกบันทึก
• อารทฟลเตอรของโหมดถายภาพใดๆ จะถูกยกเลิก
• ไมสามารถตั้งคาภาพเคลื่อนไหวชาและภาพเคลื่อนไหวเร็วอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางสําหรับ
ตัวเลือกบางชนิด ของ [nK]
• ความเร็วชัตเตอรจะจํากัดไวที่คาที่เร็วกวา 1/24 วินาทีเมื่อใชโฟกัสอัตโนมัติ การจํากัดนี้จะไมถูกนํา
ไปใชเมื่อใชโฟกัสดวยตัวเอง
• ความเร็วชัตเตอรจะจํากัดไวที่คาที่เร็วกวา 1/24 วินาทีเมื่อใชโหมด P, A หรือ S ในการถายภาพ
เคลื่อนไหว
• เมื่อใชโหมด M ในการถายภาพเคลื่อนไหว ความเร็วชัตเตอรจะจํากัดตามโฟกัสอัตโนมัติหรือโฟกัส
ดวยตัวเอง ไมสามารถสลับโหมดโฟกัสจากโฟกัสดวยตัวเองเปนโฟกัสอัตโนมัติ
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ดูภาพ
การแสดงขอมูลระหวางการดูภาพ

ขอมูลภาพที่แสดง

3

การแสดงผลแบบงาย

1

34

2

ดูภาพ

100%

Wi-Fi

×10

d

f

5 6 7 89

100-0015

4:3

2017.01.01 12:30:00

15

e d c

0
a

b

การแสดงผลโดยรวม

g

h

i

jk

Wi-Fi

×10

100%

250

P

+2.0
AF

+10

WB
AUTO

A+4
ISO 400

F5.6
45mm
+1.0
G+4
Adobe
Natural

5184×3888
d
2017.01.01 12:30:00

x
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w v uts

4:3

1/8
100-0015
15

l
m
n
o
p
q
r

1
2
3
4
5

f

g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x

กรอบสัดสวนภาพ ........................ หนา 54
พื้นที่AF โฟกัส ............................ หนา 40
โหมดถายภาพ ...................... หนา 24–37
ชดเชยแสง ................................ หนา 39
ความเร็วชัตเตอร ................... หนา 26–29
คารูรับแสง ........................... หนา 26–29
ความยาวโฟกัส
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช...... หนา 60
ชดเชยสมดุลแสงขาว ................... หนา 52
พื้นที่สี ...................................... หนา 65
โหมดภาพ ............................หนา 61, 88
อัตราการบีบอัด ......................... หนา 131
จํานวนพิกเซล .......................... หนา 131
ความไวแสง ISO ....................หนา 42, 51
สมดุลแสงขาว .......................หนา 42, 52
การปรับโฟกัส ........................... หนา 112
โหมดวัดแสง .........................หนา 45, 51
ฮิสโตแกรม ................................ หนา 23
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ดูภาพ

6
7
8
9
0
a
b
c
d
e

ระดับแบตเตอรี่............................ หนา 18
การเชื่อมตอ LAN ไรสาย...... หนา 134–138
การใสขอมูล GPS ...................... หนา 137
อัพโหลด Eye-Fi เสร็จสิ้น............ หนา 122
คําสั่งพิมพ
จํานวนพิมพภาพ ....................... หนา 144
คําสั่งแบงปน .............................. หนา 82
บันทึกเสียง .........................หนา 83, 107
ปองกัน...................................... หนา 81
ภาพที่เลือก ................................ หนา 82
หมายเลขไฟล .......................... หนา 120
หมายเลขเฟรม
การดที่เลือกสําหรับการดูภาพ ........ หนา 78
คุณภาพของภาพ ....................หนา 55, 88
สัดสวนภาพ................................ หนา 54
dโฟกัสซอน/
m p ภาพ HDR ...............หนา 49, 95
วันที่และเวลา ............................. หนา 19

การสลับหนาจอแสดงขอมูล
คุณสามารถเปลี่ยนขอมูลที่แสดงระหวางการดูภาพไดโดยกดปุม
INFO
ปุม INFO

100%

INFO

Wi-Fi

×10

d
2017.01.01 12:30:00

4:3

100-0015
15

INFO

การแสดงผลแบบงาย

100%

100%

Wi-Fi

×10
250

P

+2.0
AF

+10

WB
AUTO

A+4
ISO 400

F5.6
45mm
+1.0
G+4
Adobe
Natural

INFO

5184×3888
d
2017.01.01 12:30:00

ภาพเทานั้น

4:3

1/8
100-0015
15

การแสดงผลโดยรวม

• คุณสามารถเพิ่มฮิสโตแกรม แสงจาและเงามืด และกลองแสงลงในขอมูลที่แสดงระหวางการดูภาพ
g [q คําแนะนํา] (หนา 127)
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การดูภาพถายและภาพเคลื่อนไหว

1
%

3

กดปุม q
• ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถายลาสุดจะปรากฏขึ้น
• เลือกภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ตองการ โดยใชแปนหมุนดานหนา (r) หรือแปนลูกศร
• กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับสูโหมดถายภาพ

เคล็ดลับ

ดูภาพ

• หากตองการเปลี่ยนการดที่แสดงผลขณะที่กดปุม q ใหหมุนปุมหมุนเพื่อเลือกชอง แลวปลอยปุม
q การตั้งคาการดที่แสดงผลจะกลับสูการตั้งคาเดิม เมื่อกลองออกจากโหมดดูภาพ การเปลี่ยนการด
ที่แสดงผลดวยการดําเนินการนี้จะไมสงผลตอการตั้งคา [q ชองเสียบการด] ของ [การตั้งคาชอง
เสียบการด] (หนา 132)
ปุมหมุนดานหนา

100%

Wi-Fi

แสดงเฟรม แสดงเฟรม
กอนหนา ถัดไป
L N 100-0020
2017.01.01 12:30:00

20

ภาพนิ่ง
100%

Wi-Fi

P
HD

WB
AUTO

100-0004

2017.01.01 12:30:00

ปุม q

ภาพเคลื่อนไหว

ปุมหมุนดานหลัง (o)

ซูมเขา (p)/ดัชนี (q)

ปุมหมุนดานหนา (r)

กอนหนา (t)/ถัดไป (s)
สามารถใชงานไดระหวางการดูภาพระยะใกล

ดูภาพแบบเฟรมเดียว: ถัดไป (I)/กอนหนา (H)/ระดับเสียงภาพที่แสดง
(FG)
ดูภาพระยะใกล: การเปลี่ยนตําแหนงภาพระยะใกล
คุณสามารถแสดงเฟรมถัดไป (I) หรือเฟรมกอนหนา (H) ระหวางการดู
แปนลูกศร (FGHI)
ภาพระยะใกลโดยกดปุม INFO
กดปุม INFO อีกครั้งเพื่อแสดงขยายเฟรม และใช FGHI เพื่อ
เปลี่ยนตําแหนง
การดูภาพแบบดัชนี/My Clips/บนปฏิทิน: ไฮไลทภาพ
INFO
H
ปุม AEL/AFL
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ดูขอมูลภาพ
เลือกภาพ (หนา 82)
ปองกันภาพ (หนา 81)

4



ลบภาพ (หนา 82)

Q

ดูเมนู (ในการดูภาพบนปฏิทิน กดปุมนี้เพื่อออกจากการดูภาพแบบเฟรมเดียว)

การแสดงภาพแบบดัชนี/การแสดงภาพบนปฏิทิน
• จากการดูภาพแบบเฟรมเดียว ใหหมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ G เพื่อดูภาพแบบดัชนี หมุนไปเรื่อยๆ
เพื่อดูภาพ My Clips และดูภาพบนปฏิทิน
• หมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ U เพื่อกลับสูการดูภาพแบบเฟรมเดียว
100%

q

Wi-Fi

q

100%

100%

11:23 MOV

FHD

30p

11:24 MOV

FHD

30p

L N 100-0020
2017.01.01 12:30:00

20

ดูภาพแบบเฟรมเดียว

p

2017.01.01 12:30:00

21

แสดงภาพแบบดัชนี

p

FHD

2017.1

100%

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30p

2017.01.01 12:30:00

ดูภาพ My Clips*1

p

แสดงภาพบนปฏิทิน

3
ดูภาพ

12:12 MOV

q

Q
*1 หากมีการสราง My Clips ไวตั้งแตหนึ่งชุดขึ้นไป คลิปนั้นจะแสดงที่นี่ (หนา 72)
• คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนเฟรมสําหรับการแสดงภาพแบบดัชนี g [G การตั้งคา] (หนา 128)

การดูภาพนิ่ง
การดูภาพระยะใกล
ในการดูภาพแบบเฟรมเดียว ใหหมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ U เพื่อซูมเขา หมุนไปที่ G เพื่อกลับสูการดู
ภาพแบบเฟรมเดียว
100%

p

Wi-Fi

L N 100-0020
2017.01.01 12:30:00

q

100%

14x

2x

20

ดูภาพแบบเฟรมเดียว

p

100%

ซูม 2×

q

ซูม 14×

ดูภาพระยะใกล

หมุน
เลือกวาจะหมุนภาพถายหรือไม

1
2
3

เปดดูภาพถาย และกดปุม Q
เลือก [หมุน] และกดปุม Q
กด F เพื่อหมุนภาพทวนเข็มนาฬกา G เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬกา ภาพจะหมุนทุก
ครั้งที่กดปุม
• กดปุม Q เพื่อบันทึกการตั้งคาและออก
• ภาพทีห
่ มุนจะถูกบันทึกตามการวางแนวภาพปจจุบัน
• ไมสามารถหมุนภาพเคลื่อนไหวและภาพที่ปองกันไว
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สไลดโชว
ฟงกชันนี้แสดงภาพที่เก็บไวในการดทีละรูปอยางตอเนื่อง

1

กดปุม Q ระหวางการดูภาพและเลือก [m]

100%

JPEG
R
ўєѫь
зѦѝѤҕкёѧєёҙ
зѤчјѠд
јэ

дјѤэ

3

2

ปรับการตั้งคา

ดูภาพ

เริ่ม

เริ่มสไลดโชว ภาพจะแสดงตามลําดับโดยเริ่มจากภาพปจจุบันกอน

BGM

ตั้งคา [Party Time] หรือ [ปด]

สไลด

ตั้งคาชนิดของขอมูลที่จะดู

ชวงแสดงภาพ
นิ่ง

เลือกระยะเวลาที่จะแสดงแตละสไลดตั้งแต 2 ถึง 10 วินาที

ชวงแสดงภาพ

3

шѤҖкзҕѥ

เลือก [ยาว] เพื่อดูคลิปภาพเคลื่อนไหวแตละคลิปแบบเต็มคลิปในสไลดโชว [สั้น]
เพื่อดูเฉพาะสวนเริ่มตนของแตละคลิป

เลือก [เริ่ม] และกดปุม Q
• สไลดโชวจะเริ่มขึ้น
• กดปุม Q เพื่อหยุดสไลดโชว

ระดับเสียง
สามารถปรับระดับเสียงไดโดยกด Fหรือ G ระหวางการดูภาพ
แบบเฟรมเดียวและภาพเคลื่อนไหว

100%

00:00:02/00:00:14

ระดับเสียงของสไลดโชว
กด FG ระหวางการแสดงสไลดโชวเพื่อปรับระดับเสียงโดยรวมของลําโพงกลอง กด HI ขณะ
ที่ตัวแสดงการปรับระดับเสียงแสดงอยู เพื่อปรับสมดุลระหวางเสียงที่บันทึกพรอมภาพถายหรือภาพ
เคลื่อนไหวและเสียงเพลงประกอบ
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การดูภาพเคลือนไหว
เลือกภาพเคลือนไหว และกดปุ่ ม Q เพือแสดงเมนูแสดงภาพ
เลือก [ดูภาพเคลือนไหว] และกดปุ่ ม Q เพือเริมการดูภาพ กรอ
เดินหน ้าและถอยหลังโดยใช ้ H/I กดปุ่ ม Q อีกครังเพือหยุดพัก
การเล่นไว ้ชัวคราว ขณะหยุดพักการเล่นไว ้ชัวคราว ให ้ใช ้ F เพือ
ดูเฟรมแรก และ G เพือดูเฟรมสุดท ้าย ใช ้ HI หรือปุ่ มหมุนด ้าน
หน ้า (r) เพือดูเฟรมก่อนหน ้าหรือเฟรมถัดไป กดปุ่ ม MENU เพือ
สินสุดการเล่น

ѓѥёѯзјѪҕѠьѳўњ

100%

чѬѓѥёѯзјѪҕѠьѳўњ
ѰдҖѳеѓѥёѯзјѪҕѠьѳўњ
зѦѝѤҕкѰэҕкюѤь
0

зѤчјѠд
дјѤэ

шѤҖкзҕѥ
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สําหร ับภาพเคลือนไหว 4 GB ขึนไป
หากภาพเคลือนไหวถูกแบ่งออกเป็ นไฟล์หลายไฟล์โดยอัตโนมัต ิ การกด Q จะแสดงเมนูทมี
ี ตวั เลือกต่อ
ไปนี:
[เล่นตังแต่เริมต ้น]:
เล่นภาพเคลือนไหวทีแยกเป็ นส่วนไปตลอดจนจบ
[ดูภาพเคลือนไหว]:
เล่นไฟล์แยกกัน
[ลบรายการ n]:
ลบทุกส่วนของภาพเคลือนไหวทีแยกเป็ นส่วน
[ลบ]:
ลบไฟล์แยกกัน
ั าสุดในการเปิ ดดูภาพเคลือนไหวบนคอมพิวเตอร์ ก่อน
• ขอแนะนํ าให ้ใช ้ OLYMPUS Viewer 3 เวอร์ชนล่
จะเปิ ดซอฟต์แวร์เป็ นครังแรก ให ้เชือมต่อกล ้องกับคอมพิวเตอร์เสียก่อน

การป้องก ันภาพ
ป้ องกันภาพจากการลบโดยไม่ได ้ตังใจ
แสดงภาพทีต ้องการป้ องกัน และกดปุ่ ม AEL/AFL เพือเพิม 0
ลงในภาพ (ไอคอนป้ องกัน) กดปุ่ ม AEL/AFL อีกครังเพือยกเลิก
การป้ องกัน คุณยังสามารถป้ องกันภาพทีเลือกไว ้หลายภาพได ้ด ้วย
g “การเลือกภาพ (0, เลือกคัดลอก, ลบภาพทีเลือก, เลือก
คําสังแบ่งปั น)” (หน ้า 82)

ไอคอน 0 (ป้ องกัน)
100%

Wi-Fi

4:3

L N 100-0020

2017.01.01 12:30:00
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• การฟอร์แมทการ์ดจะลบข ้อมูลทังหมดรวมทังภาพทีป้ องกันไว ้

การค ัดลอกภาพ (ค ัดลอก)
เมือมีการ์ดทีมีพนที
ื เหลืออยูท
่ งในช่
ั
อง 1 และ 2 คุณสามารถคัดลอกภาพไปยังการ์ดอืน ขณะเปิ ด
ดูภาพทีต ้องการคัดลอก ให ้กดปุ่ ม Q เพือแสดงเมนูแสดงภาพ หลังจากเลือก [คัดลอก] และกด
ปุ่ ม Q ให ้เลือกว่าจะระบุโฟลเดอร์ทต
ี ้องการบันทึกหรือไม่ เลือก [ใช่] แล ้วกดปุ่ ม Q เพือคัดลอก
ภาพไปยังการ์ดอืน
• คุณยังสามารถคัดลอกภาพทังหมดบนการ์ดไปยังการ์ดอืนได ้ในครังเดียว g “คัดลอกทังหมด”
(หน ้า 108)
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การลบภาพ
แสดงภาพที่ตองการลบ และกดปุม  เลือก [ใช]
และกดปุม Q
คุณสามารถลบภาพไดโดยไมตองมีขั้นตอนการยืนยัน
โดยเปลี่ยนการตั้งคาปุม g [ลบเร็ว] (หนา 121)

100%

јэ

Ѳнҕ
ѕдѯјѧд
дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

ปุม D

3

การเลือกภาพ (0, เลือกคัดลอก, ลบภาพที่เลือก, เลือกคําสั่งแบงปน)

ดูภาพ

คุณสามารถเลือกหลายภาพสําหรับ [0], [เลือกคัดลอก], [ลบ
ภาพที่เลือก] หรือ [เลือกคําสั่งแบงปน]
กดปุม H ในหนาจอแสดงภาพแบบดัชนี (หนา 79) เพื่อเลือกภาพ
ไอคอน v จะปรากฏขึ้นบนภาพ กดปุม H อีกครั้งเพื่อยกเลิกการ
เลือก
กดปุม Q เพื่อแสดงเมนู แลวเลือกจาก [0], [เลือกคัดลอก],
[ลบภาพที่เลือก] หรือ [เลือกคําสั่งแบงปน]

100%

2017.01.01 12:30:00
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การตั้งคาลําดับการโอนภาพ (คําสั่งแบงปน)
คุณสามารถเลือกภาพที่ตองการถายโอนไปยังสมารทโฟนลวงหนาได คุณยังสามารถเรียกดูภาพที่
รวมอยูในคําสั่งแบงปน ขณะเปดดูภาพที่ตองการถายโอน ใหกดปุม Q เพื่อแสดงเมนูแสดงภาพ
หลังจากเลือก [คําสั่งแบงปน] และกดปุม Q ใหกด F หรือ G เพื่อตั้งคาคําสั่งแบงปนภาพและ
แสดง h หากตองการยกเลิกคําสั่งแบงปน ใหกด F หรือ G
คุณสามารถเลือกภาพที่ตองการถายโอนลวงหนาได และตั้งคาคําสั่งแบงปนไดในครั้งเดียว
g “การเลือกภาพ (0, เลือกคัดลอก, ลบภาพที่เลือก, เลือกคําสั่งแบงปน)” (หนา 82), “การ
ถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน” (หนา 136)
• คุณสามารถตั้งคาคําสั่งแบงปนได 200 เฟรม
• คําสั่งแบงปนไมสามารถมีภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว Motion JPEG (H) รวมอยูได
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บันทึกเสียง
สามารถเพิ่มเสียงลงในภาพนิ่ง (นานสูงสุด 30 วินาที)

1
2

แสดงภาพที่ตองการเพิ่มเสียง และกดปุม Q

• การบันทึกเสียงไมสามารถใชไดกับภาพที่ปองกันไว
• การบันทึกเสียงยังสามารถใชไดในเมนูแสดงภาพอีกดวย

100%

JPEG
ѰдҖѳе JPEG
ѯёѧҕєѲь My Clips
зѦѝѤҕкѰэҕкюѤь

เลือก [R] และกดปุม Q

0

• หากตองการออกโดยไมเพิ่มเสียง ใหเลือก [ยกเลิก]

R
ўєѫь
дјѤэ

เลือก [R เริ่ม] และกดปุม Q เพื่อเริ่มบันทึก

100%

กดปุม Q เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
• ภาพที่มีเสียงจะมีไอคอน H กํากับไว
• หากตองการลบเสียงที่บันทึก ใหเลือก [ลบ] ในขั้นตอนที่ 3

3
ดูภาพ

3
4

шѤҖкзҕѥ
R

ѕдѯјѧд
R ѯіѧҕє
јэ
дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

การเพิ่มภาพนิ่งไปยัง My Clips (เพิ่มใน My Clips)
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกภาพนิ่ง และเพิ่มไปยัง My Clips
แสดงภาพนิ่งที่ตองการเพิ่ม และกดปุม Q เพื่อแสดงเมนู เลือก [เพิ่มใน My Clips] และกดปุม
Q การใช FGHI ใหเลือก My Clips และลําดับที่ตองการเพิ่มภาพ แลวกดปุม Q
• สําหรับภาพ RAW หรือภาพถายความละเอียดสูง กลองจะเพิ่มภาพความละเอียดตํ่าที่ใชสําหรับการ
แสดง
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การใชงานทัชสกรีน
คุณสามารถใชทัชสกรีนเพื่อจัดการภาพถายได

การดูภาพเต็มเฟรม

100%

การแสดงภาพกอนหนาหรือภาพถัดไป
• เลื่อนนิ้วไปทางซายเพื่อดูภาพถัดไป และไปทางขวาเพื่อดูภาพ
กอนหนา

3
ดูภาพ

ขยาย
• แตะหนาจอเบาๆ เพื่อแสดงแถบเลื่อนและ P
• เลื่อนแถบขึ้นหรือลงเพื่อซูมเขาหรือซูมออก
• เลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนหนาจอขณะซูมภาพเขา
• แตะ P เพื่อดูภาพแบบดัชนี
แตะ Q เพื่อดูภาพบนปฏิทินและดูภาพ My Clips


การดูภาพแบบดัชนี/My Clips/บนปฏิทิน
การแสดงหนากอนหนาหรือหนาถัดไป
• เลื่อนนิ้วขึ้นเพื่อดูหนาถัดไป เลื่อนนิ้วลงเพื่อดูหนากอนหนา
• ใช Q หรือ R เพื่อเลือกจํานวนภาพที่แสดง
g [G การตั้งคา] (หนา 115)
• แตะ R หลายๆ ครั้งเพื่อกลับสูการดูภาพแบบเฟรมเดียว

100%

100%

S

การดูภาพ
• แตะภาพเพื่อดูแบบเต็มเฟรม

การเลือกและการปองกันภาพ
ในการดูภาพแบบเฟรมเดียว ใหแตะบนหนาจอเบาๆ เพื่อแสดงเมนูสัมผัส จากนั้น คุณสามารถใช
งานกลองตามที่ตองการโดยแตะไอคอนในเมนูสัมผัส
H

เลือกภาพ คุณสามารถเลือกหลายภาพและลบภาพเปนกลุมได

h

สามารถตั้งคาภาพที่ตองการแบงปนดวยสมารทโฟนได g “การตั้งคาลําดับการโอน
ภาพ (คําสั่งแบงปน)” (หนา 82)

0

ปองกันภาพถาย

• อยาแตะหนาจอดวยเล็บหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ
• ถุงมือหรือแผนปดจอภาพอาจรบกวนการใชงานทัชสกรีน
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4

ฟงกชันเมนู

การใชงานเมนูขั้นพื้นฐาน
เมนูประกอบดวยตัวเลือกการถายภาพและดูภาพที่ไมไดแสดงดวยแผงควบคุมพิเศษ LV ฯลฯ และ
ชวยใหคุณกําหนดการตั้งคาของกลองเพื่อการใชงานที่งายขึ้น
W

ขอกําหนดเบื้องตนและตัวเลือกการถายภาพขั้นพื้นฐาน (หนา 86)

X

ตัวเลือกการถายภาพขั้นสูง (หนา 86)

n

การตั้งคาโหมดภาพเคลื่อนไหว (หนา 100)

q

ตัวเลือกการดูภาพและปรับแตงภาพ (หนา 105)
การกําหนดคาการตั้งคากลอง (หนา 111)
การตั้งคากลอง (เชน วันที่และภาษา) (หนา 109)

1

กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู
ѯєьѬщҕѥѕѓѥё 1

100%

แถบ

1 іѨѯоѶш / ѱўєчдѦўьчѯѠк
ѱўєчѓѥё
2

LN

єѫєєѠкѓѥё
чѧлѧшѠјѯъѯјзѠь
j /Y/

คําแนะนําในการใชงาน
дјѤэ

юѧч

шѤҖкзҕѥ

กดปุม MENU เพื่อยอนกลับ
หนึ่งหนาจอ

กดปุม Q เพื่อยืนยันการตั้งคา

• คําแนะนําจะแสดงขึ้น 2 วินาทีหลังจากที่เลือกตัวเลือก
• กดปุม INFO เพื่อดูหรือซอนคําแนะนํา

2

ใช FG เพื่อเลือกแถบ และกดปุม Q
• แถบกลุมเมนูจะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก G เมนูกําหนดเอง ใช
FG เพื่อเลือกกลุมเมนู และกดปุม Q

ฟงกชันเมนู (การใชงานขั้นพื้นฐาน)

G
d

4

AF/MF

100%

1 A1 K AF
2

A2
A3
B1
B2
C1
C2
D1

ѱўєч
S-AF
S-AF
AEL/AFL
шѤњзҖьўѥ AF
mode1
јѶѠз C-AF
±0
юѧч
AF Limiter
5 /шѤҖкзҕѥзѦѰьѣьѦ
ёѪҕьъѨҕAF ѱђдѤѝ
On2

дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

กลุมเมนู

TH 85

3

เลือกรายการโดยใช FG และกดปุม Q เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่เลือก
ฟงกชัน

การตั้งคาปจจุบัน
จะปรากฏขึ้น

ѯєьѬщҕѥѕѓѥё 2

100%

дјѤэ

4

4

ѯєьѬщҕѥѕѓѥё 2

100%

юѧч
юѧч
юѧч
юѧч

щҕѥѕзіҕѠє
HDR
2
нчѯнѕѰѝкўјѥѕзҕѥ
нчѯнѕзѨѕҙѝѱшь
юҖѠкдѤьдѥіѝѤҕь
/ѯкѨѕэ
щҕѥѕѓѥёзњѥєјѣѯѠѨѕчѝѬк
# RC Mode

1

юѧч
щҕѥѕзіҕѠє
ѯюѧч
HDR
нчѯнѕѰѝкўјѥѕзҕѥ
нчѯнѕзѨѕҙѝѱшь
юҖѠкдѤьдѥіѝѤҕь /ѯкѨѕэ
щҕѥѕѓѥёзњѥєјѣѯѠѨѕчѝѬк
# RC Mode

1

Q

2

юѧч
шѤҖкзҕѥ

дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

ใช FG เพื่อไฮไลทตัวเลือก และกดปุม Q เพื่อเลือก
• กดปุม MENU หลายๆ ครั้งเพื่อออกจากเมนู

ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

• สําหรับการตั้งคาเริ่มตนของแตละตัวเลือก โปรดดูที่ “รายการเมนู” (หนา 165)

การใชเมนูถายภาพ 1/เมนูถายภาพ 2
ѯєьѬщҕѥѕѓѥё 1

100%

1 іѨѯоѶш / ѱўєчдѦўьчѯѠк
ѱўєчѓѥё

2

LN
єѫєєѠкѓѥё
чѧлѧшѠјѯъѯјзѠь
j /Y/

дјѤэ

เมนูถายภาพ 1
W

รีเซ็ต / โหมดกําหนดเอง (หนา 86)
โหมดภาพ (หนา 61, 88)
KK (หนา 55, 88)
มุมมองภาพ (หนา 54)
ดิจิตอลเทเลคอน (หนา 88)
j/Y/i (ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา/
การถายภาพแบบ Time Lapse)
(หนา 46, 54, 89, 90)

юѧч

шѤҖкзҕѥ

เมนูถายภาพ 2
X

ถายครอม (หนา 91)
HDR (หนา 49, 95)
การถายภาพซอน (หนา 95)
Keystone Comp. (หนา 97)
Anti-Shock z/เงียบ [♥] (หนา 98)
ถายภาพความละเอียดสูง (หนา 99)
# RC Mode (หนา 99, 153)

การกลับสูการตั้งคาเริ่มตน (รีเซ็ต)
สามารถคืนคาตางๆ ของกลองกลับสูการตั้งคาเริ่มตนไดโดยงาย

1
2

3

เลือก [รีเซ็ต / โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกดปุม Q
เลือก [รีเซ็ต] และกดปุม Q
• ไฮไลท [รีเซ็ต] และกด I เพื่อเลือกประเภทการรีเซ็ต หาก
ตองการรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด ยกเวนเวลา วันที่ และอื่นๆ
ใหไฮไลท [ทั้งหมด] และกดปุม Q g “รายการเมนู”
(หนา 165)

іѨѯоѶш / ѱўєчдѦўьчѯѠк

100%

іѨѯоѶш
ёѪҖьуѥь
дѦўьчѯюѶьѱўєчдѦўьчѯѠк
ѯјѪѠдлѥдѱўєчдѦўьчѯѠк

เลือก [ใช] และกดปุม Q
дјѤэ
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шѤҖкзҕѥ

юѧч
юѧч

юѧч

การบันทึกการตั้งคาที่ใชงานเปนประจํา (ตั้งคาไปที่โหมดกําหนดเอง
(Custom mode))
การแกไขการตั้งคาแบบกําหนดเอง
สามารถบันทึกการตั้งคากลองปจจุบันไปที่โหมดกําหนดเองสามโหมด (C1 ถึง C3) สามารถเรียกใชการ
ตั้งคาที่บันทึกไวโดยการหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C1, C2 หรือ C3 หรือใช [เลือกจากโหมดกําหนด
เอง]

1

ปรับการตั้งคาเพื่อบันทึก

2
3
4

เลือก [รีเซ็ต / โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกดปุม Q
เลือก [กําหนดเปนโหมดกําหนดเอง] และกด I
เลือกปลายทางที่ตองการ ([โหมดกําหนดเอง C1]–[โหมดกําหนดเอง C3]) และกดปุม
Q
เลือก [ตั้งคา] และกดปุม Q
• เลือก [ตั้งคา] เพื่อบันทึกการตั้งคาปจจุบัน เขียนทับขอมูลการตั้งคาที่ลงทะเบียนไว
• หากตองการยกเลิกการบันทึก ใหเลือก [รีเซ็ต]

• สามารถบันทึกการตั้งคาเปนโหมดกําหนดเอง g “รายการเมนู” (หนา 165)
• มีการตั้งคาไวลวงหนาในโหมดกําหนดเองแตละโหมด การเลือก [ตั้งคาใหม] > [ทั้งหมด] เมื่อรีเซ็ต
การตั้งคากลองจะกลับสูการตั้งคาลวงหนาสําหรับโหมดกําหนดเองแตละโหมด โปรดดู “ตัวเลือก
โหมดกําหนดเองเริ่มตน” สําหรับการตั้งคาเริ่มตน (หนา 175)
การเรียกดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
สามารถเรียกดูการตั้งคาที่บันทึกไปยังแปนหมุนปรับโหมด C1, C2 หรือ C3

1
2
3
4

4
ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

5

• ตั้งแปนหมุนปรับโหมดไปที่ตําแหงอื่นนอกเหนือจากโหมด iAUTO (A), ART หรือภาพ
เคลื่อนไหว (n)

เลือก [รีเซ็ต / โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกดปุม Q
เลือก [เลือกจากโหมดกําหนดเอง] และกด I
เลือก [โหมดกําหนดเอง C1]–[โหมดกําหนดเอง C3] และกดปุม Q
เลือก [ใช] และกดปุม Q

• โหมดถายภาพจะไมถูกนําไปใชหากตั้งคาแปนหมุนปรับโหมดไปที่ P, A, S หรือ M
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ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดภาพ)
คุณสามารถเลือกการปรับคาเฉพาะอยางใหกับ คอนทราสต ความคม และคาอื่น ๆ ในการตั้งคา
[โหมดภาพ] (หนา 61) เปลี่ยนพารามิเตอรตางๆ ซึ่งเก็บไวในเเตละโหมดภาพ

1

เลือก [โหมดภาพ] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกดปุม Q
• กลองจะแสดงโหมดถายภาพที่สามารถใชไดในโหมดถายภาพ
ปจจุบัน

100%

2

LN
єѫєєѠкѓѥё
чѧлѧшѠјѯъѯјзѠь
j/Y /

дјѤэ

4

ѯєьѬщҕѥѕѓѥё 1

1 іѨѯоѶш / ѱўєчдѦўьчѯѠк
ѱўєчѓѥё

2

юѧч

шѤҖкзҕѥ

เลือกตัวเลือกโดยใช FG และกดปุม Q

ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

• กด I เพื่อตั้งคาตัวเลือกโดยละเอียดสําหรับโหมดถายภาพที่เลือกไว ตัวเลือกโดยละเอียดจะไมมีใน
บางโหมดถายภาพ
• การเปลี่ยนแปลงความตางสีไมมีผลที่การตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก [ปกติ]

%

เคล็ดลับ

• คุณสามารถลดจํานวนตัวเลือกโหมดถายภาพที่แสดงในเมนูได
g [ตั้งคาโหมดภาพ] (หนา 115)

คุณภาพของภาพ (KK)
g “การเลือกคุณภาพของภาพ (KK)” (หนา 55)

• คุณสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ JPEG และอัตราสวนการบีบอัดรวมกัน และจํานวนพิกเซล [X]
และ [W] [K ตั้งคา], [จํานวนพิกเซล] g “การตั้งคาการบิบอัด และขนาดของภาพ JPEG”
(หนา 131)

ดิจิตอลซูม (ดิจิตอลเทเลคอน)
ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอรใชสําหรับการซูมไกลกวาอัตราซูมปจจุบัน กลองจะบันทึกการครอบตัด
ตรงกึ่งกลาง วัตถุมีขนาดใหญเกือบสองเทา

1
2

เลือก [เปด] สําหรับ [ดิจิตอลเทเลคอน] ใน W เมนูถายภาพ 1
ภาพในจอภาพจะขยายใหญขึ้นสองเทา
• วัตถุจะถูกบันทึกตามที่ปรากฏในจอภาพ

• ไมสามารถใชฟงกชันนี้ในการถายภาพชดเชยแสงหลายคา
• ฟงกชันนี้ไมสามารถใชไดเมื่อขอมูลของ [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว] แสดงบนหนาจอในโหมดภาพ
เคลื่อนไหว
• ฟงกชันนี้ใชไมไดเมื่อกําหนด [ภาพยนตร 6] ไปยังปุมที่มี [n ฟงกชันปุม]
• เมื่อแสดงภาพ RAW บริเวณที่มองเห็นไดในจอภาพจะระบุดวยกรอบ
• เปา AF จะลดลง
• H จะปรากฏบนจอภาพ
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การตั้งคาตั้งเวลาถายแบบกําหนดเอง (j/Y)
คุณสามารถปรับแตงการทํางานของระบบตั้งเวลาถายภาพได

1

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

ѯєьѬщҕѥѕѓѥё 1

100%

1 іѨѯоѶш / ѱўєчдѦўьчѯѠк
ѱўєчѓѥё
2
єѫєєѠкѓѥё
чѧлѧшѠјѯъѯјзѠь
j/Y /
дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

เลือก [j/Y] และกด I
เลือก [YC] (กําหนดเอง) และกด I
ใช FG เพื่อเลือกรายการ และกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคา และกดปุม Q

เฟรม

กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถาย

Y ตั้งเวลาถาย

กําหนดระยะเวลาหลังกดปุมชัตเตอรจนกระทั่งถายภาพ

ชวงเวลา

กําหนดชวงเวลาถายภาพของเฟรมที่สองและเฟรมตอๆ มา

ออโตโฟกัสทุกเฟรม

กําหนดวาจะโฟกัสอัตโนมัติกอนถายภาพดวยระบบตั้งเวลาหรือไม

4
ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

2
3
4

LN
юѧч
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การถายภาพโดยอัตโนมัติดวยชวงเวลาคงที่ (i การถายภาพแบบ Time
Lapse)
คุณสามารถตั้งคาใหกลองถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่กําหนดไว นอกจากนี้ ยังสามารถ
บันทึกเฟรมที่ถายเปนภาพเคลื่อนไหวชุดเดียว การตั้งคานี้สามารถใชไดในโหมด P/A/S/M
เทานั้น

1

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

100%

ѯєьѬщҕѥѕѓѥё 1

1 іѨѯоѶш / ѱўєчдѦўьчѯѠк
ѱўєчѓѥё
2

LN

єѫєєѠкѓѥё
чѧлѧшѠјѯъѯјзѠь
j/Y /

4

дјѤэ

ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

2
3
4

юѧч

шѤҖкзҕѥ

เลือก [ระยะเวลาตอภาพ/Time Lapse] และกด I
เลือก [เปด] และกดปุม I
ปรับการตั้งคาตอไปนี้แลวกดปุม Q

เฟรม

กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถาย

เวลารอเริ่มตน

กําหนดระยะเวลารอกอนที่จะเริ่มถายภาพ

ชวงเวลา

กําหนดชวงเวลาระหวางการถายแตละภาพกอนเริ่มถายภาพ

ภาพยนตร Time
Lapse

กําหนดรูปแบบการบันทึกของลําดับเฟรม
[ปด]: บันทึกแตละเฟรมเปนภาพนิ่ง
[เปด]: บันทึกแตละเฟรมเปนภาพนิ่ง และสรางภาพเคลื่อนไหวเดียวจาก
ลําดับเฟรม

ตั้งคาภาพยนตร

[ขนาดภาพเคลื่อนไหว]: เลือกขนาดสําหรับภาพเคลื่อนไหวคั่นเวลา
[จํานวนเฟรม]: เลือกจํานวนเฟรมสําหรับภาพเคลื่อนไหวคั่นเวลา

5

ถายภาพ

• กลองจะถายภาพแมวาภาพไมอยูในโฟกัสหลังการโฟกัสอัตโนมัติ หากตองการแกไขตําแหนงโฟกัส
ใหถายภาพในโหมด MF
• [ดูภาพบันทึก] (หนา 109) ทํางานเปนเวลา 0.5 วินาที
• หากระยะเวลากอนถายภาพหรือชวงเวลาถายภาพ อยางใดอยางหนึ่ง ถูกตั้งคาไปที่ 1 นาที 31 วินาที
ขึ้นไป จอภาพและตัวกลองจะปดสวิตชหลังจากผานไป 1 นาที กลองจะเปดสวิตชโดยอัตโนมัติอีก
ครั้ง 10 วินาทีกอนถายภาพ เมื่อจอภาพดับลง ใหกดปุมชัตเตอรเพื่อเปดจอภาพอีกครั้ง
• หากตั้ง AF โหมด (หนา 43, 51) ไปที่ [C-AF] หรือ [C-AF+TR] การโฟกัสจะเปลี่ยนเปน [S-AF]
โดยอัตโนมัติ
• ระบบสัมผัสถูกปดใชงานระหวางการถายภาพแบบ Time Lapse
• ไมสามารถใชฟงกชันนี้กับการถายภาพ HDR
• ไมสามารถรวมการถายภาพแบบ Time Lapse เขากับการถายครอม ชดเชยแสงหลายคา และการถาย
ภาพโดยเปดหนากลองนาน กําหนดเวลา หรือคอมโพสิตได
• แฟลชจะไมทํางานหากระยะเวลาชารจแฟลชนานกวาชวงเวลาระหวางการถายภาพแตละภาพ
• หากกลองปดสวิตชโดยอัตโนมัติในชวงเวลาระหวางการถายภาพแตละภาพ กลองจะเปดสวิตชกอนที่
จะถายภาพตอไป
• หากภาพนิ่งภาพใดภาพหนึ่งไมไดรับการบันทึกอยางถูกตอง จะไมมีการสรางภาพเคลื่อนไหวคั่นเวลา
• หากพื้นที่ในการดมีไมเพียงพอ กลองจะไมบันทึกภาพเคลื่อนไหวคั่นเวลา
• การถายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิกหากมีการใชงานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:
ปุมหมุนปรับโหมด, ปุม MENU, ปุม q, ปุมปลดเลนส หรือเชื่อมตอสาย USB
• หากปดสวิตชกลอง การถายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิก
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• หากแบตเตอรี่มีประจุเหลืออยูไมเพียงพอ การถายภาพอาจยุติลงกลางคัน ตรวจสอบวาชารจแบตเตอรี่
มาเพียงพอแลวกอนเริ่มถายภาพ
• คุณอาจไมสามารถดูภาพเคลื่อนไหว [4K] บนคอมพิวเตอรได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของระบบ
คอมพิวเตอรของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดที่เว็บไซตของ OLYMPUS

การถายภาพตอเนื่องเปนชุดดวยการตั้งคาที่ตางกัน (ถายครอม)
“ถายครอม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโดยอัตโนมัติในระหวางการถายภาพตอเนื่องเปน
ชุด หรือลําดับภาพตอเนื่องเพื่อ “ครอม” คาปจจุบัน คุณสามารถจัดเก็บการตั้งคาถายครอมและปด
การถายครอม

1

เลือก [ถายครอม] ใน X เมนูถายภาพ 2 และกดปุม Q

ѯєьѬщҕѥѕѓѥё 2

100%

หลังเลือก [เปด] ใหกด I และเลือกประเภทการถาย
ครอม
• เมื่อเลือกการถายครอม t จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

щҕѥѕзіҕѠє

100%

AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT

3f 1.0EV
A-- G------

дјѤэ

3

юѧч
шѤҖкзҕѥ

шѤҖкзҕѥ

กด I เลือกการตั้งคาสําหรับตัวแปรตางๆ เชน จํานวนภาพที่ถาย แลวกดปุม Q
• กดปุม Q ซํ้าๆ จนกระทั่งกลับมาที่หนาจอในขั้นตอนที่ 1
• หากเลือก [ปด] ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งคาถายครอมจะถูกบันทึกไว และคุณสามารถถายภาพได
ตามปกติ

4
ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

дјѤэ

2

юѧч
юѧч
юѧч
юѧч

щҕѥѕзіҕѠє
HDR
2
нчѯнѕѰѝкўјѥѕзҕѥ
нчѯнѕзѨѕҙѝѱшь
юҖѠкдѤьдѥіѝѤҕь
/ѯкѨѕэ
щҕѥѕѓѥёзњѥєјѣѯѠѨѕчѝѬк
# RC Mode

1

• ไมสามารถรวมการถายภาพครอมกับ HDR, การถายภาพตั้งเวลาแบบชวงเวลา, การปรับดิจิตอล, การ
ถายภาพชดเชยแสงหลายคา หรือถายภาพความละเอียดสูง
• ไมสามารถถายครอมได หากมีเนื้อที่วางในการดหนวยความจําของกลองไมเพียงพอสําหรับจํานวน
เฟรมที่เลือก

%

เคล็ดลับ

• หากเปลี่ยนเมนูกําหนดเอง [เปลี่ยน v ฟงกชัน] (หนา 113) เปน [เปด] การตั้งคาถายครอมจะ
สามารถใชไดดวยการทํางานของปุม ตั้งคันปรับ Fn ไปที่ตําแหนง 2 และหมุนปุมหมุนขณะที่กดปุม
jYHDR คุณสามารถเลือกประเภทการถายครอมดวยปุมหมุนดานหนา และจํานวนภาพที่ถายดวย
ปุมหมุนดานหลัง หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งคา คุณสามารถสลับระหวางการถายครอมและการถายปกติ
โดยกดปุม jYHDR
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AE BKT (ถายครอม AE)
กลองจะเปลี่ยนคารับแสงของแตละภาพที่ถาย คุณสามารถเลือกการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจาก
0.3 EV, 0.7 EV และ 1.0 EV ในโหมดถายภาพแบบเฟรมเดียว กลองจะถายหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุม
ชัตเตอรลงจนสุด ขณะที่ในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายภาพตอไปเรื่อยๆ ตามลําดับตอไปนี้ ขณะ
ที่กดปุมชัตเตอรลงจนสุด: ไมมีการเปลี่ยน ลบ บวก จํานวนภาพที่ถาย: 2, 3, 5, หรือ 7

4

• ไฟแสดงสถานะ t จะเปลี่ยนเปนสีเขียวระหวางการถายครอม
• กลองจะปรับคารับแสงโดยเปลี่ยนรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร
(โหมด P) ความเร็วชัตเตอร (โหมด A และ M) หรือรูรับ
แสง (โหมด S) หากเลือก [ทั้งหมด] สําหรับ [ISO อัตโนมัติ]
(หนา 117) ในโหมด M และเลือก [AUTO] สําหรับ [ISO]
(หนา 42, 51) กลองจะปรับคารับแสงตามความไวแสง ISO
• กลองถายครอมคาที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับการชดเชยแสง
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจะเปลี่ยนแปลงตามคาที่เลือกไว
สําหรับ [ระดับคา EV] g [ระดับคา EV] (หนา 117)
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ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

WB BKT (ถายครอม WB)
กลองจะสรางภาพสามภาพที่มีสมดุลแสงขาวตางกันโดยอัตโนมัติ (ปรับตามทิศทางสีที่ระบุ) จากภาพที่
ถายครั้งเดียว โดยเริ่มจากคาสมดุลแสงขาวที่เลือกไวในปจจุบัน ถายครอม WB สามารถใชไดในโหมด
P, A, S และ M
• สมดุลแสงขาวอาจแตกตางกัน 2, 4 หรือ 6 สเต็ปในแตละแกน A – B
(สีแดง– สีฟา) และ G – M (สีเขียว – สีมวงแดง)
• กลองถายครอมคาที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับการชดเชยสมดุลแสง
ขาว

WB BKT

100%

A-B

G-M

3f 4Step

3f 4Step

дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

FL BKT (ถายครอม FL)
กลองจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงแฟลชในภาพสามภาพที่ถาย (ไมมีการเปลี่ยนในภาพแรก เปนลบในภาพ
ที่สอง และเปนบวกในภาพที่สาม) ในการถายภาพแบบเฟรมเดียว กลองจะถายหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุม
ชัตเตอร ในการถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายทุกภาพขณะที่กดปุมชัตเตอร
• ไฟแสดงสถานะ t จะเปลี่ยนเปนสีเขียวระหวางการถายครอม
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจะเปลี่ยนแปลงตามคาที่เลือกไว
สําหรับ [ระดับคา EV] g [ระดับคา EV] (หนา 117)

щҕѥѕзіҕѠє

100%

AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT
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ISO BKT (ถายครอม ISO)
กลองจะเปลี่ยนแปลงความไวแสงในภาพสามภาพที่ถายขณะกําหนดความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสงคงที่
คุณสามารถเลือกการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจาก 0.3 EV, 0.7 EV และ 1.0 EV ทุกครั้งที่กดปุมชัตเตอร
กลองจะถายสามเฟรมดวยความไวแสงที่ตั้งคาไว (หรือใชการตั้งคาความไวแสงที่ดีที่สุดหากเลือกความ
ไวแสงอัตโนมัติ) เมื่อถายภาพแรก การเปลี่ยนแปลงเปนลบในภาพที่สอง และการเปลี่ยนแปลงเปนบวก
ในภาพที่สาม
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจะไมเปลี่ยนแปลงตามคาที่เลือก
ไวสําหรับ [ระดับ ISO] g [ระดับ ISO] (หนา 117)
• กลองจะถายครอมโดยไมคํานึงถึงขีดจํากัดบนที่ตั้งคาไวดวย [เซ็ท
ISO อัตโนมัติ] g [เซ็ท ISO อัตโนมัติ] (หนา 117)
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ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

ART BKT (ถายครอม ART)
ทุกครั้งที่ลั่นชัตเตอร กลองจะบันทึกภาพหลายภาพ โดยแตละภาพ
จะมีการตั้งคาอารทฟลเตอรตางกัน คุณสามารถเปดหรือปดถายครอม
อารทฟลเตอรแยกกันสําหรับโหมดถายภาพแตละโหมด
• การบันทึกอาจใชเวลาครูหนึ่ง
• ART BKT ไมสามารถใชรวมกับ WB BKT หรือ ISO BKT

шѤҖкзҕѥ
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ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

Focus BKT (การถายครอมโฟกัส)
ถายภาพชุดดวยตําแหนงโฟกัสที่ตางกัน โฟกัสเคลื่อนยายไปไกลขึ้น
อยางตอเนื่องจากตําแหนงโฟกัสเริ่มตน เลือกจํานวนของภาพถายโดย
ใช [กําหนดจํานวนภาพ] และเปลี่ยนระยะโฟกัสโดยใช [กําหนดสวน
ตางโฟกัส] เลือกคาที่นอยกวาสําหรับ [กําหนดสวนตางโฟกัส] เพื่อ
เปลี่ยนระยะโฟกัสใหแคบลง เมื่อคาเยอะขึ้นจะทําใหกวางขึ้นเชนกัน
หากกําลังใชแฟลชอื่นที่ไมใชชุดแฟลชเฉพาะ คุณสามารถระบุเวลาที่ใช
ในการชารจโดยการใชตัวเลือก [#เวลาชารจ]
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดและปลอยทันที การถายภาพจะดําเนินตอไป
จนกระทั่งถายภาพครบตามจํานวนที่เลือกไวแลว หรือจนกวาจะกดปุม
ชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง
• การถายครอมโฟกัสจะไมสามารถใชไดกับเลนสมาตรฐาน FourThirds
• การถายครอมโฟกัสสิ้นสุดลง หากมีการปรับซูมหรือโฟกัสระหวาง
การถายภาพ
• การถายภาพสิ้นสุดลงเมื่อโฟกัสไปถึงจุดอนันต
• กลองจะถายภาพโดยใชการถายครอมโฟกัสในโหมดเงียบ
• สําหรับการใชแฟลช ใหเลือก [อนุญาต] สําหรับ [การตั้งคาโหมด
ไมมีเสียง[♥]] > [โหมดแฟลช]
g [การตั้งคาโหมดไมมีเสียง [♥]] (หนา 98)
• ไมสามารถรวมการถายครอมโฟกัสกับการถายภาพครอมรูปแบบอื่นๆ
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Focus BKT (โฟกัสซอน)
ตําแหนงโฟกัสจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อถายภาพ 8 ภาพ ซึ่งประกอบเปนภาพ JPEG เดียวที่อยูในโฟกัส
ตลอดเวลาจากพื้นหนาไปยังพื้นหลัง
• ตําแหนงโฟกัสจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามจุดกึ่งกลางของตําแหนง
โฟกัส และมีการถายภาพ 8 เฟรมในการถายภาพครั้งเดียว
• หากการประกอบภาพลมเหลว จะไมมีการบันทึกภาพ
• โฟกัสสแต็คสิ้นสุดลง หากมีการปรับซูมหรือโฟกัสระหวางการถาย
ภาพ
• มุมภาพที่ประกอบแคบกวาภาพตนฉบับ

Focus BKT

100%

ѱђдѤѝоҖѠь
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• โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับเลนสที่สามารถใชกับ [โฟกัสซอน] ไดบนเว็บไซตของ OLYMPUS
• ไมสามารถรวมโฟกัสสแต็คกับการถายภาพครอมรูปแบบอื่นๆ
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การถายภาพ HDR (ชวงไดนามิกสูง)
คุณสามารถถายภาพ HDR (ชวงไดนามิกสูง)
g “การถายภาพ HDR (ชวงไดนามิกสูง)” (หนา 49)

1

เลือก [HDR] ใน X เมนูถายภาพ 2 และกดปุม Q
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เลือกชนิดการถายภาพ HDR และกดปุม Q
ถายภาพ

ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

2
3
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• เมื่อกดปุมชัตเตอร กลองจะถายภาพตามจํานวนภาพที่กําหนดไวโดยอัตโนมัติ

ถายภาพโดยเปดรับแสงหลายครั้งในหนึ่งภาพ (ถายภาพซอน)
บันทึกชดเชยแสงหลายคาในภาพเดียวโดยใชตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับคุณภาพของ
ภาพ

1
2

เลือก [การถายภาพซอน] ใน X เมนูถายภาพ 2 และกดปุม Q
ใช FG เพื่อเลือกรายการ และกด I

ѯђіє
зҕѥѠѤшѱьєѤш
ѓѥёоҖѠь

• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคา และกดปุม Q

เฟรม

เลือก [2f]

คาอัตโนมัติ

เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] ความสวางของแตละเฟรมจะ
ถูกตั้งคาไวที่ 1/2 และจะมีการซอนภาพ เมื่อตั้งคา
ไปที่ [ปด] จะมีการซอนภาพดวยความสวางเดิมของ
แตละเฟรม

ภาพซอน

เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] สามารถซอนภาพ RAW ที่
บันทึกบนการดดวยชดเชยแสงหลายคา จํานวนภาพ
ที่ถายคือหนึ่งภาพ บันทึกภาพเปนภาพแยกตางหาก

нчѯнѕѰѝкўјѥѕзҕѥ
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100%

ISO

400

• a จะแสดงขึ้นบนจอภาพขณะที่ใชการชดเชยแสงหลายคา
P

3

250 F5.6 0.0

1:02:03

38

ถายภาพ
• a จะแสดงขึ้นเปนสีเขียวขณะที่การถายภาพเริ่มขึ้น
• กด  เพื่อลบภาพสุดทายที่ถาย
• ภาพกอนหนาจะถูกวางซอนบนจอภาพเปนตัวชี้นําสําหรับการวางเฟรมภาพถายตอไป

TH 95

4
ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)
96 TH

• กลองจะไมเขาสูโหมดพักกลอง ขณะที่ใชการชดเชยแสงหลายคา
• ภาพที่ถายดวยกลองอื่นไมสามารถรวมอยูในชดเชยแสงหลายคา
• เมื่อตั้งคา [ภาพซอน] ไปที่ [เปด] ภาพที่แสดงขึ้นเมื่อเลือกภาพ RAW จะถูกสรางขึ้นดวยการตั้งคา
ขณะถายภาพ
• หากตองการตั้งคาฟงกชันถายภาพ ใหยกเลิกการถายภาพชดเชยแสงหลายคากอน ฟงกชันบางอยาง
ไมสามารถตั้งคาได
• การชดเชยแสงหลายคาจะถูกยกเลิกจากภาพแรกโดยอัตโนมัติในสถานการณตอไปนี้
เมื่อปดสวิตชกลอง เมื่อกดปุม q เมื่อกดปุม MENU เมื่อตั้งโหมดถายภาพไวที่โหมดอื่นนอก
เหนือจาก P, A, S, M เมื่อแบตเตอรี่หมด หรือเมื่อเชื่อมตอสายใดๆ กับกลอง
• เมื่อเลือกภาพ RAW โดยใช [ภาพซอน] ภาพ JPEG สําหรับภาพที่บันทึกเปน RAW+JPEG จะแสดง
ขึ้น
• การถายภาพซอนไมสามารถใชงานรวมกับบางฟงกชัน เชน การถายครอม

%

เคล็ดลับ

• หากตองการซอนภาพตั้งแต 3 เฟรมขึ้นไป: เลือก RAW สําหรับ [K] และใชตัวเลือก [ภาพซอน]
เพื่อทําการชดเชยแสงหลายคาซํ้าๆ กัน
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซอนภาพ RAW: g “ภาพซอน” (หนา 107)

ปรับรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูหรือควบคุมทัศนมิติของภาพ (ฟงกชั่น
Keystone Comp.)
ใชการแกไขคียสโตนสําหรับภาพที่ถายจากดานลางของตึกสูง หรือแกไขผลของทัศนมิติ
(Perspective) การตั้งคานี้สามารถใชไดในโหมด P/A/S/M เทานั้น

1

เลือก [เปด] สําหรับ [Keystone Comp.] ใน X เมนูถาย
ภาพ 2

P

ปรับเอฟเฟคในการแสดงผลและใสกรอบภาพ

3

ถายภาพ

250 F5.6

• ใชแปนหมุนดานหนาและแปนหมุนดานหลังสําหรับการแกไขคียสโตน
• ใช FGHI เพื่อเลือกพื้นที่ที่จะบันทึก ไมสามารถเปลี่ยนพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนของการ
แกไข
• กดปุม Q คางไวเพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
• หากตองการปรับคารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร และตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ ขณะที่การชดเชย
คียสโตนกําลังสงผลอยู ใหกดปุม INFO เพื่อดูการแสดงผลอื่นนอกเหนือจากการปรับชดเชย
คียสโตน หากตองการกลับสูชดเชยคียสโตน ใหกดปุม INFO กระทั่งการปรับชดเชยคียสโตน
ปรากฏขึ้น
• เมื่อทําการแกไขหลายครั้ง อาจเกิดสิ่งตอไปนี้
- ภาพจะดูหยาบ
- อัตราสวนการขยายสําหรับการตัดขอบภาพจะใหญขึ้น
- ตําแหนงที่ตัดจะไมสามารถเลื่อนได

4
ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

2

18 mm

100%

• หากตองการยุดิการปรับทัศนมิติของภาพ ใหเลือก [ปด] สําหรับ [Keystone Comp.] ใน X เมนู
ถายภาพ 2

• เมื่อกําหนด [D (Keystone Comp.)] (หนา 68) ใหกับปุมโดยใช ฟงกชันปุม ใหกดปุมที่เลือกคางไว
เพื่อสิ้นสุดการแกไขคียสโตน
• ภาพจะบันทึกเปนรูปแบบ RAW + JPEG เมื่อเลือก [RAW] สําหรับคุณภาพของภาพ
• อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการกับเลนส Converter
• เปา AF บางตําแหนง อาจอยูนอกพื้นที่การแสดงผล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนของการแกไข ไอคอน (g,
h, i หรือ j) จะแสดงเมื่อกลองโฟกัสไปที่เปา AF นอกพื้นที่การแสดงผล
• ขณะใชการชดเชยคียสโตนจะไมสามารถดําเนินการตอไปนี้:
การถายภาพ Live BULB/Live TIME/คอมโพสิต, ถายภาพตอเนื่อง, ถายครอม, HDR, การถาย
ภาพซอน, ดิจิตอลเทเลคอน, ภาพเคลื่อนไหว, โหมดโฟกัสอัตโนมัติ [C-AF] และ [C-AF+TR],
[อี-พอรตเทรต] และโหมดถายภาพ ART, ตั้งเวลาถายแบบกําหนดเอง, ถายภาพความละเอียดสูง
• หากเลือกระยะโฟกัสสําหรับ [ปองกันภาพสั่น] หรือกําลังใชเลนสที่มีขอมูลเลนสพรอม จะมีการปรับ
แตงแกไขทันที เวนแตเมื่อใชเลนสของระบบ Micro Four Thirds หรือ Four Thirds ใหเลือกความ
ยาวโฟกัสโดยใชตัวเลือก [ปองกันภาพสั่น] (หนา 53)
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ตั้งคาการถายภาพดวยโหมด Anti-Shock/เงียบ (Anti-Shock z/
เงียบ [♥])
การตั้งคาการถายภาพแบบปองกันการสั่น/เงียบ ชวยใหสามารถเลือกการถายภาพแบบปองกันการ
สั่นหรือแบบเงียบเมื่อใชการถายภาพตอเนื่องหรือตั้งเวลา (หนา 46)

1
2

เลือก [Anti-Shock z/เงียบ [♥]] ใน X เมนูถายภาพ 2 และกดปุม Q
ใช FG เพื่อเลือกรายการ และกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคา และกดปุม Q

Anti-Shock z

กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอร
เมื่อถายภาพในโหมดปองกันการสั่น หากกําหนดชวงเวลา รายการที่มี
เครื่องหมาย z จะแสดงขึ้นเปนตัวเลือกสําหรับโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้ง
เวลา เมื่อไมใชการถายภาพแบบปองกันการสั่น ใหตั้งคาไปที่ [ปด] ใชโหมด
นี้เพื่อยับยั้งการสั่นเล็กนอยที่เกิดจากการทํางานของชัตเตอร โหมดปองกัน
การสั่นสามารถใชไดทั้งในโหมดถายภาพตอเนื่องและตั้งเวลา (หนา 46)

เงียบ [♥]

กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพในโหมดเงียบ หากกําหนดชวงเวลา รายการที่มี ♥ จะแสดงขึ้นเปน
ตัวเลือกสําหรับโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการถายภาพแบบ
เงียบ ใหตั้งคาไปที่ [ปด]

ลดเสียง [♥]

ตั้งไปที่ [อัตโนมัติ] เพื่อลดจุดรบกวนในการถายภาพโดยเปดรับแสงนานเมื่อ
ใชโหมดถายภาพแบบเงียบ ในระหวางการลดจุดรบกวนอาจไดยินเสียงการ
ทํางานของชัตเตอร

การตั้งคาโหมดไมมี
เสียง [♥]

เลือก [อนุญาต] หรือ [ไมอนุญาต] สําหรับแตละ [8], [ไฟชวย AF] และ
[โหมดแฟลช]
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การตั้งคาการถายภาพความละเอียดสูง (ถายภาพความละเอียดสูง)
หากระบุการตั้งคาสําหรับ [ถายภาพความละเอียดสูง] จะสามารถเปดใชงานการถายภาพความ
ละเอียดสูงไดโดยเลือก h จากตัวเลือกสําหรับโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา (หนา 46)

1
2

เลือก [ถายภาพความละเอียดสูง] ใน X เมนูถายภาพ 2 และกดปุม Q
ใช FG เพื่อเลือกรายการ และกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคา และกดปุม Q

ถายภาพความ
ละเอียดสูง

กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพในโหมดถายภาพความละเอียดสูง หากกําหนดชวงเวลา h จะ
แสดงขึ้นเปนตัวเลือกสําหรับโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการ
ถายภาพความละเอียดสูง ใหตั้งคาไปที่ [ปด]

#เวลาชารจ

กําหนดเวลาชารจสําหรับแฟลชอื่นที่ไมใชแฟลชเฉพาะ

การถายภาพดวยแฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสาย
การถายภาพดวยแฟลชไรสายสามารถทําไดโดยใชชุดแฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสายที่ใหมา
ดวย g “การถายภาพโดยใชแฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสาย” (หนา 153)

ฟงกชันเมนู (เมนูถายภาพ)

• กลองจะถายภาพความละเอียดสูงดวยชัตเตอรอิเล็กทรอนิกส
• g “การใชงานแฟลช (การถายภาพโดยใชแฟลช)” (หนา 57)
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การใชเมนูวิดีโอ
ฟงกชันการบันทึกภาพเคลื่อนไหวมีการตั้งคาในเมนูวิดีโอ

ѯєьѬњѧчѨѱѠ

100%

1
2

n
n
n
n
n

ѱўєч
дѥішѤҖкзҕѥеҖѠєѬјлѦѯёѥѣ
дѥішѤҖкзҕѥ AF/IS
юѫҕє/ѰюҖьўєѫь/зѤьюіѤэ
дѥішѤҖкзҕѥдѥіѰѝчкяј
ѓѥёѯзјѪҕѠьѳўњR
n ѝѤррѥцѠѠд HDMI

дјѤэ

ตัวเลือก

4
ฟงกชันเมนู (เมนูวิดีโอ)
100 TH

คําอธิบาย

P

шѤҖкзҕѥ

g

n โหมด

เลือกโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว

102

n การตั้งคาขอมูล
จําเพาะ

ตั้งคาคุณภาพของภาพสําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
[nK]: ตั้งคาการรวมกันระหวางขนาดคุณภาพของภาพและ
อัตราบิต
[n ฟลเตอรนอยส]: เลือกระดับการลดจุดรบกวนสําหรับการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีความไวแสงสูง
[n โหมดภาพ]: บันทึกในโหมดถายภาพที่เหมาะสําหรับการ
แกไขเมื่อตั้งคาไปที่ [เปด]

102

n การตั้งคา AF/IS

[n AF โหมด]: เลือก AF โหมดสําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
43, 51,
[n ปองกันภาพสั่น]: ตั้งคาปองกันภาพสั่นสําหรับการบันทึกภาพ
53
เคลื่อนไหว

n ปุม/แปนหมุน/
คันปรับ

ตั้งคาฟงกชันของปุม ปุมหมุน และคันปรับสําหรับโหมดภาพ
เคลื่อนไหว
[n ฟงกชันปุม]: ตั้งคาฟงกชันของปุมสําหรับโหมดภาพ
เคลื่อนไหว
[n ปรับฟงกชัน]: ตั้งคาฟงกชันของปุมหมุนดานหนาและปุมหมุน
ดานหลังสําหรับโหมดภาพเคลื่อนไหว หากกําหนด [คาแสง F]
ใหกับปุมหมุนดานหนาหรือดานหลัง สามารถปรับการชดเชยแสง
ไดถึง ±3 EV (เลือกระดับขั้น 1/2 และ 1 EV ได)
[n ฟงกชันคันปรับ Fn]: ตั้งคาฟงกชันที่จะสลับดวยคันปรับ Fn
ในโหมดภาพเคลื่อนไหว
คันปรับ Fn จะสลับเปนฟงกชันที่ตั้งคาดวย [n ปรับฟงกชัน]
เมื่อตั้งคาเปน [mode1] หากเลือก [mode2] และกด I คุณ
สามารถเลือกฟงกชันที่จะสลับดวยคันปรับ Fn จาก AF โหมด,
5 (การตั้งคาเปา AF) และ 6 (AF พื้นที่) การตั้งคา
นี้ไมมีผลเมื่อเลือก [mode3] สําหรับ [K ฟงกชันคันปรับ Fn]
(หนา 113) หรือเมื่อเลือก [เปด/ปด 1] หรือ [เปด/ปด 2] สําหรับ
[คันปรับ Fn/สวิตชเปด/ปด] (หนา 113)
[n ฟงกชันชัตเตอร]: ตั้งคาฟงกชันปุมชัตเตอรสําหรับโหมดภาพ
เคลื่อนไหว
เมื่อตั้งคาไปที่ [w] การกดปุมชัตเตอรจะเริ่มโฟกัสอัตโนมัติ ไม
สามารถถายภาพนิ่ง เมื่อตั้งคาไปที่ [R REC] สามารถเริ่มหรือ
หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยกดปุมชัตเตอรลงจนสุด ปุม R
ไมสามารถใชสําหรับการเริ่มและหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ดวยการตั้งคานี้
[n ความเร็วซูม อิเล็กทรอนิกส]: ตั้งคาความเร็วในการซูมสําหรับ
การใชงานเลนสเพาเวอรซูมดวยแหวนปรับซูม

—

ตัวเลือก
n การตั้งคาการ
แสดงผล

g

—

ภาพเคลื่อนไหว K

เสียงจะไมมีการบันทึกในภาพเคลื่อนไหวเมื่อตั้งคาไปที่ [ปด]

n สัญญาณออก
HDMI

ตั้งคาสัญญาณออกสําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองที่
เชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกผาน HDMI
[โหมดสัญญาณออก]: ตั้งคาโหมดสัญญาณออกวิดีโอ เมื่อตั้งคา
ไปที่ [โหมดแสดงผล] กลองจะสงสัญญาณภาพและขอมูลกลอง
ออกไป ขอมูลกลองจะไมแสดงบนหนาจอกลอง
เมื่อตั้งคาไปที่ [โหมดบันทึก] กลองจะสงสัญญาณภาพเทานั้น
ขอมูลกลองจะแสดงบนหนาจอกลอง
[REC Bit]: หากตั้งคาไปที่ [เปด] กลองจะสง REC trigger ไปยัง
อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอ
[รหัสเวลา]: หากตั้งคาไปที่ [เปด] กลองจะสงรหัสเวลาไปยัง
อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอ
• อุปกรณภายนอกที่ใชรหัสเวลาเปน REC trigger อาจหยุดการ
บันทึกในกรณีตอไปนี้
- เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ART ฯลฯ ขณะที่กลองกําลัง
ประมวลผลขอมูลจํานวนมาก
- เมื่อสลับการแสดงผลระหวางจอภาพและชองมองภาพ
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คําอธิบาย
[n /ตั้งคาควบคุม]: ตั้งคาวาจะแสดง Live Control (หนา 126)
และ Live SCP (หนา 50) หรือไมในโหมดภาพเคลื่อนไหว สําหรับ
การตั้งคาเพื่อไมใหแสดง ใหเลือกรายการ และกดปุม Q เพื่อลาง
เครื่องหมายออก
[n การตั้งคาขอมูล]: กําหนดขอมูลที่จะแสดงบนหนาจอบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว สําหรับการตั้งคาเพื่อไมใหแสดง ใหเลือกรายการ
และกดปุม Q เพื่อลางเครื่องหมายออก
[การตั้งคารหัสเวลา]: ตั้งรหัสเวลาที่จะบันทึกสําหรับโหมดภาพ
เคลื่อนไหว
ตั้ง [โหมดรหัสเวลา] ไปที่ [ลดเฟรม] เพื่อบันทึกรหัสเวลาที่แกไข
ขอผิดพลาดเกี่ยวกับเวลาบันทึก และไปที่ [ไมลดเฟรม] (ไมใช
ดรอปเฟรม) เพื่อบันทึกรหัสเวลาที่ไมไดแกไข
ตั้ง [นับ] ไปที่ [นับเมื่อบันทึก] เพื่อใชรหัสเวลาระหวางการบันทึก
เทานั้น และไปที่ [นับตลอด] เพื่อใชรหัสเวลาตลอดรวมทั้งเมื่อ
หยุดการบันทึกและเมื่อปดสวิตชกลอง
ใน [เวลาเริ่ม] ใหตั้งเวลาเริ่มของรหัสเวลา ตั้ง [เวลาปจจุบัน] เพื่อ
กําหนดรหัสเวลาสําหรับเฟรมปจจุบันเปน 00 หากตองการตั้งเปน
00:00:00:00 ใหเลือก [รีเซ็ต] คุณสามารถตั้งรหัสเวลาโดยใช
[ปอนเอง] ไดดวย ไมสามารถบันทึกรหัสเวลาใน Motion JPEG
(H)
[8 รูปแบบการแสดงผล]: ตั้งคาการแสดงระดับแบตเตอรี่ (“%”
หรือ “นาที”) ในโหมดภาพเคลื่อนไหวและระหวางการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว

—
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การเพิ่มเอฟเฟคในภาพเคลื่อนไหว
คุณสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวที่ใชประโยชนจากเอฟเฟคที่มีอยูในโหมดถายภาพนิ่ง

1
2

4

เลือก [n โหมด] ใน n เมนูวิดีโอ และกดปุม Q
ใช FG เพื่อเลือกตัวเลือก และกดปุม Q

ฟงกชันเมนู (เมนูวิดีโอ)

P

กลองจะตั้งคารูรับแสงที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติตามความสวางของวัตถุ
ใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือปุมหมุนดานหลัง (o) เพื่อปรับชดเชยแสง

A

การแสดงฉากหลังจะเปลี่ยนโดยการตั้งคารูรับแสง
ใชปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อปรับชดเชยแสง และปุมหมุนดานหลัง (o) เพื่อปรับคารูรับแสง

S

ความเร็วชัตเตอรจะสงผลตอวิธีที่วัตถุปรากฏขึ้น ใชปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อปรับชดเชยแสง
และปุมหมุนดานหลัง (o) เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร
สามารถตั้งคาความเร็วชัตเตอรตั้งแต 1/24 วินาทีถึง 1/8000 วินาที

M

คุณสามารถตั้งคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอรดวยตัวเอง
ใชปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อเลือกคารูรับแสง และปุมหมุนดานหลัง (o) เพื่อเลือกความเร็ว
ชัตเตอร
สามารถตั้งคาความเร็วชัตเตอรตั้งแต 1/3 วินาทีถึง 1/8000 วินาที
คุณสามารถตั้งคาความไวแสงดวยตัวเองเปนคาตั้งแต ISO 200 ถึง 6400

• สามารถลดเฟรมเบลอที่เกิดจากปจจัยตางๆ เชน วัตถุเคลื่อนไหวในขณะที่เปดชัตเตอรได โดยการ
เลือกความเร็วชัตเตอรที่ใชไดที่เร็วที่สุด
• ความเร็วชัตเตอรขั้นตํ่าจะเปลี่ยนแปลงตามจํานวนเฟรมของโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• กลองที่สั่นมากเกินไปอาจไมสามารถชดเชยไดเพียงพอ
• เมื่ออุณหภูมิภายในกลองรอน กลองจะหยุดถายภาพโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันกลอง
• เมื่อใชอารทฟลเตอรบางตัว การทํางานของ [C-AF] จะถูกจํากัด

การตั้งคาโหมดบันทึก (nK)
คุณสามารถตั้งคาการรวมกันระหวางขนาดภาพเคลื่อนไหวและอัตราบิต การตั้งคาสามารถเลือกได
จากตัวเลือกของโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว (หนา 56)

1
2
3
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เลือก [n การตั้งคาขอมูลจําเพาะ] ใน n เมนูวิดีโอ และกดปุม Q
เลือก [nK] และกด I
ใช FG เพื่อเลือกรายการ และกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคา และกดปุม Q

ขนาดภาพ

ตั้งคาขนาดภาพไปที่ [C4K] (ตั้งคาเองเทานั้น), [4K], [FHD] (Full HD)
หรือ [HD]

อัตราบิต

ตั้งคาอัตราบิตไปที่ [A-I] (All-Intra), [SF] (Super Fine), [F] (Fine)
หรือ [N] (Normal)
• [A-I] (All-Intra) ไมสามารถใชกับคลิปได
• เมื่อตั้งคาขนาดภาพไปที่ [4K] หรือ [C4K] คุณไมสามารถเลือกอัตราบิต

ตั้งคาจํานวนเฟรมไปที่ [60p], [50p], [30p], [25p] หรือ [24p]
• [60p] และ [50p] จะไมสามารถใชไดในสถานการณตอไปนี้
- เมื่อตั้งคาขนาดภาพไปที่ [FHD] (Full HD) และตั้งคาอัตราบิตไปที่
[A-I] (All Intra)
- เมื่อตั้งคาขนาดภาพไปที่ [C4K] หรือ [4K]
• หากตั้งคาขนาดภาพไปที่ [C4K] จํานวนเฟรมจะถูกล็อคไวที่ 24p

เวลาในการถายภาพ

ตั้งเวลาถายภาพไปที่ [8 วินาที], [4 วินาที], [2 วินาที], [1 วินาที] หรือ
[ปด] (ตั้งคาเองเทานั้น)
สามารถตั้งเวลาถายภาพสําหรับคลิปและการตั้งคาแบบกําหนดเองเทานั้น
• เมื่อตั้ง [C4K] สําหรับขนาดภาพ เวลาถายภาพจะถูกล็อคไวที่ [ปด]

เคลื่อนไหวชาหรือเร็ว

ตั้งคาการเคลื่อนไหวชาหรือเร็ว
การตั้งคาที่สามารถใชไดจะแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนเฟรมที่
กําหนด
• ไมสามารถใชการเคลื่อนไหวชาและเร็วในโหมดคุณภาพของภาพบาง
โหมด

การตั้งคาการบันทึกเสียงสําหรับภาพเคลื่อนไหว (ภาพเคลื่อนไหว K)
กําหนดการตั้งคาการบันทึกเสียงสําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

1
2
3

เลือก [ภาพเคลื่อนไหว K] ใน n เมนูวิดีโอ และกดปุม Q
เลือก [เปด] และกด I
ใช FG เพื่อเลือกรายการ และกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคา และกดปุม Q

ระดับเสียงบันทึก

ปรับความไวตอเสียงของไมโครโฟนสําหรับไมโครโฟนภายในกลอง และ
สําหรับไมโครโฟนภายนอก
ปรับความไวโดยใช FG ขณะตรวจสอบระดับเสียงสูงสุดที่ไมโครโฟน
เลือกในชวงสองสามวินาทีที่ผานมา

K จํากัดระดับเสียง

หากตั้งคาไปที่ [เปด] ระดับเสียงจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อระดับเสียง
ที่ไมโครโฟนเลือกดังกวาปกติ

ลดเสียงลม

ลดเสียงลมรบกวนระหวางการบันทึก

K ไฟเลี้ยง

ตั้งคาไปที่ [เปด] เพื่อสงไฟเลี้ยงไปยังไมโครโฟน และ [ปด] เมื่อใช
ไมโครโฟนมืออาชีพ ฯลฯ ที่ไมตองการไฟเลี้ยงจากกลอง

ลิงกเครื่องบันทึก
PCM K

ตั้งคาไปที่ [เปด] สําหรับการใชเครื่องบันทึก IC ที่เชื่อมตอกับแจ็ค
ไมโครโฟนเปนไมโครโฟน g “การบันทึกเสียงของภาพเคลื่อนไหวดวย
เครื่องบันทึก IC” (หนา 104)

ความดังเสียงหูฟง

ตั้งคาระดับเสียงสําหรับหูฟงที่เชื่อมตอ

4
ฟงกชันเมนู (เมนูวิดีโอ)

จํานวนเฟรม

• เสียงการทํางานของเลนสและกลองอาจถูกบันทึกไวในภาพเคลื่อนไหว เพื่อปองกันไมใหกลองบันทึก
เสียงดังกลาว ใหลดเสียงการทํางานโดยตั้งคา [AF โหมด] ไปที่ [S-AF] หรือ [MF] หรือโดยลดการ
ใชงานปุมของกลอง
• ไมสามารถบันทึกเสียงในโหมด k (ไดโอรามา)
• เมื่อตั้งคา [ภาพเคลื่อนไหว K] ไปที่ [ปด] O จะปรากฏขึ้น
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การบันทึกเสียงของภาพเคลื่อนไหวดวยเครื่องบันทึก IC
คุณสามารถใชเครื่องบันทึก IC เพื่อบันทึกเสียงในภาพเคลื่อนไหว
เชื่อมตอเครื่องบันทึก IC กับแจ็คไมโครโฟนของกลองสําหรับการบันทึกเสียง ใชสายที่ไมมีความ
ตานทานสําหรับการเชื่อมตอ

1
2
3
4

4

เลือก [ภาพเคลื่อนไหว K] ใน n เมนูวิดีโอ และกดปุม Q
เลือก [เปด] และกด I
ใช FG เพื่อเลือก [ลิงกเครื่องบันทึก PCM K] และกด I
ใช FG เพื่อเลือกรายการ และกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคา และกดปุม Q

ฟงกชันเมนู (เมนูวิดีโอ)

ระดับเสียงบันทึก ที่
กลอง

หากตั้งคาไปที่ [ปดการใชงาน] การตั้งคาการบันทึกเสียงในกลองจะถูก
ปดใชงาน และกลองจะใชการตั้งคาในเครื่องบันทึก IC

สเลทโทน

หากตั้งคาไปที่ [เปด] จะมีการเลนสเลทโทน

ซิงค R บันทึก

หากตั้งคาไปที่ [เปด] เครื่องบันทึก IC จะเริ่ม/หยุดการบันทึกเสียงโดย
อัตโนมัติพรอมกับการเริ่ม/หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในกลอง

การบันทึกเสียงของภาพเคลื่อนไหวดวยเครื่องบันทึก Olympus IC รุน LS-100
เมื่อใชเครื่องบันทึก Olympus IC รุน LS-100 IC เพื่อบันทึกเสียงในภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถ
เพิ่มสเลทโทน เริ่มและหยุดการบันทึกโดยใชการควบคุมของกลอง
ใน [ภาพเคลื่อนไหว K] > [ลิงกเครื่องบันทึก PCM K] ใหตั้ง [สเลทโทน] และ [ซิงค R
บันทึก] ไปที่ [เปด]
ตรวจสอบวาเฟรมแวร LS-100 เปนเวอรชั่นลาสุดกอนบันทึก

1

เชื่อมตอ LS-100 กับขั้วตอ USB และไมโครโฟน

2

เริ่มการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

3

สิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

• เมื่อ LS-100 เชื่อมตอกับขั้วตอ USB ขอความจะปรากฏขึ้นมาใหคุณเลือกชนิดของการเชื่อม
ตอ เลือก [เครื่องบันทึก PCM] หากขอความไมปรากฏขึ้น ใหเลือก [อัตโนมัติ] สําหรับ [โหมด
USB] (หนา 117) ในเมนูกําหนดเอง
• การบันทึกเสียงบน LS-100 จะเริ่มพรอมกัน
• หากกดปุม Q คางไว คุณสามารถบันทึกสเลทโทน
• การบันทึกเสียงบน LS-100 จะสิ้นสุดพรอมกัน

• โปรดดูเอกสารที่ใหมากับ LS-100 ดวยเชนกัน
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การใชเมนูแสดงภาพ
เมนูดูภาพ
y (หนา 80)
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100%

R (หนา 105)
แกไข (หนา 105)
คําสั่งพิมพ (หนา 144)
ลบคาปองกัน (หนา 108)
คัดลอกทั้งหมด (หนา 108)
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน (หนา 135)

1
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เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] ภาพที่ถายในแนวตั้งจะหมุนเพื่อแสดงตามการวางแนวภาพที่ถูกตองบนหนา
จอดูภาพโดยอัตโนมัติ

การแกไขภาพนิ่ง
สามารถแกไขภาพที่บันทึกไวและบันทึกเปนภาพแยกตางหาก
• สามารถเลือกภาพที่จะแกไขไดจากภาพในการดที่เลือกลาสุดสําหรับการดูภาพ
g “การตั้งคาการดสําหรับบันทึก” (หนา 132)

1
2
3

เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ และกดปุม Q

4

เลือก [แกไขภาพ RAW] หรือ [แกไข JPEG] และกดปุม Q

ใช FG เพื่อเลือก [เลือก ภาพ] และกดปุม Q
ใช HI เพื่อเลือกภาพที่จะแกไข และกดปุม Q

4
ฟงกชันเมนู (เมนูแสดงภาพ)

การหมุนภาพที่แสดงบนจอ (R)

• [แกไขภาพ RAW] จะแสดงขึ้น หากเลือกภาพ RAW และ [แกไข JPEG] หากเลือกภาพ JPEG
สําหรับภาพที่บันทึกในรูปแบบ RAW+JPEG ทั้ง [แกไขภาพ RAW] และ [แกไข JPEG] จะแสดง
ขึ้น เลือกตัวเลือกที่ตองการ

สรางสําเนา JPEG ของภาพ RAW ตามการตั้งคาที่เลือก

แกไขภาพ
RAW

ปจจุบัน

สําเนาภาพ JPEG จะไดรับการประมวลผลโดยใชการตั้งคากลอง
ปจจุบัน ปรับการตั้งคากลองกอนเลือกตัวเลือกนี้ การตั้งคาบาง
อยาง เชน ชดเชยแสง จะใชไมได

กําหนดเอง1

แกไขโดยเปลี่ยนการตั้งคาบนหนาจอ การตั้งคาที่ใชจะถูกบันทึกไว

กําหนดเอง2
ART BKT

ภาพจะมีการแกไขโดยใชการตั้งคาสําหรับอารทฟลเตอรที่เลือก
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เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
[ปรับเงาแสง]: เพิ่มแสงวัตถุยอนแสงที่มืด
[แกตาแดง]: ลดการเกิดตาแดงเนื่องจากถายภาพโดยใชแฟลช
[P]: ตัดขอบภาพ ใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือ
ปุมหมุนดานหลัง (o) เพื่อเลือกขนาดการตัดขอบ
และใช FGHI เพื่อระบุตําแหนงการตัดขอบ

O

แกไข JPEG

шѤҖкзҕѥ

[มุมภาพ]: เปลี่ยนสัดสวนภาพจาก 4:3 (มาตรฐาน) เปน [3:2], [16:9], [1:1] หรือ
[3:4] หลังจากเปลี่ยนสัดสวนภาพ ใหใช FGHI เพื่อระบุตําแหนงการตัดขอบ
[ถายภาพขาวดํา]: สรางภาพสีขาวดํา
[ซีเปย]: สรางภาพโทนสีซีเปย
[ความอิ่มสี]: เพิ่มสีสันของภาพ ปรับความอิ่มสีโดยตรวจสอบภาพบนหนาจอ
[Q]: แปลงขนาดภาพเปน 1280 × 960, 640 × 480 หรือ 320 × 240 ภาพที่มี
สัดสวนภาพนอกเหนือจาก 4:3 (มาตรฐาน) จะถูกแปลงเปนขนาดภาพที่ใกลเคียง
ที่สุด
[อี-พอรตเทรต]: ปรับชดเชยผิวเนื้อใหดูนุมนวล
ไมสามารถชดเชยไดในกรณีที่ตรวจไมพบใบหนา

4
ฟงกชันเมนู (เมนูแสดงภาพ)
106 TH

100%

5

เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา ใหกดปุม Q

6

เลือก [ใช] และกดปุม Q

• การตั้งคาจะถูกนําไปใชกับภาพ
• ภาพที่แกไขจะถูกจัดเก็บไวในการด

• การแกไขตาแดงอาจไมไดผลกับบางภาพ
• การแกไขภาพ JPEG ไมสามารถทําไดในกรณีตอไปนี้:
เมื่อประมวลผลภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อมีเนื้อที่วางในการดหนวยความจําไมเพียงพอ หรือ
เมื่อบันทึกภาพดวยกลองอื่น
• ภาพนี้ไมสามารถเปลี่ยนขนาด (Q) ใหใหญกวาขนาดตนฉบับ
• [P] (ตัด) และ [มุมภาพ] สามารถใชเพื่อแกไขภาพที่มีสัดสวนภาพ 4:3 (มาตรฐาน) เทานั้น
• เมื่อเลือก [ART] สําหรับโหมดถายภาพ [พื้นที่สี] (หนา 65) จะถูกล็อคไวที่ [sRGB]

ภาพซอน
ภาพ RAW ที่ถายดวยกลองสามารถซอนไดสูงสุด 3 เฟรมและบันทึกเปนภาพแยกตางหาก
ภาพจะถูกบันทึกไวโดยมีการตั้งโหมดบันทึกไวขณะที่บันทึกภาพ (หากเลือก [RAW] ไว สําเนาภาพจะถูก
บันทึกในรูปแบบ [YN+RAW])

1
2
3
4

เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ และกดปุม Q

5

ปรับอัตราการขยายสําหรับแตละภาพที่จะซอน

เลือกจํานวนภาพที่จะซอน และกดปุม Q
ใช FGHI เพื่อเลือกภาพ RAW ที่จะซอน

• ใช HI เพื่อเลือกภาพ และ FG เพื่อปรับอัตราการขยาย
• สามารถปรับอัตราการขยายในชวงตั้งแต 0.1 – 2.0 ตรวจสอบ
ผลลัพธบนจอภาพ

กดปุม Q เพื่อแสดงกลองโตตอบการยืนยัน เลือก [ใช]
และกดปุม Q

ѓѥёоҖѠь

100%

• ภาพซอนจะแสดงขึ้น หากเลือกจํานวนที่ระบุในขั้นตอนที่ 3

RAW

RAW

RAW

RAW

RAW

RAW

RAW

4

дјѤэ

шѤҖкзҕѥ
ѓѥёоҖѠь

100%

×0.3

×1.5

×0.5

дјѤэ

%

шѤҖкзҕѥ

เคล็ดลับ

• หากตองการซอนภาพ 4 เฟรมขึ้นไป ใหบันทึกภาพซอนเปนไฟล RAW และใช [ภาพซอน] ซํ้าๆ กัน
การบันทึกเสียง
สามารถเพิ่มเสียงลงในภาพนิ่ง (นานสูงสุด 30 วินาที)
นี่เปนฟงกชันเดียวกับ [R] ในระหวางการดูภาพ (หนา 83)

ฟงกชันเมนู (เมนูแสดงภาพ)

6

ใช FG เพื่อเลือก [ภาพซอน] และกดปุม Q

การบันทึกภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว (บันทึกภาพนิ่งจากไฟลวีดีโอ)
คุณสามารถเลือกเฟรมจากภาพเคลื่อนไหวที่ตองการบันทึกเปนภาพนิ่ง

1
2
3
4
5
6

เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ และกดปุม Q
ใช FG เพื่อเลือก [เลือก ภาพ] และกดปุม Q
ใช HI เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหว และกดปุม Q
เลือก [แกไขภาพเคลื่อนไหว] และกดปุม Q
ใช FG เพื่อเลือก [จับภาพเคลื่อนไหว] และกดปุม Q
ใช HI เพื่อเลือกภาพที่จะบันทึกเปนภาพนิ่ง และกดปุม Q

• ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกดวยกลองนี้โดยตั้งสัดสวนภาพไปที่ [16:9] และตั้งโหมดคุณภาพของภาพ
ไปที่ขนาด 4K ใน MOV จะสามารถแกไขได
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การตัดภาพเคลื่อนไหว (แกไขภาพเคลื่อนไหว)

4
ฟงกชันเมนู (เมนูแสดงภาพ)

1
2
3
4
5
6

เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ และกดปุม Q

7

ระบุพื้นที่ที่ตองการตัด

8

เลือก [ใช] และกดปุม Q

ใช FG เพื่อเลือก [เลือก ภาพ] และกดปุม Q
ใช HI เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหว และกดปุม Q
เลือก [แกไขภาพเคลื่อนไหว] และกดปุม Q
ใช FG เพื่อเลือก [แกไขภาพเคลื่อนไหว] และกดปุม Q
เลือก [เขียนทับ] หรือ [ไฟลใหม] และกดปุม Q
• หากภาพไดรับการปองกัน คุณไมสามารถเลือก [เขียนทับ]

• ชวงระหวางเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายและเฟรมที่เลือกจะถูกลบทิ้ง

• ใชการแกไขกับภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยใชกลองนี้ได

การยกเลิกการปองกันภาพทั้งหมด
การปองกันหลายภาพสามารถยกเลิกไดในครั้งเดียว

1
2

เลือก [ลบคาปองกัน] ใน q เมนูแสดงภาพและกดปุม Q
เลือก [ใช] และกดปุม Q
• การปองกันภาพทั้งหมดที่บันทึกไวในการดที่กําลังใชเพื่อแสดงภาพจะถูกยกเลิก

คัดลอกทั้งหมด
ภาพทั้งหมดสามารถคัดลอกระหวางการดที่เสียบในกลอง (ชองเสียบการด 1 และ 2)

1
2

เลือก [คัดลอกทั้งหมด] ใน q เมนูแสดงภาพ และกดปุม Q
เลือกตัวเลือก และกดปุม Q

7

ภาพทั้งหมดจะถูกคัดลอกจากการดในชองเสียบการด 1 ไปยังการดในชองเสียบการด 2

8

ภาพทั้งหมดจะถูกคัดลอกจากการดในชองเสียบการด 2 ไปยังการดในชองเสียบการด 1

3

เลือก [ใช] และกดปุม Q

• การคัดลอกจะสิ้นสุดเมื่อการดปลายทางเต็ม

108 TH

การใชเมนูตั้งคา
ใช d เมนูตั้งคาเพื่อตั้งคาฟงกชันพื้นฐานของกลอง

ѯєьѬшѤҖкзҕѥ

100%

1
2

шѤҖкзҕѥдѥіҙч
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W
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дѥішѤҖкзҕѥ Wi-Fi
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ตัวเลือก

шѤҖкзҕѥ

คําอธิบาย

g

ฟอรแมทการดและลบภาพทั้งหมด

110

X (ตั้งคาวันที่/เวลา)

ตั้งนาฬกาของกลอง

19

W (การเปลี่ยนภาษา
ที่แสดง)

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชสําหรับการแสดงผลบนหนาจอและ
ขอความผิดพลาด

—

s (การปรับความสวาง
จอภาพ)

คุณสามารถปรับความสวาง
และอุณหภูมิสีของจอภาพ การ
ปรับอุณหภูมิสีจะมีผลตอการ
แสดงจอภาพขณะเปดดูภาพ
เทานั้น ใช HI เพื่อไฮไลท
j (อุณหภูมิสี) หรือ k (ความ
สวาง) และ FG เพื่อปรับคา

100%

j
-2

Vivid
дјѤэ

k
+1

—

Natural
шѤҖкзҕѥ

กดปุม INFO เพื่อสลับความอิ่มสีของจอภาพระหวางการตั้งคา
[Natural] และ [Vivid]
ดูภาพบันทึก

ตั้งคาวาจะแสดงภาพที่ถายบนจอภาพหลังจากถายภาพหรือ
ไม รวมทั้งระยะเวลาที่จะแสดง ตัวเลือกนี้มีประโยชนสําหรับการ
ตรวจสอบภาพที่เพิ่งถายไปอยางคราวๆ คุณสามารถถายภาพถัด
ไปโดยกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง แมวาจอภาพกําลังแสดงภาพ
ที่ถายก็ตาม
[0.3 วินาที] – [20 วินาที]: ตั้งระยะเวลา (วินาที) ที่จะแสดงภาพ
ที่ถายบนจอภาพ
[ปด]: ภาพที่ถายจะไมแสดงบนจอภาพ
[AUTOq]: แสดงภาพที่ถาย แลวสลับเปนโหมดดูภาพ ตัว
เลือกนี้มีประโยชนสําหรับการลบภาพหลังจากที่ตรวจสอบแลว

การตั้งคา Wi-Fi

กําหนดวิธีการเชื่อมตอไรสายสําหรับกลองเพื่อเชื่อมตอกับสมา
รทโฟนที่รองรับการเชื่อมตอ LAN ไรสาย

เฟรมแวร

แสดงเวอรชั่นเฟรมแวรของกลองและอุปกรณเสริมที่เชื่อมตอ
ตรวจสอบเวอรชั่นเมื่อคุณสอบถามเกี่ยวกับกลองหรืออุปกรณ
เสริม หรือเมื่อดาวนโหลดซอฟตแวร

4
ฟงกชันเมนู (เมนูตั้งคา)

ตั้งคาการด

—

137
—

TH 109

การฟอรแมทการด (ตั้งคาการด)
ตองฟอรแมทการดกับกลองนี้กอนใชงานครั้งแรก หรือหลังใชงานกับกลองหรือคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่น
ขอมูลทั้งหมดที่เก็บไวในการด รวมทั้งภาพที่ปองกันไว จะถูกลบออกขณะที่ฟอรแมทการด
เมื่อฟอรแมทการดที่ใชแลว ใหยืนยันวาไมมีภาพที่ตองการเก็บไวในการดแลว g “การดที่ใช
งานได” (หนา 147)

1

4

เลือก [ตั้งคาการด] ใน d เมนูตั้งคา และกดปุม Q

100%

• เมื่อมีการดอยูทั้งในชอง 1 และ 2 การเลือกชองเสียบการดจะ
ปรากฏขึ้น เลือกชองเสียบการด และกดปุม Q
• หากมีขอมูลบนการด รายการเมนูจะปรากฏขึ้น เลือก [ฟ
อรแมท] และกดปุม Q

јэъѤҖкўєч
ђѠіҙѰєъ

дјѤэ

ฟงกชันเมนู (เมนูตั้งคา)

2

шѤҖкзҕѥ

เลือก [ใช] และกดปุม Q
• กลองจะทําการฟอรแมท

การลบภาพทั้งหมด (ตั้งคาการด)
ภาพทั้งหมดบนการดสามารถลบออกไดในครั้งเดียว ภาพที่ปองกันจะไมถูกลบทิ้ง

1

เลือก [ตั้งคาการด] ใน d เมนูตั้งคา และกดปุม Q

2

เลือก [ลบทั้งหมด] และกดปุม Q

100%

• เมื่อมีการดอยูทั้งในชอง 1 และ 2 การเลือกชองเสียบการดจะ
ปรากฏขึ้น เลือกชองเสียบการด และกดปุม Q

3

เลือก [ใช] และกดปุม Q
• ภาพทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง

шѤҖкзҕѥдѥіҙч
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การใชงานเมนูกําหนดเอง
สามารถกําหนดการตั้งคากลองไดโดยใช G เมนูกําหนดเอง
เมนูกําหนดเอง
AF/MF

100%

1 A1 K AF
2

A2
A3
B1
B2
C1
C2
D1

ѱўєч
S-AF
S-AF
AEL/AFL
шѤњзҖьўѥ AF
mode1
јѶѠз C-AF
±0
юѧч
AF Limiter
5 /шѤҖкзҕѥзѦѰьѣьѦ
On2
ёѪҕьъѨҕAF ѱђдѤѝ

дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

MENU

J AF/MF
ตัวเลือก

G

คําอธิบาย

J
g

K AF โหมด

เลือก AF โหมดสําหรับการถายภาพนิ่ง

AEL/AFL

กําหนดคาล็อค AF และ AE

ตัวคนหา AF

ตั้งคาฟงกชันคนหา AF* เมื่อกลองไมสามารถโฟกัสที่วัตถุหรือ
ความตางสีไมชัดเจน
* สแกนชวงทั้งหมดตั้งแตชวงตํ่าสุดจนถึงจุดอนันตเพื่อหาจุด
โฟกัส เมื่อกลองไมสามารถโฟกัสที่วัตถุหรือความตางสีไม
ชัดเจน
[mode1]: ตัวคนหา AF ไมไดเปดใชงาน
[mode2]: ตัวคนหา AF เปดใชงานครั้งเดียวเทานั้น
[mode3]: ตัวคนหา AF เปดใชงาน

—

ล็อค C-AF

ตั้งคาความไวในการติดตามสําหรับ C-AF

—

AF Limiter

จํากัด AF พื้นที่เมื่อ [เปด]
[การตั้งคาระยะ]: คุณสามารถลงทะเบียนพื้นที่ AF Limiter คุณ
สามารถลงทะเบียนพื้นที่ระยะไดสูงสุด 3 พื้นที่
สามารถตั้งคาตัวเลขและหนวย (เมตร ฟุต) ระยะเปนคาโดย
ประมาณและไมแนนอน
[Rls ลําดับ]: หากเลือก [เปด] ไว สามารถลั่นชัตเตอรไดขณะที่ AF
Limiter กําลังทํางานแมวากลองไมอยูในโฟกัส
• AF Limiter จะไมสามารถใชไดในกรณีตอไปนี้
- เมื่อเปดใชงานตัวจํากัดโฟกัสที่เลนส
- เมื่อใชการถายครอมโฟกัส
- ขณะอยูในโหมดภาพเคลื่อนไหวหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหว

—

5 /ตั้งคา
คําแนะนํา

ตั้งคาฟงกชันที่ปรากฏในการตั้งคาเปา AF หากตองการซอนรายการ
ใหเลือกรายการ และกดปุม Q เพื่อลางเครื่องหมายออก

39

พื่นที่ AF โฟกัส

[On1]: แสดงกรอบเปา AF เปนสีเขียว
[On2]: แสดงกรอบเปา AF เปนสีเขียวขณะที่กดปุมชัตเตอรลงครึ่ง
หนึ่ง
หากเลือก [ปด] ไว กรอบเปา AF จะไมแสดงขึ้นในระหวางการ
ยืนยัน

—

43, 51
123

4
ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

AF/MF (หนา 111)
J/K/L
ปุม/ปุมหมุน/คันปรับ (หนา 113)
M
N/O
กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น (หนา 114)
P/Q/R/S Disp/8/PC (หนา 115)
T/U/V
Exp/ISO/BULB/p (หนา 117)
W
# ตั้งคาเอง (หนา 118)
X
K/WB/สี (หนา 119)
บันทึก/ลบ (หนา 120)
Y/Z
EVF (หนา 121)
a
b/c
K ยูติลิตี่ (หนา 122)

TH 111

K AF/MF
ตัวเลือก
แผนกําหนดเปา AF

N ตั้งคาปกติ

4
ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

N การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง

MENU

G

คําอธิบาย
หากเลือก [เปด] ไว สามารถกําหนดตําแหนงเปา AF ไดโดยแตะ
จอภาพในระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ แตะจอภาพและ
เลื่อนนิ้วเพื่อกําหนดตําแหนงเปา AF
• เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] สามารถปดใชงานหรือเปดใชงานการลาก
โดยแตะสองครั้งที่จอภาพ
• [แผนกําหนดเปา AF] ยังสามารถใชกับ AF กรอบการซูม
(หนา 41)

—

ตั้งคาโหมดเปา AF, ตําแหนงเปา AF, และ AF โหมดที่ใชเปน
ตําแหนงหลัก กดปุม Q เพื่อเลือกตัวเลือกที่ตองการในจอแสดงผล
[N ตั้งคาปกติ] p จะปรากฏขึ้นในหนาจอแสดงการเลือกเปา
AF ขณะที่เลือกตําแหนงหลัก

—

คุณสามารถเปลี่ยนฟงกชันปุมของปุมหมุนและ FGHI สําหรับ
หนาจอ AF พื้นที่
• การใชการตั้งคาที่จัดเก็บไวใน [ตั้งคา 2] ใหไฮไลท [ตั้งคา 2] ใน
เมนู [N การตั้งคาแบบกําหนดเอง] แลวกดปุม Q
• คุณสามารถสลับเปน [ตั้งคา 2] โดยการกดปุม INFO ในหนา
จอแสดงการเลือกเปา AF

—

ไฟชวย AF

เลือก [ปด] เพื่อปดใชงานไฟชวยโฟกัส

—

I โฟกัสใบหนา

คุณสามารถเลือกวาจะใหความสําคัญที่ใบหนาหรือที่ดวงตาใน
โหมด AF

40

ปรับโฟกัส AF

การปรับตําแหนงโฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัติความตางเฟสสามารถ
ปรับละเอียดภายในชวง ±20 สเต็ป

—

MENU

L AF/MF
ตัวเลือก

G

L

คําอธิบาย

g

ระยะ MF ลวงหนา

กําหนดตําแหนงโฟกัส MF ลวงหนา สามารถตั้งคาตัวเลขและหนวย
(เมตร ฟุต) ระยะเปนคาโดยประมาณและไมแนนอน

—

ตัวชวยปรับโฟกัส
MF

เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] คุณสามารถสลับเปนซูมภาพหรือพีคกิ้งใน
โหมดโฟกัสดวยตัวเองโดยอัตโนมัติโดยหมุนวงแหวนโฟกัส

MF Clutch

การเลือก [ปดการใชงาน] จะปองกันเลนส MF Clutch และโฟกัส
การถายภาพที่กําลังใชโฟกัสดวยตัวเอง หากตองการโฟกัสดวยตัว
เอง ใหเลื่อนวงแหวนโฟกัสไปดานหนา

—

วงแหวนโฟกัส

คุณสามารถกําหนดวาจะใหเลนสปรับตามจุดโฟกัสอยางไร โดยการ
เลือกทิศทางการหมุนของวงแหวนโฟกัส

—

โฟกัส BULB/TIME คุณสามารถเปลี่ยนตําแหนงโฟกัสขณะรับแสงไดโดยใชโฟกัสดวย
ตัวเอง (MF) เมื่อตั้งคาไปที่ [ปด] การหมุนของวงแหวนโฟกัสจะ
ปดใชงาน
รีเซ็ตเลนส

112 TH

K
g

เมื่อตั้งคาไปที่ [ปด] ตําแหนงโฟกัสของเลนสจะไมถูกรีเซ็ตแมวาจะ
ปดสวิตชกลอง เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] โฟกัสของเลนสเพาเวอรซูม
จะถูกรีเซ็ตดวยเชนกัน

124

—

—

M ปุม/แปนหมุน/คันปรับ
ตัวเลือก

MENU

G

คําอธิบาย

M
g

K ฟงกชันปุม

เลือกฟงกชันที่กําหนดใหกับปุมที่เลือก

66

9 ล็อค

หากเลือก [เปด] ไว การทํางานของปุม FGHI และ Q
สําหรับ PBH (กริปแบตเตอรี่) จะปดใชงาน

—

K ปรับฟงกชัน

คุณสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมหมุนดานหนาและปุมหมุนดาน
หลัง

—

ชี้คาที่ปรับ

เลือกทิศทางการหมุนของปุมหมุนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอรหรือคา
รูรับแสง เปลี่ยนทิศทางการเปลี่ยนโปรแกรมสําหรับการหมุนปุมหมุน

—

K การตั้งคาคัน
ปรับ Fn

[K ฟงกชันคันปรับ Fn]: คุณสามารถสลับปุมหมุนและฟงกชันปุม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงของคันปรับ Fn
[เปลี่ยน v ฟงกชัน]: เมื่อ [เปด] คุณสามารถสลับฟงกชันปุม v
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงของคันปรับ Fn เมื่อเลือก [เปด] ไว และตั้ง
คันปรับ Fn ไปที่ตําแหนง 2 ปุม AF m จะเปดใชงานแฟลช และ
ปุม jYHDR จะสลับการตั้งคาเปนการตั้งคาถายครอม

124

[Fn]: ทําตามการตั้งคาสําหรับฟงกชันคันปรับ Fn
[เปด/ปด 1]: กลองจะเปดสวิตชเมื่อคันปรับ Fn อยูในตําแหนง 1
และปดสวิตชเมื่ออยูในตําแหนง 2
[เปด/ปด 2]: กลองจะเปดสวิตชเมื่อคันปรับ Fn อยูในตําแหนง 2
และปดสวิตชเมื่ออยูในตําแหนง 1
เมื่อตั้งคา [เปด/ปด 1] หรือ [เปด/ปด 2] คันปรับ ON/OFF (สวิตช
เปด/ปด), [K การตั้งคาคันปรับ Fn] และ [n ฟงกชันคันปรับ
Fn] จะปดใชงาน

—

คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วในการซูมที่ใชไดเมื่อใชงานเลนสเพา
เวอรซูมที่มีแหวนปรับซูมระหวางการถายภาพนิ่ง

—

K ความเร็ว ซูม
ไฟฟา

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

คันปรับ Fn/สวิตช
เปด/ปด

4

TH 113

N กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น
ตัวเลือก
Rls ลําดับ S
Rls ลําดับ C
jL การตั้งคา
jH การตั้งคา

4
ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)
114 TH

MENU

N
g

หากเลือก [เปด] ไว สามารถลั่นชัตเตอรไดแมวากลองไมอยูใน
โฟกัส สามารถตั้งคาตัวเลือกนี้แยกกันสําหรับโหมด S-AF และ
C-AF (หนา 43, 51)

—

คุณสามารถเลือกจาก [j], [♦j], [♥j] และ [0] สําหรับ
ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องและขอจํากัดการถายภาพ คุณ
สามารถตั้งเฟรมกอนกดชัตเตอรสําหรับ [0] ตัวเลขสําหรับ
ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องคือตัวเลขสูงสุดโดยประมาณ

48

MENU

O กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น
ตัวเลือก

G

คําอธิบาย

G

คําอธิบาย

O
g

K ปองกันภาพสั่น

ตั้งคาปองกันภาพสั่นสําหรับการถายภาพนิ่ง

53

j ปองกันภาพสั่น

ตั้งคาฟงกชันเลือกระหวางการถายภาพตอเนื่อง
[เลือก fps]: เลือกความเร็วในการถายภาพกอนปองกันภาพสั่นไหว
กลองจะไมรีเซ็ตเซ็นเซอรไปที่กึ่งกลางระหวางการถายภาพตอเนื่อง
[เลือก IS]: เลือกปองกันภาพสั่นไหวกอนความเร็วในการถายภาพ
กลองจะรีเซ็ตเซ็นเซอรไปที่กึ่งกลางสําหรับแตละเฟรมของการถาย
ภาพตอเนื่อง ความเร็วในการถายภาพจะคอยๆ ลดลง

—

กดชัตเตอรครึ่ง
เปด IS

เมื่อตั้งคาไปที่ [ปด] ฟงกชัน IS (ปองกันภาพสั่น) จะไมทํางานขณะ
ที่กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

—

ปองกันภาพสั่น ที่
เลนส

หากเลือก [เปด] ไว กลองจะใหความสําคัญกับการทํางานฟงกชัน
ของเลนสเมื่อใชเลนสมีฟงกชันปองกันภาพสั่น
• ตัวเลือกนี้ไมสงผลใดๆ ตอเลนสที่มาพรอมกับสวิตชปองกันการ
สั่น

—

P Disp/8/PC

MENU

ตัวเลือก
K /ตั้งคาควบคุม

G

คําอธิบาย

P
g

เลือกการควบคุมที่แสดงในโหมดถายภาพแตละโหมด
โหมดถายภาพ
การควบคุม

A

P/A/S/M

ART

Live Control
(หนา 126)







Live SCP (หนา 50)







Live Guide (หนา 31)



–

–

เมนูภาพพิเศษ
(หนา 33)

–

–



125

4

127,
128

ตั้งคาโหมดภาพ

เลือกฟงกชันเพื่อแสดงในหนาจอเลือกชนิดโหมดถายภาพ
(หนา 61) หากตองการซอนรายการ ใหเลือกรายการ และกดปุม Q
เพื่อลางเครื่องหมายออก

—

j/Y การตั้งคา

เลือกฟงกชันเพื่อแสดงในหนาจอเลือกฟงกชันถายภาพตอเนื่อง/ตั้ง
เวลา (หนา 46) หากตองการซอนรายการ ใหเลือกรายการ และกด
ปุม Q เพื่อลางเครื่องหมายออก

—

การตั้งคามัลติฟง
กชั่น

เลือกตัวเลือกหลายฟงกชัน (หนา 70) เมื่อไมใชตัวเลือกนี้ ใหเลือก
รายการ และกดปุม Q เพื่อลางเครื่องหมายออก

—

MENU

Q Disp/8/PC
ตัวเลือก
Live View Boost

โหมดภาพพิเศษ LV

จํานวนเฟรม

G

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

กดปุม INFO เพื่อสลับเนื้อหาบนหนาจอ
เลือกขอมูลที่จะแสดงเมื่อกดปุม INFO
[q คําแนะนํา]: เลือกขอมูลที่จะแสดงในการดูภาพเต็มเฟรม
[qU ขอมูล]: เลือกขอมูลที่จะแสดงในการดูภาพที่ขยาย
[LV-Info]: เลือกขอมูลจะแสดงเมื่อกลองอยูในโหมดถายภาพ
[G การตั้งคา]: เลือกขอมูลที่จะแสดงในการดูภาพแบบดัชนี, “My
Clips” และบนปฏิทิน

G/ตั้งคาคําแนะนํา

Q

คําอธิบาย

g

ถายภาพในขณะที่ตรวจสอบวัตถุหรือจัดองคประกอบภาพ ในกรณี
ใชงานในสภาพแสงนอย ในโหมด M คุณสามารถใชการตั้งคานี้เมื่อ
ถายภาพแบบ BULB/TIME และ Live Composite
[On1]: ใหความสําคัญกับความราบรื่นของการแสดงผล
[On2]: ใหความสําคัญกับการมองเห็นภาพในสภาพแสงมืด

—

[mode1]: ฟลเตอรเอฟเฟคแสดงขึ้นตลอดเวลา
[mode2]: การแสดงผลที่ราบรื่นจะสงผลกอนขณะที่กดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง อาจสงผลตอการดูตัวอยางคุณภาพของเอฟเฟ
คอารทฟลเตอร

—

หากตั้งคาไปที่ [สูง] สามารถติดตามวัตถุเคลื่อนไหวไดราบรื่นมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม จํานวนเฟรมที่ถายไดจะลดลงเล็กนอย
การตั้งคานี้จะตั้งคาไปที่ [มาตรฐาน] โดยอัตโนมัติหากกลองรอน

—

TH 115

Q Disp/8/PC
ตัวเลือก
การตั้งคาขยาย
ภาพ LV

4

z การตั้งคา

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

ลดภาพกะพริบ

G

Q
g

[โหมดขยายภาพ LV]: เมื่อตั้งคาไปที่ [mode1] การกดปุมลงครึ่ง
หนึ่งใน Live View ที่ขยายจะกลับสูการแสดงเฟรมที่ขยาย เมื่อตั้ง
คาไปที่ [mode2] การกดปุมลงครึ่งหนึ่งใน Live View ที่ขยายจะ
สลับไปยังการแสดง AF การซูม
[Live View Boost]: เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] บริเวณที่ขยายจะปรับคา
รับแสงใหเหมาะสม มีประโยชนในการตรวจสอบโฟกัสเมื่อถายภาพ
ในสถานที่มืด เมื่อตั้งคาไปที่ [ปด] บริเวณที่ขยายจะแสดงผลดวย
ความสวางของ Live View กอนการขยาย มีประโยชนในการตรวจ
สอบโฟกัสเมื่อถายภาพในสถานที่ยอนแสง

—

[z ล็อค]: เลือก [เปด] เพื่อรักษาคารูรับแสงไวที่คาที่เลือกแมวา
จะปลอยปุมแลวก็ตาม
[Live View Boost]: เลือก [เปด] เพื่อถายภาพในขณะที่ตรวจสอบ
วัตถุหรือจัดองคประกอบภาพ ในกรณีใชงานในสภาพแสงนอย

—

ลดผลของแสงวูบวาบภายใตแสงสวางบางชนิด รวมทั้งหลอดไฟฟลู
ออเรสเซน เมื่อแสงวูบวาบไมลดลงดวยการตั้งคา [อัตโนมัติ] ใหตั้ง
คาไปที่ [50Hz] หรือ [60Hz] ตามความถี่กระแสไฟฟาในภูมิภาคที่
มีการใชงานกลอง

—

MENU

R Disp/8/PC

G

R

ตัวเลือก

คําอธิบาย

g

การตั้งคาเสนตาราง

ตั้งคาการแสดงเสนแนวทางที่ปรากฏขณะถายภาพ
[สีการแสดงผล]: กําหนดสีและความทึบของเสนแนวทาง สามารถ
ตั้งเปน [พรีเซ็ต 1] และ [พรีเซ็ต 2]
[แสดงเสนตาราง]: เลือก [w], [x], [y], [X], [x] หรือ
[1] เพื่อแสดงเสนตารางบนจอภาพ
[ใชการตั้งคากับ EVF]: หากเลือก [เปด] แลว คําแนะนําที่แสดง
ในจอภาพจะแสดงในชองมองภาพดวย เมื่อเลือก [รูปแบบ 1] หรือ
[รูปแบบ 2] สําหรับ [รูปแบบ EVF] การตั้งคาที่เลือกใน [การตั้งคา
เสนตาราง EVF] จะไมถูกตอง

—

คุณสามารถเปลี่ยนสีและความเขมของการปรับเนนขอบภาพ
สามารถตั้งคาสี (สีแดง สีเหลือง สีขาว สีดํา) และความเขม
(มาตรฐาน ตํ่า สูง) ของการปรับเนนขอบภาพ และความสวางของ
พื้นหลังพีคกิ้ง (เปด ปด)
• หากตั้งคา [ปรับความสวางภาพ] ไปที่ [เปด] จะมีการปรับความ
สวางของ Live View เพื่อเพิ่มการปรับเนนสี

124

การตั้งคาฮิสโต
แกรม

[ไฮไลท]: เลือกขอบเขตดานลางสําหรับการแสดงแสงจา
[เงา]: เลือกขอบเขตดานบนสําหรับการแสดงเงามืด

127

คําแนะนําโหมด

เลือก [เปด] เพื่อแสดงความชวยเหลือสําหรับโหมดที่เลือก เมื่อ
หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปยังการตั้งคาใหม

24

ชวยถายเซลฟ

เลือก [เปด] เพื่อปรับการแสดงผลใหเหมาะสมสําหรับการถายภาพ
ตนเอง เมื่อจอภาพอยูในตําแหนงการถายภาพตนเอง

129

การตั้งคาพีคกิ้ง

116 TH

MENU
คําอธิบาย

S Disp/8/PC

MENU

ต ัวเลือก

G

S

คําอธิบาย

g

8 (เสียงปิ๊ บ)

เมือ
่ ตัง้ ค่าไปที่ [ปิ ด] คุณสามารถปิ ดเสียงปิ๊ บทีด
่ งั ขึน
้ ขณะล็อคโฟกัส
ด ้วยการกดปุ่ มชัตเตอร์

—

HDMI

[ขนาดสัญญาณออก]: การเลือกรูปแบบสัญญาณวิดโี อดิจต
ิ อล
่ มต่อกับทีวผ
สําหรับเชือ
ี า่ นสาย HDMI
[ควบคุมHDMI]: เลือก [เปิ ด] เพือ
่ ให ้สามารถสัง่ งานกล ้องโดยใช ้
รีโมทสําหรับทีวท
ี รี่ องรับการควบคุม HDMI ตัวเลือกนีจ
้ ะมีผลเมือ
่
แสดงภาพบนทีว ี
[อัตราเฟรมสัญญาณออก]: เลือกอัตราเฟรมสัญญาณออกจาก
่ มต่อกับทีว ี
[เลือก 50p] หรือ [เลือก 60p] สําหรับการใช ้กล ้องทีเ่ ชือ
ผ่านสาย HDMI

130

โหมด USB

MENU

T Exp/ISO/BULB/p
ต ัวเลือก

4
—

G

T

คําอธิบาย

g

ปรับค่ารับแสงทีถ
่ ก
ู ต ้องแยกกันสําหรับโหมดวัดแสงแต่ละโหมด
• การทําเช่นนีจ
้ ะลดจํานวนตัวเลือกการชดเชยแสงทีส
่ ามารถใช ้ได ้
ในทิศทางทีเ่ ลือก
• จะมองไม่เห็นผลลัพธ์ในจอภาพ หากต ้องการปรับค่ารับแสงแบบ
ธรรมดา ให ้ทําการชดเชยแสง (หน ้า 39)

—

ระด ับค่า EV

เลือกขนาดการเพิม
่ ขึน
้ ทีใ่ ช ้เมือ
่ เลือกความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง
ชดเชยแสง และตัวแปรแสงอืน
่ ๆ

—

ระด ับ ISO

เลือกการเพิม
่ ขึน
้ ทีม
่ ส
ี ําหรับการเลือกความไวแสง ISO

—

เซ็ ท ISO อ ัตโนม ัติ

[ค่าสูงสุด / ค่าตัง้ ต ้น]: เลือกขีดจํากัดบนและค่าเริม
่ ต ้นทีใ่ ช ้สําหรับ
ความไวแสง ISO เมือ
่ เลือก [อัตโนมัต]ิ ไว ้สําหรับ ISO [ค่าสูงสุด]:
เลือกขีดจํากัดบนสําหรับการเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัต ิ [ค่า
ตัง้ ต ้น]: เลือกค่าเริม
่ ต ้นสําหรับการเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัต ิ
สูงสุดเท่ากับ 6400
[การตัง้ ค่าชัตเตอร์ตํา่ สุด]: ตัง้ ความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัตเิ มือ
่
เพิม
่ ความไวแสง ISO ในโหมด P และ A
หากตัง้ ค่าไปที่ [อัตโนมัต] กล ้องจะตัง้ ค่าความเร็วชัตเตอร์โดย
อัตโนมัต ิ

—

ปร ับค่าร ับแสง

ISO อ ัตโนม ัติ

เลือกโหมดถ่ายภาพซึง่ มีความไวแสง ISO [อัตโนมัต]ิ
[P/A/S]: การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัตม
ิ อ
ี ยูใ่ นทุกโหมด
ยกเว ้น M
[ทัง้ หมด]: การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัตม
ิ อ
ี ยูใ่ นทุกโหมด

ั
ฟังก์ชนเมนู
(เมนูกา
ํ หนดเอง)

่ มต่อกล ้องไปยังคอมพิวเตอร์หรือ
เลือกโหมดสําหรับการเชือ
เครือ
่ งพิมพ์ เลือก [อัตโนมัต]ิ เพือ
่ แสดงตัวเลือกโหมด USB ทุก
่ มต่อกล ้อง เมือ
ครัง้ ทีเ่ ชือ
่ เลือก [0] คุณสามารถใช ้ซอฟต์แวร์
เฉพาะเพือ
่ ควบคุมกล ้องจากคอมพิวเตอร์ และถ่ายโอนภาพจาก
กล ้องไปยังคอมพิวเตอร์ เข ้าใช ้ URL ต่อไปนีเ้ พือ
่ ดาวน์โหลดและ
ติดตัง้ ซอฟต์แวร์เฉพาะ หากต ้องการใช ้ [0] คุณต ้องตัง้ ปุ่ ม
หมุนปรับโหมดไปทีโ่ หมด P, A, S หรือ M เสียก่อน
http://support.olympus-imaging.com/oc1download/index/

—
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T Exp/ISO/BULB/p
ตัวเลือก

MENU

T
g

K ฟลเตอรนอยส

เลือกจํานวนการลดจุดรบกวนเมื่อตั้งความไวแสง ISO ไวที่สูง

—

ลดนอยส

ฟงกชันนี้จะลดจุดรบกวนที่เกิดขึ้นเมื่อถายภาพโดยเปดรับแสงนาน
[อัตโนมัติ]: กลองจะทําการลดจุดรบกวนที่ความเร็วชัตเตอรชา หรือ
เมื่ออุณหภูมิภายในกลองเพิ่มสูงขึ้น
[เปด]: ลดจุดรบกวนทุกภาพที่ถาย
[ปด]: ปดการลดจุดรบกวน
• เวลาที่จําเปนในการลดจุดรบกวนจะปรากฏบนหนาจอ
• [ปด] จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติระหวางการถายภาพตอเนื่อง
• ฟงกชันนี้อาจไมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในบางสภาวะการ
ถายภาพหรือกับวัตถุบางชนิด

29

4
ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

MENU

U Exp/ISO/BULB/p
ตัวเลือก

G

คําอธิบาย

U
g

ตั้งเวลาถาย BULB/
TIME

เลือกคารับแสงสูงสุดสําหรับการถายภาพโดยเปดหนากลองนาน
และกําหนดเวลา

—

จอภาพ BULB/
TIME

ตั้งคาความสวางของจอภาพเมื่อมีการใชงาน [BULB], [TIME] หรือ
[Live Composite]

—

Live BULB

เลือกชวงเวลาแสดงภาพระหวางการถายภาพ จํานวนครั้งของกา
รอัปเดตจะถูกจํากัด ความถี่จะลดลงที่ความไวแสง ISO สูง เลือก
[ปด] เพื่อปดใชงานการแสดงผล แตะจอภาพหรือกดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อรีเฟรชการแสดงผล

Live TIME

การตั้งคาคอมโพสิต ตั้งคาเวลาการเปดรับแสงเพื่อใชอางอิงในการถายภาพคอมโพสิต
MENU

V Exp/ISO/BULB/p
ตัวเลือก

—
—
30

G

คําอธิบาย

V
g

โหมดวัดแสง

เลือกโหมดวัดแสงตามฉาก

45, 51

โหมดวัดแสง AEL

เลือกวิธีการวัดแสงที่ใชสําหรับล็อค AE (หนา 45)
[อัตโนมัติ]: ใชวิธีการวัดแสงที่เลือกอยูในปจจุบัน

—

N วัดแสงเฉพาะ
จุด

เลือกวาตัวเลือกวัดแสงเฉพาะจุดแบบใดระหวาง [เฉพาะจุด], [เฉ
พาะจุดไฮไลท] และ [เฉพาะจุดเงาแสง] สามารถวัดแสงเปา AF ที่
เลือก

—

MENU

W # ตั้งคาเอง
ตัวเลือก

118 TH

G

คําอธิบาย

คําอธิบาย

G

W
g

# X-Sync.

เลือกความเร็วชัตเตอรที่ใชเมื่อยิงแฟลช

131

# คาชาสุด

เลือกความเร็วชัตเตอรที่ชาที่สุดที่มีเมื่อใชแฟลช

131

W # ตั้งคาเอง

MENU

ตัวเลือก

G

W

คําอธิบาย

g

w+F

เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] คาชดเชยแสงจะถูกเพิ่มไปยังคาชดเชยแฟลช

39, 60

#+WB

ปรับสมดุลแสงขาวสําหรับใชรวมกับแฟลช

—
MENU

X K/WB/สี
ตัวเลือก
K ตั้งคา

คําอธิบาย

g

4

шѤҖкзҕѥ

100%

1

Y SF

2

X

3

W N

F

ьѤэёѧдѯој
дјѤэ

ขนาดภาพ

4

W SF

55, 87,
131

F
шѤҖкзҕѥ

อัตราการบีบอัด

เลือกจํานวนพิกเซลสําหรับขนาดภาพ [X] และ [W]
1) เลือก [Xiddle] หรือ
[Wmall] และกด I
2) เลือกจํานวนพิกเซล และกด
ปุม Q

ьѤэёѧдѯој

100%

Xiddle
Wmall

дјѤэ

2560×1920
1280×960

55, 87,
131

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

2) กดปุม Q

ชดเชยเงาแสง

X

คุณสามารถเลือกโหมดคุณภาพของภาพ JPEG จากการผสมผสาน
ขนาดภาพสามขนาดและอัตราการบีบอัดสี่อัตรา
1) ใช HI เพื่อเลือก ([K1]
– [K4]) รวมกัน และใช
FG เพื่อเปลี่ยน

จํานวนพิกเซล

G

шѤҖкзҕѥ

เลือก [เปด] เพื่อแกไขขอบภาพมืดตามชนิดของเลนส
• ชดเชยแสงไมสามารถใชไดกับเลนสเทเลคอนเวอรเตอรหรือทอ
มาโคร
• อาจปรากฏจุดรบกวนที่ขอบของภาพถายดวยความไวแสง ISO
สูง

WB

ตั้งคาสมดุลแสงขาว คุณสามารถปรับละเอียดสมดุลแสงขาวใน
แตละโหมดไดอีกเชนกัน

ทั้งหมด x

[ตั้งทั้งหมด]: ใชการชดเชยสมดุลแสงขาวเดียวกันสําหรับทุกโหมด

—

42, 52

ยกเวน [CWB]
[ลบคาทั้งหมด]: ตั้งคาการชดเชยสมดุลแสงขาวสําหรับทุกโหมด
เปน 0 ยกเวน [CWB]

—

W ใชแสงสีอุน

เลือก [เปด] เพื่อรักษาสี “อุน” ในรูปภาพที่ถายภายใตแสงหลอดไส

—

พื้นที่สี

คุณสามารถเลือกรูปแบบเพื่อใหแนใจวาจะแสดงสีตางๆ อยางถูก
ตอง เมื่อสรางภาพที่ถายบนจอภาพหรือโดยการใชเครื่องพิมพ

65

TH 119

Y บันทึก/ลบ
ตัวเลือก

MENU

G

คําอธิบาย

Y
g

การตั้งคาชองเสียบ
การด

ตั้งคาการดสําหรับการบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว

ชื่อไฟล

[อัตโนมัติ]: แมวาใสการดอันใหม หมายเลขไฟลจะยังคงอยูจาก
การดอันกอนหนา หมายเลขไฟลจะเรียงตอจากหมายเลขสุดทายที่
ใช หรือจากหมายเลขสูงสุดที่มีอยูในการด
[รีเซ็ต]: เมื่อใสการดอันใหม หมายเลขโฟลเดอรจะเริ่มที่ 100 และ
ชื่อไฟลจะเริ่มที่ 0001 หากใสการดที่มีภาพอยูดวย หมายเลขไฟล
จะเริ่มที่หมายเลขถัดจากหมายเลขไฟลสูงสุดในการด เมื่อบันทึก
ขอมูลลงในการดสองอันในเวลาเดียวกัน จะมีการกําหนดหมายเลข
ไฟลภายใตกฎเชนเดียวกับการดเดียวตามหมายเลขไฟลและ
หมายเลขโฟลเดอรของการดทั้งสองอัน

—

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

—

การตั้ง dpi

เลือกความละเอียดในการพิมพ

—

ตั้งคาลิขสิทธิ์*

เพิ่มชื่อผูถายภาพและผูถือลิขสิทธิ์ลงในภาพใหม ชื่อสามารถมีความ
ยาวไดสูงสุด 63 ตัวอักษร
[ขอมูลลิขสิทธิ์]: เลือก [เปด] เพื่อใสชื่อผูถายภาพและผูถือลิขสิทธิ์
ในขอมูล Exif สําหรับภาพถายใหม
[ชื่อศิลปน]: ปอนชื่อของผูถายภาพ
[ชื่อลิขสิทธิ์]: ปอนชื่อของผูถือลิขสิทธิ์

4
ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

แกไขชื่อไฟล

132

1) เลือกตัวอักษรจาก 1 และกดปุม Q ตัวอักษรที่เลือกจะ
ปรากฏใน 2
2) ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 เพื่อปอนชื่อใหเสร็จ แลวไฮไลท [END]
และกดปุม Q
• หากตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม INFO เพื่อวาง
เคอรเซอรในบริเวณชื่อ 2 ไฮไลทตัวอักษร และกด 
нѪҕѠјѧеѝѧъыѧҙ

100%
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Set

* OLYMPUS ไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากขอพิพาท
เกี่ยวกับการใชงาน [ตั้งคาลิขสิทธิ์] ใชงานดวยความเสี่ยงของ
คุณเอง
การตั้งคาขอมูล
เลนส

120 TH

บันทึกขอมูลเลนสไดถึง 10 เลนส ซึ่งไมไดใหขอมูลกับกลองโดย
อัตโนมัติ
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Z บันทึก/ลบ
ตัวเลือก

MENU

หากเลือก [เปด] ไว การกดปุม  ในระหวางการแสดงภาพที่ถาย
ภาพปจจุบันจะถูกลบทันที

ลบภาพ
RAW+JPEG

เลือกการดําเนินการเมื่อภาพถายที่บันทึกดวยการตั้งคา
55, 82,
88

4

เลือกการเลือกเริ่มตน ([ใช] หรือ [ไม]) สําหรับกลองโตตอบการ
ยืนยัน
MENU

—
G

a

คําอธิบาย

g

เปลี่ยน EVF
อัตโนมัติ

หากเลือก [ปด] ไว ชองมองภาพจะไมเปด เมื่อดวงตาจองไปที่ชอง
มองภาพ ใชปุม u เพื่อเลือกการแสดงผล

—

ปรับ EVF

ปรับความสวางและโทนสีของชองมองภาพ
ความสวางจะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งคา [ความสวาง EVF
อัตโนมัติ] ไปที่ [เปด] ความตางสีของหนาจอแสดงขอมูลจะปรับ
โดยอัตโนมัติ

—

รูปแบบ EVF

เลือกรูปแบบการแสดงผลชองมองภาพ

V ตั้งคาคําแนะนํา

สามารถใชชองมองภาพเพื่อแสดงฮิสโตแกรม แสงจาและเงามืด
และระดับการปรับไดเชนเดียวกับจอภาพ ระดับการปรับจะสามารถ
ใชไดเมื่อตั้งคา [รูปแบบ 1] หรือ [รูปแบบ 2] ใน [รูปแบบ EVF]

133
—

การตั้งคาเสนตาราง
EVF

เลือกชนิดและสีของเสนกรอบที่แสดงในชองมองภาพ เมื่อเลือก
[ปด] สําหรับ [ใชการตั้งคากับ EVF] และเลือก [รูปแบบ 1] หรือ
[รูปแบบ 2] สําหรับ [รูปแบบ EVF] เลือกเสนกรอบจาก [w],
[x], [y], [X], [x] หรือ [1]

—

V กดชัตเตอรครึ่ง
หนึ่ง

หากตั้งคาไปที่ [ปด] ระดับการปรับจะไมแสดงขึ้นเมื่อกดปุมชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง ระดับการปรับจะสามารถใชไดเมื่อตั้งคา [รูปแบบ 1]
หรือ [รูปแบบ 2] ใน [รูปแบบ EVF]

—

S-OVF

เลือก [เปด] เพื่อใหการแสดงผลชองมองภาพเหมือนกับชองมอง
ภาพแบบออพติคอล การเลือก [S-OVF] ทําใหเห็นรายละเอียดของ
เงามืดไดงายขึ้น
จะแสดงในชองมองภาพเมื่อ [S-OVF] เริ่มทํางาน
•
• ไมสามารถปรับการตั้งคาของหนาจอในบางสวนได เชน สมดุล
แสงขาว ชดเชยแสง และโหมดถายภาพ

—

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

ตัวเลือก

—

RAW+JPEG ถูกลบในการดูภาพแบบเฟรมเดียว
[JPEG]: ลบสําเนาภาพ JPEG เทานั้น
[RAW]: ลบสําเนาภาพ RAW เทานั้น
[RAW+JPEG]: ลบสําเนาภาพทั้งสองแบบ
• ทั้งสําเนาภาพ RAW และ JPEG จะถูกลบ เมื่อมีการลบภาพที่
เลือกหรือเมื่อเลือก [ลบทั้งหมด] (หนา 110) ไว

a EVF

Z
g

ลบเร็ว

ตั้งลําดับ

G

คําอธิบาย

TH 121

b K ยูติลิตี่

MENU

ตัวเลือก

4
ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)
122 TH

G

คําอธิบาย

b
g

พิกเซลแมบปง

คุณสมบัติพิกเซลแมบปงชวยใหกลองสามารถตรวจสอบและปรับ
อุปกรณรับภาพและฟงกชันประมวลผลภาพ

159

เวลากดคาง

ตั้งเวลากดคางจนกระทั่งฟงกชันที่กําหนดใหกับปุมทํางานตั้งแต
[0.5 วินาที] ถึง [3.0 วินาที]

—

ฟงกชันการปรับ

คุณสามารถปรับมุมของระดับการปรับ
[รีเซ็ต]: รีเซ็ตคาที่ปรับใหกลับคืนสูคาเริ่มตน
[ปรับ]: ตั้งคาการวางแนวกลองปจจุบันเปนตําแหนง 0

—

ตั้งคาหนาจอสัมผัส

เปดใชงานทัชสกรีน เลือก [ปด] เพื่อปดใชงานทัชสกรีน

—

เรียกดูเมนู

ตั้งคา [เรียกดู] เพื่อแสดงเคอรเซอรที่ตําแหนงสุดทายของการ
ทํางานเมื่อแสดงเมนู ตําแหนงเคอรเซอรจะถูกเก็บไวแมวาจะปด
สวิตชกลอง

—

c K ยูติลิตี่

MENU

G

c

ตัวเลือก

คําอธิบาย

g

การตั้งคาแบตเตอรี่

[ลําดับการใชแบตเตอรี่]: ตั้งคาแบตเตอรี่ที่ตองการใช เมื่อเลือก
[แบตเตอรี่กลอง] กลองจะใหความสําคัญกับแบตเตอรี่ในกลอง เมื่อ
เลือก [แบตเตอรี่ PBH] กลองจะใหความสําคัญกับแบตเตอรี่ใน
PBH (กริปแบตเตอรี่)
[สถานะแบตเตอรี่]: แสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่ใหมา

—

ไฟจอ LCD

หากไมมีการดําเนินการใดๆ ในระยะเวลาที่กําหนด แสงพื้นหลังจะ
หรี่ลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ แสงพื้นหลังจะไมหรี่ลงหาก
เลือก [Hold] ไว

—

Sleep

กลองจะเขาสูโหมด Sleep (ประหยัดพลังงาน) หากไมมีการดําเนิน
การใดๆ ในระยะเวลาที่กําหนด สามารถเปดใชงานกลองอีกครั้งดวย
การกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

—

ปดกลองอัตโนมัติ

เมื่ออยูในโหมด Sleep กลองจะปดสวิตชโดยอัตโนมัติหลังจากถึง
เวลาที่กําหนดไว

—

โหมดพักดวน

เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] กลองจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานระหวาง
การถายภาพโดยไมใช Live View เพื่ออนุญาตใหกลองถายภาพ
โดยใชพลังงานนอยลง สามารถตั้งคาเวลาแสงพื้นหลังและเวลา
Sleep
กดปุมชัตเตอรเพื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
กลองจะไมเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน ขณะที่ Live View แสดง
ขึ้นหรือมีการใชงานชองมองภาพ
ไอคอน ECO จะแสดงบนแผงควบคุมพิเศษเมื่อตั้งคาไปที่ [เปด]

—

Eye-Fi

เปดหรือปดใชงานการอัพโหลดเมื่อใชการด Eye-Fi สามารถเปลี่ยน
การตั้งคาเมื่อเสียบการด Eye-Fi

—

การรับรอง

แสดงผลไอคอนการรับรอง

—

* ใชการด Eye-Fi ใหตรงตามกฎหมายและขอบังคับของประเทศที่นํากลองไปใชงาน เมื่อโดยสาร
เครื่องบินและในสถานที่อื่นๆ ซึ่งหามการใชอุปกรณไรสาย ใหถอดการด Eye-Fi ออกจากกลองหรือ
เลือก [ปด] สําหรับ [Eye-Fi] กลองรุนนี้ไมรองรับโหมด Eye-Fi “ที่ไมจํากัดหนวยความจํา”

AEL/AFL
MENU

G

J

[AEL/AFL]

100%

สามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติและวัดแสงไดโดยกดปุมซึ่งกําหนด
AEL/AFL ไว เลือกโหมดสําหรับโหมดโฟกัสแตละโหมด

S-AF AEL/AFL
mode1
зіѩҕкъѥк
ѯшѶє
AEL
AFL

การกําหนดฟงกชัน AEL/AFL

дјѤэ

ฟงกชันปุมชัตเตอร

S-AF

C-AF

MF

กดครึ่งหนึ่ง

AEL
шѤҖкзҕѥ

ฟงกชันปุม AEL/AFL
เมื่อกด AEL/AFL
คางไว

กดจนสุด

โฟกัส

คารับแสง

โฟกัส

คารับแสง

โฟกัส

mode1

S-AF

ถูกล็อค

–

–

–

คารับแสง
ถูกล็อค

mode2

S-AF

–

–

ถูกล็อค

–

ถูกล็อค

mode3

–

ถูกล็อค

–

–

S-AF

–

mode1

C-AF เริ่ม
ตน

ถูกล็อค

ถูกล็อค

–

–

ถูกล็อค

mode2

C-AF เริ่ม
ตน

–

ถูกล็อค

ถูกล็อค

–

ถูกล็อค

mode3

–

ถูกล็อค

ถูกล็อค

–

C-AF เริ่ม
ตน

–

mode4

–

–

ถูกล็อค

ถูกล็อค

C-AF เริ่ม
ตน

–

mode1

–

ถูกล็อค

–

–

–

ถูกล็อค

mode2

–

–

–

ถูกล็อค

–

ถูกล็อค

mode3

–

ถูกล็อค

–

–

S-AF

–

4
ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

โหมด

AEL/S-AF
зҕѥіѤэѰѝк

TH 123

ตัวชวยปรับโฟกัส MF
MENU

G

L

[ตัวชวยปรับโฟกัส MF]

นี่คือฟงกชันชวยปรับโฟกัสสําหรับ MF เมื่อหมุนวงแหวนโฟกัส ขอบของวัตถุจะมีการปรับใหชัดขึ้น
หรือบางสวนของหนาจอแสดงผลจะขยายใหญขึ้น เมื่อหยุดใชงานวงแหวนโฟกัส หนาจอจะกลับ
สูหนาจอเริ่มแรก

4
ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)
124 TH

ขยาย

ขยายสวนของหนาจอ สามารถตั้งคาสวนที่จะขยายไวลวงหนาโดยใชเปา AF
g “การกําหนดเปา AF” (หนา 40)

พีคกิ้ง

แสดงเสนขอบที่กําหนดไวชัดเจนดวยการปรับเนนขอบภาพ คุณสามารถเลือกสี
และความเขมสําหรับการปรับเนน g [การตั้งคาพีคกิ้ง] (หนา 116)

• สามารถแสดง [พีคกิ้ง] ไดโดยใชปุม จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กดปุม กําหนดฟงกชันการ
เปลี่ยนใหกับปุมใดปุมหนึ่งลวงหนาโดยใช ฟงกชันปุม (หนา 66)
• กดปุม INFO เพื่อเปลี่ยนสีและความเขมเมื่อพีคกิ้งแสดงขึ้น
• เมื่อกําลังใชงานพีคกิ้ง ขอบของวัตถุขนาดเล็กจะมีแนวโนมถูกปรับใหชัดขึ้นมาก ไมมีการรับรองความ
แมนยําในการโฟกัส

K ฟงกชันคันปรับ Fn
MENU

G

M

[K การตั้งคาคันปรับ Fn]

[K ฟงกชันคันปรับ Fn]

คุณสามารถสลับปุมหมุนและฟงกชันปุม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงของคันปรับ Fn
ตําแหนงคันปรับ Fn และรายชื่อปุมหมุน/ฟงกชันปุม
โหมด
ปด

ตําแหนงของปุม Lever Fn 1

ตําแหนงของปุม Lever Fn 2

ปดการทํางานของปุม Lerver Fn

mode1

ฟงกชันแปนหมุนทํางานตามการตั้งคาใน [K ปรับฟงกชัน] (หนา 113).

mode2

ตั้งคาฟงกชันที่จะสลับดวยคันปรับ Fn จาก AF โหมด, 5 (การกําหนดเปา
AF) และ 6 (AF พื้นที่)

mode3

ตั้งคาโหมดถายภาพที่เลือกดวยแปน
หมุนปรับโหมด

สลับไปยังโหมดภาพเคลื่อนไหว

การเลือกหนาจอแสดงแผงควบคุม (K/ตั้งคาควบคุม)
MENU

G

[K/ตั้งคาควบคุม]

P

ตั้งคาวาจะแสดงแผงควบคุมหรือไมสําหรับการเลือกตัวเลือกในโหมดถายภาพแตละโหมด
ในโหมดถายภาพแตละโหมด ใหกดปุม Q เพื่อใสเครื่องหมายถูกในแผงควบคุมที่ตองการแสดง
วิธีการแสดงแผงควบคุม
• กดปุม Q ในขณะที่แผงควบคุมปรากฏขึ้น แลวกดปุม INFO เพื่อสลับการแสดงผล
• กลองจะแสดงเฉพาะแผงควบคุมที่เลือกไวในเมนู [K /ตั้งคาควบคุม] เทานั้น
100%

INFO

ѯюјѨҕѕьзҕѥзњѥєѠѧҕєѝѨ

INFO

100%

S-IS AUTO

100%

WB
ISO
Auto

WB
WB
AUTO
AUTO

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8

A

LN

N
F

FHD F
60p

WB ѠѤшѱьєѤшѧ

250 F5.6

AUTO
AUTO

Live Control
(หนา 126)

FullHD

1023

Live SCP (หนา 50)

INFO
100%

M-IS 1

INFO

100%

WB
ISO
Auto

WB
WB
AUTO
AUTO

P/A/S/M

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8
4:3

S-IS Auto
M-IS Auto

LN
WB ѠѤшѱьєѤшѧ

P

FHD F
60p

AUTO
AUTO

sRGB
N
F

250 F5.6

Live Control
(หนา 126)

FullHD
1:02:03

0.0

1023

Live SCP (หนา 50)

INFO

INFO

100%

100%

S-IS AUTO

WB
WB
AUTO
AUTO

ART

INFO

4

1:02:03

0.0

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

Live Guide
(หนา 31)

sRGB

S-IS Auto
M-IS Auto

4:3

100%

WB
ISO
Auto

WB
Auto

A+1
G+ 1
S-AF

Natural
+1

S +1

Normal

+0.8

ART
1

4:3

LN
юѶѠюѠѥіҙш

WB ѠѤшѱьєѤшѧ

เมนูภาพพิเศษ
(หนา 33)

Live Control
(หนา 126)

AUTO
AUTO

FHD F
60p

S-IS Auto
M-IS Auto

sRGB
N
F

250 F5.6

FullHD

0.0

1:02:03

1023

Live SCP (หนา 50)

INFO
• สําหรับโหมดภาพเคลื่อนไหว ใหตั้งคาดวย [n /ตั้งคาควบคุม] ของ [n การตั้งคาการแสดงผล]
(หนา 101)
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Live Control
100%

M-IS 1

P
WB
AUTO

การตั้งคา

S-AF

P
ѱюіѰдієѠѤшѱьєѤшѧ
n

4

P

P

A

S

FHD F
60p

M

ฟงกชัน

การตั้งคาที่สามารถใชได

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

ปองกันภาพสั่น* ............................... หนา 53
โหมดภาพ* ................................หนา 61, 88
สมดุลแสงขาว* ...........................หนา 42, 52
ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา ..............หนา 46, 54
สัดสวนภาพ ..................................... หนา 54
KK (คุณภาพของภาพ)* .... หนา 55, 56, 87
โหมด n* .................................... หนา 102
โหมดแฟลช .................................... หนา 57

ควบคุมความเขมของแสงแฟลช ........... หนา 60
โหมดวัดแสง ..............................หนา 45, 51
AF โหมด* .................................หนา 43, 51
ความไวแสง ISO* .......................หนา 42, 51
โฟกัสใบหนา* ................................. หนา 40
บันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหว* ............. หนา 103

* สามารถใชไดในโหมดภาพเคลื่อนไหว
• ในโหมดภาพเคลื่อนไหวและโหมด PHOTO STORY คุณสามารถใช Live Control เพื่อเลือกฟงกชัน
ถายภาพในขณะตรวจสอบผลลัพธบนหนาจอ
• เมื่อตั้งคาการควบคุมใน [K /ตั้งคาควบคุม] ไปที่ [Live Control] คุณสามารถใช Live Control ได
แมวาจะอยูในโหมด A, P, A, S, M, ART (หนา 115)

1

กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control

2

ใช FG เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปยังฟงกชันที่ตองการ แลวใช HI เพื่อเลือก และกด
ปุม Q

• กดปุม Q อีกครั้งเพื่อซอน Live Control

• การตั้งคาจะไดรับการยืนยันหากทิ้งกลองไว 8 วินาที
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การเพิ่มหนาจอแสดงขอมูล
MENU

G

P

[G /ตั้งคาคําแนะนํา]

q คําแนะนํา (หนาจอแสดงขอมูลถายภาพ)
ใช [q คําแนะนํา] เพื่อเพิ่มหนาจอแสดงขอมูลถายภาพตอไปนี้ หนาจอที่เพิ่มเขามาจะแสดงขึ้นโดยกด
ปุม INFO หลายๆ ครั้งระหวางการดูภาพ คุณสามารถเลือกไมแสดงหนาจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้ง
คาเริ่มตนไดเชนกัน
100%

×10

100%

15

Shadow Highlight

การแสดงฮิสโตแกรม

100%

15

4

16

15

การแสดงแสงจาและเงามืด

การแสดงกลองแสง

การแสด Light box
เปรียบเทียบสองภาพแบบ side by side กดปุม Q เพื่อเลือกภาพอีกฝงของหนาจอ
• ภาพพื้นฐานจะแสดงทางดานขวา ใชแปนหมุนดานหนาเพื่อเลือกภาพ และกด Q เพื่อยายภาพไป
ทางซาย สามารถเลือกภาพที่จะเปรียบเทียบกับภาพทางดานซายไดจากทางดานขวา หากตองการ
เลือกภาพพื้นฐานอื่น ใหไฮไลทที่กรอบขวา และกด Q
• หากตองการเปลี่ยนอัตราซูม ใหหมุนแปนหมุนดานหลัง กดปุม Fn1 จากนั้น FGHI เพื่อเลื่อน
บริเวณที่ซูมเขา และหมุนแปนหมุนดานหนาเพื่อเลือกดูแตละภาพ
100%

Fn1

2x

100%

Fn1

100%

2x

2x

Fn1

53

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

การแสดงแสงจาและเงามืด
บริเวณที่เลยขีดจํากัดบนของความสวางสําหรับภาพจะปรากฏเปนสีแดง และในบริเวณที่ตํ่ากวาขีดจํากัด
ลางจะปรากฏเปนสีฟา g [การตั้งคาฮิสโตแกรม] (หนา 116)

54

qU ขอมูล (หนาจอแสดงขอมูลในการดูภาพที่ขยาย)
สามารถตั้งคาหนาจอแสดงขอมูลในการดูภาพที่ขยายดวย [qU ขอมูล] หากกําหนด [U] (ขยาย) ให
กับปุมที่มี ฟงกชันปุม (หนา 66) ลวงหนา สามารถสลับการแสดงผลที่ตั้งไวโดยกดปุม U หลายๆ ครั้ง
ระหวางการดูภาพ คุณสามารถเลือกไมแสดงหนาจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้งคาเริ่มตนไดเชนกัน
100%

U

L N 100-0020
2017.01.01 12:30:00

20

100%

2x

U

20

100%

U

2x
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LV-Info (หนาจอแสดงขอมูลถายภาพ)
คุณสามารถเพิ่มหนาจอแสดงแสงจาและเงามืดใหกับ [LV-Info] หนาจอที่เพิ่มเขามาจะแสดงขึ้นโดยกดปุม
INFO หลายๆ ครั้งระหวางการถายภาพ คุณสามารถเลือกไมแสดงหนาจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้งคา
เริ่มตนไดเชนกัน
G การตั้งคา (การแสดงภาพแบบดัชนี/บนปฏิทิน)
คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนเฟรมที่จะแสดงบนการแสดงภาพแบบดัชนี และตั้งคาไมใหแสดงหนาจอที่มีการ
ตั้งคาใหแสดงตามคาเริ่มตนดวย [G การตั้งคา] สามารถเลือกหนาจอดวยเครื่องหมายถูกบนหนาจอดู
ภาพโดยใชแปนหมุนดานหลัง
100%

q

Wi-Fi

q
100%

100
0%

100%

4

2017.01.01 12:30:00

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)
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20

L N 100-0020
2017.01.01 12:30:00

20

2017.01.01 12:30:00

p

ดูภาพแบบเฟรม
เดียว

20

4 เฟรม

p

2017.01.01 12:30:00

9, 25 หรือ 100
เฟรม

แสดงภาพแบบดัชนี

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Q

q

2017.1

100%

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

16

6

7

8

9

10

11

แสดงภาพบนปฏิทิน

p

100%

11:23 MOV

FHD

30p

11:24 MOV

FHD

30p

12:12 MOV

FHD

30p

2017.01.01 12:30:00

q
p

การดูภาพ My Clips*

* หากสราง My Clips ไวตั้งแตหนึ่งชุดขึ้นไป คลิปนั้นจะแสดงที่นี่ (หนา 72)

20

การถายภาพตัวเองโดยใชเมนูชวยถายเซลฟ
MENU

G

R

[ชวยถายเซลฟ]

เมื่อจอภาพอยูในตําแหนงเซลฟ คุณสามารถแสดงเมนูสัมผัสที่ใชงานสะดวก

1
2

เลือก [เปด] สําหรับ [ชวยถายเซลฟ] ในเมนูกําหนดเอง R
หันกลองเขาหาตัว
100%

4:3

LN
FullHD

F

4

1:02:03

38

• เมนูถายภาพตัวเองจะแสดงบนจอภาพ
A

One Touch
อี-พอรตเทรต

C

ทัชชัตเตอร

เมื่อแตะไอคอนนี้ กลองจะลั่นชัตเตอรประมาณ 1 วินาทีหลังจากนั้น

D

ตั้งเวลาถายแบบ
กําหนดเอง One
Touch

ถาย 3 เฟรมโดยใชระบบตั้งเวลา คุณสามารถกําหนดจํานวนครั้งที่
กลองลั่นชัตเตอรและเวลาระหวางการลั่นชัตเตอรแตละครั้งไดโดย
ใช [ตั้งเวลาถายแบบกําหนดเอง] (หนา 46, 54)

3

วางกรอบภาพ

4

แตะ C และถายภาพ

การเปดฟงกชันนี้ทําใหผิวดูเรียบเนียนและโปรงแสง
ใชไดในระหวางโหมด iAUTO (A) เทานั้น

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

เมนูถายภาพตัวเอง

• ระวังอยาใหนิ้วหรือสายคลองกลองบังเลนส

• ภาพที่ถายจะแสดงขึ้นบนจอภาพ
• คุณยังสามารถถายภาพดวยการแตะวัตถุที่แสดงบนจอภาพ หรือกดปุมชัตเตอร

TH 129

ดูภาพจากกลองบนทีวี
MENU

G

[HDMI]

S

ใชสายที่แยกจําหนายกับกลองเพื่อดูภาพที่บันทึกไวบนทีวี ฟงกชันนี้สามารถใชไดขณะถายภาพ
เชื่อมตอกลองกับทีวี HD โดยใชสาย HDMI เพื่อดูภาพคุณภาพสูงบนจอทีวี
ขั้วตอ HDMI (ชนิด D)

4

สาย HDMI
(เชื่อมตอขั้วตอ HDMI บนทีวี)

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

ชนิด A

เชื่อมตอทีวีและกลอง แลวสลับสัญญาณเขาของทีวี
•
•
•
•

เมื่อเชื่อมตอสาย HDMI ภาพจะปรากฏทั้งบนจอทีวีและจอกลอง ขอมูลจะแสดงบนจอทีวีเทานั้น
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแหลงสัญญาณเขาของทีวี โปรดดูคูมือการใชงานของทีวี
ภาพและขอมูลที่แสดงอาจถูกตัดขอบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาทีวี
หากเชื่อมตอกลองผานสาย HDMI คุณจะสามารถเลือกประเภทสัญญาณวิดีโอดิจิตอล เลือกรูปแบบที่
ตรงกับรูปแบบสัญญาณเขาที่เลือกดวยทีวี
C4K

C4K ผานสัญญาณออก HDMI

4K

ใหความสําคัญกับสัญญาณออก 4K HDMI

1080p

ใหความสําคัญกับสัญญาณออก 1080p HDMI

720p

ใหความสําคัญกับสัญญาณออก 720p HDMI

480p/576p

สัญญาณออก 480p/576p HDMI

• อยาเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI อื่นๆ การกระทําดังกลาวอาจทําใหกลองเสียหายได
• ไมมก
ี ารสงสัญญาณออก HDMI ขณะเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพผาน USB
• เมื่อตัง้ คา [โหมดสัญญาณออก] ไปที่ [โหมดบันทึก] (หนา 103) กลองจะสงสัญญาณภาพ
เคลื่อนไหวในโหมดบันทึกที่กําหนดไวสําหรับภาพเคลื่อนไหว ไมสามารถแสดงภาพบนโทรทัศนที่
เชื่อมตอหากโทรทัศนไมรองรับโหมดบันทึก
• สัญญาณออก 1080p จะใชแทน [4K] หรือ [C4K] ในขณะที่ใชกลองถายภาพ

การใชรีโมทคอนโทรลของทีวี
สามารถสั่งงานกลองดวยรีโมทคอนโทรลของทีวีเมื่อเชื่อมตอกับทีวีที่รองรับการควบคุม HDMI
g [HDMI] (หนา 117)
จอภาพของกลองจะดับ
• คุณสามารถสั่งงานกลองโดยทําตามคําแนะนําในการใชงานที่แสดงบนทีวี
• ในระหวางการดูภาพแบบเฟรมเดียว คุณสามารถแสดงหรือซอนการแสดงขอมูลโดยกดปุม “สี
แดง” และแสดงหรือซอนการแสดงภาพแบบดัชนีโดยกดปุม “สีเขียว”
• โทรทัศนบางเครื่องอาจไมรองรับคุณสมบัติทั้งหมด
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ความเร็วชัตเตอรเมื่อแฟลชทํางาน
MENU

G

W

[# X-Sync.]/[# คาชาสุด]

คุณสามารถกําหนดเงื่อนไขความเร็วชัตเตอรเมื่อแฟลชทํางาน
โหมดถาย
ภาพ

ความเร็วชัตเตอรสําหรับการยิงแฟลช

P

สูงสุด

กลองจะตั้งความเร็วชัตเตอรโดยอัตโนมัติ

A
S

การตั้งคา
[# X-Sync.]

ความเร็วชัตเตอรที่ตั้งคาไว

M

ตํ่าสุด
การตั้งคา
[# คาชาสุด] *
ไมมข
ี ด
ี จํากัดขัน
้ ตํา่

4

* เพิ่มไดสูงสุด 60 วินาทีเมื่อตั้งคาการถายภาพดวยชัตเตอรชา

MENU

G

X

[K ตั้งคา]

คุณสามารถตั้งคาคุณภาพของภาพ JPEG ไดโดยรวมขนาดภาพและอัตราการบีบอัดเขาดวยกัน
ขนาดภาพ
ชื่อ
Y (ใหญ)

อัตราการบีบอัด

จํานวนพิกเซล

SF
(ละเอียด
พิเศษ)

F
(ละเอียด)

N
(ปกติ)

B
(พื้น
ฐาน)

5184×3888*

YSF

YF*

YN*

YB

XSF

XF

XN*

XB

WSF

WF

WN*

WB

3200×2400*

X (กลาง)

2560×1920
1920×1440

การใชงาน

เลือกขนาดที่จะ
พิมพ

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

การตั้งคาการบิบอัด และขนาดของภาพ JPEG

1600×1200

W (เล็ก)

1280×960*
1024×768

สําหรับภาพพิมพ
ขนาดเล็กและ
ใชบนเว็บไซต

* คาเริ่มตน
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การตั้งคาการดสําหรับบันทึก
MENU

G

Y

[การตั้งคาชองเสียบการด]

เมื่อมีการดอยูทั้งในชอง 1 และ 2 คุณสามารถเลือกการดที่ตองการบันทึกภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหว

1
2

เลือก [การตั้งคาชองเสียบการด] ในเมนูกําหนดเอง Y และกดปุม Q
ใช FG เพื่อเลือกรายการ และกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคา และกดปุม Q

K การตั้งคาบันทึก

4

ตั้งคาวิธีการบันทึกสําหรับภาพนิ่ง g “การตั้งคาวิธีการบันทึกสําหรับ
ขอมูลการถายภาพ (K การตั้งคาบันทึก)” (หนา 54)

K ชองเสียบการด
บันทึก

ตั้งคาการดสําหรับการบันทึกภาพนิ่ง เปดใชงานเมื่อตั้งคา [K การตั้งคา
บันทึก] ไปที่ [มาตรฐาน] หรือ [สลับอัตโนมัติ]

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)

n ชองเสียบการด
บันทึก

ตั้งคาปลายทางสําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

q ชองเสียบการด

เลือกการดสําหรับดูภาพนิ่งเมื่อตั้งคา [K การตั้งคาบันทึก] ไปที่ [สอง
การดไมเหมือน 1], [สองการดไมเหมือน 3],
[สองการดเหมือนกัน 1] หรือ [สองการดเหมือนกัน 3]

กําหนดโฟลเดอร
บันทึก

ตั้งคาโฟลเดอรปลายทางการบันทึกการด

กําหนดโฟลเดอรบันทึก

1
2
3

เลือก [กําหนดโฟลเดอรบันทึก] และกด I
เลือก [กําหนด] และกด I
เลือกโฟลเดอร และกดปุม Q
• หากเลือก [โฟลเดอรใหม] ใหระบุหมายเลขโฟลเดอร 3 หลัก และกดปุม Q
• หากเลือก [โฟลเดอรที่มีอยู] ใหใช FG เพื่อเลือกโฟลเดอร
ที่มีอยู และกดปุม Q
2 เฟรมแรกและเฟรมสุดทายในโฟลเดอรที่เลือกจะแสดงขึ้น

100%

100OLYMP
101OLYMP
200OLYMP
202OLYMP
305OLYMP
420OLYMP
500OLYMP

ѱђјѯчѠіҙъѨҕєѨѠѕѬҕ
5671
30
49
125
3250
108
427

дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

การบันทึกขอมูลเลนส
MENU

G

Y

[การตั้งคาขอมูลเลนส]

จัดเก็บขอมูลเลนสไดถึง 10 เลนส ซึ่งไมไดใหขอมูลกับกลองโดยอัตโนมัติ

1
2
3
4
5

เลือก [สรางขอมูลเลนส] สําหรับ [การตั้งคาขอมูลเลนส] ในเมนูกําหนดเอง Y
เลือก [ชื่อเลนส] และปอนชื่อเลนส หลังจากปอนชื่อ ใหไฮไลท [END] และกดปุม Q
ใช FGHI เพื่อเลือก [ความยาวโฟกัส]
ใช FGHI เพื่อเลือก [คารูรับแสง]
เลือก [ตั้งคา] และกดปุม Q

• จะเพิ่มเลนสไปยังเมนูขอมูลเลนส
• เมื่อติดเลนสที่ไมใหขอมูลเลนสกับกลองโดยอัตโนมัติ จะแจงขอมูลที่ใชดวย  ไฮไลทเลนสที่มี
ไอคอน  และกดปุม Q
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เลือกรูปแบบการแสดงผลของชองมองภาพ
MENU

G

[รูปแบบ EVF]

a

รูปแบบ 1/2: แสดงเฉพาะรายการหลัก เชน ความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสง
รูปแบบ 3: แสดงเหมือนกับในจอภาพ
100%

S-IS AUTO

ISO

400

LN
FHD F

60P
100%

C1
AEL

250 F5.6 +2.0

Hi +7 WB
Mid+2 AUTO
Sh-3

ISO-A
200

M

1:02:03

1023

1:02:03

250 F5.6

38

รูปแบบ 3

รูปแบบ 1/ รูปแบบ 2

4

1 23 4

100%

C1
AEL

ih g

100%

C1
AEL

250 F5.6 +2.0

Hi +7 WB ISO-A
Mid+2 AUTO
200
Sh-3

1:02:03

1023

100%

56

f e

C1
AEL

Hi +7 WB
Mid+2 AUTO
Sh-3

250 F5.6 +2.0

d

c

b

200

1:02:03

1023

a 0 9 8 7

Hi +7 WB
Mid+2 AUTO
Sh-3

250 F5.6 +2.0

ISO-A

ISO-A
200

1:02:03

1023

j

1 ตรวจสอบแบตเตอรี่
j: พรอมใชงาน
k: แบตเตอรี่ตํ่า
l: แบตเตอรี่ใกลหมด
m: ตองทําการชารจ
2 z ............................................ หนา 67
3 โหมดถายภาพ ...................... หนา 24 – 37
4 กําหนดเปนโหมดกําหนดเอง .....หนา 35, 87
5 n ชองเสียบการดบันทึก ............ หนา 132
6 ระยะเวลาที่บันทึกได .................. หนา 148
7 จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได ............ หนา 148
8 K การตั้งคาบันทึก..................... หนา 54
9 ความไวแสง ISO ....................หนา 42, 51
0 สมดุลแสงขาว .......................หนา 42, 52

ฟงกชันเมนู (เมนูกําหนดเอง)


การแสดงผลชองมองภาพเมื่อถายภาพโดยใชชองมองภาพ (รูปแบบ 1/รูปแบบ 2)

a ควบคุมแสงจาและเงามืด ............... หนา 66
b บน: ควบคุมความเขมของ
แสงแฟลช ................................. หนา 60
ลาง: ตัวแสดงชดเชยแสง .............. หนา 39
c คาชดเชยแสง ............................. หนา 39
d คารูรับแสง ...........................หนา 26 – 29
e ความเร็วชัตเตอร ................... หนา 26 – 29
f ล็อค AE u ......................หนา 45, 123
g เครื่องหมายยืนยัน AF ................... หนา 25
h แฟลช (กะพริบ: กําลังชารจ)
............................................... หนา 57
i PBH (ปรากฏขึ้นเมื่อใชไฟจาก
กริปแบตเตอรี่) .......................... หนา 150
j มาตรวัดระดับ (ปรากฏขึ้นโดยการกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง)

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลชองมองภาพ g [รูปแบบ EVF] (หนา 121)
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5

การเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน

เมื่อเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟนผานฟงกชัน LAN ไรสายของกลองนี้และใชแอพที่ระบุ คุณ
สามารถใชคุณสมบัติอื่นๆ ไดมากยิ่งขึ้นระหวางและหลังการถายภาพ
รายการที่สามารถใชงานไดจากแอพพลิเคชั่นพิเศษ OLYMPUS Image Share (OI.
Share)

5
การเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน

• ถายโอนภาพในกลองไปยังสมารทโฟน
คุณสามารถโหลดภาพในกลองไปยังสมารทโฟน
• ถายภาพระยะไกลจากสมารทโฟน
คุณสามารถสั่งงานกลองจากระยะไกลและถายภาพโดยใชสมารทโฟน
• ประมวลภาพสวยงาม
คุณสามารถใชอารทฟลเตอรและเพิ่มตราประทับลงบนภาพที่โหลดไปยังสมารทโฟน
• เพิ่มแท็ก GPS ลงบนภาพในกลอง
คุณสามารถเพิ่มแท็ก GPS ลงบนภาพไดงายๆ เพียงถายโอนแฟมบันทึก GPS ที่บันทึกไวในสมารท
โฟนไปยังกลอง

โปรดดูรายละเอียดไดจากที่อยูดานลาง:
http://app.olympus-imaging.com/oishare/
• กอนใชงานฟงกชัน LAN ไรสาย ใหอาน “การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย” (หนา 183)
• หากใชงานฟงกชัน LAN ไรสายในประเทศนอกภูมิภาคที่ซื้อกลองมา อาจมีความเสี่ยงที่กลองจะไม
ตรงตามระเบียบขอบังคับการสื่อสารแบบไรสายของประเทศนั้น Olympus จะไมรับผิดชอบตอการทํา
ผิดระเบียบขอบังคับดังกลาว
• เชนเดียวกับการสื่อสารแบบไรสายใดๆ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกสกัดกั้นโดยบุคคลที่ 3 เสมอ
• ฟงกชัน LAN ไรสายในกลองไมสามารถใชเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอในบานหรือในที่สาธารณะ
• เสาสงสัญญาณอยูภายในกริป เก็บเสาอากาศใหหางจากวัตถุโลหะเมื่อใดก็ตามที่ทําได
• ระหวางการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แบตเตอรี่จะลดลงเร็วขึ้น หากแบตเตอรี่ใกลหมด การเชื่อมตออาจ
ขาดหายระหวางการถายโอนขอมูล
• การเชื่อมตออาจเปนไปไดยากหรือชาลงหากอยูใกลกับอุปกรณที่สรางสนามแมเหล็ก ไฟฟาสถิต หรือ
คลื่นวิทยุ เชน ใกลกับไมโครเวฟ โทรศัพทไรสาย
• ในขณะเชื่อมตอกับสมารทโฟนที่ใช OI.Share กลองจะทํางาน หากเลือก [มาตรฐาน] สําหรับ [การ
ตั้งคาชองเสียบการด] > [K ชองเสียบการดบันทึก] (หนา 132) และ OI.Share จะเขาถึงไดเฉพาะ
การดในชองเสียบการดที่เลือกลาสุดสําหรับ [K ชองเสียบการดบันทึก] ไมสามารถเปลี่ยนชองเสียบ
การดโดยใช OI.Share
• หากเสียบการดเพียงหนึ่งแผน OI.Share จะเขาถึงการดนั้นโดยอัตโนมัติ
• ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกไปยังการดที่ใชสําหรับถายภาพ โดยไมคํานึงวาจะเลือกตัวเลือกใด
สําหรับ [n ชองเสียบการดบันทึก]
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การเชื่อมตอกับสมารทโฟน
เชื่อมตอกับสมารทโฟน เริ่มตนแอพ OI.Share ที่ติดตั้งอยูในสมารทโฟน

1

เลือก [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ใน q เมนูแสดงภาพ และกดปุม Q

2

ทําการตั้งคา Wi-Fi โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพ

• คุณยังสามารถเชื่อมตอโดยแตะ w บนจอภาพ
• SSID, รหัสผาน และรหัส QR จะปรากฏบนจอภาพ
100%

ѷ єшҕѠ:L)L
дѼѥј ѤкѯшіѨѕєдѥіѯнѪѠ

ѷ єшҕѠд Ѥэѝєѥіҙъѱђь
дѼѥј ѤкѯнѪѠ
Ѡҕѥьіў Ѥѝ45ѱчѕ
2/<0386,PDJH6KDUH

SSID
รหัสผาน

3/3

รหัส QR

SSID
: X-XXXXX-X-XXXXXXXX
Password : 00000000

3

เริ่มตน OI.Share บนสมารทโฟน และอานรหัส QR ที่ปรากฏบนจอภาพของกลอง

4

หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหกดMENU บนกลอง หรือแตะ [ยกเลิก Wi-Fi] บน
หนาจอ

• การเชื่อมตอจะเริ่มดําเนินการโดยอัตโนมัติ
• สมารทโฟนบางเครื่องจําเปนตองกําหนดคาดวยตัวเองหลังจากที่อาน QR โคดแลว
• หากไมสามารถอานรหัส QR ใหปอน SSID และรหัสผานในการตั้งคา Wi-Fi ของสมารทโฟนเพื่อ
เชื่อมตอ สําหรับวิธีการเขาใชงานการตั้งคา Wi-Fi ในสมารทโฟน โปรดดูคําแนะนําการใชงาน
สมารทโฟน

• คุณยังสามารถสิ้นสุดการเชื่อมตอกับ OI.Share หรือโดยการปดสวิตชกลอง
• การเชื่อมตอจะสิ้นสุดลง

การเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน

ѕдѯјѧд:L)L

5
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การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน
คุณสามารถเลือกภาพในกลองและโหลดไปยังสมารทโฟน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชกลองเพื่อ
เลือกภาพที่ตองการแบงปนลวงหนาไดดวย g “การตั้งคาลําดับการโอนภาพ (คําสั่งแบงปน)”
(หนา 82)

1

เชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน (หนา 135)

Wi-Fi

• คุณยังสามารถเชื่อมตอโดยแตะ w บนจอภาพ
Wi-Fi

ISO-A

200

5

250 F5.6

การเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน

2

เปด OI.Share และแตะปุมถายโอนภาพ

3

เลือกภาพที่ตองการถายโอนและแตะปุมบันทึก

• ภาพในกลองจะปรากฏขึ้นในรายการ
• เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้น คุณสามารถปดสวิตชกลองจากสมารทโฟน

การถายภาพระยะไกลดวยสมารทโฟน
คุณสามารถถายภาพจากระยะไกลไดโดยใชสมารทโฟนสั่งงานกลอง
สามารถใชงานไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น

1

เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง

2
3

เปด OI.Share และแตะปุมระยะไกล

• คุณยังสามารถเชื่อมตอโดยแตะ w บนจอภาพ

แตะปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• ภาพที่ถายจะถูกบันทึกไวในการดหนวยความจําของกลอง

• ตัวเลือกการถายภาพที่สามารถใชไดถูกจํากัดบางสวน
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1:02:03

30

การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ
คุณสามารถเพิ่มแท็ก GPS ลงในภาพที่ถายขณะกําลังบันทึกแฟมบันทึก GPS ดวยการถาย
โอนแฟมบันทึก GPS ที่บันทึกในสมารทโฟนไปยังกลอง
สามารถใชงานไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น

1

กอนเริ่มถายภาพ ใหเปด OI.Share และเปดสวิตชบนปุมเพิ่มขอมูลตําแหนงเพื่อเริ่มการ
บันทึกแฟมบันทึก GPS
• กอนเริ่มบันทึกแฟมบันทึก GPS ตองเชื่อมตอกลองกับ OI.Share หนึ่งครั้งเพื่อซิงคเวลา
• คุณสามารถใชโทรศัพทหรือแอพอื่นๆ ขณะที่กําลังบันทึกแฟมบันทึก GPS อยาปด OI.Share

เมื่อการถายภาพเสร็จสิ้น ใหปดสวิตชบนปุมเพิ่มขอมูลตําแหนง การบันทึกแฟมบันทึก
GPS เสร็จสมบูรณ

3

เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง

4

ถายโอนแฟมบันทึก GPS ที่บันทึกไวไปยังกลองโดยใช OI.Share

• คุณยังสามารถเชื่อมตอโดยแตะ w บนจอภาพ
• แท็ก GPS ถูกเพิ่มลงบนภาพในการดหนวยความจําตามแฟมบันทึก GPS ที่ถายโอนมา
• g จะปรากฏบนภาพเมื่อมีการเพิ่มขอมูลตําแหนงเขาไปแลว

• การเพิ่มขอมูลตําแหนงสามารถใชงานไดกับสมารทโฟนที่มีฟงกชัน GPS เทานั้น
• ไมสามารถเพิ่มขอมูลตําแหนงลงในภาพเคลื่อนไหวได

การเปลี่ยนวิธีการเชื่อมตอ
มีสองวิธีในการเชื่อมตอกับสมารทโฟน เมื่อเลือก [สวนบุคคล] จะใชการตั้งคาเดียวกันในการเชื่อม
ตอทุกครั้ง เมื่อเลือก [ครั้งหนึ่ง] จะใชการตั้งคาตางกันในแตละครั้ง คุณอาจพบวาการใช [สวน
บุคคล] อาจชวยใหสะดวกขณะเชื่อมตอกับสมารทโฟนของคุณเอง และการใช [ครั้งหนึ่ง] ชวยให
สะดวกขณะถายโอนภาพไปยังสมารทโฟนของเพื่อน ฯลฯ
การตั้งคาเริ่มตนคือ [สวนบุคคล]

1
2
3

5
การเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน

2

เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา และกดปุม Q
เลือก [การตั้งคาเชื่อมตอ Wi-Fi] และกด I
เลือกวิธีการเชื่อมตอ LAN ไรสาย และกดปุม Q
• [สวนบุคคล]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหนึ่งเครื่อง (เชื่อมตอโดยอัตโนมัติโดยใชการตั้งคาหลัง
การเชื่อมตอครั้งแรก) ฟงกชัน OI.Share ทั้งหมดสามารถใชงานได
• [ครั้งหนึ่ง]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหลายเครื่อง (เชื่อมตอโดยใชการตั้งคาการเชื่อมตอแตกตาง
กันในแตละครั้ง) ใชงานไดเฉพาะฟงกชันถายโอนภาพของ OI.Share เทานั้น คุณสามารถดูได
เฉพาะภาพที่ตั้งคาไวสําหรับคําสั่งแบงปนโดยใชกลองเทานั้น
• [เลือก]: เลือกวิธีการที่จะใชในแตละครั้ง
• [ปด]: ฟงกชัน Wi-Fi ถูกปด
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การเปลี่ยนรหัสผาน
เปลี่ยนรหัสผานที่ใชสําหรับ [สวนบุคคล]

1
2
3

เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา และกดปุม Q
เลือก [รหัสผานสวนตัว] และกด I
ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงาน และกดปุม R
• รหัสผานชุดใหมจะถูกตั้งขึ้น

การยกเลิกคําสั่งแบงปน

5
การเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน
138 TH

ยกเลิกคําสั่งแบงปนที่ตั้งคาไวกับภาพ

1
2
3

เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา และกดปุม Q
เลือก [รีเซ็ตคําสั่งแบงปน] และกด I
เลือก [ใช] และกดปุม Q
• คําสั่งแบงปนสําหรับภาพที่บันทึกไวบนการดที่กําลังใชเพื่อแสดงภาพจะถูกยกเลิก

การเริ่มการตั้งคา LAN ไรสาย
เริ่มเนื้อหาของ [การตั้งคาเชื่อมตอ Wi-Fi]

1
2
3

เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา และกดปุม Q
เลือก [รีเซ็ตการตั้งคา Wi-Fi] และกด I
เลือก [ใช] และกดปุม Q

6

การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพ

การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอร
ขั้วตอ USB

ขั้วที่เล็กกวา

ชองตอ USB

สาย USB

6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ

• หากไมมีอะไรปรากฏขึ้นมาบนหนาจอกลอง แมทําการเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรแลว
แบตเตอรี่อาจจะหมด ใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็ม
• เมื่อเปดสวิตชกลอง กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพใหคุณเลือกโฮสต หากไมปรากฏขึ้นมา
ใหเลือก [อัตโนมัติ] สําหรับ [โหมด USB] (หนา 117) ในเมนูกําหนดเองของกลอง
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การคัดลอกภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการตอไปนี้สามารถใชรวมกับการเชื่อมตอ USB:
Windows:

Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10
Macintosh: Mac OS X v10.8 - v10.11

6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
140 TH

1

ปดสวิตชกลองและเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

2

เปดสวิตชกลอง

3

กด FG เพื่อเลือก [เก็บขอมูล] กดปุม Q

• ตําแหนงของชองตอ USB แตกตางกันไปตามเครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูรายละเอียดในคูมือของ
เครื่องคอมพิวเตอร
• หนาจอเลือกการเชื่อมตอ USB จะปรากฏ

100%

USB
ѯдѶэеҖѠєѬј
MTP
0
ёіѧҖьъҙ
PCM Recorder
ѠѠд
шѤҖкзҕѥ

4

เครื่องคอมพิวเตอรพบกลองเปนอุปกรณใหม

• หากกําลังใช Windows Photo Gallery ใหเลือก [MTP] ในขั้นตอนที่ 3
• ไมรับประกันการถายโอนขอมูลในสภาพแวดลอมตอไปนี้ ถึงแมวาเครื่องคอมพิวเตอรจะมีชองตอ USB
คอมพิวเตอรที่มีการเพิ่มชองตอ USB ดวยการดเสริม ฯลฯ คอมพิวเตอรที่ไมมี OS ติดตั้งมาจาก
โรงงาน หรือคอมพิวเตอรประกอบเอง
• ไมสามารถใชปุมควบคุมบนกลองขณะเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอร
• เมื่อเลือก [0] ไมสามารถใชปุมควบคุมบนกลองแมวามีการเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอร
• หากกลองโตตอบที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 ไมปรากฏเมื่อกลองเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ใหเลือก
[อัตโนมัติ] สําหรับ [โหมด USB] (หนา 117) ในเมนูกําหนดเองของกลอง

การติดตั้งซอฟตแวรคอมพิวเตอร
สงภาพถายและภาพเคลื่อนไหวที่คุณถายดวยกลองของคุณไปยังคอมพิวเตอรและดู แกไข และ
จัดระเบียบโดยใช OLYMPUS Viewer 3 ที่จัดมาใหโดย OLYMPUS ได
• การติดตั้ง OLYMPUS Viewer 3 ใหดาวนโหลดจาก http://support.olympus-imaging.com/
ov3download/ และทําตามคําชี้แจงบนหนาจอ
• เยี่ยมชมเว็บไซตขางตนเพื่อดูเงื่อนไขระบบและคําชี้แจงการติดตั้ง
• ระบบจะขอใหคุณปอนหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑกอนดาวนโหลด

การติดตั้ง OLYMPUS Digital Camera Updater
ดําเนินการอัพเดทเฟรมแวรกลองไดโดยใช OLYMPUS Digital Camera Updater เทานั้น
ดาวนโหลดโปรแกรมอัพเดทจากเว็บไซตดานลางและติดตั้งตามคําชี้แจงบนหนาจอ
http://oup.olympus-imaging.com/ou1download/index/

การลงทะเบียนผูใช

การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ

เยี่ยมชมเว็บไซต OLYMPUS สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ OLYMPUS ของคุณ

6
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การพิมพโดยตรง (PictBridge)
คุณสามารถพิมพภาพที่บันทึกไวโดยตรง โดยเชื่อมตอกลองกับเครื่องพิมพที่สามารถใชรวมกับ
PictBridge โดยใชสาย USB

1

เชื่อมตอกลองกับเครื่องพิมพโดยใชสาย USB ที่ใหมาดวย และเปดสวิตชกลอง
ขั้วตอ USB

ขั้วที่เล็กกวา

ชองตอ USB

6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
142 TH

สาย USB

• โปรดใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มในการพิมพ
• เมื่อเปดสวิตชกลอง กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพใหคุณเลือกโฮสต หากไมปรากฏขึ้น
มา ใหเลือก [อัตโนมัติ] สําหรับ [โหมด USB] (หนา 117) ในเมนูกําหนดเองของกลอง

2

ใช FG เพื่อเลือก [พริ้นท]

100%

• [กรุณารอ] จะปรากฏขึ้น ตามดวยกลองโตตอบเลือกโหมด
พิมพ
• หากหนาจอไมปรากฏหลังเวลาผานไปสองสามนาที ใหถอด
สาย USB ออกแลวเริ่มอีกครั้งตั้งแตขั้นตอนที่ 1

USB
ѯдѶэеҖѠєѬј
MTP
0
ёіѧҖьъҙ
PCM Recorder
ѠѠд
шѤҖкзҕѥ

ไปตอที่ “การพิมพภาพแบบกําหนดเอง” (หนา 143)
• ไมสามารถพิมพภาพ RAW และภาพเคลื่อนไหวได

การพิมพภาพอยางงาย
ใชกลองเพื่อแสดงภาพที่ตองการพิมพกอนเชื่อมตอเครื่องพิมพผานสาย USB

1
2

ใช HI เพื่อแสดงภาพที่ตองการพิมพบนกลอง

100%

กด I
• หนาจอเลือกภาพจะปรากฏเมื่อพิมพภาพเสร็จ หากตองการ
พิมพภาพอื่นอีก ใหใช HI เพื่อเลือกภาพ และกดปุม Q
ѯіѧҕєёѧєёҙъѤьъѨ
PC/ёѧєёҙѰээшѤҖкзҕѥ

• หากตองการออก ใหถอดสาย USB ออกจากกลองขณะที่หนาจอเลือกภาพปรากฏขึ้น

การพิมพภาพแบบกําหนดเอง

1

เชื่อมตอกลองกับเครื่องพิมพโดยใชสาย USB ที่ใหมาดวย และเปดสวิตชกลอง

2

ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานเพื่อตั้งคาตัวเลือกการพิมพ

• เมื่อเปดสวิตชกลอง กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพใหคุณเลือกโฮสต หากไมปรากฏขึ้น
มา ใหเลือก [อัตโนมัติ] สําหรับ [โหมด USB] (หนา 117) ในเมนูกําหนดเองของกลอง

การเลือกโหมดพิมพ
เลือกชนิดของการพิมพ (โหมดพิมพ) โหมดพิมพที่สามารถใชไดจะแสดงขางลางนี้
พิมพ

พิมพภาพที่เลือก

พิมพทั้งหมด

พิมพทุกภาพที่จัดเก็บอยูในการด โดยพิมพภาพละหนึ่งแผน

พิมพหลายภาพ

พิมพภาพเดียวกันในหลายกรอบแยกกันบนกระดาษแผนเดียว

ดัชนีทั้งหมด

พิมพรายการดัชนีของภาพทั้งหมดที่จัดเก็บอยูในการด

คําสั่งพิมพ

พิมพตามการสั่งพิมพภาพที่สรางไว หากไมมีภาพใดถูกสั่งพิมพ ตัวเลือกนี้จะ
ไมสามารถใชได

ขนาด

ตั้งคาขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพรองรับ

เสนขอบ

เลือกวาตองการพิมพภาพเต็มขนาดกระดาษหรือพิมพแบบมีขอบขาว

ภาพ/ชี้ต

เลือกจํานวนภาพตอแผนกระดาษ ปรากฏเมื่อเลือก [พิมพหลายภาพ]

การเลือกภาพที่ตองการพิมพ
เลือกภาพที่ตองการพิมพ สามารถพิมพภาพที่เลือกในภายหลัง
(สั่งพิมพภาพเฟรมเดียว) หรือพิมพภาพที่กําลังแสดงทันที

100%

123-3456
2017.01.01 12:30:00

ѯјѪѠд
ёіѧҖьъҙѓѥёѯчѨѕњ

15

ёіѧҖьъҙ
єѨѠѨд

พริ้นท f

พิมพภาพที่กําลังแสดง หากมีภาพที่ไดสั่งพิมพ [พริ้นทภาพเดียว C] ไว
แลว จะมีการพิมพเฉพาะภาพนั้น

พริ้นทภาพเดียว
C

ทําการสั่งพิมพภาพที่กําลังแสดง หากตองการสั่งพิมพภาพอื่นๆ หลังจากสั่ง
[พริ้นทภาพเดียว C] ใหใช HI เพื่อเลือกภาพเหลานั้น

มีอีก E

ตั้งคาจํานวนพิมพและรายการอื่นๆ สําหรับภาพที่กําลังแสดง และตั้งคาวาจะ
สั่งพิมพหรือไม โปรดดูการใชงาน “การตั้งคาขอมูลการพิมพ” ในหัวขอถัดไป

6
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การตั้งคาตางๆ เกี่ยวกับกระดาษพิมพ
การตั้งคานี้จะแตกตางกันไปตามชนิดของเครื่องพิมพ หากเครื่องพิมพมีเฉพาะการตั้งคาแบบ
มาตรฐานเทานั้น คุณไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาได
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การตั้งคาขอมูลการพิมพ
เลือกวาตองการพิมพขอมูลการพิมพ เชน วันที่และเวลา หรือชื่อไฟล เมื่อทําการพิมพภาพหรือไม
เมื่อตั้งโหมดพิมพไปที่ [พิมพทั้งหมด] ใหเลือก [เลือกตั้งคา]

3

<×

ตั้งจํานวนพิมพ

วันที่

พิมพวันที่และเวลาที่บันทึกลงบนภาพ

ชื่อไฟล

พิมพชื่อไฟลที่บันทึกลงบนภาพ

P

ตัดขอบภาพเพื่อพิมพ ใชปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อเลือกขนาดตัดขอบ และ
FGHI เพื่อระบุตําแหนงที่ตัด

เมื่อตั้งคาภาพเพื่อพิมพและขอมูลการพิมพแลว ใหเลือก [พริ้นท] แลวกดปุม Q
• การตั้งคาจะถูกนําไปใชกับภาพที่บันทึกบนการดที่กําลังใชเพื่อแสดงภาพ
• หากตองการหยุดและยกเลิกการพิมพ ใหกดปุม Q หากตองการพิมพตอ ใหเลือก [ทําตอ]


การยกเลิกการพิมพ

6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
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หากตองการยกเลิกการพิมพ ใหไฮไลท [ยกเลิก] และกดปุม Q โปรดทราบวาจะสูญเสียการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งพิมพ หากตองการยกเลิกการพิมพและกลับสูขั้นตอนกอนหนา ซึ่งคุณสามารถทําการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งพิมพปจจุบัน ใหกด MENU

คําสั่งพิมพ (DPOF)
คุณสามารถบันทึก “คําสั่งพิมพ” ดิจิตอลลงในการดหนวยความจําที่แสดงรายการภาพที่ตองการ
พิมพ และจํานวนพิมพของแตละภาพ จากนั้น คุณสามารถพิมพภาพที่รานพิมพภาพซึ่งรองรับ
DPOF หรือพิมพภาพดวยตนเองโดยเชื่อมตอกลองกับเครื่องพิมพ DPOF โดยตรง จําเปนตองใช
การดหนวยความจําเมื่อสรางคําสั่งพิมพ

การสรางคําสั่งพิมพ

1
2

กดปุม Q ระหวางการดูภาพและเลือก [คําสั่งพิมพ]
เลือก [<] หรือ [<ทั้งหมด] และกดปุม Q
ภาพเดี่ยว
กด HI เพื่อเลือกเฟรมที่ตองการสั่งพิมพ แลวกด FG เพื่อ
กําหนดจํานวนพิมพ
• ทําซํ้าขั้นตอนนี้เพื่อทําการสั่งพิมพหลายภาพ กดปุม Q เมื่อได
เลือกภาพที่ตองการทั้งหมดแลว
ทุกภาพ
เลือก [<ทั้งหมด] และกดปุม Q

100%

зѦѝѤҕкёѧєёҙ

<
ALL

дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

3

เลือกรูปแบบวันที่และเวลา และกดปุม Q
ไม

ภาพจะถูกพิมพโดยไมมีวันที่และเวลา

วันที่

ภาพจะถูกพิมพโดยมีวันที่ถายภาพ

เวลา

ภาพจะถูกพิมพโดยมีเวลาถายภาพ

• ในขณะพิมพภาพ จะไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับแตละ
ภาพได

4

100%

ѳєҕ
њѤьъѨҕ
ѯњјѥ

дјѤэ

шѤҖкзҕѥ

เลือก [ตั้งคา] และกดปุม Q
• การตั้งคาจะถูกนําไปใชกับภาพที่บันทึกบนการดที่กําลังใชเพื่อแสดงภาพ

• ไมสามารถใชกลองเพื่อแกไขคําสั่งพิมพที่สรางดวยอุปกรณอื่น การสรางคําสั่งพิมพใหมจะลบคําสั่ง
พิมพที่มีอยูที่สรางดวยอุปกรณอื่น
• ไมสามารถสั่งพิมพภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว

การยกเลิกคําสั่งพิมพภาพที่เลือกหรือภาพทั้งหมด
คุณสามารถรีเซ็ตขอมูลสั่งพิมพภาพทั้งหมด หรือเฉพาะขอมูลของภาพที่เลือก

กดปุม Q ระหวางการดูภาพและเลือก [คําสั่งพิมพ]

3

กด HI เพื่อเลือกภาพที่ตองการยกเลิกคําสั่งพิมพ

4

เลือกรูปแบบวันที่และเวลา และกดปุม Q

5

เลือก [ตั้งคา] และกดปุม Q

เลือก [<] และกดปุม Q
• หากตองการยกเลิกคําสั่งพิมพภาพทั้งหมด ใหเลือก [รีเซ็ต] และกดปุม Q หากตองการออก
โดยไมยกเลิกภาพทั้งหมด ใหเลือก [เก็บ] และกดปุม Q
• ใช G เพื่อตั้งจํานวนพิมพภาพเปน 0 กดปุม Q เมื่อยกเลิกคําสั่งพิมพภาพที่ตองการทั้งหมด
• การตั้งคานี้มีผลตอทุกเฟรมที่มีขอมูลสั่งพิมพ
• การตัง้ คาจะถูกนําไปใชกับภาพที่บันทึกบนการดที่กําลังใชเพื่อแสดงภาพ

การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ

1
2

6
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7

ข้อควรระว ัง
แบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จ

7
ข้อควรระว ัง

• กล ้องใช ้แบตเตอรีล
่ เิ ทียมไอออนของ Olympus ก ้อนเดียว ห ้ามใช ้แบตเตอรีอ
่ น
ื่ นอกเหนือจาก
แบตเตอรีข
่ องแท ้จาก OLYMPUS
• อัตราการใช ้พลังงานของกล ้องขึน
้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะการใช ้งานและเงือ
่ นไขอืน
่ ๆ
• เนือ
่ งจากการทํางานต่างๆ ต่อไปนีใ้ ช ้พลังงานอย่างมาก ถึงแม ้จะไม่มก
ี ารถ่ายภาพ แบตเตอรีก
่ จ
็ ะหมด
เร็ว
• ทําการปรับโฟกัสอัตโนมัตซ
ิ าํ้ ๆ โดยกดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึง่ หนึง่ ในโหมดถ่ายภาพ
• แสดงภาพบนจอภาพเป็ นระยะเวลานาน
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือ
• เมือ
่ เชือ
่ งพิมพ์
• ในกรณีทใี่ ช ้แบตเตอรีท
่ ม
ี่ ป
ี ระจุไม่เต็ม กล ้องอาจปิ ดสวิตช์โดยไม่ได ้แสดงคําเตือนแบตเตอรีเ่ หลือน ้อย
ื้ แบตเตอรีไ่ ม่ได ้ถูกชาร์จมาเต็ม ให ้ทําการชาร์จแบตเตอรีด
• ณ เวลาทีซ
่ อ
่ ้วยเครือ
่ งชาร์จทีใ่ ห ้มาด ้วย
ก่อนใช ้งาน
• เมือ
่ ไม่ใช ้งานกล ้องเป็ นระยะเวลานาน (หนึง่ เดือนหรือมากกว่า) ให ้นํ าแบตเตอรีอ
่ อกจากกล ้อง
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่ได ้ทิง้ แบตเตอรีไ่ ว ้ในกล ้องเป็ นเวลานาน มิเช่นนัน
้ อายุการใช ้งานแบตเตอรี่
้ ลงหรือแบตเตอรีอ
อาจสัน
่ าจใช ้การไม่ได ้
• เวลาการชาร์จปกติของเครือ
่ งชาร์จทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับกล ้องอยูท
่ ี่ 2 ชัว่ โมง (โดยประมาณ)
• อย่าพยายามใช ้เครือ
่ งชาร์จทีไ่ ม่ได ้ถูกออกแบบมาให ้ใช ้งานกับแบตเตอรีท
่ ใี่ ห ้มาด ้วย หรือใช ้แบตเตอรี่
ทีไ่ ม่ได ้ถูกออกแบบมาให ้ใช ้กับเครือ
่ งชาร์จทีใ่ ห ้มาด ้วย
่ งต่อการระเบิดได ้
• การใช ้แบตเตอรีผ
่ ด
ิ ชนิดอาจเสีย
• กําจัดแบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้แล ้วโดยปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ า “ข ้อควรระวัง” (หน ้า 182) ในคูม
่ อ
ื การใช ้งาน

้ ัวแปลงไฟ AC ซงึ่ เป็นอุปกรณ์เสริม
การใชต
ตัวแปลงไฟ AC (AC-5) ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริมสามารถใช ้กับกริปแบตเตอรี่ (HLD-9) (หน ้า 150) ใช ้
เฉพาะตัวแปลงไฟ AC ทีเ่ หมาะสมเท่านัน
้ ห ้ามใช ้สายไฟทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับตัวแปลงไฟ AC กับผลิต
ภัณฑ์อน
ื่ ๆ
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การใชงานเครื่องชารจในตางประเทศ
• เครื่องชารจสามารถใชงานไดกับแหลงจายไฟฟาตามบานทั่วไปเกือบทั้งหมดที่มีแรงดันไฟฟา 100 V
ถึง 240 V AC (50/60 Hz) ทั่วโลก อยางไรก็ตาม ชองเสียบปลั๊กไฟ AC อาจจะมีรูปรางแตกตางกันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศหรือทองที่ที่คุณอยู และอาจตองใชตัวแปลงหัวเสียบเพื่อใหเครื่องชารจใชงาน
ไดกับชองเสียบปลั๊กไฟ
• อยาใชตัวแปลงไฟสําหรับเดินทางที่มีจําหนายทั่วไป เนื่องจากเครื่องชารจอาจจะทํางานผิดพลาดได

การดที่ใชงานได
คูมือเลมนี้เรียกอุปกรณบันทึกขอมูลทั้งหมดวา “การด” การดหนวยความจํา
SD ชนิดตอไปนี้ (มีจําหนายทั่วไป) สามารถใชงานไดกับกลองนี้: SD, SDHC,
SDXC และ Eye-Fi สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซตของ Olympus

สวิตชปองกันการเขียนการด SD
ตัวการด SD มีสวิตชปองกันการเขียน การตั้งคาสวิตชเปน “LOCK” จะปองกัน
ขอมูลที่เขียนไวในการด หรือฟอรแมท เลื่อนสวิตชกลับไปที่ตําแหนงปลดล็อค
เพื่อใหสามารถเขียนได

LOCK

ขอควรระวัง

• ขอมูลในการดจะไมถูกลบอยางหมดจด ถึงแมจะทําการฟอรแมทการดหรือลบขอมูลออกแลว เมื่อทิ้ง
การด ใหทําลายการดเสียเพื่อปองกันขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล
• ใชการด Eye-Fi ใหตรงตามกฎหมายและขอบังคับของประเทศที่นํากลองไปใชงาน ถอดการด Eye-Fi
ออกจากกลองหรือปดใชงานฟงกชันของการด ขณะอยูบนเครื่องบินหรือในสถานที่อื่นๆ ซึ่งหามการใช
งานฟงกชันนี้ g [Eye-Fi] (หนา 122)
• การด Eye-Fi อาจรอนขึ้นขณะใชงาน
• แบตเตอรี่อาจหมดเร็วขึ้นขณะใชการด Eye-Fi
• กลองอาจทํางานชาลงขณะใชการด Eye-Fi
• อาจเกิดขอผิดพลาดระหวางการถายภาพ My Clips โปรดปดฟงกชันของการดในกรณีนี้
• การตั้งคาสวิตชปองกันการเขียนไปที่ “LOCK” อาจจํากัดฟงกชันการทํางานบางอยาง เชน การเลน
และการถายคลิป

7
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โหมดบันทึกและขนาดไฟล/จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได
คาขนาดไฟลในตารางเปนคาโดยประมาณสําหรับไฟลที่มีสัดสวนภาพ 4:3
โหมดบันทึก

50M F+RAW

25M F+RAW
50M F
25M F

ขนาดภาพ
(จํานวนพิกเซล)
10368×7776
8160×6120
5184×3888
10368×7776
5760×4320
5184×3888
8160×6120
5760×4320

RAW

7
ขอควรระวัง

YSF
YF
YN
YB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
XSF
XF
XN
XB
WSF
WF
WN
WB
WSF
WF
WN
WB

5184×3888

3200×2400

2560×1920

1920×1440

1600×1200

1280×960

1024×768

การบีบอัด
ไมบีบอัด
1/4
ไมบีบอัด
ไมบีบอัด
1/4
ไมบีบอัด
1/4
1/4
บีบอัดแบบไม
สูญเสีย
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12
1/2.7
1/4
1/8
1/12

รูปแบบ
ไฟล

ขนาดไฟล (MB)

จํานวนภาพ
นิ่งที่บันทึก
ได*

181.5

42

ORF
JPEG
ORI
ORF
JPEG
ORI
JPEG
JPEG

169.5

44

ประมาณ 21.7
ประมาณ 10.9

317
630

ORF

ประมาณ 21.5

341

JPEG

ประมาณ 13.1
ประมาณ 8.9
ประมาณ 4.6
ประมาณ 3.1
ประมาณ 5.1
ประมาณ 3.6
ประมาณ 1.9
ประมาณ 1.4
ประมาณ 3.4
ประมาณ 2.4
ประมาณ 1.3
ประมาณ 1.0
ประมาณ 2.0
ประมาณ 1.4
ประมาณ 0.9
ประมาณ 0.7
ประมาณ 1.5
ประมาณ 1.1
ประมาณ 0.7
ประมาณ 0.5
ประมาณ 1.0
ประมาณ 0.8
ประมาณ 0.5
ประมาณ 0.4
ประมาณ 0.8
ประมาณ 0.6
ประมาณ 0.3
ประมาณ 0.2

527
774
1506
2219
1348
1952
3698
5194
2051
2941
5424
7397
3487
4882
8418
11096
4786
6597
11096
13562
6781
9041
14360
17437
9389
12206
30515
40687

* สําหรับการด SD 8GB
• จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกไดอาจจะเปลี่ยนตามวัตถุ การสั่งพิมพ และองคประกอบอื่นๆ ในบางกรณี
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกไดที่ปรากฏบนจอภาพจะไมเปลี่ยนแปลง แมวาจะถายภาพหรือลบภาพที่จัด
เก็บไว
• ขนาดไฟลภาพจริงแตกตางกันไปตามวัตถุ
• ตัวเลขจํานวนภาพนิ่งที่บันทึกไดสูงสุดที่แสดงบนหนาจอคือ 9999
• โปรดดูระยะเวลาที่บันทึกไดสําหรับภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซตของ Olympus
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เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได
เลือกเลนสตามฉากและความคิดสรางสรรคของคุณ ใชเลนสที่ออกแบบมา
เฉพาะสําหรับระบบ Micro Four Thirds และมีฉลาก M.ZUIKO DIGITAL หรือ
เครื่องหมายที่แสดงทางดานขวา
หากใชตัวแปลงชวย คุณสามารถใชเลนสของระบบ Four Thirds และระบบ OM
ไดอีกดวย จําเปนตองใชตัวแปลงซึ่งเปนอุปกรณเสริม
• เมื่อติดหรือถอดฝาปดตัวกลองและเลนสออกจากกลอง ใหหันเมาทเลนสของกลองลงพื้น เพื่อชวย
ปองกันไมใหฝุนและวัตถุแปลกปลอมอื่นเขาไปในตัวกลองได
• อยาถอดฝาปดตัวกลอง หรือติดเลนสในสถานที่มีฝุนละอองมาก
• อยาหันหนาเลนสที่ติดอยูกับกลองชี้ไปที่ดวงอาทิตย อาจจะทําใหกลองเสียหายหรือติดไฟได
เนื่องจากแสงอาทิตยถูกขยายผานการโฟกัสของเลนส
• ระวังอยาทําฝาปดกลองและฝาปดทายเลนสหาย
• ติดฝาปดกลองเพื่อปองกันฝุนเขาไปภายในเมื่อไมไดติดเลนสไวกับกลอง


คูผสมระหวางเลนสกับกลอง
เลนส

เลนสระบบ Four Thirds

กลองระบบ Micro Four
Thirds

เลนสระบบ OM
เลนสระบบ Micro Four
Thirds

กลองระบบ Four Thirds

ติดใชงาน

AF
(โฟกัส
อัตโนมัติ)

วัดเเสง

ได

ได

ได

ติดไดผานตัว
แปลงเมาท

ได*1

ได

ไม

ได*2

ไม

ไม

ไม
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เลนสระบบ Micro Four
Thirds

กลอง

*1 โฟกัสอัตโนมัติจะไมทํางานขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
*2 ไมสามารถทําการวัดแสงที่แมนยําได
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กริปแบตเตอรี่ HLD-9
สามารถใชควบคูกับแบตเตอรี่ในตัวกลองเพื่อยืดเวลาใชงานของกลอง คุณสามารถกําหนดฟงกชัน
ใหกับแปนหมุนและปุม B-Fn ในเมนูกําหนดเอง ตัวแปลงไฟ AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริมสามารถใช
กับ HLD-9
ตรวจสอบวาปดสวิตชกลองเมื่อติดและถอดกริป

ชื่อชิ้นสวน
ฝาปดขั้ว AC
ปุม B-Fn2
ปุมหมุนดานหนา
ปุมชัตเตอร
ปุมหมุนดานหลัง
ปุม B-Fn1

ปุมถอด
แปนลูกศร
ปุม Q
ล็อคการถายแนวตั้ง

7


การติดกริป

ขอควรระวัง

ถอดฝาปด PBH (a) ที่ดานลางของกลองกอน
ติด HLD-9 เมื่อติดแลว ใหตรวจสอบวายึดปุม
ถอด HLD-9 จนแนน ตรวจสอบวาติดฝาปด
PHB กับกลองเมื่อไมใชงาน HLD-9

a

a


การใสแบตเตอรี่
ใชแบตเตอรี่ BLH-1 เมื่อใสแบตเตอรี่ ตรวจสอบวาไดล็อคฝาปดแบตเตอรี่
เครื่องหมายแสดงทิศทาง

1

2
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การใชตัวแปลงไฟ AC
เปดฝาปดขั้ว AC และเสียบตัวแปลงไฟ AC เขากับขั้ว AC


การใชปุมหมุนและปุมตางๆ
คุณสามารถตั้งฟงกชันแปนหมุน HLD-9 และปุม B-Fn ใน [K ฟงกชันปุม] และ [n ฟงกชันปุม] ของ
เมนูกําหนดเอง g “การกําหนดฟงกชันใหกับปุมตางๆ (ฟงกชันปุม)” (หนา 66), [K ฟงกชันปุม]
(หนา 113), [n ฟงกชันปุม] (หนา 100)


ขอมูลจําเพาะหลัก (HLD-9)
แหลงจายไฟ

แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BLH-1 x 1
แหลงจายไฟ AC: ตัวแปลงไฟ AC (AC-5)

ขนาด

ประมาณ 132.7 มม. (กวาง) × 55.8 มม. (สูง) × 66.0 มม. (ลึก)

นํ้าหนัก

ประมาณ 255 กรัม (ไมรวมฝาปดขั้วและแบตเตอรี่)

ระดับการปองกันละอองนํ้า
(เมื่อติดกับกลอง)

ชนิด
เทียบเทากับ IEC Standard publication 60529 IPX1
(ภายใตสภาวะการทดสอบของ OLYMPUS)

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่และตัวแปลงไฟ AC ที่กําหนดเทานั้น หากไมปฏิบัติตามอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
ผลิตภัณฑเสียหาย และไฟไหม
• หามใชเล็บหมุนปุมถอด การกระทําดังกลาวอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
• ใชกลองภายในชวงอุณหภูมิใชงานที่รับประกันเทานั้น
• หามใชหรือเก็บผลิตภัณฑในสถานที่มีฝุนละอองหรือมีความชื้น
• หามใชมือจับหนาสัมผัสไฟฟา
• ใชผานุมและแหงเพื่อทําความสะอาดขั้ว หามทําความสะอาดผลิตภัณฑดวยผาชื้น ทินเนอร เบนซิน
หรือสารทําละลายอินทรียอื่นๆ

7
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แฟลชภายนอกที่สามารถใชงานรวมกับกลองรุนนี้ได
คุณสามารถใชชุดแฟลชภายนอกที่แยกจําหนายกับกลองนี้ เพื่อใหไดแสงแฟลชที่ตรงตามความ
ตองการของคุณ แฟลชภายนอกสามารถสื่อสารกับกลองได คุณจึงสามารถควบคุมโหมดแฟลช
ของกลองดวยหลากหลายโหมดควบคุมแฟลชที่มีอยู เชน TTL-AUTO และแฟลช Super FP ได
ชุดแฟลชภายนอกที่ระบุวาใชงานกับกลองรุนนี้ไดสามารถตอเขากับกลองไดโดยติดฐานเสียบ
แฟลชบนตัวกลอง คุณยังสามารถติดแฟลชกับขายึดแฟลชบนกลองโดยใชสายซิงค (อุปกรณ
เสริม) โปรดดูเอกสารที่ใหมากับชุดแฟลชภายนอกดวยเชนกัน
ความเร็วชัตเตอรสูงสุดเมื่อใชแฟลช คือ 1/250 วินาที
* ความเร็วซิงคของโหมดเงียบและการถายครอมโฟกัส (หนา 94) คือ 1/50 วินาที ความเร็วซิงคที่
ความไวแสง ISO เทากับและสูงกวา 8000 และระหวางถายครอม ISO (หนา 94) คือ 1/20 วินาที

ฟงกชันที่สามารถใชไดกับชุดแฟลชภายนอก
แฟลชเสริม

FL-900R

7
FL-600R
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FL-300R
FL-14
STF-8

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

GN (หมายเลขไกด) (ISO100)

GN58 (200 mm*1)



GN36 (85 mm*1) GN20 (24 mm*1)



GN20 (28 mm* )



GN14 (28 mm*1)

–

GN8.5



1

*1 ความยาวโฟกัสของเลนสที่สามารถใชได (คํานวณตามกลองฟลม 35 มม.)
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โหมด RC

การถายภาพโดยใชแฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสาย
สามารถนําชุดแฟลชภายนอกที่กําหนดใหสามารถใชงานกับกลองรุนนี้ไดและมีโหมดควบคุมจาก
ระยะไกลมาใชเพื่อถายภาพโดยใชแฟลชไรสายได กลองสามารถแยกควบคุมชุดแฟลชระยะไกล
ไดทั้งสามกลุม และแฟลชในตัวกลอง โปรดดูรายละเอียดจากคูมือการใชงานที่ใหมากับชุดแฟลช
ภายนอก

1

ตั้งคาชุดแฟลชระยะไกลไวที่โหมด RC และจัดวางในตําแหนงที่ตองการ

2

เลือก [เปด] สําหรับ [# RC Mode] ใน X เมนูถายภาพ 2 (หนา 86)

3

ปรับการตั้งคาสําหรับแตละกลุมในแผงควบคุมพิเศษ LV

• เปดสวิตชชุดแฟลชภายนอก กดปุม MODE และเลือกโหมด RC
• เลือกชองสัญญาณและกลุมของชุดแฟลชภายนอกแตละตัว
• แผงควบคุมพิเศษ LV เปลี่ยนเปนโหมด RC
• คุณสามารถเลือกหนาจอแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV ไดโดยกดปุม INFO หลายๆ ครั้ง
• เลือกโหมดแฟลช (โปรดสังเกตวาระบบลดตาแดงไมสามารถใชไดในโหมด RC)

ปรับการตั้งคาสําหรับชุดแฟลชของ
กลอง

คาความเขมของแสง
แฟลช

A Mode
TTL
M
Off
TTL

P

+5.0
1/8
–
+3.0

250 F5.6

โหมดควบคุมแฟลช

4

แฟลชปกติ/แฟลช Super FP
• สลับระหวางแฟลชปกติและ
แฟลช Super FP

100%

Ch

ระดับแสงสื่อสาร
• ตั้งคาระดับแสงสื่อสารเปน
[HI], [MID], หรือ [LO]

LO
1

38

ความเขมของแสง
แฟลช

ชองสัญญาณ
• ตั้งคาชองสัญญาณสื่อสาร
ใหเปนชองเดียวกับที่ใชบน
แฟลช
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กลุม
• เลือกโหมดควบคุมแฟลชและ
ปรับความเขมของแสงแฟลช
แยกกันสําหรับแตละกลุม
สําหรับ MANUAL ใหเลือก
ความเขมของแสงแฟลช

ติดชุดแฟลชที่ใหมาดวยและเปดสวิตชกลอง
• หลังจากที่ยืนยันวาชุดแฟลชในตัวและชุดแฟลชระยะไกลไดชารจไวพรอมแลว ใหทําการถาย
ภาพทดสอบ


ระยะควบคุมแฟลชไรสาย
จัดตําแหนงของชุดแฟลชไรสายโดยใหเซ็นเซอรควบคุมระยะไกลหันเขาหากลอง ภาพตอไปนี้แสดง
ถึงระยะโดยประมาณที่สามารถจัดวางชุดแฟลชได ระยะควบคุมจริงแตกตางกันไปตามเงื่อนไขสภาพ
แวดลอม
• ขอแนะนําใหใชงานหนึ่งกลุมแฟลชที่มีชุดแฟลช
ระยะไกลไมเกินสามตัว
• ชุดแฟลชระยะไกลไมสามารถใชงานกับระบบซิงค
ชามานชัตเตอรที่สอง หรือการถายภาพแบบปองกัน
การสั่นที่นานกวา 4 วินาที
• หากวัตถุอยูใกลกลองมากเกินไป แฟลชควบคุม
ที่เปลงแสงออกมาจากแฟลชในตัวกลองอาจสง
ผลตอคารับแสง (สามารถลดผลกระทบนี้ไดโดย
ลดปริมาณการปลอยแสงของแฟลชในตัวกลอง
ตัวอยางเชน ใชตัวกระจายแสง)
• เวลาสูงสุดในการซิงคแฟลช คือ 1/250 วินาที เมื่อ
ใชแฟลชในโหมด RC

30°
60°

30°

7m
50°
100°

50°

5m
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ชุดแฟลชภายนอกอื่นๆ
เชื่อมตอสายซิงคกับฐานเสียบแฟลชหรือขั้วแฟลชภายนอก เมื่อไมใชงานขั้วแฟลชภายนอก ตรวจ
สอบวาไดติดฝาปด
พึงระลึกในประเด็นตอไปนี้ เมื่อใชชุดแฟลชของผูผลิตอื่นกับฐานเสียบแฟลชของกลอง:
• การใชชุดแฟลชลาสมัยที่สงกระแสไฟมากกวา 250 V ไปยังจุดสัมผัส X จะทําใหกลองไดรับความเสีย
หาย
• การเชื่อมตอชุดแฟลชซึ่งขั้วสัมผัสสัญญาณไมตรงตามขอมูลจําเพาะของ Olympus อาจทําใหกลอง
เสียหายได
• ตั้งโหมดถายภาพไปที่ M ตั้งความเร็วชัตเตอรไปที่คาตํ่ากวาความเร็วซิงคของแฟลช และตั้งความไว
แสง ISO ไปที่การตั้งคาอื่นๆ ที่ไมใช [AUTO]
• การควบคุมแฟลชสามารถทําไดเพียงการตั้งคาแฟลชใหมีความไวแสง ISO และคารูรับแสงตรงกับ
คาที่เลือกไวบนกลองเทานั้น สามารถปรับความสวางของแฟลชโดยปรับความไวแสง ISO หรือคารู
รับแสง
• ใชแฟลชที่มีมุมสองสวางเหมาะสมกับเลนส โดยปกติแลวมุมสองสวางจะถูกระบุเปนคาโดยใชความ
ยาวโฟกัสเทียบเทาของรูปแบบ 35 มม.
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อุปกรณเสริมหลัก
สายรีโมท (RM-CB2)
ใชในกรณีที่การสั่นไหวของกลองแมเพียงเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ ตัวอยางเชน ในการถายภาพ
มาโครหรือถายภาพโดยเปดหนากลองนาน เชื่อมตอสายกับขั้วตอสายรีโมทของกลอง (หนา 11)

เลนส Converter
ติดเลนส Converter กับเลนสของกลองเพื่อใหการถายภาพมาโครหรือฟชอายทําไดงายและ
รวดเร็ว โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับเลนสที่สามารถใชไดบนเว็บไซตของ OLYMPUS

ยางรองตา (EP-13)
คุณสามารถสลับไปที่ยางรองตาขนาดใหญ
การถอด

7
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แผนผังแสดงระบบ

ชองมองภาพ

แหลงจายไฟ

สายเชื่อมตอ
สาย USB /
สาย HDMI

BLH-1

BCH-1

แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน

เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน

HLD-9

AC-5

กริปแบตเตอรี่

ตัวแปลงไฟ AC

EP-13
ยางรองตา
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การใชงานระยะ
ไกล
RM-CB2
สายรีโมท

ซอง / สายคลอง

สายคลองบา / ซอง
ใสกลอง

หูฟง

ไมโครโฟน

ระบบถายภาพใตนา
ํ้ ตัวปองกันนํ้าเขา
ซอฟตแวร
การดหนวยความจํา*3

SD/SDHC/
SDXC/Eye-Fi

OLYMPUS Viewer 3
ซอฟตแวรจัดการภาพถายดิจิตอล

: ผลิตภัณฑที่สามารถใชงานรวมกับ E-M1 Mark II
: ผลิตภัณฑที่มีจําหนายทั่วไป

สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซตของ Olympus

*1 เลนสบางชนิดไมสามารถใชกับตัวแปลง โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซตอยางเปนทางการของ Olympus นอกจากนี้
โปรดทราบวาเลนสระบบ OM ถูกยกเลิกการผลิตไปแลว
*2 โปรดดูเลนสที่สามารถใชรวมกันไดจากเว็บไซตอยางเปนทางการของ Olympus
*3 ใชการด Eye-Fi ใหตรงตามกฎหมายและขอบังคับของประเทศที่นํากลองไปใชงาน
*4 สามารถใชไดเฉพาะ ED 40-150mm f2.8 PRO และ ED 300mm f4.0 IS PRO เทานั้น
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เลนส
Converter*2

เลนส
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

ED 8mm f1.8 Fisheye PRO
ED 12mm f2.0
17mm f1.8
17mm f2.8
25mm f1.8
45mm f1.8
ED 25mm f1.2 PRO
ED 30mm f3.5 Macro
ED 60mm f2.8 Macro
ED 75mm f1.8
ED 7-14mm f2.8 PRO
ED 9-18mm f4.0-5.6
ED 12-40mm f2.8 PRO
ED 12-50mm f3.5-6.3 EZ
ED 12-100mm f4.0
ED 14-42mm f3.5-5.6 EZ
ED 14-42mm f3.5-5.6 II R
ED 14-150mm f4.0-5.6
ED 40-150mm f4.0-5.6 R
ED 40-150mm f2.8 PRO
ED 75-300mm f4.8-6.7 II
ED 300mm f4.0 IS PRO

FCON-P01
เลนสตาปลา

WCON-P01
เลนสมุมกวาง

MCON-P01
เลนสมาโคร

MCON-P02
เลนสมาโคร

เทเลคอนเวอรเตอร MC-14*4

MMF-2/MMF-3*1
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M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO
M.ZUIKO

เลนสระบบ Four Thirds

ตัวแปลง Four Thirds

เลนสระบบ OM

MF-2*1
ตัวแปลง OM 2

แฟลช

FL-300R
FL-14

FL-900R

แฟลชอิเล็กทรอนิกส

แฟลชอิเล็กทรอนิกส

FL-600R

STF-8

แฟลชอิเล็กทรอนิกส

แฟลชคูขนาดเล็ก

แฟลชอิเล็กทรอนิกส
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การทําความสะอาดและจัดเก็บกลอง
การทําความสะอาดกลอง
ปดสวิตชกลองและถอดแบตเตอรี่ออกกอนทําความสะอาดกลอง
• หามใชสารทําละลายเขมขน เชน เบนซินหรือแอลกอฮอล หรือผาที่มีสารเคมี

ภายนอก:
• คอยๆ เช็ดดวยผานุม หากกลองสกปรกมาก ใหจุมผาในนํ้าสบูออนๆ และบีบใหแหง เช็ดกลองดวยผา
ชื้น แลวเช็ดใหแหงดวยผาแหง หากใชงานกลองในชายหาด ใหใชผาจุมนํ้าสะอาดและบีบใหแหง

จอภาพ:
• คอยๆ เช็ดดวยผานุม

เลนส:
• ใชเครื่องเปาที่มีจําหนายทั่วไปเพื่อเปาฝุนออกจากเลนส สําหรับเลนส คอยๆ เช็ดเลนสดวยกระดาษ
สะอาด

การจัดเก็บ
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• เมื่อไมใชงานกลองเปนระยะเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่และการดออก เก็บกลองไวที่สถานที่เย็นและ
แหงที่มีการระบายอากาศดี
• ใสแบตเตอรี่และทดสอบฟงกชันของกลองเปนระยะ
• กําจัดฝุนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ออกจากตัวกลองและฝาปดดานหลังกอนติดกลับเขาไป
• ติดฝาปดกลองเพื่อปองกันฝุนเขาไปภายในเมื่อไมไดติดเลนสไวกับกลอง ใหแนใจวาติดฝาปดเลนส
ดานหนาและดานหลังกลับเขาที่เดิมกอนเก็บเลนสเขาที่
• ทําความสะอาดกลองหลังการใชงาน
• หามเก็บไวกับสารปองกันแมลง
• หลีกเลี่ยงการเก็บกลองไวในสถานที่มีสารเคมีเพื่อปองกันการกัดกรอน
• ราอาจกอตัวบนพื้นผิวเลนสหากปลอยใหเลนสสกปรก
• ตรวจสอบชิ้นสวนกลองแตละชิ้นกอนใชงาน หากไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน กอนถายภาพสําคัญ
ใหแนใจวาทําการทดสอบถายภาพและตรวจสอบวากลองทํางานตามปกติ

การทําความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณรับภาพ
กลองนี้มีฟงกชันลดฝุนเพื่อปองกันฝุนจากอุปกรณรับภาพ และเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนออก
จากพื้นผิวของอุปกรณรับภาพโดยใชระบบสั่นแบบอัลตราโซนิค ฟงกชันลดฝุนทํางานเมื่อเปด
สวิตชกลอง
ฟงกชันลดฝุนทํางานพรอมกับพิกเซลแมบปง ซึ่งจะตรวจสอบอุปกรณรับภาพและวงจรประมวลผล
ภาพ เนื่องจากฟงกชันลดฝุนทํางานทุกครั้งที่เปดสวิตชกลอง ควรตั้งกลองใหตรงเพื่อใหฟงกชัน
ลดฝุนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

158 TH

พิกเซลแมบปง - การตรวจสอบฟงกชันประมวลผลภาพ
คุณสมบัติพิกเซลแมบปงชวยใหกลองสามารถตรวจสอบและปรับอุปกรณรับภาพและฟงกชัน
ประมวลผลภาพ หลังจากใชจอภาพหรือถายภาพตอเนื่อง ใหรออยางนอยหนึ่งนาทีกอนใชฟงกชัน
พิกเซลแมบปงเพื่อใหแนใจวาทํางานไดอยางถูกตอง

1
2

ในเมนูกําหนดเอง b ใหเลือก [พิกเซลแมบปง] (หนา 122)
กด I แลวกดปุม Q
• แถบ [รอสักครู] จะปรากฏขึ้นเมื่อกําลังใชพิกเซลแมบปง เมื่อใชพิกเซลแมบปงเสร็จแลว เมนูจะ
กลับมา

• หากปดสวิตชกลองโดยไมไดตั้งใจระหวางใชพิกเซลแมบปง ใหเริ่มตนจากขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

บริการหลังการขาย
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• มีการรับประกันจากผูแทนจําหนายที่คุณซื้อกลอง ตรวจสอบวามีการระบุชื่อรานคาและวันที่ซื้อ หาก
รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการขาดหายไป ใหแนใจวาไดติดตอผูแทนจําหนายทันที โปรด
อานขอมูลการรับประกันโดยละเอียดถี่ถวน และเก็บไวในที่ปลอดภัย
• ติดตอผูแทนจําหนายที่คุณซื้อกลองหรือศูนยบริการ Olympus สําหรับบริการหลังการขาย หรือใน
กรณีที่ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติ หากผลิตภัณฑทํางานผิดปกติภายในหนึ่งปนับจากวันที่ซื้อ แมวาใช
งานตามคูมือการใชงานแลวก็ตาม Olympus จะซอมแซมใหโดยไมคิดคาบริการตามการรับประกัน
• การซอมแซมหลังจากหมดระยะเวลารับประกันจะมีคาใชจายตามกฎ
• หลังจากผลิตภัณฑถูกยกเลิกการผลิต บริการหลังการขายจะยังคงมีตออีก 7 ป อยางไรก็ตาม การ
ซอมแซมหลังการขายหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑดวยรายการที่เทียบเทากัน (การเปลี่ยนผลิตภัณฑ)
ดุลยพินิจของ Olympus จะยึดตามประเภทการทํางานผิดปกติ มีชิ้นสวนอะไหลหรือไม และระยะเวลา
ของการเก็บรักษาชิ้นสวน (โดยทั่วไปจะมีการเก็บชิ้นสวนอะไหลตลอด 7 ปหลังจากผลิตภัณฑถูก
ยกเลิกการผลิต)
• Olympus จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายโดยไมไดตั้งใจที่มีสาเหตุจากการทํางานผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ (คาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางการถายภาพ หรือการสูญเสียผลกําไรจากการถายภาพ) ลูกคา
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการขนสงและการจัดการทั้งหมด
• เมื่อสงผลิตภัณฑไปซอมแซม ตรวจสอบวามีการบรรจุหีบหออยางดี และมีการแจงรายละเอียดเปน
ลายลักษณอักษรเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการซอมแซม ตรวจสอบวาไดใชบริการจัดสงบรรจุภัณฑหรือบริษัท
จัดสงพัสดุที่มีการลงทะเบียน และขอรับใบเสร็จ
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ขอมูล
เคล็ดลับสําหรับการถายภาพ และขอมูลที่ควรทราบ

กลองไมทํางาน แมจะเปดกลองและใสแบตเตอรี่แลว
ชารจแบตเตอรี่ไมเต็ม
• ชารจแบตเตอรี่ดวยเครื่องชารจ

แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดชั่วคราวเนื่องจากความเย็น
• ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงที่อุณหภูมิตํ่า ถอดแบตเตอรี่ออกและทําใหอุนโดยใสไวในกระเปา
สักครูหนึ่ง

กลองไมถายภาพแมกดปุมชัตเตอรแลว
กลองปดสวิตชโดยอัตโนมัติ

8
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• หากโหมดประหยัดพลังงานมีการเปดใชงานอยู กลองจะเขาสูโหมด Sleep หากไมมีการใชงานใน
ระยะเวลาที่กําหนด กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกจากโหมด Sleep
• กลองจะเขาสูโหมด Sleep โดยอัตโนมัติเพื่อลดการใชแบตเตอรี่ลง หากไมมีการใชงานกลองในระยะ
เวลาที่กําหนดไว g [Sleep] (หนา 122)
หากไมมีการใชงานกลองในระยะเวลาที่กําหนดไว หลังจากกลองเขาสูโหมด Sleep แลว กลองจะปด
สวิตชโดยอัตโนมัติ g [ปดกลองอัตโนมัติ] (หนา 122)

กําลังชารจแฟลช
• เครื่องหมาย # จะกะพริบบนหนาจอขณะกําลังชารจ รอจนกระทั่งหยุดกะพริบ แลวจึงกดปุมชัตเตอร

ไมสามารถปรับโฟกัสได
• กลองไมสามารถปรับโฟกัสบนวัตถุที่อยูใกลกับกลองเกินไป หรือที่ไมเหมาะกับโฟกัสอัตโนมัติ
(เครื่องหมายยืนยัน AF จะกะพริบนจอภาพ) เพิ่มระยะหางระหวางวัตถุหรือโฟกัสบนวัตถุที่มีความตาง
สีสูงที่ระยะหางเดียวกันจากกลองกับวัตถุหลัก จัดองคประกอบภาพถาย และถายภาพ
วัตถุที่ปรับโฟกัสยาก
อาจทําการปรับโฟกัสดวยระบบโฟกัสอัตโนมัติไดยากในสถานการณตอไปนี้
เครื่องหมายยืนยัน
AF กําลังกะพริบ
วัตถุเหลานี้ไมอยูใน
โฟกัส
วัตถุที่มีความตางสีตํ่า

แสงสวางมากตรงกลาง
เฟรม

วัตถุที่ไมมีเสนแนวตั้ง

เครื่องหมายยืนยัน
AF สวางขึ้น แตวัตถุ
หลุดโฟกัส
วัตถุที่มีระยะหางแตก
ตางกัน
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วัตถุที่เคลื่อนดวย
ความเร็วสูง

วัตถุที่อยูนอกพื้นที่ AF

ระบบลดจุดรบกวนกําลังทํางาน
• เมื่อถายภาพกลางคืน ความเร็วชัตเตอรจะชาลงและมีแนวโนมวาจะเกิดจุดรบกวนบนภาพ กลองจะเริ่ม
กระบวนการลดจุดรบกวนหลังถายภาพดวยความเร็วชัตเตอรชา ในระหวางนี้ ไมสามารถถายภาพได
คุณสามารถตั้ง [ลดนอยส] ไปที่ [ปด]
g [ลดนอยส] (หนา 118)

จํานวนเปา AF ลดลง
ขนาดและจํานวนของเปา AF จะเปลี่ยนไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคา [ดิจิตอลเทเลคอน] (หนา 88), [มุม
มองภาพ] (หนา 54) และเปากลุม (หนา 39)

ยังไมไดตั้งวันที่และเวลา
นํากลองมาใชงานโดยใชการตั้งคาตางๆ ณ เวลาซื้อ
• วันที่และเวลาของกลองยังไมถูกตั้งคาเมื่อซื้อ ตั้งวันที่และเวลากอนใชงานกลอง g “ตั้งวันที่/
เวลา” (หนา 19)

แบตเตอรี่ถูกถอดออกจากกลอง
• การตั้งคาวันที่และเวลาจะกลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงาน หากแบตเตอรี่ถูกถอดออกจากกลองเปน
ระยะเวลาประมาณ 1 วัน การตั้งคาจะถูกยกเลิกเร็วขึ้นหากใสแบตเตอรี่ไวในกลองเปนระยะเวลาสั้นๆ
กอนถอดออกจากกลอง กอนถายภาพสําคัญ ใหตรวจสอบวาการตั้งคาวันที่และเวลาถูกตอง

ฟงกชันตางๆ ที่ตั้งไวถูกกลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงาน
เมื่อหมุนปุมหมุนปรับโหมดหรือปดสวิตชกลองในโหมดถายภาพอื่นๆ นอกเหนือจาก P, A, S หรือ M
ฟงกชันตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาจะถูกกลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงาน

อาจเกิดขึ้นไดเมื่อถายภาพยอนแสงหรือกึ่งยอนแสง เนื่องจากปรากฏการณที่เรียกวาแฟรหรือภาพหลอก
โปรดพยายามจัดองคประกอบภาพใหแหลงกําเนิดแสงที่สวางมากไมปรากฏในภาพ อาจเกิดแฟรไดถึงแม
แหลงกําเนิดแสงไมอยูในภาพ ใชฮูดเลนสเพื่อบังแสงไมใหสองเขาหาเลนส หากฮูดเลนสใชไมไดผล ใช
มือบังแสงที่สองเขาหาเลนสแทน g “เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได” (หนา 149)

ขอมูล

ภาพที่ถายไดมีสีขาวโพลน

8

มีจุดสวางแปลกปลอมปรากฏบนวัตถุในภาพที่ถายได
อาจเกิดจากจุดพิกเซลเสียบนอุปกรณรับภาพ ทํา [พิกเซลแมบปง]
หากปญหายังคงอยู ใหทําพิกเซลแมบปงซํ้าสองสามครั้ง g “พิกเซลแมบปง - การตรวจสอบฟงกชัน
ประมวลผลภาพ” (หนา 159)

ฟงกชันที่ไมสามารถเลือกจากเมนูได
อาจไมสามารถเลือกบางรายการจากเมนูเมื่อใชแปนลูกศร
• รายการที่ไมสามารถตั้งคาไดกับโหมดถายภาพปจจุบัน
• รายการที่ไมสามารถตั้งคาได เนื่องจากมีการตั้งคารายการไวแลว:
การรวมกันของ [T] (หนา 46, 54) และ [ลดนอยส] (หนา 118) ฯลฯ

วัตถุบิดเบี้ยว
ฟงกชันตอไปนี้ใชชัตเตอรอิเล็กทรอนิกส:
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (หนา 36) โหมดเงียบ (หนา 47) การถายภาพแบบจับภาพโปร (หนา 48)
ถายภาพความละเอียดสูง (หนา 48) การถายครอมโฟกัส (หนา 94)
การดําเนินการนี้อาจกอใหเกิดความบิดเบี้ยว หากวัตถุเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วหรือกลองเคลื่อนที่ทันที
หลีกเลี่ยงการเลื่อนกลองโดยทันทีในระหวางการถายภาพหรือใชการถายภาพตอเนื่องมาตรฐาน
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มีเสนปรากฏในรูปภาพ
ฟงกชันตอไปนี้ใชชัตเตอรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจสงผลใหเกิดเสนเนื่องจากการสั่นไหวและปรากฏกา
รณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแสงไฟฟลูออเรสเซนและแสงไฟ LED บางครั้งสามารถลดเอฟเฟคโดยการเลือก
ความเร็วชัตเตอรที่ชาลง:
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (หนา 36) โหมดเงียบ (หนา 47) การถายภาพแบบจับภาพโปร (หนา 48)
ถายภาพความละเอียดสูง (หนา 48) การถายครอมโฟกัส (หนา 94)

รหัสขอผิดพลาด
ตัวแสดงบนจอภาพ

สาเหตุที่เปนไปได
ไมไดเสียบการดไว หรือไมรูจักการด

ไมมีการด
มีปญหาเกี่ยวกับการดในชอง 1
5 การ์ดขัดข้อง

8

มีปญหาเกี่ยวกับการดในชอง 2

วิธีการแกไข
เสียบการด หรือเสียบการดใหมให
ถูกตอง

เสียบการดอีกครั้ง หากปญหายังคงอยู
ใหฟอรแมทการด
หากไมสามารถฟอรแมทการดได
แสดงวาไมสามารถใชงานการดนี้ได

4 การ์ดขัดข้อง

ขอมูล

หามเขียนขอมูลลงบนการดในชอง 1
สวิตชปองกันการเขียนของการด
ถูกตั้งไวดาน “LOCK” ปลดสวิตช
(หนา 147)

5 ป้องกันการบันทึก
หามเขียนขอมูลลงบนการดในชอง 2
4 ป้องกันการบันทึก
การดเต็ม ไมสามารถถายภาพเพิ่มเติม
ได หรือไมสามารถบันทึกขอมูลเพิ่ม
เติม เชน การสั่งพิมพ
5 การ์ดเต็ม

4 การ์ดเต็ม
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ไมมีเนื้อที่เหลือบนการด และไม
สามารถบันทึกขอมูลสั่งพิมพหรือ
ภาพใหม

เปลี่ยนการดหรือลบภาพที่ไมตองการ
กอนลบ ใหดาวนโหลดภาพสําคัญไป
การดเต็ม ไมสามารถถายภาพเพิ่มเติม เก็บไวในคอมพิวเตอร
ได หรือไมสามารถบันทึกขอมูลเพิ่ม
เติม เชน การสั่งพิมพ
ไมมีเนื้อที่เหลือบนการด และไม
สามารถบันทึกขอมูลสั่งพิมพหรือ
ภาพใหม

ตัวแสดงบนจอภาพ
100%

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

ไมสามารถอานการดได อาจยังไมได
ฟอรแมทการด

• เลือก [ทําความสะอาดการด] กด
Q และปดสวิตชกลอง ถอดการด
ออกและเช็ดผิวโลหะใหสะอาดดวย
ผานุมและแหง
• เลือก [ฟอรแมท] [ใช] แลวกด
Q เพื่อฟอรแมทการด การฟอรแม
ทการดจะลบขอมูลทั้งหมดบนการด

ไมมีภาพบนการดในชอง 1

การดในชอง 1 ไมมีภาพ
บันทึกภาพและเปดดู

ไมมีภาพบนการดในชอง 2

การดในชอง 2 ไมมีภาพ
บันทึกภาพและเปดดู

ไมสามารถดูภาพที่เลือกได เนื่องจาก
มีปญหาเกี่ยวกับภาพนี้ หรือไม
สามารถดูภาพดวยกลองนี้

ใชซอฟตแวรประมวลผลภาพเพื่อดู
ภาพบนคอมพิวเตอร
หากยังไมสามารถดูได แสดงวาไฟล
ภาพเสียหาย

шѤҖкзҕѥдѥіҙч
ъѦзњѥєѝѣѠѥчяѧњѝѤєяѤѝ
еѠкдѥіҙччҖњѕяҖѥѰўҖк

ъѦзњѥєѝѣѠѥчдѥіҙч
ђѠіҙѰєъ
шѤҖкзҕѥ

5 ไมมีภาพ

4 ไมมีภาพ

5 ไฟลภาพเสีย

4 ไฟล์ภาพเสีย

ขอมูล

5 ภาพนี้ไมสามารถ
แกไขได

8

กลองนี้ไมสามารถแกไขภาพที่ถาย
ดวยกลองอื่น

ใชซอฟตแวรประมวลผลภาพเพื่อ
แกไขภาพ

กลองนี้ไมสามารถพิมพภาพที่ถาย
ดวยกลองอื่น

ใชซอฟตแวรประมวลผลภาพเพื่อ
พิมพภาพ

4 ภาพนี้ไมสามารถ
แกไขได

5 ไมสามารถ
พริ้นทได

4 ไมสามารถ
พริ้นทได
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ตัวแสดงบนจอภาพ

สาเหตุที่เปนไปได

m
อุณหภูมิภายในของ
กลองสูงเกินไป
โปรดรอใหเย็นลง
กอนใชงานกลอง

แบตเตอรี่หมด

ไมมีการเชื่อมตอ

วิธีการแกไข
ปดสวิตชกลอง และรอใหอุณหภูมิ
ภายในเย็นลง

อุณหภูมิภายในของกลองสูงขึ้น
เนื่องจากการถายภาพตอเนื่อง

รอสักครูเพื่อใหกลองปดสวิตชโดย
อัตโนมัติ
ปลอยใหอุณหภูมิภายในของกลองเย็น
ลงกอนใชงานตอ

แบตเตอรี่หมดประจุ

ชารจแบตเตอรี่

กลองไมไดเชื่อมตออยูกับ
คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ, จอ HDMI
หรืออุปกรณอื่นๆ อยางถูกตอง

ทําการเชื่อมตอกลองใหม

ไมมีกระดาษในเครื่องพิมพ

ใสกระดาษในเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพหมึกหมด

เปลี่ยนตลับหมึกในเครื่องพิมพ

กระดาษติด

เอากระดาษที่ติดออก

ตลับกระดาษของเครื่องพิมพถูก
ถอดออก หรือมีการสั่งงานใดๆ กับ
เครื่องพิมพขณะกําลังตั้งคาบนกลอง

อยาใชงานเครื่องพิมพขณะกําลังตั้ง
คาบนกลอง

ไมมีกระดาษ

8
ขอมูล

ไมมีหมึก

กระดาษติด
เปลี่ยนคาเซ็ตติ้ง

พริ้นทขัดของ

กลองนี้อาจไมสามารถพิมพภาพที่
ถายดวยกลองอื่น

ใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพื่อ
พิมพ

เลนสล็อคอยู โปรด
ปลดล็อคเลนส

เลนสหดเก็บไดยังถูกเก็บอยู

เปดเลนสออกมา

โปรดตรวจสอบ
สถานะของเลนส

เกิดความผิดปกติระหวางกลองกับ
เลนส

ปดสวิตชกลอง ตรวจสอบการติดเลนส
และเปดสวิตชอีกครั้ง

ไมสามารถพริ้นทได
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ปดสวิตชกลองและเครื่องพิมพ ตรวจ
มีปญหากับเครื่องพิมพและ/หรือกลอง สอบเครื่องพิมพและแกไขปญหาตางๆ
กอนเปดสวิตชอีกครั้ง

รายการเมนู
*1: สามารถเพิ่มลงใน [กําหนดเปนโหมดกําหนดเอง]
*2: สามารถกลับคืนสูคาเริ่มตนไดโดยเลือก [ทั้งหมด] สําหรับ [รีเซ็ต]
*3: สามารถกลับคืนสูคาเริ่มตนไดโดยเลือก [พื้นฐาน] สําหรับ [รีเซ็ต]

K เมนูถายภาพ
แถบ

W

คาเริ่มตน *1 *2
―

C Natural  
YN
 
4:3
 
ปด
 
―
 
o
 
ปด
99
00:00:01
00:00:01

ปด








g
86
61, 88
55, 88
54
88
46, 54,
89



90

*3

8

FullHD
10fps
ปด
3f 1.0EV
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
99
5
0 วินาที
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
z 0 วินาที
[♥] 0 วินาที
ปด
―
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต

91







ขอมูล

X

ฟงกชัน
รีเซ็ต / โหมดกําหนดเอง
โหมดภาพ
KK
มุมมองภาพ
ดิจิตอลเทเลคอน
j/Y/i
j/Y
ระยะเวลาตอภาพ/Time Lapse
เฟรม
เวลารอเริ่มตน
ชวงเวลา
ภาพยนตร Time Lapse
ตั้งคา
ขนาดภาพ
ภาพยนตร
เคลื่อนไหว
จํานวนเฟรม
ถายครอม
AE BKT
A– B
WB BKT
G– M
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT
โฟกัสซอน
กําหนดจํานวนภาพ
กําหนดสวนตางโฟกัส
# เวลาชารจ
HDR
เฟรม
การถายภาพซอน คาอัตโนมัติ
ภาพซอน
Keystone Comp.
Anti-Shock z
เงียบ [♥]
ลดเสียง [♥]
Anti-Shock z/ การตั้งคาโหมดไมมีเสียง [♥]
เงียบ[♥]
8
ไฟชวย AF
โหมดแฟลช
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แถบ

X

ถ่ายภาพความ
ละเอียดสูง

ฟังก์ช ัน
ถ่ายภาพความละเอียดสูง

ค่าเริม
่ ต้น
h0 วินาที

# เวลาชาร์จ

0 วินาที

# RC Mode

*1 *2 *3

g
99





ปิ ด







99,
153

ค่าเริม
่ ต้น
P
MOVn4K
30p
ปกติ
ปิ ด
C-AF
M-IS1

*1 *2 *3

g

n เมนูวด
ิ โี อ
ฟังก์ช ัน

แถบ

n

n โหมด
n การตัง้ ค่า
ข ้อมูลจําเพาะ

nK

n ฟิ ลเตอร์นอยส์
n โหมดภาพ
n การตัง้ ค่า
n AF โหมด
AF/IS
่
n ป้ องกันภาพสัน
n ปุ่ ม/แป้ นหมุน/คันปรับ
ั่
U ฟั งก์ชน
ั
V ฟั งก์ชน
ั
R ฟั งก์ชน
ั
t ฟั งก์ชน
ั
Y ฟั งก์ชน
ั
Z ฟั งก์ชน
ั
u ฟั งก์ชน

8
ข้อมูล

ั่
u ฟั งก์ชน
ั่
ั ปุ่ ม 8 ฟั งก์ชน
n ฟั งก์ชน
ั
u ฟั งก์ชน
ั่
m ฟั งก์ชน
ั
n ฟั งก์ชน
ั
v ฟั งก์ชน
ั
w ฟั งก์ชน
ั
x ฟั งก์ชน
ั
l ฟั งก์ชน
P
n ปรับ
ั
ฟั งก์ชน

A
S
M
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เลือกพืน
้ ที่
AF
ั
หลายฟั งก์ชน
R REC
AEL/AFL
พีคกิง้
U
u
ั
ฟั งก์ชน
โดยตรง
ซูมไฟฟ้ า
kISO/
jWB
เลือกพืน
้ ที่
AF
AEL/AFL
ั
ฟั งก์ชน
โดยตรง
ซูมไฟฟ้ า
kISO/
jWB
หยุด AF
ค่าแสง F/
ค่าแสง F
ค่าแสง F/
FNo.
ค่าแสง F/
ชัตเตอร์
FNo./
ชัตเตอร์




















102

 43, 51,
 53, 102






















100

แถบ

n

ฟงกชัน
n ฟงกชันคันปรับ Fn
n ฟงกชันชัตเตอร
n ความเร็ว ซูมไฟฟา
n การตั้งคาการแสดงผล
n /ตั้งคาควบคุม

n การตั้งคาขอมูล

โหมดสัญญาณออก
n สัญญาณออก
REC Bit
HDMI
รหัสเวลา

Live
Control,
Live SCP
กําหนดเอง1/
กําหนดเอง2
(เปดทั้งหมด
ยกเวน
เอฟเฟคภาพ
เคลื่อนไหว)
ลดเฟรม
นับเมื่อบันทึก
0:00:00
min
เปด
±0
±0
เปด
ปด
ปด
เปดใชงาน
ปด
ปด
8
โหมดแสดง
ผล
ปด
เปด

*1 *2 *3

g





100
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8
103

ขอมูล

โหมดรหัสเวลา
นับ
เวลาเริ่ม
8 รูปแบบการแสดงผล
ภาพเคลื่อนไหว K
K ในตัว
ระดับเสียง
บันทึก
MIC K
K จํากัดระดับเสียง
ลดเสียงลม
K ไฟเลี้ยง
ระดับเสียงบันทึก ที่กลอง
ลิงกเครื่อง
สเลทโทน
บันทึก PCM K
ซิงค R บันทึก
ความดังเสียงหูฟง
การตั้งคารหัส
เวลา

คาเริ่มตน
mode1
w
ปกติ








101

TH 167

q เมนูแสดงภาพ
แถบ

q
y

ฟังก์ช ัน
เริม
่
BGM
สไลด์
ช่วงแสดงภาพนิง่
ช่วงแสดงภาพ

ค่าเริม
่ ต้น
―
Party Time
ทัง้ หมด
3 วินาที
้
สัน
เปิ ด

R
แก ้ไขภาพ
RAW
แก ้ไข
เลือก ภาพ JPEG
แก ้ไขภาพ
เคลือ
่ นไหว
R
ภาพซ ้อน

แก ้ไข

8

คําสัง่ พิมพ์
ลบค่าป้ องกัน
คัดลอกทัง้ หมด
่ มต่อกับสมาร์ทโฟน
การเชือ



















g

80

105

―

105

―

106

―

107

―
―
―
―
―
―

83, 107
107
144
108
108
135

d เมนูตงค่
ั้ า

ข้อมูล

ฟังก์ช ัน

แถบ

d

ค่าเริม
่ ต้น
―
―
ภาษาอังกฤษ
j ±0, k ±0, Natural
0.5 วินาที

ตัง้ ค่าการ์ด
X
W*
s
ดูภาพบันทึก
่ ม
การตัง้ ค่าเชือ
ต่อ Wi-Fi
การตัง้ ค่า Wi-Fi

ส่วนบุคคล

รหัสผ่านส่วนตัว
รีเซ็ตคําสัง่ แบ่ง
ปั น
รีเซ็ตการตัง้ ค่า
Wi-Fi

เฟิ รม
์ แวร์
ื้ กล ้องมา
* การตัง้ ค่าจะแตกต่างกัน ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคทีซ
่ อ

168 TH

*1 *2 *3

*1 *2 *3








g
110
19
109
109
109
137

―
―
138
―
―

109

G เมนูกําหนดเอง
แถบ

G

ฟงกชัน
AF/MF
J
K AF โหมด
AEL/AFL

S-AF
C-AF
MF

ตัวคนหา AF
ล็อค C-AF
AF Limiter

S-AF
mode1
mode2
mode1
mode2
±0
ปด
การตั้งคา 1
เปด
เปดทั้งหมด
เปด1
ปด
5, 6
ตั้งคา 1
5
I
6
6
เปด
K
ปด
999.9 เมตร
ปด
ปด
เปดใชงาน
b
เปด
เปด

*1 *2 *3

g
43, 51,
111











 111, 123




































































111

112

40, 112
112
112
  








































8
ขอมูล

การตั้งคาระยะ
Rls ลําดับ
5 /ตั้งคาคําแนะนํา
พื่นที่AF โฟกัส
K แผนกําหนดเปา AF
N ตั้งคาปกติ
N การตั้งคาแบบกําหนดเอง
k
j
A
B
ไฟชวย AF
I โฟกัสใบหนา
ปรับโฟกัส AF
L ระยะ MF ลวงหนา
ขยาย
ตัวชวยปรับ
โฟกัส MF
พีคกิ้ง
MF Clutch
วงแหวนโฟกัส
โฟกัส BULB/TIME
รีเซ็ตเลนส

คาเริ่มตน



112, 124

112

TH 169

แถบ

G

8
ข้อมูล

ฟังก์ช ัน
ปุ่ ม/แป้ นหมุน/คันปรับ
ั่
M
U ฟั งก์ชน
ั
V ฟั งก์ชน
ั
R ฟั งก์ชน
ั
t ฟั งก์ชน
ั
Y ฟั งก์ชน
ั
Z ฟั งก์ชน
ั่
u ฟั งก์ชน
ั่
u ฟั งก์ชน
ั ปุ่ ม
K ฟั งก์ชน
ั
8 ฟั งก์ชน
ั่
u ฟั งก์ชน
ั
m ฟั งก์ชน
ั
n ฟั งก์ชน
ั
v ฟั งก์ชน
ั
w ฟั งก์ชน
ั
x ฟั งก์ชน
ั
l ฟั งก์ชน
9 ล็อค
P
A
S
K ปรับ
M
ั
ฟั งก์ชน
เมนู
q
ค่ารับแสง
้ า่ ทีป
ชีค
่ รับ
Ps
ั คัน
K ฟั งก์ชน
K การตัง้ ค่า ปรับ Fn
คันปรับ Fn
เปลีย
่ นv
ั
ฟั งก์ชน
คันปรับ Fn/สวิตช์เปิ ด/ปิ ด
K ความเร็วซูม ซูมไฟฟ้ า

170 TH

ค่าเริม
่ ต้น
เลือกพืน
้ ที่ AF
ั
หลายฟั งก์ชน
R REC
AEL/AFL
k
z
u
N
#
j/Y
เลือกพืน
้ ที่ AF
AEL/AFL
N
#
j/Y
หยุด AF
ปิ ด
ค่าแสง F, Ps
ค่าแสง F, FNo.
ค่าแสง F, ชัตเตอร์
FNo., ชัตเตอร์
HI, FG/ค่า

*1 *2 *3

















g

66, 113

113

GU, ก่อน/ถัดไป
หมุน1
หมุน1
mode1



ปิ ด



Fn
ปกติ






113, 124

113

แถบ

G

ฟงกชัน
กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น
N Rls ลําดับ S
Rls ลําดับ C
jL การตั้งคา
j/♦j

♥j

0

fps สูงสุด
ตัวจํากัดจํานวน
เฟรม
fps สูงสุด
ตัวจํากัดจํานวน
เฟรม
fps สูงสุด
เฟรมกอนกด
ชัตเตอร
ตัวจํากัดจํานวน
เฟรม

*1 *2 *3

g

ปด
เปด













114

10fps







ปด







18fps







ปด







18fps







8 ภาพ







เปด, 25 ภาพ







15fps







ปด







60fps







ปด







60fps







14 ภาพ







เปด, 25 ภาพ







S-IS AUTO
เลือก fps
เปด
ปด









 53, 114

Live Guide
Live SCP
เมนูภาพพิเศษ
ภาพเทานั้น, ทั้งหมด
เปดทั้งหมด
ภาพเทานั้น, กําหนดเอง1
(u), กําหนดเอง2 (ระดับ
การปรับ)
25, My Clips, ปฏิทิน
เปดทั้งหมด
♥o, S, T, ♥S, ♥T,
p, q, h, YC, Y12s
เปดสําหรับการตั้งคายกเวน f






























คาเริ่มตน

114

jH การตั้งคา

G การตั้งคา
ตั้งคาโหมดภาพ
j/Y การตั้งคา
การตั้งคามัลติฟงกชัน



114

8
ขอมูล

fps สูงสุด
ตัวจํากัดจํานวน
เฟรม
fps สูงสุด
♥j
ตัวจํากัดจํานวน
เฟรม
fps สูงสุด
เฟรมกอนกด
0
ชัตเตอร
ตัวจํากัดจํานวน
เฟรม
O K ปองกันภาพสั่น
j ปองกันภาพสั่น
กดชัตเตอรครึ่ง เปด IS
ปองกันภาพสั่น ที่เลนส
Disp/8/PC
iAUTO
P
K /ตั้งคา
P/A/S/M
ควบคุม
ART
q คําแนะนํา
qU ขอมูล
G/ตั้งคาคํา
แนะนํา
LV-Info
j/♦j

114


115, 125


115, 127

115

TH 171

แถบ

G

8
ขอมูล
172 TH

ฟงกชัน
เลือกคาแสง
เอง
BULB/TIME
Live View
Boost
LIVE
Composite
อื่นๆ
โหมดภาพพิเศษ LV
จํานวนเฟรม
โหมดขยาย
การตั้งคาขยาย ภาพ LV
ภาพ LV
Live View
Boost
z ล็อค
z การตั้งคา
Live View
Boost
ลดภาพกะพริบ
สีการแสดงผล
R
การตั้งคาเสน แสดงเสนตาราง
ตาราง
ใชการตั้งคากับ
EVF
สีพีคกิ้ง
การตั้งคา
ความเขมสี
พีคกิ้ง
ปรับความสวาง
ภาพ
การตั้งคาฮิสโต ไฮไลท
แกรม
เงา
คําแนะนําโหมด
ชวยถายเซลฟ
S 8
ขนาดสัญญาณ
ออก
ควบคุมHDMI
HDMI
อัตราเฟรม
สัญญาณออก
โหมด USB
Exp/ISO/BULB/p
T
p
ปรับคารับแสง J
5
ระดับคา EV
ระดับ ISO
คาสูงสุด / คา
ตั้งตน
เซ็ท ISO
อัตโนมัติ
การตั้งคา
ชัตเตอรตํ่าสุด
ISO อัตโนมัติ
K ฟลเตอรนอยส
ลดนอยส
Q

คาเริ่มตน

*1 *2 *3

g

เปด1
เปด2
ปด





115

ปด
mode1
ปกติ







mode2





ปด





ปด





ปด





อัตโนมัติ
พรีเซ็ต 1
ปด









เปด



















แดง
ปกติ





116

116

ปด
255
0
ปด
เปด
เปด



1080p



ปด





116, 129
117

117, 130

เลือก 60p
อัตโนมัติ





117

117

±0





1/3EV
1/3EV










คาสูงสุด: 6400 คาตั้งตน: 200







อัตโนมัติ







ทั้งหมด
มาตรฐาน
อัตโนมัติ















118

แถบ

G

ฟังก์ช ัน
U ตัง้ เวลาถ่าย BULB/TIME
จอภาพ BULB/TIME
Live BULB
Live TIME
การตัง้ ค่าคอมโพสิต

8 นาที





-7
ปิ ด
0.5 วินาที
1 วินาที











V โหมดวัดแสง

p

โหมดวัดแสง AEL
เฉพาะจุด
N วัดแสง
เฉพาะจุดไฮไลท์
เฉพาะจุด
เฉพาะจุดเงาแสง
# ตัง้ ค่าเอง
W #X-Sync.
# ค่าช ้าสุด

อัตโนมัต ิ
เปิ ด
เปิ ด
เปิ ด
















1/250
1/60













ปิ ด







W









w+F
#+WB
K/WB/สี

WB

อัตโนมัต ิ

118

118

118, 131
39, 60,
118
119



119, 131






















เปิ ด
sRGB











 65, 119

มาตรฐาน





5





5





5





ไม่กําหนด





















ตัง้ ทัง้ หมด
ลบค่าทัง้ หมด

W ใช ้แสงสีอน
ุ่
พืน
้ ทีส
่ ี
บันทึก/ลบ
Y
K การตัง้ ค่า
บันทึก
K ช่องเสียบ
การ์ดบันทึก
การตัง้ ค่าช่อง n ช่องเสียบ
เสียบการ์ด
การ์ดบันทึก
q ช่องเสียบ
การ์ด
กําหนด
โฟลเดอร์บน
ั ทึก
่ ไฟล์
ชือ
่ ไฟล์
แก ้ไขชือ
การตัง้ dpi
ข ้อมูลลิขสิทธิ์
่ ศิลปิ น
ตัง้ ค่าลิขสิทธิ์ ชือ
่ ลิขสิทธิ์
ชือ
การตัง้ ค่าข ้อมูลเลนส์*

g



A±0, G±0
―
―

รีเซ็ต
―
350dpi
ปิ ด

119

―
―
ปิ ด

119
42, 52,
119

8
ข้อมูล

Xiddle
จํานวนพิกเซล
Wmall
ชดเชยเงาแสง

ทัง้ หมด x

*1 *2 *3

30, 118
45, 51,
  
118

K1 YF, K2 YN, K3
XN, K4 WN
3200×2400
1280×960
ปิ ด

X K ตัง้ ค่า

*

ค่าเริม
่ ต้น

119

120, 132

120

122


120, 132

[รีเซ็ต] (ทัง้ หมด) และ [รีเซ็ต] (พืน
้ ฐาน) จะไม่รเี ซ็ตข ้อมูลสําหรับเลนส์แต่ละตัว

TH 173

แถบ

G

8
ขอมูล

ฟงกชัน
คาเริ่มตน
ปด
Z ลบเร็ว
ลบภาพ RAW+JPEG
RAW+JPEG
ตั้งลําดับ
ไม
EVF
เปด
a เปลี่ยน EVF อัตโนมัติ
ความสวาง EVF
เปด
อัตโนมัติ
ปรับ EVF
ปรับ EVF
j ±0, k ±0
รูปแบบ EVF
รูปแบบ 3
ขอมูลพื้นฐาน, กําหนดเอง1
(u), กําหนดเอง2 (ระดับ
V ตั้งคาคําแนะนํา
การปรับ)
การตั้งคาเสน สีการแสดงผล พรีเซ็ต 1
ตาราง EVF
แสดงเสนตาราง ปด
เปด
V กดชัตเตอรครึ่งหนึ่ง
S-OVF
ปด
K ยูติลิตี่
b พิกเซลแมบปง
―
0.7 วินาที
ปด LV U
รีเซ็ตเฟรม
0.7 วินาที
LV U
6
0.7 วินาที
ปด

เวลากดคาง












































121



124, 159







0.7 วินาที
0.7 วินาที
0.7 วินาที











รีเซ็ต c
รีเซ็ต N
เปดเปลี่ยน EVF
อัตโนมัติ
ปด qU
สลับ L
ใสสเลทโทน
ปด D
รีเซ็ต D
สลับล็อค G
เปดการตั้งคา
BKT

0.7 วินาที
0.7 วินาที







0.7 วินาที





0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7































―
เปด
เรียกดู

121, 133





0.7 วินาที

121

121



0.7 วินาที

วินาที
วินาที
วินาที
วินาที
วินาที
วินาที

g



รีเซ็ตเฟรม 6
รีเซ็ต F
รีเซ็ต w
รีเซ็ต 7

ฟงกชันการปรับ
ตั้งคาหนาจอสัมผัส
เรียกดูเมนู

174 TH

*1 *2 *3

122

แถบ

G

c

ฟงกชัน
คาเริ่มตน
ลําดับการใช
แบตเตอรี่ PBH
แบตเตอรี่
สถานะแบตเตอรี่
―
ไฟจอ LCD
Hold
Sleep
1 นาที
ปดกลองอัตโนมัติ
4 ชั่วโมง
โหมดพักดวน
ปด
ไฟจอ LCD
8 วินาที
Sleep
10 วินาที
Eye-Fi
เปด
การรับรอง
―
การตั้งคา
แบตเตอรี่

*1 *2 *3






















g

122



ตัวเลือกโหมดกําหนดเองเริ่มตน
บางฟงกชันในโหมดกําหนดเองมีการตั้งคาไวลวงหนาเปนการตั้งคาที่แตกตางจากการตั้งคาเริ่มตน
• สามารถรีเซ็ตการตั้งคาเปนการตั้งคาตอไปนี้โดยเลือก [ทั้งหมด] สําหรับ [รีเซ็ต] (หนา 86) ใน
W เมนูถายภาพ 1

โหมดกําหนดเอง C1
ฟงกชัน
โหมดเปา AF
W j/Y/i

G

KK
AF/MF
J K AF โหมด
พื่นที่AF โฟกัส
K แผนกําหนดเปา AF
Disp/8/PC
Q
Live View Boost

S

เลือกคาแสงเอง
BULB/TIME
LIVE Composite
อื่นๆ

จํานวนเฟรม
R

การตั้งคาเสนตาราง

สีการแสดงผล
แสดงเสนตาราง

g
39
90

YN+RAW

55

C-AF
เปด2
เปด

111
111
112

เปด1
เปด2
ปด
เปด1
สูง
Preset1
1

8
ขอมูล

ตัวเลือกโหมดกําหนดเอง C1
เปาทั้งหมด

115
115
116

TH 175

โหมดกําหนดเอง C2
ฟงกชัน

ตัวเลือกโหมดกําหนดเอง C2
กลุมเปา 5
กลาง
p (จับภาพโปร H)

โหมดเปา AF
ตําแหนงเปา AF
W j/Y/i

G

KK
AF/MF
K AF โหมด
J
พื่นที่AF โฟกัส
K แผนกําหนดเปา AF
Disp/8/PC
Q
Live View Boost

เลือกคาแสงเอง
BULB/TIME
LIVE Composite
อื่นๆ

จํานวนเฟรม
R

8

การตั้งคาเสนตาราง

สีการแสดงผล
แสดงเสนตาราง

YN+RAW

55

S-AF
เปด1
เปด

111
111
112

เปด1
เปด2
ปด
เปด1
สูง
Preset1
y

115
115
116

โหมดกําหนดเอง C3

ขอมูล

ฟงกชัน

ตัวเลือกโหมดกําหนดเอง C3
I (เปาเดียว)
กลาง

โหมดเปา AF
ตําแหนงเปา AF
W j/Y/i

T

KK

G

AF/MF
K AF โหมด
J
พื่นที่AF โฟกัส
K แผนกําหนดเปา AF
Disp/8/PC
Q
Live View Boost

เลือกคาแสงเอง
BULB/TIME
LIVE Composite
อื่นๆ

จํานวนเฟรม
R

การตั้งคาเสนตาราง

c โหมดพักดวน

176 TH

g
39
40
90

สีการแสดงผล
แสดงเสนตาราง

g
39
40
90

YN+RAW

55

S-AF
เปด1
เปด

111
111
112

เปด1
เปด2
ปด
เปด2
มาตรฐาน
Preset1
1
เปด

115
115
116
122

ข้อมูลจําเพาะ

กล้อง
ชนิดของผลิตภ ัณฑ์
ชนิดของผลิตภัณฑ์

กล ้องดิจต
ิ อลทีม
่ เี ลนส์ระบบมาตรฐานทีส
่ ามารถถอดเปลีย
่ นได ้ Micro Four Thirds

เลนส์

เลนส์ M.Zuiko Digital ระบบ Micro Four Thirds

เมาท์เลนส์

เมาท์ Micro Four Thirds

ความยาวโฟกัสเทียบเท่า
กล ้องฟิ ลม
์ 35 มม.

ประมาณสองเท่าของความยาวโฟกัสของเลนส์

อุปกรณ์ร ับภาพ
ชนิดของผลิตภัณฑ์

เซ็นเซอร์ Live MOS 4/3”

จํานวนพิกเซลรวม

ประมาณ 21.77 ล ้านพิกเซล

จํานวนพิกเซลทีใ่ ช ้

ประมาณ 20.37 ล ้านพิกเซล

ขนาดหน ้าจอ

17.3 มม. (กว ้าง) × 13.0 มม. (สูง)

สัดส่วนภาพ

1.33 (4:3)

ช่องมองภาพ
ชนิด

ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์พร ้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตา

จํานวนพิกเซล

ประมาณ 2,360,000 จุด

กําลังขยาย

100%

ระยะมองภาพ

ประมาณ 21 มม. (–1 ม.-1)

Live View
ใช ้เซ็นเซอร์ Live MOS

กําลังขยาย

100%

จอภาพ
ชนิดของผลิตภัณฑ์

ทัชสกรีน LCD สี TFT ขนาด 3.0" ปรับมุม

จํานวนพิกเซลรวม
ช ัตเตอร์

ประมาณ 1,040,000 จุด (สัดส่วนภาพ 3 : 2)

ชนิดของผลิตภัณฑ์

ชัตเตอร์ระนาบโฟกัสควบคุมด ้วยคอมพิวเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์

1/8000 - 60 วินาที, ถ่ายภาพโดยเปิ ดหน ้ากล ้องนาน, ถ่ายภาพโดยกําหนดเวลา

ข้อมูล

เซ็นเซอร์
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โฟก ัสอ ัตโนม ัติ
ชนิดของผลิตภัณฑ์

Hi-Speed Imager AF

จุดโฟกัส

121 จุด

การเลือกจุดโฟกัส

อัตโนมัต,ิ เลือกเอง

ควบคุมระด ับแสง
ระบบวัดแสง

ระบบวัดแสง TTL (วัดแสงทีต
่ วั รับภาพ)
วัดแสง ESP ดิจต
ิ อล/วัดแสงแบบเฉลีย
่ กลางภาพ/วัดแสงเฉพาะจุด

ขอบเขตวัดแสง

EV –2 - 20 (เทียบเท่ากับ M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8, ISO100)

โหมดถ่ายภาพ

A: iAUTO/P: โปรแกรม AE (สามารถเปลีย
่ นโปรแกรมได ้)/
A: เลือกรูรับแสง AE/S: เลือกชัตเตอร์ AE/M: ปรับเอง/
C1: โหมดกําหนดเอง C1/C2: โหมดกําหนดเอง C2/
C3: โหมดกําหนดเอง C3/n: ภาพเคลือ
่ นไหว/ART: อาร์ทฟิ ลเตอร์

ความไวแสง ISO

LOW, 200 - 25600 (ระดับขัน
้ 1/3, 1 EV)

การชดเชยแสง

±5.0EV (ระดับขัน
้ 1/3, 1/2, 1EV)

สมดุลแสงขาว
ชนิดของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์รับภาพ

การตัง้ ค่าโหมด

อัตโนมัต/ิ พรีเซ็ต WB (7 การตัง้ ค่า)/WB กําหนดเอง/
One Touch WB (กล ้องสามารถจัดเก็บได ้ถึง 4 การตัง้ ค่า)
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การบันทึก
หนวยความจํา

SD, SDHC, SDXC และ Eye-Fi
ใชงานไดกับ UHS-II (ชอง 1)/ใชงานไดกับ UHS-I (ชอง 2)

ระบบบันทึก

บันทึกแบบดิจิตอล, JPEG (DCF2.0), ขอมูล RAW

มาตรฐานที่รองรับ

Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PictBridge

เสียงประกอบภาพนิ่ง

รูปแบบ Wave

ภาพเคลื่อนไหว

MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG

เสียง

สเตอริโอ, PCM 48kHz

ดูภาพ
รูปแบบการแสดงผล

การดูภาพแบบเฟรมเดียว/การดูภาพระยะใกล/การแสดงภาพแบบดัชนี/การแสดง
ภาพบนปฏิทิน

เลื่อนภาพ
โหมดเลื่อนภาพ

ถายภาพแบบเฟรมเดียว/ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา

ถายภาพตอเนื่อง

สูงสุด 15 fps (T)
สูงสุด 60 fps (♥T/p)

ตั้งเวลา

ระยะเวลาทํางาน: 12 วินาที/2 วินาที/กําหนดเอง

ฟงกชันประหยัดพลังงาน

เปลี่ยนเขาสูโหมด Sleep: 1 นาที, ปดสวิตช: 4 ชั่วโมง
(ฟงกชันนี้สามารถกําหนดเองได)

แฟลช
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โหมดควบคุมแฟลช

TTL-AUTO (โหมดพรีแฟลช TTL)/MANUAL

X-Sync.

1/250 วินาทีหรือชากวา

LAN ไรสาย

ขอมูล

มาตรฐานที่เขากันได

IEEE 802.11b/g/n

ขั้วตอภายนอก
ขั้วตอ USB (ชนิด C)/ขั้วตอขนาดเล็ก HDMI (ชนิด D)

แหลงจายไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ×1

ขนาด/นํ้าหนัก
ขนาด

134.1 มม. (กวาง) × 90.9 มม. (สูง) × 68.9 มม. (ลึก) (ไมรวมสวนยื่นออกมา)

นํ้าหนัก

ประมาณ 574 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา)

สภาพแวดลอมใชงาน
อุณหภูมิ

–10 °C - 40 °C (ใชงาน)/ –20 °C - 60 °C (จัดเก็บ)

ความชื้น

30% - 90% (ใชงาน)/10% - 90% (จัดเก็บ)

ระดับการปองกันละอองนํ้า

ชนิด
เทียบเทากับ IEC Standard publication 60529 IPX1 (ภายใตสภาวะ
การทดสอบของ OLYMPUS)

HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition
Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI
Licensing LLC
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แฟลช
หมายเลขรุน

FL-LM3

หมายเลขไกด

9.1 (ISO100•m)
12.7 (ISO200•m)

มุมการยิงแฟลช

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

ขนาด

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

นํ้าหนัก

ประมาณ 51 กรัม

ระดับการปองกันละอองนํ้า

ชนิด เทียบเทากับ IEC Standard publication 60529 IPX1 (ภายใตสภาวะการ
ทดสอบของ OLYMPUS)


แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
หมายเลขรุน

BLH-1

ชนิด

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชารจซํ้า

แรงดันไฟฟาปกติ

DC 7.4 V

ความจุไฟฟาปกติ

1720 mAh

จํานวนครั้งของการชารจและ
คลายประจุ

ประมาณ 500 ครั้ง (แตกตางกันตามเงื่อนไขการใชงาน)

อุณหภูมิโดยรอบ

0 °C - 40 °C (ขณะชารจ)

ขนาด

ประมาณ 45 มม. (กวาง) × 20 มม. (สูง) × 53 มม. (ลึก)

นํ้าหนัก

ประมาณ 74 กรัม


เครื่องชารจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
BCH-1

กําลังไฟฟาขาเขา

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

กําลังไฟฟาขาออก

DC 8.4 V, 1100 mA

ระยะเวลาชารจ

ประมาณ 2 ชั่วโมง (อุณหภูมิหอง)

อุณหภูมิโดยรอบ

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

ขนาด

ประมาณ 71 มม. (กวาง) × 29 มม. (สูง) × 96 มม. (ลึก)

นํ้าหนัก (ไมรวมสายไฟ AC)

ประมาณ 85 กรัม

ขอมูล

หมายเลขรุน
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• สายไฟ AC ที่ใหมากับอุปกรณนี้ สําหรับใชงานกับอุปกรณนี้เทานั้น ไมควรนําไปใชงานกับอุปกรณอื่น
อยาใชสายไฟของอุปกรณอื่น กับอุปกรณนี้
• ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีการแจงใหทราบ หรือไมถือวาเปนขอผูกมัดใดๆ ในสวน
ของผูผลิต
• โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของเราสําหรับขอมูลจําเพาะลาสุด
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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขอควรระวัง
เสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต
หามเปด
ขอควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต หามถอดฝาดานหนา
(หรือดานหลัง) ออก ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมเองไดอยูภายใน
ใหชางของ OLYMPUS ที่ไดรับการรับรองเปนผูใหบริการ

คําเตือน
ขอควรระวัง
ขอสังเกต

9
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
180 TH

เครื่องหมายอัศเจรียในกรอบสามเหลี่ยมจะเตือนใหทราบถึงคําแนะนําในการใชงาน
และการดูแลรักษาที่สําคัญในเอกสารที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ
ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหได
รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงเสียชีวิตได
ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหได
รับบาดเจ็บ
ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหอุปกรณได
รับความเสียหาย

คําเตือน!
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาชอต หามถอดแยกชิ้นสวน หามไมใหโดนนํ้า และหาม
ใชงานในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง

ขอควรระวังทัั่วไป
อานคําแนะนําทั้งหมด — กอนใชงานผลิตภัณฑ ให
อานคําแนะนําในการใชงานทั้งหมด เก็บคูมือการใชงาน
และเอกสารทั้งหมดเพื่อใชอางอิงในอนาคต
แหลงพลังงาน — เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้เขากับแหลง
พลังงานที่ระบุไวบนฉลากของผลิตภัณฑเทานั้น
วัตถุแปลกปลอม — เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหได
รับบาดเจ็บ หามใสวัตถุที่เปนโลหะลงในผลิตภัณฑ
การทําความสะอาด — ถอดปลั๊กผลิตภัณฑนี้ออก
จากชองเสียบปลั๊กไฟ กอนทําความสะอาดเสมอ ใช
เฉพาะผาชื้นในการทําความสะอาดเทานั้น หามใช
นํ้ายาที่ทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรอสเปรยทุก
ชนิด รวมทั้งสารละลายอินทรียทุกชนิดเพื่อทําความ
สะอาดผลิตภัณฑนี้
ความรอน — หามใชหรือเก็บผลิตภัณฑนี้ไวใกล
กับแหลงพลังงานความรอนใดๆ เชน หมอนํ้า เครื่อง
ทําความรอน เตาไฟ หรือ อุปกรณหรือเครื่องใช
ไฟฟาใดๆ ที่กอใหเกิดความรอน รวมถึงสเตอริโอ
แอมปลิไฟเออร
อุปกรณเสริม — หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิด
กับผลิตภัณฑ ใหใชเฉพาะอุปกรณเสริมที่แนะนําโดย
Olympus เทานั้น
สถานที่ตั้ง — เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิด
กับผลิตภัณฑ ใหยึดผลิตภัณฑอยางปลอดภัยดวยขาตั้ง
กลอง แทนยึด หรือโครงยึดที่มั่นคง

คําเตือน
• หามใชกลองใกลกับบริเวณที่มีแกสซึ่งติดไฟ
หรือระเบิดไดงาย
• พักดวงตาของคุณเปนระยะขณะที่ใชงานชอง
มองภาพ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังอาจทําใหมีอาการตา
ลา วิงเวียน หรือคลื่นไสอาเจียนได ระยะเวลาและ
ความถี่ในการพักดวงตานั้นขึ้นอยูกับแตละบุคคล
โปรดใชวิจารณญาณของคุณเอง หากคุณรูสึก
ออนเพลียหรือไมสบาย โปรดหลีกเลี่ยงการใชชอง
มองภาพ และหากจําเปนควรปรึกษาแพทย
• หามยิงแฟลชและไฟ LED (รวมทั้งแสงไฟชวย
โฟกัส) เขาหาคน (ทารก เด็กเล็ก ฯลฯ)
ในระยะใกลั
• กลองตองอยูหางจากผิวหนาของวัตถุตัวแบบ
อยางนอย 1 เมตร การยิงแฟลชในระยะใกลกั
บดวงตาคนมากเกินไป อาจทําใหมอง
ไมเห็นชั่วขณะ
• หามใชกลองมองแสงอาทิตยหรือแสงจาอื่นๆ

• ใหเด็กเล็ก, ทารกอยูหางจากกลอง
• ใชและเก็บกลองใหพนจากมือเด็กเล็กและ
ทารกเสมอ เพื่อปองกันเหตุอันตรายตอไปนี้ ซึ่ง
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง:
• ติดพันกับสายคลองกลอง ทําให
สายรัดคอได
• กลืนแบตเตอรี่ การด หรือชิ้นสวนเล็กอื่นๆ
โดยไมไดตั้งใจ
• ยิงแฟลชไปที่ดวงตาของเด็กเองหรือตาเด็ก
คนอื่นๆ โดยไมไดตั้งใจ
• ไดรับบาดเจ็บจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ของ
กลอง โดยไมไดตั้งใจ
• หากทานสังเกตเห็นวาอุปกรณชารจมีควันออก
มา รอน หรือมีเสียงรบกวนหรือกลิ่นผิดปกติให
หยุดใชงานทันที ถอดปลั้กอุปกรณชารจออก
จากเตารับ แลวติดตอผูแทนจําหนายหรือ ศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาต
• หยุดใชกลองทันที ถาสังเกตวามีกลิ่น เสียง
หรือควันรอบๆ ที่ผิดปกติ
• หามถอดแบตเตอรี่ออกโดยใชมือเปลา
เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟลวกมือได
• อยาถือหรือใชงานกลองดวยมือเปยก
อาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ระเบิด ไหม ไฟฟา
ชอต หรือการทํางานผิดปกติได

• ในสภาพแวดลอมที่มีทรายหรือฝุนละออง
• ใกลกับสิ่งที่เปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุที่ทําใหเกิด
การระเบิด
• ในสถานที่เปยก เชน หองนํ้าหรือกลางสายฝน

•

•
•

•
•

•

• หามทิ้งกลองไวในสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุณหภูมิ
สูงมากได
•

•

• ถือกลองดวยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยง
การไหมที่อุณหภูมิตํ่า
• กลองประกอบไปดวยชิ้นสวนที่เปนโลหะ หาก
มีความรอนสูงเกินไป อาจทําใหเกิดการไหมที่
อุณหภูมิตํ่าได ใหเอาใจใสกับสิ่งตอไปนี้:

•

• เมื่อใชงานเปนระยะเวลานานกลองจะรอน
ถาถือกลองในชวงนี้ อาจทําใหเกิดการไหม
ที่อุณหภูมิตํ่าได

•

• ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิเย็นมาก อุณหภูมิ
ของตัวกลองอาจลดตํ่าลงกวาอุณหภูมิ
แวดลอม ถาเปนไปไดใหสวมถุงมือ เมื่อถือ
กลองในที่ที่มีอุณหภูมิเย็น
• ผลิตภัณฑนี้ผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยีที่มีความ
แมนยําสูง และเพื่อเปนการรักษาประสิทธิภาพ หาม
ทิ้งกลองไวในสถานที่ระบุไวดานลาง ไมวาจะใน
ระหวางการใชงานหรือวาเก็บรักษาก็ตาม:
• สถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิและ/หรือมีความชื้นสูง
หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แสงแดด
สองโดยตรง ชายหาด รถที่ล็อคอยู หรือใกลกับ
แหลงพลังงานความรอนอื่นๆ (เตาไฟ หมอนํ้า
ฯลฯ) หรือเครื่องทําความชื้น

•
•
•

•
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• การกระทําดังกลาวอาจทําใหชิ้นสวนสึกหรอ
และในบางสถานการณอาจทําใหกลองติดไฟ
ได อยาใชอุปกรณชารจหากถูกปดคลุมอยู
(เชน ผาหม) เนื่องจากอาจทําใหมีความรอนจัด
และเกิดไฟไหมได

• ในสถานที่ซึ่งมีโอกาสเกิดการสั่นสะเทือนที่
รุนแรง
กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ออกแบบ
มาเฉพาะสําหรับ Olympus ชารจแบตเตอรี่ดวย
อุปกรณชารจที่ระบุ อยาใชอุปกรณชารจอื่นๆ
อยาเผา หรือทําแบตเตอรี่ใหรอน ดวยเตา
ไมโครเวฟ เตาไฟฟา หรือในภาชนะความดัน ฯลฯ
อยาวางกลองไวบนหรือใกลอุปกรณที่ปลอย
คลื่นแมเหล็กไฟฟา
อาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ไหม หรือระเบิดได
อยาตอขั้วสัมผัสเขาดวยกัน ดวยวัตถุโลหะใดๆ
ใชความระวังเมื่อพกพาหรือเก็บแบตเตอรี่ เพื่อ
ปองกันไมใหสัมผัสกับวัตถุโลหะใดๆ เชน เครื่อง
ประดับ เข็มหมุด ซิป กุญแจ ฯลฯ
การลัดวงจรอาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ระเบิด
หรือไหม ซึ่งทําใหทานเกิดแผลไหมหรือไดรับ
บาดเจ็บได
เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม หรือขั้วแบตเตอรี่
เสียหาย ใหปฏิบัตตามคําแนะนําทั้งหมดในวิธีการ
ใชงานแบตเตอรี่อยางระมัดระวัง หามพยายามถอด
ประกอบแบตเตอรี่ หรือทําการดัดแปลงใดๆ เชน
บัดกรี ฯลฯ
ถาของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ให
ลางตาดวยนํ้าเย็นที่สะอาดทันที และใหไปพบ
แพทยทันที
หากคุณไมสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองได
ใหติดตอตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งหรือศูนยบริการ
หามถอดแบตเตอรี่โดยใชแรง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายนอกกับแบตเตอรี่
(รอยขีดขวน ฯ) อาจทําใหเกิดความรอน หรือการ
ระเบิดได
เก็บแบตเตอรี่ใหพนจากมือเด็กเล็กและสัตวเลี้ยง
เสมอ ถาเด็กกลืนแบตเตอรี่โดยไมตั้งใจ ใหไปพบ
แพทยทันที
เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม รอนเกินไป หรือ
เกิดไฟไหมหรือระเบิด ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่
แนะนําใหใชกับผลิตภัณฑนี้เทานั้น
ถาชารจแบตเตอรี่ไมเต็มภายในระยะเวลาที่ระบุไว
ใหหยุดชารจและหามใชแบตเตอรี่ดังกลาว
อยาใชแบตเตอรี่ที่มีรอยขีดขวนหรือเคสดานนอก
เสียหาย และอยาขูดขีดแบตเตอรี่
อยาใหแบตเตอรี่ถูกกระแทกอยางรุนแรง หรือ สั่น
สะเทือนติดตอกันเปนเวลานานจากการตกหลน
หรือถูกทุบตี
เพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด รอนจัด หรือ
ไหมได
ถาหากแบตเตอรี่รั่ว มีกลิ่นแปลก เปลี่ยนสีหรือ
เปลี่ยนรูป หรือมีลักษณะผิดปกติใดๆ ขณะใชงาน
ใหหยุดใชงานกลอง และวางใหหางจากเปลวไฟ
ทันที
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• ถาของเหลวจากแบตเตอรี่รั่วซึมมาโดนเสื้อผาหรือ
ผิวหนัง ใหถอดเสื้อผา และลางบริเวณนั้นดวยนํ้า
เย็นสะอาดทันที ถาของเหลวทําใหผิวหนังไหม ให
ไปพบแพทยทันที
• แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ Olympus ถูก
ออกแบบมาใหใชเฉพาะสําหรับกลองดิจิตอล
Olympus อยาใชแบตเตอรี่กับอุปกรณอื่นๆ
• อยาปลอยใหเด็กหรือสัตว/สัตวเลี้ยงเลนหรือ
ถือแบตเตอรี่ (ปองกันพฤติกรรมที่เปนอันตราย
เชน เลีย หยิบใสปาก หรือเคี้ยว)

ใชเฉพาะแบตเตอรี่แบบชารจซํ้า
และเครื่องชารจแบตเตอรี่ที่กําหนด
เราขอแนะนําใหทานใชแบตเตอรี่แบบชารจไดของแท
เฉพาะที่ออกแบบมาสําหรับ Olympus กับกลองตัวนี้
เทานั้น
การใชแบตเตอรี่แบบชารจซํ้า และ/หรือเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ ที่ไมใชของแท อาจยังผลใหเกิดการบาดเจ็บ
กับบุคคล เนื่องดวยการรั่ว ความรอน การเกิดไฟไหม
หรือความเสียหายกับแบตเตอรี่ Olympus จะไมรับผิด
ชอบสําหรับอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การใชแบตเตอรี่ และ/หรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ ที่ไม
ไดเปนอุปกรณเสริมของแทของ Olympus
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• หามใชมือบังแฟลช ขณะยิงแฟลช
• หามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แสงแดดสองถึงโดยตรง
หรือมีอุณหภูมิสูง เชน ในรถยนตที่รอน อยูใกลกับ
แหลงกําเนิดความรอน ฯลฯ
• เก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงตลอดเวลา
• แบตเตอรี่อาจรอนในระหวางการใชงานเปนระยะ
เวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการไหม หาม
ถอดแบตเตอรี่ทันทีหลังจากใชกลอง
• กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Olympus
หนึ่งกอน ใชแบตเตอรี่ของแทตามที่ระบุ การใช
แบตเตอรี่ผิดชนิด อาจเสี่ยงตอการระเบิดได
• โปรดนําแบตเตอรี่กลับมาใชใหมเพื่อชวยรักษา
แหลงพลังงานของโลก เมื่อตองทิ้งแบตเตอรี่ที่
เสีย ใหแนใจวาไดครอบปดขั้วของแบตเตอรี่แลว
และใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของทอง
ถิ่นเสมอ

ขอสังเกต
• หามใชหรือเก็บกลองในสถานที่มีฝุนละออง
หรือมีความชื้น
• ใชการดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC
หรือการด Eye-Fi เทานั้น หามใชการด
ประเภทอื่น
ถาหากทานเสียบการดชนิดอื่นลงในกลองโดย
บังเอิญ ใหติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่
ไดรับอนุญาต อยาพยายามออกแรงดึงการดออก
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• ทําสํารองขอมูลที่สําคัญไวในคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณเก็บขอมูลอื่นๆ เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมตั้งใจ
• OLYMPUS จะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญหาย
ของขอมูลที่เกี่ยวของกับอุปกรณนี้
• ระมัดระวังสายคลองเมื่อถือกลอง สายคลองอาจ
เกี่ยวกับวัตถุที่ยื่นออกมาไดงาย และอาจทําใหเกิด
ความเสียหายรุนแรง
• ขณะสะพายกลอง ใหถอดอุปกรณเสริมที่ไมใชยี่หอ
Olympus ของแทออกใหหมด เชน ขาตั้งกลอง
(แยกจําหนาย)
• หามทํากลองหลนหรือกระทบกระแทก หรือสั่น
สะเทือนอยางรุนแรง
• เมื่อยึดหรือถอดกลองออกจากขาตั้ง ใหปรับ
ตําแหนงของกลองโดยจับที่หัวยึดขาตั้งกลอง หาม
บิดกลอง
• หามใชมือจับหนาสัมผัสไฟฟาของกลอง
• หามทิ้งกลองโดยเล็งไปที่ดวงอาทิตยโดยตรง นี่
อาจทําใหเลนสหรือ มานชัตเตอรเสียหาย ความผิด
ปกติของสี ภาพหลอกบนอุปกรณรับภาพ หรืออาจ
ทําใหเกิดไฟลุกไหมได
• อยาปลอยใหชองมองภาพสัมผัสกับแหลงกําเนิด
แสงจาหรือแสงแดดโดยตรง ความรอนอาจทําให
ชองมองภาพเสียหายได
• หามดันหรือดึงเลนสอยางรุนแรง
• ตรวจสอบใหแนใจวาเช็ดหยดนํ้าและความชื้นอื่นๆ
ออกจากผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเปด
หรือปดฝาครอบ
• ใหถอดแบตเตอรี่ออกกอนเก็บกลองโดยไมใชงาน
เปนระยะเวลานาน เลือกสถานที่เก็บที่เย็นและแหง
เพื่อปองกันการเกิดการควบแนนหรือ เชื้อราที่กอตัว
ขึ้นภายในกลอง หลังจากการเก็บใหทดสอบกลอง
โดยเปดกลองและกดปุมกดชัตเตอร เพื่อใหแนใจ
วากลองทํางานเปนปกติ
• กลองอาจจะทํางานผิดพลาดหากใชงานในสถานที่
ซึ่งมีสนามแมเหล็ก/ สนามแมเหล็กไฟฟา คลื่นวิทยุ
หรือไฟฟาแรงสูง เชน ใกลเครื่องทีวี ไมโครเวฟ
วิดีโอเกมส ลําโพงกําลังสูง จอมอนิเตอรขนาดใหญ
เสาสงสัญญาณโทรทัศน/วิทยุ หรือเสาไฟฟาแรง
สูง ในกรณีเหลานี้ ใหปดและเปดสวิตชกลองอีก
ครั้งกอนใชงานตอ
• ปฏิบัติตามขอจํากัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่
อธิบายในคูมือการใชงานของกลองเสมอ
• ใสแบตเตอรี่อยางระมัดระวังตามที่อธิบายในคํา
แนะนําการใชงาน
• กอนใสแบตเตอรี่ ใหตรวจสอบแบตเตอรี่ดวยความ
ระมัดระวังเสมอวามีรอยรั่ว เปลี่ยนสี บิดงอ หรือ
ความผิดปกติใดๆ หรือไม
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเสมอกอนเก็บกลอง
โดยไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน
• เมื่อเก็บแบตเตอรี่ไวเปนเวลานานๆ เลือกที่ที่
อุณหภูมิตํ่าเพื่อเก็บ

• อัตราการใชพลังงานของกลองจะตางกันไปขึ้นอยู
กับวากลองใชฟงกชั่นใด
• ในสภาวะตางๆ ดังที่อธิบายดานลางนี้ จะมีการใช
พลังงานอยางตอเนื่อง และแบตเตอรี่จะหมดลง
อยางรวดเร็ว
• ใชซูมบอยๆ
• กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งบอยๆ ในโหมด
ถายภาพ ซึ่งทําใหโฟกัสอัตโนมัติทํางาน
• แสดงภาพบนจอภาพเปนระยะเวลาติดตอกัน
นานๆ
• เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ
• การใชแบตเตอรี่ที่หมดแลวอาจทําใหกลองปด
การทํางานโดยไมมีการแสดงการเตือนระดับ
แบตเตอรี่ตํ่า
• ถาขั้วของแบตเตอรี่เปยกหรือมีคราบนํ้ามัน อาจ
ทําใหไมสามารถจายไฟใหกับกลองได ใหเช็ด
แบตเตอรี่ดวยผาแหงใหดีกอนใชงาน
• ชารจแบตเตอรี่กอนเสมอเมื่อใชงานเปนครั้งแรก
หรือเมื่อไมมีการใชงานเปนระยะเวลานาน
• เมื่อใชกลองดวยแบตเตอรี่ออนที่อุณหภูมิตํ่า
พยายามเก็บกลองและแบตเตอรี่สํารองใหอุนที่สุด
เทาที่เปนไปได แบตเตอรี่ที่หมดเมื่อใชที่อุณหภูมิ
ตํ่าอาจใชงานตอไดอีก หลังจากที่ทําใหแบตเตอรี่
อุนที่อุณหภูมิหอง

การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย
• ปดสวิตชกลองเมื่ออยูในโรงพยาบาลและสถาน
ที่ที่มีอุปกรณการแพทย
การปลอยรังสีจากกลองอาจสงผลใหอุปกรณการ
แพทยทํางานผิดปกติจนเกิดอุบัติเหตุได
• ปดสวิตชกลองเมื่อโดยสารเครื่องบิน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจ
เปนอุปสรรคตอความปลอดภัยของเครื่องบินได

จอภาพ
• หามกดจอภาพแรงๆ มิฉะนั้นภาพอาจจะไมชัด
ทําใหไมสามารถดูภาพหรือทําใหจอภาพเสีย
หายได
• อาจปรากฏแถบแสงที่ดานบนหรือลางของจอภาพ
ซึ่งไมใชสิ่งผิดปกติ
• เมื่อใชกลองเล็งวัตถุตัวแบบในแนวทแยง ขอบภาพ
อาจปรากฏเปนรูปซิกแซกบนจอภาพ ซึ่งไมใชสิ่ง
ผิดปกติ และจะปรากฏนอยลงในโหมดดูภาพ
• ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิตํ่า หนาจออาจจะใชเวลา
นานกวาจะติด หรือสีอาจจะเปลี่ยนไปชั่วคราว
เมื่อใชงานกลองในสถานที่ๆเย็นมาก ขอแนะนําให
วางกลองในสถานที่อุนเปนระยะๆ จอภาพที่แสดง
ภาพไมชัดเจนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิตํ่า จะกลับ
มาแสดงภาพชัดเจนอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิปกติ

กฎหมายและประกาศอื่นๆ
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสีย
หายหรือผลประโยชนใดๆ ที่คาดหวังจากการใช
ผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวยกฎหมายหรือ การเรียก
รองใดๆ จากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใชงาน
ผลิตภัณฑนี้อยางไมเหมาะสม
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสีย
หายหรือผลประโยชนใดๆ ที่คาดหวังจากการใช
ผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวยกฎหมาย อันเนื่องมาจาก
การลบขอมูลภาพ

การปฏิเสธการรับประกัน
• Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกัน ไมวา
โดยแจงหรือโดยนัย ตอหรือที่เกี่ยวของกับเนื้อ
หาใดๆ ของวัสดุหรือซอฟตแวรที่เขียนขึ้นเหลา
นี้ และไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบในการรับ
ประกันโดยนัยตอความเปนสินคาหรือความเหมาะ
สมกับจุดประสงคเฉพาะใดๆ หรือความเสียหาย
ตอเนื่อง โดยไมไดตั้งใจหรือโดยออม (ซึ่งรวมถึง
แตไมจํากัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผล
กําไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ และการ
สูญเสียขอมูลทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใชงาน
หรือความไมสามารถใชงานของวัสดุหรือซอฟตแวร
หรืออุปกรณที่เขียนขึ้นเหลานี้ ในบางประเทศจะ
ไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัดของความ
รับผิดชอบใดๆ สําหรับความเสียหายตอเนื่องโดย
ไมไดตั้งใจ ดังนั้น ขอจํากัดขางตนอาจไมสามารถ
ใชกับทานได
• Olympus ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในคูมือนี้

คําเตือน
การถายภาพโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชวัสดุที่มี
ลิขสิทธิ์อาจเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวของ
Olympus จะไมรับผิดชอบตอการถายภาพที่ไมไดรับ
อนุญาต หรือการใชงานหรือการปฏิบัติอื่นๆ ที่ละเมิด
สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
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• กอนเดินทางไกลและโดยเฉพาะกอนเดินทางไป
ตางประเทศ ใหซื้อแบตเตอรี่เพิ่มเติม แบตเตอรี่ที่
แนะนําอาจหาซื้อไดยากในระหวางเดินทาง

• จอภาพของผลิตภัณฑนี้ถูกผลิตขึ้นดวยความ
แมนยําสูง อยางไรก็ตาม อาจมีขอผิดพลาด หรือ
เดดพิกเซลบนจอภาพนี้ พิกเซลเหลานี้ไมไดมีผล
กับภาพที่ถายไว เนื่องดวยคุณลักษณะของจุดสีและ
ความสวางของสี ในบางมุมมองอาจมีความคลาด
เคลื่อน เมื่อมองจากมุมที่แตกตางกัน แตไมไดเปน
ขอผิดพลาดในการทํางานของผลิตภัฑณนี้

การประกาศลิขสิทธิ์
สงวนสิทธิ์ทั้งหมด หามนําสวนใดๆ ของวัสดุที่เขียนขึ้น
หรือซอฟตแวรนี้ไปทําซา หรือใชในรูปแบบใดๆ หรือ
โดยจุดประสงคใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางกลไก
ซึ่งรวมถึงการถายสําเนาและการบันทึก หรือการใช
ระบบการจัดเก็บและเรียกดูขอมูลชนิดใดๆ ก็ตาม โดย
ไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Olympus
กอน จะไมรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการใชขอมูลที่
อยูในวัสดุหรือซอฟตแวรที่เขียนเหลานี้ หรือสําหรับ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใชขอมูลที่อยู ณ ที่นี้
Olympus ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
และเนื้อหาของเอกสารหรือซอฟตแวรนี้ โดยไมตองรับ
ผิดชอบหรือแจงเตือนลวงหนา

TH 183

สําหรับลูกคาในประเทศไทย
เครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลอง
ตามขอกําหนดของ กทช.

เครื่องหมายการคา

9
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
184 TH

• Microsoft และ Windows เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation
• Macintosh เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc.
• โลโก SDXC เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C,
LLC.
• Eye-Fi เปนเครื่องหมายการคาของ
Eye-Fi, Inc.
• ฟงกชั่น "เทคโนโลยีการปรับเงา
แสง" มีการใชงานเทคโนโลยีที่มี
สิทธิบัตรของ Apical Limited
• Micro Four Thirds, Four Thirds
และโลโก Micro Four Thirds และ
Four Thirds เปนเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท
OLYMPUS CORPORATION ในประเทศญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา และ กลุมประเทศในสหภาพยุโรป
และประเทศอื่นๆ
• Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Wi-Fi Alliance
• โลโก Wi-Fi CERTIFIED
เปนเครื่องหมายรับรองของ
Wi-Fi Alliance
• มาตรฐานสําหรับระบบชื่อ
ไฟลของกลองที่อางอิงในคูมือนี้เปนมาตรฐาน
"Design Rule for Camera File System/DCF" ที่
กําหนดโดย Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA)
• บริษัทและชื่อผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งหมดเปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนและ/หรือ
เครื่องหมายการคาของเจาของนั้น
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

ซอฟตแวรในกลองรุนนี้อาจมีอยูในซอฟตแวรจากผูผลิต
รายอื่น ซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่นอาจมีเงื่อนไขและ
ขอตกลงที่กําหนดขึ้น โดยเจาของหรือผูออกใบอนุญาต
ของซอฟตแวรดังกลาวที่มีมาให
ขอตกลงและประกาศซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่นอาจมี
อยูในไฟล PDF ประกาศซอฟตแวรที่บันทึกอยูที่
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
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การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจาก
การอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์

ั ต่อไปนีไ
ฟั งก์ชน
้ ด ้รับการเพิม
่ /แก ้ไขจากการอัปเดตเฟิ รม
์ แวร์

g

การเเสดงข ้อมูลขณะถ่ายภาพ

186

การถ่ายภาพแบบ Pro Capture (เพิม
่ ความจุบฟ
ั เฟอร์)

186

การถ่ายภาพแบบ Pro Capture (เพิม
่ เลนส์ทรี่ องรับ)

186

ประเภทของอาร์ตฟิ ลเตอร์ (เพิม
่ [บลีชบายพาส])

187

โหมดเป้ า AF (เพิม
่ [เป้ าเล็ก])

187

ตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น qU

187

สแกนการกะพริบ

188

ปรับแก ้มุมมองฟิ ชอาย

188

ั่ ปุ่ ม
ฟั งก์ชน
เพิม
่ ตัวเลือก [สแกนการกระพริบ], [ปรับแก ้มุมมองฟิ ชอาย]

189

การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น

189

ั ตัง้ ค่าจํากัดการทํางานของแฟลชในการใช ้ Focus Bracketing
ยกเลิกฟั งก์ชน
(หน ้า 94)

―

การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์

่ ั 2.0
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์เวอร์ชน
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่ ั 2.0
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์เวอร์ชน
การเเสดงข้อมูลขณะถ่ายภาพ
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์

10

การแสดงข้อมูลของหน้าจอขณะถ่ายภาพ
ปรับปรุง่ แก ้ไขไอคอนแสดงระดับแบตเตอรี่
เพิม
่ การแสดงไอคอน สําหรับ การถ่าย Pro Capture, การสแกนการกระพริบ (Flicker) และการ
ปรับมุมฟิ ชอาย

%

1 การแสดงระดับแบตเตอรี่
2 การถ่ายภาพแบบ Pro Capture .... หน ้า 186

3 การถ่ายภาพแบบปรับแก ้มุมมอง
ฟิ ชอาย ................................... หน ้า 188
4 สแกนการกะพริบ ....................... หน ้า 188

การถ่ายภาพแบบ Pro Capture (เพิม
่ ความจุบ ัฟเฟอร์)
[เฟรมก่อนกดชัตเตอร์] ในการถ่ายภาพแบบ Pro Capture (หน ้า 48) เพิม
่ จํานวนขึน
้ สูงสุด
35 เฟรม
[เฟรมก่อนกดชัตเตอร์] สามารถตัง้ ค่าได ้ใน [0] ของ [jL การตัง้ ค่า] หรือ [jH การตัง้ ค่า]
(หน ้า 114) ในเมนูกําหนดเอง

์ รี่ องร ับ)
การถ่ายภาพแบบ Pro Capture (เพิม
่ เลนสท
เลนส์ทรี่ องรับการถ่ายภาพแบบ Pro Capture (หน ้า 48) ถูกเพิม
่ แล ้ว
ดูข ้อมูลเกีย
่ วกับเลนส์ทใี่ ช ้งานได ้กับการถ่ายภาพแบบ Pro Capture บนเว็บไซต์ของ OLYMPUS

186 TH

ประเภทของอาร์ตฟิ ลเตอร์ (เพิม
่ [บลีชบายพาส])
เพิม
่ [บลีชบายพาส] ไปในอาร์ตฟิ ลเตอร์ (หน ้า 33)

ั ของ “I”
“II” เป็ นอีกเวอร์ชน

โหมดเป้า AF (เพิม
่ [เป้าเล็ก])
[เป้ าเล็ก] ถูกเพิม
่ ไปในโหมดเป้ า AF (หน ้า 39)

i

i

o

i

i

i

o (เป้าทงหมด)
ั้

กล ้องเลือกจากเป้ าการโฟกัสทัง้ ชุดโดยอัตโนมัต ิ

I (เป้าเดียว)

ท่านสามารถเลือกเป้ า AF เดียว

K (เป้าเล็ก)

เป้ า AF สามารถลดขนาดได ้

n (แบบกลุม
่ 5 กรอบโฟก ัส)

กล ้องเลือกจากเป้ าในกลุม
่ ห ้าเป้ าทีเ่ ลือกไว ้โดยอัตโนมัต ิ

J (แบบกลุม
่ 9 กรอบโฟก ัส)

กล ้องเลือกจากเป้ าในกลุม
่ เก ้าเป้ าทีเ่ ลือกไว ้โดยอัตโนมัต ิ

การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์

เอฟเฟกต์ “บลีชบายพาส” คุณอาจจะเคยเห็นใด ้ในภาพ Motion ต่างๆ และอืน
่ ๆ
บลีชบายพาสI/II ทีค
่ ล ้ายกัน สามารถนํ ามาใช ้กับการถ่ายภาพแนวสตรีส หรือภาพทีม
่ แ
ี บบซึง่ เป็ น
โลหะอยูใ่ นเฟรม ซึง่ จะให ้เอฟเฟก์ตทีน
่ ่าประทับใจ

10

ตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น qU
เพิม
่ การตัง้ ค่าอัตราซูมสําหรับการดูภาพระยะใกล ้ (หน ้า 79) แล ้ว
ตัวเลือกต่อไปนีถ
้ ก
ู เพิม
่ ไปในเมนูกําหนดเอง (MENU
G
Q) (หน ้า 115)
ต ัวเลือก
ตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น qU

คําอธิบาย
เลือกอัตราซูมจาก [ล่าสุด] [ขนาดเต็ม] [2 เท่า] [3 เท่า] [5 เท่า] [7 เท่า]
[10 เท่า] หรือ [14 เท่า]
จะแสดงบนจอภาพ
เมือ
่ เลือก [ขนาดเต็ม]
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สแกนการกะพริบ

การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์

ั่ นีช
ฟั งก์ชน
้ ว่ ยให ้คุณถ่ายภาพทีม
่ ก
ี ารกะพริบน ้อยลงจากหลอด LED ภายในอาคาร โดยเปลีย
่ น
ความเร็วชัตเตอร์ทล
ี ะขัน
้ ขณะทีค
่ ณ
ุ ตรวจสอบระดับของการกะพริบบนหน ้าจอแบบ Live-view
ั่ การถ่ายภาพ เช่น การปรับค่าเปิ ด
แม ้ว่าจะเปิ ดใช ้งานสแกนการกะพริบ หากท่านต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
หน ้ากล ้องหรือชดเชยแสง ให ้กดปุ่ ม INFO เพือ
่ สลับไปใช ้หน ้าจอตัง้ ค่าอืน
่
หากต ้องการกลับไปทีห
่ น ้าจอสแกนการกะพริบ ให ้กดปุ่ ม INFO ซํา้ กันหลายๆ ครัง้ จนกระทัง่ สลับ
หน ้าจอไป
• การใช ้หน ้าจอ AF การซูม (หน ้า 41) ทําให ้ประมวลผลระดับของการกะพริบได ้ง่ายขึน
้
• ช่วงความเร็วชัตเตอร์ทต
ี่ งั ้ ค่าได ้จะเล็กลงเมือ
่ เปิ ดใช ้งานสแกนการกะพริบ
ระหว่างถ่ายภาพนิง่

ตัวเลือกต่อไปนีถ
้ ก
ู เพิม
่ ไปในเมนูกําหนดเอง (MENU
G
U) (หน ้า 118)
สแกนการกะพริบสามารถใช ้ได ้ในระหว่างถ่ายภาพ [♥] แบบไร ้เสียง การถ่ายภาพแบบ Pro
Capture หรือถ่ายภาพความละเอียดสูง เมือ
่ ตัง้ ปุ่ มหมุนปรับโหมดเป็ น S หรือ M
ต ัวเลือก
สแกนการกระพริบ
z

คําอธิบาย
ตัง้ ค่าตัวเลือกไว ้ที่ [เปิ ด] และใช ้ปุ่ มหมุนด ้านหน ้า (r)/ปุ่ มหมุนด ้านหลัง
(o) หรือ FG บนแป้ นลูกศรเพือ
่ ปรับความเร็วชัตเตอร์จนกระทัง่ แสงวูบวาบ
จะลดลง

ระหว่างบ ันทึกภาพเคลือ
่ นไหว

ตัวเลือกต่อไปนีถ
้ ก
ู เพิม
่ ไปในเมนูวด
ิ โี อ (MENU
n
ตงค่
ั้ าโหมด n) (หน ้า 100)
สแกนการกะพริบใช ้งานได ้เมือ
่ ตัง้ ปุ่ มหมุนปรับโหมดเป็ น n และตัง้ โหมด n เป็ น S หรือ M
ต ัวเลือก
สแกนการกระพริบ
n

10

คําอธิบาย
ตัง้ ค่าตัวเลือกไว ้ที่ [เปิ ด] และใช ้ปุ่ มหมุนด ้านหน ้า (r)/ปุ่ มหมุนด ้านหลัง
(o) หรือ FG บนแป้ นลูกศรเพือ
่ ปรับความเร็วชัตเตอร์จนกระทัง่ แสงวูบวาบ
จะลดลง

ปร ับแก้มม
ุ มองฟิ ชอาย
ั่ นีจ
ฟั งก์ชน
้ ะปรับแก ้ลักษณะบิดเบีย
้ วจากเลนส์ฟิชอาย ท่านจึงสามารถถ่ายภาพทีค
่ ล ้ายกับเลนส์มม
ุ
กว ้างพิเศษได ้
ั่ นีส
ฟั งก์ชน
้ ามารถตัง้ ค่าได ้เมือ
่ ท่านติดเลนส์ฟิชอายทีร่ องรับ*1 เท่านัน
้
ตัวเลือกต่อไปนีถ
้ ก
ู เพิม
่ ไปในเมนูกําหนดเอง (MENU
G
b) (หน ้า 122)
ต ัวเลือก
ปร ับแก้มม
ุ มอง
ฟิ ชอาย

คําอธิบาย
ตัง้ ค่าตัวเลือกไว ้ที่ [เปิ ด] และกด I บนแป้ นลูกศรเพือ
่ ตัง้ ค่าตัวเลือกแบบ
ละเอียด สามารถตัง้ ค่าการแก ้ไขมุม (1 ถึง 3) และ [เปิ ด]/[ปิ ด] สําหรับ
IHได ้

ั่ นี้ (ณ สิน
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2018)
*1 M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm f1.8 Fisheye PRO รองรับฟั งก์ชน
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่ ั ปุ่ม
ฟังก์ชน
ระหว่างถ่ายภาพนิง่

ตัวเลือกต่อไปนีถ
้ ก
ู เพิม
่ ไปในเมนูกําหนดเอง (MENU

G

M

่ ั ปุ่ม) (หน ้า 66)
ฟังก์ชน

คําอธิบาย

สแกนการกระพริบ

ั่ ให ้กด
กดปุ่ มเพือ
่ เปิ ดใช ้งานสแกนการกะพริบ หากต ้องการปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
ปุ่ มค ้างไว ้
ใช ้ปุ่ มหมุนด ้านหน ้า (r)/ปุ่ มหมุนด ้านหลัง (o) หรือ FG บนแป้ นลูกศร
เพือ
่ ปรับความเร็วชัตเตอร์
เมือ
่ เลือก [เปิ ด] ให ้กดปุ่ มอีกครัง้ เพือ
่ สลับหน ้าจอแสดงข ้อมูล
• สแกนการกะพริบสามารถใช ้ได ้ในระหว่างถ่ายภาพ [♥] แบบไร ้เสียง การถ่าย
ภาพแบบ Pro Capture หรือถ่ายภาพความละเอียดสูง เมือ
่ ตัง้ ปุ่ มหมุนปรับ
โหมดเป็ น S หรือ M

ปร ับแก้มม
ุ มอง
ฟิ ชอาย

กดปุ่ มเพือ
่ เปิ ดใช ้งานปรับแก ้มุมมองฟิ ชอาย กดปุ่ มอีกครัง้ เพือ
่ ยกเลิกปรับแก ้
มุมมองฟิ ชอาย
ใช ้ปุ่ มหมุนด ้านหน ้า (r) หรือปุ่ มหมุนด ้านหลัง (o) พร ้อมทัง้ กดปุ่ มค ้างไว ้
เพือ
่ เลือกระดับการปรับแก ้

ระหว่างบ ันทึกภาพเคลือ
่ นไหว

ตัวเลือกต่อไปนีถ
้ ก
ู เพิม
่ ไปในเมนูวด
ิ โี อ (MENU
่ ั ปุ่ม) (หน ้า 100)
n ฟังก์ชน
ต ัวเลือก
สแกนการกระพริบ

n ปุ่ม/ปุ่มหมุน/ค ันปร ับ

n

คําอธิบาย
ั่ ให ้กด
กดปุ่ มเพือ
่ เปิ ดใช ้งานสแกนการกะพริบ หากต ้องการปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
ปุ่ มค ้างไว ้
ใช ้ปุ่ มหมุนด ้านหน ้า (r)/ปุ่ มหมุนด ้านหลัง (o) หรือ FG บนแป้ นลูกศร
เพือ
่ ปรับความเร็วชัตเตอร์
เมือ
่ เลือก [เปิ ด] ให ้กดปุ่ มอีกครัง้ เพือ
่ สลับหน ้าจอแสดงข ้อมูล
• สแกนการกะพริบใช ้งานได ้เมือ
่ ตัง้ ปุ่ มหมุนปรับโหมดเป็ น n และตัง้ โหมด
n เป็ น S หรือ M

การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์

ต ัวเลือก

10

การตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น
ั่ ใหม่และการตัง้ ค่าเริม
การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นสําหรับฟั งก์ชน
่ ต ้นทีป
่ รับเปลีย
่ นเป็ นดังนี้

*1: สามารถเพิม
่ ลงใน [กําหนดเป็ นโหมดกําหนดเอง]
่ า่ เริม
*2: สามารถกลับคืนสูค
่ ต ้นได ้โดยเลือก [ทัง้ หมด] สําหรับ [รีเซ็ต]
่ า่ เริม
*3: สามารถกลับคืนสูค
่ ต ้นได ้โดยเลือก [พืน
้ ฐาน] สําหรับ [รีเซ็ต]
n เมนูวด
ิ โี อ
่ั
ฟังก์ชน

แถบ
n

ตัง้ ค่าโหมด n

ค่าเริม
่ ต้น

n โหมด

P

สแกนการกระพริบ n

ปิ ด

*1 *2 *3

g
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n เมนูกา
ํ หนดเอง
่ั
ฟังก์ชน

แถบ
G

*1 *2 *3

g

Q

ตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น qU

ล่าสุด

ค่าเริม
่ ต้น
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U

สแกนการกระพริบ z

ปิ ด
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ด ัชนี
ั
สญล
ักษณ์
8 (เสียงปิ๊ บ) ................................... 117
0 (ป้ องกัน) ....................................81
n โหมด (โหมดภาพเคลือ
่ นไหว) ........ 102
# RC Mode .................................... 153
# ค่าช ้าสุด ...................................... 131
#+WB ........................................... 119
# X-Sync. ...................................... 131
U (การดูภาพระยะใกล ้) .......................79
s (ปรับความสว่างจอภาพ) ............... 109
G (การแสดงภาพแบบดัชนี) ................79
G/ตัง้ ค่าคําแนะนํ า............................ 127
w+F ........................................... 119
่ ............................ 114
j ป้ องกันภาพสัน
j/Y การตัง้ ค่า .............................. 115
jL การตัง้ ค่า ................................. 114
jH การตัง้ ค่า ................................. 114
K ฟิ วล์เตอร์นอยส์ ........................... 117
K การตัง้ ค่าบันทึก .............................54
I/H (ภาพกว ้างใต ้นํ้ า/มาโครใต ้นํ้ า)....68
 (ลบเฟรมเดียว) ...............................82
N การตัง้ ค่าแบบกําหนดเอง .............. 112
N ตัง้ ค่าปกติ.................................. 112
N วัดแสงเฉพาะจุด ......................... 118
0 (ควบคุมกล ้อง) ........................ 117
W (ภาษา) .................................... 109
k (สมดุลแสงขาว One-touch) ............67
v (การเลือกภาพ) .............................82
5 การตัง้ ค่า
(การตัง้ ค่าเป้ า AF) ......................... 111
I (AF โฟกัสใบหน ้า) ..........................40
R (หมุนภาพ) ................................. 105
V การตัง้ ค่าข ้อมูล ............................ 121
W ใช ้แสงสีอน
ุ่ ................................ 119
z (แสดง) .........................................67
z การตัง้ ค่า ..................................... 116

A
A (โหมดเลือกรูรับแสง) .......................27
Adobe RGB .......................................65
AEL/AFL ......................................... 123
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AF Limiter ....................................... 111
AF เฉพาะจุดพิเศษ (ซูมกรอบ AF) ..........41
AF ต่อเนือ
่ ง ........................................43
AF ติดตาม .........................................44
AF ทีละภาพ .......................................43
AF ทีละภาพและโฟกัสด ้วยตัวเอง ............43
AF พืน
้ ที่ ............................................40
AF โฟกัสดวงตา ..................................40
AF โฟกัสใบหน ้า..................................40
AF โหมด ..................................... 43, 51
Anti-Shock .................................. 47, 98
ART (อาร์ทฟิ ลเตอร์) ...........................33

B
BULB ................................................30

C
C-AF (AF ต่อเนือ
่ ง) ..............................43
C-AF+TR (AF ติดตาม) ........................44

D
DPOF ............................................. 144

E
Eye-Fi ............................................. 122

H
HDMI ......................................117, 130
HDR (ช่วงไดนามิกสูง) ................... 49, 95

I
INFO ปุ่ ม ............................. 23, 77, 125
ISO อัตโนมัต ิ ................................... 117

K
Keystone Comp. ................................97

L
Live BULB ....................................... 118
Live Control .................................... 126
Live Guide ........................................31
LIVE TIME ........................................30

Live View Boost ............................... 115
LV-Info ........................................... 128
LV ของโหมด ART ............................. 115

M
M (โหมดปรับเอง)...............................29
MF ...................................................67
MF (โฟกัสด ้วยตัวเอง) ..........................43
MF ล่วงหน ้า ..................................... 112
My Clips............................................72

O
OI.Share......................................... 134
OLYMPUS Viewer 3 .......................... 141

P
P (โหมดโปรแกรม) .............................26
PictBridge ....................................... 142
PreMF (MF ล่วงหน ้า)...........................44

R
Rls ลําดับ ........................................ 114

S
S (โหมดเลือกชัตเตอร์) ........................28
S-AF (AF ทีละภาพ) .............................43
S-AF+MF (AF ทีละภาพและโฟกัสด ้วยตัว
เอง) ..............................................43
Sleep ........................................ 18, 122
S-OVF ............................................ 121
sRGB ................................................65

ก
กดชัตเตอร์ครึง่ เปิ ด IS........................ 114
กริปแบตเตอรี่ ................................... 150
การกําหนดเป้ า AF ...............................39
การจัดเก็บ........................................ 140
การชดเชยสมดุลแสงขาว.......................52
การชดเชยแสง ....................................39
การใช ้งานทัชสกรีน ........................ 35, 84
การ์ด.................................................15
การ์ด SD ......................................... 147
การตัง้ dpi ....................................... 120
การตัง้ ค่า Wi-Fi ................................. 137
การตัง้ ค่าข ้อมูลเลนส์ ...................120, 132

การตัง้ ค่าคอมโพสิต ........................... 118
การตัง้ ค่าคุณภาพของภาพ ............131, 148
การตัง้ ค่าช่องเสียบการ์ด ..................... 132
การตัง้ ค่าเป้ า AF
(5 การตัง้ ค่า)................. 111
ั ......................... 115
การตัง้ ค่ามัลติฟังก์ชน
การตัง้ ค่ารหัสเวลา ............................. 101
การตัง้ ค่าเส ้นตาราง ............................ 116
การตัง้ ค่าเส ้นตาราง EVF ..................... 121
การตัง้ ค่าฮิสโตแกรม .......................... 116
่ นไหว ........................36
การถ่ายภาพเคลือ
การเปลีย
่ นโปรแกรม (%) .....................26
การลงทะเบียนผู ้ใช ้ ............................ 141
การเลือกภาพ......................................82
การแสดงกล่องแสง ............................ 127
การแสดงฮิสโตแกรม ............................23
กําหนดเป็ นโหมดกําหนดเอง ..................87
กําหนดโฟลเดอร์บน
ั ทึก ....................... 132
แก ้ไข JPEG...................................... 106
่ ไฟล์ .................................... 120
แก ้ไขชือ
แก ้ไขภาพ RAW ................................ 105

ข
ขนาดไฟล์ ........................................ 148
ขนาดภาพ ........................................ 148
ข ้อมูลตําแหน่ง .................................. 137

ค
คลิปรัดสาย ........................................13
ควบคุมความเข ้มของแสงแฟลช (w) ......60
ความคมภาพ ......................................62
ความต่างสี .........................................62
ความไวแสง ISO ........................... 42, 51
ความอิม
่ สี ..........................................63
คัดลอก
เฟรมเดียว........................................81
ภาพทัง้ หมด ................................... 108
คําแนะนํ าโหมด ................................. 116
คําสัง่ แบ่งปั น.......................................82
คุณภาพของภาพ
ภาพเคลือ
่ นไหว (nK)....................56
ภาพนิง่ (KK) ..............................55
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จ
จอภาพ BULB/TIME .......................... 118
จับภาพเคลือ
่ นไหว ............................. 107
จํานวนพิกเซล .................... 119, 131, 148
จํานวนเฟรม ...............................103, 115
จํานวนภาพนิง่ ทีบ
่ น
ั ทึกได ้ .................... 148

ช
ชดเชยเงาแสง .................................. 119
ชดเชยแสงหลายค่า .............................95
ช่วยถ่ายเซลฟี ................................... 129
ช่อง (ดูภาพ) .................................... 132
ช่องเสียบการ์ดบันทึก ......................... 132
ชาร์จแบตเตอรี่ ....................................13
้ า่ ทีป
ชีค
่ รับ ........................................ 113
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