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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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พิมพโดยตรง (PictBridge)......139
พิมพภาพอยางงาย .................. 139
พิมพภาพแบบกําหนดเอง .......... 140
สั่งพิมพ (DPOF) .....................141
การสรางคําสั่งพิมพ.................. 141
ยกเลิกการสั่งพิมพภาพที่เลือกหรือ
ภาพทั้งหมด ........................... 142
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ขอควรระวัง

อุปกรณเสริมหลัก ....................149
การทําความสะอาดและจัดเก็บกลอง
.............................................152
การทําความสะอาดกลอง .......... 152
การจัดเก็บ ............................. 152
ทําความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ
รับภาพ.................................. 152
พิกเซลแมบปง - ตรวจสอบฟงกชั่น
ประมวลผลภาพ ...................... 153

ขอมูล

154

เคล็ดลับถายภาพและขอมูลเพิ่มเติม
.............................................154
รหัสขอผิดพลาด .....................156
รายการเมนู ............................158
สีเริ่มตนและโปรไฟลโมโนโครม
.............................................165
ขอมูลจําเพาะ ..........................166

ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย
169
ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย ..169

ด ัชนี

สารบ ัญ

การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจาก
การอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์
174
178
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ดัชนีการใชงานดวน
ดัชนีการใชงานดวน

การถายภาพ

32

การถายภาพดวยการตั้งคาอัตโนมัติ

iAUTO (A)

การเลือกสัดสวนภาพ

สัดสวนภาพ

58

การจับคูการตั้งคากับฉากอยางรวดเร็ว

โหมด Scene (SCN)

118

การถายภาพระดับมือโปรแบบงายๆ

Live Guide

32

การปรับความสวางของภาพถาย

การชดเชยแสง

45

Live Guide

32

การถายภาพโดยกําหนดคาเปด
หนากลอง

27

Live Guide

32

การถายภาพดวยการปรับใหฉากหลังเบลอ

การถายภาพที่หยุดวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวหรือ
ใหความรูสึกของการเคลื่อนไหว

การถายภาพโดยกําหนดชัตเตอร

28

โหมด Scene (SCN)

118

สมดุลแสงขาว

46

สมดุลแสงขาว One-touch

46

ปุมออกแบบภาพ

38

การใชทัชสกรีน

34

AF พื้นที่

47

Zoom frame AF/zoom AF

49

การโฟกัสไปที่จุดเล็กๆ ในกรอบ/ยืนยันโฟกัส
กอนถายภาพ

Zoom frame AF/zoom AF

49

การจัดองคประกอบภาพใหมหลังการโฟกัส

C-AF+TR (AF ติดตาม)

การถายภาพใหไดสีที่ถูกตอง
ปรับคุณภาพของภาพ
เมื่อกลองไมโฟกัสที่วัตถุ/โฟกัสไปที่บริเวณ
เดียว

การถายภาพโดยไมใชแฟลช

การลดอาการกลองสั่น

การถายภาพวัตถุยอนแสง

การถายภาพดอกไมไฟ

การถายภาพโดยไมใหวัตถุสีขาวออกมา ขาว
เกินไปหรือไมใหวัตถุสีดําออกมามืดเกินไป
การลดนอยสบนภาพถาย (จุดรบกวน)

8 TH

g

52

โหมด DIS/ISO

118/
45

ปองกันภาพสั่น/ถายภาพดวย
Anti-Shock

55/57

ตั้งเวลา

56

สายรีโมท

149

การถายภาพโดยใชแฟลช

61

การไลเฉดสีแสง (โหมดภาพ)

66

การถายภาพแบบ Bulb/time

30

การถายภาพ Live Composite

31

โหมด Scene (SCN)

118

การไลเฉดสีแสง (โหมดภาพ)

66

ฮิสโตแกรม/ชดเชยแสง

23/45

ควบคุมแสงจาและเงามืด

44

ลดนอยส

108

การปรับจอภาพใหเหมาะสม/
ปรับสีจอภาพ

การปรับความสวางจอภาพ/
Live View Boost

103/
107
74

ทดสอบภาพโดยไมบันทึก

75

การตรวจสอบการวางภาพแนวตั้งหรือแนวนอน
กอนถายภาพ

แถบวัดระดับ

23

การถายภาพดวยการจัดวางองคประกอบที่
รอบคอบ

แสดงเสนตาราง

107

การซูมไปที่ภาพเพื่อตรวจสอบโฟกัส

AUTOq (ดูภาพบันทึก)

103

ถายภาพตัวเอง

ตั้งเวลา

56

ถายภาพตอเนื่อง

ถายภาพตอเนื่อง

56

การยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

โหมด Quick Sleep

114

การเพิ่มจํานวนภาพที่สามารถถายได

โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง

59

การถายภาพระยะไกลดวยสมารทโฟน

การถายภาพระยะไกล
ดวยสมารทโฟน

132

การถายภาพโดยไมบันทึกเสียงชัตเตอร

เงียบ[♥]

57

การดูภาพ/ปรับแตงภาพ
การดูภาพบนโทรทัศน

ดัชนีการใชงานดวน

ฟงกชั่นพรีวิว

การตรวจสอบเอฟเฟกตที่ตั้งไวกอนถายภาพ

g
HDMI/วีดีโอเอาท

106

แสดงภาพบนโทรทัศน

121

การเปดดูสไลดโชวที่มีเสียงเพลงประกอบ

สไลดโชว

82

การทําใหเงาสวางขึ้น

ปรับเงาแสง (แกไข JPEG)

101

การแกปญหาตาแดง

แกตาแดง (แกไข JPEG)

101

การพิมพภาพอยางงาย

การพิมพโดยตรง

139

งานพิมพเชิงพาณิชย

การสรางคําสั่งพิมพ

141

การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน

การถายโอนภาพไปยัง
สมารทโฟน

132

การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ

การเพิ่ ม ข อ มู ล ตํ า แหน ง ลงไปใน
ภาพ

133

การตั้งคากลอง

g

การซิงควันที่และเวลา

การตั้งวันที่/เวลา

18

การกลับสูการตั้งคาเริ่มตน

รีเซ็ต

88

การจัดเก็บการตั้งคา

เลือกโหมดกําหนดเอง

88

การเปลี่ยนภาษาแสดงเมนู

W

103

การปดเสียงโฟกัสอัตโนมัติ

8 (เสียงเตือน)

108
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ชื่อชิ้นสวนตางๆ
ชื่อชิ้นสวนตางๆ

3

2

1

4
5
c

6

d
7

e

8
9

g
0

f

h

a
i

b
1 ที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมด ............... หนา
2 ปุมหมุนดานหลัง* (o)
.................. หนา 26 – 29, 60, 76 – 77,
3 ปุมหมุน F (ปุมหมุนชดเชยแสง).... หนา
4 ปุม R (ภาพเคลื่อนไหว)/H
..............................หนา 35, 74/หนา
5 ปุมชัตเตอร................................. หนา
6 ขั้วตอสายลั่นชัตเตอร ..............หนา 30,
7 ปุมหมุนดานหนา* (r)
..................หนา 26 – 29, 60, 76 – 77,
8 ปุมหมุนปรับโหมด ....................... หนา
9 แปนหมุน Creative ...................... หนา
* ในคูมือนี้ ไอคอน

10 TH

24
80
45
84
25
31
80
24
38

0 เครื่องหมายติดเลนส .................... หนา 15
a ปุม z (ตรวจสอบภาพ) ................ หนา 74
b เมาทเลนส (ถอดฝาปดตัวกลองออกกอน
ติดเลนส)
c ไมโครโฟนสเตอริโอ ....... หนา 69, 84, 102
d สวิตช ON/OFF ......................... หนา 17
e ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติ/
แสงไฟ AF ....................หนา 56/หนา 104
f ลําโพง
g หูยึดสายคลอง ............................ หนา 12
h ปุมปลดเลนส .............................. หนา 15
i หมุดล็อคเลนส

r และ o หมายถึง การทํางานโดยใชปุมหมุนดานหนาและปุมหมุนดานหลัง

1
2

8
9

4

0
a

5
6

b

7

ชื่อชิ้นสวนตางๆ

3

c
d

f e

m

g

l
k
h

i
j

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a

ฐานเสียบแฟลช ........................ หนา 147
Eye sensor ............................... หนา 22
ชองมองภาพ ............................. หนา 22
ยางรองตา
ปุมปรับ ระดับสายตา .................... หนา 22
ปุม u (LV)/ปุม Fn2
..............................หนา 22, 75/หนา 74
จอภาพ (ทัชสกรีน)
.........................หนา 20, 22, 50, 78, 85
กาน Lever................หนา 35, 39 – 44, 80
ปุม Fn1 .................................... หนา 74
ปุม a (ขยายภาพ) .......... หนา 37, 49, 80
ปุม INFO ............................หนา 23, 79

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

ปุม Q ................................ หนา 18 , 86
ปุม q (ดูภาพ) ......................... หนา 80
ปุม  (ลบ) .............................. หนา 83
แปนลูกศร* ...........................หนา 47, 80
ปุม MENU .............................. หนา 86
รูใสขาตั้งกลอง
ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด ......... หนา 13
ที่ล็อคชองใสแบตเตอรี่/การด ......... หนา 13
ชองใสการด ............................... หนา 14
ฝาปดขั้วตอ
ขั้วตอ HDMI (ชนิด D) ............... หนา 121
ขั้วตอมัลติคอนเนคเตอร
...............................หนา 121, 136, 139

* ในคูมือนี้ ไอคอน FGHI หมายถึง การทํางานโดยใชแปนลูกศร
เลนสที่มีเสนผานศูนยกลางกวางบางอัน อาจสัมผัสกับหัวยึดขาตั้งกลอง เมื่อติดตั้งกลองบนขาตั้ง
สามารถแกปญหาไดโดยการติดตั้ง ECG-4 (แยกจําหนาย)

TH 11

1
1

การเตรียมกลอง
แกะสิ่งที่บรรจุอยูในกลอง

การเตรียมกลอง

รายการตอไปนี้ใหมาพรอมกับกลอง
หากมีสิ่งใดขาดหายไปหรือเสียหาย ใหติดตอผูแทนจําหนายที่ทานซื้อกลองนี้มา

กลอง

ฝาปดตัวกลอง

สายคลอง

สาย USB
CB-USB6

CD-ROM (คูมือแนะนําการใชงาน/
ซอฟทแวรคอมพิวเตอร)

แฟลช
FL-LM3

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
BLN-1

เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน
BCN-1

• ซองใสแฟลช

• คูมือแนะนําการใชงาน (คูมือนี้)

ติดสายคลอง

1

2

3

• รอยสายอีกขางในลักษณะเดียวกัน
• สุดทาย ดึงสายคลองใหตึงเพื่อใหแนใจวาสายคลองยึดแนนดีแลว

12 TH

• ใบรับประกัน

การชารจและใสแบตเตอรี่

1

การชารจแบตเตอรี่

เครื่องหมายบอกทิศทาง (C)

1

ไฟแสดงสถานะการชารจ
ติดสวางเปน
สีสม

การชารจ
เสร็จสิ้น

ดับ

การชารจ
ผิดพลาด

กะพริบเปน
สีสม

3

เตาเสียบไฟ AC
ติดผนัง

1

ไฟแสดงสถานะ
การชารจ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

2
สายไฟ AC

(ระยะเวลาชารจ: สูงสุดประมาณ
4 ชั่วโมง)

การเตรียมกลอง

กําลังชารจ

เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน

• ถอดปลั๊กเครื่องชารจเมื่อการชารจเสร็จสิ้นแลว

2

ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การดcover

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด

2

1
ที่ล็อคชองใสแบตเตอรี่/การด

3

การใสแบตเตอรี่

เครื่องหมายบอก
ทิศทาง

การถอดแบตเตอรี่
ปดสวิตซกลองกอนเปดหรือปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด
อันดับแรกใหดันปุมล็อคแบตเตอรี่ไปตามทิศทางของลูกศร
จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก

• ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตหากไมสามารถถอดแบตเตอรี่ออกได อยาใช
กําลัง
• ขอแนะนําใหเผื่อแบตเตอรี่สํารองไวสําหรับการถายภาพเปนเวลานานๆ ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่ใชงาน
อยูหมดประจุ
• อาน "แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ" (หนา 143) ประกอบดวย

TH 13

ใสการด

1

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

การเตรียมกลอง

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

1
2

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด
เลื่อนการดเขาไปจนกระทั่ง
ล็อคเขาที่สนิทดี

บริเวณขั้วตอ

• g "การดที่ใชงานได" (หนา 144)

2
3

1

• ปดสวิตชกลองกอนที่จะใสหรือถอดแบตเตอรี่หรือการด
• อยาฝนใสการดที่เสียหายหรือบิดเบี้ยว เพราะอาจทําใหชองใสการดเสียหายได

3

ปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด
• ตรวจสอบวาฝาปดชองใสแบตเตอรี่/
การดปดดีแลวกอนใชงานกลอง

 การถอดการด
กดการดเขาเพื่อใหดีดออกมา แลวการด
จะดีดตัวขึ้น ดึงการดออกมา
• อยาถอดแบตเตอรี่หรือการดขณะที่ตัวแสดง
การเขียนการด (หนา 21) แสดงอยู

14 TH

1

2

การติดเลนสเขากับตัวกลอง

1

ถอดฝาปดทายเลนสและฝาปด
กลอง

ฝาปดทายเลนส

1

2

2

2

จัดใหเครื่องหมายติดเลนส (สีแดง)
ที่อยูบนกลองตรงกับเครื่องหมาย
ติดเลนส (สีแดง) ที่อยูบนเลนส
จากนั้นใสเลนสเขากับตัวกลอง

การเตรียมกลอง

1

1

เครื่องหมายติดเลนส

3

หมุนเลนสตามเข็มนาฬกาจนกระทัง่
ไดยินเสียงคลิก (ตามทิศทางของ
ลูกศร 3)

3

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดสวิตชกลองกอนที่จะใสหรือถอดเลนส
• อยากดปุมปลดเลนส
• อยาสัมผัสชิ้นสวนภายในของกลอง

 ถอดฝาปดเลนส

1
2

1
1
2

1
ปุมปลดเลนส

 การถอดเลนสออกจากตัวกลอง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดสวิตชกลองกอนที่จะถอดเลนส กดปุม
ปลดเลนสคางไว แลวหมุนเลนสไปตามทิศทางของลูกศร

2

1

เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได
อาน "เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได" (หนา 146)

TH 15

การใชงานจอภาพ
ทานสามารถเปลี่ยนการวางแนวและมุมของจอภาพได

1

2

การเตรียมกลอง

1

มุมดานลาง/มุมดานบน

3

ถายภาพตัวเอง

• หมุนจอภาพคอยๆ ภายในขีดจํากัดที่แสดง หามใชกําลัง หากไมปฏิบัติตามอาจทําใหขั้วตอเสียหาย
ได
• หากทานใชเลนสเพาเวอรซูม เลนสจะยายไปยังมุมดานกวางโดยอัตโนมัติเมื่อจอภาพถูกกําหนดให
อยูในตําแหนงเซลฟ
• เมื่อจอภาพอยูในตําแหนงเซลฟ ทานสามารถสลับหนาจอเพื่อถายภาพตนเองได
g "การถายภาพตัวเองโดยใชเมนูชวยเซลฟ" (หนา 128)

16 TH

การเปดกลอง

1

หมุนสวิตช ON/OFF ไปที่ตําแหนง ON
• เมื่อเปดสวิตชกลอง จอภาพจะติด
• สําหรับการปดกลอง ใหหมุนกลับไปที่ตําแหนง OFF

 จอภาพ

ระดับแบตเตอรี่
; (เขียว): กลองพรอมสําหรับการถายภาพ
(แสดงขึ้นประมาณ 10 วินาทีหลัง
เปดสวิตชกลอง)
: (เขียว): แบตเตอรี่ตํ่า
] (กะพริบเปนสีแดง): ตองชารจแบตเตอรี่

การเตรียมกลอง

 สวิตช ON/OFF

1

Wi-Fi

ISO-A

200

250 F5.6

01:02:03

38

การทํางานของโหมดพักกลอง (Sleep)
หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาหนึ่งนาที กลองจะเขาสูโหมด "Sleep" (สแตนบาย) เพื่อปดจอภาพ
และยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด กลองจะทํางานอีกครั้งเมื่อทานสัมผัสปุมใดๆ (ปุมชัตเตอร ปุม q
เปนตน) กลองจะปดสวิตชตัวเองอัตโนมัติหากอยูในโหมดหลับนาน 4 ชั่วโมง เปดสวิตชกลองอีกครั้ง
กอนใชงาน

TH 17

การตั้งวันที่/เวลา

1

ขอมูลวันที่และเวลาจะบันทึกไวบนการดรวมกับภาพถาย นอกจากนี้ยังมีชื่อไฟลพรอมขอมูลวันที่
และเวลากํากับไว ตรวจสอบวาไดตั้งคาวันที่และเวลาถูกตองแลวกอนใชงานกลอง บางฟงกชั่น
ใชงานไมไดหากไมไดตั้งคาวันที่และเวลาไว

การเตรียมกลอง

1

แสดงเมนู
• กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู

1
2

ปุม MENU
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เลือก [X] ในแถบ [d] (ตั้งคา)

1

• ใช FG บนแปนลูกศรเพื่อเลือก [d] แลว
กด I
• เลือก [X] แลวกด I

2
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แถบ [d]

ตั้งคาวันที่และเวลา
• ใช HI เพื่อเลือกรายการ
• ใช FG เพื่อเปลี่ยนรายการที่เลือกไว
• ใช FG เพื่อเลือกรูปแบบวันที่
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เวลาแสดงเปนรูปแบบ 24 ชั่วโมง

4

บันทึกการตั้งคาและออกจากเมนู
• กด Q เพื่อตั้งนาฬกาของกลองและออกจากเมนูหลัก
• กดปุม
 MENU เพื่อออกจากเมนู

• ถาถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองและวางกลองทิ้งไวครูหนึ่ง กลองอาจตั้งคาวันที่และเวลาใหมตามคา
เริ่มตนจากโรงงาน
• ทานสามารถซิงคเวลาใหถูกตองไดโดยกด Q เมื่อสัญลักษณเวลาแสดงที่ 0 วินาทีขณะตั้งคา [min]

18 TH

1

การเตรียมกลอง

TH 19

2

การถายภาพ
ขอมูลที่แสดงในขณะถายภาพ

2

การแสดงผลบนจอภาพในขณะถายภาพ
การแสดงจอภาพขณะการถายภาพนิ่ง

การถายภาพ
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การแสดงผลบนจอภาพในโหมดภาพเคลื่อนไหว
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เครื่องหมายแสดงการเขียนการด ..... หนา 14
การเชื่อมตอ LAN ไรสาย..... หนา 130 – 135
แฟลชซุปเปอร FP ..................... หนา 147
โหมด RC ................................ หนา 147
ถายครอมอัตโนมัติ/HDR ....หนา 92/หนา 95
ถายภาพซอน ............................. หนา 96
D ชดเชยคียสโตน ..................... หนา 97
ตัวปรับแตงเงาภาพ .................. หนา 40
อัตราเฟรมสูง ............................ หนา 107
S-OVF* .............................. หนา 114
ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร ............ หนา 90
การถายภาพแบบ Time Lapse ....... หนา 91
โฟกัสเนนใบหนา/ดวงตา............... หนา 48
เสียงภาพเคลื่อนไหว .................... หนา 69
ทิศทางการซูม/ความยาวโฟกัส/
เตือนอุณหภูมิภายในกลอง
m ................................. หนา 157
แฟลช ....................................... หนา 61
(กะพริบ: กําลังชารจ
ติดสวาง: การชารจเสร็จสิ้น)
เครื่องหมายยืนยัน AF ................... หนา 25
ปองกันภาพสั่น............................ หนา 55
โหมด Scene............................ หนา 118
โหมดภาพ ................................. หนา 64
สมดุลแสงขาว ............................ หนา 46
ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา/
ถายภาพแบบปองกันการสั่น/
ถายภาพแบบไรเสียง/
การถายภาพรายละเอียดสูง ...... หนา 56 – 57
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สัดสวนภาพ................................ หนา 58
โหมดบันทึก (ภาพนิ่ง) .................. หนา 59
โหมดบันทึก (ภาพเคลื่อนไหว) ....... หนา 60
ระยะเวลาที่บันทึกได .................. หนา 145
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได ............ หนา 145
ควบคุมแสงจาและเงามืด............... หนา 44
บน: ควบคุมความเขมของ
แสงแฟลช ................................. หนา 63
ลาง: ชดเชยแสง ......................... หนา 45
แถบวัดระดับ............................... หนา 23
คาชดเชยแสง ............................. หนา 45
คาเปดหนากลอง ................... หนา 26 – 29
ความเร็วชัตเตอร ................... หนา 26 – 29
ฮิสโตแกรม ................................ หนา 23
ตรวจสอบภาพ ............................ หนา 74
ล็อค AE .................................. หนา 115
โหมดถายภาพ ...................... หนา 24 – 36
เลือกโหมดกําหนดเอง .................. หนา 88
การถายภาพโดยใชการทํางานแบบ
ทัชสกรีน ................................... หนา 34
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช...... หนา 63
ความไวแสง ISO ......................... หนา 45
AF โหมด................................... หนา 52
โหมดวัดแสง .............................. หนา 53
โหมดแฟลช ............................... หนา 61
สถานะแบตเตอรี่.......................... หนา 17
เรียกใช Live guide ..................... หนา 32

2
การถายภาพ

1
2
3
4
5
6

* จะปรากฏในชองมองภาพเทานั้น
G ขีดวัดระดับการบันทึก ............หนา 69, 112
H แถบถายภาพแบบไ้รเสียง .............. หนา 37
I โหมดภาพยนต
(โหมดรับแสงหรือโหมดถายภาพ) ... หนา 69
J เอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหว .............. หนา 36
K ไทมโคด ................................. หนา 112
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การสลับการแสดงผลแบบตางๆ
กลองนี้มาพรอมกับ Eye Sensor ซึ่งจะเปดใชงานชองมองภาพเมื่อสายตาของคุณอยูตรงชองมอง
ภาพ เมื่อขยับตาของคุณออก เซ็นเซอรจะปดชองมองภาพลงและเปดจอภาพขึ้น

2
การถายภาพ

ตั้งสายตา
ของคุณให
อยูตรงชอง
มองภาพ

จอภาพ

ชองมองภาพ

Wi-Fi

S-IS AUTO

S-IS AUTO

j
ISO-A

j
ISO-A

200

200

LN

LN

FHD F

250 F5.6

FHD F

60P

60P

01:02:03

01:02:03

38

วัตถุตนแบบจะปรากฏบนไลฟวิว

P

250 F5.6

38

เปดทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อ
ยกขึ้นมาอยูที่ระดับสายตา
เมื่อชองมองภาพติดสวาง
จอภาพก็จะดับลง

• ชองมองภาพจะไมทํางานเมือพลิกหนาจออยู
• ถาชองมองภาพไมแสดงภาพที่ชัดเจน หรือไม
โฟกัสใหแนบสายตาที่ชองมองภาพ แลวปรับ
โฟกัสของชองมองภาพ หรือระยะสายตาดวยการ
หมุนปุมปรับระดับสายตา (Diopter)

• กดปุม u เพื่อเปลี่ยนระหวางการแสดงผลไลฟวิวและแผงควบคุมพิเศษ ถาแผงควบคุม
ขั้นพิเศษ (หนา 50) ปรากฏขึ้นบนหนาจอ ชองมองภาพจะเปดขึ้นเมื่อคุณตั้งสายตาของ
คุณตรงกับชองมองภาพ

22 TH

การเปลี่ยนหนาจอแสดงขอมูล
ทานสามารถเปลี่ยนขอมูลที่แสดงบนจอภาพระหวาง
การถายภาพไดโดยใชปุม INFO

ปุม INFO

2
S-IS AUTO

การถายภาพ

Wi-Fi

INFO

ISO-A

200

LN
FHD F
60p

250 F5.6

INFO

01:02:03

38

เปดหนาจอแสดงขอมูล

ภาพอยางเดียว

Wi-Fi

S-IS AUTO

INFO

ISO-A

S-IS AUTO

ISO-A

200

P

INFO

Wi-Fi

200

250 F5.6

01:02:03
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หนาจอแสดงแถบวัดระดับ
(การแสดงผลแบบ
กําหนดเอง 2)

P

01:02:03

250 F5.6

38

การแสดงฮิสโตแกรม
(การแสดงผลแบบ
กําหนดเอง 1)

• ใหใช [G/ตั้งคาคําแนะนํา] > ตัวเลือก [LV-Info] ใน c เมนูกําหนดเอง U เพื่อเลือกรายการที่
ปรากฏในการแสดงผลแบบกําหนดเอง 1 และ 2
การแสดงฮิสโตแกรม
แสดงฮิสโตแกรมที่บงบอกการกระจายความสวางใน
ภาพ แกนแนวนอนบงบอกถึงความสวาง แกนแนวตั้ง
บงบอกถึงจํานวนพิกเซลของความสวางแตละระดับใน
ภาพ ตอนถายภาพ บริเวณที่เลยขีดจํากัดบนจะปรากฏ
เปนสีแดง และในบริเวณที่ตํ่ากวาขีดจํากัดลางจะปรากฏ
เปนสีฟา

เพิ่มขึ้น
ลดลง
มืด

สวาง

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

TH 23

การถายภาพนิ่ง
ใชปุมหมุนปรับโหมดในการเลือกโหมดถายภาพ
จากนั้นจึงถายภาพ

มารคบอกตําแหนง
ของแปนปรับโหมด

ไอคอนโหมด

2
การถายภาพ

 ประเภทของโหมดถายภาพ

สําหรับวิธีการใชงานโหมดถายภาพตางๆ โปรดดูที่ดานลาง
26
27
28
29

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

P
A
S
M

............................................... หนา
............................................... หนา
............................................... หนา
............................................... หนา

1

กดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมดเพื่อปลดล็อค และหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปยังโหมดที่
ตองการจะใช
• เมื่อกดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมดลง ปุมหมุนปรับโหมดจะถูกล็อค ปุมล็อคจะสลับระหวางล็อค/
ปลดล็อค ทุกครั้งที่กดที่ล็อคปุมหมุนปรับโหมด

2

ตั้งคากลอง แลวกําหนดเลือก
องคประกอบภาพ
• ระวังอยาใหนิ้วหรือสายคลองกลอง
บังเลนสหรือ ไฟชวย AF

ตําแหนงแนวนอน

24 TH

ตําแหนงแนวตั้ง

3

ปรับโฟกัส
• แสดงวัตถุที่กึ่งกลางจอภาพ และกดปุมชัตเตอรเบาๆ ไปที่ตําแหนงแรก (กดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง) เครื่องหมายยืนยัน AF (() จะแสดงขึ้น และกรอบสีเขียว (เปา AF)
จะแสดงขึ้นที่ตําแหนงโฟกัส
เครื่องหมายยืนยัน AF
Wi-Fi

28mm

2

200

กดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง
01:02:03

250 F5.6

38

เปา AF

• หากเครื่องหมายยืนยัน AF กะพริบ แสดงวาวัตถุไมอยูในโฟกัส (หนา 154)

4

การถายภาพ

ISO-A

ลั่นชัตเตอร
• กดปุมชัตเตอรลงจนสุด
• กลองจะลั่นชัตเตอรและถายภาพ
• ภาพทีถ
่ ายจะแสดงขึ้นบนจอภาพ

• คุณสามารถโฟกัสและถายภาพไดโดยใชการควบคุมแบบสัมผัส g "การถายภาพดวยการทํางาน
แบบทัชสกรีน" (หนา 34)

การกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและกดจนสุด
ปุมชัตเตอรมีสองขั้น การกดปุมชัตเตอรเบาๆ ไปที่ตําแหนงแรกและกดคางไวเรียกวา "การกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง" และการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดไปที่ตําแหนงที่สองเรียกวา "การกดปุมชัตเตอร
(หรือกดสวนที่เหลือ) ลงจนสุด"
กดลงครึ่งหนึ่ง

กดสวนที่เหลือลง
จนสุด

TH 25

การใหกลองเลือกคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอรเอง
(โหมดโปรแกรม P)
โหมด P คือโหมดถายภาพที่กลองจะปรับคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอรโดยอัตโนมัติตาม
ความสวางของวัตถุ เลื่อนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ P
Wi-Fi

S-IS AUTO

2
ISO-A

200

การถายภาพ

LN
FHD F

60P

P

01:02:03

250 F5.6
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คาเปดหนากลอง
ความเร็วชัตเตอร
โหมดถายภาพ

•
•
•
•

ความเร็วชัตเตอรและคาเปดหนากลองที่กลองเลือกจะแสดงขึ้น
คุณสามารถใชปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง
ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเปลี่ยนโปรแกรม
การแสดงความเร็วชัตเตอรและคาเปดหนากลองจะกะพริบถากลองไมไดรับระดับแสงที่ดีที่สุด
ตัวอยางการแสดง
การเตือน (กะพริบ)

60" F2.8
8000

F22

สถานะ

การดําเนินการ

วัตถุมืดเกินไป

• ใชแฟลช

วัตถุสวางเกินไป

• เกินชวงที่กลองวัดแสงได ตองใชฟลเตอร ND
ที่มีจําหนายทั่วไป (สําหรับปรับปริมาณแสง)

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

การเปลี่ยนโปรแกรม (%)
ดวยโหมด P คุณสามารถเลือกคารวมของรูรับแสงและความเร็ว
ชัตเตอรโดยที่ไมตองเปลี่ยนระดับแสง "s" จะปรากฏขางๆ โหมด
ถายภาพ เมื่อหมุนปุมหมุนดานหนาและดานหลังเพื่อใชงานการ
เปลี่ยนโปรแกรม เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนโปรแกรม ใหหมุนปุมหมุน
จนกระทั่ง "s" หายไป
• การเปลี่ยนโปรแกรมจะไมสามารถใชงานไดเมื่อขณะที่เปด
แฟลชอยู

Wi-Fi

S-IS AUTO

ISO-A

200

LN
FHD F

60P

Ps

250 F5.6

การเปลี่ยนโปรแกรม

26 TH

01:02:03
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การเลือกคาเปดหนากลอง (A โหมดกําหนดรูรับแสง)
ในโหมด A ทานสามารถเลือกคาเปดหนากลองและใหกลองปรับความเร็วชัตเตอรอัตโนมัติเพื่อ
ใหไดระดับแสงที่ดีที่สุด หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ A แลวใชปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังเพื่อ
เลือกคารูรับแสง
คาเปดหนากลองกวาง (ตัวเลข F ตํ่า) จะลดระยะชัดลึก (พื้นที่ดานหนาหรือดานหลังจุดโฟกัสที่จะ
ปรากฏในโฟกัส) ทําใหรายละเอียดฉากหลังดูนุมนวลขึ้น คาเปดหนากลองแคบ (ตัวเลข F สูง) จะ
เพิ่มระยะชัดลึก
Wi-Fi

ISO

400

LN
FHD F

60P

A

01:02:03

250 F5.6
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2
การถายภาพ

S-IS AUTO

คาเปดหนากลอง

• คุณสามารถใชปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง
การตั้งคาเปดหนากลอง

ลดคาเปดหนากลอง 

 เพิ่มคาเปดหนากลอง

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

60" F5.6
8000 F5.6

สถานะ

การดําเนินการ

วัตถุไดรับแสงนอยเกินไป • ลดคาเปดหนากลอง

วัตถุไดรับแสงมากเกินไป

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

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

TH 27

การเลือกความเร็วชัตเตอร (โหมด S กําหนดชัตเตอร)

2

ในโหมด S ทานสามารถเลือกความเร็วชัตเตอรและใหกลองปรับคาเปดหนากลองอัตโนมัติเพื่อ
ใหไดระดับแสงที่ดีที่สุด หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ S แลวใชปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังเพื่อ
เลือกความเร็วชัตเตอร
ความเร็วชัตเตอรที่เร็วสามารถทําใหฉากการเคลื่อนไหวเร็วหยุดนิ่ง โดยไมทําใหภาพเบลอ
ความเร็วชัตเตอรที่ชาจะทําใหฉากการเคลื่อนไหวเร็วเบลอ การเบลอนี้จะใหความรูสึกเหมือนวัตถุ
ในภาพกําลังเคลื่อนไหว
Wi-Fi

การถายภาพ

S-IS AUTO

ISO

400

LN
FHD F

F
60P

S

01:02:03

250 F5.6
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ความเร็วชัตเตอร

• คุณสามารถใชปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง
การตั้งความเร็วชัตเตอร

ความเร็วชัตเตอรชา 

 ความเร็วชัตเตอรเร็ว

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

สถานะ

การดําเนินการ

2000 F2.8

วัตถุไดรับแสงนอย
เกินไป

• ตั้งความเร็วชัตเตอรใหชาลง

125

วัตถุไดรับแสงมาก
เกินไป

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

F22

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

28 TH

การเลือกคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร (โหมด M ปรับเอง)
โหมด M คืือ โหมดถายภาพที่ทานสามารถเลือกคาเปดหนากลอง และความเร็วชัตเตอร
สามารถถายภาพดวย Bulb/Time และการถายภาพแบบ Live Composite หมุนปุมหมุนปรับโหมด
เปน M จากนั้นใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกคาเปดหนากลอง และใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือก
ความเร็วชัตเตอร
Wi-Fi

S-IS AUTO

2

ISO

LN
FHD F

60P

M

250 F5.6 +0.3

01:02:03
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คาตางจากระดับแสงที่ดีที่สุด

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

การถายภาพ

400

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
ความแตกตางระหวางคาแสงที่ตั้งไว
และคาแสงที่ไดรับการชดเชย

• ระดับแสงที่กําหนดโดยคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอรที่ทานตั้งไว และผลตางที่สัมพันธกับ
ระดับแสงที่เหมาะสมซึ่งวัดโดยกลองจะแสดงบนจอภาพ
• สามารถตั้งคาความเร็วชัตเตอรระหวาง 1/8000 และ 60 วินาที หรือตั้งเปน [BULB] หรือ [LIVE
TIME] หรือ [LIVECOMP]
• หากทานเปลี่ยนคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอร การแสดงผลบนจอภาพ (หรือชองมองภาพ)
จะไมเปลี่ยน หากตองการแสดงภาพใหเหมือนกับที่จะถายจริง ใหตั้งคา [Live View Boost]
(หนา 107) ใน เมนูกําหนดเอง
• แมวาทานตั้ง [ลดนอยส] ไว อาจยังมองเห็นจุดรบกวนและ/หรือจุดแสงสวางในภาพที่แสดงบน
จอภาพ และภาพที่ถายภายใตสภาพแวดลอมบางอยาง (อุณหภูมิ ฯลฯ) และการตั้งคากลอง

จุดรบกวนในภาพ
เมื่อถายภาพที่ความเร็วชัตเตอรชา จุดรบกวนอาจปรากฏบนหนาจอ อาการนี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
อุปกรณรับภาพหรือวงจรขับเคลื่อนภายในของอุปกรณรับภาพเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหเกิดกระแสไฟฟาใน
สวนของอุปกรณรับภาพที่โดยปกติไมสัมผัสถูกแสง อาการนี้อาจเกิดขึ้นไดเชนกันเมื่อถายภาพโดย
ตั้งคา ISO ไวสูงในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิสูง เพื่อลดจุดรบกวนนี้ กลองจะเปดใชงานฟงกชั่นลด
จุดรบกวน g [ลดนอยส] (หนา 108)

TH 29

การถายภาพโดยเปดรับแสงนาน (BULB/TIME)
ใชสําหรับทิวทัศนกลางคืนและดอกไมไฟ ในโหมด M ใหตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [BULB] หรือ
[LIVE TIME]
ถายภาพโดยเปดหนากลองนาน (BULB): ชัตเตอรยังคงเปดอยูขณะที่กดปุมชัตเตอร
การรับแสงสิ้นสุดลงเมื่อปลอยปุมชัตเตอร

2
การถายภาพ
30 TH

ถายภาพโดยกําหนดเวลา (TIME):

การรับแสงเริ่มตนเมื่อกดปุมชัตเตอรลงจนสุด กดปุม
ชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการรับแสง

• ขณะถายภาพโดยเปดหนากลองนานหรือกําหนดเวลา ความสวางของหนาจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
g "จอภาพ BULB/TIME" (หนา 109)
• เมื่อใช [LIVE TIME] ความคืบหนาของการรับแสงจะแสดงในจอภาพระหวางการถายภาพ สามารถ
เปลี่ยนใหกลองแสดงคาใหมดวยการสัมผัสที่จอภาพ
• [Live BULB] (หนา 109) นอกจากนี้ยังสามารถใช เพื่อแสดงระดับแสงของภาพระหวางการถายภาพโดย
เปดหนากลองนาน
• ไมสามารถใชงาน [LIVE BULB] และ [LIVE TIME] ในการตั้งคาความไวแสง ISO บางกรณี
• หากตองการลดความเบลอของกลอง ใหตั้งกลองไวบนขาตั้งกลองที่มั่นคงและใชสายรีโมท (หนา 149)
จะไมรองรับสายลั่นไกของบริษัทอื่น
• ระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดในการตั้งคาฟงกชั่นตอไปนี้
ถายภาพตอเนื่อง/ถายภาพดวยระบบตั้งเวลา/ถายภาพแบบกําหนดชวงเวลา/ถายภาพครอม AE/
ปองกันภาพสั่น/ถายภาพครอมแสง/ถายภาพซอน* ฯลฯ
* เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ปด] สําหรับ [Live BULB] หรือ [Live TIME] (หนา 109)
• จะปด [ปองกันภาพสั่น] โดยอัตโนมัติ

การถายภาพ Live Composite (ภาพที่ประกอบขึ้นจากแสงมืดและ
แสงสวาง)
ทานสามารถบันทึกภาพคอมโพสิตที่ประกอบขึ้นจากภาพถายหลายๆ ภาพขณะสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของแสงที่สวางวาบ เชน ดอกไมไฟและดาว โดยไมเปลี่ยนความสวางของพื้นหลัง

ตั้งคาเวลาการเปดรับแสงเพื่อใชอางอิงใน [การตั้งคาคอมโพสิต] (หนา 109)

3

กดปุมชัตเตอรหนึ่งครั้งเพื่อเตรียมสําหรับการถายภาพ

4

กดปุมชัตเตอร

5

กดปุมชัตเตอรเพื่อสิ้นสุดการถายภาพ

ในโหมด M ตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [LIVECOMP]
• เมื่อตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [LIVECOMP] ทานสามารถแสดง [การตั้งคาคอมโพสิต] ได โดย
กดปุม MENU
• ทานสามารถถายภาพไดเมื่อขอความบนจอภาพระบุวาการเตรียมเสร็จสิ้นแลว
• การถายภาพ Live Composite จะเริ่มตน ภาพคอมโพสิตแสดงหลังเวลาเปดรับแสงอางอิงแตละ
เวลา เพื่อใหทานสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของแสงได
• ระหวางการถายภาพคอมโพสิต ความสวางของหนาจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

2
การถายภาพ

1
2

• ระยะเวลาสูงสุดสําหรับการถายภาพคอมโพสิตคือ 3 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม ระยะเวลาที่สามารถ
ถายภาพไดจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการถายภาพ และสถานะการชารจของกลอง

• มีขอจํากัดในการตั้งคาความไวแสง ISO
• หากตองการลดความเบลอของกลอง ใหตั้งกลองไวบนขาตั้งกลองที่มั่นคงและใชสายรีโมท
(หนา 149) สายลั่นชัตเตอรที่ผลิดโดยบริษัทอี่นไมสามารถใชรวมกับฟงกชั่นนี้ได
• ระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดในการตั้งคาฟงกชั่นตอไปนี้
ถายภาพตอเนื่อง/ถายภาพดวยระบบตั้งเวลา/ถายภาพแบบกําหนดชวงเวลา/ถายภาพครอม AE/
ปองกันภาพสั่น/ถายภาพครอมแสง ฯลฯ
• จะปด [ปองกันภาพสั่น] โดยอัตโนมัติ

TH 31

การใหกลองเลือกการตั้งคาเอง (โหมด iAUTO)
กลองจะปรับการตั้งคาเองเพื่อใหเขากับฉาก คุณแคเพียงกดปุมชัตเตอรเทานั้น ใหใช Live Guide
เพื่อปรับพารามิเตอร เชน สี ความสวาง และความพรามัวของพื้นหลัง

2

1
2

เลื่อนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ A
แตะที่แถบเพื่อแสดง Live Guide
• แตะรายการ Guide แลวกด Q หลังเลือกเพื่อแสดงแถบเลื่อนของแถบระดับ
รายการ Guide

การถายภาพ

แถบ
Wi-Fi

เปลี่ยนคาความอิ่มสี

ISO-A

200

250 F5.6

3

4

01:02:03

38

ใชนิ้วกําหนดตําแหนงแถบเลื่อน

หากตองการตั้งคาหลาย Live Guide ใหทําซํ้าขั้นตอน
ที่ 2 และ 3
• เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่หลังรายการ Guide เพื่อบงบอก
ถึง Live Guide ที่ไดรับตั้งคาแลว

5

32 TH

แถบระดับ/การเลือก

• แตะ a เพื่อปอนการตั้งคา
• หากตองการยกเลิกการตั้งคา Live Guide แตะ k บน
หนาจอ
• เมื่อเลือก [คําแนะนําในการถายภาพ] ไว ใหเลือกรายการ
และแตะ a เพื่อแสดงคําอธิบาย
• เอฟเฟกตของระดับที่เลือกจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล
หากเลือก [ฉากหลังเบลอ] หรือ [วัตถุเคลื่อนที่เร็ว] ไว
จอแสดงผลจะกลับคืนสูปกติ แตเอฟเฟกตที่เลือกจะปรากฏ
ในภาพถายสุดทาย

ถายภาพ
• หากตองการลาง Live Guide ออกจากจอแสดงผล กดปุม MENU

สีสดใส

0

สีจาง

ѯюјѨѷѕьзҕѥзњѥєѠѧѷєѝѨ

โหมดกําหนดเอง (C1, C2, C3, C4)
สามารถบันทึกการตั้งคาใน [โหมดกําหนดเอง C1] C2, C3 หรือ C4 เพื่อการเรียกใชแบบเรงดวน
• สามารถบันทึกการตั้งคาที่ตางกันในโหมดกําหนดเองแตละอันโดยใชตัวเลือก [รีเซ็ต/เลือกโหมด
กําหนดเอง] (หนา 88) ใน W เมนูถายภาพ 1
• เมื่อคุณหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปยัง C1, C2, C3 หรือ C4 จะเรียกใชการตั้งคาสําหรับโหมด
กําหนดเอง
• สามารถกําหนดฟงกชั่น Photo Story ไปที่ ตําแหนง C3 ในปุมหมุนปรับโหมด โดยใหใชตัวเลือก
[ฟงกชันแปนเลือกโหมด] ในเมนูกําหนดเอง (หนา 116)
• สามารถกําหนดโหมด Scene ไปที่ตําแหนง C4 ในปุมหมุนปรับโหมด โดยใหใชตัวเลือก
[ฟงกชันแปนเลือกโหมด] ในเมนูกําหนดเอง (หนา 116)

2
การถายภาพ

• [ไมสามารถตั้งคา ฉากหลังเบลอ] และ [วัตถุเคลื่อนที่เร็ว] ในเวลาเดียวกันได
• หากไดเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปที่ [YN+RAW]
โดยอัตโนมัติ
• การตั้งคา Live Guide ใชไมไดกับสําเนาแบบ RAW
• ภาพอาจมีเม็ดหยาบๆ ที่ระดับการตั้งคา Live Guide บางระดับ
• การเปลี่ยนแปลงระดับการตั้งคา Live Guide อาจมองไมเห็นในจอภาพ
• อัตราเฟรมจะลดลงเมื่อเลือก [วัตถุเบลอ] ไว
• ไมสามารถใชแฟลชกับ Live Guide
• การเลือกการตั้งคา Live Guide ที่เกินขีดจํากัดของมาตรวัดระดับแสงของกลองอาจสงผลใหภาพได
รับแสงมากหรือนอยเกินไป

TH 33

การถายภาพดวยการทํางานแบบทัชสกรีน
แตะ T เพื่อไลดูการตั้งคาทัชสกรีน

2

แตะที่วัตถุเพื่อโฟกัสและลั่นชัตเตอรอัตโนมัติ ฟงกชั่น
นี้ใชงานไมไดในโหมด n

U

การทํางานของทัชสกรีนถูกปดใชงาน

V

แตะเพื่อแสดงเปา AF และโฟกัสที่วัตถุในบริเวณที่
เลือก ทานสามารถใชทัชสกรีนเพื่อเลือกตําแหนงและ
ขนาดของกรอบการโฟกัส สามารถถายภาพไดโดย
กดปุมชัตเตอร

การถายภาพ

T

Wi-Fi

ISO-A

200

250 F5.6

01:02:03

30

 การพรีวิววัตถุที่ทานตองการถาย ( V )

1

2

S-IS AUTO

14

แตะที่วัตถุในจอภาพ
• เปา AF จะปรากฏขึ้น
• ใชแถบเลื่อนเลือกขนาดของเฟรม
• สัมผัส S เพื่อปดการแสดงเปา AF

10
ISO-A

200

7
5

Off

3x

250 F5.6

ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับขนาดของเปา AF จากนั้นแตะ
Y เพื่อซูมเขาไปที่ตําแหนงของกรอบภาพ
• ใชนิ้วเลื่อนหนาจอขณะซูมภาพเขา
• แตะ Z เพื่อยกเลิกการแสดงการซูม

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

34 TH

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ใหใชปุม R ในการบันทึกภาพยนตร อยางไรก็ตาม จะไมสามารถบันทึกภาพยนตรได เมื่อแปน
ปรับโหมด ปรับไวที่ C3 ถามีการกําหนดฟงกชั่น Photo Story ไวที่ C3

1

กดปุม R เพื่อเริ่มการบันทึก
• ทานสามารถเปลี่ยนตําแหนงโฟกัสไดโดยสัมผัสหนาจอในขณะบันทึกภาพ
• ถาเลนสรองรับเพาวเวอรซูม สามารถใชกาน (
) เพื่อใชงานเพาเวอรซูมขณะบันทึก
ภาพยนตร

2

การถายภาพ

ปุม R

2

กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

• เมื่อใชกลองโดยเซ็นเซอรภาพ CMOS ถายภาพวัตถุเคลื่อนไหว วัตถุเหลานั้นอาจมีรูปรางบิดเบี้ยว
อันมีสาเหตุเนื่องมาจากอาการชัตเตอรหมุน ลักษณะเชนนี้เปนปรากฎการณทางกายภาพซึ่งจะเกิด
ลักษณะบิดเบี้ยวขึ้นในภาพบนฟลมเมื่อถายวัตถุที่เคลื่อนดวยความเร็วสูง หรือ เกิดจากการที่กลองสั่น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อปรับความยาวโฟกัสใหยาว ลักษณะอาการนี้จะปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น
• ถาขนาดของไฟลภาพเคลื่อนไหวที่กําลังบันทึกเกิน 4 GB ไฟลจะถูกแยกโดยอัตโนมัติ
• ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใหใชการด SD ที่รองรับความเร็ว SD คลาส 10 หรือสูงกวา
• หากตองการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเนื่องขนาด 4 GB ขึ้นไป อยาตั้งโหมดคุณภาพของภาพไปที่
All-Intra ใหใชโหมดอื่น
• หากใชกลองเปนเวลานานๆ อุณหภูมิของอุปกรณรับภาพจะสูงขึ้นและอาจมีจุดรบกวนรวมทั้งฝาสี
ปรากฏบนภาพ ปดสวิตชกลองเปนเวลาสั้นๆ จุดรบกวนและฝาสีอาจปรากฏบนภาพที่บันทึกไดเชนกัน
เมื่อตั้งคาความไวแสง ISO ไวสูง หากอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ กลองจะปดสวิตชตัวเองอัตโนมัติ
• เมื่อมีการใชเลนสระบบ Four Thirds ระบบ AF จะไมทํางานในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ไมสามารถใชปุม R บันทึกภาพเคลื่อนไหวในกรณีตอไปนี้:
ถายภาพซอน (การถายภาพนิ่งจะสิ้นสุดลงดวย)/กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง/ในระหวางที่ถายภาพ
ดวย Blub/Time หรือคอมโพสิต/ถายภาพตอเนื่อง/พาโนรามา/โหมด Scene (อีพอรเทรท, HandHeld Starlight, 3D)/การถายภาพแบบ Time Lapse

TH 35

การใชงานโหมดภาพเคลื่อนไหว (n)
ในโหมดภาพเคลื่อนไหว (n) ทานสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวที่ใชประโยชนจากเอฟเฟกตที่
มีอยูในโหมดถายภาพนิ่ง
ทานยังสามารถประยุกตใชเอฟเฟกตภาพตามติด (After-image) หรือซูมเขาในบริเวณของภาพ
ระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

2

 การเพิ่มเอฟเฟกตในภาพเคลื่อนไหว [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว]


การถายภาพ

1
2

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n

3

สัมผัสไอคอนเอฟเฟกตบนหนาจอที่ทานตองการใช

กดปุม R เพื่อเริ่มการบันทึก
• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

W

อารตเฟด

ถายภาพเคลื่อนไหวดวยเอฟเฟกตโหมดภาพที่เลือก
เอฟเฟกตจางจะถูกนําไปใชระหวางการเปลี่ยนฉาก

M

ฟลมเกา

ทําใหภาพเปนเสนๆ มีรอยขีดขวนและมัวเหมือนภาพยนตรเกา

U

เอคโคหลายครั้ง

นําเอฟเฟกตภาพตามติดไปใช ภาพตามติดจะปรากฏหลังวัตถุที่
เคลื่อนไหว

T

เอคโคครั้งเดียว

ภาพตามติดจะปรากฏเปนเวลาสั้นๆ หลังจากกดปุม ภาพตามติด
จะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากครูหนึ่ง

X

เทเลคอนเวอรเตอร
ภาพเคลื่อนไหว

ซูมเขาไปยังบริเวณของภาพโดยไมใชการซูมของเลนส ซูม
เขาไปยังตําแหนงภาพที่เลือกแมขณะที่กลองอยูกับที่

อารตเฟด
สัมผัสไอคอน เอฟเฟกตจะถูกใสลงในภาพทีละนอยเมื่อทานปลอยนิ้ว
ฟลมเกา
สัมผัสที่ไอคอนเพื่อนําเอฟเฟกตไปใช สัมผัสอีกครั้งเพื่อยกเลิกเอฟเฟกต
เอคโคหลายครั้ง
สัมผัสไอคอนเพื่อใสเอฟเฟกต สัมผัสอีกครั้งเพื่อยกเลิกเอฟเฟกต
เอคโคครั้งเดียว
สัมผัสไอคอนแตละอันเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต

36 TH

เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว

1

สัมผัสที่ไอคอนเพื่อแสดงกรอบการซูม

2

สัมผัส Mหรือกดปุม a (ขยายภาพ) เพื่อซูมเขาไปยังพื้นที่ในกรอบการซูม

3

สัมผัส O หรือกด Q เพือ
่ ยกเลิกกรอบการซูมและออกจากโหมดเทเลคอนเวอรเตอร
ภาพเคลือ
่ นไหว

• ทานสามารถเปลี่ยนตําแหนงของกรอบการซูมไดโดยสัมผัสที่หนาจอหรือใช FGHI
• กด Q คางไวเพื่อยายกรอบการซูมกลับไปที่ตําแหนงกึ่งกลางจอภาพ
• สัมผัส N หรือกดปุม a (ขยายภาพ) เพื่อกลับสูกรอบการซูม

การถายภาพ

• ไมสามารถนํา 2 เอฟเฟกตมาใชในเวลาเดียวกัน
• ใชการดหนวยความจําที่มีคลาสความเร็ว SD ที่ 10 หรือสูงกวา การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดลง
กระทันหันหากใชการดที่ชากวานี้
• เมื่อตั้ง mode1 ไวสําหรับการถายภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว (หนา 113) ทานจะไมสามารถถาย
ภาพขณะที่ใชเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจากเทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว
• [ไมสามารถใช ภาพบุคคล HDTV] และ [ไดโอรามา] ในเวลาเดียวกันกับอารตเฟด
• เสียงของระบบสัมผัสและการทํางานของปุมอาจถูกบันทึกไว
• ไมสามารถใชอารตเฟดในขณะถายคลิป
• เมื่อถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว ทานไมสามารถใชเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจาก
เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว

2

การถายภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว (โหมดภาพเคลื่อนไหว+ภาพนิ่ง)

กดปุมชัตเตอรขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวเฟรมใดเฟรมหนึ่งเปน
ภาพถาย หากตองการสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใหกดปุม R ไฟลภาพถายและภาพ
เคลื่อนไหวจะถูกบันทึกลงการดหนวยความจําแยกกัน โหมดการบันทึกภาพถายคือ XN (16:9)
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการบันทึกภาพถายใหมีคุณภาพสูงขึ้น g [โหมดภาพเคลื่อนไหว+ภาพนิ่ง]
(หนา 113)
• ทานไมสามารถถายภาพขณะบันทึกคลิปหรือภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วเมื่อตั้ง [โหมดภาพเคลื่อนไหว
+ภาพนิ่ง] ไวที่ [mode1] กําหนดอัตราเฟรมไปที่ 30p หรือนอยกวา จํานวนภาพถายอาจถูกจํากัด
• โฟกัสอัตโนมัติและการวัดแสงที่ใชในโหมดภาพเคลื่อนไหวอาจแตกตางจากที่ใชในการถายภาพ

การใชฟงกชั่นไรเสียงขณะถายภาพเคลื่อนไหว
ทานสามารถปองกันไมใหกลองบันทึกเสียงการทํางานที่เกิดขึ้นจากการทํางานของกลองในขณะ
ถายภาพ
ฟงกชั่นตอไปนี้ใชงานไดกับการทํางานแบบสัมผัส
• เพาเวอรซูม*/ปรับเสียงการบันทึก/คาเปดหนากลอง/ความเร็ว
ชัตเตอร/การชดเชยแสง/ความไวแสง ISO
* ใชงานไดกับเลนสเพาเวอรซูมเทานั้น

แถบถายภาพแบบไรเสียง
L

00 R

Off

42mm

TC 00:00:00:00 NDF

แตะที่แถบถายภาพแบบไรเสียงเพื่อแสดงรายการฟงกชั่น หลังแตะ
รายการแลว แตะลูกศรที่ปรากฏเพื่อเลือกการตั้งคา
n

250

+3.0

00:04

29:55

• ตัวเลือกที่ใชงานไดจะแตกตางกันไปตามโหมดถายภาพ
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การปรับคุณภาพของภาพ
ใหใชปุมออกแบบภาพ (แปนหมุน Creative) เพื่อเลือกตัวเลือกการปรับคุณภาพของภาพ
หมุนปุมหมุนเพื่อจัดดัชนีใหตรงกับโหมดที่ตองการ

2

• ปุมออกแบบภาพจะสามารถใชงานไดเมื่อหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ P, A, S, M หรือ C1 ถึง C4
เทานั้น
• จะไมสามารถใชงานคุณลักษณะบางอันได เชน การถายภาพซอนและการปรับดิจิตอล

การถายภาพ
โหมดปรับคุณภาพของภาพ
(ดูดานลาง)
การควบคุมโปรไฟลสี (หนา 39)

การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม (หนา 40)

ฟลเตอรภาพพิเศษ
(หนา 42)
สรางสี (หนา 41)

โหมดภาพ (Picture Mode)
โหมดภาพใหตัวเลือก สําหรับปรับคุณภาพภาพไดอยางรวดเร็วและงายดาย
หมุนปุมออกแบบภาพไปที่ I เพื่อถายภาพในโหมดที่ถูกเลือกสําหรับโหมดถายภาพในเมนู
ถายภาพ (หนา 64)
 ตัวเลือกของโหมดถายภาพ
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h

i-Enhance

ใหผลลัพธที่ดูนาประทับใจมากกวาและเหมาะสมกับสถานการณ

i

Vivid

ใหสีสันสดใส

j

Natural

ใหสีสันเปนธรรมชาติ

Z

Muted

ใหโทนสีราบเรียบ

a

Portrait

ใหโทนสีผิวสวยงาม

J

Monotone

ใหโทนสีขาวดํา

K

ตั้งคาเอง

เลือกโหมดภาพนิ่ง ตั้งคาตัวแปร และบันทึกการตั้งคา

v

ภาพบุคคล HDTV

ทําใหผิวดูเรียบเนียน ไมสามารถใชกับการถายภาพครอม หรือในขณะ
ถายภาพเคลื่อนไหว

การปรับสีแตละสี (การควบคุมโปรไฟลสี)
สามารถปรับสิบสองสีที่ตางกันไดถึง ±5
• การตั้งคาจะถูกเก็บไวในโปรไฟลสี ([โปรไฟลสี 1], [โปรไฟลสี 2] หรือ [โปรไฟลสี 3])

1

ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ COLOR
Color

• การควบคุมโปรไฟลสีจะปรากฏขึ้น

2
ViVid ±0
RESET

2

ตั้งโทนสีดวยปุมหมุนดานหนาและความอิ่มสีดวยปุมหมุนดานหลัง

3

กดปุม Q

• ทุกๆ สีสามารถใชการปรับแตงที่สรางขึ้นพรอมมีการแสดงผล [ทุกสี] ดานบนการควบคุม
โปรไฟลสี สําหรับการปรับแตงทุกๆ สี
• พรอมๆ กัน ใหกดปุม INFO และหมุนปุมหมุนดานหลังเพื่อปรับความอิ่มสี
• สามารถตั้งคาลวงหนาไดโดยใหกดคางปุม Q (หนา 165)

การถายภาพ

ъѫдѝѨ

• ใหเลื่อนกานเพื่อกลับสูการควบคุมโปรไฟลสี
• สามารถเลือกโปรไฟลสีในแผงควบคุมพิเศษ LV (หนา 64)

• ภาพที่ถายดวย [RAW] ที่ถูกเลือกสําหรับโหมดคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• เมื่อ การควบคุมโปรไฟลสี จะปรากฏขึ้น สามารถใชกานเพื่อดู ควบคุมแสงจาและเงามืด (หนา 44)
HighLight+2
Color

ViVid ±0

ъѫдѝѨ

RESET

การควบคุมโปรไฟลสี

Shadow+2

ѱъьдјѥк

RESET

ควบคุมแสงจาและเงามืด

• ภาพที่ถายดวย [HDR] หรือ [ชดเชยแสงหลายคา] จะถูกบันทึกไวที่การตั้งคา [Natural]
• [โปรไฟลสี 1] เปนตัวเลือกที่สามารถใชไดสําหรับเนื้อเรื่องภาพยนตรและภาพถาย (แบบแสดง)
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การปรับการตั้งคาโมโนโครม (การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม)
• การตั้งคาจะถูกเก็บไวในโปรไฟลโมโนโครม ([โปรไฟลโมโนโครม 1], [โปรไฟลโมโนโครม 2] หรือ
[โปรไฟลโมโนโครม 3])

1

ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ MONO
• การควบคุมโปรไฟลโมโนโครมจะปรากฏขึ้น

Color Filter

ѯўјѪѠк

2
Level +2

การถายภาพ

RESET

2
3

ใหเลือกฟลเตอรสีดวยปุมหมุนดานหนาและปรับกําลังฟลเตอรดวยปุมหมุนดานหลัง

4

กดปุม Q

ใช กาน Lever เพื่อแสดงตัวเลือกปรับเงาภาพและทําการปรับดวยปุมหมุนดานหนาหรือ
ดานหลัง
• เลื่อนกานเพื่อเขาใชงาน ควบคุมแสงจาและเงามืด
• สามารถตั้งคาลวงหนาไดโดยใหกดคางปุม Q (หนา 165)
• ใหเลื่อนกาน Lever เพื่อกลับสูการควบคุมโปรไฟลสี
• สามารถเลือกโปรไฟลโมโนโครมในแผงควบคุมพิเศษ LV (หนา 64)

• เอฟเฟคฟลมหยาบใชไดกับโปรไฟลโมโนโครม
g [เอฟเฟคฟลมหยาบ] (หนา 66)
• ภาพที่ถายดวย [RAW] ที่ถูกเลือกสําหรับโหมดคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• เมื่อการควบคุมโปรไฟลโมโนโครมปรากฏขึ้น สามารถใชกานเพื่อดูการแสดงผลตัวปรับแตงเงาภาพ
และ ควบคุมแสงจาและเงามืด (หนา 44)
HighLight+2

Color Filter

ѯўјѪѠк

±0

Level +2

Shadow+2

ѱъьдјѥк

RESET

การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม

ตัวปรับแตงเงาภาพ

RESET

ควบคุมแสงจาและเงามืด

• ภาพที่ถายดวย [HDR], [ชดเชยแสงหลายคา], [ชดเชยคียสโตน] หรือ [ถายภาพความละเอียดสูง]
จะถูกบันทึกไวที่การตั้งคา [Natural]
• [โปรไฟลโมโนโครม 1] เปนตัวเลือกที่สามารถใชไดสําหรับเนื้อเรื่องภาพยนตรและภาพถาย
(แบบแสดง)
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การปรับสีทั้งหมด (สรางสี)
สามารถปรับโทนสีไดทั้งหมด 30 โทนสี และความอิ่มสี 8 ระดับ

1

ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ CRT
• ตัวสรางสีจะปรากฏขึ้น

Color

ViVid±0

2

RESET

ตั้งคาโทนสีโดยใชปุมหมุนดานหนา และความอิ่มสีโดยใชปุมหมุนดานหลัง

3

กดปุม Q

การถายภาพ

2

• สามารถรีเซ็ตการตั้งคาไดโดยใหกดคางปุม Q
• ใหเลื่อนกาน Lever เพื่อกลับสูการสรางสี

• ภาพที่ถายดวย [RAW] ที่ถูกเลือกสําหรับโหมดคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• เมื่อ สรางสี ปรากฏขึ้น สามารถใชกาน Lever เพื่อดูการ ควบคุมแสง
HighLight+2
จาและเงามืด (หนา 44)

Shadow+2

ѱъьдјѥк

RESET

• ภาพที่ถายดวย [HDR] หรือ [ชดเชยแสงหลายคา] จะถูกบันทึกไวที่การตั้งคา [Natural]
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การใชอารทฟลเตอร
การใชอารทฟลเตอรจะชวยใหทานสนุกกับการใชเอฟเฟกตศิลปะไดงายๆ
 ประเภทของอารทฟลเตอร


2
การถายภาพ

ปอปอารต I/II*

สรางภาพที่เนนความงดงามของสี

ภาพนุม

สรางภาพที่แสดงบรรยากาศโทนสีนุมนวล

สีซีดจาง I/II*

สรางภาพที่แสดงแสงอบอุนโดยกระจายแสงทั้งหมดและทําใหภาพมี
แสงจาขึ้นเล็กนอย

โทนแสงออน

สรางภาพคุณภาพสูงโดยทําใหแสงเงาและแสงจานุมนวลขึ้น

ภาพเกรนแตก I/II*

สรางภาพที่แสดงความหยาบของภาพขาวดํา

กลองรูเข็ม I/II/III*

สรางภาพที่ดูเหมือนถายดวยกลองเกาหรือกลองเด็กเลนโดยทําให
บริเวณขอบภาพมีสีมัว

ไดโอรามา I/II*

สรางภาพยอสวนโดยเนนความอิ่มสีและความคมชัด และเบลอสวนที่
อยูนอกโฟกัส

ครอสโปรเซส I/II*

สรางภาพที่แสดงบรรยากาศเหนือจริง ครอสโปรเซส II สรางภาพที่
เนนสีมวงแดง

ซีเปยนุม

สรางภาพคุณภาพสูงโดยทําใหแสงเงาเดนชัดขึ้นและทําใหภาพ
ทั้งหมดนุมนวลขึ้น

โทนสีเกินจริง I/II*

สรางภาพที่เนนความแตกตางระหวางความมืดและความสวางโดยเพิ่ม
ความตางสีเปนบางสวน

คียไลน I/II*

สรางภาพที่เนนขอบภาพและเพิ่มการอธิบายภาพประกอบ

สีนํ้า I/II*

สรางภาพที่สดใสนุมนวลโดยลบสวนที่มืดออก ผสมสีออนบนผาใบ
สีขาว และปรับเคาโครงใหนุมนวลยิ่งขึ้น

ยอนยุค I/II/III*

แสดงภาพถายประจําวันในโทนสีเกา โบราณ โดยใชสีแผนฟลมที่
เปลี่ยนและซีดจาง

สีพาสเทล I/II/III*

แสดงภาพวัตถุอยางนาประทับใจโดยการใหสีสวนที่ตองการเนนและ
ทําใหสวนอื่นๆ เปนสีขาวดํา

* เวอรชั่น II และ III แกไขมาจากตนฉบับ (I)
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1

ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ ART
• เมนูฟลเตอรอารทจะปรากฏขึ้น ใหเลือกฟลเตอรดวยปุมหมุน
ดานหลัง
• ใหใช FG เพื่อเลือกเอฟเฟกต เอฟเฟกตที่ใชงานไดจะแตก
ตางกันตามฟลเตอรที่ไดเลือก (ภาพนุม กลองรูเข็ม ใสกรอบ
ขอบสีขาว แสงดาว ฟลเตอร โทนสี อาการเบลอ เงาแสง)
• กด Q หรือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเลือกรายการที่ เนนสี
และออกจากเมนูอารทฟลเตอร

2

ถายภาพ
• หากตองการเลือกการตั้งคาอื่น ใชกาน Lever เพื่อแสดงเมนูอารทฟลเตอร

• เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากอารทฟลเตอร การตั้งคาฟงกชั่นถายภาพบางรายการจะถูกปดใชงาน
• หากไดเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปที่ [YN+RAW]
โดยอัตโนมัติ อารทฟลเตอรจะถูกนํามาใชกับสําเนาภาพ JPEG เทานั้น
• การเปลี่ยนโทนสีอาจไมราบรื่น เอฟเฟกตอาจเห็นไดไมชัดเจน หรือภาพอาจ "เปนเม็ดหยาบ" มากขึ้น
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุที่ถาย
• เอฟเฟกตบางชนิดอาจมองไมเห็นใน Live View หรือระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ภาพที่แสดงอาจแตกตางไปตามฟลเตอร เอฟเฟกต หรือการตั้งคาคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่นํา
มาใช
• เมื่ออารทฟลเตอรปรากฏขึ้น สามารถใชการ Leverเพื่อดูการ ควบคุม
HighLight+2
แสงจาและเงามืด (หนา 44)

การถายภาพ

2

ART
13

ѕҖѠьѕѫз ⋜

Shadow+2

ѱъьдјѥк

RESET

• ภาพที่ถายดวย [HDR], [ชดเชยแสงหลายคา], [ชดเชยคียสโตน] หรือ [ถายภาพความละเอียดสูง]
จะถูกบันทึกไวที่การตั้งคา [Natural]
• สามารถเลือกชนิดฟลเตอร (I, II หรือ III) และเอฟเฟกตสําหรับเนื้อเรื่องภาพยนตรและภาพถาย
(แบบแสดง) ดวยตัวเลือก [โหมดถายภาพ] ใน W เมนูถายภาพ 1
การตั้งคาและการถายภาพโดยใชีสีเปนบางสวน
ทานสามารถสรางภาพที่ดึงเฉพาะสีที่เลือกโดยใชวงแหวนสี
หมุนปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อเลือกสี หมุนปุมหมุนดานหลัง (o)
เพื่อกลับสูเมนูฟลเตอร เอฟเฟกตอาจมองไมเห็นใน Live View
หากตองการเลือกสีใหมหลังถายภาพ ใหเลื่อนกาน Lever เพื่อกลับสู
การแสดงผลตัวเลือกสี

Color

ѝѨёѥѝѯъј Ⅰ
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การเปลี่ยนความสวางของภาพที่สวางจาหรือมีเงามืด
ใช [ควบคุมแสงจาและเงามืด] เพื่อปรับความสวางของภาพที่สวางจาหรือมีเงามืด

1

2
การถายภาพ
44 TH

ใชกาน Lever เพื่อแสดงผล [ควบคุมแสงจาและ
เงามืด]

HighLight+2

Shadow+2

ѱъьдјѥк

2

ใชปุมดานหลังเพื่อปรับเงามืด และปุมหมุนดานหนาเพื่อปรับแสงสวางจา
• สามารถรีเซ็ตการตั้งคาโดยกดปุม Q คางไว กดปุม INFO เพื่อดูการแสดงผลการปรับ
โทนกลาง

• สามารถเขาใชงาน [ควบคุมแสงจาและเงามืด] ผานตัวควบคุมที่ [ควบคุมแสงจาและเงามืด]
ไดถูกกําหนดดวยตัวเลือก [หลายฟงกชัน] (หนา 76)

RESET

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

ไมชดเชยแสง (0)

การถายภาพ

ลบ (–)

2

บวก (+)

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

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

ความไวแสง ISO
การเพิ่มความไวแสง ISO จะเพิ่มจุดรบกวน (เม็ดหยาบ) แตจะชวยใหสามารถถายภาพขณะที่มี
แสงสวางนอยได การตั้งคาที่แนะนําสําหรับสถานการณสวนใหญคือ [AUTO] ซึ่งเริ่มตนที่
ISO 200 — เปนคาที่ทําใหจุดรบกวนและชวงไดนามิกสมดุลกัน — จากนั้นจะปรับความไวแสง
ISO ตามสภาวะการถายภาพเองโดยอัตโนมัติ

1
2

กดปุม F เพื่อแสดงตัวเลือก
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

AUTO LOW 200 250 320 400 500
250 F5.6 0.0

ѰьѣьѼѥ
WB
AUTO
ISO-A
400

:%Ѡ Ѥшѱьє Ѥшѧ

P

AUTO

ตั้งคาความไวแสงอัตโนมัติตามสภาวะการถายภาพ

LOW, 200 – 25600

ตั้งคาความไวแสงตามคาที่เลือก

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

2

1
2

กดปุม F เพื่อแสดงตัวเลือก

AUTO LOW 200 250 320 400 500
250 F5.6 0.0

ѰьѣьѼѥ

ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกตัวเลือก

WB
AUTO
ISO-A
400

การถายภาพ

:%Ѡ Ѥшѱьє Ѥшѧ

P

โหมด WB
สมดุลแสงขาว
อัตโนมัติ

ตั้งคาสมดุล
แสงขาวลวงหนา

สมดุลแสงขาว
One-touch
สมดุลแสงสีขาว
กําหนดเอง

AUTO

อุณหภูมิสี

สภาพแสง

AUTO

k

ใชกับสภาพแสงสวนใหญ (เมื่อมีสวนสีขาวที่ถูกตี
กรอบในจอภาพ) ใชโหมดนี้สําหรับการใชงานทั่วไป

5

5300K

สําหรับถายภาพกลางแจงในวันที่อากาศแจมใส หรือ
เก็บภาพสีแดงของดวงอาทิตยตก หรือสีในการแสดง
ดอกไมไฟ

N

7500K

สําหรับถายภาพกลางแจงในรมเงาในวันที่อากาศ
แจมใส

O

6000K

สําหรับถายภาพกลางแจงในวันที่เมฆมาก

1

3000K

สําหรับถายภาพใตแสงหลอดไฟ
สําหรับวัตถุที่ไดรับแสงสวางจากแสงฟลูออเรสเซนซ

>

4000K

U

k

n

5500K

P/Q/
W/X
CWB

สําหรับการถายภาพใตนํ้า
สําหรับถายภาพโดยใชแฟลช

อุณหภูมิสีที่
เลือกเมื่อสามารถใชสีขาวหรือสีเทาวัดสมดุลแสงขาว
ตั้งคาโดย
และวัตถุอยูใตแสงหลายประเภทหรือไดรับแสงสวาง
สมดุลแสงขาว
จากแฟลชชนิดที่ไมรูจักหรือแหลงแสงอื่นๆ
One-touch
2000K –
14000K

หลังกดปุม INFO ใชปุม HI เพื่อเลือกอุณหภูมิสี
จากนั้นกด Q

สมดุลแสงขาว One-touch
วัดสมดุลแสงขาวโดยตีกรอบกระดาษหรือวัตถุสีขาวอื่นๆ ใตแสงที่จะใชในภาพถายสุดทาย ซึ่งจะเปน
ประโยชนขณะถายภาพวัตถุใตแสงธรรมชาติ รวมทั้งแหลงแสงตางๆ ที่มีอุณหภูมิสีตางกัน

46 TH

1

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

2

ถายภาพกระดาษไรสี (สีขาวหรือสีเทา)

3

เลือก [ใช] แลวกด Q

• จัดกรอบวัตถุเพื่อใหกรอบเต็มจอภาพและไมมีเงาบัง
• หนาจอสมดุลแสงขาว One-touch จะปรากฏขึ้น
• คาใหมจะถูกจัดเก็บไวเปนตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่ตั้งคาลวงหนา
• คาใหมจะถูกจัดเก็บไวจนกวาจะมีการวัดสมดุลแสงขาว One-touch อีกครั้ง การปดสวิตชกลอง
จะไมทําใหขอมูลถูกลบ

การกําหนดเปา AF (พื้นที่ AF)
เลือกวาจะใชเปาโฟกัสอัตโนมัติใดจาก 81 เปาสําหรับการโฟกัสอัตโนมัติ

1
2

กด H เพื่อแสดงเปา AF
ใช FGHI เพื่อเปลี่ยนการแสดงเปาเดียวและเลือกตําแหนง AF
เปาทั้งหมด

เปาเดียว

เลือกเปาการโฟกัสดวย
ตัวเอง

โหมด "เปาทั้งหมด" จะถูก
คืนคาหากทานเลื่อนเคอรเซอร
ออกจากหนาจอ

2
การถายภาพ

กลองเลือกจากเปาการโฟกัส
ทั้งชุดโดยอัตโนมัติ

เปาทั้งหมด

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

การใชเปาโฟกัสขนาดเล็ก และเปาโฟกัสแบบกลุม (การตั้งคาเปา AF)
ทานสามารถเปลี่ยนวิธีการเลือกเปาและขนาดเปา และยังสามารถเลือก AF กําหนดภาพใบหนา
(หนา 48) ไดดวย

1
2

กด H เพื่อแสดงเปา AF
กดปุม INFO ระหวางการเลือกเปา AF และเลือกวิธีการเลือกเปาโดยใช FG
INFO

FG

i

i

o

o (เปาทั้งหมด)

กลองจะเลือกโดยอัตโนมัติจากเปา AF ทั้งหมด

I (เปาเดียว)

ทานเลือกเปา AF เดียว

K (เปาเล็ก)

เปา AF สามารถลดขนาดได

J (เปากลุม)

กลองเลือกจากเปาในกลุมที่เลือกไวโดยอัตโมัติ

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

2

1
2

กด H เพื่อแสดงเปา AF

3

ใช HI เพื่อเลือกตัวเลือกแลวกด Q

กดปุม INFO
• ทานสามารถเปลี่ยนวิธีการเลือกเปา AF
i

การถายภาพ

o

วิธีการเลือก

J

ปดโฟกัสใบหนา

กําหนดภาพใบหนาปด

I

เปดโฟกัสใบหนา

กําหนดภาพใบหนาเปด

K

เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ดวงตา

ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกดวงตา ที่อยูใกลกับกลอง
มากที่สุดสําหรับ AF โฟกัสเนนใบหนา

L

เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ตาขวา

ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกดวงตาที่อยูทางดานขวา
สําหรับ AF โฟกัสเนนใบหนา

M

เปดโฟกัสเนนใบหนาและ
ตาซาย

ระบบโฟกัสอัตโนมัติเลือกดวงตา ที่อยูทางดานซาย
สําหรับ AF โฟกัสเนนใบหนา

4

หันกลองไปยังผูที่ทานตองการถาย

5

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

6

• เมื่อกลองตรวจพบภาพใบหนา กรอบสีขาวจะแสดงขึ้นที่
ภาพใบหนา
• เมื่อกลองโฟกัสไปที่ใบหนาในกรอบสีขาว กรอบจะเปลี่ยน
เปนสีเขียว
• หากกลองสามารถตรวจพบดวงตา กรอบสีเขียวจะแสดงขึ้น
ตรงดวงตาที่เลือก
(AF คนหาภาพลูกตาดํา)

กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

Wi-Fi

S-IS AUTO

ISO-A

200

LN
FHD F

60P

P

250 F5.6

0.0

01:02:03

1023

Wi-Fi

S-IS AUTO

ISO-A

200

LN
FHD F

60P

P

250 F5.6

0.0

• โฟกัสเนนใบหนาใชไดกับภาพแรกในแตละชุดที่ถายระหวางการถายภาพตอเนื่องเทานั้น
• กลองอาจไมสามารถคนหาภาพใบหนาไดถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุและการตั้งคาอารทฟลเตอร
• เมื่อตั้งคากลองไวที่ [p (วัดแสง ESP ดิจิตอล)] กลองจะทําการวัดแสงโดยใหความสําคัญกับ
ภาพใบหนา
• กําหนดภาพใบหนาสามารถใชงานใน [MF] ไดดวย ใบหนาที่กลองตรวจพบจะระบุเปนกรอบสีขาว

48 TH

01:02:03
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Zoom frame AF/zoom AF (AF เฉพาะจุดพิเศษ)
ทานสามารถซูมเขามายังบางสวนของเฟรมภาพขณะปรับโฟกัส การเลือกอัตราซูมสูงชวยใหทาน
ใชโฟกัสอัตโนมัติเพื่อโฟกัสบริเวณที่เล็กกวาซึ่งเปา AF มักจะครอบคลุมไมถึง ทานยังสามารถ
กําหนดตําแหนงเปาการโฟกัสไดแมนยํายิ่งขึ้นดวย
• สามารถใชงาน AF เฉพาะจุดพิเศษเมื่อเลือก [mode2] สําหรับ [โหมดขยายภาพ LV] (หนา 108)
Wi-Fi

Wi-Fi

S-IS AUTO

U

S-IS AUTO

U

2

ISO-A

ISO-A

200

200

LN

Off

FHD F

FHD F

60P

60P

250 F5.6

0.0

01:02:03

30

หนาจอแสดงการถายภาพ

250 F5.6

0.0

01:02:03

30

AF กรอบการซูม

U

AF การซูม

U (กดคางไว) / Q
1

กดและปลอยปุม U เพื่อแสดงกรอบการซูม

2

กดและปลอยปุม U อีกครั้งเพื่อซูมเขาไปในกรอบการซูม

3

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มโฟกัสอัตโนมัติ

การถายภาพ

LN

• หากกลองโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติกอนที่จะกดปุม กรอบการซูมจะแสดงขึ้นที่ตําแหนงโฟกัส
ปจจุบัน
• ใช FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงกรอบการซูม
• กดปุม INFO แลวใช FG เพื่อเลือกอัตราซูม (×3, ×5, ×7, ×10, ×14)
• ใช FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงกรอบการซูม
• ทานสามารถเปลี่ยนอัตราซูมไดโดยหมุนปุมหมุนดานหนา (r) หรือปุมหมุนดานหลัง (o)

• กลองจะโฟกัสโดยใชวัตถุในเฟรมตรงกึ่งกลางหนาจอ หากตองการเปลี่ยนตําแหนงโฟกัส ใช
FGHI เพื่อเลือกตําแหนงโฟกัสที่หลากหลาย
• การซูมจะมองเห็นในจอภาพเทานั้นและไมมีผลตอภาพที่ถายได
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds โฟกัสอัตโนมัติจะไมทํางานระหวางการซูม
• ขณะซูมเขา จะมีเสียงดังจากระบบ IS (ปองกันภาพสั่น)

TH 49

การเรียกใชตัวเลือกตางๆ ในการถายภาพ
สามารถใชแผงควบคุมพิเศษ LV เพื่อดูและปรับการตั้งคาถายภาพ รวมถึงการตั้งคาที่ยังไมไดถูก
กําหนดในตัวควบคุมใดของกลอง ปรับการตั้งคาในแผงควบคุมพิเศษ LV เวลาที่คุณไมใช
Live View ในโหมดเนื้อเรื่องภาพยนตรและภาพถาย คุณสามารถใช Live Control เพื่อปรับการตั้ง
คาขณะที่ดูตัวอยางของผลที่ได กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV หรือไลฟคอนโทรล

2

แผงควบคุมพิเศษ

แผงควบคุมพิเศษ LV

การถายภาพ

1

6

,62ъѨѰ
ѷ ьѣьѼѥ
ISO
AUTO

2
3

NORM

AUTO

U
4:3

P

e d

WB
AUTO

NORM

AUTO

i

U

0

AEL/AFL

4:3

01:02:03

250 F5.6
f

ISO
AUTO

8
9

i

4
5
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c ba

การตั้งคาที่สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยใชแผงควบคุมพิเศษ LV
ตัวเลือกที่เลือกในปจจุบัน
ความไวแสง ISO ......................... หนา
โหมดแฟลช ............................... หนา
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช...... หนา
ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา .............. หนา
สมดุลแสงขาว ............................ หนา
ชดเชยสมดุลแสงขาว ................... หนา
7 โหมดภาพ ................................. หนา
8 ความคมภาพ N ......................... หนา
ความตางสี J ............................ หนา
ความอิ่มสี T ............................ หนา
เปลี่ยนแปลง z ......................... หนา
ฟลเตอรสี x ............................. หนา
สีโมโนโครม y .......................... หนา
เอฟเฟคฟลมหยาบ ...................... หนา
1
2
3
4
5
6

45
61
63
56
46
54
64
64
65
65
66
67
67
66

พื้นที่สี ...................................... หนา
ฟงกชั่นที่กําหนดใหกับปุม Fn......... หนา
โฟกัสเนนที่ใบหนา ...................... หนา
โหมดวัดแสง .............................. หนา
สัดสวนภาพ................................ หนา
โหมดบันทึก ..........................หนา 59,
AF โหมด................................... หนา
เปา AF ...................................... หนา
f ปองกันภาพสั่น............................ หนา

9
0
a
b
c
d
e

• ไมแสดงในโหมดภาพเคลื่อนไหวและ PHOTO STORY

50 TH

68
74
48
53
58
60
52
47
55

Live control

2

หนาจอ Live control

การถายภาพ

M-IS 1

j
P
WB
AUTO

ฟงกชั่น

S-AF

P

โปรแกรมอัตโนมัติ

n

P

P

A

S

M

FHD F
60p

การตั้งคา

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

โหมดแฟลช .................................... หนา
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช ........... หนา
โหมดวัดแสง ................................... หนา
AF โหมด* ...................................... หนา
ความไวแสง ISO* ............................ หนา
โฟกัสเนนใบหนา* ............................ หนา
บันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหว* ............... หนา

61
63
53
52
45
48
69

* ใชงานไดในโหมด n
• ในโหมดภาพเคลื่ีอนไหวและโหมด PHOTO STORY ทานสามารถใช Live Control เพื่อเลือกฟงกชั่น
ถายภาพในขณะตรวจสอบผลลัพธบนหนาจอ
• เมื่อตั้งคาการควบคุมใน [K ตั้งคาควบคุม] ไปยัง [Live Control] คุณสามารถใช Live control ได
แมวาจะอยูในโหมด A, P, A, S, M และ Scene (หนา 107)

TH 51

การเลือกโหมดโฟกัส (AF โหมด)
เลือกวิธีการโฟกัส (โหมดโฟกัส)
ทานสามารถเลือกวิธีการโฟกัสแยกกันสําหรับโหมดภาพนิ่งและโหมด n

2

1

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2

แตะ AF โหมด

• ในโหมดภาพยนต Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)

AF โหมด
$)ѱўєч
ISO
AUTO

• ในโหมดภาพยนต ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกโหมด AF

WB
AUTO

NORM

AUTO

i

การถายภาพ

U
4:3

P

3

250 F5.6

AEL/AFL
01:02:03
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ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

S-AF (AF ครั้งเดียว)

กลองจะโฟกัสครั้งหนึ่งเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง เมื่อล็อคโฟกัสไวแลว
เสียงปบจะดังขึ้น และเครื่องหมายยืนยัน AF และกรอบเปา AF จะติดสวาง
โหมดนี้เหมาะสําหรับถายภาพวัตถุที่อยูนิ่งกับที่หรือวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว
จํากัด

C-AF
(AF ตอเนื่อง)

กลองจะโฟกัสซํ้าเมื่อยังคงกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางเอาไว เมื่อวัตถุอยู
ในโฟกัส เครื่องหมายยืนยัน AF จะสวางขึ้นบนจอภาพและเสียงปบจะดังขึ้น
เมื่อล็อคโฟกัสในครั้งแรก
แมเมื่อวัตถุเคลื่อนไหวหรือทานเปลี่ยนองคประกอบของภาพ กลองจะยังคง
พยายามโฟกัสตอไป
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds การตั้งคานี้จะเปลี่ยนเปน [S-AF]

MF
(โฟกัสดวยตัวเอง)

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

C-AF+TR
(AF ติดตาม)

ฟงกชั่นนี้จะทําใหทานสามารถ
โฟกัสตําแหนงใดก็ไดดวยตัวเอง
โดยใชงานวงแหวนปรับโฟกัสบน
เลนส

)

ใกล
วงแหวนปรับ
โฟกัส

หลังกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสในโหมด [S-AF] ทานสามารถหมุน
วงแหวนปรับโฟกัสเพื่อปรับละเอียดโฟกัสดวยตัวเอง
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกลองจะติดตามและรักษาโฟกัส
ไวที่วัตถุปจจุบันขณะที่ยังคงปุมชัตเตอรไวในตําแหนงนี้
• เปา AF จะแสดงเปนสีแดงหากกลองไมสามารถติดตามวัตถุไดอีกตอไป
ปลอยปุมชัตเตอรจากนั้นกําหนดกรอบวัตถุอีกครั้งแลวกดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds การตั้งคานี้จะเปลี่ยนเปน [S-AF]

• กลองอาจไมสามารถโฟกัสไดหากวัตถุมีแสงนอย ถูกหมอกหรือควันบัง หรือไมมีคอนทราสต
• เมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds โฟกัสอัตโนมัติจะไมทํางานระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
• ตัวเลือกโหมด AF จะไมสามารถใชงานไดถาหากเลือก MF พรอมกับเลนส MF Clutch และไดเลือก
[เปดใชงาน] สําหรับ [MF Clutch]

52 TH

การเลือกวิธีที่กลองวัดความสวาง (การวัดแสง)
เลือกวาจะใหกลองวัดความสวางของวัตถุอยางไร

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

њ Ѥчзҕѥ

แตะการวัดแสง

ISO
AUTO

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
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U
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p

วัดแสง ESP
ดิจิตอล

กลองจะวัดระดับแสงใน 324 พื้นที่ของเฟรมและปรับระดับแสงใหดี
ที่สุดสําหรับฉากปจจุบันหรือ (หากเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก
[OFF] ไวสําหรับ [I โฟกัสใบหนา]) วัตถุที่เปนบุคคล แนะนําใหใช
โหมดนี้สําหรับการใชงานทั่วไป

H

วัดแสงแบบเฉลี่ย
กลางภาพ

โหมดวัดแสงนี้ใหคาวัดแสงโดยเฉลี่ยระหวางวัตถุ
และแสงพื้นหลัง โดยใหนํ้าหนักที่วัตถุตรงกลางภาพ
มากกวา

I

วัดแสงเฉพาะจุด

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวัดแสงพื้นที่เล็กๆ (ประมาณ 2%
ของเฟรม) โดยหันกลองไปทางวัตถุที่ทานตองการ
วัดแสง ระดับแสงจะถูกปรับตามความสวางของจุด
ที่วัดแสง

IHI

วัดแสงเฉพาะจุด แสงสวางจา

เพิ่มระดับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําใหแนใจวา เมื่อถาย
วัตถุสวางแลวภาพจะออกมาสวาง

ISH

วัดแสงเฉพาะจุด เงามืด

ลดระดับแสงของการวัดแสงเฉพาะจุด เพื่อทําใหแนใจวา เมื่อถายวัตถุ
มืดแลวภาพจะออกมามืด

4

การถายภาพ

วัดคา

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
• โดยปกติกลองจะเริ่มวัดแสงเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและล็อคระดับแสงขณะยังคงกด
ชัตเตอรคางไวในตําแหนงนี้

TH 53

การปรับสมดุลแสงขาวแบบละเอียด (การชดเชยสมดุลแสงขาว)
ทานสามารถตั้งคาและปรับคาชดเชยโดยละเอียดสําหรับทั้งสมดุลแสดงขาวอัตโนมัติและสมดุล
แสงขาวที่ตั้งไวลวงหนา

2
การถายภาพ

1
2

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

3

แตะการชดเชยสมดุลแสงขาวและปรับดวยปุมหมุน
ดานหนา

แตะสมดุลแสงขาวและเลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่คุณ
ตองการดวยปุมหมุนดานหนา

การชดเชยสมดุลแสงขาว
Ѡ Ѥшѱьє Ѥшѧ
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สําหรับการชดเชยบนแกน A (สีแดง-สีฟา)
เลื่อนแถบไปตามทิศทาง + เพื่อเนนโทนสีแดง และเลื่อนไปตามทิศทาง – เพื่อเนนโทนสีฟา
สําหรับการชดเชยบนแกน G (สีเขียว-สีมวงแดง)
เลื่อนแถบไปตามทิศทาง + เพื่อเนนโทนสีเขียว และเลื่อนไปตามทิศทาง – เพื่อเนนโทนสี
มวงแดง
• หากตองการตั้งคาสมดุลแสงขาวเดียวกันในโหมดสมดุลแสงขาวทุกโหมด ใหใช [ทั้งหมด >]
(หนา 110)
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การลดอาการกลองสั่น (ปองกันภาพสั่น)
ทานสามารถลดอาการกลองสั่นที่เกิดขึ้นขณะถายภาพในสภาพแสงนอยหรือถายดวยกําลังขยาย
สูง ระบบปองกันภาพสั่นเริ่มทํางานเมื่อทานกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

1
2
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• ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)

ISO
AUTO

แตะปองกันภาพสั่น
• ในโหมดภาพยนตร ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกปองกัน
ภาพสั่น

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

ภาพนิ่ง

ภาพ
เคลื่อนไหว

WB
AUTO

NORM

AUTO

i

U
4:3

P

2

AEL/AFL
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ปองกันภาพสั่น

OFF

ปองกันภาพสั่นภาพนิ่ง ปด

ระบบปองกันภาพสั่นปด

S-IS1

IS ปองกันภาพ
สั่นทุกทิศทาง

ระบบปองกันภาพสั่นเปด

S-IS2

IS แนวตั้ง

ระบบปองกันภาพสั่นใชไดกับอาการกลองสั่น (Y)
ในแนวตั้งเทานั้น

S-IS3

IS แนวนอน

ระบบปองกันภาพสั่นใชไดกับอาการกลองสั่น (Z)
ในแนวนอนเทานั้น ใชเมื่อหันกลองในแนวนอนโดย
ถือกลองในแนวตั้ง

S-IS
AUTO

IS อัตโนมัติ

กลองตรวจหาทิศทางการหันกลองและนําระบบ
ปองกันภาพสั่นที่เหมาะสมมาใช

OFF

ปองกันภาพสั่นภาพเคลื่อนไหว ปด

ระบบปองกันภาพสั่นปด

M-IS1

IS ปองกันภาพ
สั่นทุกทิศทาง

กลองจะใชทั้งการแกไขดวยการเลื่อนเซนเซอร
(VCM) และการแกไขแบบอิเล็กทรอนิกส

M-IS2

IS ปองกันภาพ
สั่นทุกทิศทาง

กลองจะใชการแกไขดวยการเลื่อนเซนเซอร (VCM)
เทานั้น
ไมใชการแกไขแบบอิเล็กทรอนิกส

การถายภาพ

3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

การเลือกความยาวโฟกัส (ไมรวมเลนสระบบ Micro Four Thirds/Four Thirds)
ใชขอมูลความยาวโฟกัสเพื่อลดกลองสั่นขณะถายภาพดวยเลนสที่ไมใชเลนสระบบ Micro Four Thirds
หรือ Four Thirds
• เลือก [ปองกันภาพสั่น] กด Q ตามดวยปุม INFO ใชปุม FGHI เพื่อเลือกความยาวโฟกัส และ
กด Q
• เลือกความยาวโฟกัสระหวาง 0.1 มม. และ 1000.0 มม.
• เลือกคาที่ตรงกับคาที่พิมพไวบนเลนส
• ระบบปองกันภาพสั่นไมสามารถแกไขอาการกลองสั่นที่มากเกินไป หรืออาการกลองสั่นที่เกิดขึ้นขณะ
ตั้งความเร็วชัตเตอรไวที่ความเร็วตํ่าสุด ในกรณีนี้ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
• เมื่อใชขาตั้งกลอง ตั้ง [ปองกันภาพสั่น] ไปที่ [OFF]
• เมื่อใชเลนสที่มีสวิตชฟงกชั่นปองกันภาพสั่น กลองจะใหความสําคัญกับการตั้งคาดานเลนส
• เมื่อกลองใหความสําคัญกับระบบปองกันภาพสั่นดานเลนส และดานกลองถูกตั้งคาไวที่ [S-IS AUTO]
แลว [S-IS1] จะถูกใชแทน [S-IS AUTO]
• ทานอาจไดยินเสียงการทํางานหรือการสั่นเมื่อเปดใชงานระบบปองกันภาพสั่น
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ถายภาพตอเนื่อง/การใชงานระบบตั้งเวลา
กดปุมชัตเตอรคางไวจนสุดเพื่อถายภาพหลายๆ ภาพติดตอกัน หรืออีกวิธีหนึ่ง ทานสามารถ
ถายภาพดวยระบบตั้งเวลา

1

2

2

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

ISO
AUTO

แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา

การถายภาพ

• ในโหมดภาพยนตร ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกถายภาพ
ตอเนื่อง/ตั้งเวลา

WB
AUTO

NORM

AUTO

i

U
4:3

P

AEL/AFL
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การถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา

3

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
o

การถายภาพ
แบบเฟรมเดียว

T

ถายภาพที่ประมาณ 10 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะกดปุมชัตเตอรลงจนสุด
ถายตอเนื่องเร็ว โฟกัส ระดับแสง และสมดุลแสงขาวจะถูกกําหนดเมื่อถายภาพแรกในการ
ถายภาพแตละชุด

S

ถายตอเนื่องชา

Y12s ตั้งเวลา
12 วินาที

Y2s

YC

ถายครั้งละ 1 เฟรมเมื่อกดปุมชัตเตอร (การถายภาพแบบเฟรมเดียว
โหมดถายภาพปกติ)

ถายภาพที่ประมาณ 5 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะกดปุมชัตเตอรลงจนสุด
โฟกัสและระดับแสงจะกําหนดตามตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ [AF โหมด]
(หนา 52) และ [AEL/AFL] (หนา 115)
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส กดสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่ม
ระบบตั้งเวลา อันดับแรก ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติจะ
สวางขึ้นประมาณ 10 วินาที จากนั้นจะกะพริบประมาณ 2 วินาที แลวจึง
ถายภาพ

ตั้งเวลา
2 วินาที

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส กดสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่ม
ระบบตั้งเวลา ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติกะพริบประมาณ
2 วินาที แลวจึงถายภาพ

ตั้งเวลาแบบ
กําหนดเอง

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

♦S ปองกันการ

อาการสั่นของกลองเล็กนอยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร
สามารถลดลงระหวางการถายภาพตอเนื่องและโหมดตั้งเวลา (หนา 57)

♥S เงียบ[♥]

ถายภาพโดยไมบันทึกเสียงชัตเตอรในโหมดถายภาพตอเนื่องและ
ตั้งเวลา (หนา 57)

♥E เงียบ[♥]

ปดเสียงชัตเตอรขณะที่ถายภาพที่อัตราเฟรม 20 fps
ไมรองรับการตั้งเวลาและการถายภาพแฟลช ความเร็วชัตเตอรถูกจํากัดไว
ที่คาสูงกวา 1/25 วินาที

สั่นz

h

ถายภาพความ
ละเอียดสูง

ถายภาพนิ่งใหมีความละเอียดสูงขึ้น (หนา 58)

• หากตองการยกเลิกการใชงานระบบตั้งเวลา กดปุม G
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зікѯчѨ
Ѥҟ ѕњ

• เมื่อใช S กลองจะไมแสดงภาพยืนยันขณะถายภาพ แตจะแสดงภาพอีกครั้งหลังถายเสร็จแลว เมื่อ
ใช T กลองจะถายภาพทันทีกอนแสดงภาพ
• ความเร็วของการถายภาพตอเนื่องแตกตางกันไปตามเลนสที่ใชงานและโฟกัสของเลนสซูม
• ในระหวางการถายภาพตอเนื่อง หากระดับคงเหลือแบตเตอรี่กะพริบเนื่องจากแบตเตอรี่ตํ่า กลองจะ
หยุดถายภาพและเริ่มจัดเก็บภาพที่ถายไวลงในการด กลองอาจจัดเก็บภาพไมไดทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู
• วางกลองใหมั่นคงบนขาตั้งกลองในการถายภาพดวยระบบตั้งเวลา
• หากทานยืนอยูหนากลองแลวกดปุมชัตเตอรเมื่อใชงานระบบตั้งเวลา ภาพอาจหลุดโฟกัส

หากตองการปองกันอาการกลองสั่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเล็กนอยในระหวางการทํางานของ
ชัตเตอร กลองจะทําการถายภาพโดยใชมานชัตเตอรชุดหนาแบบอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งจะใชวิธีนี้เมื่อถายภาพดวยกลองจุลทรรศนหรือเลนสซุปเปอรเทเลโฟโต
ทานสามารถเปลี่ยนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน [ปองกัน
การสั่นz] ใน X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการการตั้งคานี้ (หนา 98)

1
2
3
4

2
การถายภาพ

การถายภาพโดยไมมีการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทํางานของปุมชัตเตอร
(ปองกันการสั่นz)

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่มีเครื่องหมาย ♦ โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q
ถายภาพ
• เมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนด ชัตเตอรจะลั่นและกลองจะถายภาพ

การถายภาพโดยไมมีเสียงชัตเตอร (เงียบ[♥])
ในสถานการณที่เสียงชัตเตอรเปนปญหา ทานสามารถถายภาพโดยไมมีเสียงได กลองจะถายภาพ
โดยใชชัตเตอรอิเล็กทรอนิกสสําหรับมานชัตเตอรชุดหนาและชุดหลัง เพื่อที่จะสามารถลดอาการ
สั่นเล็กนอยของกลองที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร เชนในการถายภาพแบบปองกัน
การสั่น
ทานสามารถเปลี่ยนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน [เงียบ[♥]] ใน
X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการการตั้งคานี้ (หนา 98)

1
2
3
4

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่มีเครื่องหมาย ♥ โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q
ถายภาพ
• เมื่อลั่นชัตเตอรแลว หนาจอภาพจะดับลงครูหนึ่ง เสียงชัตเตอรจะไมดังออกมา

• หากวัตถุกําลังเคลื่อนไหว อาจทําใหเกิดลักษณะบิดเบี้ยวในภาพได
• ภาพอาจมีลักษณะบิดเบี้ยวเนื่องจากการเคลื่อนไหวรุนแรงของวัตถุหรือแสงวูบวาบของแสงไฟ
ฟลูออเรสเซนซ
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การถายภาพนิ่งใหมีความละเอียดสูงขึ้น (ถายภาพความละเอียดสูง)

2

หลังจากตั้งคาภาพความละเอียดสูง ทานสามารถเลือกคุณภาพของภาพถายความละเอียดสูงไดโดยใช
โหมดคุณภาพของภาพ (หนา 59)

การถายภาพ

เมื่อถายภาพวัตถุที่ไมเคลื่อนไหว ทานสามารถถายภาพใหมีความละเอียดสูงขึ้นได ภาพความ
ละเอียดสูงจะบันทึกโดยการถายภาพหลายครั้งขณะเลื่อนเซนเซอรภาพ โปรดถายภาพโดยยึด
กลองกับขาตั้งหรือวัตถุอื่นที่คลายกัน
ทานสามารถเปลี่ยนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน
[ถายภาพความละเอียดสูง] ใน X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการการตั้งคานี้

1
2
3
4

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา
เลือก h โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q
ถายภาพ
• หากกลองอยูไมนิ่ง h จะกะพริบ รอจนกวาการกะพริบจะหยุดกอนถายภาพ
• การถายภาพเสร็จสิ้นเมื่อไอคอนสีเขียว h (ความละเอียดสูง) หายไปจากการแสดงผล

• คุณภาพของภาพจะกําหนดไวที่ LF
• เมือ
่ ตั้งคุณภาพของภาพไวที่ RAW+JPEG กลองจะจัดเก็บภาพ RAW ภาพเดียวกอนรวมเขาเปนภาพ
ความละเอียดสูง (นามสกุล ".ORI") สามารถเปดดูภาพ RAW ที่รวมไวลวงหนาบนซอฟตแวรที่มากับ
กลองนี้เทานั้น
• เมื่อถายภาพภายใตแสงหลอดฟลูออเรสเซนซ ฯลฯ คุณภาพของภาพอาจลดลง
• [ตั้ง ปองกันภาพสั่น] ไปที่ [ปด]

การตั้งคาสัดสวนภาพ
ทานสามารถเปลี่ยนสัดสวนภาพ (อัตราสวนแนวตั้งตอแนวนอน) ขณะถายภาพ ทานสามารถตั้งคา
สัดสวนภาพเปน [4:3] (มาตรฐาน), [16:9], [3:2], [1:1] หรือ [3:4] ขึ้นอยูกับความตองการของ
ทาน

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะสัดสวนภาพ
ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก

• ภาพ JPEG จะถูกตัดขอบตามสัดสวนภาพที่เลือกไว อยางไรก็ตามภาพ RAW จะไมถูกตัดขอบแตจะ
ถูกจัดเก็บพรอมขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนภาพที่เลือก
• เมื่อเปดดูภาพ RAW สัดสวนภาพที่เลือกจะแสดงตามเฟรม
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การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง)
ทานสามารถตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพสําหรับภาพนิ่ง เลือกคุณภาพที่เหมาะสําหรับการใชงาน
(เชน สําหรับการประมวลผลใน PC และการใชงานในเว็บไซต เปนตน)

1
2

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

D

แตะโหมดคุณภาพของภาพนิ่ง
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AUTO
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AUTO
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U
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โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง

3

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
• เลือกจากโหมด JPEG (YF, YN, XN และ WN) และโหมด RAW เลือกตัวเลือก JPEG+RAW
เพื่อบันทึกทั้งภาพ JPEG และ RAW ในการถายแตละครั้ง โหมด JPEG รวมขนาดภาพ (Y, X
และ W) และอัตราสวนการบีบอัด (SF, F, N, และ B) เขาดวยกัน
• เมื่อทานตองการเลือกฟงกชั่นอื่นรวมกันนอกเหนือจาก YF/YN/XN/WN ใหเปลี่ยนการตั้งคา
[K ตั้งคา] (หนา 110) ในเมนูกําหนดเอง
• หลังจากตั้งคาภาพความละเอียดสูง (หนา 58) ทานสามารถเลือกระหวาง LF กับ LF+RAW

การถายภาพ

P

2

AEL/AFL

ขอมูลภาพ RAW
รูปแบบนี้ (นามสกุล ".ORF") จัดเก็บขอมูลภาพที่ไมไดประมวลผลไวสําหรับการประมวลผลภายหลัง
ขอมูลภาพ RAW ไมสามารถเปดดูไดดวยกลองอื่นหรือซอฟตแวร และไมสามารถเลือกภาพ RAW
สําหรับทําการพิมพได สามารถสรางสําเนา JPEG ของภาพ RAW ดวยกลองนี้ได
g "การแกไขภาพนิ่ง" (หนา 100)
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การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว)
ตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสําหรับการใชงานตามตองการ

1
2

ตั้งปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพของภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง

M-IS 1

j
P
WB
AUTO

2

S-AF

дѥішкзҕ
Ѥҟ ѥ

P

การถายภาพ

60p
MOV 1920x1080 Fine

n

FHD F
30p

P

FHD F
60p

FHD SF
60p

FHD F
30p

FHD N
30p

FHD F
60p
FHD F
c 30p

โหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว

3

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก
• หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาในโหมดคุณภาพของภาพ ใหกดปุม INFO แลวเปลี่ยนการตั้งคา
โดยใชปุมหมุนดานหลัง
โหมดบันทึก

การใชงาน

การตั้งคาที่ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงได

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

การถายคลิป (หนา 70)

อัตราเฟรม
เวลาในการถายภาพ

FHD F
1
60 (Full HD Fine 60p)*
FHD SF
1
60 (Full HD Super Fine 60p)*
FHD F
1
30 (Full HD Fine 30p)*

การตั้งคา 1*4

อัตราเฟรม

การตั้งคา 2*

อัตราเฟรม

การตั้งคา 3*

อัตราเฟรม

FHD N
1
30 (Full HD Normal 30p)*

การตั้งคา 4*

อัตราเฟรม

FHD F
1 2
30 (Full HD Fine 30p)* *

กําหนดเอง

ชนิดภาพเคลื่อนไหว การ
ตั้งคาโดยละเอียด การถาย
ภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว

4

4

4

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

–

สําหรับดูภาพใน
คอมพิวเตอรหรือแกไข

–

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ความเร็วสูง (หนา 73)

–

SD (640×480 JPEG ภาพเคลื่อนไหว)*3
HS (HighSpeed 120fps ภาพเคลื่อนไหว)
120fps

*1 รูปแบบไฟล: MPEG-4 AVC/H.264 ไฟลอาจมีขนาดสูงสุด 4GB ภาพเคลื่อนไหวแตละชุดอาจยาวได
ถึง 29 นาที
*2 All-Intra หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยไมมีการบีบอัดแบบ Inter-Frame ภาพเคลื่อนไหว
ในรูปแบบนี้เหมาะสําหรับการแกไข แตมีอัตราการบีบอัดตํ่ากวาและมีขนาดขอมูลใหญกวาตามไปดวย
*3 ไฟลอาจมีขนาดสูงสุด 2GB
*4 เลือกจากโหมดคุณภาพของภาพทั้งสี่
g c เมนูกําหนดเอง Z > [การตั้งคารายละเอียดภาพเคลื่อนไหว] (หนา 112)
• เมื่อตั้งสัญญาณออกวิดีโอไวที่ PAL อัตราเฟรมที่ 30p จะกลายเปน 25p และอัตราเฟรมที่ 60p จะ
กลายเปน 50p
• การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนครบระยะเวลาบันทึกสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทการดที่ใช
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การใชงานแฟลช (การถายภาพโดยใชแฟลช)
ทานสามารถปรับตั้งคาแฟลชเองตามตองการ สามารถใชแฟลชเพื่อถายภาพในสภาวะการถาย
ภาพที่หลากหลาย

1

ถอดฝาครอบฐานเสียบแฟลชออกจากแฟลชและติดแฟลชเขากับตัวกลอง
• เลื่อนแฟลชเขาไปจนสุด และหยุดเมื่อแฟลชสัมผัสกับดานหลังของฐานเสียบและติดแนนกับที่

2
การถายภาพ

ฝาครอบฐานเสียบแฟลช

การเปลี่ยนการวางแนวแฟลช
ทานสามารถเปลี่ยนการวางแนวแฟลชในแนวตั้งและแนวนอน
และยังสามารถถายภาพแบบเบาซไดเชนกัน
• การถายแบบสะทอนแสงอาจไมทําใหวัตถุสวางขึ้นไดเพียงพอ

สวิตช UNLOCK

การถอดแฟลช
กดสวิตช UNLOCK ขณะถอดแฟลชออก

2

1

2

เลื่อนกานปรับ ON/OFF ของแฟลชไปที่ตําแหนง ON แลวเปดกลอง
• เมื่อไมใชแฟลช ใหเลื่อนกานปรับกลับไปที่ตําแหนง OFF

กานปรับ ON/OFF
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กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
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แตะโหมดแฟลช

ISO
AUTO

WB
AUTO

NORM

AUTO

i

U
4:3

P
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250 F5.6

01:02:03

โหมดแฟลช

การถายภาพ

5

เลือกรายการดวยปุมหมุนดานหนา
• ตัวเลือกที่ใชงานไดและลําดับที่แสดงจะแตกตางไปตามโหมดถายภาพ
g "โหมดแฟลชที่สามารถตั้งคาไดตามโหมดถายภาพ" (หนา 63)
AUTO

แฟลชออโต

แฟลชทํางานอัตโนมัติในสภาพแสงนอยหรือยอนแสง

#

ฟลอินแฟลช

แฟลชทํางานเสมอไมวาสภาพแสงปนเชนไร

$

ปดแฟลช

!/#! แฟลชลดตาแดง

แฟลชไมทํางาน
ฟงกชั่นนี้ชวยใหทานลดการเกิดตาแดง ในโหมด S และ
M แฟลชจะทํางานเสมอ

#SLOW

การถายภาพดวยชัตเตอร
ชา (มานชัตเตอรที่ 1)

ความเร็วชัตเตอรชาใชเพื่อทําใหฉากหลังที่มีแสงสลัว
สวางขึ้น

!SLOW

การถายภาพดวยชัตเตอร
ชา (มานชัตเตอรที่ 1)/
แฟลชลดตาแดง

รวมการถายภาพดวยชัตเตอรชาเขากับการลดตาแดง

#SLOW2/

การถายภาพดวยชัตเตอร
มาน
ชา (มานชัตเตอรที่ 2)
ชัตเตอรที่ 2

แฟลชทํางานกอนที่ชัตเตอรจะปด
เพื่อสรางการเคลื่อนไหวของแสง
ไฟตามหลังแหลงแสงที่เคลื่อนที่

#FULL,
#1/4 ฯลฯ

สําหรับผูใชที่ตองการปรับการทํางานดวยตัวเอง ถาคุณ
กด Q ตามดวยปุม INFO คุณจะสามารถใชปุมหมุนที่
สามารถปรับระดับแฟลชได

ปรับเอง

• ใน [!/#!(แฟลชลดตาแดง)] หลังการพรีแฟลช กลองจะใชเวลาประมาณ 1 วินาทีกอนจะ
ลั่นชัตเตอร อยาขยับกลองจนกวาการถายภาพจะเสร็จสิ้น
• [!/#!(แฟลชลดตาแดง)] อาจใชไมไดผลในบางสภาวะการถายภาพ
• เมื่อแฟลชทํางาน ความเร็วชัตเตอรจะถูกตั้งไวที่ 1/250 วินาที หรือชากวา เมื่อถายภาพวัตถุ
ยอนแสงดวยฟลอินแฟลช ฉากหลังอาจมีแสงจาเกินไป
• ความเร็วซิงคสําหรับโหมดไรเสียงอยูที่ 1/20 วินาที หรือชากวา

62 TH
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โหมดแฟลชที่สามารถตั้งคาไดตามโหมดถายภาพ
โหมด
ถายภาพ

แผงควบคุม
พิเศษ LV
#AUTO

!

มาน
ชัตเตอร
ที่ 1

#

ฟลอินแฟลช

$

ปดแฟลช
การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (ลด
ตาแดง)
การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (มาน
ชัตเตอรที่ 1)
การถายภาพดวย
ชัตเตอรชา (มาน
ชัตเตอรที่ 2)
ฟลอินแฟลช
ฟลอินแฟลช
(ลดตาแดง)
ปดแฟลช
ฟลอินแฟลช/การถาย
ภาพดวยชัตเตอรชา
(มานชัตเตอรที่ 2)

!
SLOW
#SLOW
#

SLOW2
#
#!

S/M

แฟลชออโต
แฟลชออโต
(ลดตาแดง)

$
#

2nd-C

ยิงแฟลชอัตโนมัติใน 1/30 วินาที –
สภาวะทีม
่ ด
ื /ยอนแสง 1/250 วินาที*
30 วินาที –
1/250 วินาที*
k

ยิงเสมอ

k
มาน
ชัตเตอร
ที่ 1

ขีดจํากัด
ความเร็ว
ชัตเตอร

เงื่อนไขสําหรับ
การยิงแฟลช

k

60 วินาที –
ยิงแฟลชอัตโนมัติใน
สภาวะทีม
่ ด
ื /ยอนแสง 1/250 วินาที*

2
การถายภาพ

P/A

จังหวะ
ยิงแฟลช

โหมดแฟลช

มาน
ชัตเตอร
ที่ 2
มาน
ชัตเตอร
ที่ 1
k
มาน
ชัตเตอร
ที่ 2

ยิงเสมอ

60 วินาที –
1/250 วินาที*

k

k

ยิงเสมอ

60 วินาที –
1/250 วินาที*

• #AUTO, $ สามารถตั้งคาไดในโหมด A
* 1/250 วินาที เมื่อใชแฟลชภายนอกที่แยกจําหนาย
ชวงตํ่าสุด
เลนสอาจทําใหเกิดเงาเหนือวัตถุที่อยูใกล
กับกลอง ทําใหขอบภาพมีเงามืด หรือสวาง
เกินไปแมเมื่อใชแสงแฟลชนอยสุด

ระยะหางโดยประมาณ
ที่จะเกิดเงามืดที่ขอบภาพ

เลนส
ED
ED
ED
ED

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

0.2
0.5
0.2
0.5

ม.
ม.
ม.
ม.

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

การปรับปริมาณแสงแฟลช (ควบคุมความเขมแสงแฟลช)
สามารถปรับปริมาณแสงแฟลชไดหากทานคิดวาวัตถุไดรับแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป แมวา
ระดับแสงในสวนที่เหลือของเฟรมจะพอดีแลวก็ตาม

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะควบคุมความเขมของแสงแฟลช

ISO
AUTO

เลือกคาชดเชยแสงแฟลชดวยปุมหมุนดานหนา

AUTO

WB
AUTO

NORM
i

U
4:3

P

250 F5.6

AEL/AFL
01:02:03
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ควบคุมความเขมของแสงแฟลช

• การตั้งคานี้ไมมีผลเมื่อตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับหนวยแฟลชภายนอกเปน MANUAL
• การเปลีย
่ นแปลงความเขมแสงแฟลชที่ทํากับแฟลชภายนอกจะถูกเพิ่มไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ทํากับ
กลอง

TH 63

ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดภาพ)
เลือกโหมดภาพและทําการปรับแยกสําหรับคอนทราสต ความคมชัด และตัวแปรอื่นๆ (หนา 64)
ความเปลี่ยนแปลงในแตละโหมดภาพนิ่งจะถูกจัดเก็บ

2

1

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

2

แตะโหมดถายภาพ

โหมดภาพ

• ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)
ѱўєчщҕѥѕѓѥё
ISO
AUTO

การถายภาพ

• ในโหมดภาพยนตร ใหใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกโหมด
ถายภาพ

NORM
i

U
AEL/AFL

4:3

P

3

WB
AUTO

AUTO

01:02:03

250 F5.6
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เลือกรายการดวยปุมหมุนดานหนา
• ตัวเลือกที่ใชงานไดสําหรับโหมดถายภาพอาจแตกตางกันตามโหมดที่เลือกสําหรับปุม
ออกแบบภาพ (หนา 38)

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

1
2
3

ความคมภาพ

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะความคมภาพ

зњѥєзєѓѥё
ISO
AUTO

ปรับความคมชัดโดยใชปุมหมุนดานหนา
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AUTO

i

U
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P
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การปรับคอนทราสตแบบละเอียด (ความตางสี)
ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดคอนทราสตและจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลง
• ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38)
ความตางสี

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะความตางสี

2

зњѥєшҕѥкѝѨ
ISO
AUTO

ปรับคอนทราสตโดยใชปุมหมุนดานหนา

WB
AUTO

NORM

AUTO

i

U
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P
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การปรับความอิ่มสีแบบละเอียด (ความอิ่มสี)

การถายภาพ

1
2
3

ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดความอิ่มสีและจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลง
• ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38)

1
2
3

ความอิ่มสี

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะความอิ่มสี

зњѥєѠѧє
ѷ ѝѨ
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AUTO

ปรับความอิ่มสีโดยใชปุมหมุนดานหนา
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AUTO

i

U
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เพิ่มเอฟเฟคฟลมหยาบในโปรไฟลโมโนโครม (เอฟเฟคฟลมหยาบ)
สามารถเพิ่มเอฟเฟกตที่ใกลเคียงกับความหยาบในฟลมขาวดําไปยังโหมดรูปภาพโปรไฟล
โมโนโครม (หนา 64) สําหรับไวใชในครั้งตอไป

2
การถายภาพ

1
2
3
4

เอฟเฟคฟลมหยาบ

ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ MONO
กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

ѯѠђѯђзђѧ јҙєўѕѥэ
ISO
AUTO

แตะเอฟเฟคฟลมหยาบ

Mono Profile 1

WB
AUTO

N

Off

AUTO

i

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกคา

U
AEL/AFL

4:3

P

01:02:03
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ปดเอฟเฟคฟลมหยาบ

ใชกับเอฟเฟกตฟลมหยาบไมได

เอฟเฟคฟลมหยาบตํ่า

เพิ่มเอฟเฟกตละเอียดบนภาพ

เอฟเฟคฟลมหยาบปานกลาง

เพิ่มเอฟเฟกตความหยาบไปที่ "ตํ่า" และ "สูง" บนภาพ

เอฟเฟคฟลมหยาบสูง

เพิ่มเอฟเฟกตฟลมหยาบบนภาพ

• ไมสามารถดูเอฟเฟคฟลมหยาบไดใน Live View

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

1
2
3

เปลี่ยนแปลง

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะเปลี่ยนแปลง

ѯюјѨѕ
ѷ ьѰюјк
ISO
AUTO

ปรับโทนโดยใชปุมหมุนดานหนา
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AUTO
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U
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AUTO:อัตโนมัต

แบงภาพออกเปนบริเวณตางๆ อยางละเอียดและปรับความสวางแยกกัน
สําหรับแตละบริเวณ ใชไดผลดีกับภาพซึ่งมีพื้นที่ ที่มีคอนทราสตมากทําให
สีขาวดูสวางเกินไปหรือสีดําดูมืดเกินไป

NORM:คาปกติ

ใชโหมด [คาปกติ] สําหรับการใชงานทั่วไป

HIGH:High key

ไลแสงสําหรับวัตถุที่สวาง

LOW:Low key

ไลแสงสําหรับวัตถุที่มืด

การใชฟลเตอรเอฟเฟกตกับภาพโมโนโทน (ฟลเตอรสี)
ในการตั้งคาโมโนโทนในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถเพิ่มและจัดเก็บ
ฟลเตอรเอฟเฟกตลวงหนาได วิธีนี้จะสรางภาพโมโนโทนซึ่งสีที่ตรงกับสีฟลเตอรจะสวางขึ้นและ
สีตรงขามมืดลง
ฟลเตอรสี

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะโหมดถายภาพ

ђѧ јѯшѠіҙѝ Ѩ
ISO
AUTO

เลือก [Monotone] จากนั้น [ฟลเตอรสี]

) Monotone

WB
AUTO

N
AUTO

U
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P
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N
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N:ไมมี

ใหภาพสีขาวดําปกติ

Ye:เหลือง

สรางกอนเมฆสีขาวที่กําหนดอยางชัดเจนดวยทองฟาสีครามตามธรรมชาติ

Or:สม

เนนสีในทองฟาสีครามและดวงอาทิตยตกเล็กนอย

R:แดง

เนนสีในทองฟาสีครามและความสวางของไมดอกสีแดงเขม

G:เขียว

เนนริมฝปากสีแดงและใบไมสีเขียว

การถายภาพ

1
2
3

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

1
2
3

สีโมโนโครม

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV
แตะโหมดถายภาพ

ѝѨѱєѱьѱзіє
ISO
AUTO

เลือก [Monotone] จากนั้น [สีโมโนโครม]

) Monotone

WB
AUTO

N

N
AUTO

i

U
4:3

P

N:ปกติ

ใหภาพสีขาวดําปกติ

S:ซีเปย

ซีเปย

B:นํ้าเงิน

สีออกฟา

P:มวง

สีออกมวง

G:เขียว

สีออกเขียว
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การตั้งคา รูปแบบการทําสําเนาหรือการสรางสี (พื้นที่สี)
ทานสามารถเลือกรูปแบบ เพื่อใหแนใจวาจะแสดงสีตางๆ อยางถูกตองเมื่อสรางภาพบนจอภาพ
หรือโดยการใชเครื่องพิมพ ตัวเลือกนี้เทียบเทากับ [พื้นที่สี] ใน c เมนูกําหนดเอง X

2

1
2
3

แตะพื้นที่สี

ҟ ъѨѝ
ёѪь
ѷ Ѩ
ISO
AUTO

เลือกรูปแบบสีโดยใชปุมหมุนดานหนา

WB
AUTO

NORM

AUTO

i
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sRGB

นี่เปนมาตรฐานขอบเขตสี RGB ที่กําหนดโดยคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ
วาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส (IEC)
โดยปกติ ใหใช [sRGB] เปนการตั้งคามาตรฐาน

AdobeRGB

นี่เปนมาตรฐานจาก Adobe Systems
ซอฟตแวรและฮารดแวรที่ใชรวมกันได เชน จอแสดงผล เครื่องพิมพ ฯลฯ
จําเปนสําหรับการแสดงผลภาพอยางถูกตอง

• ไมสามารถใชงาน [AdobeRGB] ไดกับ ART

68 TH

พื้นที่สี

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

ตัวเลือกเสียงภาพเคลื่อนไหว (บันทึกเสียงกับภาพเคลื่อนไหว)
ทานสามารถตั้งคาเสียงที่บันทึกเมื่อถายภาพเคลื่อนไหว

1
2

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n

ISO
R
AUTO

i

กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกเสียง
ภาพยนตรดวยปุมหมุนดานหลัง

R

2

ภาพเคลอ
่ื นไหว R เปด
ิ

OFF ON
ON

n

3

• เมื่อบันทึกเสียงในภาพเคลื่อนไหว เสียงที่เกิดจากการทํางานของเลนสและกลองอาจถูกบันทึกดวย
หากตองการ ถาคุณตองการ คุณสามารถรักษาระดับเสียงของกลองไวที่ระดับตํ่าโดยเลือก [S-AF]
หรือ [MF] สําหรับโหมด AF และใชการควบคุมกลองใหนอยที่สุด
• จะไมมีการบันทึกเสียงในโหมด s (ไดโอรามา)
• เมื่อตั้งคาการบันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหวไวที่ [ปด] แลว O จะปรากฏขึ้น

การถายภาพ

เสียงภาพเคลื่อนไหว

สลับ ON/OFF โดยใชปุมหมุนดานหนา แลวกดปุม Q

การเพิ่มเอฟเฟกตในภาพเคลื่อนไหว
ทานสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวที่ใชประโยชนจากเอฟเฟคที่มีอยูในโหมดถายภาพนิ่ง ตั้งปุม
หมุนปรับโหมดไปที่ n เพื่อเปดใชงานการตั้งคา

1
2

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n

M-IS 1

j
P

กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกโหมด
ถายภาพดวยปุมหมุนดานหลัง

WB
AUTO

S-AF

P

โปรแกรมอัตโนมัติ

n

P

P

A

S

FHD F
60p

M

โหมดถายภาพ

3

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกโหมดถายภาพ แลวกดปุม Q

P

กลองจะตั้งคาเปดหนากลองที่ดีที่สุดอัตโนมัติตามความสวางของวัตถุ

A

การแสดงฉากหลังจะเปลี่ยนโดยการตั้งคาเปดหนากลอง ใชปุมหมุนดานหนา (o) หรือ
ดานหลัง (o) เพื่อปรับรูรับแสง

S

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

M

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

•
•
•
•

ดานตํ่าของความเร็วชัตเตอรจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราเฟรมของคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว
ระบบปองกันภาพสั่นไมสามารถทํางานไดหากกลองสั่นมากเกินไป
เมื่อดานในกลองรอน การถายภาพจะหยุดอัตโนมัติเพื่อถนอมกลอง
เมื่อใชอารทฟลเตอรบางตัว การทํางานของ [C-AF] จะมีจํากัด

TH 69

การถายภาพ "My Clips"
ทานสามารถสรางไฟลภาพยนตร My Clips หนึ่งไฟลรวมทั้งภาพยนตรสั้นหลายๆ ชุด (คลิป)
นอกจากนี้ทานยังสามารถเพิ่มภาพนิ่งไปยังภาพเคลื่อนไหว My Clips
 การถายภาพ

2
การถายภาพ

1
2

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
กด Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง

M-IS 1

j
P
WB
AUTO

C-AF
дѥішкзҕ
Ѥҟ ѥ

P

FHD F
30p

n

3

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือก

4

กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ

5

กดปุม R เพื่อเริ่มถายคลิปถัดไป

FHD F
30

FHD F FHD F
60p
30p

FHD SF
60p

FHD F
30p

01:01:07

สําหรับถายคลิปภาพยนตร

• กดปุม INFO เพื่อเปลี่ยน [จํานวนเฟรม] และ [เวลาบันทึกคลิป] ไฮไลท [จํานวนเฟรม] หรือ
[เวลาบันทึกคลิป] โดยใช HI และ FG เพื่อเปลี่ยน
• การบันทึกจะหยุดลงอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาถายภาพที่กําหนดไวลวงหนา และหนาจอสําหรับ
ตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไวจะแสดงขึ้น กดปุม Q เพื่อจัดเก็บคลิปแลวเริ่มถายคลิป
ถัดไป
• ถาทานกดปุม R อีกครั้งระหวางการถายภาพ การถายภาพจะดําเนินตอไปในขณะที่กดปุมนี้คาง
ไว (สูงสุดไมเกิน 16 วินาที)
• หนาจอยืนยันจะหายไปและกลองจะเริ่มถายคลิปถัดไป
• หากตองการลบคลิปที่ถายไว หรือจัดเก็บไวใน My Clips อื่น ใหทําดังตอไปนี้บนหนาจอยืนยัน
F

My Clips จะแสดงขึ้น โดยเริ่มตั้งแตตน

G

เปลี่ยน My Clips เพื่อจัดเก็บคลิปและตําแหนงที่จะเพิ่มคลิปใหม

S

ลบคลิปสั้นโดยไมจัดเก็บ

• กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเพิ่มภาพถายถัดไป คลิปจะถูกจัดเก็บไวใน My Clips เดียวกันกับ
คลิปกอนหนา
• คลิปที่มีอัตราเฟรมและจํานวนพิกเซลตางกันจะถูกจัดเก็บไวใน My Clips ที่ตางกัน

 ดูภาพ
ทานสามารถเปดดูไฟลใน My Clips ติดตอกันได

1
2
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กด q แลวเลือกภาพที่มีเครื่องหมาย c
กด Q แลวเลือก [เลน My Clips] โดยใช FG แลวกด Q อีกครั้ง
• ไฟลใน My Clips จะเลนติดตอกัน
• กด Q เพื่อสิ้นสุดการเลนติดตอกัน

การแกไข "My Clips"
ทานสามารถสรางไฟลภาพยนตรหนึ่งไฟลจาก My Clips
คลิปสั้นๆ จะถูกจัดเก็บไวใน My Clips ทานสามารถเพิ่มคลิปภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งไปยัง My
Clips นอกจากนี้ทานยังสามารถเพิ่มเอฟเฟกตการเปลี่ยนหนาจอและเอฟเฟกตอารทฟลเตอร

1

กด q แลวหมุนปุมดานหลังเพื่อดูภาพ My Clips

q

Wi-Fi

q

c 11:23 MOV

c 11:24 MOV

L N 100-0020
2016.01.01 12:30

20

ดูภาพแบบเฟรมเดียว

p

2016.01.01 12:30

การแสดงดัชนีภาพ

21

p

FHD

FHD

30p

q

30p

30p

2016.01.01 12:30

ดูภาพ My Clips*1

p

2016.1
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

28
28

2
29
9

3
30
0

3
31
1

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

การแสดงภาพบน
ปฏิทิน

Q

2
การถายภาพ

c 12:12 MOV

FHD

* ถาไดสราง My Clips ไวตั้งแตหนึ่งชุดขึ้นไป คลิปนั้นจะแสดงที่นี่ (หนา 70)
1

2
3

ใช FG หรือสัมผัสหนาจอเพื่อเลือก My Clips ที่จะใช
เลือกรายการโดยใช FG แลวกดปุม Q

เลน My Clips

เปดเลนไฟลใน My Clips ตามลําดับ โดยเริ่มตั้งแตตน

ดูภาพเคลื่อนไหว

เมื่อเลือกไฟลภาพเคลื่อนไหว ทานสามารถควบคุมการเปดดูภาพใน
โหมดภาพเคลื่อนไหวได

จัดเรียงลําดับใหม

ยายหรือเพิ่มไฟลใน My Clips

จุดหมายที่กําหนดลวงหนา

ครั้งถัดไปที่ทานถายภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ถายดวยโหมดคุณภาพ
ของภาพแบบเดียวกันจะถูกเพิ่มลงใน c My Clips นี้

ลบ My Clips

ลบไฟลที่ไมไดปองกันออกจาก My Clips ทั้งหมด

ลบ

กดปุม  ระหวางการเปดดูภาพที่ทานตองการลบจาก My Clips
เลือก [ใช] แลวกด Q เพื่อลบ

4

แสดง My Clips ที่ทานตองการสรางภาพเคลื่อนไหว เลือก [สงออก My Clips]
แลวกด Q

5

เลือกรายการโดยใช FG แลวกดปุม Q

เอฟเฟคคลิป

ทานสามารถนําอารทเอฟเฟกตมาใชได 6 แบบ

เอฟเฟคเปลี่ยนภาพ

ทานสามารถนําเอฟเฟกตจางมาใช

BGM

ตั้งคา [Joy] หรือ [ปด]

ความดังเสียงคลิปที่บันทึก

ตั้งคา BGM ไปที่ [Joy] เพื่อตั้งระดับเสียงที่บันทึกในภาพเคลื่อนไหว

เสียงคลิปที่บันทึก

ตั้งคา [เปด] เพื่อสรางภาพเคลื่อนไหวดวยเสียงที่บันทึก การตั้งคานี้
ใชงานไดเมื่อตั้งคา BGM เปน [ปด] เทานั้น

แสดง

ตรวจสอบไฟลของ My Clips ที่แกไขแลวตามลําดับ โดยเริ่มตั้งแต
ไฟลแรก
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6

2

เมื่อทําการแกไขเสร็จแลว เลือก [เริ่มสงออก] แลวกด Q
•
•
•
•

อัลบั้มรวมภาพจะถูกจัดเก็บไวเปนภาพเคลื่อนไหวชุดเดียว
การสงออกภาพเคลื่อนไหวอาจใชเวลาครูหนึ่ง
ความยาวสูงสุดของ My Clips คือ 15 นาทีและขนาดไฟลสูงสุดคือ 4 GB
My Clips จะถูกจัดเก็บไวเปนแบบ HD เต็มรูปแบบ และแบบละเอียด

การถายภาพ

• กลองอาจใชเวลาครูหนึ่งในการแสดง My Clips หลังจากถอด ใส ลบขอมูล หรือปองกันการด
• ทานสามารถบันทึก My Clips ไดสูงสุด 99 คลิป และการตัดตอ 99 ครั้งตอคลิป คาสูงสุดอาจ
แตกตางกันไปตามขนาดไฟลและความยาวของ My Clips
• ทานไมสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวอื่นนอกจากคลิปไปยัง My Clips
• ทานสามารถเปลี่ยน [Joy] ใหเปน BGM ที่ตางกันได บันทึกขอมูลที่ดาวนโหลดจากเว็บไซต
Olympus ลงบนการด เลือก [Joy] จาก [BGM] ในขั้นตอน 2 แลวกด I เขาไปดาวนโหลดที่
เว็บไซตตอไปนี้
http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/

การถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็ว
ทานสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวชาหรือภาพเคลื่อนไหวเร็วได
ทานสามารถตั้งคาความเร็วการบันทึกโดยใช nc ในโหมดคุณภาพของภาพ

1
2

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
กด Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง

M-IS 1

j
P
WB
AUTO

C-AF

дѥішкзҕ
Ѥҟ ѥ

P

Fine
30p
OFF
3.75
MOV 1920 1080 Fine

n

FHD F
60p

FHD SF
60p

HD N

60p

FHD F
c 30p

FHD F
c 30p

01:01:07

FHD F
c 30p

3

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือก

4

ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกความเร็วการบันทึก แลวกด Q

5

กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ

•
•
•
•
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FHD F
30

(โหมดคุณภาพของภาพแบบกําหนดเอง)

• สามารถเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกสําหรับ [เคลื่อนไหวชาหรือเร็ว] โดยการกดปุม INFO ไฮไลท
[เคลื่อนไหวชาหรือเร็ว] โดยใช HI และ FG เพื่อเปลี่ยน
• เพิ่มตัวประกอบพหุคูณความเร็วการบันทึกเพื่อถายภาพเคลื่อนไหวเร็ว ลดตัวประกอบพหุคูณ
ความเร็วการบันทึกเพื่อถายภาพเคลื่อนไหวชา
• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
• ภาพเคลื่อนไหวจะเลนตอไปที่ความเร็วคงที่ เพื่อใหปรากฏเปนภาพเคลื่อนไหวชาหรือภาพ
เคลื่อนไหวเร็ว
เสียงจะไมถูกบันทึก
อารทฟลเตอรโหมดภาพนิ่งใดๆ จะถูกยกเลิก
ทานไมสามารถตั้งคาการถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วเมื่ออัตราบิตคือ [All-Intra]
ทานไมสามารถตั้งคาการถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วเมื่ออัตราเฟรมคือ [60p] หรือ [50p]

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวชา ฟลมภาพยนตรที่ถายดวยอัตราเฟรม 120 fps สามารถดู
ภาพเคลื่อนไหวไดดวยอัตราเฟรม 30 fps ซึ่งคุณภาพเทียบเทากับ [SD]

1
2

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n
กด Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด
คุณภาพภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง

M-IS 1

j
P

C-AF

P
+LJK6SHHGISV

n

3
4

FHD F
c 30p

H I

ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือก y (ภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง) แลวกด Q

HS
120fps

HS
120fps

01:01:07

2
การถายภาพ

WB
AUTO

กดปุม R เพื่อเริ่มถายภาพ
• กดปุม R อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

• เสียงจะไมถูกบันทึก
• อารทฟลเตอรโหมดภาพนิ่งใดๆ จะถูกยกเลิก
• เอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวไมสามารถใชงานได
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การกําหนดฟงกชั่นใหกับปุมตางๆ (ฟงกชันปุม)
ในการตั้งคาเริ่มตน ปุมทั้งหมดจะถูกกําหนดไวที่ฟงกชั่นตอไปนี้
ปุม

2

คาเริ่มตน

ปุม

คาเริ่มตน

ปุม U

AEL/AFL

ปุม I

#

ปุม V

u

ปุม G

j/Y

การถายภาพ

ปุม R

R REC

ปุม n

ฟงกชันโดยตรง

ปุม a

a

ปุม l

หยุด AF

ปุม z

z

เพื่อการเปลี่ยนฟงกชั่นที่ถูกกําหนดไวที่ปุม ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1
2
3

กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV

ѷѤ
ђѤкдҙнь

แตะปุมฟงกชั่นและกดปุม Q

ISO
AUTO

ใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือกปุม

AUTO

WB
AUTO

NORM
i

U
4:3

P

AEL/AFL
01:02:03

250 F5.6

1023

ปุมฟงกชั่น

4

หมุนปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกการแสดงผล แลวใชปุมหมุนดานหลังเพื่อไฮไลท
ตัวเลือกที่ตองการและกดปุม Q
• ตัวเลือกที่ใชงานไดแตกตางกันไปในแตละปุม
• ตัวเลือกนี้เทียบเทากับ cเมนูกําหนดเอง S
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F (การชดเชยแสง)

ปรับชดเชยแสง
• สามารถปรับการชดเชยแสงไดเมื่อเลือก [w] สําหรับ
[F ฟงกชั่นของแปนหมุน]

k ISO / j WB

ปรับความไวแสง ISO โดยใชปุมหมุนดานหนา และสมดุลแสงขาวโดยใช
ปุมหมุนดานหลัง

k WB / j ISO

ปรับสมดุลแสงขาวโดยใชปุมหมุนดานหนา และความไวแสง ISO โดยใช
ปุมหมุนดานหลัง

AEL/AFL

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

R REC

กดปุมเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว

z (ตรวจสอบภาพ)

คาเปดหนากลองจะถูกปรับเปนคาที่เลือกไวเมื่อกดปุม หากเลือก [เปด]
ไวสําหรับ [zล็อค] ในเมนูกําหนดเอง คาเปดหนากลองจะอยูที่คาที่
เลือกไวแมเมื่อปลอยปุมดังกลาว

k (สมดุลแสงขาว
One-touch)

กลองวัดสมดุลแสงขาวเมื่อกดปุม (หนา 46)

P (บริเวณ AF)

เลือกเปา AF

P ตําแหนงปกติ

การกดปุมจะเปนการเลือกตําแหนงเปา AF ที่จัดเก็บดวย [Pตั้งคาปกติ]
(หนา 104) กดปุมอีกครั้งเพื่อกลับสูโหมดเปา AF หากปดสวิตชกลอง
ขณะเลือกตําแหนงหลักไว ตําแหนงหลักจะถูกตั้งคาใหม

กดปุมเพื่อเลือกโหมดปรับโฟกัสเอง กดปุมอีกครั้งเพื่อเรียกคืนโหมด AF
ที่เลือกไวกอนหนานี้

RAWK

กดปุมเพื่อสลับระหวางโหมดบันทึก JPEG และ RAW+JPEG

K TEST (ทดสอบภาพ
โดยไมบันทึก)

ภาพที่ถายขณะกดปุมจะแสดงบนจอภาพแตไมไดบันทึกลงการด
หนวยความจํา

b (เทเลคอนเวอรเตอร
ดิจิตอล)

กดปุมเพื่อ [เปด] หรือ [ปด] ดิจิตอล ซูม

D (การชดเชย
คียสโตน)

กดปุมหนึ่งครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับการชดเชยคียสโตน และกด
อีกครั้งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู หากตองการถาย
ภาพตอตามปกติ ใหกดปุมที่เลือกคางไว

a (ขยายภาพ)

ปุมจะทํางานดวยฟงกชั่นเดิม คือ ปุม a (ขยายภาพ) (หนา 49)

พีคกิ้ง

การกดปุมแตละครั้งจะเปลี่ยนจอภาพระหวางการแสดงผล/ไมแสดงผล
เมื่อพีคกิ้งแสดงขึ้น ฮิสโตแกรม และการแสดงแสงสวางจา/เงามืด จะใช
งานไมได
เมื่อใชงานพีคกิ้ง ทานสามารถเปลี่ยนสีและการเนนไดโดยกดปุม INFO

หยุด AF

หยุดโฟกัสอัตโนมัติ

j/Y

เลือกการถายภาพตอเนื่องหรือเลือกถายภาพดวยระบบตั้งเวลา

#

เลือกโหมดแฟลช

HDR

เปลี่ยนเปนการถายภาพ HDR ที่มีการตั้งคาที่จัดเก็บไว

BKT

เปดการถายภาพดวย BKT โดยใชการตั้งคาที่บันทึกไว

มัลติฟงกชั่น

เพื่อเรียกใชงานหลายฟงกชันที่เลือกไวในระหวางการถายภาพดวย
ชองมองภาพ ใหกดปุม [หลายฟงกชัน] ที่ไดกําหนดไว*
g "การใชตัวเลือกหลายฟงกชัน (หลายฟงกชัน)" (หนา 76)

Gล็อค (ล็อคหนาจอ
สัมผัส)

กดปุมคางไวเพื่อเปดใชงานและปดใชงานแผงควบคุมแบบทัชสกรีน

ซูมไฟฟา

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

V แสดงระดับ

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

S-OVF (การจําลอง
ชองมองภาพแบบ
ออพติคอล)

กดปุมสําหรับชองมองภาพใหแสดงเหมือนกับชองมองภาพแบบ
จะแสดงในชองมองภาพ กดอีกครั้งเพื่อสิ้นสุด [S-OVF]
ออพติคอล

u (สลับจอภาพ)

กดปุมนี้เพื่อสลับระหวางการแสดง/การซอนภาพตัวอยาง หากเซนเซอร
ตาถูกปดใชงาน กลองจะสลับระหวางการแสดงจอภาพกับการแสดง EVF

การตั้งคาขอมูลเลนส

แสดงผลเมนูการตั้งคาขอมูลเลนส (หนา 129)

2
การถายภาพ

MF
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2

• ไมสามารถเปลี่ยนฟงกชั่นที่กําหนดไวที่ปุม R ในโหมด n
• ในการใชตัวเลือก [I ฟงกชั่น] และ [G ฟงกชั่น] อันดับแรก คุณตองเลือก [ฟงกชันโดยตรง]
สําหรับ [n ฟงกชั่น] กอน
• ตัวเลือก [ฟงกชันโดยตรง] ปุม n ใชไดกับแตละตัวของ FGHI
• กําหนด P ไปที่ปุม n เพื่อใชกับตัวเลือกเปา AF
• สามารถใชปุม l สําหรับฟงกชั่นที่สามารถใชงานไดกับเลนสบางชนิด
• สามารถกําหนดปุมใชงานหลายฟงกชั่นสําหรับหนาที่การใชงานดังตอไปนี้: b (ควบคุมแสงจาและ
เงามืด), e (ความไวแสง ISO/สมดุลแสงขาว), f (สมดุลแสงขาว/ความไวแสง ISO),
a (ขยายภาพ), d (สัดสวนภาพ), n (S-OVF)

การถายภาพ

 การใชตัวเลือกหลายฟงกชัน (หลายฟงกชัน)
ปุมที่กําหนดตัวเลือก [หลายฟงกชัน] ในการใช [ฟงกชันปุม] สามารถใชงานไดหลากหลายฟงกชั่น
การเลือกฟงกชั่น

1

กดปุมที่ไดกําหนดเพื่อใชงานหลายฟงกชันคางไว และ
หมุนปุมหมุนดานหนาหรือปุมหมุนดานหลัง
• เมนูตางๆ จะปรากฏขึ้น
зњэзѫєѰѝклҖѥѰјѣѯкѥєѪч

P

2
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หมุนปุมหมุนตอไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกฟงกชั่น
• ปลอยปุมดังกลาว เมื่อเลือกฟงกชั่นที่ตองการไดแลว

การใชงานฟงกชั่นที่เลือกไว

กดปุมที่มีการกําหนดมัลติฟงกชั่นไว กลองโตตอบการเลือกตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ขอตอไปนี้
จะเขาใจวา [ฟงกชันปุม] > [หลายฟงกชัน] ไดถูกกําหนดใหกับปุม Fn2
[a] ที่กําหนดไวที่ปุม Fn2

กด Q/
Fn2คางไว

Fn2
Fn2

2
01:02:03

e ISO-A
200 1023

250 F5.6

01:02:03

e ISO-A
200 1023

250 F5.6

AF กรอบการซูม

AF การซูม

Fn2

ตัวเลือกอื่นๆ ที่กําหนดไวที่ปุม Fn2
AUTO LOW 200
AUTO
HI LIGHT

250

250 F5.6

แนะนำ

400

500

0.0

WBอัࠝ࠻
WB
ตโนมัติ

SHADOW

P
250 F5.6 0.0

320

การถายภาพ

01:02:03

e ISO-A
200 1023

250 F5.6

หนาจอแสดงการถายภาพ

4:3

P

AUTO
AUTO

01:02:03

e ISO-A
200
1023

ตัวเลือกควบคุม
แสงสวางจาและเงามืด

ตัวเลือกความไวแสง
ISO/สมดุลแสงขาว

ฟงกชั่น
b (ควบคุมแสงจาและเงามืด) (หนา 44)

ตัวเลือกสัดสวนภาพ

ปุมหมุนดานหนา
(r)

ปุมหมุนดานหลัง
(o)

ควบคุมแสงสวางจา

ควบคุมเงามืด

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

ความไวแสง ISO

โหมด WB

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

โหมด WB

ความไวแสง ISO

a (ขยายภาพ) (หนา 49)

AF การซูม: ซูมเขาหรือซูมออก

d (สัดสวนภาพ) (หนา 58)
n (S-OVF) (หนา 114)

เลือกตัวเลือก
—

* แสดงผลโดยเลือกดวย [การตั้งคามัลติฟงกชั่น] (หนา 108)
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ดูภาพ
การแสดงขอมูลระหวางการดูภาพ

ขอมูลภาพที่แสดง
การแสดงอยางงาย

1

3

2

34

5 6 7 89

ดูภาพ

Wi-Fi

×10

3D

e

4:3

L N 100-0015

2016.01.01 12:30

15

0
a

d c b
การแสดงทั้งหมด

f

g

h

ij

Wi-Fi

×10
250

P

+2.0

F5.6
45mm
+1.0

WB
AUTO

A+4
ISO 400

G+4
Adobe
Natural

5184×3888
3D
2016.01.01 12:30

v
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4:3

1/8

L N 100-0015
15

u tsr

k
l
m
n
o
p
q

1
2
3
4
5

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

วันที่และเวลา ............................. หนา 18
กรอบอัตราสวน ........................... หนา 58
เปา AF ...................................... หนา 47
โหมดถายภาพ ...................... หนา 24 – 36
ชดเชยแสง ................................ หนา 45
ความเร็วชัตเตอร ................... หนา 26 – 29
คาเปดหนากลอง ................... หนา 26 – 29
ความยาวโฟกัส
ควบคุมความเขมของแสงแฟลช...... หนา 63
ชดเชยสมดุลแสงขาว ................... หนา 54
พื้นที่สี .................................... หนา 110
โหมดภาพ ................................. หนา 64
อัตราการบีบอัด ......................... หนา 126
จํานวนพิกเซล .......................... หนา 126
ความไวแสง ISO ......................... หนา 45
สมดุลแสงขาว ............................ หนา 46
โหมดวัดแสง .............................. หนา 53
ฮิสโตแกรม ................................ หนา 23

3
ดูภาพ

6
7
8
9
0
a
b
c
d

ระดับคงเหลือแบตเตอรี่................. หนา 17
การเชื่อมตอ LAN ไรสาย..... หนา 130 – 135
การใสขอมูล GPS ...................... หนา 133
อัพโหลด Eye-Fi เสร็จสิ้น............ หนา 114
สั่งพิมพ
จํานวนภาพพิมพ ....................... หนา 141
ลําดับการแชร ............................. หนา 84
บันทึกเสียง ................................ หนา 84
ปองกัน...................................... หนา 83
ภาพที่เลือก ................................ หนา 84
หมายเลขไฟล .......................... หนา 111
หมายเลขเฟรม
โหมดบันทึก ............................... หนา 89
สัดสวนภาพ................................ หนา 58
ภาพ 3D .................................. หนา 118
L ภาพที่จัดเก็บไวชั่วคราวสําหรับ
PHOTO STORY ........................ หนา 118
m p ภาพถาย HDR ............... หนา 95

การสลับหนาจอแสดงขอมูล
ทานสามารถเปลี่ยนขอมูลที่แสดงระหวางการดูภาพไดโดยใชปุม
INFO
ปุม INFO

×10

INFO

4:3

L N 100-0015

2016.01.01 12:30

15

INFO

การแสดงอยางงาย

×10
250

P

+2.0

F5.6
45mm
±0.0

WB
AUTO

A±10

ISO 400

G±10
Adobe
Natural

INFO

5184×3888
4:3

ภาพอยางเดียว

1/8

L N 100-0015

2016.01.01 12:30

15

การแสดงทั้งหมด
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การดูภาพถายและภาพเคลื่อนไหว

1

กดปุม q
• ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถายลาสุดจะปรากฏขึ้น
• เลือกภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ตองการ โดยใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือแปนลูกศร
• กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับสูโหมดถายภาพ
ปุมหมุนดานหนา

3
Wi-Fi

ดูภาพ

แสดงเฟรม แสดงเฟรม
กอนหนา ถัดไป
L N 100-0020
2016.01.01 12:30

20

ภาพนิ่ง
Wi-Fi

ISO/WB

P
HD

WB
AUTO

100-0004

2016.01.01 12:30

ภาพเคลื่อนไหว

ปุม q

ปุมหมุนดานหลัง (o)

ซูมเขา (p)/ดัชนี (q)

ปุมหมุนดานหนา (r)

กอนหนา (t)/ถัดไป (s)
ฟงกชั่นนี้ยังใชงานไดระหวางการดูภาพระยะใกล

แปนลูกศร
(FGHI)

a
INFO
H
Fn1

แสดงกรอบการซูม ใชระบบสัมผัสเพื่อเลือกตําแหนงของกรอบภาพแลว
กด a เพื่อซูมเขา หากตองการยกเลิก กด a
ดูขอมูลภาพ
เลือกภาพ (หนา 84)
ปองกันภาพ (หนา 83)



ลบภาพ (หนา 83)

Q

ดูเมนู (ในการดูภาพบนปฏิทิน กดปุมนี้เพื่อออกจากการดูภาพแบบ
เฟรมเดียว)

กาน Lever
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ดูภาพแบบเฟรมเดียว: ถัดไป (I)/กอนหนา (H)/ระดับเสียงภาพที่แสดง
(FG)
ดูภาพระยะใกล: เลื่อนภาพ
ทานสามารถแสดงเฟรมถัดไป (I) หรือเฟรมกอนหนา
(H) ระหวางการดูภาพระยะใกลได โดยกดปุม INFO
การดูภาพแบบดัชนี/My Clips/บนปฏิทิน: เนนสีที่ภาพ

กระโดดไปขางหนาหรือกลับหลังไปสิบเฟรม

4

การแสดงดัชนีภาพ/การแสดงภาพบนปฏิทิน
• จากการดูภาพแบบเฟรมเดียว หมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ G เพื่อดูภาพแบบดัชนี หมุนไปเรื่อยๆ เพื่อ
ดูภาพ My Clips และดูภาพบนปฏิทิน
• หมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ a เพื่อกลับสูการดูภาพแบบเฟรมเดียว

q

Wi-Fi

q

c 11:23 MOV

c 11:24 MOV

c 12:12 MOV

L N 100-0020
2016.01.01 12:30

20

ดูภาพแบบเฟรมเดียว

p

2016.01.01 12:30

21

การแสดงดัชนีภาพ

p

FHD

FHD

FHD

q

30p

2016.1
Sun

30p

30p

2016.01.01 12:30

ดูภาพ My Clips*1

p

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

28
28

2
29
9

3
30
0

3
31
1

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

การแสดงภาพบน
ปฏิทิน

*1 ถาไดสราง My Clips ไวตั้งแตหนึ่งชุดขึ้นไป คลิปนั้นจะแสดงที่นี่ (หนา 70)

ดูภาพ

Q

3

การดูภาพนิ่ง
การดูภาพระยะใกล
ในการดูภาพแบบเฟรมเดียว ใหหมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ U เพื่อซูมเขา หมุนไปที่ G เพื่อกลับสูการดู
ภาพแบบเฟรมเดียว

p

Wi-Fi

L N 100-0020
2016.01.01 12:30

2x

20

ดูภาพแบบ
เฟรมเดียว

p

q

14x

ซูม 2×

q

ซูม 14×

การดูภาพระยะใกล

หมุนภาพ
เลือกวาจะหมุนภาพถายหรือไม

1
2
3

เปดดูภาพถายแลวกด Q
เลือก [หมุน] แลวกด Q
กด F เพื่อหมุนภาพทวนเข็มนาฬกา G เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬกา ภาพจะหมุน
ทุกครั้งที่กดปุม
• กด Q เพื่อจัดเก็บการตั้งคาและออก
• ภาพที่หมุนจะถูกจัดเก็บตามการวางแนวภาพปจจุบัน
• ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 3D และภาพที่ปองกันไว ไมสามารถหมุนได
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สไลดโชว
ฟงกชั่นนี้แสดงภาพที่เก็บไวในการดทีละรูปอยางตอเนื่อง

1

JPEG

กด Q ระหวางการดูภาพแลวเลือก [m]

m
คำสั่งพิมพ์
ลบ

กลับ

3

2

ตั้งค่า

ปรับการตั้งคา

ดูภาพ

เริ่ม

เริ่มสไลดโชว ภาพจะแสดงตามลําดับ โดยเริ่มจากภาพปจจุบันกอน

BGM

ตั้งคา [Joy] หรือหมุน BGM [ปด]

สไลด

กําหนดประเภทสไลดโชวที่จะดําเนินการ

ชวงแสดงภาพนิ่ง

เลือกระยะเวลาที่จะแสดงแตละสไลดตั้งแต 2 ถึง 10 วินาที

ชวงแสดงภาพ

เลือก [ยาว] เพื่อรวมคลิปภาพเคลื่อนไหวแบบเต็มคลิปในสไลดโชว [สั้น]
เพื่อรวมเฉพาะสวนเริ่มตนของแตละคลิป

3

เลือก [เริ่ม] แลวกด Q
• สไลดโชวจะเริ่มขึ้น
• กด Q เพื่อหยุดสไลดโชว

ปรับเสียง
กด FG ระหวางการแสดงสไลดโชวเพื่อปรับระดับเสียงโดยรวมของลําโพงกลอง กด HI ระหวาง
ที่ตัวแสดงการปรับเสียงแสดงอยู เพื่อปรับสมดุลระหวางเสียงที่บันทึกพรอมภาพถายหรือภาพ
เคลื่อนไหวและเสียงเพลงประกอบ

ปรับเสียง
สามารถปรับเสียงไดโดยกด F หรือ G ระหวางการดูภาพแบบ
เฟรมเดียวและภาพเคลื่อนไหว

00:00:02/00:00:14
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การดูภาพเคลื่อนไหว
เลือกภาพเคลื่อนไหวแลวกดปุม Q เพื่อแสดงเมนูดูภาพ เลือก
[ดูภาพเคลื่อนไหว] แลวกดปุม Q เพื่อเริ่มการดูภาพ กรอเดินหนา
และถอยหลังดวย H/I
กดปุม Q เพื่อหยุดพักการเลนไวชั่วคราว ขณะหยุดพักการเลน
ไวชั่วคราว ใช F เพื่อดูเฟรมแรกและ G เพื่อดูเฟรมสุดทาย ใช
HI หรือปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อดูเฟรมแีรกๆ และเฟรมทายๆ
กดปุม MENU เพื่อสิ้นสุดการเลน

ภาพเคลอ
่ื นไหว

ดภ
ู าพเคลอ
่ื นไหว

คำสง
่ั แบง
 ปน
ั
m
ลบ
กลบ
ั

ตง
้ั คา


สําหรับภาพเคลื่อนไหว 4 GB ขึ้นไป

3
ดูภาพ

สําหรับภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดไฟลเกิน 4 GB กด Q เพื่อแสดงเมนูตอไปนี้
[เลนตั้งแตเริ่มตน]: เลนภาพเคลื่อนไหวที่แยกเปนสวนไปตลอดจนจบ
[ดูภาพเคลื่อนไหว]: เลนไฟลแยกกัน
[ลบรายการ n]: ลบทุกสวนของภาพเคลื่อนไหวที่แยกเปนสวน
[ลบ]:
ลบไฟลแยกกัน
• ขอแนะนําใหใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ใหมาดวยเพื่อเปดดูภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร กอนจะ
เปดซอฟตแวรเปนครั้งแรก ใหเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรเสียกอน

การปองกันภาพ
ไอคอน 0 (ปองกัน)

ปองกันภาพจากการลบโดยไมไดตั้งใจ แสดงภาพที่ตองการปองกัน
แลวกด Q เพื่อแสดงเมนูดูภาพ เลือก [0] แลวกด Q จากนั้น
กด F หรือ G เพื่อปองกันภาพ ภาพที่ปองกันไวจะแสดงดวย
ไอคอน 0 (ปองกัน) กด F หรือ G เพื่อลบการปองกันออก
ทานยังสามารถปองกันภาพที่เลือกไวหลายภาพไดดวย
g "การเลือกภาพ ([0], [ลบภาพที่เลือก],
[เลือกคําสั่งแบงปน])" (หนา 84)

Wi-Fi

4:3

L N 100-0020

2016.01.01 12:30
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• การฟอรแมทการดจะลบทุกภาพออกแมวาภาพจะถูกปองกันเอาไวก็ตาม

การลบภาพ
แสดงภาพที่ตองการจะลบแลวกดปุม  เลือก [ใช] แลวกดปุม Q
ทานสามารถลบภาพไดโดยไมตองมีขั้นตอนการยืนยัน โดยเปลี่ยนการตั้งคาปุม g [ลบเร็ว]
(หนา 110)
ลบ

ใช่
ไมใช
่ ่
กลับ

ปุม 

ตั้งค่า

TH 83

การเลือกภาพ ([0], [ลบภาพที่เลือก], [เลือกคําสั่งแบงปน])
ทานสามารถเลือกหลายภาพสําหรับ [0], [ลบภาพที่เลือก] หรือ
[เลือกคําสั่งแบงปน] ได
กดปุม H ในหนาจอแสดงดัชนีภาพ (หนา 81) เพื่อเลือกภาพ
ไอคอน v จะปรากฏขึ้นบนภาพ กดปุม H อีกครั้งเพื่อยกเลิกภาพ
ที่เลือกไว
กด Q เพื่อแสดงเมนู จากนั้นเลือกจาก [0], [ลบภาพที่เลือก]
หรือ [เลือกคําสั่งแบงปน]

3

2016.01.01 12:30

21

การตั้งคาลําดับการโอนภาพ ([คําสั่งแบงปน])

ดูภาพ

ทานสามารถเลือกภาพที่ตองการถายโอนไปยังสมารทโฟนไดลวงหนา ทานยังสามารถเรียกดู
เฉพาะภาพที่รวมอยูในลําดับการแชร ขณะเปดดูภาพที่ตองการถายโอน กด Q เพื่อแสดงเมนู
ดูภาพ หลังเลือก [คําสั่งแบงปน] และกด Q แลว กด F หรือ G เพื่อตั้งคาลําดับการแชรภาพ
และแสดง h ยกเลิกลําดับการแชร์ไดโดยกด F หรือ G
ทานสามารถเลือกภาพที่ตองการถายโอนลวงหนา และตั้งคาลําัดับการแชรทั้งหมดไดพรอมกัน
g "การเลือกภาพ ([0], [ลบภาพที่เลือก], [เลือกคําสั่งแบงปน])" (หนา 84), "การถายโอน
ภาพไปยังสมารทโฟน" (หนา 132)
• ทานสามารถตั้งคาลําดับการแชรได 200 เฟรม
• ลําดับการแชรไมสามารถมีภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว Motion JPEG (H, I หรือ y)
รวมอยูได

การบันทึกเสียง
เพิ่มการบันทึกเสียง (นานสูงสุด 30 วินาที) ใหกับภาพถายปจจุบัน

1

แสดงภาพที่ตองการจะเพิ่มการบันทึกเสียงแลวกด Q

2

เลือก [R] แลวกด Q

3
4

เลือก [R เริ่ม] แลวกด Q เพื่อเริ่มบันทึก

JPEG
แก้ไข JPEG
เพิ่มใน My Clips
คำสั่งแบ่งปัน

• การบันทึกเสียงใชงานไมไดกับภาพที่ปองกันไว
• การบันทึกเสียงใชกับเมนูดูภาพไดดวย
• หากตองการออกโดยไมบันทึกเสียง เลือก [ไมใช]

R
หมุน

กลับ

กด Q เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
• ภาพที่มีการบันทึกเสียงจะมีไอคอน H กํากับไว
• หากตองการลบการบันทึกเสียง เลือก [ลบ] ในขั้นตอน 3

ไม่ใช่

R เริ่ม
ลบ

กลับ
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ตั้งค่า
R

ตั้งคา
่

การใชงานทัชสกรีน
ทานสามารถใชแผงควบคุมแบบทัชสกรีนเพื่อจัดการภาพถายได
 ดูภาพเต็มเฟรม
การดูภาพเพิ่มเติม
• เลื่อนนิ้วไปทางซายเพื่อดูเฟรมตอๆ ไป เลื่อนไปทางขวาเพื่อดู
เฟรมกอนหนา

3
ดูภาพ

แสดงภาพซูม
• สัมผัสที่หนาจอเบาๆ เพื่อแสดงแถบเลื่อนและ P
• เลื่อนแถบเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อซูมเขาหรือซูมออก
• ใชนิ้วเลื่อนหนาจอขณะซูมภาพเขา
• แตะ P เพื่อแสดงภาพแบบดัชนี
แตะ Q อีกครั้งเพื่อดูภาพบนปฏิทินและดูภาพ My Clips

 การดูภาพแบบดัชนี/My Clips/บนปฏิทิน
ไปหนาถัดไป/หนากอนหนา
• เลื่อนนิ้วขึ้นเพื่อดูหนาถัดไป เลื่อนนิ้วลงเพื่อดูหนากอนหนา
• ใช Q หรือ R เพื่อเลือกจํานวนภาพที่แสดง
• แตะ R หลายๆ ครั้งเพื่อกลับสูการดูภาพแบบเฟรมเดียว

S

การดูภาพ
• แตะที่ภาพเพื่อดูแบบเต็มเฟรม

การเลือกภาพและการปองกันภาพ
ในการดูภาพแบบเฟรมเดียว สัมผัสบนหนาจอเบาๆ เพื่อแสดงเมนูสัมผัส จากนั้นทานสามารถ
ใชงานกลองตามที่ตองการโดยสัมผัสที่ไอคอนในเมนูสัมผัส
H

เลือกภาพ ทานสามารถเลือกหลายภาพและลบภาพเปนกลุมได

h

สามารถตั้งคาภาพที่ทานตองการแชรดวยสมารทโฟนได
g "การตั้งคาลําดับการโอนภาพ ([คําสั่งแบงปน])" (หนา 84)

0

ปองกันภาพถาย

• อยาแตะหนาจอดวยเล็บหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ
• ถุงมือและแผนปดจอภาพอาจแทรกแซงการทํางานของทัชสกรีน
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4

ฟงกชั่นเมนู
การใชงานเมนูขั้นพื้นฐาน

เมนูประกอบดวยตัวเลือกการถายภาพและดูภาพที่ไมไดแสดงดวย Live Control และชวยใหทาน
กําหนดการตั้งคาของกลองเพื่อการใชงานที่งายขึ้น

4
ฟงกชั่นเมนู (การใชงานขั้นพื้นฐาน)

W

ขอกําหนดเบื้องตนและตัวเลือกการถายภาพขั้นพื้นฐาน

X

ตัวเลือกการถายภาพขั้นสูง

q

ตัวเลือกการดูภาพและปรับแตงภาพ

c

กําหนดคาการตั้งคากลอง (หนา 104)

d

การตั้งคากลอง (เชน วันที่และภาษา)

1

กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู
1

แถบ

2

คําแนะนําในการใชงาน
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กด Q เพื่อยืนยันการตั้งคา

กดปุม MENU เพื่อยอน
กลับไปหนึ่งหนาจอ

• คําแนะนําจะแสดงขึ้นประมาณ 2 วินาทีหลังจากที่เลือกตัวเลือก
• กดปุม INFO เพื่อดูหรือซอนคําแนะนํา

2
3

ใช FG เพื่อเลือกแถบแลวกด Q
เลือกรายการโดยใช FG แลวกด Q เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการที่เลือก
การตั้งคาปจจุบันจะแสดงขึ้น
ѯєьѬщѥҕ ѕѓѥё 2

ฟงกชั่น

1
2

дј Ѥэ

4
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# RC Mode
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# RC Mode

дј Ѥэ

ใช FG เพื่อเลื่อนแถบสีไปที่ตัวเลือกแลวกด Q เพื่อเลือก
• กดปุม MENU หลายๆ ครั้งเพื่อออกจากเมนู

• สําหรับการตั้งคาเริ่มตนของแตละตัวเลือก โปรดดูที่ "รายการเมนู" (หนา 158)
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การใชเมนูถายภาพ 1/เมนูถายภาพ 2
1
2
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Ѭ ѥѕѓѥё
1
ҕ
шкзҕ
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เมนูถายภาพ 1
W

шк
ҖѤ зҕѥ

เมนูถายภาพ 2
X

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

4

การฟอรแมทการด (ตั้งคาการด)
ตองฟอรแมทการดกับกลองนี้กอนใชงานครั้งแรกหรือหลังใชงานกับกลองหรือคอมพิวเตอร
เครื่องอื่น
ขอมูลทั้งหมดที่เก็บไวในการด รวมทั้งภาพที่ปองกันไว จะถูกลบออกขณะที่ฟอรแมทการด
เมื่อจะฟอรแมทการดที่ใชแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีภาพที่ทานตองการเก็บไวในการด
แลว g "การดที่ใชงานได" (หนา 144)

1
2

เลือก [ตั้งคาการด] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q

ตั้งค่าการ์ด

เลือก [ฟอรแมท] แลวกด Q

ลบทั้งหมด
ฟอรแมท
์

กลับ

3

ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

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

j
4:3
юѧ ч

ตั้งค่า

เลือก [ใช] แลวกด Q
• การฟอรแมทถูกดําเนินการ

การลบภาพทั้งหมด (ตั้งคาการด)
ภาพที่ถายทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง ภาพที่ปองกันจะไมถูกลบทิ้ง

1
2
3

เลือก [ตั้งคาการด] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q

ตั้งคาการด

เลือก [ลบทั้งหมด] แลวกด Q

ลบทั้งหมด
ฟอรแมท

เลือก [ใช] แลวกด Q
• ภาพทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง
กลับ

ตั้งคา
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การกลับสูการตั้งคาเริ่มตน (รีเซ็ต)
สามารถคืนคาตางๆ ของกลองกลับสูการตั้งคาเริ่มตนไดโดยงาย

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
88 TH

1
2

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

3

เลือก [ใช] แลวกด Q

เลือก [รีเซ็ต] แลวกด Q
• เลื่อนแถบสีไปที่ [Reset] แลวกด I เพื่อเลือกประเภท
การตั้งคาใหม หากตองการตั้งคาทุกอยางใหมทั้งหมด ยกเวน
เวลา วันที่ และอื่นๆ ใหเนนสีที่ [ทั้งหมด] แลวกด Q
g "รายการเมนู" (หนา 158)
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การบันทึกการตั้งคารายการโปรด (เลือกโหมดกําหนดเอง)
การแกไขการตั้งคากําหนดเอง
สามารถบันทึกการตั้งคากลองปจจุบันไปที่คลังการตั้งคาทั้งสี่ ("เลือกโหมดกําหนดเอง") สามารถเรียกใช
การตั้งคาที่บันทึกไวโดยการหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C1, C2, C3 หรือ C4

1
2
3

ปรับการตั้งคาเพื่อจัดเก็บ
เลือก [รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
เลือกปลายทางที่ตองการ ([โหมดกําหนดเอง C1]–[โหมดกําหนดเอง C4])
แลวกด Q
• เลือก [ตั้งคา] เพื่อบันทึกการตั้งคาปจจุบัน เขียนทับขอมูลการตั้งคาปจจุบันที่อยูในคลัง
• หากตองการยกเลิกการบันทึก ใหเลือก [รีเซ็ต]

4

เลือก [ตั้งคา] แลวกด Q
• สามารถบันทึกการตั้งคาไปที่ เลือกโหมดกําหนดเอง g "รายการเมนู" (หนา 158)

ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดถายภาพ)
ทานสามารถทําการปรับแยกสําหรับคอนทราสต ความคมชัด และตัวแปรอื่นๆ ในการตั้งคา
[โหมดถายภาพ] (หนา 64) ความเปลี่ยนแปลงในแตละโหมดภาพนิ่งจะถูกจัดเก็บ

1

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

1
2
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เลือกตัวเลือกดวย FG แลวกด Q

% เคล็ดลับ
• ทานสามารถลดจํานวนตัวเลือกโหมดภาพนิ่งที่แสดงในเมนูได
g [ตั้งคาโหมดภาพ] (หนา 107)

คุณภาพของภาพ (K)
เลือกคุณภาพของภาพ ทานสามารถเลือกคุณภาพของภาพแยกกันสําหรับภาพถายและภาพ
เคลื่อนไหว เปนเชนเดียวกันกับรายการ [K] ในแผงควบคุมพิเศษ LV g "การเลือกคุณภาพ
ของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง)" (หนา 59), "การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพ
ของภาพเคลื่อนไหว)" (หนา 60)
• ทานสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ JPEG และอัตราสวนการบีบอัดรวมกัน และ [X] และ [W] จํานวน
พิกเซล [K ตั้งคา], [นับพิกเซล] g "การรวมกันระหวางขนาดภาพเคลื่อนไหวและอัตราการบีบ
อัด" (หนา 126)
• ทานสามารถเปลี่ยนการรวมกันระหวางรูปแบบการบีบอัด/อัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหว เวลาบันทึก
คลิปภาพเคลื่อนไหว และเอฟเฟกตของการถายภาพเคลื่อนไหวชา/เร็วได
g "การตั้งคารายละเอียดภาพเคลื่อนไหว" (หนา 112)

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

• กด I เพื่อดูรายละเอียดตัวเลือกที่ไฮไลทไว ไมสามารถใชงานรายละเอียดสําหรับตัวเลือกบางชนิด
• การเปลี่ยนแปลงคอนทราสตไมมีผลที่การตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก [ปกติ]
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ดิจิตอล ซูม (ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร)
เทเลคอนเวอรเตอรดิจิตอลใชสําหรับการซูมไกลกวาอัตราซูมปจจุบัน กลองจะบันทึกการครอบตัด
ตรงกึ่งกลาง การซูมเพิ่มขึ้นประมาณ 2×

1
2

4

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

• ดิจิตอล ซูมใชงานไมไดกับถายภาพซอน, ในโหมด PHOTO STORY หรือเมื่อเลือก T, s, f,
w หรือ m ในโหมด Scene
• ฟงกชั่นนี้ใชงานไมไดเมื่อ [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว] อยูที่ [เปด] ในโหมด n
• เมื่อแสดงภาพ RAW บริเวณที่มองเห็นไดในจอภาพจะระบุดวยกรอบ
• เปา AF จะลดลง

ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

การตั้งคาระบบตั้งเวลาถายถาพ (j/Y)
ทานสามารถปรับแตงการทํางานของระบบตั้งเวลาถายภาพได

1

เลือก [j/Y/i] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
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เลือก [j/Y] แลวกด I
เลือก [YC] (กําหนดเอง) แลวกด I
ใช FG เพื่อเลือกรายการแลวกด I
• ใช FG เพื่อเลือกการตั้งคาแลวกด Q

เฟรม
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ѯєьѬщѥҕ ѕѓѥё1
1

กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถาย

Y ตั้งเวลาถาย

กําหนดระยะเวลาหลังกดปุมชัตเตอรจนกระทั่งถายภาพ

ชวงเวลา

กําหนดชวงเวลาถายภาพของเฟรมที่สองและเฟรมตอๆ มา

ออโตโฟกัสทุกเฟรม

กําหนดวาจะโฟกัสอัตโนมัติกอนถายภาพแบบตั้งเวลาหรือไม

j
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การถายภาพอัตโนมัติดวยชวงเวลาคงที่ (i การถายภาพแบบ
Time Lapse)
ทานสามารถตั้งคาใหกลองถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่กําหนดไว นอกจากนี้ ยังสามารถ
บันทึกเฟรมที่ถายหลายๆ เฟรมเปนภาพเคลื่อนไหวชุดเดียวไดดวย การตั้งคานี้ใชงานไดในโหมด
P, A, S และ M เทานั้น

1

เลือก [j/Y/i] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q
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เลือก [การตั้งคาคั่นเวลา/ระยะเวลา] แลวกด I
เลือก [เปด] แลวกด I และทําการตั้งคาดังตอไปนี้

เฟรม

กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถาย

เวลารอเริ่มตน

กําหนดระยะเวลารอกอนที่จะเริ่มถายภาพ

ชวงเวลา

กําหนดชวงเวลาระหวางการถายแตละภาพกอนเริ่มถายภาพ

ภาพเคลื่อนไหวแบบ
คั่นเวลา

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

ตั้งคาภาพยนตร

[รายละเอียดภาพเคลื่อนไหว]: เลือกขนาดสําหรับภาพเคลื่อนไหวแบบ
คั่นเวลา
[จํานวนเฟรม]: เลือกอัตราเกรมสําหรับภาพเคลื่อนไหวแบบคั่นเวลา

4

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

2
3

j
4:3
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ถายภาพ

• กลองจะถายภาพแมเมื่อภาพไมอยูในโฟกัสหลังการโฟกัสอัตโนมัติ หากทานตองการแกไขตําแหนง
โฟกัส ใหถายภาพในโหมด MF
• [ดูภาพบันทึก] ทํางานเปนเวลา 0.5 วินาที
• หากระยะเวลากอนถายภาพหรือชวงเวลาถายภาพ อยางใดอยางหนึ่ง ถูกตั้งไวที่ 1 นาที 31 วินาทีขึ้น
ไป จอภาพและตัวกลองจะปดสวิตชการทํางานหลังจากผานไป 1 นาที กลองจะเปดสวิตชการทํางาน
โดยอัตโนมัติอีกครั้ง 10 วินาทีกอนถายภาพ หากจอภาพดับลง ใหกดปุมชัตเตอร เพื่อเปดจอภาพ
อีกครั้ง
• หากตั้งโหมด AF อยู [C-AF] หรือ [C-AF+TR] การโฟกัสจะเปลี่ยนเปน [S-AF] โดยอัตโนมัติ
• ระบบสัมผัสถูกปดใชงานระหวางการถายภาพแบบ Time Lapse
• ใชงานไมไดกับการถายภาพ HDR
• ไมสามารถรวมการถายภาพแบบ Time Lapse เขากับการถายครอม, การถายภาพซอน และการ
ถายภาพโดยเปดหนากลองนาน, กําหนดเวลา หรือคอมโพสิตได
• แฟลชจะไมทํางานหากระยะเวลาชารจแฟลชนานกวาชวงเวลาระหวางการถายภาพแตละภาพ
• หากกลองปดสวิตชการทํางานอัตโนมัติในชวงเวลาระหวางการถายภาพแตละภาพ กลองจะเปดสวิตช
ตัวเองกอนที่จะถายภาพตอไป
• หากภาพนิ่งภาพใดไมไดรับการบันทึกอยางถูกตอง จะไมมีการสรางภาพเคลื่อนไหว Time Lapse ขึ้น
• หากพื้นที่ในการดมีไมเพียงพอ ภาพเคลื่อนไหว Time Lapse จะไมไดรับการบันทึกไว
• สัญญาณขาออก HDMI ไมสามารถใชงานไดกับภาพเคลื่อนไหวถายดวยขนาด [4K] ใหเลือก
[ตั้งคาภาพยนตร] > [รายละเอียดภาพเคลื่อนไหว]
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• การถายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิกหากมีการใชงานปุมใดปุมหนึ่งดังตอไปนี้ ปุมหมุน
ปรับโหมด ปุม MENU ปุม q ปุมปลดเลนส หรือเชื่อมตอสาย USB
• หากทานปดสวิตชกลอง การถายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิก
• หากแบตเตอรี่มีประจุเหลืออยูไมเพียงพอ การถายภาพอาจยุติลงกลางคัน ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ได
รับการชารจมาเปนอยางดีแลวกอนเริ่มถายภาพ
• ขึ้นอยูกับระบบของคุณ คุณอาจไมสามารถรับชมภาพเคลื่อนไหว [4K] บนคอมพิวเตอรของคุณได
ขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดที่เว็บไซตของ OLYMPUS

การถายภาพตอเนื่องเปนชุดดวยการตั้งคาที่ตางกัน (ถายครอม)

4

"ถายครอม" หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอัตโนมัติในระหวางการถายภาพตอเนื่องเปนชุด
หรือลําดับภาพตอเนื่องเพื่อ "ครอม" คาปจจุบัน ทานสามารถจัดเก็บการตั้งคาถายครอมและปด
การถายครอม

ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

1

เลือก [ถายครอม] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q
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หลังเลือก [เปด] กด I แลวเลือกประเภทการถายครอม
• ในขณะที่เลือกการถายครอม t จะแสดงขึ้นในจอภาพ

щҕѥѕзіҕѠє
AE BKT
WB BKT
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT
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กด I เลือกการตั้งคาสําหรับตัวแปรอยางเชน จํานวนภาพที่ถาย แลวกดปุม Q
• กดปุม Q คางไวจนกระทั่งทานกลับมาที่จอภาพในขั้นตอนที่ 1
• หากทานเลือก [ปด] ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งคาถายครอมจะถูกบันทึกไวและทานสามารถถายภาพ
ไดตามปกติ

• ใชงานไมไดในขณะถายภาพ HDR
• ใชงานไมไดขณะที่ถายภาพแบบ Time Lapse
• ทานไมสามารถถายภาพระหวางการถายครอมหากมีเนื้อที่วางในการดหนวยความจําไมเพียงพอ
สําหรับจํานวนเฟรมที่เลือก
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AE BKT (ถายครอม AE)
กลองจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงของแตละภาพที่ถาย สามารถเลือกจํานวนการปรับเปลี่ยนไดจาก 0.3 EV,
0.7 EV หรือ 1.0 EV ในโหมดถายภาพแบบเฟรมเดียว กลองจะถายหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมชัตเตอรลง
จนสุด ขณะที่ในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายภาพตอไปเรื่อยๆ ตามลําดับขณะที่กดปุมชัตเตอรลง
จนสุด: ไมมีการเปลี่ยน ลบ บวก จํานวนภาพที่ถาย: 2, 3, 5, หรือ 7
• ไฟแสดงสถานะ t จะเปลี่ยนเปนสีเขียวระหวางการถายครอม
• กลองปรับเปลี่ยนระดับแสงโดยเปลี่ยนคาเปดหนากลองและความเร็ว
ชัตเตอร (โหมด P) ความเร็วชัตเตอร (โหมด A และ M) หรือคา
เปดหนากลอง (โหมด S) ถาเลือก [ทั้งหมด] สําหรับ
[ISO อัตโนมัติ] ในโหมด M และ เลือก [AUTO] สําหรับ [ISO]
อยางไรก็ตาม กลองจะปรับแตงคาแสงตามคาความไวแสง ISO
• กลองถายครอมคาที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับการชดเชยแสง
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจะเปลี่ยนแปลงตามคาที่เลือกไว
สําหรับ [ระดับคา EV] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)
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• สมดุลแสงขาวอาจแตกตางกัน 2, 4 หรือ 6 สเต็ปในแตละแกน
A – B (สีเหลืองอําพัน – สีฟา) และ G – M (สีเขียว – สีมวงแดง)
• กลองถายครอมคาที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับการชดเชยสมดุล
แสงขาว

WB BKT

A-B

G-M

3f 4 еѤѸь

3f 4 еѤѸь
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FL BKT (ถายครอม FL)
กลองจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงแฟลชในภาพสามภาพที่ถาย (ไมมีการเปลี่ยนในภาพแรก เปนลบในภาพ
ที่สอง และเปนบวกในภาพที่สาม) ในการถายภาพแบบเฟรมเดียว กลองจะถายหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุม
ชัตเตอร ในการถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายทุกภาพขณะที่กดปุมชัตเตอร
• ไฟแสดงสถานะ t จะเปลี่ยนเปนสีเขียวระหวางการถายครอม
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจะเปลี่ยนแปลงตามคาที่เลือกไว
สําหรับ [ระดับคา EV] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)

ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

WB BKT (ถายครอม WB)
กลองจะสรางภาพสามภาพที่มีสมดุลแสงขาวตางกันโดยอัตโนมัติ (ปรับตามทิศทางสีที่ระบุ) จากภาพที่
ถายครั้งเดียว โดยเริ่มจากคาสมดุลแสงขาวที่เลือกไวในปจจุบัน ถายครอม WB ใชงานไดในโหมด P,
A, S และ M

4
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ISO BKT (ถายครอม ISO)
กลองจะเปลี่ยนแปลงความไวแสงในภาพสามภาพที่ถายขณะกําหนดความเร็วชัตเตอรและคาเปด
หนากลองคงที่ สามารถเลือกจํานวนการปรับเปลี่ยนไดจาก 0.3 EV, 0.7 EV หรือ 1.0 EV แตละครั้งที่
กดปุมชัตเตอร กลองจะถายสามภาพดวยความไวแสงที่ตั้งคาไว (หรือใชการตั้งคาความไวแสงที่ดีที่สุด
หากเลือกความไวแสงอัตโนมัติ) เมื่อถายภาพแรก การเปลี่ยนแปลงเปนลบในภาพที่สอง และการ
เปลี่ยนแปลงเปนบวกในภาพที่สาม
• ขนาดการเพิ่มขึ้นของการถายครอมจะไมเปลี่ยนแปลงตามคาที่เลือก
ไวสําหรับ [ระดับ ISO] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)
• กลองจะถายครอมโดยไมคํานึงถึงขีดจํากัดบนที่ตั้งคาไวดวย
[ISO-Auto Set] g "การใชงานเมนูกําหนดเอง" (หนา 104)
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ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

ART BKT (ถายครอม ART)
แตละครั้งที่ลั่นชัตเตอร กลองจะบันทึกภาพหลายภาพ โดยแตละภาพ
จะมีการตั้งคาอารทฟลเตอรตางกัน ทานสามารถเปดหรือปดถายครอม
อารทฟลเตอรแยกกันสําหรับโหมดภาพแตละโหมด
• การบันทึกอาจใชเวลาครูหนึ่ง
• ART BKT ไมสามารถใชรวมกับ WB BKT หรือ ISO BKT

ART BKT
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Focus BKT (การถายภาพแบบครอมโฟกัส)

ถายภาพชุดดวยตําแหนงโฟกัสที่ตางกัน โฟกัสเคลื่อนยาย
ไปไกลขึ้นอยางตอเนื่องจากตําแหนงเริ่มตนโฟกัส เลือกจํานวน
ของภาพถายโดยใช [กําหนดจํานวนภาพ] และปรับเปลี่ยนระยะ
โฟกัสโดยใช [กําหนดสวนตางโฟกัส] เลือกคาที่นอยกวาสําหรับ
[กําหนดสวนตางโฟกัส] เพื่อเปลี่ยนระยะโฟกัสใหแคบลง
เมื่อคาเยอะขึ้นจะทําใหกวางขึ้นเชนกัน ถาคุณกําลังใชแฟลชที่
ไมไดมากับชุดแฟลชที่กําหนดให คุณสามารถระบุเวลาที่ใชในการ
ชารจโดยการใชตัวเลือก [#เวลาชารจ]
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดและปลอยทันที การถายภาพจะดําเนิน
ตอไปจนกระทั่งจํานวนของภาพที่เลือกไวไดถายครบแลว
หรือจนกวาจะกดปุมชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง
• โฟกัสการถายภาพคริอมอัตโนมัติจะใชงานไมไดกับเลนสมาตรฐาน
ที่มีขนาด 4 : 3
• โฟกัสการถายภาพคริอมอัตโนมัติสิ้นสุดลง หากซูมหรือโฟกัส
ไดรับการปรับในชวงที่ทําการถายภาพ
• การถายภาพสิ้นสุดลงเมื่อโฟกัสไปถึงจุดอนันต
• จะถายภาพดวยโฟกัสการถายภาพครอมอัตโนมัติในโหมดไรเสียง
• ความเร็วซิงคของแฟลชสําหรับโฟกัสการถายภาพครอมอัตโนมัติ
จะอยูในลิมิต 1/20 วินาที หรือชากวา
• สําหรับการใชแฟลช ใหเลือก [อนุญาต] สําหรับ [การตั้งคาโหมด
ไมมีเสียง[♥]] > [โหมดแฟลช]
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การถายภาพ HDR (ชวงไดนามิกสูง)
กลองจะถายภาพหลายภาพ และนําภาพเหลานั้นมารวมกันโดยอัตโนมัติใหเปนภาพ HDR
นอกจากนี้ ทานยังสามารถถายภาพหลายภาพ และใชการถายภาพ HDR บนคอมพิวเตอรได
(การถายภาพครอม HDR) การชดเชยแสงสามารถเลือกไดระหวาง [HDR1] และ [HDR2] ใน
โหมด P, A และ S ในโหมด M สามารถปรับระดับแสงสําหรับการถายภาพ HDR ไดตาม
ตองการ

1

เลือก [HDR] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q

ѯєьѬщѥҕ ѕѓѥё 2
1
2

щҕѥѕзіҕѠє
HDR
нчѯнѕѰѝкўјѥѕзҕѥ
нчѯнѕзѨѕѝ
ҙ ѱшь
ѷ Ѥ >i@ѯкѨѕэ>j]
юҖѠкд Ѥьдѥіѝь
щҕѥѕѓѥёзњѥєјѣѯѠѨѕчѝѬк
# RC Mode

дј Ѥэ

юѧ ч

เลือกชนิดการถายภาพ HDR แลวกดปุม Q

HDR1
HDR2
3F 2.0EV
5F 2.0EV
7F 2.0EV

กลองจะถายสี่ภาพ แตละภาพมีระดับแสงแตกตางกัน และภาพถายเหลานี้จะ
ถูกนํามารวมกันเปนภาพ HDR ภาพเดียวในกลอง
HDR2 จะใหภาพที่นาประทับใจกวา HDR1 ความไวแสง ISO กําหนดไวที่ 200
นอกจากนี้ ความเร็วชัตเตอรชาสุดที่ใชไดคือ 1 วินาที และเปดรับแสงไดนาน
สุดคือ 4 วินาที
กลองจะทําการถายภาพครอม HDR เลือกจํานวนภาพและความแตกตางของ
ระดับแสง
ไมมีการประมวลผลการถายภาพ HDR

3F 3.0EV
5F 3.0EV

3

4
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ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

2
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ถายภาพ
• เมื่อทานกดปุมชัตเตอร กลองจะถายภาพตามจํานวนภาพที่กําหนดไวโดยอัตโนมัติ

• ถาทานถายภาพดวยความเร็วชัตเตอรที่ชาลง อาจมีจุดรบกวนที่สามารถสังเกตไดมากขึ้น
• ยึดกลองกับขาตั้งกลองหรือวัตถุอื่นที่มีความมั่นคง แลวถายภาพ
• ภาพถายที่แสดงในจอภาพหรือในชองมองภาพในขณะถายภาพจะแตกตางจากภาพถายที่ผานการ
ประมวลผลเปนแบบ HDR
• ในกรณีของ [HDR1] และ [HDR2] ภาพถายที่ผานการประมวลผลเปนแบบ HDR จะไดรับการ
บันทึกเปนไฟล JPEG เมื่อตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพไวที่ [RAW] ภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ
RAW+JPEG ภาพถายเพียงภาพเดียวที่บันทึกเปน RAW คือภาพที่มีระดับแสงเหมาะสม
• ถาตั้งคาไวที่ [HDR1]/[HDR2] โหมดภาพนิ่งจะถูกกําหนดไวที่ [Natural] และการตั้งคาสีจะถูก
กําหนดไวที่ [sRGB] [AF ตลอดเวลา] จะไมทํางาน
• ไมสามารถใชการถายภาพโดยใชแฟลช การถายภาพครอม การถายภาพซอนและการถายภาพแบบ
Time Lapse พรอมกันกับการถายภาพ HDR ได
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การบันทึกภาพซอนในภาพเดียว (ถายภาพซอน)
บันทึกภาพซอนในภาพเดียว โดยใชตัวเลือกปจจุบันที่เลือกสําหรับคุณภาพของภาพ

1
2

เลือก [ชดเชยแสงหลายคา] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q
ปรับการตั้งคา

เฟรม

เลือก [2 เฟรม]

คาอัตโนมัติ

เมื่อตั้งไวที่ [เปด] ความสวางของแตละเฟรมจะ
ถูกตั้งไวที่ 1/2 และภาพจะถูกซอน เมื่อตั้งไวที่
[ปด] ภาพจะถูกซอนดวยความสวางดั้งเดิมของ
แตละเฟรม

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

ภาพซอน

เมื่อตั้งไวที่ [เปด] จะสามารถซอนภาพ RAW ที่
บันทึกในการดดวยการถายภาพซอนและจัดเก็บ
เปนภาพแยกตางหาก จํานวนภาพที่ถายคือ
หนึ่งภาพ

ชดเชยแสงหลายค่า
เฟรม
ค่าอัตโนมัติ
ภาพซ้อน

ปิ ด
ปิ ด
ปิ ด

ตั้งคา
่

กลับ

ISO

400

• a จะแสดงขึ้นในจอภาพขณะที่ถายภาพซอนยังมีผลอยู
P

3

250 F5.6

0.0

01:02:03

ถายภาพ
• a แสดงขึ้นเปนสีเขียวขณะที่การถายภาพเริ่มขึ้น
• กด  เพื่อลบภาพสุดทายที่ถาย
• ภาพกอนหนาจะถูกวางซอนบนมุมมองผานเลนสเพื่อเปนตัวชี้นําสําหรับการวางเฟรมภาพถาย
ตอไป

• กลองจะไมเขาสูโหมดหลับขณะที่ถายภาพซอนยังคงมีผลอยู
• ภาพที่ถายดวยกลองอื่นไมสามารถรวมอยูในถายภาพซอนได
• เมื่อตั้ง [ภาพซอน] ไวที่ [เปด] ภาพที่แสดงขึ้นเมื่อภาพ RAW ถูกเลือกจะถูกสรางขึ้นดวยการตั้งคา
ขณะถายภาพ
• หากตองการตั้งคาฟงกชั่นถายภาพ ใหยกเลิกการถายภาพซอนกอน ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถ
ตั้งคาได
• การถายภาพซอนจะถูกยกเลิกจากภาพแรกโดยอัตโนมัติในสถานการณตอไปนี้
เมื่อปดสวิตชกลอง/เมื่อกดปุม q/เมื่อกดปุม MENU/เมื่อตั้งโหมดถายภาพไวที่โหมดอื่น
นอกเหนือจาก P, A, S, M/แบตเตอรี่หมด/เมื่อเชื่อมตอสายใดๆ กับกลอง
• เมื่อเลือกภาพ RAW ดวย [ภาพซอน] ภาพ JPEG สําหรับภาพที่บันทึกเปน RAW+JPEG จะแสดงขึ้น
• เมื่อถายภาพซอนโดยใชถายภาพครอม กลองจะใหความสําคัญกับการถายภาพซอน ขณะที่กําลัง
จัดเก็บภาพซอน การถายภาพซอนจะถูกตั้งคาใหมเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

% เคล็ดลับ
• หากตองการซอนภาพตั้งแต 3 เฟรมขึ้นไป เลือก RAW สําหรับ [K] และใชตัวเลือก [ภาพซอน]
เพื่อทําการถายภาพซอนซํ้าๆ กัน
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซอนภาพ RAW: g "การซอนภาพ" (หนา 102)

96 TH

38

การแกไขรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูในภาพและควบคุมทัศนมิติ หรือ
perspective (ชดเชยคียสโตน)
ใชการแกไขรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูในภาพ สําหรับภาพถายของตึกสูงจากดานลาง หรือแกไข
ผลของทัศนมิติ (Perspective) ที่เกินจริง การตั้งคานี้ใชงานไดในโหมด P, A, S และ M เทานั้น

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

2

ปรับเอฟเฟกตในการแสดงผลและใสกรอบใหภาพ

3

ถายภาพ

•
•
•
•

18 mm

ใหปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังสําหรับการแกไขคียสโตน
ใช FGHI เพื่อเลือกพื้นที่ที่บันทึก
กดปุม Q คางไว เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร และตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ ขณะที่การชดเชยคียสโตน
กําลังสงผลอยู ดวยการกดปุม INFO เพื่อดูการแสดงผลที่ไมเกี่ยวของกับการปรับคาทดแทน
คียสโตน ในการกลับสูชดเชยคียสโตน ใหกดปุม INFO กระทั่งการปรับชดเชยคียสโตนปรากฏ

• ในการสิ้นสุดชดเชยคียสโตน ใหเลือก [Off] สําหรับ [Keystone Comp.] ใน X เมนูถายภาพ 2

• เมื่อไดกําหนด [D (ชดเชยคียสโตน)] (หนา 75) ใหกับปุมโดยใช [Button Function] กดปุมที่
เลือกคางไวเพื่อสิ้นสุดการแกไขคียสโตน
• ภาพจะบันทึกเปนรูปแบบ RAW + JPEG เมื่อเลือก [RAW] สําหรับคุณภาพของภาพ
• ผลลัพธอาจไมไดตามที่ตองการกับเลนสเสริม
• บางตําแหนง AF อาจอยูน
 อกพืน
้ ทีแ
่ สดงผล ขึน
้ อยูก
 บ
ั จํานวนของการแกไข ไอคอน (g, h, i หรือ j)
จะแสดงเมือ
่ กลองโฟกัสไปทีต
่ าํ แหนง AF นอกพืน
้ ทีแ
่ สดงผล
• ระหวางการถายภาพการปรับดิจิตอลจะไมสามารถใชงานสิ่งตอไปนี้ได:
การถายภาพโดยเปดหนากลองนาน กําหนดเวลา หรือคอมโพสิท/การถายภาพตอเนื่อง/การถาย
ภาพครอม/HDR/ถายภาพซอน/ ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร/ภาพเคลื่อนไหว/โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
[C-AF] และ [C-AF+TR]/AF ตลอดเวลา/[e-Portrait] และโหมดภาพ ART/ตั้งเวลาถายแบบ
กําหนดเอง/พีคกิ้ง/ถายภาพความละเอียดสูง
• ถาหากเลือกระยะโฟกัสสําหรับ [ปองกันภาพสั่น] หรือคุณกําลังใชเลนสที่มีขอมูลเลนสพรอม จะมีการ
ปรับแตงแกไขทันที เวนแต เมื่อใชเลนสของระบบ Micro Four Thirds หรือ Four Thirds ใหเลือก
ความยาวโฟกัสโดยใชตัวเลือก [Image Stabilizer] (หนา 55) option

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

1
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การตั้งคาการถายภาพแบบปองกันการสั่น/ไรเสียง (ปองกันการสั่นz/
เงียบ[♥])
การตั้งคาการถายภาพแบบปองกันการสั่น/ไรเสียงไว ชวยใหทานสามารถเลือกการถายภาพแบบ
ปองกันการสั่นหรือแบบไรเสียงเมื่อใชการถายภาพตอเนื่องหรือตั้งเวลา (หนา 56)

1
2

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

ปองกันการสั่นz

กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพดวยโหมดปองกันการสั่น เมื่อกําหนดชวงเวลานี้ไว รายการจะถูก
ทําเครื่องหมาย z ในโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการ
ถายภาพแบบปองกันการสั่น ใหตั้งคาไปที่ [ปด] ใชโหมดนี้เพื่อยับยั้งการ
สั่นเล็กนอยที่เกิดจากการทํางานของชัตเตอร โหมดปองกันการสั่นใชงาน
ไดทั้งในโหมดถายภาพตอเนื่อง (หนา 56) และถายภาพดวยระบบตั้งเวลา
(หนา 56)

เงียบ[♥]

กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพดวยโหมดไรเสียง เมื่อกําหนดชวงเวลานี้ไว รายการจะถูกทํา
เครื่องหมาย ♥ ในโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการถายภาพ
ไรเสียง ใหตั้งคาไปที่ [ปด]

ลดเสียง[♥]

ตั้งไปที่ [AUTO] เพื่อลดเสียงในการถายภาพโดยเปดรับแสงนานเมื่อใช
โหมดถายภาพไรเสียง ในระหวางการลดเสียงรบกวน อาจไดยินเสียงการ
ทํางานของชัตเตอร

การตั้งคา
โหมดไมมีเสียง[♥]

เลือก [อนุญาต] หรือ [ไมอนุญาต] สําหรับแตละ [8], [AF แสงไฟ]
และ [โหมดแฟลช]

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)
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การตั้งคาถายภาพความละเอียดสูง (ถายภาพความละเอียดสูง)
เมื่อตั้งคาถายภาพความละเอียดสูง รายการจะถูกทําเครื่องหมาย h ในโหมดถายภาพตอเนื่อง/
ตั้งเวลา (หนา 56)

1
2

เลือก [ถายภาพความละเอียดสูง] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q
เลือกรายการที่ทานตองการตั้งคา

ถายภาพความละเอียด
สูง

กําหนดชวงเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรจนสุดและการลั่นชัตเตอรเมื่อ
ถายภาพดวยโหมดความละเอียดสูง เมื่อกําหนดชวงเวลานี้ไว h จะ
แสดงในโหมดถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา เมื่อไมใชการถายภาพ
ความละเอียดสูง ใหตั้งคาไปที่ [ปด]

#เวลาชารจ

กําหนดเวลารอใหแฟลชเสร็จสิ้นการชารจเมื่อใชแฟลชอื่นที่ไมใชแฟลช
เฉพาะที่ใหมาดวย

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

ฟงกชั่นเมนู (เมนูถายภาพ)

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

4
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การใชเมนูแสดงภาพ
เมนูดูภาพ
m (หนา 82)

เมนูแสดงภาพ

R (หนา 100)

1

แกไข (หนา 100)

2

คําสั่งพิมพ (หนา 141)

m
R
แก้ไข
คำสั่งพิมพ์
ลบคาปองกัน
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน

เปิด

ลบคาปองกัน (หนา 102)
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน (หนา 131)

กลับ

ตั้งคา
่

4
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การหมุนภาพที่แสดงบนจอ (R)
เมื่อตั้งคาไวที่ [เปด] ภาพที่ถายในแนวตั้งจะหมุนมาแสดงในแนวตั้งเองโดยอัตโนมัติ

การแกไขภาพนิ่ง
สามารถแกไขภาพที่บันทึกไวและจัดเก็บเปนภาพใหม

1
2
3

เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q

4

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

ใช FG เพื่อเลือก [เลือกภาพ] แลวกด Q
ใช HI เพื่อเลือกภาพที่จะแกไขแลวกด Q
• [แกไขภาพ RAW] จะแสดงขึ้นหากภาพเปนภาพ RAW และ [แกไข JPEG] หากเปนภาพ JPEG
หากภาพบันทึกดวยรูปแบบ RAW+JPEG ทั้ง [แกไขภาพ RAW] และ [แกไข JPEG] จะแสดง
ขึ้น เลือกเมนูสําหรับภาพที่จะแกไข

สรางสําเนา JPEG ของภาพ RAW ที่แกไขตามการตั้งคา
ปจจุบัน
แกไขภาพ
RAW

100 TH

กําหนดเอง1

สําเนา JPEG ถูกประมวลผลโดยใชการตั้งคาปจจุบันของกลอง
ปรับการตั้งคากลองกอนเลือกตัวเลือกนี้

กําหนดเอง2

สามารถทําการแกไขขณะเปลี่ยนการตั้งคาบนจอภาพ ทาน
สามารถจัดเก็บการตั้งคาที่ใช

ART BKT

ภาพจะถูกแกไขโดยใชการตั้งคาสําหรับฟลเตอรศิลปะที่เลือก

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

O

แกไข JPEG

ตั้งคา

5

เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา กด Q

6

เลือก [ใช] แลวกด Q

• การตั้งคาจะถูกนําไปใชกับภาพ

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

• ภาพที่แกไขจะถูกจัดเก็บไวในการด

• ภาพ 3D ภาพเคลื่อนไหว และไฟลที่จัดเก็บไวชั่วคราวสําหรับ PHOTO STORY ไมสามารถแกไขได
• การแกไขตาแดงอาจไมไดผลกับบางภาพ
• การแกไขภาพ JPEG ไมสามารถทําไดในกรณีตอไปนี้
เมื่อประมวลผลภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อมีที่วางในการดหนวยความจําไมเพียงพอ เมื่อบันทึก
ภาพดวยกลองอื่น
• ขณะทําการเปลี่ยนขนาด ([Q]) ภาพ ทานไมสามารถเลือกจํานวนพิกเซลสูงกวาจํานวนพิกเซลเมื่อ
บันทึกภาพไวแตแรก
• [P] และ [มุมภาพ] สามารถใชเพื่อแกไขภาพที่มีสัดสวน 4:3 (มาตรฐาน) เทานั้น
• เมื่อเลือก [ART] สําหรับโหมดถายภาพ จะล็อค [พื้นที่สี] ไวที่ [sRGB]
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การซอนภาพ
ภาพ RAW ถายดวยกลองสามารถซอนไดสูงสุด 3 เฟรมและจัดเก็บเปนภาพแยกตางหาก
ภาพจะถูกจัดเก็บไวโดยมีการตั้งโหมดบันทึกไวขณะที่จัดเก็บภาพ (หากเลือก [RAW] ไว สําเนาภาพจะ
ถูกจัดเก็บในรูปแบบ [YN+RAW])

1
2
3
4

เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q
ใช FG เพื่อเลือก [ภาพซอน] แลวกด Q
เลือกจํานวนภาพในการซอนแลวกด Q
ใช FGHI เพื่อเลือกภาพ RAW ที่จะใชในการซอน
ภาพ

ภาพซอน
RAW

• เมื่อเลือกภาพตามจํานวนที่ระบุในขั้นตอน 3 ภาพซอนจะแสดง
ขึ้น

4

RAW

RAW

RAW

RAW

RAW

RAW

ฟงกชั่นเมนู (เมนูดูภาพ)

ตั้งค่า

กลับ

5

ปรับอัตราการขยาย

ภาพซอน

• ใช HI เพื่อเลือกภาพและใช FG เพื่อปรับอัตราการขยาย
• สามารถปรับอัตราการขยายในชวงตั้งแต 0.1 – 2.0 ตรวจสอบ
ผลลัพธบนจอภาพ
×0.3
กลับ

6

×1.5

×0.5
ตั้งค่า

กด Q กลองโตตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก [ใช] แลวกด Q

% เคล็ดลับ
• หากตองการซอนภาพ 4 เฟรมขึ้นไป ใหจัดเก็บภาพซอนเปนไฟล RAW แลใช [ภาพซอน] ซํ้าๆ กัน
การบันทึกเสียง
เพิ่มการบันทึกเสียง (นานสูงสุด 30 วินาที) ใหกับภาพถายปจจุบัน
นี่เปนฟงกชั่นเดียวกันกับ [R] ในระหวางการดูภาพ (หนา 84)

การยกเลิกการปองกันภาพทั้งหมด
ฟงกชั่นนี้ชวยใหทานยกเลิกการปองกันหลายๆ ภาพในคราวเดียวกัน

1
2

102 TH

เลือก [ลบคาปองกัน] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q
เลือก [ใช] แลวกด Q

การใชเมนูตั้งคา
ใชเมนูตั้งคา d เพื่อตั้งคาฟงกชั่นพื้นฐานของกลอง

ѯєьѬшкз
Ѥҟ ҕѥ
1
2

X
W

--.--.-- --:-ѳъѕ
j±0 k±0
0.5њѧьѥъѨ

чѬѓѥёэ Ѥьъѩд
дѥішкз
Ѥҟ ҕѥ Wi-Fi
c ѯєьѬѰѝчкѓѥё
ѯђіѧєѰњіҙ

шкз
Ѥҟ ҕѥ

дј Ѥэ

ตัวเลือก

g

ตั้งนาฬกาของกลอง

18

W (เปลี่ยน ทานสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชสําหรับการแสดงผลบนหนาจอและขอความ
ภาษาที่แสดง) ผิดพลาดจากภาษาอังกฤษเปนภาษาอื่น
i (ปรับ
ความสวาง
หนาจอ)

ดูภาพบันทึก

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

j
-2

—

k
+1

—
Vivid
กลับ

Natural
ตั้งค่า

เลือกวาจะแสดงภาพทันทีหลังถายภาพหรือไมและแสดงนานเทาใด ตัวเลือก
นี้มีประโยชนสําหรับการตรวจสอบภาพที่เพิ่งถายไปอยางคราวๆ เมื่อกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งขณะตรวจสอบภาพ ทานจะสามารถกลับสูการถายภาพ
ไดทันที
[0.3วินาที] – [20วินาที]: เลือกจํานวนวินาทีที่จะแสดงแตละภาพ
[ปด]: ภาพที่บันทึกไปยังการดจะไมแสดงบนหนาจอ
[AUTOq]: แสดงภาพที่กําลังบันทึก แลวสลับเปนโหมดดูภาพ ตัวเลือกนี้มี
ประโยชนสําหรับการลบภาพหลังจากที่ตรวจสอบแลว

การตั้งคา
Wi-Fi

ตั้งคากลองใหเชื่อมตอกับสมารทโฟนดวยการเชื่อมตอ LAN ไรสาย โดยใช
ฟงกชั่นไรสายในกลอง

c เมนู
แสดงภาพ

เลือกวาจะแสดงเมนูกําหนดเองหรือไม

เฟริมแวร

เวอรชั่นเฟรมแวรผลิตภัณฑของทานจะแสดงบนหนาจอ เมื่อทานสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับกลองของทานหรืออุปกรณเสริม หรือเมื่อทานตองการ
ดาวนโหลดซอฟตแวร ทานจะตองระบุเวอรชั่นของผลิตภัณฑที่กําลังใชอยู

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูตั้งคา)

X
(ตั้งคาวันที่/
เวลา)

คําอธิบาย

—

131
—
—

TH 103

การใชงานเมนูกําหนดเอง
สามารถกําหนดการตั้งคากลองไดโดยใช c เมนูกําหนดเอง
เมนูกําหนดเอง
R AF/MF (หนา 104)
S ปุม/หมุน (หนา 105)
T กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น (หนา 106)
U Disp/8/PC (หนา 106)

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
104 TH

ѯєьѬдѥ
Ѽ ўьчѯѠк
1
2

V Exp/p/ISO (หนา 108)
W #ตั้งคาเอง (หนา 109)

R
S
T
U
V
W
X

AF/MF
юѫҕєўєѫь
ѷѤ
дчщҕѥѕjюҖѠкд Ѥьѓѥёѝь
Disp/8/PC
Exp/p/ISO
#шкз
Ѥҟ ҕѥѯѠк
K/ѝѨ/WB

дј Ѥэ

шкзҕ
Ѥҟ ѥҕ

X K/สี/WB (หนา 110)
Y บันทึก/ลบ (หนา 110)
Z ภาพเคลื่อนไหว (หนา 112)
b EVF ในตัว (หนา 113)
k Kยูติลิตี่ (หนา 114)
MENU

R AF/MF
ตัวเลือก

c

คําอธิบาย

R
g

AF โหมด

เลือก AF โหมด คุณสามารถแยกตั้งคาวิธีการโฟกัสสําหรับ
โหมดการถายภาพและโหมด n

52

AF ตลอดเวลา

หากเลือก [เปด] ไว กลองจะโฟกัสอยางตอเนื่องแมเมื่อไมไดกดปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ใชงานไมไดเมื่อใชเลนสระบบ Four Thirds

—

AEL/AFL

กําหนดคาล็อค AF และ AE

รีเซ็ตเลนส

เมื่อตั้งไวที่ [ปด] ตําแหนงโฟกัสของเลนส จะไมถูกตั้งคาใหมแม
เมื่อปดสวิตชกลอง เมื่อตั้งไวที่ [เปด] โฟกัสของเลนสเพาเวอรซูม
จะถูกตั้งคาใหมดวยเชนกัน

—

โฟกัส BULB/TIME

ทานสามารถเปลี่ยนตําแหนงโฟกัสขณะรับแสงไดโดยใชโฟกัสดวย
ตัวเอง (MF) เมื่อตั้งไวที่ [ปด] วงแหวนปรับโฟกัสจะไมหมุน

—

วงแหวนโฟกัส

ทานสามารถกําหนดวาจะใหเลนสปรับตามจุดโฟกัสอยางไร
โดยเลือกทิศทางการหมุนของวงแหวนปรับโฟกัส

—

MF ชวยปรับ

เมื่อตั้งคาไปที่ [เปด] ทานสามารถสลับเปนซูมภาพหรือพีคกิ้งใน
โหมดปรับโฟกัสเองโดยอัตโนมัติโดยหมุนวงแหวนปรับโฟกัส

Pตั้งคาปกติ

เลือกตําแหนงเปา AF ที่จะจัดเก็บเปนตําแหนงหลัก p จะปรากฏ
ขึ้นในหนาจอแสดงการเลือกเปา AF ขณะที่ทานเลือกตําแหนงหลัก

—

AF แสงไฟ

เลือก [ปด] เพื่อปดการใชงาน ไฟชวยโฟกัส

—

I โฟกัสใบหนา

คุณสามารถเลือกวาจะใหความสําคัญที่ใบหนาหรือที่ดวงตาใน
โหมด AF

48

พื่นที่AF โฟกัส

หากเลือก [ปด] ไว กรอบเปา AF จะไมแสดงขึ้นในระหวาง
การยืนยัน

—

115

115

R AF/MF

MENU

c

R

ตัวเลือก

คําอธิบาย

g

แผนกําหนดเปา AF

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

—

เลือก [ปดการใชงาน] เพื่อปองกัน MF clutch และโฟกัสการ
ถายภาพที่กําลังใชแมนวลโฟกัส เพื่อการโฟกัสดวยตนเอง ใหเลื่อน
วงแหวนโฟกัสไปดานหนา

52

MF Clutch

MENU

S ปุม/หมุน
คําอธิบาย

ชี้คาที่ปรับ
F ฟงกชั่นของ
แปนหมุน
ฟงกชันแปนเลือก
โหมด

g

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

ปรับฟงกชั่น

S

ทานสามารถเปลี่ยนฟงกชั่นของปุมหมุนดานหนาและปุมหมุน
ดานหลัง
• ถากําหนด [F] ไปยังปุมหมุนดานหนาและดานหลัง สามารถปรับ
การชดเชยคาแสงไปถึง ±5 EV (รองรับขั้นตอนที่ 1/2 และ 1 EV
ดวย)
เลือกทิศทางการหมุนของปุมหมุนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอรหรือ
คาเปดหนากลอง เปลี่ยนทิศทางของการเปลี่ยนโปรแกรม
สามารถใชปุมหมุนชดเชยคาแสงสําหรับการชดเชยคาแสงแฟลช
• ถาเลือก [w] สําหรับ [F ฟงกชั่นของแปนหมุน]
สามารถกําหนด [ปรับฟงกชั่น]
เลือกฟงกชั่นที่กําหนดไวที่ตําแหนง C3 และ C4 บนปุมหมุนปรับ
โหมด เลือกจากเนื้อเรื่องภาพถาย โหมด Scene และกําหนดเอง

74

—

—

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

ตัวเลือก
ฟงกชันปุม

c

—
116,
118

TH 105

T กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น
ตัวเลือก
Rls ลําดับ S
Rls ลําดับ C

MENU

c

T

คําอธิบาย

g

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

—

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

56, 57

j L fps
j H fps
♥j L fps
♥j H fps

4

ปองกันภาพสั่น

เปดใชงานปองกันภาพสั่นสําหรับการถายภาพนิ่งและการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวตามลําดับ

55

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

j ปองกันภาพสั่น

เปดใชงาน/ปดใชงานปองกันภาพสั่นสําหรับการถายภาพตอเนื่อง

—

กดชัตเตอรครึ่งหนึ่ง
เปด IS

ถาตั้งไวที่ [ปด] ฟงกชั่น IS (ปองกันภาพสั่น) จะไมทํางานขณะที่
กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

—

ปองกันภาพสั่นที่
เลนส

หากเลือก [เปด] ไว กลองจะใหความสําคัญกับการทํางานของ
ฟงกชั่นของเลนสเมื่อใชเลนสมีฟงกชั่นปองกันภาพสั่น
• ตัวเลือกนี้ไมสงผลใดๆ ตอเลนสที่มาพรอมกับสวิตชปองกันการสั่น

—

หนวงเวลาลัน
่ ชัตเตอร หากเลือก [สั้น] ไว จะสามารถลดระยะเวลาระหวางการกดปุม
ชัตเตอรลงจนสุดและการถายภาพใหสั้นลงได
• การทําเชนนี้จะทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง นอกจากนี้
ควรระมัดระวังไมใหกลองไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรงขณะใช
งาน แรงกระแทกดังกลาวอาจเปนเหตุใหจอภาพหยุดแสดงผล
วัตถุ หากเกิดเหตุการณเชนนี้ ใหปดและเปดสวิตชกลองใหมอีก
ครั้ง
MENU

U Disp/8/PC
ตัวเลือก
HDMI

วีดีโอเอาท

106 TH

คําอธิบาย

—

c

U
g

[HDMI Out]: การเลือกรูปแบบสัญญาณวิดีโอดิจิตอลสําหรับ
เชื่อมตอกับทีวีดวยสาย HDMI
[ควบคุมHDMI]: เลือก [เปด] เพื่อใหสามารถสั่งงานกลองดวย
รีโมทสําหรับทีวีที่รองรับการควบคุม HDMI
ตัวเลือกนี้จะมีผลเมื่อรูปภาพแสดงบนทีวี

121

เลือกมาตรฐานวิดีโอ ([NTSC] หรือ [PAL]) ที่ใชในประเทศหรือ
ภูมิภาคของทาน

121

MENU

U Disp/8/PC
ตัวเลือก
K/ตั้งคาควบคุม

c

คําอธิบาย

U
g

เลือกการควบคุมที่แสดงในโหมดถายภาพแตละโหมด
โหมดถายภาพ
การควบคุม

A

P/A/
S/M

SCN
(C4)

Live Control (หนา 51)







Live SCP (หนา 50)







Live Guide (หนา 32)



–

–

เมนู Scene

–

–



123

4

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

124,
125

แสดงเสนตาราง

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

—

ตั้งคาโหมดภาพ

แสดงเฉพาะโหมดภาพนิ่งที่เลือกเทานั้นเมื่อเลือกโหมดภาพนิ่งไว

—

การตั้งคา
ฮิสโตแกรม

[ไฮไลท]: เลือกขอบเขตดานลางสําหรับการแสดงแสงจา
[เงา]: เลือกขอบเขตดานบนสําหรับการแสดงเงามืด

124

คําแนะนําโหมด

เลือก [เปด] เพื่อแสดงความชวยเหลือสําหรับโหมดที่ถูกเลือกโดย
การหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปยังการตั้งคาใหม

24

Live View Boost

ใชเพื่อตรวจสอบวัตถุหรือจัดองคประกอบภาพ ในกรณีใชงานในที่
แสงนอย
ในโหมด M ทานสามารถใชการตั้งคานี้เมื่อถายภาพแบบ BULB/
TIME และ Live Composite
[ON1]: ใหความสําคัญกับความราบรื่นของการแสดงผล
[ON2]: ใหความสําคัญกับการมองเห็นภาพในสภาพแสงมืด ซึ่งจะ
ทําใหการตอบสนองตอการทํางานของปุมบนกลองชาลง

—

จํานวนเฟรม

เลือก [สูง] เพื่อลดระยะเวลารอของเฟรม อยางไรก็ตาม คุณภาพ
ของภาพอาจลดลง

—

โหมดภาพพิเศษ LV

[mode1]: ฟลเตอรเอฟเฟกตแสดงขึ้นตลอดเวลา
[mode2]: การแสดงผลที่ราบรื่นจะสงผลกอน ขณะที่กดปุมชัตเตอร
ลงครึ่งทาง อาจสงผลตอการดูตัวอยางคุณภาพของฟลเตอรอารท

—

ลดภาพกะพริบ

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

—

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

กดปุม INFO เพื่อสลับเนื้อหาบนหนาจอ
G/ตั้งคาคําแนะนํา

TH 107

MENU

U Disp/8/PC
ตัวเลือก

คําอธิบาย

U
g

โหมดขยายภาพ LV

[mode1]: การซูมถูกยกเลิกเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
[mode2]: การซูมไมถูกยกเลิกเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
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zล็อค

หากเลือก [เปด] ไว การตรวจสอบภาพจะสลับระหวางล็อคและ
ปลดล็อคทุกครั้งที่กดปุมซึ่งบันทึกไวสําหรับการตรวจสอบภาพ

—

การตั้งคาพีคกิ้ง

ทานสามารถเปลี่ยนสีและความเขมของการปรับเนนขอบภาพ

—

ไฟจอ LCD

หากไมมีการดําเนินการใดๆ ในระยะเวลาที่กําหนด แสงพื้นหลังจะ
หรี่ลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ แสงพื้นหลังจะไมหรี่ลงหาก
เลือก [Hold] ไว

—

Sleep

กลองจะเขาสูโหมดหลับ (ประหยัดพลังงาน) หากไมมีการดําเนิน
การใดๆ ในระยะเวลาที่กําหนด สามารถเปดใชงานกลองอีกครั้งดวย
การกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

—

ปดกลองอัตโนมัติ

เมื่ออยูในโหมดหลับ กลองจะปดสวิตชเองอัตโนมัติหลังจากถึงเวลา
ที่กําหนดไว

—

8 (เสียงปบ)

เมื่อตั้งคาไปที่ [ปด] ทานสามารถปดเสียงปบที่ดังขึ้นขณะล็อค
โฟกัสดวยการกดปุมชัตเตอร

—

โหมด USB

เลือกโหมดสําหรับการเชื่อมตอกลองไปยังคอมพิวเตอรหรือ
เครื่องพิมพ เลือก [อัตโนมัติ] เพื่อแสดงตัวเลือกโหมด USB
ทุกครั้งที่กลองทําการเชื่อมตอ

—

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

การตัง้ คามัลติฟง กชน
ั่
เลือกรายการที่จะใชในโหมดหลายฟงกชั่น
เรียกดูเมนู

ตัวเลือก

—

ตั้งคา [เรียกดู] เพื่อแสดงเคอรเซอรที่ตําแหนงสุดทายของการ
ทํางานเมื่อทานแสดงเมนู ตําแหนงเคอรเซอรจะถูกเก็บไวแมเมื่อ
ทานปดกลอง
MENU

V Exp/p/ISO

108 TH

c

คําอธิบาย

—
c

V
g

ระดับคา EV

เลือกขนาดการเพิ่มขึ้นที่จะใชเมื่อเลือกความเร็วชัตเตอร คาเปด
หนากลอง ชดเชยแสง และตัวแปรแสงอื่นๆ

—

ลดนอยส

ฟงกชั่นนี้ลดจุดรบกวนที่เกิดขึ้นขณะเปดหนากลองนานๆ
[อัตโนมัต]: กลองจะทําการลดจุดรบกวนที่ความเร็วชัตเตอรชา
หรือเมื่ออุณหภูมิภายในกลองเพิ่มสูงขึ้น
[เปด]: ลดจุดรบกวนทุกภาพที่ถาย
[ปด]: ปดการลดจุดรบกวน
• เวลาที่จําเปนในการลดจุดรบกวนแสดงอยูบนจอ
• [ปด] จะถูกเลือกอัตโนมัติในชวงที่ถายภาพตอเนื่อง
• ฟงกชั่นนี้อาจไมทํางานอยางมีประสิทธิภาพในบางสภาวะการ
ถายภาพหรือกับวัตถุบางชนิด

29

MENU

V Exp/p/ISO
ตัวเลือก

c

คําอธิบาย

V
g

ฟวลเตอรนอยส

เลือกจํานวนการลดจุดรบกวนเมื่อตั้งความไวแสง ISO ไวที่สูง

—

ISO

ตั้งคาความไวแสง ISO

45

ระดับ ISO

เลือกการเพิ่มขึ้นที่มีสําหรับการเลือกความไวแสง ISO

—

เซ็ท ISO อัตโนมัติ

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

—

เลือกโหมดถายภาพซึ่งมีความไวแสง ISO [Auto]
[P/A/S]: การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัติมีอยูในทุกโหมด
ยกเวน M
[ทั้งหมด]: การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัติมีอยูในทุกโหมด

—

วัดคา

เลือกโหมดวัดแสงตามฉาก

53

AEL วัดคา

เลือกวิธีการวัดแสงที่จะใชสําหรับล็อค AE (หนา 115)
[อัตโนมัต]: ใชวิธีการวัดแสงที่เลือกอยูในปจจุบัน

—

P
วัดแสงเฉพาะจุด

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

—

ตั้งเวลาถาย BULB/
TIME

เลือกระดับแสงสูงสุดสําหรับการถายภาพโดยเปดหนากลองนาน
และกําหนดเวลา

—

จอภาพ BULB/
TIME

ตั้งคาความสวางของจอภาพเมื่อมีการใชงาน [BULB] [TIME] หรือ
[COMP]

—

Live BULB

เลือกชวงเวลาแสดงภาพระหวางการถายภาพ มีขอจํากัดบาง
ประการ ความถี่จะลดลงที่ความไวแสง ISO สูง เลือก [ปด] เพื่อ
ปดใชงานการแสดงผล แตะที่จอภาพหรือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อรีเฟรชการแสดงผล

Live TIME

4

การตั้งคาคอมโพสิต ตั้งคาเวลาการเปดรับแสงเพื่อใชอางอิงในการถายภาพคอมโพสิต
(หนา 31)

W #ตั้งคาเอง
ตัวเลือก

MENU
คําอธิบาย

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

ISO อัตโนมัต

—
—
—

c

W
g

# X-Sync.

เลือกความเร็วชัตเตอรที่จะใชเมื่อยิงแฟลช

126

# คาชาสุด

เลือกความเร็วชัตเตอรที่ชาที่สุดที่มีเมื่อใชแฟลช

126

w+F

เมื่อตั้งไวที่ [เปด] คาชดเชยแสงจะถูกเพิ่มไปยังคาชดเชยแฟลช

45, 63

TH 109

X K/สี/WB
ตัวเลือก
K ตั้งคา

คําอธิบาย

g

D ตั้งคา
1

Y SF

2) กด Q

2

X

F

3

W N

นับพิกเซล

ขนาดภาพ

59

ตั้งค่า

อัตราการบีบอัด

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

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

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

Xiddle
Wmall

2560×1920
1280×960

59

2) เลือกจํานวนพิกเซลแลวกด
Q
ตั้งคา
่

กลับ

เลือก [เปด] เพื่อแกไขขอบดําของภาพตามประเภทเลนส
• ชดเชยแสงใชงานไมไดกับเลนสเทเลคอนเวอรเตอรหรือทอ
มาโคร
• อาจปรากฏจุดรบกวนที่ขอบภาพถายดวยความไวแสง ISO สูง

—

WB

ตั้งคาสมดุลแสงขาว คุณสามารถปรับละเอียดสมดุลแสงขาวใน
แตละโหมดไดอีกเชนกัน

46

ทั้งหมด >

[ตั้งทั้งหมด]: ใชการชดเชยสมดุลแสงขาวเดียวกันสําหรับทุกโหมด
ยกเวน [CWB]
[ลบคาทั้งหมด]: ตั้งคาสมดุลแสงขาวสําหรับทุกโหมดเปน 0 ยกเวน
[CWB]

—

W ใชแสงสีอน
ุ

เลือก [ปด] เพื่อขจัดสี "อบอุน" ออกจากภาพที่ถายใตแสง
หลอดไฟฟา

—

#+WB

ปรับสมดุลแสงขาวสําหรับใชรวมกับแฟลช

—

พื้นที่สี

ทานสามารถเลือกไดวาจะสรางสีอยางไรบนจอภาพหรือเครื่องพิมพ

—

MENU

Y บันทึก/ลบ
ตัวเลือก
ลบเร็ว

110 TH

4

W SF

F

กลับ

4

ชดเชยเงาแสง

X

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

นับพิกเซล

c

MENU

คําอธิบาย
หากเลือก [เปด] ไว เมื่อกดปุม  ในระหวางการแสดงภาพที่ถาย
ภาพปจจุบันจะถูกลบทันที

c

Y
g
—

MENU

Y บันทึก/ลบ
ตัวเลือก
ลบภาพ
RAW+JPEG

คําอธิบาย

c

Y
g
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[อัตโนมัต]: แมเมื่อใสการดอันใหม หมายเลขไฟลจะยังคงอยูจาก
การดอันกอนหนา หมายเลขไฟลจะเรียงตอจากหมายเลขสุดทาย
ที่ใช หรือจากหมายเลขสูงสุดที่มีอยูในการด
[รีเซ็ต]: เมื่อทานใสการดอันใหม หมายเลขโฟลเดอรจะเริ่มที่ 100
และชื่อไฟลจะเริ่มที่ 0001 ถาใสการดที่มีภาพอยูดวย หมายเลข
ไฟลจะเริ่มที่หมายเลขถัดจากหมายเลขไฟลสูงสุดในการด

—

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

—

ตั้งลําดับ

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

—

การตั้ง dpi

เลือกความละเอียดการพิมพ

—

ตั้งคาลิขสิทธิ์*

ใสชื่อผูถายและผูถือลิขสิทธิ์ลงบนภาพถายใหม ชื่อสามารถมี
ความยาวไดสูงสุด 63 ตัวอักษร
[ขอมูลลิขสิทธิ์]: เลือก [เปด] เพื่อใสชื่อผูถายและผูถือลิขสิทธิ์ใน
ขอมูล Exif สําหรับภาพถายใหม
[ชื่อศิลปน]: ใสชื่อของผูถาย
[ชื่อลิขสิทธิ์]: ใสชื่อของผูถือลิขสิทธิ์

ชื่อไฟล

แกไขชื่อไฟล

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

เลือกการดําเนินการเมื่อภาพถายที่บันทึกดวยการตั้งคา
RAW+JPEG ถูกลบในการดูภาพแบบเฟรมเดียว (หนา 83)
[JPEG]: ลบสําเนาภาพ JPEG เทานั้น
[RAW]: ลบสําเนาภาพ RAW เทานั้น
[RAW+JPEG]: ลบสําเนาภาพทั้งสองแบบ
• ทั้งสําเนาภาพ RAW และ JPEG จะถูกลบเมื่อภาพที่เลือกถูกลบ
หรือเมื่อเลือก [ลบทั้งหมด] (หนา 87) ไว

1) เลือกตัวอักษร 1 แลวกด Q เพื่อเพิ่มตัวอักษรที่เลือก
ไปยังชื่อ 2
2) ทําซํ้าขั้นตอน 1 เพื่อใสชื่อใหเสร็จ จากนั้นเลือก [END]
แลวกด Q
• หากตองการลบตัวอักษร กดปุม INFO เพื่อวางเคอรเซอร
ในบริเวณชื่อ 2 เลือกตัวอักษร แลวกด 
нѪѷѠјѧеѝѧъыѧѻ
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Set

* OLYMPUS ไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากขอพิพาทเกี่ยวกับการใชงาน [ตั้งคาลิขสิทธิ์] ใช
งานดวยความเสี่ยงของทานเอง

TH 111

Z ภาพเคลื่อนไหว
ตัวเลือก

4

c

คําอธิบาย

Z
g

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

nโหมด

เลือกโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว สามารถเลือกตัวเลือกนี้ไดโดย
ใช Live Control

36

ภาพเคลื่อนไหวR

เลือก [ปด] เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบไรเสียง สามารถเลือก
ตัวเลือกนี้ไดโดยใช Live Control

69

ระดับเสียงบันทึก

เลือกความไวของไมโครโฟนภายในกลอง ปรับความไวโดยใช
FG ขณะตรวจสอบระดับเสียงสูงสุดที่ไมโครโฟน เลือกในชวง
สองสามวินาทีที่ผานมา

—

Rจํากัดระดับเสียง

ถาเลือก [เปด] ไว ระดับเสียงจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อระดับ
เสียงที่ไมโครโฟนเลือกดังกวาปกติ

—

ลดเสียงลม

ลดเสียงลมรบกวนระหวางการบันทึก

—

การตั้งคารหัสเวลา
(Time Code)

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

—

n ตั้งคาคําแนะนํา

ทานสามารถเลือกเนื้อหาขอมูลที่แสดงบนหนาจอบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว หากตองการซอนรายการ เลือกรายการแลวกด Q เพื่อ
ลางเครื่องหมายออก

—

การตั้งคารายละเอีย
ดภาพเคลื่อนไหว

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

—

เอฟเฟคภาพ
เคลื่อนไหว

112 TH

MENU

เลือก [เปด] เพื่อเปดใชงานเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวในโหมด n

36

MENU

Z ภาพเคลื่อนไหว
ตัวเลือก

c

คําอธิบาย

g

โหมดภาพเคลื่อนไหว เลือกวิธีถายภาพระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
+ภาพนิ่ง
[mode1]: ถายภาพระหวางบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยไมหยุด
บันทึก
[mode2]: หยุดบันทึกเพื่อถายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
จะเริ่มขึ้นหลังถายภาพแลว
ใน mode2 และโหมดถายภาพบางโหมด สามารถถายภาพแบบ
เฟรมเดียวเปนรูปภาพระหวางการบันทึกไดเทานั้น ฟงกชั่น
ถายภาพอื่นๆ อาจใชงานไดจํากัดเชนกัน
โหมด 2 เลือกเมื่อ Motion JPEG H, I หรือ y นั้นถูกเลือก
เปนโหมดคุณภาพของภาพถายภาพเคลื่อนไหว
nฟงกชันชัตเตอร

ตัวเลือก

MENU

c

37

4
—

b

คําอธิบาย

g

รูปแบบ EVF ในตัว

เลือกรูปแบบการแสดงผลชองมองภาพ

127

V ตั้งคาคําแนะนํา

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

—

V แสดงเสนตาราง

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

—

เปลี่ยนเปน EVF
อัตโนมัติ

ถาเลือก [ปด] ไว ชองมองภาพจะไมเปดเมื่อทานมองเขาไปยังชอง
มองภาพ ใชปุม u เพื่อเลือกการแสดงผล

—

ปรับ EVF

ปรับความสวางและโทนสีของชองมองภาพ
ความสวางจะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อตั้ง [ความสวาง EVF อัตโนมัติ]
ไวที่ [เปด] ความตางสีของหนาจอแสดงขอมูลจะปรับอัตโนมัติ

—

V กดชัตเตอรครึ่ง
หนึ่ง

ถาตั้งไวที่ [ปด] แถบวัดระดับจะไมแสดงขึ้นเมื่อกดปุมชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง จะมีผลเมื่อตั้ง [รูปแบบ EVF ในตัว] ไวที่ [รูปแบบ 1] หรือ
[รูปแบบ 2]

—

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

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

b EVF ในตัว

Z
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MENU

b EVF ในตัว
ตัวเลือก
S-OVF

คําอธิบาย

MENU

ตัวเลือก

b
g

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

k Kยูติลิตี่

4

c

—

c

คําอธิบาย

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

พิกเซลแมบปง

ระบบพิกเซลแมบปง ชวยใหกลองสามารถตรวจสอบและปรับอุปกรณ
รับภาพและฟงกชั่นประมวลผลภาพ

ปรับคารับแสง

ปรับระดับแสงที่ดีที่สุดแยกกันสําหรับโหมดวัดแสงแตละโหมด
• การทําเชนนี้จะลดจํานวนตัวเลือกการชดเชยแสงที่ใชงานไดในทิศทาง
ที่เลือก
• จะมองไมเห็นผลลัพธในจอภาพ หากตองการปรับระดับแสงแบบ
ธรรมดา ใหทําการชดเชยแสง (หนา 45)

k
g
153

—

:ระดับการ
เตือน

เลือกระดับแบตเตอรี่ที่จะใหเครื่องหมายเตือน 8 แสดงบนหนาจอ

ฟงกชันการปรับ

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

ตั้งคาหนาจอ
สัมผัส

เปดใชงานทัชสกรีน เลือก [ปด] ปดใชงานทัชสกรีน

Eye-Fi*

เปดหรือปดใชงานการอัพโหลดเมื่อใชการด Eye-Fi แสดงขึ้นเมื่อเสียบ
การด Eye-Fi

—

ความเร็วซูม
อิเล็กทรอนิกส

ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วในการซูมที่ใชได้เมื่อใชงานเลนส
เพาเวอรซูมที่มีแหวนปรับซูม

—

ชวยถายเซลฟ

เลือก [เปด] เพื่อปรับการแสดงผลใหเหมาะสมสําหรับการถายภาพ
ตนเองเมื่อจอภาพอยูในตําแหนงการถายภาพตนเอง

โหมดพักดวน

เมื่อตั้งไวที่ [เปด] กลองจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานระหวางการถาย
ภาพโดยไมใช Live View เพื่ออนุญาตใหกลองถายภาพโดยใชพลังงาน
นอยลง กดปุมชัตเตอรเพื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงาน การตั้งคานี้
ใชงานไมไดเมื่อตั้งคา [หนวงเวลาลั่นชัตเตอร] ไวที่ [สั้น]

การตั้งคา
ขอมูลเลนส

บันทึกขอมูลเลนสไดถึงสิบเลนสซึ่งไมไดใหขอมูลกับกลองโดยอัตโนมัติ

การรับรอง

แสดงผลไอคอนการรับรอง

17
—
—

128

—

129

* โปรดใชงานภายใตกฎขอบังคับในแตละทองถิ่น เมื่อโดยสารเครื่องบินหรืออยูในสถานที่อื่นๆ ซึ่ง
หามการใชอุปกรณไรสาย ใหถอดการด Eye-Fi ออกจากกลองหรือเลือก [ปด] สําหรับ [Eye-Fi]
กลองรุนนี้ไมรองรับโหมด Eye-Fi "ที่ไมจํากัดหนวยความจํา"
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AEL/AFL
MENU

c

R

[AEL/AFL]

S-AF AEL/AFL

สามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติและวัดแสงไดโดยกดปุมซึ่งกําหนด
AEL/AFL ไว เลือกโหมดสําหรับโหมดโฟกัสแตละโหมด

mode1
ครึ่งทาง
เต็ม
AEL
AFL

AEL/S-AF
ค่ารับแสง
AEL

กลับ

ตั้งค่า

AEL/AFL
ฟงกชั่นปุมชัตเตอร
โหมด

C-AF

MF

ฟงกชั่นปุม AEL/AFL

กดจนสุด
โฟกัส

เมื่อกด AEL/AFL คางไว

โฟกัส

ระดับแสง

ระดับแสง

โฟกัส

ระดับแสง

mode1

S-AF

ถูกล็อค

–

mode2

S-AF

–

–

–

–

ถูกล็อค

ถูกล็อค

–

mode3

–

ถูกล็อค

–

–

S-AF

ถูกล็อค
–

mode1

C-AF เริ่มตน

ถูกล็อค

ถูกล็อค

–

–

ถูกล็อค

mode2

C-AF เริ่มตน

–

ถูกล็อค

ถูกล็อค

–

ถูกล็อค

mode3

–

ถูกล็อค

ถูกล็อค

–

C-AF เริ่มตน

–

โหมด4

–

–

ถูกล็อค

ถูกล็อค

C-AF เริ่มตน

–

mode1

–

ถูกล็อค

–

–

–

ถูกล็อค

mode2

–

–

–

ถูกล็อค

–

ถูกล็อค

mode3

–

ถูกล็อค

–

–

S-AF

–

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

S-AF

กดครึ่งหนึ่ง

ฟงกชั่นชวยปรับ MF
MENU

c

R

[MF ชวยปรับ]

นี่คือฟงกชั่นชวยโฟกัสสําหรับ MF เมื่อหมุนวงแหวนปรับโฟกัส ขอบของวัตถุจะมีการปรับใหชัดขึ้น
หรือบางสวนของหนาจอแสดงผลจะขยายใหญขึ้น เมื่อทานหยุดใชงานวงแหวนปรับโฟกัส หนาจอ
จะกลับสูหนาจอเริ่มแรก
ขยาย

ขยายสวนของหนาจอ สามารถตั้งคาสวนที่จะขยายไวลวงหนาโดยใช
เปา AF g [AF พื้นที่] (หนา 47)

พีคกิ้ง

แสดงเสนขอบที่กําหนดไวชัดเจนดวยการปรับเนนขอบภาพ ทาน
สามารถเลือกสีและความเขมสําหรับการปรับเนน
g [การตั้งคาพีคกิ้ง] (หนา 108)

• สามารถแสดง [พีคกิ้ง] ไดโดยใชปุม จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กดปุม กําหนดฟงกชั่น
การเปลี่ยนใหกับปุมใดปุมหนึ่งลวงหนาโดยใช [ฟงกชันปุม] (หนา 74)
• กดปุม INFO เพื่อเปลี่ยนสีและความเขมเมื่อพีคกิ้งแสดงขึ้น
• เมื่อกําลังใชงานพีคกิ้ง ขอบของวัตถุขนาดเล็กจะมีแนวโนมถูกปรับใหชัดขึ้นมาก ไมมีการรับรอง
ความแมนยําในการโฟกัส
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ฟงกชั่นของแปนเลือกโหมด
MENU

c

S

[ฟงกชันแปนเลือกโหมด]

สามารถกําหนดใหโหมด Photo Story และโหมด Scene ไปที่ตําแหนง C3 และ C4 บนปุมหมุน
ปรับโหมด กําหนดใหโหมด Photo Story ไปที่ C3 และโหมด Scene ไปที่ C4 เพื่อที่จะสามารถ
เขาใชงานตัวเลือกเหลานี้ไดทุกครั้งที่ใชปุมหมุนปรับโหมด
แปนหมุนเลือกโหมด C3

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

แปนหมุนเลือกโหมด C4

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

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

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

1

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C3
• เมนู PHOTO STORY จะปรากฏขึ้น
A: มาตรฐาน
B: ความเร็ว
C: ซูมเขา/ออก
D: Layout*
F: กรอบ
Q: ระหวางทํางาน

1

єѥшіуѥь

1
2

3

4

* เลือก [Layout] เพื่อปรับโหมดถายภาพแยกตามหนาตางแตละบาน ใช Live Control
เพื่อเลือกโหมดถายภาพ

2

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

การเปลี่ยนแปลงระหวางตัวเลือกรูปแบบตางๆ
หลังกด I แลว ใช FG เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกรูปแบบ
PHOTO STORY เริ่มแรก

E

PHOTO STORY ที่เอฟเฟกตและสัดสวนภาพเปลี่ยนไปจาก PHOTO STORY เริ่มแรก
F G H จํานวนภาพและการจัดเรียงพื้นที่ภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงไดใน PHOTO STORY
แตละรูปแบบ
• ทานสามารถเปลี่ยนสีกรอบภาพและกรอบภาพรอบๆ เอฟเฟกตในตัวเลือกรูปแบบแตละอัน
• ทุกรูปแบบและทุกการปรับเปลี่ยนให PHOTO STORY ที่แตกตางกัน

3

116 TH

เมื่อตั้งคาเสร็จแลว กด Q
•
•
•
•
•

จอภาพจะเปลี่ยนกลับไปที่การแสดง PHOTO STORY
วัตถุในกรอบภาพขณะนั้นจะปรากฏ
สัมผัสกรอบภาพใดก็ไดที่ไมมีภาพถาย เพื่อตั้งใหกรอบภาพนั้นเปนกรอบภาพปจจุบัน
กดปุม MENU เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
สามารถเลือกตัวเลือกการถายภาพโดยการกด Q เพื่อแสดง Live Control

4

ถายภาพสําหรับเฟรมแรก
• ภาพที่ทานถายไวจะแสดงในเฟรมแรก
ISO-A
200

1

250 F5.0

0.0

1023

• หากตองการสิ้นสุดการถายภาพกอนที่จะถายครบทุกเฟรม กดปุม MENU แลวเลือกวิธีการจัด
เก็บภาพ
[บันทึก]: จัดเก็บภาพในการด SD และสิ้นสุดการถายภาพ
[ทําตอภายหลัง]: จัดเก็บภาพในการด SD และสิ้นสุดการถายภาพชั่วคราว ขอมูลที่จัดเก็บ
ไวสามารถนํามาใชไดและสามารถเริ่มการถายภาพใหมไดในภายหลัง
(หนา 118)
[ยกเลิก]: สิ้นสุดการถายภาพโดยไมจัดเก็บภาพ

ถายภาพสําหรับเฟรมถัดไป
• ดูและถายภาพวัตถุสําหรับเฟรมถัดไป
• กด  เพื่อยกเลิกภาพในเฟรมที่อยูกอนหนาโดยตรงและ
ถายภาพใหมอีกครั้ง
• สัมผัสเฟรมใดก็ไดเพื่อยกเลิกภาพในนั้น และถายภาพใหม
อีกครั้ง สัมผัสกรอบภาพ จากนั้นสัมผัส O

ISO-A
200

1

ภาพที่ถาย

6

250 F5.0

0.0

1023

เฟรมตอไป

เมื่อทานไดถายครบทุกเฟรมแลว กด Q เพื่อบันทึกภาพ

• ระหวางการถายภาพดวย PHOTO STORY การใชงานตอไปนี้สามารถใชได
การชดเชยแสง/การเปลี่ยนโปรแกรม/การถายภาพโดยใชแฟลช (ยกเวนในกรณีที่รูปแบบเปน
[ความเร็ว])/การตั้งคา Live Control
• หากปดสวิตชกลองขณะถายภาพ ขอมูลภาพจนถึงจุดนั้นจะถูกยกเลิกและจะไมมีการบันทึกขอมูลลง
บนการดหนวยความจํา
• หากไดเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปที่ [YN+RAW]
โดยอัตโนมัติ ภาพจาก PHOTO STORY จะถูกบันทึกเปนรูปแบบ JPEG และภาพในเฟรมจะเปน
รูปแบบ RAW ภาพรูปแบบ RAW จะถูกบันทึกเปน [4:3]
• สามารถตั้งคาไดตั้งแต [AF โหมด], [S-AF], [MF] และ [S-AF+MF]
และเปา AF จะถูกกําหนดไวที่ตําแหนงตรงกลางที่เดียว
• โหมดวัดแสงจะถูกกําหนดไวที่ วัดแสง ESP ดิจิตอล
• การใชงานตอไปนี้ใชไมไดในโหมด PHOTO STORY
ภาพเคลื่อนไหว/ถายภาพตอเนื่อง (ยกเวนในกรณีที่รูปแบบเปน [ความเร็ว])/ตั้งเวลา/
การแสดง INFO/AF กําหนดภาพใบหนา/เทเลคอนเวอรเตอรดิจิตอล/
โหมดภาพ (นอกจากไดเลือกรูปแบบ [Layout])
• ไมสามารถใชงานการควบคุมบางอัน รวมถึงปุม Fn1, Fn2 และ INFO
• ในขณะที่ถายภาพดวย PHOTO STORY กลองจะไมเขาสูโหมดหลับ
ถาคุณจัดเก็บภาพไวชั่วคราวระหวางการถายภาพ กลองจะสงวนพื้นที่บันทึกสําหรับภาพที่ยังไมได
ถายไวบนการด SD

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

5

4
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การเริ่มถายภาพที่กําลังดําเนินอยูตอ

1
2

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C3

3

เลือกขอมูลที่ตองการเริ่มถายตอโดยใชแปนลูกศร แลว
กดปุม Q

ใช FG เพื่อเลือกงานที่กําลังดําเนินการอยู Q

2016.01.01 12:30

• ขอมูลที่จัดเก็บไวบางสวนจะแสดงในดัชนี
• Q จะปรากฏบนขอมูลที่จัดเก็บไวบางสวน

• การถายภาพจะเริ่มตนจากจุดที่คางไวกอนหนานี้

4

กรใชโหมด Scene

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

เลือกฉากตามวัตถุ กอนดําเนินการตอ ใหใช [ฟงกชันแปนเลือกโหมด] เพื่อกําหนดโหมด Scene
ไปยังตําแหนง C4 บนปุมหมุนปรับโหมด

1

หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C4
• เมนูของเมนูSceneจะแสดงขึ้น เลือกSceneโดยใช
แปนลูกศร (FG)
• บนหนาจอเมนูScene กด I เพื่อแสดงรายละเอียดของ
โหมดบรรยากาศบนจอภาพของกลอง
• กด Q หรือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเลือกรายการที่เนนสี
และออกจากเมนูScene
1

ถายภาพบุ
คคล
่

 ประเภทของโหมดScene


2
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O ถายภาพบุคคล

H High Key

( พลุ

P ภาพบุคคล HDTV

I Low Key

g ชายทะเลและหิมะ

L ทิวทัศน

q โหมดจอภาพ

f n เอฟเฟกตตาปลา

K ภาพคนกับทิวทัศน

J ถายภาพระยะใกล

w n มุมกวาง

J กีฬา

r มาโครธรรมชาติ

m n มาโคร

i โหมดประกายดาว

Q ใตแสงเทียน

T ภาพนิ่ง 3 มิติ

G ภาพกลางคืน

R อาทิตยตก

J แพนกลอง

U ภาพบุคคลเวลากลางคืน

T ถายภาพเอกสาร

G เด็ก

s พาโนรามา (หนา 120)

ถายภาพ
• หากตองการเลือกการตั้งคาอื่น กด Q เพื่อแสดงเมนู Scene

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

• เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากโหมดScene การตั้งคาฟงกชั่นถายภาพบางรายการจะถูกปดใชงาน
• ในโหมด [ภาพบุคคล HDTV] ภาพสองภาพจะถูกบันทึก คือ ภาพที่ไมไดแกไขและภาพที่สองซึ่งนํา
เอฟเฟกต [ภาพบุคคล HDTV] มาใช การบันทึกอาจใชเวลาครูหนึ่ง นอกจากนี้ เมื่อโหมดคุณภาพของ
ภาพอยูที่ [RAW] ภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ RAW+JPEG
• [n เอฟเฟกตตาปลา], [n มุมกวาง] และ [n มาโคร] มีไวเพื่อใชกับเลนสคอนเวอรเตอรที่เปน
อุปกรณเสริม
• ไมสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด[ภาพบุคคล HDTV], [โหมดประกายดาว], [พาโนรามา]
หรือ [ภาพนิ่ง 3 มิติ]
• ใน [โหมดประกายดาว] จะมีการถายภาพ 8 เฟรมพรอมกัน แลวนํามารวมกัน เมื่อโหมดคุณภาพของ
ภาพอยูที่ [RAW] จะนําภาพแบบ JPEG มารวมกับภาพแบบ RAW ภาพแรก แลวบันทึกเปนรูปแบบ
RAW+JPEG
• [ภาพนิ่ง 3 มิติ] ขึ้นอยูกับขอจํากัดดานลาง
[ภาพนิ่ง 3 มิติ] สามารถใชกับเลนส 3D เทานั้น
จอภาพของกลองไมสามารถใชดูภาพ 3D ใหใชอุปกรณที่รองรับการแสดงภาพ 3D
โฟกัสถูกล็อค นอกจากนี้ยังไมสามารถใชแฟลชและระบบตั้งเวลาดวยเชนกัน
ขนาดของภาพจะถูกกําหนดเอาไวตายตัวที่ 1824 × 1024
ไมสามารถถายภาพรูปแบบ RAW
ไมครอบคลุมเฟรมภาพ 100%
• ใน [แพนกลอง] จะมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของกลองและควบคุมความเร็วชัตเตอรที่เหมาะสม
ที่สุดเมื่อยายกลองเพื่อติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหว ซึ่งจะสะดวกตอการถายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเสมือน
กับวาฉากหลังกําลังพริ้วไหว
ใน [แพนกลอง], J จะแสดงขึ้นในระหวางการตรวจหาทิศทางการแพนกลอง และ I จะแสดง
ขึ้นหากตรวจไมพบสิ่งใด
เมื่อใชเลนสที่มีสวิตชปองกันภาพสั่นใน [แพนกลอง] ใหปดสวิตชปองกันภาพสั่น
ในสภาพแสงจา ผลลัพธที่ไดจากการแพนกลองอาจไมเพียงพอ ใชฟลเตอร ND ที่มีจําหนายทั่วไป
เพื่อใหไดผลลัพธงายขึ้น

TH 119

การถายภาพพาโนรามา
หากทานไดติดตั้งซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ใหมาดวย ทานสามารถใชซอฟตแวรนี้ตอภาพเขาดวยกันเพื่อ
สรางเปนภาพพาโนรามา g "การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร" (หนา 136)

1
2
3

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
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4

เลือก [พาโนรามา] ในเมนู Scene และกด Q
ใช FGHI เพื่อเลือกทิศทางการหันกลอง
ถายภาพ ใชกรอบชี้นําเพื่อวางกรอบภาพ
• โฟกัส ระดับแสง และการตั้งคาอื่นๆ จะถูกกําหนดเมื่อถาย
ภาพแรก

M

250 F5.6

38

ถายภาพที่เหลือ จัดกรอบภาพแตละภาพเพื่อใหกรอบชี้นําซอนทับกับภาพกอนหนา

M

250 F5.6

38

[2]

ออก

[3]

ออก

• ภาพพาโนรามาหนึ่งภาพสามารถรวมภาพได 10 ภาพ ไฟเตือน (g) จะแสดงขึ้นหลังถายภาพ
ที่สิบ

5

หลังถายภาพสุดทายแลว กด Q เพื่อสิ้นสุดการถายภาพชุดนี้

• ในระหวางการถายภาพพาโนรามา ภาพที่ถายกอนหนาเพื่อกําหนดตําแหนงการวางแนวจะไมปรากฏ
ขึ้น กําหนดองคประกอบภาพโดยใชกรอบหรือเครื่องหมายอื่นๆ สําหรับแสดงในภาพเปนกรอบชี้นํา
เพื่อใหขอบของภาพซอน ซอนกันภายในกรอบ
• การกด Q กอนถายเฟรมแรก กลองจะกลับสูเมนูเลือกโหมดบรรยากาศ การกด Q ระหวางการ
ถายภาพจะทําใหกลองหยุดถายภาพพาโนรามา และใหทานถายภาพถัดไปได

การดูภาพจากกลองบนทีวี
MENU

c

U

[HDMI], [วีดีโอเอาท]

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

ขั้วตอมัลติคอนเนคเตอร

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

4

ขั้วตอ HDMI
(ชนิด D)

สาย HDMI
(เชื่อมตอกับขั้วตอ HDMI บนทีวี)

เชื่อมตอทีวีและกลอง แลวสลับสัญญาณเขาของทีวี
• เมื่อเสียบสาย HDMI ภาพจะปรากฏทั้งบนจอทีวีและจอกลอง ขอมูลจะแสดงบนจอทีวีเทานั้น
หากตองการซอนขอมูลที่อยูในหนาจอแสดงการถายภาพ กดปุม INFO คางไว
• จอภาพของกลองจะดับลงเมื่อเชื่อมตอสาย AV
• กดปุม q เมื่อเชื่อมตอดวยสาย AV

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

ชนิด A

TH 121

•
•
•
•

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
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สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแหลงสัญญาณเขาของทีวี โปรดดูคูมือการใชงานของทีวี
ภาพและขอมูลที่แสดงอาจถูกตัดขอบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาทีวี
หากเชื่อมตอกลองโดยใชทั้งสาย AV และ HDMI กลองจะกําหนดความสําคัญใหกับสาย HDMI
หากเชื่อมตอกลองดวยสาย HDMI ทานจะสามารถเลือกประเภทสัญญาณวิดีโอดิจิตอล เลือกรูปแบบ
ที่ตรงกับรูปแบบสัญญาณเขาที่เลือกดวยทีวี
1080p

ใหความสําคัญกับสัญญาณออก 1080p HDMI

720p

ใหความสําคัญกับสัญญาณออก 720p HDMI

480p/576p

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

• อยาเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI อื่นๆ เพราะอาจทําใหกลองเสียหายได
• ไมมก
ี ารสงสัญญาณออกของ HDMI ขณะเชื่อมตอผาน USB เขากับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพ
• เมื่อซอนขอมูลที่แสดงในโหมด n จะไมสามารถแสดงหนาจอกลองบนจอทีวี
หากอัตราเฟรมไมสนับสนุนทีวน
ี ั้น

การใชรีโมทคอนโทรลของทีวี
สามารถสั่งงานกลองดวยรีโมทคอนโทรลของทีวีเมื่อเชื่อมตอกับทีวีที่รองรับการควบคุม HDMI
g [HDMI] (หนา 106)
จอภาพของกลองจะดับ
• ทานสามารถสั่งงานกลองโดยทําตามคําแนะนําในการใชงานที่แสดงบนทีวี
• ในระหวางการดูภาพแบบเฟรมเดียว ทานสามารถแสดงหรือซอนขอมูลที่แสดงโดยกดปุม "สีแดง"
และแสดงหรือซอนการแสดงดัชนีภาพโดยกดปุม "สีเขียว"
• โทรทัศนบางเครื่องอาจไมรองรับคุณสมบัติทั้งหมด

การเลือกหนาจอแสดงแผงควบคุม (K/ตั้งคาควบคุม)
MENU

c

[K/ตั้งคาควบคุม]

U

ตั้งคาใหแสดงหรือไมแสดงแผงควบคุมสําหรับการเลือกตัวเลือกในโหมดถายภาพแตละโหมด
ในแตละโหมดถายภาพ กด Q เพื่อใสเครื่องหมายถูกในแผงควบคุมที่ตองการแสดง
วิธีการแสดงแผงควบคุม
• กดปุม Q ในขณะที่แผงควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุม INFO เพื่อสลับการแสดงผล
• แผงควบคุมพิเศษที่เลือกไวใน [K ตั้งคาควบคุม] เทานั้นที่จะปรากฏ
INFO

เปลี่ยนคาความอิ่มสี

S-IS AUTO

A

INFO

WB

WB
WB
AUTO
AUTO

ISO
AUTO

4:3

AUTO

WB
AUTO

NORM
i

U

LN

4:3

FHD F
60p

WB อัตโนมัติ

AUTO
AUTO

250 F5.6

Live control

1023

แผงควบคุมพิเศษ LV
(หน้า 50)

INFO

M-IS 1

INFO

WB
ISO
AUTO

WB
WB
AUTO
AUTO

P/A/S/M

WB
AUTO

NORM

AUTO

4:3

i

U

LN
WB อัตโนมัติ

P

4:3

FHD F
60p

P

AUTO
AUTO

Live control

250 F5.6

AEL/AFL
01:02:03

0.0

1023

แผงควบคุมพิเศษ LV
(หน้า 50)

INFO

1

ถ่ายภาพบุคคล

INFO

S-IS AUTO

SCN

INFO

WB

WB
WB
AUTO
AUTO

ISO
AUTO

4:3

AUTO

WB
AUTO

NORM
i

U

LN
WB อัตโนมัติ

AUTO
AUTO

เมนูสถานการณ์

Live control

4

01:02:03

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

Live guide

AEL/AFL

4:3

FHD F
60p

250 F5.6

01:02:03

1023

แผงควบคุมพิเศษ LV
(หน้า 50)

INFO
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การเพิ่มการแสดงขอมูล
MENU

c

[G/ตั้งคาคําแนะนํา]

U

LV-Info (หนาจอแสดงขอมูลถายภาพ)
ใช [LV-Info] เพื่อเพิ่มหนาจอแสดงขอมูลถายภาพตอไปนี้ หนาจอที่เพิ่มเขามาจะแสดงขึ้นโดยกดปุม
INFO หลายๆ ครั้งระหวางการถายภาพ ทานสามารถเลือกไมแสดงหนาจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้งคา
เริ่มตนไดเชนกัน
แสดงแสงสวางจาและเงามืด
พื้นที่ซึ่งเกินขีดจํากัดบนของความสวางสําหรับภาพจะแสดงเปนสีแดง และพื้นที่ซึ่งตํ่ากวาขีดจํากัดลางจะ
แสดงเปนสีฟา g [การตั้งคาฮิสโตแกรม] (หนา 107)

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

q คําแนะนํา (หนาจอแสดงขอมูลถายภาพ)
ใช [q คําแนะนํา] เพื่อเพิ่มหนาจอแสดงขอมูลถายภาพตอไปนี้ หนาจอที่เพิ่มเขามาจะแสดงขึ้นโดยกด
ปุม INFO หลายๆ ครั้งระหวางการดูภาพ ทานสามารถเลือกไมแสดงหนาจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้ง
คาเริ่มตนไดเชนกัน
×10

Shadow Highlight

15

การแสดงฮิสโตแกรม

15

16

หนาจอแสดงกลองแสง

Light box display
เปรียบเทียบสองภาพ แบบ side by side กด Q เพื่อเลือกภาพอีกฝงของหนาจอ
• ภาพพื้นฐานจะแสดงทางดานขวา ใช HI เพื่อเลือกภาพแลวกด Q เพื่อยายภาพไปทางดานซาย
สามารถเลือกภาพที่จะเปรียบเทียบกับภาพทางดานซายไดจากทางดานขวา หากตองการเลือกภาพ
พื้นฐานอื่น เลือกที่กรอบขวาแลวกด Q
• กดปุม a เพื่อซูมเขาไปที่ภาพปจจุบัน หากตองการเปลี่ยนอัตราซูมใหหมุนปุมหมุนดานหลัง
ขณะซูมเขา ทานสามารถใช FGHI เพื่อเลื่อนไปยังบริเวณอื่นของภาพ และใชปุมหมุนดานหนา
เพื่อเลือกดูแตละภาพ
a

2x
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15

แสดงแสงสวางจาและเงามืด

a

2x

a

2x

53

54

Gการตั้งคา (การแสดงภาพแบบดัชนี/บนปฏิทิน)

ทานสามารถเพิ่มการแสดงดัชนีภาพที่มีจํานวนเฟรมตางกันและการแสดงภาพบนปฏิทินไดโดยใช
[Gการตั้งคา] สามารถแสดงหนาจอเพิ่มเติมไดโดยหมุนปุมหมุนดานหลัง

q

Wi-Fi

q

2016.01.01 12:30

L N 100-0020
2016.01.01 12:30

p

20

ดูภาพแบบเฟรม
เดียว

2016.01.01 12:30

20

4 เฟรม

p

20

2016.01.01 12:30

การแสดงดัชนีภาพ

Q

Mon

Tue

Wed

3
31
1

Thu

1

Fri

Sat

28
28

2
29
9

3
30
0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

17

c 11:23 MOV

FHD

30p

c 11:24 MOV

FHD

30p

c 12:12 MOV

FHD

30p

4
q

3

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

การแสดงภาพบนปฏิทิน

p

2016.01.01 12:30

ดูภาพ My Clips*

p

* ถาไดสราง My Clips ไวตั้งแตหนึ่งชุดขึ้นไป คลิปนั้นจะแสดงที่นี่ (หนา 70)

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

q

2016.1
Sun

20

จํานวนเฟรม 9, 25
และ 100 เฟรม
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ความเร็วชัตเตอรเมื่อแฟลชทํางานอัตโนมัติ
MENU

c

W

[# X-Sync.] [# คาชาสุด]

ทานสามารถกําหนดเงื่อนไขความเร็วชัตเตอรสําหรับกรณีเมื่อแฟลชทํางาน
โหมด
ถายภาพ

จังหวะยิงแฟลช (ถายภาพดวยชัตเตอร)

P

คาที่ชากวา 1/(ความยาวโฟกัสของเลนส×2)
และการตั้งคา [# X-Sync.]

A
S

ความเร็วชัตเตอรที่ตั้งคาไว

M

4

การตั้งคา
[# X-Sync.]*

ตํ่าสุด
การตั้งคา
[# คาชาสุด]
ไมมีขีดจํากัด
ขั้นตํ่า

* 1/200 วินาที เมื่อใชแฟลชภายนอกที่แยกจําหนาย

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

การรวมกันระหวางขนาดภาพเคลื่อนไหวและอัตราการบีบอัด
MENU

c

X

[K ตั้งคา]

ทานสามารถตั้งคาคุณภาพของภาพ JPEG ไดโดยรวมขนาดภาพและอัตราการบีบอัดเขาดวยกัน
ขนาดภาพ
อัตราการบีบอัด
จํานวน
SF
F
N
B
พิกเซล
(ละเอียดพิเศษ) (ละเอียด) (ปกติ) (พื้นฐาน)
Y (ใหญ) 5184×3888*
YSF
YF*
YN*
YB
3200×2400*
2560×1920
X (กลาง)
XSF
XF
XN*
XB
1920×1440
1600×1200
1280×960*
W (เล็ก)
1024×768
WSF
WF
WN*
WB
640×480
ชื่อ

* คาเริ่มตน

126 TH

สูงสุด

การใชงาน

เลือกสําหรับ
ขนาดที่จะพิมพ

สําหรับภาพพิมพ
ขนาดเล็กและ
ใชบนเว็บไซต

การเลือกรูปแบบการแสดงผลชองมองภาพ
MENU

c

[รูปแบบ EVF ในตัว]

b

รูปแบบ 1/2: แสดงเฉพาะรายการหลัก เชน ปุมชัตเตอรและคาเปดหนากลอง
รูปแบบ 3: แสดงเหมือนกับในจอภาพ
S-IS AUTO

j
ISO

400

LN
FHD F

60P
C1
AEL

250 F5.6 +2.0

Hi +7
Mid+2
Sh -3

M

01:02:03

e ISO-A
200 1023

รูปแบบ 1/รูปแบบ 2

01:02:03

250 F5.6

38

รูปแบบ 3

4

1

2 3

C1
AEL

e d

C1
AEL

250 F5.6 +2.0

Hi +7
Mid+2
Sh -3

01:02:03

e ISO-A
200 1023

4

c b
C1
AEL

Hi +7
Mid+2
-3
Sh
Sh-3

250 F5.6 +2.0

a

0

9

8
Hi +7
Mid+2
-3
Sh-3
Sh

250 F5.6 +2.0

01:02:03

e ISO-A
200 1023
7

6

5
01:02:03

e ISO-A
200 1023

f

1 สถานะแบตเตอรี่
; ติดสวาง: พรอมใชงาน
: ติดสวาง: แบตเตอรี่ใกลหมด
] กะพริบ (สีแดง): ตองทําการชารจ
2 โหมดถายภาพ ...................... หนา 24 – 36
3 เลือกโหมดกําหนดเอง .................. หนา 88
4 ระยะเวลาที่บันทึกได
5 จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได ............ หนา 145
6 ความไวแสง ISO ......................... หนา 45
7 สมดุลแสงขาว ............................ หนา 46
8 ควบคุมแสงจาและเงามืด............... หนา 44

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

 หนาจอของชองมองภาพ เมื่อถายภาพโดยใชชองมองภาพ (รูปแบบ 1/รูปแบบ 2)

9 บน: ควบคุมความเขมของแสงแฟลช
......................................... หนา 63
ลาง: ตัวแสดงชดเชยแสง .............. หนา 45
0 คาชดเชยแสง ............................. หนา 45
a คาเปดหนากลอง ................... หนา 26 – 29
b ความเร็วชัตเตอร ................... หนา 26 – 29
c ล็อค AE u ........................... หนา 115
d เครื่องหมายยืนยัน AF ................... หนา 25
e แฟลช ....................................... หนา 61
(กะพริบ: กําลังชารจ)
f แถบวัดระดับ (จะปรากฏขึ้นโดยการกด
ปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง)
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การถายภาพตัวเองโดยใชเมนูชวยเซลฟ
MENU

c

k

[ชวยถายเซลฟ]

เมื่อจอภาพอยูในตําแหนงเซลฟ ทานสามารถแสดงเมนูสัมผัสที่ใชงานสะดวก

1
2

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

4:3

4

LN
FullHD

F

45:67:89

ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)
128 TH

2341

เมนูถายภาพตัวเอง

• เมนูถายภาพตัวเองจะแสดงบนจอภาพ
A

อีพอรเทรท One
Touch

C ลั่นชัตเตอรเมื่อสัมผัส
D

การเปดฟงกชั่นนี้ทําใหผิวดูเรียบเนียนและโปรงแสง
ใชงานไดเมื่อเปดโหมด iAUTO (A) เ่ทานั้น
เมื่อสัมผัสไอคอนนี้ กลองจะลั่นชัตเตอรในราว 1 วินาทีหลังจากนั้น

ถาย 3 ภาพโดยใชระบบตั้งเวลา ทานสามารถกําหนดจํานวนครั้งที่
ตั้งเวลา One Touch
กลองลั่นชัตเตอรและเวลาระหวางการลั่นชัตเตอรแตละครั้งไดโดยใช
กําหนดเอง
ตั้งเวลากําหนดเอง (หนา 56)

3

วางกรอบภาพ

4

สัมผัส C แลวถายภาพ

• ระวังอยาใหนิ้วหรือสายคลองกลองบังเลนส

• ภาพที่ถายจะแสดงขึ้นบนจอภาพ
• ทานยังสามารถถายภาพดวยการสัมผัสวัตถุที่แสดงบนจอภาพ หรือกดปุมชัตเตอร

ขอมูลเลนสที่บันทึก
MENU

c

k

[การตั้งคาขอมูลเลนส]

บันทึกขอมูลเลนสไดถึงสิบเลนสซึ่งไมไดใหขอมูลกับกลองโดยอัตโนมัติ

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

2

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

3
4
5

ใช FGHI เพื่อเลือก [ความยาวโฟกัส]
ใช FGHI เพื่อเลือก [คารูรับแสง]
เลือก [ตั้งคา] และกด Q

• จะเพิ่มเลนสไปยังเมนูขอมูลเลนส
• เมื่อติดเลนสที่ไมใหขอมูลเลนสกับกลองโดยอัตโนมัติ จะแจงขอมูลที่ใชดวย  ใหไฮไลทเลนสดวย
ไอคอน  และกดปุม Q

4
ฟงกชั่นเมนู (เมนูกําหนดเอง)

1
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5

การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน

เมื่อเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟนผานฟงกชั่น LAN ไรสายของกลองนี้และใชแอพที่ระบุ ทาน
สามารถใชคุณสมบัติอื่นๆ ไดยิ่งมากขึ้นระหวางถายภาพ
สิ่งที่สามารถทําไดดวยแอพที่ระบุ OLYMPUS Image Share (OI.Share)

5
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
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• ถายโอนภาพในกลองไปยังสมารทโฟน
ทานสามารถโหลดภาพในกลองไปยังสมารทโฟน
• ถายภาพระยะไกลจากสมารทโฟน
ทานสามารถสั่งงานกลองจากระยะไกลและถายภาพโดยใชสมารทโฟน
• ประมวลภาพสวยงาม
ทานสามารถใชอารทฟลเตอรและเพิ่มตราประทับลงบนภาพที่โหลดไปยังสมารทโฟน
• เพิ่มแท็ก GPS ลงบนภาพในกลอง
ทานสามารถเพิ่มแท็ก GPS ลงบนภาพไดงายๆ เพียงถายโอนแฟมบันทึก GPS ที่บันทึกไวใน
สมารทโฟนไปยังกลอง

ดูรายละเอียดไดจากที่อยูดานลาง:
http://app.olympus-imaging.com/oishare/
• กอนใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย ใหอาน "การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย" (หนา 172)
• หากมีการใชงานฟงกชั่น LAN ไรสายในประเทศนอกภูมิภาคที่ทานซื้อกลองมา อาจมีความเสี่ยงที่
กลองจะไมตรงตามระเบียบขอบังคับการสื่อสารแบบไรสายของประเทศนั้น Olympus จะไมรับผิดชอบ
ตอการทําผิดระเบียบขอบังคับดังกลาว
• เชนเดียวกับการสื่อสารแบบไรสายใดๆ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกสกัดกั้นโดยบุคคลที่ 3 เสมอ
• ฟงกชั่น LAN ไรสายในกลองไมสามารถใชเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอในบานหรือในที่สาธารณะ
• เสาสงสัญญาณอยูดานลางลําโพง เก็บสายอากาศใหหางจากวัตถุโลหะเมื่อใดก็ตามที่ทําได
• ระหวางการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แบตเตอรี่จะลดลงเร็วขึ้น หากแบตเตอรี่ลดลงตํ่า การเชื่อมตออาจ
ขาดหายระหวางการถายโอนขอมูล
• การเชื่อมตออาจเปนไปไดยากหรือชาลงหากอยูใกลกับอุปกรณที่สรางสนามแมเหล็ก ไฟฟาสถิต หรือ
คลื่นวิทยุ เชน ใกลกับไมโครเวฟ โทรศัพทไรสาย

การเชื่อมตอกับสมารทโฟน
เชื่อมตอกับสมารทโฟน เปดแอพ OI.Share ที่ติดตั้งอยูในสมารทโฟนของทาน

1

เลือก [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q

2

ทําการตั้งคา Wi-Fi โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพ

• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ
• ชื่อ SSID รหัสผาน และรหัส QR จะปรากฏบนจอภาพ
ѷ єшҕѠ:L)L
дѼѥј ѤкѯшіѨѕєдѥіѯнѪѠ

3/3

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

SSID
รหัสผาน

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

3

เปด OI.Share บนสมารทโฟนของทาน แลวอานรหัส QR ที่แสดงบนหนาจอกลอง

4

หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ กด MENU บนกลองหรือสัมผัส [ยกเลิก Wi-Fi]
บนหนาจอ

• การเชื่อมตอจะเริ่มดําเนินการโดยอัตโนมัติ
• หากทานไมสามารถอานรหัส QR ใหใส SSID และรหัสผานในการตั้งคา Wi-Fi ของสมารทโฟน
เพื่อเชื่อมตอ โปรดดูคําแนะนําการใชงานสมารทโฟนของทานสําหรับวิธีการเขาใชงานการตั้งคา
Wi-Fi ในสมารทโฟน

• ทานยังสามารถยุติการเชื่อมตอกับ OI.Share หรือโดยการปดสวิตชกลอง
• การเชื่อมตอจะยุติลง

การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน

ѕдѯјѧд:L)L

5
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การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน
ทานสามารถเลือกภาพในกลองและโหลดไปยังสมารทโฟน นอกจากนี้ทานยังสามารถใชกลอง
เลือกภาพที่ตองการแชรลวงหนาไดดวย g "การตั้งคาลําดับการโอนภาพ ([คําสั่งแบงปน])"
(หนา 84)

1

เชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน (หนา 131)
• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ

Wi-Fi
Wi-Fi

ISO-A

5

200

การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน

250 F5.6

2

เปด OI.Share แลวแตะปุมถายโอนภาพ

3

เลือกภาพที่ตองการจะถายโอนแลวแตะปุมบันทึก

• ภาพในกลองจะปรากฏขึ้นในรายการ
• เมื่อบันทึกเสร็จสิ้น ทานสามารถปดกลองจากสมารทโฟน

การถายภาพระยะไกลดวยสมารทโฟน
ทานสามารถถายภาพจากระยะไกลไดโดยใชสมารทโฟนสั่งงานกลอง
สามารถใชงานไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น

1

เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง

2
3

เปด OI.Share แลวแตะปุมระยะไกล

• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ

แตะปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• ภาพที่ถายจะถูกบันทึกไวในการดหนวยความจําของกลอง

• ตัวเลือกการถายภาพที่ใชงานไดถูกจํากัดบางสวน

132 TH
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การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ
ทานสามารถใสแท็ก GPS ลงในภาพที่ถายขณะกําลังบันทึกแฟมบันทึก GPS ดวยการถายโอน
แฟมบันทึก GPS ที่บันทึกในสมารทโฟนไปยังกลอง
สามารถใชงานไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น

1

กอนจะเริ่มถายภาพ เปด OI.Share แลวเปดสวิตชบนปุมเพิ่มขอมูลตําแหนง เพื่อ
เริ่มบันทึกแฟมบันทึก GPS
• กอนเริ่มบันทึกแฟมบันทึก GPS จะตองเชื่อมตอกลองกับ OI.Share หนึ่งครั้งเพื่อซิงคเวลา
• ทานสามารถใชโทรศัพทหรือแอพอื่นๆ ขณะที่กําลังบันทึกแฟมบันทึก GPS อยาปด OI.Share

เมื่อการถายภาพเสร็จสิ้น ปดสวิตชบนปุมเพิ่มขอมูลตําแหนง การบันทึกแฟมบันทึก
GPS เสร็จสมบูรณ

3

เริ่ม [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ในกลอง

4

ถายโอนแฟมบันทึก GPS ที่บันทึกไ้วไปยังกลองดวย OI.Share

• ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ
• แท็ก GPS ถูกเพิ่มลงบนภาพในการดหนวยความจําตามแฟมบันทึก GPS ที่ถายโอนมา
• g จะปรากฏบนภาพเมื่อมีการเพิ่มขอมูลตําแหนงเขาไปแลว

• การเพิ่มขอมูลสถานที่ถายภาพสามารถใชงานไดกับสมารทโฟนที่มีฟงกชั่น GPS เทานั้น
• ภาพเคลือ
่ นไหวไมสามารถใสขอมูลตําแหนงได

5
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน

2
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การเปลี่ยนวิธีการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอกับสมารทโฟนมีสองวิธี เมื่อเลือก [สวนบุคคล] จะใชการตั้งคาเดียวกันในการเชื่อมตอ
ทุกครั้ง เมื่อเลือก [ครั้งหนึ่ง] จะใชการตั้งคาตางกันในการเชื่อมตอแตละครั้ง ทานอาจพบวาการใช
[สวนบุคคล] อาจชวยใหสะดวกขณะเชื่อมตอกับสมารทโฟนของทาน และการใช [ครั้งหนึ่ง] ชวย
ใหสะดวกขณะถายโอนภาพไปยังสมารทโฟนของเพื่อน เปนตน
การตั้งคาเริ่มตนคือ [สวนบุคคล]

1
2
3

5
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
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เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q
เลือก [การตั้งคาเชื่อมตอ Wi-Fi] แลวกด I
เลือกวิธีการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แลวกด Q
• [สวนบุคคล]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหนึ่งเครื่อง (เชื่อมตออัตโนมัติโดยใชการตั้งคาหลังการ
เชื่อมตอครั้งแรก) ฟงกชั่น OI.Share ทั้งหมดสามารถใชงานได
• [ครั้งหนึ่ง]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหลายเครื่อง (เชื่อมตอโดยใชการตั้งคาการเชื่อมตอแตกตาง
กันในแตละครั้ง) ใชงานไดเฉพาะฟงกชั่นถายโอนภาพของ OI.Share เทานั้น ทานสามารถดูได
เฉพาะภาพที่ตั้งคาไวสําหรับลําดับการแชรดวยกลองเทานั้น
• [เลือก]: เลือกวิธีการที่จะใชในแตละครั้ง
• [ปด]: ฟงกชั่น Wi-Fi ถูกปด

การเปลี่ยนรหัสผาน
เปลี่ยนรหัสผานที่ใชสําหรับ [สวนบุคคล]

1
2
3

เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q
เลือก [รหัสผานสวนตัว] แลวกด I
ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานแลวกดปุม R
• รหัสผานชุดใหมจะถูกตั้งขึ้น

การยกเลิกลําดับการแชร
ยกเลิกลําดับการแชรที่ตั้งคาไวกับภาพ

1
2
3

เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q
เลือก [รีเซ็ตคําสั่งแบงปน] แลวกด I
เลือก [ใช] แลวกด Q

การเริ่มการตั้งคา LAN ไรสาย
เริ่มเนื้อหาของ [Wi-Fi Settings]

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

5
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน

1
2
3
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6

การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพ
การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
ปลายดานที่เล็กกวา

มองหา
เครื่องหมายนี้
ขั้วตอมัลติคอน
เนคเตอร
ชองตอ USB

6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
136 TH

สาย USB

• หากไมมีอะไรปรากฏขึ้นมาบนหนาจอกลอง แมทําการเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
แลว แบตเตอรี่อาจจะหมด ใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็ม
• เมื่อเปดสวิตชกลอง กรอบตัวเลือกโฮสตจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอใหทานเลือก หากไมปรากฏ
ขึ้นมา ใหตั้ง [โหมด USB] (หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]

การคัดลอกภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการตอไปนี้ รองรับการเชื่อมตอ USB:
Windows:

Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/
Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Macintosh: Mac OS X v10.5 - v10.10

1

ปดสวิตชกลอง แลวเชื่อมตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร

2

เปดสวิตชกลอง

3

กด FG เพื่อเลือก [เก็บขอมูล] กด Q

4

เครื่องคอมพิวเตอรพบกลองเปนอุปกรณใหม

• ตําแหนงของชองตอ USB แตกตางกันไปตามเครื่องคอมพิวเตอร ดูรายละเอียดในคูมือการ
ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
• หนาจอเลือกการเชื่อมตอ USB จะปรากฏ

USB

ѯдѶэеҖѠєѬј
MTP
ёіѧь
ҟ ъҙ
ѠѠд

шкзҕ
Ѥҟ ѥ

• ถาคุณกําลังใช Windows Photo Gallery ใหเลือก [MTP] ในขั้นตอนที่ 3
• ไมรับประกันการถายโอนขอมูลในสภาพแวดลอมตอไปนี้ ถึงแมวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานจะมี
ชองตอ USB
คอมพิวเตอรที่มีการเพิ่มชองตอ USB ดวยการดเสริม ฯลฯ
คอมพิวเตอรที่ไมไดมี OS ติดตั้งมาจากโรงงาน
คอมพิวเตอรประกอบเอง
• ปุมควบคุมบนกลองจะใชงานไมไดขณะเชื่อมตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร
• หากหนาจอในขั้นตอนที่ 2 ไมปรากฏเมื่อกลองเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ใหตั้งคา [โหมด USB]
(หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]

การติดตั้งซอฟตแวรคอมพิวเตอร
OLYMPUS Viewer 3 เปนซอฟตแวรสําหรับนําเขาขอมูลไปยังคอมพิวเตอร เพื่อดู แกไข และ
จัดการภาพถายและภาพเคลื่อนไหวที่ทานถายดวยกลอง
• ทานยังสามารถดาวนโหลด OLYMPUS Viewer 3 ไดที่ "http://support.olympus-imaging.com/
ov3download/" ทานตองใสหมายเลขประจําผลิตภัณฑในการดาวนโหลด OLYMPUS Viewer 3

 Windows

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

• ถากลองโตตอบ "Setup" ไมปรากฏ เปด CD-ROM (OLYMPUS Setup) in Windows Explorer
แลวดับเบิ้ลคลิกที่ "LAUNCHER.EXE"
• ถาหากหนาจอ "User Account Control" ปรากฏขึ้น ใหคลิก "Yes" หรือ "Continue"

2

เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร

3

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ Olympus ของทาน

• เมื่อกลองเชื่อมตออยูกับอุปกรณอื่นผาน USB ขอความจะปรากฏขึ้นมาใหทานเลือกชนิดของ
การเชื่อมตอ เลือก [เก็บขอมูล]
• คลิกปุม "Registration" (ลงทะเบียน) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ

1

TH 137

4

ติดตั้ง OLYMPUS Viewer 3
• ตรวจสอบความตองการของระบบ กอนเริ่มทําการติดตั้ง
สภาพแวดลอมใชงาน
ระบบปฏิบัติการ

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

หนวยประมวลผล

Core2Duo 2.13 GHz หรือดีกวา

หนวยความจําหลัก

2 GB หรือมากกวา

เนื้อที่เหลือบน
ฮารดไดรฟ

3 GB หรือมากกวา

การตั้งคาหนาจอ

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

• คลิกปุม "OLYMPUS Viewer 3" แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใชซอฟตแวร โปรดดูฟงกชั่นวิธีใชในซอฟตแวร
• สิ่งที่ไดกลาวไปแลวคือขอบังคับระบบขั้นตํ่า การตั้งคาบางอยางอาจตองใชสเปคที่ดีขึ้น
โปรดอาน ขอควรรู สําหรับรายละเอียด

6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ

 Macintosh

1

ใสแผน CD ที่ใหมาดวยลงในไดรฟ CD-ROM

2

ติดตั้ง OLYMPUS Viewer 3

• เนื้อหาของแผนดิสกจะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติในหนาจอ
Finder หากไมปรากฏขึ้นมา ใหดับเบิ้ลคลิกบนไอคอนของ
CD บนหนาจอ
• ดับเบิ้ลคลิกไอคอน "Setup" เพื่อแสดงหนาจอ "Setup"
• ตรวจสอบความตองการของระบบ กอนเริ่มทําการติดตั้ง
• คลิกปุม "OLYMPUS Viewer 3" แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร

สภาพแวดลอมใชงาน
ระบบปฏิบัติการ

Mac OS X v10.8 - v10.10

หนวยประมวลผล

Core2Duo 2 GHz หรือดีกวา

หนวยความจําหลัก

2 GB หรือมากกวา

เนื้อที่เหลือบน
ฮารดไดรฟ

3 GB หรือมากกวา

การตั้งคาหนาจอ

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

• หากตองการเปลี่ยนภาษา เลือกภาษาที่ตองการใชจากกลองคําสั่งผสม สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการใชซอฟตแวร โปรดดูฟงกชั่นวิธีใชในซอฟตแวร
• สิ่งที่ไดกลาวไปแลวคือขอบังคับระบบขั้นตํ่า การตั้งคาบางอยางอาจตองใชสเปคที่ดีขึ้น
โปรดอาน ขอควรรู สําหรับรายละเอียด
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พิมพโดยตรง (PictBridge)
ทานสามารถพิมพภาพที่บันทึกไวโดยตรง โดยเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพที่สนับสนุน
PictBridge ดวยสาย USB

1

เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB ที่ใหมาดวย แลวเปดสวิตชกลอง
ปลายดานที่เล็กกวา

มองหา
เครื่องหมายนี้
ขั้วตอมัลติคอน
เนคเตอร
ชองตอ USB

สาย USB

2

ใช FG เพื่อเลือก [พริ้นท]
• [ขอความ กรุณารอ] จะปรากฏ ตามดวยหนาจอเลือกโหมด
พิมพ
• ถาหากหนาจอไมปรากฏหลังเวลาผานไปสองสามนาที ใหถอด
สาย USB ออกแลวเริ่มทําใหมตั้งแตขั้นตอนที่ 1

USB

ѯдѶэеҖѠєѬј
MTP
ёіѧь
ҟ ъҙѻ
ѠѠд

шкзҕ
Ѥҟ ѥ

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

พิมพภาพอยางงาย
ใชกลองเปดแสดงภาพที่ทานตองการพิมพ กอนเชื่อมตอเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB

1
2

ใช HI เพื่อแสดงภาพที่ทานตองการพิมพบนกลอง
กด I
• หนาจอเลือกภาพจะปรากฏเมื่อพิมพภาพเสร็จ พิมพภาพอื่น
อีกไดโดยใช HI เพื่อเลือกภาพ แลวกด Q
• ยุติการพิมพโดย ถอดสาย USB ออกจากกลองขณะกําลังแสดง
หนาจอเลือกภาพ

เริ่มพิมพ์ทันที
PC/พิมพแบบตั้งคา

6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ

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

TH 139

พิมพภาพแบบกําหนดเอง

1

เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB ที่ใหมาดวย แลวเปดสวิตชกลอง

2

ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานเพื่อตั้งคาตัวเลือกการพิมพ

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

เลือกโหมดพิมพ
เลือกชนิดของการพิมพ (โหมดพิมพ) โหมดพิมพที่ใชงานไดมีดังแสดงขางลางนี้

6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
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พริ้นท

พิมพภาพที่เลือก

พิมพทั้งหมด

พิมพทุกภาพที่บันทึกอยูในการด ภาพละ 1 แผน

พิมพหลายภาพ

พิมพภาพเดียวกัน ในหลายกรอบ บนกระดาษแผนเดียว

ดัชนีทั้งหมด

พิมพรายการดัชนีของภาพทุกภาพที่บันทึกอยูในการด

คําสั่งพิมพ

พิมพตามรายการสั่งพิมพภาพที่ทานสรางไว หากไมมีภาพใดถูกสั่งพิมพ
ตัวเลือกนี้จะใชงานไมได

การตั้งคาตางๆเกี่ยวกับกระดาษพิมพ
รายการตั้งคาแตกตางกันไปตามชนิดของเครื่องพิมพ หากเครื่องพิมพมีเพียงเฉพาะการตั้งคาแบบ
มาตรฐานเทานั้น ทานจะไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาใดๆได
ขนาด

ตั้งคาขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพรองรับ

เสนขอบ

เลือกวาตองการพิมพภาพเต็มขนาดกระดาษหรือพิมพแบบมีขอบขาว

ภาพ/ชี้ต

เลือกจํานวนภาพตอแผนกระดาษ จะปรากฏในกรณีที่ทานเลือก [พิมพหลาย
ภาพ] เอาไว

การเลือกภาพที่ทานตองการพิมพ
เลือกภาพที่ทานตองการพิมพ สามารถพิมพภาพที่เลือกใน
ภายหลัง (สั่งพิมพภาพเดี่ยว) หรือพิมพภาพที่กําลังแสดงทันที
123-3456
2016.01.01 12:30

ѯјѪѠд
ёіѧҟьъҙѓѥёѯчѨѕњ
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ёіѧѸьъҙ
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พริ้นท (f)

พิมพภาพที่กําลังแสดง หากมีภาพที่ไดสั่งพิมพ [พริ้นทภาพเดียว] เอาไว
จะมีการพิมพเฉพาะภาพนั้น

พริ้นทภาพเดียว
(t)

ทําการสั่งพิมพภาพที่กําลังแสดง ถาหากทานตองการสั่งพิมพภาพอื่นๆ
หลังจากสั่ง [พริ้นทภาพเดียว] ใหใช HI เพื่อเลือกภาพเหลานั้น

มีอีก (u)

ตั้งคาจํานวนพิมพและตัวเลือกอื่นๆสําหรับภาพที่แสดงอยู และตั้งคาวาจะ
สั่งพิมพหรือไม ดูการใชงานในหัวขอถัดไป "ตั้งคาขอมูลการพิมพ"

ตั้งคาขอมูลการพิมพ
เลือกวาตองการพิมพขอมูลการพิมพ เชน วันที่และเวลา หรือชื่อไฟล เมื่อทําการพิมพภาพหรือไม
เมื่อตั้งโหมดพิมพเปน [พิมพทั้งหมด] และเลือก [เลือกตั้งคา] เอาไว ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏ

3

<×

ตั้งจํานวนพิมพ

วันที่

พิมพวันที่และเวลาที่บันทึกลงบนภาพ

ชื่อไฟล

พิมพชื่อไฟลที่บันทึกลงบนภาพ

P

ตัดขอบภาพเพื่อพิมพ ใชปุมหมุนดานหนา (r) เพื่อเลือกขนาดตัดขอบ และ
FGHI เพื่อกําหนดบริเวณที่ตัด

เมื่อทานไดตั้งคาภาพที่จะพิมพและขอมูลการพิมพแลว ใหเลือก [พริ้นท] จากนั้นกด
Q
• หยุดและยกเลิกการพิมพไดโดยกด Q ทําการพิมพตอไดโดยเลือก [ทําตอ]

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

การสรางคําสั่งพิมพ

1
2

กด Q ระหวางการดูภาพแลวเลือก [<]
เลือก [<] หรือ [U] แลวกด Q
ภาพเดี่ยว
กด HI เพื่อเลือกภาพที่ทานตองการสั่งพิมพ แลวกด FG เพื่อ
กําหนดจํานวนพิมพ
• ทําซํ้าขั้นตอนนี้ เพื่อทําการสั่งพิมพหลายๆภาพ กด Q เมื่อได
เลือกภาพที่ตองการทั้งหมดแลว

คำสั่งพิมพ์

<
ALL

กลับ

ทุกภาพ
เลือก [U] แลวกด Q

ตั้งคา
่

การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ

สั่งพิมพ (DPOF)
ทานสามารถบันทึกขอมูล "สั่งพิมพ" ลงในการดหนวยความจํา เพื่อกําหนดรายการภาพที่ตอง
การพิมพ และจํานวนพิมพของแตละภาพ จากนั้นทานสามารถพิมพภาพที่รานพิมพภาพซึ่ง
สนับสนุน DPOF หรือพิมพดวยตนเองโดยเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ DPOF โดยตรง
จําเปนตองใชการดหนวยความจําในการสั่งพิมพ

6
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3

เลือกรูปแบบวันที่และเวลา แลวกด Q
ไม

ภาพจะถูกพิมพโดยไมมีวันที่และเวลา

วันที่

ภาพจะถูกพิมพโดยมีวันที่ถายภาพ

เวลา

ภาพจะถูกพิมพโดยมีเวลาถายภาพ

• ในขณะพิมพภาพจะไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ
แตละภาพได

4

X

ไม่
วันที่
เวลา

กลับ

ตั้งค่า

เลือก [ตั้ง] แลวกด Q

• ไมสามารถใชกลองแกไขคําสั่งพิมพที่สรางดวยอุปกรณอื่น การสรางคําสั่งพิมพใหม จะลบคําสั่งพิมพ
เดิมที่สรางดวยอุปกรณอื่น
• ไมสามารถสั่งพิมพภาพ 3D ภาพ RAW หรือภาพเคลื่อนไหว

ยกเลิกการสั่งพิมพภาพที่เลือกหรือภาพทั้งหมด
ทานสามารถลบขอมูลสั่งพิมพภาพทั้งหมด หรือเฉพาะขอมูลของบางภาพที่เลือก

6
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
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1
2

กด Q ระหวางการดูภาพแลวเลือก [<]

3

กด HI เพื่อเลือกภาพที่ทานตองการยกเลิกการสั่งพิมพ

4

เลือกรูปแบบวันที่และเวลา แลวกด Q

5

เลือก [ตั้ง] แลวกด Q

เลือก [<] แลวกด Q
• ยกเลิกการสั่งพิมพภาพทั้งหมดโดยเลือก [ตั้งคาใหม] แลวกด Q ออกจากระบบโดยไมยกเลิก
ภาพทั้งหมด ไดโดยเลือก [เก็บ] แลวกด Q
• ใช G เพื่อตั้งจํานวนพิมพภาพเปน 0 กด Q เมื่อยกเลิกการสั่งพิมพภาพที่เลือกทั้งหมด
• การตั้งคานี้มีผลตอทุกภาพที่มีขอมูลสั่งพิมพ

7

ขอควรระวัง

แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
• กลองใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Olympus กอนเดียว หามใชแบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจาก
แบตเตอรี่ของแทจาก OLYMPUS
• อัตราการใชพลังงานของกลอง ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน และเงื่อนไขอื่น ๆ
• เนื่องจากการทํางานตางๆตอไปนี้ใชพลังงานอยางมาก ถึงแมจะไมมีการถายภาพ แบตเตอรี่ก็จะ
หมดเร็ว
• ทําการปรับโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ โดยกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งในโหมดถายภาพ
• แสดงภาพบนหนาจอเปนระยะเวลานาน
• เมื่อตั้งคา [หนวงเวลาลั่นชัตเตอร] (หนา 106) ไวที่ [สั้น]
• เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพ
• ในกรณีที่ใชแบตเตอรี่ที่มีประจุไมเต็ม กลองอาจจะดับไปโดยไมไดแสดงคําเตือนแบตเตอรี่เหลือนอย
• ณ เวลาที่ซื้อ แบตเตอรี่ไมไดถูกชารจมาเต็ม ใหทําการชารจแบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจที่ใหมาดวย
กอนใชงาน
• เวลาการชารจปกติของเครื่องชารจที่มาพรอมกับกลองอยูที่ 4 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
• อยาพยายามใชอุปกรณชารจที่ไมไดถูกออกแบบมาใหใชงานกับแบตเตอรี่ที่ใหมาดวย หรือใช
แบตเตอรี่ที่ไมไดถูกออกแบบมาใหใชกับอุปกรณชารจที่ใหมาดวย

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

ขอควรระวัง

• การใชแบตเตอรี่ผิดชนิด อาจเสี่ยงตอการระเบิดได
• กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวโดยปฏิบัติตามคําแนะนํา "ขอควรระวัง" (หนา 171)
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การดที่ใชงานได
คูมือเลมนี้เรียกอุปกรณบันทึกขอมูลตางๆรวมกันวา "การด" การดเมโมรี่ SD
ชนิดตอไปนี้ (มีจําหนายทั่วไป) สามารถใชงานไดกับกลองนี้: SD, SDHC,
SDXC และ Eye-Fi สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus
สวิตชปองกันการเขียนการด SD
ตัวการด SD มีสวิตชปองกันการเขียน ถาหากทานตั้งสวิตชไปทางดาน "LOCK"
ทานจะไมสามารถเขียนขอมูลลงในการด ลบขอมูล หรือทําการฟอรแมต เลื่อน
สวิตชกลับไปที่ตําแหนงปลดล็อคเพื่อทําการเขียน

7
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LOCK

• ขอมูลในการดจะไมถูกลบอยางหมดจด ถึงแมจะทําการฟอรแมตการดหรือลบขอมูลออกแลว เมื่อทิ้ง
การด ใหทําลายการดเสีย เพื่อปองกันขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล
• ใชการด Eye-Fi ใหตรงตามกฎหมายและขอบังคับของประเทศที่นํากลองไปใชงาน ถอดการด Eye-Fi
ออกจากกลองหรือปดใชงานฟงกชั่นของการดขณะอยูบนเครื่องบินหรือในสถานที่อื่นๆ ซึ่งหามการใช
งานฟงกชั่นนี้ g [Eye-Fi] (หนา 114)
• การด Eye-Fi อาจรอนขึ้นขณะใชงาน
• แบตเตอรี่อาจหมดเร็วขึ้นขณะใชการด Eye-Fi
• กลองอาจทํางานชาลงขณะใชการด Eye-Fi
• อาจเกิดขอผิดพลาดระหวางการถายภาพ My Clips ในกรณีนี้ โปรดปดฟงกชั่นของการด
• การเลื่อนสวิตชปองกันการเขียนของการด SD ไปที่ตําแหนง "LOCK" จะจํากัดการใชงานบางฟงกชั่น
เชน การถายคลิปและดูภาพ

โหมดบันทึกและขนาดไฟล/จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได
คาขนาดไฟลในตาราง เปนคาโดยประมาณสําหรับไฟลที่มีสัดสวนภาพ 4:3
โหมดบันทึก

RAW+LF

จํานวนพิกเซล
(นับพิกเซล)
10368×7776

ไมบีบอัด

8160×6120

1/4

JPEG

ประมาณ 22.1

บีบอัดแบบไมสูญเสีย

ORI

ประมาณ 21.5

1/4

JPEG

ประมาณ 22.1

บีบอัดแบบไมสูญเสีย
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
1/2.7
1/4
1/8
1/12

ORF

ประมาณ 21.5
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JPEG

ประมาณ 13.5
ประมาณ 9.3
ประมาณ 5.0
ประมาณ 3.0
ประมาณ 5.6
ประมาณ 3.4
ประมาณ 1.7
ประมาณ 1.2
ประมาณ 3.2
ประมาณ 2.2
ประมาณ 1.1
ประมาณ 0.8
ประมาณ 1.8
ประมาณ 1.3
ประมาณ 0.7
ประมาณ 0.5
ประมาณ 1.3
ประมาณ 0.9
ประมาณ 0.5
ประมาณ 0.4
ประมาณ 0.9
ประมาณ 0.6
ประมาณ 0.4
ประมาณ 0.3
ประมาณ 0.6
ประมาณ 0.4
ประมาณ 0.3
ประมาณ 0.2
ประมาณ 0.3
ประมาณ 0.2
ประมาณ 0.2
ประมาณ 0.1

510
739
1379
2347
1245
2051
4068
5954
2160
3170
6259
9041
3814
5548
10613
15257
5424
7874
15257
20343
8137
11624
22192
30515
12206
17437
30515
40686
27124
40686
61030
81373

5184×3888
LF

8160×6120

RAW
5184×3888

3200×2400

2560×1920

1920×1440

1600×1200

1280×960

1024×768

640×480

รูปแบบ
จํานวนภาพนิ่งที่
ขนาดไฟล (MB)
ไฟล
บันทึกได*
ORF
ประมาณ 125.2
42
310
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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
WSF
WF
WN
WB

บีบอัด

*สําหรับการด SD 8GB

• จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได อาจจะเปลี่ยนตามวัตถุ การสั่งพิมพ และองคประกอบอื่นๆ ในบางกรณี
จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกไดที่ปรากฏบนหนาจอ อาจจะไมเปลี่ยนแปลงถึงแมทานจะถายภาพ หรือลบ
ภาพที่บันทึกไว
• ขนาดไฟลภาพจริง แตกตางกันไปโดยขึ้นกับวัตถุ
• ตัวเลขจํานวนภาพนิ่งที่บันทึกไดสูงสุด ที่แสดงบนหนาจอคือ 9999
• ดูระยะเวลาบันทึกไดสําหรับภาพเคลื่อนไหวไดบนเว็บไซตของ Olympus
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เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได
เลือกเลนสตามบรรยากาศ และความตองการสรางสรรคของทาน ใชเลนสที่
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับระบบ Micro Four Thirds และมีฉลาก M.ZUIKO
DIGITAL หรือเครื่องหมายที่แสดงทางดานขวา
หากใชตัวแปลงชวย ทานสามารถใชเลนสของระบบ Four Thirds และระบบ OM
ไดอีกดวย
• เมื่อทานติดหรือถอด ฝาปดตัวกลอง และเลนส ออกจากกลอง ใหหันชองติดเลนสของกลองลงพื้น
เพื่อชวยปองกันไมใหฝุนและวัตถุแปลกปลอมอื่นเขาไปในตัวกลองได
• อยาถอดฝาปดตัวกลอง หรือติดเลนสในสถานที่มีฝุนละอองมาก
• อยาหันหนาเลนสที่ติดอยูกับกลอง ชี้ไปที่ดวงอาทิตย อาจจะทําใหกลองเสียหาย หรือติดไฟได
เนื่องจากแสงอาทิตยถูกขยายผานการโฟกัสของเลนส
• ระวังอยาทําฝาปดกลองและฝาปดทายเลนสหาย
• ติดฝาปดกลองเพื่อปองกันฝุนเขาไปภายในเมื่อไมไดติดเลนสไวกับกลอง

 คูผสมระหวางเลนสกับกลอง
เลนส

7

เลนสระบบ Micro Four
Thirds

ขอควรระวัง

เลนสระบบ Four Thirds
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กลอง

กลองระบบ Micro
Four Thirds

เลนสระบบ OM
เลนสระบบ Micro Four
Thirds

กลองระบบ Four
Thirds

ติดใชงาน

AF
(โฟกัสอัตโนมัต)ิ

วัดคา

ได

ได

ได

ติดไดผาน
ตัวแปลงเมานท

ได*

ไมได

ได*2

ไมได

ไมได

ไมได

*1 โฟกัสอัตโนมัติจะไมทํางานขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
*2 การวัดแสงใหแมนยําไมสามารถทําได

1

ได

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

ฟงกชั่นที่ใชงานกลับชุดแฟลชภายนอก
แฟลชเสริม

โหมด RC

FL-600R

GN36 (85 มม.*1) GN20 (24 มม.*1)



FL-300R

TTL-AUTO, MANUAL

GN20 (28 มม.*1)



FL-14

TTL-AUTO, AUTO, MANUAL

GN14 (28 มม.*1)

–

GN11

–

GN22

–

RF-11
TF-22

โหมดควบคุมแฟลช

TTL-AUTO, MANUAL

*1 ความยาวโฟกัสของเลนสที่ใชงานได (คํานวณตามกลองฟลม 35 มม.)

การถายภาพโดยใชแฟลชควบคุมจากระยะไกลไรสาย
สามารถนําแฟลชภายนอกที่ระบุวาใชงานกับกลองรุนนี้ไดและมีโหมดควบคุมจากระยะไกล มาใช
เพื่อถายภาพแบบแฟลชไรสายได กลองสามารถแยกควบคุมแฟลชระยะไกลไดทั้งสามกลุม และ
แฟลชในตัวกลอง ศึกษารายละเอียดจากคูมือการใชงานที่ใหมากับชุดแฟลชภายนอก

1

ตั้งคาแฟลชระยะไกลไวที่โหมด RC แลวจัดวางในตําแหนงที่ตองการ

2

เลือก [เปด] สําหรับ [# RC Mode] ใน X เมนูถายภาพ 2 (หนา 87)
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GN (หมายเลขไกด) (ISO100)

TTL-AUTO, AUTO, MANUAL,
FP TTL AUTO, FP MANUAL

• เปดสวิตชแฟลชภายนอก กดปุม MODE แลวเลือกโหมด RC
• เลือกชองสัญญาณและกลุมของแฟลชภายนอกแตละตัว
• แผงควบคุมพิเศษ LV เปลี่ยนเปนโหมด RC
• ทานสามารถเลือกหนาจอแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV ไดโดยกดปุม INFO หลายๆ ครั้ง
• เลือกโหมดแฟลช (โปรดสังเกตวาระบบลดตาแดงใชงานไมไดในโหมด RC)
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3

ปรับการตั้งคาสําหรับแตละกลุมในแผงควบคุมพิเศษ LV

กลุม
• เลือกโหมดควบคุมแฟลช และ
ปรับความเขมแสงแฟลชแยก
สําหรับแตละกลุม สําหรับ
MANUAL ใหเลือกความเขม
แสงแฟลช
ปรับการตั้งคาสําหรับชุดแฟลช
ของกลอง

คาความเขมแสงแฟลช
A Mode
TTL
M
Off
TTL

P

250 F5.6

โหมดควบคุมแฟลช

4

แฟลชปกติ/แฟลช Super FP
• เลือกสลับระหวางแฟลชปกติ
และแฟลช Super FP

+5.0
1/8
–
+3.0

Ch

ระดับแสงสื่อสาร
• ตั้งคาระดับแสงสื่อสาร เปน
[HI], [MID], หรือ [LO]

LO
1

38

ความเขมแสงแฟลช

ชองสัญญาณ
• ตั้งคาชองสัญญาณสื่อสาร
ใหเปนชองเดียวกับที่ใชบน
แฟลช

ติดชุดแฟลชที่ใหมาดวย แลวเปดกลอง
• หลังจากที่ตรวจสอบหรือแนใจวาชุดแฟลชภายใน และแฟลชระยะไกล ไดชารจไวพรอมแลว ให
ทําการถายภาพทดสอบ

 ระยะควบคุมแฟลชไรสาย
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จัดตําแหนงของแฟลชไรสาย โดยใหเซนเซอร
ควบคุมระยะไกลหันเขาหากลอง ภาพตอไปนี้
แสดงถึงระยะโดยประมาณ ที่สามารถจัดวาง
แฟลชได ระยะควบคุมจริงแตกตางกันไปตาม
เงื่อนไขสภาพแวดลอม

30°
60°

30°

7m
50°
100°

50°

5m

• ขอแนะนําใหทานใชงาน 1 กลุมแฟลชที่มีแฟลชระยะไกลไมเกิน 3 ตัว
• ชุดแฟลชระยะไกลไมสามารถใชงานกับระบบซิงคชามานชัตเตอรที่สอง หรือการถายภาพลดความ
สั่นสะเทือนที่นานกวา 4 วินาที
• หากวัตถุอยูใกลกลองมากเกินไป แฟลชควบคุมที่เปลงแสงออกมาจากแฟลชในตัวกลอง อาจสงผล
ตอระดับแสง (สามารถลดผลกระทบนี้ไดโดยลดปริมาณการปลอยแสงของแฟลชในตัวกลอง
ตัวอยางเชน ใชตัวกระจายแสง)
• ความเร็วชัตเตอรสูงสุดในการซิงคแฟลช คือ 1/250 วินาที เมื่อใชแฟลชในโหมด RC

ชุดแฟลชภายนอกอื่นๆ
พึงระลึกในประเด็นตอไปนี้ เมื่อใชชุดแฟลชของผูผลิตอื่นกับฐานเสียบแฟลชของกลอง:
• การใชแฟลชลาสมัยที่สงกระแสไฟมากกวา 250 โวลตไปยังจุดสัมผัส X จะทําใหกลองไดรับ
ความเสียหาย
• การติดตั้งแฟลชซึ่งขั้วสัมผัสสัญญาณ ไมตรงตามขอกําหนดของ Olympus อาจจะทําใหกลอง
เสียหายได
• ตั้งโหมดถายภาพไปที่ M ตั้งความเร็วชัตเตอรไปที่คาตํ่ากวาความเร็วแฟลช และตั้งความไวแสง ISO
ไปที่คาใดๆ ที่ไมใช [AUTO]
• การควบคุมแฟลชสามารถทําไดเพียงการตั้งคาแฟลชใหมี ความไวแสง ISO และคารูรับแสงตรงกับ
คาที่เลือกไวบนกลองเทานั้น สามารถปรับความสวางของแฟลชโดยปรับความไวแสง ISO หรือ
คารูรับแสง
• ใชแฟลชที่มีมุมสองสวางเหมาะสมกับเลนส โดยปกติแลวมุมสองสวางจะถูกระบุเปนคาเมื่อเทียบกับ
ความยาวโฟกัสของรูปแบบ 35 มม.
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อุปกรณเสริมหลัก
สายรีโมท (RM–UC1)
ใชในกรณีที่การสั่นไหวของกลองแมเพียงเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เชน ในการถายภาพมาโคร
หรือถายภาพ bulb สายรีโมทนี้เชื่อมตอผานทางขั้วตอมัลติคอนเนคเตอรของกลอง (หนา 11)

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

กริปกลอง (ECG-4)
กริปทําใหงายตอการถือกลองใหมั่นคงเมื่อติดเลนสขนาดใหญ

7
ขอควรระวัง
TH 149

แผนผังแสดงระบบ

กริป

แหลงจายไฟ

BLN-1
แบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน

ECG-4
กริป

BCN-1
อุปกรณชารจแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน

7

การใชงานรีโมท
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RM-UC1
สายรีโมท

สายเชื่อมตอ

สาย USB/
สาย AV/
สาย HDMI

แฟลช
เคส / สายคลอง

สายคลองไหล
เคสใสกลอง

FL-14
การดหนวยความจํา*3

ซอฟตแวร
OLYMPUS Viewer 3

SD/SDHC/
SDXC/Eye-Fi

แฟลชอิเล็กทรอนิกส

FL-600R
แฟลชอิเล็กทรอนิกส

FL-300R *5
แฟลชอิเล็กทรอนิกส

ซอฟตแวรจัดการภาพดิจิตอล

*1 เลนสบางตัวอาจใชกับตัวแปลงไมได ดูรายละเอียดที่เว็บไซตอยางเปนทางการของ Olympus นอกจากนี้ พึงระลึกวา
การผลิตเลนสระบบ OM ไดสิ้นสุดลงแลว
*2 ดูรายละเอียดเลนสที่ใชรวมกันไดที่เว็บไซตอยางเปนทางการของ Olympus
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: ผลิตภัณฑที่ใชงานไดกับ PEN-F
: ผลิตภัณฑที่มีจําหนายทั่วไป

สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus
เลนส

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

FCON-P01
เลนสตาปลา

WCON-P01
เลนสมุมกวาง

MCON-P01
เลนสมาโคร

MCON-P02
เลนสมาโคร
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เทเลคอนเวอรเตอร MC-14*4

MMF-2/MMF-3 *1
ตัวแปลง Four Thirds

MF-2 *1

เลนสระบบ Four Thirds

เลนสระบบ OM

ตัวแปลง OM 2

แฟลช
SRF-11

ชุดแฟลชวงแหวน

STF-22

ชุดแฟลชคู

RF-11*2

TF-22 *2

แฟลชวงแหวน

แฟลชคู

FC-1

อุปกรณควบคุมแฟลชมาโคร

*3 ใชการด Eye-Fi ตามกฎหมายและขอกําหนดของประเทศที่นํากลองไปใช
*4 ใชงานไดกับ ED 40-150mm f2.8 PRO เทานั้น
*5 ไมสามารถถอยกลับไดขณะที่ติดอยูกับกลอง
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การทําความสะอาดและจัดเก็บกลอง
การทําความสะอาดกลอง
ปดสวิตชกลองแลวถอดแบตเตอรี่ออกกอนทําความสะอาดกลอง

ผิวภายนอก:
• เช็ดเบาๆดวยผานุม ถาหากกลองสกปรกมาก ใหแชผาในนํ้าสบูออนๆแลวบิดใหแหง เช็ดกลองดวย
ผาชื้น และเช็ดแหงดวยผาแหง ถาหากทานใชงานกลองบริเวณหาดทราย ใชผาชุบนํ้าสะอาดบิดให
แหง

จอภาพ:
• เช็ดเบาๆดวยผานุม

เลนส:
• เปาฝุนละอองออกจากเลนสดวยอุปกรณเปาลมที่มีจําหนายทั่วไป สําหรับตัวเลนส ใหเช็ดเบาๆดวย
กระดาษเช็ดเลนส

การจัดเก็บ
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• เมื่อไมใชงานกลองเปนระยะเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่และการดออก เก็บกลองในที่เย็น แหง อากาศ
ถายเทไดดี
• ใสกอนแบตเตอรี่เปนครั้งคราว เพื่อทดสอบการทํางานของกลอง
• เช็ดฝุนและสิ่งแปลกปลอมตางๆออกจากตัวกลองและฝาหลัง กอนปดฝา
• ติดฝาปดกลองเพื่อปองกันฝุนเขาไปภายในเมื่อไมไดติดเลนสไวกับกลอง อยาลืมปดฝาหนาและหลัง
ของเลนสกอนเอาไปเก็บ
• ทําความสะอาดกลองหลังการใชงาน
• อยาเก็บไวใกลกับสารไลแมลง

ทําความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณรับภาพ
กลองนี้มีฟงกชั่นลดฝุนละอองเพื่อปองกันไมใหฝุนไปติดบนอุปกรณรับภาพ และเพื่อปดฝุนหรือ
คราบสกปรกออกจากผิวของอุปกรณรับภาพดวยการสั่นสะเทือนคลื่นความถี่สูง ฟงกชั่นลด
ฝุนละอองทํางานเมื่อเปดสวิตชกลอง
ฟงกชั่นลดฝุนละอองทํางานพรอมกับฟงกชั่นพิกเซลแมบปง ซึ่งตรวจสอบอุปกรณรับภาพและ
วงจรประมวลผลภาพ เนื่องจากระบบลดฝุนละอองทํางานทุกครั้งที่เปดสวิตชกลอง ควรถือกลอง
ในแนวตั้งเพื่อใหฟงกชั่นลดฝุนละอองทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
•
•
•
•
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อยาใชสารละลายเขมขน เชน เบนซีนหรือแอลกอฮอล หรือผาที่ผานกระบวนการทางเคมี
หลีกเลี่ยงการเก็บกลองในสถานที่ซึ่งมีการใชสารเคมี เพื่อปองกันการสึกกรอนของกลอง
ราอาจจะกอตัวบนผิวเลนส ถาหากปลอยใหเลนสสกปรก
ตรวจสอบแตละชิ้นสวนของกลองกอนใชงาน หากไมไดใชงานมาเปนเวลานาน กอนถายภาพสําคัญ
อยาลืมทําการถายภาพทดสอบและตรวจสอบวากลองทํางานไดอยางถูกตอง

พิกเซลแมบปง - ตรวจสอบฟงกชั่นประมวลผลภาพ
ระบบพิกเซลแมบปง ชวยใหกลองสามารถตรวจสอบและปรับอุปกรณรับภาพและฟงกชั่นประมวล
ผลภาพ หลังจากถายภาพมาอยางตอเนื่องหรือใชงานหนาจอ รออยางนอยหนึ่งนาทีกอนใชงาน
ระบบพิกเซลแมบปง เพื่อใหไดผลที่ถูกตอง

1
2

เลือก [พิกเซลแมบปง] ในแถบ c เมนูกําหนดเอง (หนา 114) k
กด I แลวเลือก Q
• แถบ [รอสักครู] จะปรากฏขณะระบบพิกเซลแมบปงกําลังทํางาน เมื่อระบบพิกเซลแมบปงทํางาน
เสร็จ เมนูจะกลับมา

• ถาหากทานปดสวิตชกลองโดยบังเอิญขณะที่ระบบพิกเซลแมบปงกําลังทํางาน ใหเริ่มตนใหมตั้งแต
ขั้นตอนที่ 1
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ขอมูล
เคล็ดลับถายภาพและขอมูลเพิ่มเติม

กลองไมเปดทํางาน ถึงแมจะใสแบตเตอรี่แลว
แบตเตอรี่ไมไดชารจจนเต็ม
• ชารจแบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจ

แบตเตอรี่ใชงานไมไดชั่วคราวเนื่องจากความเย็น
• ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงที่อุณหภูมิตํ่า ถอดแบตเตอรี่ออก ทําใหอุนโดยใสไวในกระเปา
ของทานสักพัก

กลองไมถายภาพแมกดปุมชัตเตอรแลว
กลองปดสวิตชตัวเองโดยอัตโนมัติไปแลว

8

• ถาหากการรักษาพลังงานยังใชงานอยู กลองจะเขาโหมดพักดวน ถาหากไมมีการทํางานของกลองใน
ชวงเวลาที่กําหนด
• กลองจะเขาสูโหมดหลับโดยอัตโนมัติเพื่อลดการใชแบตเตอรี่ลง หากไมมีการใชงานกลองในระยะ
เวลาที่กําหนดไว g [Sleep] (หนา 108)
หากไมมีการใชงานกลองในระยะเวลาที่กําหนดไว (4 ชั่วโมง) หลังจากกลองเขาสูโหมดหลับแลว
กลองจะปดสวิตชการทํางานอัตโนมัติ

ขอมูล

กําลังชารจแฟลช
• เครื่องหมาย # จะกะพริบบนหนาจอขณะกําลังชารจ รอจนกระทั่งหยุดกะพริบ แลวจึงกดปุมชัตเตอร

ปรับโฟกัสไมได
• กลองไมสามารถโฟกัสบนวัตถุที่อยูใกลกับกลองมากเกินไป หรือไมเหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ
(เครื่องหมายยืนยัน AF จะกะพริบบนหนาจอ) เพิ่มระยะหางจากวัตถุ หรือโฟกัสบนวัตถุที่มีคอนทราสต
สูงที่มีระยะหางจากกลองเทากับวัตถุหลัก จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพ
วัตถุที่ปรับโฟกัสยาก
อาจจะทําการปรับโฟกัสดวยระบบโฟกัสอัตโนมัติไดยากในกรณีตอไปนี้
เครื่องหมายยืนยัน
AF กะพริบ
วัตถุเหลานี้ไมอยูใน
โฟกัส
วัตถุที่มีคอนทราสตตํ่า

แสงสวางมากตรงกลาง
ภาพ

วัตถุที่ไมมีเสนแนวตั้ง

วัตถุที่มีระยะหาง
แตกตางกัน

วัตถุเคลื่อนไหวเร็ว

วัตถุที่อยูนอกบริเวณ AF

เครื่องหมายยืนยัน
AF ติด แตวัตถุหลุด
โฟกัส
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ระบบลดจุดรบกวนกําลังทํางาน
• เมื่อถายภาพกลางคืน ความเร็วชัตเตอรจะชาลงและมีแนวโนมวาจะเกิดจุดรบกวนบนภาพ กลองจะเริ่ม
กระบวนการลดจุดรบกวนหลังถายภาพดวยความเร็วชัตเตอรชา ในระหวางนี้ จะถายภาพไมได ทาน
สามารถตั้ง [ลดนอยส] ไปที่ [ปด]
g [ลดนอยส] (หนา 108)

จํานวนเปา AF ลดลง
จํานวนและขนาดของเปา AF เปลีย
่ นไปตามการตัง้ คากลุม
 เปาและตัวเลือกของ [ดิจต
ิ อลเทเลคอนเวอรเตอร]
และ [มุมมองภาพ]

ยังไมไดตั้งวันที่และเวลา
นํากลองมาใชงานโดยใชการตั้งคาตางๆ ณ เวลาซื้อ
• วันที่และเวลาของกลองยังไมถูกตั้งคาเมื่อซื้อ ใหทําการตั้งคาวันที่และเวลากอนใชงานกลอง
g "การตั้งวันที่/เวลา" (หนา 18)

แบตเตอรี่ถูกถอดออกจากกลอง
• วันที่และเวลาจะกลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงานถาหากแบตเตอรี่ถูกเอาออกจากกลองเปนระยะเวลา
ประมาณ 1 วัน การตั้งคาจะถูกลบเร็วขึ้นถาหากใสแบตเตอรี่ไวเปนระยะเวลาสั้นๆกอนถอดออกจาก
กลอง กอนทําการถายภาพสําคัญ โปรดตรวจสอบวาไดตั้งวันที่และเวลาอยางถูกตองแลว

การตั้งคาฟงกชั่นตางๆถูกลบกลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงาน
เมื่อทานหมุนปุมหมุนเลือกโหมด หรือปดสวิตชกลองในโหมดถายภาพอื่นนอกเหนือจาก P, A, S, หรือ
M ฟงกชั่นตางๆที่การตั้งคาถูกปรับ จะถูกตั้งคากลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงาน

อาจเกิดไดเมื่อถายภาพยอนแสง หรือกึ่งยอนแสง ซึ่งเกิดจากปรากฏการณที่เรียกวา flare หรือ ghosting
โปรดพยายามจัดองคประกอบภาพใหแหลงกําเนิดแสงที่สวางมาก ไมปรากฏในภาพ อาจเกิด Flare ได
ถึงแมแหลงกําเนิดแสงไมอยูในภาพ ใชฮูดเลนสเพื่อบังแสงไมใหสองเขาหาเลนส หากฮูดเลนสใชไมได
ผล ใชมือของทานบังแสงแทน
g "เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได" (หนา 146)

ขอมูล

ภาพที่ถายไดมีสีขาวโพลน

8

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

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

TH 155

รหัสขอผิดพลาด
ตัวแสดงบนหนาจอ

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

ไมไดเสียบการดไว หรือไมรูจักการด

เสียบการด หรือเสียบการดอื่น

มีปญหาเกี่ยวกับการด

เสียบการดใหมอีกครั้ง หากปญหา
ยังคงอยู ใหฟอรแมทการด หาก
ฟอรแมทการดไมได แสดงวาใชงาน
การดนี้ไมได

หามเขียนขอมูลลงบนการด

สวิตชปองกันการเขียนของการด
ถูกตั้งไวดาน "LOCK" ปลดสวิตช
(หนา 144)

• การดเต็ม ถายภาพเพิ่มอีกไมได
หรือบันทึกขอมูลเชน สั่งพิมพเพิ่ม
อีกไมได
• ไมมีเนื้อที่เหลือบนการด ทําให
บันทึกขอมูลสั่งพิมพหรือภาพใหม
เพิ่มอีกไมได

เปลี่ยนการดหรือลบภาพที่ไมตองการ
กอนลบ ใหดาวนโหลดภาพสําคัญไป
เก็บไวใน PC

อานการดไมได อาจจะยังไมได
ฟอรแมตการด

• เลือก [ทําความสะอาดการด] กด
Q แลวปดสวิตชกลอง ถอดการด
ออกแลวเช็ดผิวโลหะใหสะอาดดวย
ผานุมแหง
• เลือก [ฟอรแมท]  [ใช] แลวกด
Q เพื่อฟอรแมตการด การฟอรแมท
จะลบขอมูลทั้งหมดบนการด

ไมมีภาพในการด

การดไมมีภาพบรรจุอยู
ถายภาพแลวเปดดู

ภาพที่เลือกไมสามารถเปดดูได
เนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับภาพนั้น
หรือไมสามารถเปดดูภาพดวยกลองนี้

ใชซอฟตแวรประมวลผลภาพ เปดดู
ภาพบนเครื่อง PC
หากยังเปดดูไมได แสดงวาไฟลภาพ
เสียหาย

กลองนี้ไมสามารถแกไขภาพที่ถาย
ดวยกลองอื่น

ใชซอฟตแวรประมวลผลภาพทําการ
แกไขภาพ

ไมมีการด

การดขัดของ

ปองกันการบันทึก

8

การดเต็ม

ขอมูล

ตั้งค่าการ์ด
ทำความสะอาดผิวสัมผัส
ของการ์ดด้วยผ้าแห้ง
ทำความสะอาดการด
์
ฟอร์แมท
ตั้งค่า

ไมมีภาพ

ไฟลภาพเสีย

ภาพนี้ไมสามารถ
แกไขได

156 TH

ตัวแสดงบนหนาจอ

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข
ปดสวิตชกลอง รอใหอุณหภูมิภายใน
เย็นลง

m
อุณหภูมิภายในของกลองสูงขึ้น
เนื่องจากการถายภาพอยางตอเนื่อง

รอสักครูเพื่อใหกลองปดสวิตชตัวเอง
โดยอัตโนมัติ
ปลอยใหอุณหภูมิภายในของกลอง
เย็นลง กอนใชงานตอ

แบตเตอรี่หมดประจุ

ตองชารจแบตเตอรี่

กลองไมไดเชื่อมตออยูกับ
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ จอ HDMI
หรืออุปกรณอื่น อยางถูกตอง

ทําการเชื่อมตอกลองใหม

เครื่องพิมพไมมีกระดาษ

ปอนกระดาษใหกับเครื่องพิมพ

ความรอนในตัวกลอง
สูงมากกรุณารอให
เย็นลงกอนใชงาน

แบตเตอรี่หมด

ไมมีการเชื่อมตอ

ไมมีกระดาษ

8
เปลี่ยนตลับหมึกของเครื่องพิมพ

กระดาษติด

เอากระดาษที่ติดออก

ตลับกระดาษของเครื่องพิมพถูก
ถอดออก หรือมีการสั่งงานใดๆ กับ
เครื่องพิมพ ขณะกําลังตั้งคาบนกลอง

อยาใชงานเครื่องพิมพขณะกําลัง
ตั้งคาบนกลอง

มีปญหากับเครื่องพิมพ และ/หรือ
กลอง

ปดสวิตชกลองและเครื่องพิมพ
ตรวจสอบเครื่องพิมพและแกไขปญหา
ตางๆ กอนเปดสวิตชอีกครั้งหนึ่ง

กลองนี้อาจจะไมสามารถพิมพภาพที่
ถายดวยกลองอื่น

ใหทําการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคล

เลนสล็อคอยู
โปรดเปดใชเลนส

เลนสหดเก็บได ยังถูกเก็บอยู

เปดเลนสออกมา (หนา 15)

เลนสล็อคอยู
โปรดตั้งคาเลนส

เกิดความผิดปกติระหวางกลองกับ
เลนส

ปดสวิตชกลอง ตรวจสอบการติดเลนส
แลวเปดสวิตชใหมอีกครั้ง

ขอมูล

เครื่องพิมพหมึกหมด
ไมมีหมึก

กระดาษติด
เปลี่ยนคาเซ็ตติ้ง

พริ้นทขัดของ

ไมสามารถพริ้นทได

TH 157

รายการเมนู
*1: สามารถเพิ่มลงใน [เลือกโหมดกําหนดเอง]
*2: สามารถกลับคืนสูคาเริ่มตนไดโดยเลือก [ทั้งหมด] ใน [รีเซ็ต]
*3: สามารถกลับคืนสูคาเริ่มตนไดโดยเลือก [พื้นฐาน] ใน [รีเซ็ต]

K เมนูถายภาพ
แถบ
W

8
ขอมูล
158 TH

X

ฟงกชั่น
ตั้งคาการด
รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง
โหมดถายภาพ
ภาพนิ่ง
K
ภาพเคลื่อนไหว
มุมมองภาพ
ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร
j/Y/i
j/Y
การตั้งคาคั่นเวลา/ระยะเวลา
เฟรม
เวลารอเริ่มตน
ชวงเวลา
ภาพเคลื่อนไหวแบบคั่นเวลา
รายละเอียด
ตั้งคา
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพยนตร
จํานวนเฟรม
ถายครอม
AE BKT
A–B
WB BKT
G–M
FL BKT
ISO BKT
ART BKT
Focus BKT
กําหนดจํานวนภาพ
กําหนดสวนตางโฟกัส
#เวลาชารจ
HDR
เฟรม
ชดเชยแสง
คาอัตโนมัต
หลายคา
ภาพซอน
ชดเชยคียสโตน
ปองกันการสั่นz
เงียบ[♥]
ลดเสียง[♥]
ปองกันการสั่นz/
การตั้งคาโหมดไมมีเสียง[♥]
เงียบ[♥]
8
AF แสงไฟ
โหมดแฟลช

คาเริ่มตน
―
―
jNatural
YN
MOVnFHDF60p
4:3
ปด
―
o
ปด
99
00:00:01
00:00:01
ปด

*1 *2 *3 g
87
88

   64
   59
   60
   58
   90


 



 

 

90

91

FullHD
10fps
ปด
3f 1.0EV
―
―
―
―
―
99
5
0 วินาที
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
z0วินาที
[♥]0วินาที
ปด
―
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต
ไมอนุญาต

92
93


 



 







 

95

 

96



 

97





93
94
94
94

98


 

แถบ
X

ถายภาพความ
ละเอียดสูง

ฟงกชั่น
ถายภาพความละเอียดสูง
#เวลาชารจ

# RC Mode

คาเริ่มตน
h0วินาที
0 วินาที

*1 *2 *3 g




99

ปด



 

147

q เมนูแสดงภาพ
แถบ
q
m

ฟงกชั่น
เริ่ม
BGM
สไลด
ชวงแสดงภาพนิ่ง
ชวงแสดงภาพ

R
แกไข

เลือกภาพ

ภาพซอน
คําสั่งพิมพ
ลบคาปองกัน
การเชื่อมตอกับสมารทโฟน

คาเริ่มตน
―
Joy
ทั้งหมด
3วินาที
สั้น
เปด
แกไขภาพ RAW
―
แกไข JPEG
―
R
―
―
―
―
―

*1 *2 *3

g









82



100
100
101
102
102
141
102
131





แถบ
d

ฟงกชั่น
X
W*
i
ดูภาพบันทึก
การตั้งคาเชื่อมตอ Wi-Fi
รหัสผานสวนตัว
รีเซ็ตคําสั่งแบงปน
รีเซ็ตการตั้งคา Wi-Fi
c เมนู แสดงภาพ
เฟริมแวร
การตั้งคา
Wi-Fi

คาเริ่มตน
*1 *2 *3
―
―
j ±0, k ±0, Natural

0.5วินาที
 
สวนบุคคล

―
―
―
เปด

―

g
18
103
103
103

8
ขอมูล

d เมนูตั้งคา

134
135
103
103

* การตั้งคาแตกตางกันไปตามทองที่ที่ซื้อกลอง

c เมนูกําหนดเอง
แถบ
c R AF/MF

ฟงกชั่น

ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
AF ตลอดเวลา
S-AF
AEL/AFL
C-AF
MF
รีเซ็ตเลนส
โฟกัส BULB/TIME
วงแหวนโฟกัส
AF โหมด

คาเริ่มตน
S-AF
C-AF
ปด
mode1
mode2
mode1
เปด
เปด
b

*1 *2 *3

































g

104
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แถบ
c R AF/MF

ฟงกชั่น

ขยาย
พีคกิ้ง
Pตั้งคาปกติ
AF แสงไฟ
I โฟกัสใบหนา
พื่นที่AF โฟกัส
แผนกําหนดเปา AF
MF Clutch
S ปุม/หมุน
U ฟงกชั่น
V ฟงกชั่น
R ฟงกชั่น
a ฟงกชั่น
ฟงกชันปุม z ฟงกชั่น
I ฟงกชั่น
G ฟงกชั่น
n ฟงกชั่น
l ฟงกชั่น
P
A
S
ปรับ
ฟงกชั่น
M
Menu
q
คารับแสง
ชี้คาที่ปรับ
Ps
F ฟงกชั่นของแปนหมุน
C3
ฟงกชัน
แปนเลือกโหมด C4
T กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น
Rls ลําดับ S
Rls ลําดับ C
j L fps
j H fps
♥j L fps
♥j H fps
ภาพนิ่ง
ปองกัน
ภาพสั่น
ภาพเคลื่อนไหว
j ปองกันภาพสั่น
กดชัตเตอรครึ่งหนึ่งเปด IS
ปองกันภาพสั่นที่เลนส
หนวงเวลาลั่นชัตเตอร
MF ชวยปรับ

8
ขอมูล
160 TH

คาเริ่มตน

*1 *2 *3

ปด
ปด
o
เปด


















K
เปด
ปด
เปดใชงาน




























g

104

105

AEL/AFL
u
RREC

a
z
#
j/Y
ฟงกชันโดยตรง
หยุด AF
Ps
FNo.
ชัตเตอร
ชัตเตอร/FNo.
FG/HI
G/U/ถัดไป/กอน
หมุน1
หมุน1
F
C3
C4
ปด
เปด
5 fps
10 fps
5 fps
11 fps
S-IS AUTO
M-IS1
ปด
เปด
ปด
คาปกติ

74

105










116
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แถบ
ฟงกชั่น
c U Disp/ 8/PC
HDMI Out
HDMI
ควบคุมHDMI
วีดีโอเอาท
iAUTO
K/ตั้งคา
P/A/S/M
ควบคุม
SCN
q คําแนะนํา
G/ตั้งคา
คําแนะนํา

LV-Info

*1 *2 *3

1080p
ปด

g
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―
Live Guide
Live SCP
เมนู Scene
ภาพเทานั้น, ทั้งหมด
ภาพเทานั้น,
กําหนดเอง1 (u),
กําหนดเอง2 (ระดับเกจ)
25, My Clips, ปฏิทิน
ปด
เปดทั้งหมด
255
0
ปด
เปด1
เปด2
ปด
ปด
คาปกติ
mode1
อัตโนมัต
mode2
ปด
สีขาว
คาปกติ
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8
ขอมูล

Gการตั้งคา
แสดงเสนตาราง
ตั้งคาโหมดภาพ
ไฮไลท
การตั้งคา
ฮิสโตแกรม เงา
คําแนะนําโหมด
เลือกคาแสงเอง
Live View BULB/TIME
Boost
LIVE Composite
อื่นๆ
จํานวนเฟรม
โหมดภาพพิเศษ LV
ลดภาพกะพริบ
โหมดขยายภาพ LV
zล็อค
สีพีคกิ้ง
การตั้งคา
ความเขมสี
พีคกิ้ง
ปรับความสวาง
ภาพ
ไฟจอ LCD
Sleep
ปดกลองอัตโนมัติ
8
โหมด USB
การตั้งคามัลติฟงกชั่น
เรียกดูเมนู

คาเริ่มตน
























เปด
Hold
1min
4 ชม.
เปด
อัตโนมัต
ขยาย, มุมมองภาพ, S-OVF
เรียกดู
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แถบ
ฟงกชั่น
c V Exp/ p/ISO
ระดับคา EV
ลดนอยส
ฟวลเตอรนอยส
ISO
ระดับ ISO

*1 *2 *3

g

1/3EV
อัตโนมัต
มาตรฐาน
อัตโนมัต
1/3EV
คาสูงสุด: 1600
คาตั้งตน: 200
P/A/S
p
อัตโนมัต
ปด
ปด
ปด
8min
-7
ปด
0.5 วินาที
1 วินาที
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# X-Sync.

1/250







# คาชาสุด

1/60







ปด







K ตั้งคา

K1 YF, K2 YN, K3 XN,
K4 WN







Xiddle
นับพิกเซล
Wmall
ชดเชยเงาแสง
WB
ตั้งทั้งหมด
ทั้งหมด
>
ลบคาทั้งหมด
W ใชแสงสีอุน
#+WB
พื้นที่สี

3200×2400
1280×960
ปด
อัตโนมัต



































เซ็ท ISO อัตโนมัติ

8
ขอมูล
162 TH

ISO อัตโนมัต
วัดคา
AEL วัดคา
เฉพาะจุด
P
เฉพาะจุดไฮไลท
วัดแสง
เฉพาะจุด
เฉพาะจุดเงาแสง
ตั้งเวลาถาย BULB/TIME
จอภาพ BULB/TIME
Live BULB
Live TIME
การตั้งคาคอมโพสิต

คาเริ่มตน

109

W #ตั้งคาเอง

w+F
X K /สี/WB

เปด
WB AUTO
sRGB

A±0, G±0
—
—
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V ตั้งคาคําแนะนํา
V แสดงเสนตาราง
เปลี่ยนเปน EVF อัตโนมัติ
ความสวาง EVF
อัตโนมัติ
ปรับ EVF
ปรับ EVF
V กดชัตเตอรครึ่งหนึ่ง
S-OVF

คาเริ่มตน
ปด
RAW+JPEG
รีเซ็ต

*1 *2 *3

g
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—



ไม
350dpi
ปด
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—
—
P
เปด
±0
เปด
ปด
DF
นับเมื่อบันทึก








112



8
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เปด
j±0, k±0
เปด
ปด





—
เปดทั้งหมด
n1 FHD F, n2 FHD K,
n3 FHD F, n4 FHD G
เปด
mode1
mode1
รูปแบบ 3
ขอมูลพื้นฐาน, กําหนดเอง1
(u), กําหนดเอง2 (ระดับเกจ)
ปด
เปด



ขอมูล

แถบ
ฟงกชั่น
c Y บันทึก/ลบ
ลบเร็ว
ลบภาพ RAW+JPEG
ชื่อไฟล
แกไขชื่อไฟล
ตั้งลําดับ
การตั้ง dpi
ขอมูลลิขสิทธิ์
ตั้งคา
ชื่อศิลปน
ลิขสิทธิ์
ชื่อลิขสิทธิ์
Z ภาพเคลื่อนไหว
nโหมด
ภาพเคลื่อนไหวR
ระดับเสียงบันทึก
Rจํากัดระดับเสียง
ลดเสียงลม
โหมดรหัสเวลา
การตั้งคา
นับ
รหัสเวลา
เวลาเริ่ม
n ตั้งคาคําแนะนํา
การตั้งคารายละเอียดภาพ
เคลื่อนไหว
เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว
โหมดภาพเคลื่อนไหว+ภาพนิ่ง
nฟงกชันชัตเตอร
b EVF ในตัว
รูปแบบ EVF ในตัว
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แถบ
ฟงกชั่น
c k Kยูติลิตี่
พิกเซลแมบปง
p
ปรับคารับ
J
แสง
5
:ระดับการเตือน
ฟงกชันการปรับ
ตั้งคาหนาจอสัมผัส
Eye-Fi
ความเร็วซูม ภาพนิ่ง
อิเล็กทรอนิกส ภาพเคลื่อนไหว
ชวยถายเซลฟ
โหมดพักดวน
ไฟจอ LCD
Sleep
การตั้งคาขอมูลเลนส*
การรับรอง

คาเริ่มตน

*1 *2 *3

—
±0



±0

ขอมูล
164 TH




—
เปด
เปด
คาปกติ
คาปกติ
เปด
ปด
3 วินาที
15 วินาที
ปด














—

* [รีเซ็ต] (ทั้งหมด) และ [รีเซ็ต] (พื้นฐาน) จะไมรีเซ็ตขอมูลสําหรับเลนสแตละอัน

8

g
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สีเริ่มตนและโปรไฟลโมโนโครม
โปรไฟลสี 1 2 และ 3 และ โปรไฟลโมโนโครม 1 2 และ 3 แตละอัน ซึ่งสามารถใชงานไดเมื่อ
เลือกการควบคุมโปรไฟลสีหรือโมโนโครมดวยปุมออกแบบภาพ สามารถตั้งคาลวงหนาไปยังคา
เริ่มตนได
โปรไฟลสี 1
รีเซ็ตไปที่มาตรฐานคากําหนดลวงหนาแบบ "ธรรมชาติ" พรอมกับรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดไปที่คา
เริ่มตน (±0)
โปรไฟลสี 2
รีเซ็ตคากําหนดลวงหนาดวยสีที่ลึกและเรียบงาย
โปรไฟลสี 3
รีเซ็ตไปยังคากําหนดลวงหนาที่ใหเอฟเฟคฟลมที่มีสีความอิ่มสีสูงและลึก
โปรไฟลโมโนโครม 1
รีเซ็ตไปที่มาตรฐานคากําหนดลวงหนาแบบ "โมโนโครม" พรอมกับรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดไปที่คา
เริ่มตน (±0)
โปรไฟลโมโนโครม 2
รีเซ็ตคากําหนดลวงหนาที่สรางเอฟเฟคฟลมขาวดํา
โปรไฟลโมโนโครม 3
รีเซ็ตคากําหนดลวงหนาที่สรางเอฟเฟคฟลมอินฟาเรตขาวดํา

8
ขอมูล
TH 165

ขอมูลจําเพาะ
 กลอง
ชนิดของผลิตภัณฑ
ชนิดของผลิตภัณฑ

กลองดิจิตอลเปลี่ยนเลนสไดระบบ Micro Four Thirds

เลนส

เลนส M.Zuiko Digital ระบบ Micro Four Thirds

เมาทเลนส

เมาท Micro Four Thirds

ความยาวโฟกัสเทียบเทา
กลองฟลม 35 มม.

ประมาณสองเทาของความยาวโฟกัสของเลนส

อุปกรณรับภาพ
ชนิดของผลิตภัณฑ

เซนเซอร Live MOS 4/3"

จํานวนพิกเซลรวม

ประมาณ 21,770,000 พิกเซล

จํานวนพิกเซลที่ใช

ประมาณ 20,300,000 พิกเซล

ขนาดหนาจอ

17.4 มม. (กวาง) × 13.0 มม. (สูง)

สัดสวนภาพ

1.33 (4:3)

ชองมองภาพ

8

ชนิด

ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกสพรอม Eye sensor

จํานวนพิกเซล

ประมาณ 2,360,000 จุด

กําลังขยาย

100%

ระยะมองภาพ

ประมาณ 20 มม. (–1 ม.-1)

Live View

ขอมูล

เซนเซอร

ใชเซนเซอร Live MOS

ครอบคลุมการมองการเห็น

100%

จอภาพ
ชนิดของผลิตภัณฑ

จอสัมผัส LCD สี TFT ขนาด 3.0" ปรับมุม

จํานวนพิกเซลรวม

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

ชัตเตอร
ชนิดของผลิตภัณฑ

ชัตเตอรระนาบโฟกัสควบคุมดวยคอมพิวเตอร

ความเร็วชัตเตอร

1/8000 - 60 วินาที, ถายภาพโดยเปดหนากลองนาน, ถายภาพกําหนดเวลา

โฟกัสอัตโนมัติ
ชนิดของผลิตภัณฑ

Hi-Speed Imager AF

จุดโฟกัส

81 จุด

การเลือกจุดโฟกัส

อัตโนมัติ, เลือกเอง

ควบคุมระดับแสง
ระบบวัดแสง

ระบบวัดแสง TTL (วัดแสงที่ตัวรับภาพ)
วัดแสง ESP ดิจิตอล/วัดแสงเฉลี่ยใหนํ้าหนักกลางภาพ/วัดแสงแบบจุด

ขอบเขตวัดแสง

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

โหมดถายภาพ

A: iAUTO/P: โปรแกรม AE (เลื่อนโปรแกรมได)/A: เลือกรูรับแสง AE/
S: เลือกความเร็วชัตเตอร AE/M: ปรับเอง/C1: โหมดกําหนดเอง C1/
C2: โหมดกําหนดเอง C2/C3: โหมดกําหนดเอง C3/C4: โหมดกําหนดเอง C4/
n: ภาพเคลื่อนไหว

ความไวแสง ISO

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

การชดเชยแสง

±5.0 EV ในขั้นตอนที่ 1/3, 1/2 และ 1 EV
(สามารถใชงานไดผานการตั้งคาที่กําหนดเอง)

สมดุลแสงขาว

166 TH

ชนิดของผลิตภัณฑ

อุปกรณรับภาพ

ตั้งคาโหมด

อัตโนมัติ/WB กําหนดลวงหนา (7 ชนิด)/WB กําหนดเอง/WB สรางขึ้นเอง
(กลองสามารถบันทึกไดถึง 4 การตั้งคา)

บันทึก
หนวยความจํา

SD, SDHC, SDXC และ Eye-Fi
ใชงานไดกับ UHS-II

ระบบบันทึก

บันทึกแบบดิจิตอล, JPEG (ตามมาตรฐาน Design rule for Camera File system
(DCF)), ขอมูลดิบ RAW, รูปแบบ MP

มาตรฐานที่รองรับ

Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III,
PictBridge

เสียงประกอบภาพนิ่ง

รูปแบบ Wave

ภาพเคลื่อนไหว

MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG

เสียง

สเตอริโอ PCM 48kHz

ดูภาพ
รูปแบบแสดง

ดูภาพเดี่ยว/ดูภาพระยะใกล/ดูดัชนีภาพ/ดูภาพบนปฏิทิน

Drive
Drive mode

ถายภาพเดี่ยว/ถายภาพตอเนื่อง/ตั้งเวลา

ถายภาพตอเนื่อง

สูงสุด 10 fps (T)

ตั้งเวลา

ระยะเวลา: 12 วินาที/2 วินาที/กําหนดเอง

ฟงกชั่นประหยัดพลังงาน

เปลี่ยนเขาสูโหมดหลับ: 1 นาที ปดสวิตชการทํางาน: 4 ชั่วโมง
(ฟงกชั่นนี้สามารถปรับการตั้งคาเองได)

แฟลช
โหมดควบคุมแฟลช

TTL-AUTO (โหมดพรีแฟลช TTL)/MANUAL

ความเร็วซิงค

1/250 วินาทีหรือชากวา

LAN ไรสาย
IEEE 802.11b/g/n

ชองตอภายนอก
ขั้วตอมัลติคอนเนคเตอร (ขั้วตอ USB, ขั้วตอ AV)/ขั้วตอ HDMI แบบไมโคร (ชนิด D)

ขอมูล

มาตรฐานที่เขากันได

8

แหลงจายไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ×1

พิกัดขนาด/นํ้าหนัก
ขนาด

124.8 มม. (กวาง) × 72.1 มม. (สูง) × 37.3 มม. (ลึก) (ไมรวมสวนยื่นออกมา)

นํ้าหนัก

ประมาณ 427 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา)

สภาพแวดลอมใชงาน
อุณหภูมิ

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

ความชื้น

30% - 90% (ใชงาน)/10% - 90% (จัดเก็บ)

HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition
Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing
LLC
• ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีการแจงใหทราบ ไมถือวาเปนขอผูกมัดใดๆในสวนของ
ผูผลิต
• โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของเราสําหรับรายละเอียดลาสุด

TH 167

 แฟลช FL-LM3
กําลังสองสวาง (Guide number)

9.1 (ISO100 •ม.) 12.7 (ISO200 •ม.)

มุมการยิงแฟลช

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

ขนาด

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

นํ้าหนัก

ประมาณ 51 กรัม

ระดับการปองกันละอองนํ้า

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

 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

8

หมายเลขรุน

BLN-1

ชนิดของผลิตภัณฑ

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชารจไฟได

แรงดันปกติ

DC 7.6 V

ความจุปกติ

1220 mAh

จํานวนครั้งของการชารจและคลาย
ประจุ

ประมาณ 500 ครั้ง (ขึ้นกับเงื่อนไขการใชงาน)

อุณหภูมิโดยรอบ

0 °C - 40 °C (ขณะชารจ)

ขนาด

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

นํ้าหนัก

ประมาณ 52 กรัม

 เครื่องชารจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ขอมูล

หมายเลขรุน

BCN-1

กําลังไฟฟาขาเขา

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

กําลังไฟฟาขาออก

DC 8.7 V, 600 mA

ระยะเวลาชารจ

ประมาณ 4 ชั่วโมง (อุณหภูมิหอง)

อุณหภูมิโดยรอบ

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

ขนาด

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

นํ้าหนัก (ไมรวมสายไฟ AC)

ประมาณ 77 กรัม

• สายไฟ AC ที่ใหมากับอุปกรณนี้ สําหรับใชงานกับอุปกรณนี้เทานั้น ไมควรนําไปใชงานกับอุปกรณอื่น
อยาใชสายไฟของอุปกรณอื่น กับอุปกรณนี้

• ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีการแจงใหทราบ ไมถือวาเปนขอผูกมัดใดๆในสวนของ
ผูผลิต
• โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของเราสําหรับรายละเอียดลาสุด

168 TH
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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

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

ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหได
รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงเสียชีวิตได

ขอควรระวัง

ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหได
รับบาดเจ็บ

ขอสังเกต

ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหอุปกรณได
รับความเสียหาย

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
• หามยิงแฟลชและไฟ LED (รวมทั้งแสงไฟชวย
โฟกัส) เขาหาคน (ทารก เด็กเล็ก ฯลฯ)
ในระยะใกลั
• กลองตองอยูหางจากผิวหนาของวัตถุตัวแบบ
อยางนอย 1 เมตร การยิงแฟลชในระยะใกลกั
บดวงตาคนมากเกินไป อาจทําใหมอง
ไมเห็นชั่วขณะ
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คําเตือน!
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาชอต หามถอดแยกชิ้นสวน หามไมใหโดนนํ้า และหาม
ใชงานในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง

• หามใชกลองมองแสงอาทิตยหรือแสงจาอื่นๆ
• ใหเด็กเล็ก, ทารกอยูหางจากกลอง
• ใชและเก็บกลองใหพนจากมือเด็กเล็กและ
ทารกเสมอ เพื่อปองกันเหตุอันตรายตอไปนี้ ซึ่ง
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง:
• ติดพันกับสายคลองกลอง ทําให
สายรัดคอได
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• 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
• หามทิ้งกลองไวในสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุณหภูมิ
สูงมากได
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• การกระทําดังกลาวอาจทําใหชิ้นสวนสึกหรอ
และในบางสถานการณอาจทําใหกลองติดไฟ
ได อยาใชอุปกรณชารจหากถูกปดคลุมอยู
(เชน ผาหม) เนื่องจากอาจทําใหมีความรอนจัด
และเกิดไฟไหมได
• ถือกลองดวยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยง
การไหมที่อุณหภูมิตํ่า

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

• 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
• ในสภาพแวดลอมที่มีทรายหรือฝุนละออง
• ใกลกับสิ่งที่เปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุที่ทําใหเกิด
การระเบิด
• ในสถานที่เปยก เชน หองนํ้าหรือกลางสายฝน
• ในสถานที่ซึ่งมีโอกาสเกิดการสั่นสะเทือนที่
รุนแรง
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• 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
• 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

ขอควรระวัง

• 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
• ระมัดระวังสายคลองเมื่อถือกลอง สายคลองอาจ
เกี่ยวกับวัตถุที่ยื่นออกมาไดงาย และอาจทําใหเกิด
ความเสียหายรุนแรง
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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

• 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
• 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
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• การใชแบตเตอรี่ที่หมดแลวอาจทําใหกลองปด
การทํางานโดยไมมีการแสดงการเตือนระดับ
แบตเตอรี่ตํ่า
• ถาขั้วของแบตเตอรี่เปยกหรือมีคราบนํ้ามัน อาจ
ทําใหไมสามารถจายไฟใหกับกลองได ใหเช็ด
แบตเตอรี่ดวยผาแหงใหดีกอนใชงาน
• ชารจแบตเตอรี่กอนเสมอเมื่อใชงานเปนครั้งแรก
หรือเมื่อไมมีการใชงานเปนระยะเวลานาน
• เมื่อใชกลองดวยแบตเตอรี่ออนที่อุณหภูมิตํ่า
พยายามเก็บกลองและแบตเตอรี่สํารองใหอุนที่สุด
เทาที่เปนไปได แบตเตอรี่ที่หมดเมื่อใชที่อุณหภูมิ
ตํ่าอาจใชงานตอไดอีก หลังจากที่ทําใหแบตเตอรี่
อุนที่อุณหภูมิหอง
• กอนเดินทางไกลและโดยเฉพาะกอนเดินทางไป
ตางประเทศ ใหซื้อแบตเตอรี่เพิ่มเติม แบตเตอรี่ที่
แนะนําอาจหาซื้อไดยากในระหวางเดินทาง

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

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

จอภาพ
• หามกดจอภาพแรงๆ มิฉะนั้นภาพอาจจะไมชัด
ทําใหไมสามารถดูภาพหรือทําใหจอภาพเสีย
หายได
• อาจปรากฏแถบแสงที่ดานบนหรือลางของจอภาพ
ซึ่งไมใชสิ่งผิดปกติ
• เมื่อใชกลองเล็งวัตถุตัวแบบในแนวทแยง ขอบภาพ
อาจปรากฏเปนรูปซิกแซกบนจอภาพ ซึ่งไมใชสิ่ง
ผิดปกติ และจะปรากฏนอยลงในโหมดดูภาพ
• ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิตํ่า หนาจออาจจะใชเวลา
นานกวาจะติด หรือสีอาจจะเปลี่ยนไปชั่วคราว
เมื่อใชงานกลองในสถานที่ๆเย็นมาก ขอแนะนําให
วางกลองในสถานที่อุนเปนระยะๆ จอภาพที่แสดง
ภาพไมชัดเจนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิตํ่า จะกลับ
มาแสดงภาพชัดเจนอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิปกติ
• จอภาพของผลิตภัณฑนี้ถูกผลิตขึ้นดวยความ
แมนยําสูง อยางไรก็ตาม อาจมีขอผิดพลาด หรือ
เดดพิกเซลบนจอภาพนี้ พิกเซลเหลานี้ไมไดมีผล
กับภาพที่ถายไว เนื่องดวยคุณลักษณะของจุดสีและ
ความสวางของสี ในบางมุมมองอาจมีความคลาด
เคลื่อน เมื่อมองจากมุมที่แตกตางกัน แตไมไดเปน
ขอผิดพลาดในการทํางานของผลิตภัฑณนี้
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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

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

สําหรับลูกคาในประเทศไทย
เครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลอง
ตามขอกําหนดของ กทช.

เครื่องหมายการคา

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
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• 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

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

ั่ ต่อไปนีถ
ฟั งก์ชน
้ ก
ู เพิม
่ /แก ้ไขจากการอัปเดตเฟิ รม
์ แวร์

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

g

การใช ้อาร์ตฟิ ลเตอร์ (ART) (การควบคุมด ้วยระบบสัมผัส)

175

การบันทึกการตัง้ ค่ารายการโปรด (เลือกโหมดกําหนดเอง) (เพิม
่ [เลือกจากโหมด
กําหนดเอง])

175

U Disp/8/PC
ย ้าย [โหมดขยายภาพ LV] เพิม
่ [การตงค่
ั้ าขยายภาพ LV]
ย ้าย [z ล็อค] เพิม
่ [z การตงค่
ั้ า]

175

V Exp/p/ISO
เพิม
่ [การตงค่
ั้ าช ัตเตอร์ตา
ํ่ สุด]

176

่ ั 3.0
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์เวอร์ชน

g

ประเภทของอาร์ตฟิ ลเตอร์ (เพิม
่ [บลีชบายพาส])

177

ั ปรับแต่ง Shading (รองรับการใช ้งานร่วมกับ Color Profile และ Color
ฟั งก์ชน
Creator)

177

Monochrome Profile Control (รองรับการใช ้งานร่วมกับ [Keystone Comp.] และ
[High Res Shot])
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่ ั 2.0
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์เวอร์ชน
้ าร์ตฟิ ลเตอร์ (ART)
การใชอ
การบ ันทึกการตงค่
ั้ ารายการโปรด (เลือกโหมดกําหนดเอง)
ปั จจุบน
ั คุณสามารถเรียกใช ้ การตัง้ ค่าทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในตําแหน่ง C1 ถึง C4 บนแป้ นปรับโหมดได ้

1
2
3
4

เลือก [รีเซ็ต / โหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถา่ ยภาพ 1 และกดปุ่ ม Q
เลือก [เลือกจากโหมดกําหนดเอง] และกด I
เลือก [โหมดกําหนดเอง C1]–[โหมดกําหนดเอง C4] และกดปุ่ ม Q
เลือก [ใช่] และกดปุ่ ม Q

• โหมดถ่ายภาพจะไม่ถก
ู นํ าไปใช ้หากตัง้ ค่าแป้ นหมุนปรับโหมดไปที่ P, A, S หรือ M

U Disp/8/PC
หมายเหตุ มีการเปลียนแปลงดังต่อไปนีท
้ ี่ Custome Menu (MENU
c
[โหมดขยายภาพ LV] จะถูกย ้าย และเพิม
่ [การตัง้ ค่าขยายภาพ LV] เข ้ามา
ต ัวเลือก

U):

คําอธิบาย

โหมดขยาย
ภาพ LV

ปั จจุบน
ั สามารถค ้นหา หรือพบ [โหมดขยายภาพ LV] ได ้ใน [การตัง้ ค่าขยายภาพ
LV]

การตงค่
ั้ าขยาย
ภาพ LV

[โหมดขยายภาพ LV]: เมือ
่ ตัง้ ค่าไปที่ [mode1] การกดปุ่ มลงครึง่ หนึง่ ใน Live
่ ารแสดงเฟรมทีข
View ทีข
่ ยายจะกลับสูก
่ ยาย เมือ
่ ตัง้ ค่าไปที่ [mode2] การกดปุ่ ม
ลงครึง่ หนึง่ ใน Live View ทีข
่ ยายจะสลับไปยังการแสดง AF การซูม
่ ตัง้ ค่าไปที่ [เปิ ด] บริเวณทีข
่ ยายจะปรับค่ารับแสงให ้
[Live View Boost]: เมือ
เหมาะสม มีประโยชน์ในการตรวจสอบโฟกัสเมือ
่ ถ่ายภาพในสถานทีม
่ ด
ื เมือ
่ ตัง้
ค่าไปที่ [ปิ ด] บริเวณทีข
่ ยายจะแสดงผลด ้วยความสว่างของ Live View ก่อนการ
ขยาย มีประโยชน์ในการตรวจสอบโฟกัสเมือ
่ ถ่ายภาพในสถานทีย
่ ้อนแสง

การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์

ปั จจุบน
ั สามารถเลือกอาร์ตฟิ ลเตอร์โดยใช ้การคุบคุมแบบสัมผัส

10

[z ล็อค] จะถูกย ้าย และเพิม
่ [z การตัง้ ค่า] เข ้ามา
ต ัวเลือก

คําอธิบาย

z ล็อค

ปั จจุบน
ั สามารถค ้นหา หรือพบ [z ล็อก] ได ้ใน [z การตัง้ ค่า]

z การตงค่
ั้ า

[z ล็อค]: เลือก [เปิ ด] เพือ
่ รักษาค่ารูรับแสงไว ้ทีค
่ า่ ทีเ่ ลือกแม ้ว่าจะปล่อยปุ่ มแล ้ว
ก็ตาม
่ ถ่ายภาพในขณะทีต
่ รวจสอบวัตถุหรือจัด
[Live View Boost]: เลือก [เปิ ด] เพือ
องค์ประกอบภาพ ในกรณีใช ้งานในสภาพแสงน ้อย
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V Exp/p/ISO
หมายเหตุ มีการเปลียนแปลงดังต่อไปนีท
้ ี่ Custome Menu (MENU
เพิม
่ [การตัง้ ค่าชัตเตอร์ตํา่ สุด]
ต ัวเลือก

การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์

10
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เซ็ ท ISO
อ ัตโนม ัติ

c

V):

คําอธิบาย
[ค่าสูงสุด / ค่าตัง้ ต ้น]: เลือกขีดจํากัดบนและค่าเริม
่ ต ้นทีใ่ ช ้สําหรับความไวแสง
ISO เมือ
่ เลือก [อัตโนมัต]ิ ไว ้สําหรับ ISO [ค่าสูงสุด]: เลือกขีดจํากัดบนสําหรับ
การเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัต ิ [ค่าตัง้ ต ้น]: เลือกค่าเริม
่ ต ้นสําหรับการเลือก
ความไวแสง ISO อัตโนมัต ิ
[การตัง้ ค่าชัตเตอร์ตํา่ สุด]: เลือกความเร็วชัตเตอร์ทก
ี่ ล ้องจะเพิม
่ ความไวแสง ISO
โดยอัตโนมัตใิ นโหมด P และ A
หากตัง้ ค่าไปที่ [อัตโนมัต] กล ้องจะตัง้ ค่าความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัต ิ

่ ั 3.0
การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์เวอร์ชน
ประเภทของอาร์ตฟิ ลเตอร์ (เพิม
่ [บลีชบายพาส])
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
ั ของ “I”
“II” เป็ นอีกเวอร์ชน

ั
ฟังก์ชนปร
ับแต่ง Shading
ั ปรับ Shading ใน Color Profile Control (หน ้า 39) และ Color Creator
คุณสามารถใช ้ฟั งก์ชน
(หน ้า 41)
Color Profile Control
เมือ
่ เปิ ดหน ้าจอ Color Profile Control สามารถใช ้ก ้าน Lever สลับไปทีเ่ ครือ
่ งมือปรับ Shading
(หน ้า 40) และ Highlight & Shadow Control (หน ้า 44)
HighLight+2
Color

±0

ViVid ±0

ъѫдѝѨ

Shadow+2

ѱъьдјѥк

RESET

Color Profile Control

Shading Editor

RESET

Highlight&Shadow Control

• [ตัวปรับแต่งเงาภาพ] ปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ถ่ายในโหมด [ชดเชยคียส
์ โตน] และ [ถ่ายภาพ
ความละเอียดสูง]

การเพิม
่ เติม/การแก้ไขจากการอ ัปเดตเฟิ ร์มแวร์

เพิม
่ [บลีชบายพาส] ไปในอาร์ตฟิ ลเตอร์ (หน ้า 42)

10

Color Creator
เมือ
่ เปิ ดหน ้าจอ Color Creator สามารถใช ้ก ้าน Lever สลับไปทีเ่ ครือ
่ งมือปรับ Shading
(หน ้า 40) และ Highlight & Shadow Control (หน ้า 44)
HighLight+2
Color

±0

ViVid±0

Shadow+2

ѱъьдјѥк

RESET

Color Creator

Shading Editor

RESET

Highlight&Shadow Control

• [ตัวปรับแต่งเงาภาพ] ปิ ดการทํางานโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ถ่ายในโหมด [ชดเชยคียส
์ โตน] และ [ถ่ายภาพ
ความละเอียดสูง]

Monochrome Profile Control
สามารใช ้ Monochrome Profiles (หน ้า 40) เมือ
่ ถ่ายภาพในโหมด [Keystone Comp.] และ
[High Res Shot]
[Shading Editor] และ [Film Grain Effect] จะถูกปิ ดโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ถ่ายภาพในโหมด
[Keystone Comp.] และ [High Res Shot]
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ด ัชนี
ั
สญล
ักษณ์
# โหมด RC .................................... 147
W ................................................ 103
c เมนู แสดงภาพ.............................. 103
P ตัง้ ค่าปกติ ................................. 104
I (AF ค ้นหาใบหน ้า) .................. 48, 104
j H fps ........................................ 106
j L fps ........................................ 106
G/ตัง้ ค่าคําแนะนํ า............................ 107
K/ตัง้ ค่าควบคุม .............................. 107
z (Preview) ล็อค ............................ 108
# ค่าช ้าสุด ...................................... 109
# X-Sync. ...............................109, 126
w+F ........................................... 109
#+WB ........................................... 110
8 ระดับการเตือน ........................... 114
G (แสดงดัชนี)..................................81
U (ดูภาพระยะใกล ้) ............................81
n โหมด......................................... 112
 (ลบภาพเดีย
่ ว) ................................83
v (เลือกภาพ) ..................................84
0 (ป้ องกันข ้อมูลภาพ) ......................83
W ใช ้แสงสีอน
ุ่ ................................ 110
R (หมุนภาพ) ................................. 100
K ตัง้ ค่า ........................................ 110
8 (เสียงปี๊ บ) ................................... 108
R (บันทึกเสียง) ..................................84
i (ปรับความสว่างหน ้าจอ) ................ 103
m (สไลด์โชว์) ..................................82
่ ............................ 106
j ป้ องกันภาพสัน
n S-OVF ...................................... 114

A
AdobeRGB ........................................68
AEL/AFL ......................................... 115
AEL วัดค่า ........................................ 109
AF กรอบการซูม ..................................49
AF ค ้นหาดวงตา ..................................48
AF ค ้นหาใบหน ้า.......................... 48, 104
AF ครัง้ เดียว .......................................52
AF เฉพาะจุดพิเศษ (AF กรอบการซูม) .....49
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AF ตลอดเวลา .................................. 104
AF ต่อเนือ
่ ง ........................................52
AF ติดตาม .........................................52
AF พืน
้ ที่ (P) ..................................47
AF สัมผัส ...........................................34
AF แสงไฟ ....................................... 104
AF โหมด ................................... 52, 104
ART (อาร์ทฟิ ลเตอร์) ...........................42
A (โหมดกําหนดรูรับแสง).....................27

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

C
C-AF .................................................52
C-AF+TR ..........................................52
COLOR (การควบคุมโปรไฟล์ส)ี .............39
CRT (สร ้างสี) .....................................41

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

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

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

L
LAN ไร ้สาย ...................................... 134
Live Bulb ........................................ 109
Live Control ......................................51
Live Guide ........................................32
Live Time........................................ 109
LIVE TIME ........................................30
Live View Boost ............................... 107

M
M (โหมดกําหนดเอง) ..........................29
MF ...................................................75
MF ช่วยปรับ ..............................104, 115
MF (โฟกัสด ้วยตัวเอง) .........................52
MONO
(การควบคุมโปรไฟล์โมโนโครม) .........40
My Clips............................................70
Myset ...............................................88

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

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

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

การตัง้ ค่าคอมโพสิท ........................... 109
การตัง้ ค่าพีคกิง้ ................................. 108
การตัง้ ค่าฮิสโตแกรม .......................... 107
การถ่ายภาพ .......................................24
การถ่ายภาพ.....................................24
การบันทึกภาพเคลือ
่ นไหว ..................36
การถ่ายภาพ Live Composite ................31
การถ่ายภาพด ้วยชัตเตอร์ช ้า ...................62
การถ่ายภาพแบบ Time Lapse ...............91
การถ่ายภาพแบบกําหนดเวลา .................30
การบันทึกเสียง ........................... 84, 102
การปรับระดับเสียง ...............................82
การเปลี่ยนโปรแกรม (%) .....................26
การลงทะเบียน .................................. 137
การแสดงดัชนีภาพ ..................81, 85, 125
ิ ...........81, 85, 125
การแสดงภาพบนปฏิทน
การแสดงฮิสโตแกรม ............................23
กําลังชาร์จ .........................................13
เก็บข ้อมูล ........................................ 136
แก ้ไข JPEG...................................... 101
่ ไฟล์ .................................... 111
แก ้ไขชือ
แก ้ไขภาพ RAW ................................ 100

ข

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

ขนาดภาพ ........................................ 145
ภาพเคลือ
่ นไหว ................................60
ภาพนิง่ ...........................................59
ข ้อมูลสถานทีถ
่ า่ ยภาพ ........................ 133
ขาวดํา (โมโนโทน) ..............................38

ก

ค

กดชัตเตอร์ครึง่ หนึง่ เปิ ด IS ................... 106
กล่องแสง ........................................ 124
การแก ้ไขภาพนิง่ ............................... 100
การควบคุมโปรไฟล์โมโนโครม ...............40
ี
การควบคุมโปรไฟล์ส ............................39
การชดเชยแสง ....................................45
่ มต่อกับสมาร์ทโฟน .................. 131
การเชือ
การ์ด......................................... 14, 144
การ์ด SD ........................................ 144
ฟอร์แมทการ์ด SD ............................87
การดูภาพระยะใกล ...............................81
้
การตัง้ dpi ....................................... 111
การตัง้ ค่า Wi-Fi ................................. 134

ควบคุมความเข ้มแสงแฟลช w ..............63
ควบคุมแสงจ ้าและเงามืด .......................44
ความเร็วซูมอิเล็กทรอนิกส์ ................... 114
ความไวแสง ISO .................................45
คําแนะนํ าโหมด ................................. 107

W

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

ท

ชดเชยคียส
์ โตน ...................................97
ชดเชยเงาแสง .................................. 110
ชดเชยแฟลช ......................................63
ช่วงไดนามิกสูง (HDR) .........................95
ช่วงเวลาแสดงภาพ ..............................20
ขณะดูภาพ .......................................78
ในขณะถ่ายภาพ ................................20
้ า่ ทีป
ชีค
่ รับ ........................................ 105
่ ไฟล์ ........................................... 111
ชือ

ทัง้ หมด > ................................... 110
ทีว..................................................
ี
121
เทเลคอนเวอร์เตอร์ภาพเคลือ
่ นไหว ..........37

ซ

ป

เซ็ท ISO อัตโนมัต .............................
ิ
109

ดิจต
ิ อลเทเลคอนเวอร์เตอร์ .............. 75, 90
ดูภาพ................................................80
ดูภาพเคลือ
่ นไหว ........................ 80, 83
ดูภาพนิง่ ................................... 80, 81
ดูภาพบันทึก ..................................... 103

ปรับค่ารับแสง ................................... 114
ั่ ...................................... 105
ปรับฟั งก์ชน
่ .....................................98
ป้ องกันการสัน
่ ....................................55
ป้ องกันภาพสัน
่ ทีเ่ ลนส์ ........................ 106
ป้ องกันภาพสัน
ปุ่ ม INFO ................................23, 48, 79
เป้ าเล็ก (เป้ า AF เล็ก) ..........................47
เปิ ดรับแสงนาน (BULB/TIME)................30

ต

ผ

ตรวจสอบภาพ.....................................74
ตัง้ ค่า การ์ด ........................................87
ตัง้ ค่าคําแนะนํ า (G/ตัง้ ค่าคําแนะนํ า) .... 107
ตัง้ ค่าปกติ (P ตัง้ ค่าปกติ) ................ 104
ตัง้ ค่าลิขสิทธิ์ .................................... 111
ตัง้ ค่าวันที/่ เวลา X ..............................18
ตัง้ ค่าหน ้าจอสัมผัส............................. 114
ตัง้ ค่าโหมดภาพ ................................ 107
ตัง้ ลําดับ .......................................... 111
ตัง้ เวลา..............................................56
ตัง้ เวลาถ่าย Bulb/Time ...................... 109

แผงควบคุมพิเศษ LV .................... 50, 123
แผ่นกําหนดเป้ า AF ............................ 105

ด

ถ
ตัวปรับแต่งเงาภาพ ..............................40
ถ่ายคร่อม ...........................................92
ถ่ายภาพความละเอียดสูง .......................99
ถ่ายภาพคอมโพสิท ..............................31
ถ่ายภาพซ ้อน ......................................96
ถ่ายภาพโดยเปิ ดหน ้ากล ้องนาน .............30
ถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง .................................56
แถบวัดระดับ .......................................23
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น
นับพิกเซล ........................................ 110

บ
บีบอัด ....................................... 59, 145

พ
พริน
้ ท์ ............................................. 139
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