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

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

 ภาพประกอบหนาจอและกลองที่แสดงในคูมือเลมนี้ จัดทาขึ้นระหวางที่อยูในข้ันตอน
ของการพัฒนา
ซึ่งอาจแตกตางจากผลิตภัณฑจริง

คูมือการใชงาน

กลองดิจิตอล

TG-860
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ตรวจสอบส่ิงที่บรรจุอยูในกลอง
สิ่งตอไปนี้บรรจุอยูในกลอง
ถาบางสิ่งหายไปหรือชํารุด ติดตอผูขายกลองของทาน

กลองดิจิตอล สายคลอง แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน
(LI-50B)

OLYMPUS Setup 
CD-ROM

หรือ

ตัวแปลงไฟ USB-AC 
(F-2AC)

สาย USB 
(CB-USB8)

อุปกรณอื่นที่ไมไดแสดง: ใบรับประกัน
สิ่งที่บรรจุอาจตางกันตามสถานท่ีที่ซื้อ
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ติดสายคลองกลอง

• ดึงสายคลองใหแนนเพื่อไมใหสายหลวม

การใชหนาจอ
ทานสามารถปรับมุมของหนาจอ
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ชื่อชิ้นสวนตางๆ

1 ล็อคฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้ว
ตอ

2 ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอ
3 สลักล็อค ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/

การด/ขั้วตอ
4 ชัตเตอรหนา
5 แฟลชในตัว
6 ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถาย

อัตโนมัติ/LED แสงสวาง/AF แสงไฟ
7 เลนส
8 ซ็อกเก็ตขาตั้งกลอง
9 เสารับสัญญาณ GPS
0 ลําโพง
a ไมโครโฟนสเตอริโอ
b ปุม n
c ไฟแสดงสถานะ
d ปุมชัตเตอร
e คันปรับซูม

f หนาจอ
g ปุม R (ภาพเคลื่อนไหว)
h ปรับโหมด
i ปุม q (ดูภาพ)
j ปุม A 
k หูยึดสายคลอง
l ปุม  / Wi-Fi
m ขั้วตอเอนกประสงค
n ขั้วตอ HDMI แบบไมโคร
o รูปรับแรงดัน*
p แปนลูกศร
q ปุม F (ขึ้น)/ 

INFO (การแสดงผลขอมูล) 
r ปุม I (ขวา)/ # (แฟลช) 
s ปุม H (ซาย) 
t ปุม G (ลง)/ 

jY (ถายภาพเคลื่อนไหวตอเนื่อง/
ตั้งเวลาถายอัตโนมัติ)/  (ลบ) 

* หามแทงวัตถุปลายแหลม เชน เข็ม เขาไปในรู
• FGHI ระบุใหกดปุม ขึ้น/ลง/ซาย/ขวา บนแปนลูกศร
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การเตรียมถายภาพ

การใสและการถอดแบตเตอร่ีและการด

1 ทําตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 เพื่อเปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/
การด/ขั้วตอ
• ปดสวิตชกลองกอนเปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอ

3

2 1

สลักล็อค ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอ

ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอ

ล็อคฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอ

2 ใสกอน แบตเตอรี่ ขณะ ที่ เลื่อน 
กาน ล็อค แบตเตอรี่ ตาม ทิศทาง 
ลูก ศร
• ใสแบตเตอรี่ดังภาพโดยหัน
เครื่องหมายลูกศรไปทางดานหลัง
ของกลองใสแบตเตอรี่ตามภาพที่
แสดงโดยใหเครื่องหมาย m หัน
ไปดานกานล็อคแบตเตอร

• หากใสแบตเตอรี่ผิดดาน กลองจะ
ไมเปดทางาน ตรวจสอบใหแนใจ
วาไดใสแบตเตอรี่ในทิศทางที่ถูก
ตองแลว

• เลื่อน กาน ล็อค แบตเตอรี่ ตาม 
ทิศทาง ลูก ศร เพื่อ ปลด ล็อค แลว 
ถอด กอน แบตเตอรี่ ออก กานล็อคแบตเตอรี่
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3 ใสการดเขาไปตรงๆ จนกระทั่งคลิกเขาที่ 
• อยาแตะสวนโลหะของการดโดยตรง
• ใชการดที่กําหนดกับกลองนี้เสมอ
หามเสียบการดหนวยความจําชนิดอื่น กับกลองนี้ 
อยาใสการดหนวยความจาประเภทอ่ืนลงในกลอง

สวิตชปองกันการเขียน

การดท่ีีใชงานไดกบกลองนีี้
การด SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (มีฟงกชั่น LAN ไรสาย) (มี วาง จําหนาย ทั่วไป)
(ความจุสูงสุด: 128 GB) (ดู ราย ละเอียด เกี่ยว กับ การด ที่ ใช งาน ได บน เว็บไซต ของ 
Olympus)
• กลอง รุน นี้ สามารถ ใช โดย ไมมี การด ความ จํา ได ดวย การ เก็บ ภาพ ไว ใน หนวย ความ จํา 
ภายใน g “ตรวจสอบสถานที่บันทึกภาพ” (หนา 99)

การถอดการดออก

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

1 2

4 ทําตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 
เพื่อปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/
ขั้วตอ
• ยกเวนเมื่อใชขั้วตอ ใหแนใจวาไดปดฝา
ปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอ 32

1
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การชารจแบตเตอร่ี

1 ตรวจสอบวามีแบตเตอรี่อยูในกลองและเชื่อมตอสาย USB และ อะแดป
เตอร USB-AC
• แบตเตอรี่ไมไดชารจมาเต็มเมื่อจําหนาย กอนใชงาน อยาลืมชารจแบตเตอรี่จนไฟ
แสดงสถานะดับลง (นานถึง 3 ชั่วโมง)

การเชื่อมตอกลอง
เตาเสียบไฟ AC

สาย USB (ใหมาดวย)
ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอ

ขั้วตออเนกประสงค

ไฟแสดงสถานะ
ติด: กําลังชารจ
ดับ: ชารจเสร็จแลว

หรือ

ดูวิธีการชารจแบตเตอรี่ในตางประเทศ ในหัวขอ “การใชเครื่องชารจของทานกับตัว
แปลงไฟ USB-AC ในตางประเทศ” (หนา 97)

 อยาใชสายเคเบิลอื่นใดนอกเหนือจากสาย USB ที่ใหมาดวย หรือสายที่ Olympus ระบุ 
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดควันหรือไหมได

 ตัวแปลงไฟ USB-AC F-2AC ที่มีมาให (ตอไปนี้จะเรียกวาตัวแปลงไฟ USB-AC) จะ
แตกตางกันไปตามแตภูมิภาคที่คุณไดซื้อกลองมา หากคุณไดรับตัวแปลงไฟ USB-AC 
ประเภทเสียบปลั๊ก ใหเสียบปลั๊กเขากับปลั๊กไฟ AC ไดโดยตรง

 ตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดสายไฟออกจากตัวแปลงไฟ USB-AC จากเตาเสียบติดผนัง
เมื่อชารจหรือเลนภาพจบแลว

 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ใหดู“วิธีการใชแบตเตอรี่” (หนา 111) สําหรับราย
ละเอียดเกี่ยวกับตัวแปลงไฟ USB-AC ใหดู ”ตัวแปลงไฟ USB-AC” (หนา 113)
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• ถาไฟแสดงสถานะไมสวาง ใหตรวจสอบการตอสาย USB และตัวแปลงไฟ USB-AC
• ถา “ไมมีการเชื่อมตอ” ปรากฏบนจอภาพดานหลัง ใหถอดสาย USB ออก และตั้งคา 

[เก็บขอมูล] ใน [เชื่อมตอ USB] (หนา 59) กอนเชื่อมตอสายอีกครั้ง

ควรชารจแบตเตอร่ีเมื่อใด
ชารจแบตเตอรี่เมื่อมีขอความแสดงแบตเตอรี่ออนที่แสดงทางดานขวา
ปรากฎขึ้น

กะพริบสีแดง

ขอความแบตเตอรี่ออน
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การเปดกลองและการต้ังคาเร่ิมแรก
เมื่อ ทาน เปด กลอง เปน ครั้ง แรก หนา จอ จะ ปรากฏ เพื่อ ให ตั้ง คา ภาษา สําหรับ เมนู และ 
ขอความ ที่ แสดง ใน จอภาพ พรอม กับ วัน ที่ และ เวลา
เปลี่ยนวันที่และเวลาที่เลือกได โดยดูในหัวขอ “ตั้งคาวันที่และเวลา d [X]” 
(หนา 62)

1 กดปุม n เพื่อเปดสวิตชกลอง แลวกด FGHI 
บนแปนลูกศรเพื่อ เลือกภาษาของทาน จากนั้นจึงกด ปุม A

• ในกรณีที่กลองไมเปดทํางานเมื่อกดปุม n ใหตรวจสอบทิศทางของแบตเตอรี่
g “การใสและการถอดแบตเตอรี่และการด” (หนา 5)

2 FG บนแปนลูกศรเพื่อเลือก
ปของ [ป]

X MENU

/ /-- -- -- --:..2015

3 I บนแปนลูกศรเพื่อบันทึก
การตั้งคา [ป]

X

/ /-- -- -- --:..2015

MENU

4 FGHI บนแปนลูกศรเพื่อตั้งคาของ [ด] (เดือน), [ว] (วัน), [เวลา] 
(ชั่วโมงและนาที), และ [ป/ด/ว] (ลําดับวันที่) ดังเชนในข้ันตอนที่ 2 
และ 3 จากนั้นจึงกดปุม A 
• ปรบัเวลาอยางละเอยีดไดโดยกดปุม A เมือ่สญัญาณนาฬกาบงบอกเวลาที่ 

00 วินาทีพอดี

5 ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อ
เลือกโซนเวลา แลวกดปุม A
• ใช FG (แปนลูกศร) เพื่อเปด
หรือปดการเลื่อนเวลา ([ฤดูรอน])

’15.02.01 12:30
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การใชฟงกชันพื้นฐาน

ถายภาพ

1 กดปุม n เพื่อเปดสวิตชกลอง
เมื่อเปดสวิตชกลอง จอภาพจะติด

2 ตั้งปรับโหมดไปที่ P
ในโหมด P กลองจะปรับความเร็วชัตเตอร
และคารูรับแสงใหอัตโนมัติตามความสวางของวัตถุ

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

4 ปรับโฟกัสโดย กดปุมชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง
ถากรอบเปา AF กะพริบสีแดง แสดง
วา กลองโฟกัสไมได 
ใหลองปรับโฟกัสใหมอีกครั้ง
• ความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสง
จะปรากฏเปนสีแดง ถากลองไม
สามารถปรับคาแสงที่เหมาะสมได

PP

F5.7F5.71/4001/400

ความเร็วชัตเตอร

คาเปดหนากลอง

กรอบเปา AF
กดลงครึ่งหนึ่ง

5 ถายภาพโดยกดปุมกดชัตเตอร
เบา ๆ ลงจนสุด โดยระมัดระวัง
ไมใหกลอง สั่น

กดลงครึ่งหนึ่ง กดสวนท่ีเหลือ



11TH

เมื่อดูหนาจอไมชัด (เพิ่มแสงจอภาพ)

เมื่อดูหนาจอไมชัดในสภาพแวดลอมที่มีแสงสวางมาก ใหกดปุม A คางไวจนกระทั่งหนา
จอมีแสงสวางพอมองเห็นได 
หนาจอจะสวางขึ้นประมาณ 10 วินาที
• การดําเนินการใดๆ เชน การกดปุม  และการหมุนแปนเลือกโหมดจะยกเลิกการ
เพิ่มแสงจอภาพ

การดูภาพและดูภาพเคล่ือนไหว (การดูภาพ)

เปดสวิตชกลอง

กดปุม q
• รูปถายลาสุดของทานจะปรากฏขึ้น
• กด HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกภาพ

ปุม q แปนลูกศร

แสดง
เฟรมกอนหนา

แสดง
เฟรมถัดไป

’15/02/01 12:30

4/304/30

ภาพนิ่ง

การแสดงผลดัชนี

• ในการดูภาพเดี่ยว ใหดันคันปรับซูมไปที่ดาน 
W เพื่อดูภาพดัชนี

• ใช FGHI (แปนลูกศร) เพื่อเลื่อนเคอรเซอร 
• ดันคันปรับซูมไปที่ดาน T เพื่อดูภาพเดี่ยว

’15/02/01 12:30
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ดูภาพแบบขยาย

• ในการดูภาพเดี่ยว ใหดันคันปรับซูมไปที่ดาน T เพื่อซูมเขาได
ถึง 10 เทา และดันไปที่ดาน W เพื่อซูมออก
กดปุม A เพื่อกลับไปดูทีละภาพ

• กด FGHI (แปนลูกศร) เพื่อเลื่อนภาพในทิศทางปุมที่กด
12:30’15/02/01’15/02/01 12:30

4/304/30

ลบภาพขณะดูภาพ 

1 แสดงภาพที่ทานตองการลบ แลวกด 
• เมื่อตองการลบภาพ
เคลื่อนไหว ใหเลือกภาพ
เคลื่อนไหวที่จะลบ และกด 

MENU
4/304/30

100-0004100-0004

2 กด FG (แปนลูกศร) เพื่อเลือก [ลบ] แลวกดปุม A
• ภาพที่เปนกลุมจะถูกลบทั้งกลุม (หนา 15)
• สามารถลบภาพไดหลายภาพหรือลบภาพทั้งหมดไดพรอมกัน (หนา 56)



13TH

การบันทึกภาพเคล่ือนไหว

1 กดปุม R (ภาพเคลื่อนไหว) 
เพื่อเริ่มบันทึก
• ภาพเคลื่อนไหวถูกถายในโหมด
การถายภาพนิ่ง โปรดสังเกตวา 
เอฟเฟกตของโหมดถายภาพนิ่งอาจ
จะไมเกิดขึ้นในโหมดการถายภาพนิ่ง
บางโหมด

• เสียงจะถูกบันทึกไวอีกดวย
• เมื่อใชกลองที่มีเซ็นเซอรภาพแบบ 

CMOS วัตถุเคลื่อนไหวอาจจะปราก
ฎ ผิดเพี้ยนเนื่องจากปรากฏการณ
ภาพ ลม (rolling shutter) ซึ่ง
ปรากฏการณ

0:00RECREC 0:00 0:340:34

0:000:00RECREC 0:340:34สวางเปน
สีแดงขณะ

บันทึก ระยะเวลาบันทึก

ความยาวที่บันทึก 
(หนา 101)

ทางกายภาพซึ่งภาพที่ถายปรากฏบนฟลมเคลื่อนไหวเร็ว หรือกลองสั่นไหว โดย
เฉพาะ อยางยิ่ง ปรากฏการณนี้จะเดนชัดยิ่งขึ้นเมื่อใชความยาวโฟกัสที่ยาว

• คุณสามารถเปลี่ยนฟงกชั่นของปุม R (ภาพเคลื่อนไหว) เปนฟงกชั่นอื่น 
g [ฟงกชันปุม] (หนา 65)

2 กดปุม R (ภาพเคลื่อนไหว) อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก

การดูภาพเคล่ือนไหว
เลือกภาพเคลื่อนไหว แลวกดปุม A
• ดันคันปรับซูมไปที่ดาน T สําหรับ
การแสดงผลดัชนีของภาพ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว ใช FGHI (แปน
ลูกศร) เพื่อเลือกเฟรมที่เริ่มเลน

00:12/00:3400:12/00:34

ขณะดูภาพภาพเคลื่อนไหว
’15/02/01 12:30’15/02/01 12:30

4/304/30

OK

พัก การ เลน และ 
เริ่ม เลน ใหม

กดปุม A เพื่อหยุดพักการเลน ระหวางการหยุดพัก กรอ
เดินหนา หรือกรอถอยหลัง ทานสามารถกดปุม A เพื่อ
เริ่มเลนใหม
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กรอเดินหนา กด I (แปนลูกศร) เพื่อยอนกลับ กด I (แปนลูกศร) อีก
ครั้งเพื่อเพิ่มความเร็วในการยอนกลับ

กรอถอยหลัง กด H (แปนลูกศร) เพื่อกรอถอยหลัง กด H (แปนลูกศร) 
เพื่อเพิ่มความเร็วยอนกลับ

ปรับระดับเสียง ใช FG (แปนลูกศร) เพื่อปรับระดับเสียง

การใชงานขณะหยุดพักการเลน

00:14/00:3400:14/00:34

ขณะหยุดพัก

เวลาที่ผานไป/
เวลาถายรวมทั้งหมด

ขาม กด FG (แปนลูกศร) เพื่อขามไปยังดัชนี้กอนหนา/ถัดไป

การเลื่อนภาพไปหนาหรือถอยหลัง
ทีละเฟรม

กด I หรือ H (แปนลูกศร) เพื่อเลื่อนภาพไปหนาหรือ
ถอยหลังทีละเฟรม กด I หรือ H (แปนลูกศร) คางไว
เพื่อเลื่อนภาพไปหนาหรือถอยหลังอยางตอเนื่อง

เลนตอ กดปุม A เพื่อเลนตอ

• ระหวางหยุดชั่วคราว ใหดันคันปรับซูมไปที่ดาน W เพื่อแสดงผลดัชนีแบบแยก

ยุติการแสดงภาพเคล่ือนไหว
กดปุม  
• ขอแนะนําใหใชซอฟตแวร PC ที่ใหมาดวย ในการเปดดูภาพเคลื่อนไหวบนเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับการใชงานซอฟตแวร PC ครั้งแรก ใหเชื่อมตอกลองเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอน แลวจึงเปดซอฟตแวร
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การดูภาพพาโนรามาและภาพท่ีถูกรวมกลุม

การดูภาพพาโนรามา
สามารถเลื่อนดูภาพพาโนรามาที่ถูกรวมกันดวยระบบ [อัตโนมัติ] หรือ [ปรับเอง] ได

1 เลือกภาพพาโนรามาขณะดูภาพ
2 กดปุม A

4/304/30

OK 12:30’15/02/01

ควบคุมการแสดงภาพพาโนรามา

หยุดการเลนยอนกลับ: กดปุม 
หยุดพัก: กดปุม A
การควบคุมในขณะที่หยุดชั่วคราว 
กด FGHI (แปนลูกศร) เพื่อเลื่อนภาพไปใน
ทิศทางของปุมที่กด
กดปุมซูมเพื่อขยาย/ยอภาพ
กดปุม A เพื่อเริ่มเลื่อนอีกครั้ง

พื้นที่มุมมอง

การเลนภาพท่ีถูกรวมกลุมไว
เมื่อถายภาพตอเนื่อง ถายภาพตามชวงเวลา และ สปอรตเบิรส ภาพที่ถายจะปรากฏ
เปนกลุมระหวางดูภาพ

ดาน T

ขยาย
• ถาหากทานตองการลบบางภาพใน
กลุม ใหกระจายกลุมออกแลวเลือก
ลบแตละภาพ

• ถาหากทานตองการลบบางภาพใน
กลุม ใหกระจายกลุมออกแลวเลือก
ลบแตละภาพ เฟรมลําดับภาพ

’15/02/01’15/02/01 12:3012:30

4/30

• เลือกภาพและกดปุม A เพื่อแสดงภาพตามลําดับ
• ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อดูเฟรมกอนหนา/ถัดไป

ปุม A ดูภาพที่เปนกลุมตามลําดับโดยอัตโนมัติหรือหยุดดูชั่วคราว



16 TH

การแสดงจอภาพ

การแสดงมุมมองหนาจอ

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

SCNSCN

0:00:340:00:34
zz

Date44 NORM

16M

4:3

G

F5.7F5.71/1001/100

1 2 3 4

7
8
9
10
11
12
13

20222324 21

14

151819 17
25

27
26

28
29

30
31

323334

16

5 6

เมื่อปุมกดชัตเตอรถูกกดลงไปครึ่งหนึ่ง

การอานภาพฮิสโตแกรม

ถาจุดสูงสุดอยูในเฟรมมาก
เกินไป 
พื้นที่สวนใหญของภาพจะสวาง

ถา จุด สูงสุด อยู ใน เฟรม มาก 
เกิน ไป พื้นที่ สวน ใหญ ของ 
ภาพ จะ มืด

บริเวณ สี เขียว แสดง การก ระ จาย ความ สวาง 
ภายใน ศูนยกลาง ของ หนา จอ

การสลับมุมมอง
จอภาพจะแสดงผลปกติ → รายละเอียด → ไมมีขอมูล ตามลําดับทุกครั้งที่กดปุม F 
(แปนลูกศร)
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หมายเลข ชื่อ คาปกติ รายละเอียด ไมมีขอมูล
1 โหมดถายภาพ R R –
2 การเชื่อมตอกับสมารทโฟน R R R

3 ละติจูด R R –
4 ลองจิจูด R R –
5 โหมดยอย R R –
6 โหมดภาพ R R –
7 แฟลช R R –
8 ชดเชยแสง R R –
9 สมดุลแสงขาว R R –
10 ISO R R –
11 o/Y R R –
12 ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง) R R –
13 สัดสวนภาพ R R –
14 ขนาดภาพ (ภาพเคลื่อนไหว) R R –
15 การบันทึกที่มีเสียงรบกวน/ลดเสียงลม R R –
16 ระยะเวลาบันทึกที่เหลือ R R –
17 ไอคอนบันทึกภาพเคลื่อนไหว R R –
18 ไอคอน GPS R R –
19 บันทึกซํ้า R R –
20 วัดแสง – R –
21 พิมพวันที่ R R –
22 บีบอัด R R –
23 จํานวนภาพนิ่งที่เก็บได R R –
24 หนวยความจําที่ใชขณะนี้ R R –
25 สถานะแบตเตอรี่ R R –
26 ฮิสโตแกรม – R –
27 ปองกันภาพสั่น – R –
28 เวลาโลก – R –
29 กรอบเปา AF R R R
30 ซุปเปอรมาโคร R R –
31 ไกดแบบตาราง – R –
32 คารูรับแสง R R R
33 ความเร็วชัตเตอร R R R
34 เตือนกลองสั่น R R R
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หนาจอแสดงโหมดดูภาพ
• ปกต

12:30’15/02/01’15/02/01 12:30

1010 4/304/30

98

22
23

2 3 64 5

ภาพนิ่ง

• รายละเอียด

100-0004100-0004

4/30

2.02.01/10001/1000

4608 34564608 3456
AUTO
WB

125
ISONORM AUTO

WB
125
ISONORM

PP

’15/02/01 12:30

F5.7F5.7

1010

100-0004100-0004

2.02.01/10001/1000

4608 34564608 3456
AUTO
WB

125
ISONORM AUTO

WB
125
ISONORM

PP

’15/02/01 12:30

F5.7F5.7

9871

11 12

2 3 54 6

13 1814 15 16 17
10

19
20
21
2223
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• ไมแสดงขอมูล

23

2
การสลับมุมมอง
จอภาพจะแสดงผลปกติ → 
รายละเอียด → ไมมีขอมูล 
ตามลําดับทุกครั้งที่กดปุม 
F (แปนลูกศร)

หมายเลข ชื่อ ปกติ รายละเอียด ไมมีขอมูล
1 สถานะแบตเตอรี่ – R –
2 ขอมูลถายโอน Eye-Fi/Wi-Fi R R R
3 ปองกัน R R –
4 บันทึกเสียงเพิ่ม R R –
5 คําสั่งแบงปน R R –
6 สั่ง พิมพ/จํา นว นภา พพิมพ R R –
7 ลองจิจูด – R –
8 หนวย ความ จํา ที่ ใชขณะ นี้ R R –
9 หมายเลขภาพ/จํานวนภาพท้ังหมด R R –
10 ขอมูลทิศทาง – R –
11 บีบอัด/ขนาดภาพ (ภาพเคลื่อนไหว) – R –
12 ความเร็วชัตเตอร – R –
13 โหมดถายภาพ – R –
14 ISO – R –
15 คาเปดหนากลอง – R –
16 ฮิสโตแกรม – R –
17 ชดเชยแสง – R –
18 โหมดภาพ/โหมดยอย – R –
19 สมดุลแสงขาว – R –
20 ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง) – R –
21 ชื่อแฟม – R –
22 วันที่และเวลา R R –
23 ดูภาพกลุม R R R
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การถายภาพโดยใชฟงกชันพื้นฐาน

การใชงานโหมดถายภาพ

การเลือกโหมดถายภาพ

หมุนแปนเลือกโหมดเพ่ือต้ังโหมดถายภาพตาม
เคร่ืองหมาย
• หลังจากเลือก O, \, [, p หรือ R ใหเลือกโหมด
ยอย

รายการโหมดถายภาพ
• คาเริ่มตนของฟงกชั่นจะถูกเนนดวย 

โหมดถายภาพ โหมดยอย

 P (P โหมดโปรแกรม) – หนา 10

A (โหมด iAUTO) – หนา 21

a (โหมดซุปเปอรมาโคร) – หนา 21

O (โหมด Scene)

B ถายภาพบุคคล/e ภาพบุคคล HDTV/
F ทิวทัศน/1 ถายภาพชวงเวลา/
 โหมดประกายดาว/G ภาพกลางคืน/
U ภาพบุคคลกลางคืน/C กีฬา/
2 ถายภาพในอาคาร/` อาทิตยตก/
X พลุ/_ อาหาร/^ ถายภาพเอกสาร/
g ชายทะเลและหิมะ/] ภาพนิ่ง/
\ มุมกวาง1/[ มุมกวาง2/A มาโคร/
E แบ็คไลท HDR

หนา 22

\ (ฟลเตอรภาพพิเศษ)
ปอปอารต/ภาพนุม/สีซีดจาง/ภาพเกรนแตก/
กลองรูเข็ม/ไดโอรามา/โทนสีเกินจริง หนา 25

[ (สปอรตแคม)
} ภาพเคลื่อนไหว 60p/
; ภาพเคลื่อนไหวเร็วสูง/
/ Time Lapse Movie/, สปอรตเบิรส

หนา 26
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โหมดถายภาพ โหมดยอย

p (โหมดภาพพาโนรามา) อัตโนมัติ/ปรับเอง หนา 30

R (ถายภาพตัวเอง)
3 ถายภาพตัวเอง/e ภาพบุคคล HDTV/
 โหมดประกายดาว/E แบ็คไลท HDR/
] ภาพนิ่ง

หนา 28

• “รายชื่อของการตั้งคาที่มีอยูในโหมดการถายภาพนิ่ง” (หนา 105), “รายชื่อของการตั้ง
คา O” (หนา 106), “รายชื่อของการตั้งคา \” (หนา 108), 
“รายชื่อของการตั้งคา R” (หนา 109)

• ในบางโหมดถายภาพ กลองอาจจะใชเวลาสักครูเพื่อประมวลผลหลังถายภาพ

�A (โหมด iAUTO)
โหมดอัตโนมัติทั้งหมด กลองจะปรับคาตางๆใหเหมาะสมกับฉากหรือบรรยากาศในขณะที่
ถายรูป กลองจะทางานใหทั้งหมด
ซึ่งใหความสะดวกสบายสูงสุดสาหรับผูใชงานระดับเริ่มตน

1 ตั้งปรับโหมดไปที่ A
2 ปรับโฟกัสโดย กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ถากรอบเปา AF กะพริบสีแดง แสดงวา กลองโฟกัสไมได 
ใหลองปรับโฟกัสใหมอีกครั้ง

3 ถายภาพโดยกดปุมกดชัตเตอรเบา ๆ ลงจนสุด โดยระมัดระวังไมให
กลอง สั่น

a (โหมดซุปเปอรมาโคร)
สามารถถายภาพที่ระยะตั้งแต 1 ซม. จาก วัตถุ 

1 ตั้งปรับโหมดไปที่ a
2 ปรับโฟกัสโดย กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ถากรอบเปา AF กะพริบสีแดง แสดงวา กลองโฟกัสไมได 
• ใหลองปรับโฟกัสใหมอีกครั้งทานสามารถกดปุม A เพื่อล็อคระยะโฟกัส (ล็อค 

AF) กดปุม A อีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อค AF

3 ถายภาพโดยกดปุมกดชัตเตอรเบา ๆ ลงจนสุด โดยระมัดระวังไมให
กลอง สั่น

• ในโหมด a ชวงซูมจะจํากัด 
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 O (โหมด Scene)
เมื่อเลือกโหมดยอยตามวัตถุหรือฉาก คุณสามารถถายภาพดวยการตั้งคาที่เหมาะสม

โหมดยอย การใชงาน
B ถายภาพบุคคล เหมาะสําหรับการถายภาพบุคคล

e ภาพบุคคล HDTV โทนสีและเนื้อผิวดูเรียบเนียน
โหมดนี้เหมาะสําหรับดูภาพบนทีวีความละเอียดสูง

F ทิวทัศน เหมาะสําหรับการถายภาพทิวทัศน

1 ถายภาพชวงเวลา ถายภาพตอเนื่องโดยอัตโนมัติตาม [เวลารอเริ่มตน], [เฟรม] 
และ [ชวงเวลา] ที่ตั้งไว

 โหมดประกายดาว ลดภาพเบลอเมื่อถายภาพกลางคืนโดยไมใชขาตั้งกลอง
สามารถใชแฟลชได

G ภาพกลางคืน เหมาะสําหรับการถายภาพกลางคืนโดยใชขาตั้งกลอง

U ภาพบุคคลกลางคืน เหมาะสําหรับการถายภาพบุคคลกับฉากหลังในเวลากลางคืน

C กีฬา เหมาะสําหรับการถายภาพเคลื่อนไหวเร็ว

2 ถายภาพในอาคาร เหมาะสําหรับการถายภาพบุคคลในอาคาร เชน งานปารตี้
` อาทิตยตก เหมาะสําหรับการถายภาพอาทิตยตก

X พลุ เหมาะสําหรับการถายภาพพลุตอนกลางคืน

_ อาหาร เหมาะสําหรับการถายภาพอาหาร
^ ถายภาพเอกสาร เหมาะสําหรับการถายภาพกระดาษเอกสารหรือตารางเวลา

g ชายทะเลและหิมะ เหมาะสําหรับการถายภาพภูเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะ ทิวทัศน
ทะเลใตแสงอาทิตย และฉากอื่นๆ ที่มีสีขาวจัด

] ภาพนิ่ง เหมาะสําหรับการถายภาพบุคคลริมทะเลหรือสระนํ้า

\ มุมกวาง1 เหมาะสําหรับการถายภาพใตนํ้า

[ มุมกวาง2 เหมาะสําหรับการถายภาพใตนํ้า
ระยะโฟกัสจะมีคาคงที่ประมาณ 5 เมตร

A มาโคร เหมาะสําหรับการถายภาพระยะใกลใตนํ้า

E แบ็คไลท HDR
เหมาะสําหรับการถายฉากที่มีความตางสี
โหมดนี้จะจับภาพหลายภาพและรวมเปนภาพที่มีคาแสงเหมาะ
สมเพียงภาพเดียว
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1 ตั้งปรับโหมดไปที่ O
2 ใช้ HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกโหมดยอย และ

กดปุม A
• กดปุม A อีกครั้งเพื่อแสดงหนาจอเลือกโหมดยอย MENUMENU

16M

4:3

1080

• ในโหมด [ภาพบุคคล HDTV] กลองจะบันทึกสองภาพ: ภาพแรกที่ยังไมมีการแกไข 
และภาพที่สองที่มีเอฟเฟค [ภาพบุคคล HDTV]

 1 ถายภาพชวงเวลา
ปรับการตั้งคาชวงเวลาในเมนูการตั้งคากอนเลือก ถายภาพชวงเวลา ใน O (โหมด 
Scene) เพื่อถายภาพ 

การกําหนดการต้ังคา

1 กดปุม  เพื่อแสดงเมน

2 ใช H (แปนลูกศร) เพื่อเลื่อนแถบเลือกหนา 
และใช FG เพื่อเลือก เมนูตั้งคา 3 แลว
กด A

MENU3

 Wi-Fi
 GPS

แถบ

3 ใช FG (แปนลูกศร) เพื่อเลือก [การตั้งคาชวงเวลา] และกด A 
แลวกด FG (แปนลูกศร) เพื่อเลือกรายการ และกด A

MENU3

 Wi-Fi
 GPS

A
MENU

10
min5

30
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4 ใช FG (แปนลูกศร) เพื่อไฮไลทตัวเลือกและกด A เพื่อเลือก

เฟรม กําหนดจํานวนเฟรมที่จะถายระหวาง 1 และ 99 เฟรม

เวลารอเร่ิมตน กําหนดเวลาตั้งแตเริ่มกดปุมชัตเตอรจนกระทั่งถายภาพ
ระหวาง 0 และ 60 นาที

ชวงเวลา กําหนดชวงเวลาถายภาพสําหรับเฟรมที่สองและเฟรมถัดไป
ตอ 10 วินาที หรือระหวาง 1 และ 60 นาที

• กดปุม  ซํ้าๆ เพื่อออกจากเมนู
• ชวงเวลาจริงอาจนานกวาชวงเวลาที่ตั้งไว เชน กลองตองใชเวลาสักครูในการประมวล
ผลภาพ

• ภาพที่ถายจะปรากฏเปนกลุม
• คุณไมสามารถถายจํานวนเฟรมที่กําหนดเนื่องจากการดไมมีพื้นที่วางเพียงพอ
• กลองอาจเขาสูโหมดประหยัดไฟระหวางการถายภาพตามชวงเวลา แตจะถายภาพตาม
การตั้งคา

เมื่อตองการยกเลิกการถายภาพตามชวงเวลา

กดปุม 

การถ่ายภาพใต้นํ้า
ขอแนะนําใหใชโหมดยอย [M ภาพนิ่ง], [\ มุมกวาง1], [[ มุมกวาง2], 
[A มาโคร] ในการถายภาพใตนํ้า เมื่อตั้งคาไปที่ [[ มุมกวาง2] ระยะโฟกัสจะมีคา
คงที่ อัตโนมัติที่ประมาณ 5.0 เมตร

หากตองการล็อคระยะโฟกัสสําหรับการถายภาพใตนํ้า (ล็อค AF)

ในโหมดยอย [M ภาพนิ่ง], 
[\ มุมกวาง1] หรือ [A มาโคร] 
ทานสามารถกดปุม A เพื่อ กําหนด
ระยะโฟกัส (ล็อค AF) กดปุม A อีก
ครั้งเพื่อยกเลิกล็อค AF

กรอบล็อค AF
AF LOCKAF LOCK

44 NORM 0:00:340:00:34

16M

4:3

0.00.0

1080



25TH

\ (ฟลเตอรภาพพิเศษ)
คุณสามารถถายภาพที่มีสีและเอฟเฟคเหมือนภาพโปสเตอรและภาพระบายสี

โหมดยอย การใชงาน

ปอปอารต ปรับสีและบรรยากาศของภาพใหสวางและมีสีสันขึ้น

ภาพนุม แสดงบรรยากาศเหมือนสวรรคโดยมีโทนสีออนและทําใหภาพดู
เหมือนฝน

สีซีดจาง แสดงความรูสึกลองลอยสบายๆ โดยทําใหภาพมีสีจางออนๆ

ภาพเกรนแตก แสดงความแข็งกระดางโดยใชโทนสีขาวดํา

กลองรูเข็ม แสดงเอฟเฟคอุโมงคเหมือนถายจากกลองรุนเกาหรือกลองของเลน
โดยลดความสวางรอบภาพ

ไดโอรามา แสดงภาพถายโลกขนาดจิ๋วเหมือนฝน โดยปรับความอิ่มสีและความ
ตางสี และทําใหพื้นที่ภาพที่ไมอยูในโฟกัสเบลอ

โทนสีเกินจริง ปรับความตางสีของภาพ และเนนความแตกตางของสวนสวางและ
สวนมืดของภาพ

1 ตั้งปรับโหมดไปที่ \
2 ใช้ HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกโหมดยอย และ

กดปุม A
• กดปุม A อีกครั้งเพื่อแสดงหนาจอเลือกโหมดยอย MENUMENU

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

16M

4:3

1080

1
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 [ (สปอรตแคม)
เมื่อเลือกโหมดยอย คุณสามารถถายภาพเคลื่อนไหวมุมกวางและชุดภาพตางๆ ได 
(ถายภาพตอเนื่องหรือตามชวงเวลา)

โหมดยอย 1 โหมดยอย 2 การใชงาน

} ภาพเคลื่อนไหว 
60p

1080 60p 
(1920×1080)/
720 60p 
(1280×720)/
480 60p 
(854×480)

ถายภาพเคลื่อนไหวที่ตอเนื่องนุมนวลที่ 
60 เฟรม/วินาที 

; ภาพเคลื่อนไหว
เร็วสูง

HS120 
(854×480)/
HS240 
(640×360)

ถายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว เพื่อเปดดูแบบ
แสดงภาพชา 
ในภาพเคลื่อนไหวชานี้ คุณสามารถดูการ
เคลื่อนไหวที่มองดวยตาเปลาไดยาก

/ Time Lapse 
Movie

0.5s/1s/3s/
6s/12s/30s

สรางภาพเคลื่อนไหวโดยการถายภาพตอ
เนื่องในชวงเวลานานข้ึน 
ภาพเคลื่อนไหวที่ฉากยาวๆ เปนภาพเคลื่อน
ไหวสั้นๆ จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ
ความยาวในการบันทึกสูงสุดคือ 24 ชั่วโมง

, สปอรตเบิรส
0.05s*1/0.4s*2/
1s*3/2s*3/5s/
10s/30s/60s

การตั้งชวงเวลาถายภาพในเมนูฟงกชั่นทําให
สามารถถายภาพไดหลายเฟรม (ถายภาพตอ
เนื่องหรือตามชวงเวลา)
ถายภาพไดสูงสุด 200 เฟรม 
([0.05s]: สูงสุด 60 เฟรม)

*1 ถายภาพตอเนื่องโดยการตั้งคา [c] (หนา 34)
*2 ถายภาพตอเนื่องโดยการตั้งคา [] (หนา 34)
*3 ชวงเวลาอาจนานข้ึนโดยขึ้นอยูกับสภาวะการถายภาพ
• เฉพาะเมื่อตั้งคาโหมดถายภาพเปน [, [b] จะปรากฏในตั้งเวลาถายอัตโนมัติ 

([c], [d] และ [g]) (หนา 35)
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1 ตั้งปรับโหมดไปที่ [.

2 ใช H (แปนลูกศร) เพื่อเลือกโหมดยอย 1 
และใช G เพื่อเลื่อนไปยังโหมดยอย 2 
ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกรายการ และ
กด A

MENUMENU

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

16M

 60p

3 กดปุมชัตเตอรเพื่อเริ่มถายภาพ
• สําหรับ [}], [;] และ [/] ปุมชัตเตอรจะสามารถใชเพื่อถายภาพเคลื่อนไหว
ไดไมเหมือนกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติ

• ใน [,] ใหกดปุมชัตเตอรเพื่อเริ่มถายภาพหลายเฟรม
• ในระหวางการถายภาพ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
• เมื่อใชกลองที่มีเซ็นเซอรภาพแบบ CMOS วัตถุเคลื่อนไหวอาจจะปรากฎ ผิดเพี้ยน
เนื่องจากปรากฏการณภาพ ลม (rolling shutter) ซึ่งปรากฏการณ 
ทางกายภาพซึ่งภาพที่ถายปรากฏบนฟลมเคลื่อนไหวเร็ว หรือกลองสั่นไหว โดย
เฉพาะ อยางยิ่ง ปรากฏการณนี้จะเดนชัดยิ่งขึ้นเมื่อใชความยาวโฟกัสที่ยาว

4 กดปุมกดชัตเตอรอีกครั้งเพื่อหยุดถายภาพ
• เมื่อกลองถายภาพตอเนื่องเกินขีดจํากัด กลองจะหยุดถายภาพโดยอัตโนมัติ 

g “จํานวนภาพท่ีสามารถจัดเก็บได (ภาพนิ่ง)/ความยาวที่บันทึก (ภาพ
เคลื่อนไหว) ในหนวยความจําภายในและการด” (หนา 100)
ตั้งคา [บันทึกซํ้า] (หนา 66) เปน [ใช] เพื่อขยายเวลาถายภาพโดยอัตโนมัติ

• กด A ในหนาจอถายภาพเพื่อล็อคระยะโฟกัส (ล็อค AF) 
กด A อีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อค

• หลังจากที่กําหนด [z ถายภาพ] ใน [ฟงกชันปุม] (หนา 65) การกดปุมที่กําหนดจะ
ถายภาพดวยการตั้งคาเทียบเทากับ O [C]

• เมื่อตองการถายภาพเคลื่อนไหวปกติใน [,] ใหกําหนด [A บันทึกวิดีโอ] ใหกับปุม
ลวงหนา
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�R (ถายภาพตัวเอง)
เมื่อเลือกโหมดยอยตามวัตถุหรือฉาก คุณสามารถถายภาพตัวคุณเองดวยการตั้งคาที่
เหมาะสม

โหมดยอย การใชงาน

3 ถายภาพตัวเอง เหมาะสําหรับการถายภาพตัวเอง

e ภาพบุคคล HDTV
โทนสีและเนื้อผิวดูเรียบเนียนในการถายภาพตัวเอง 
โหมดนี้เหมาะสําหรับดูภาพบนทีวีความละเอียดสูง
กลองจะบันทึกทั้งสองภาพ กอน/หลังการปรับ ในครั้งเดียว

 โหมดประกายดาว เหมาะสําหรับการถายภาพตัวเองตอนกลางคืน 
สามารถใชแฟลชได

E แบ็คไลท HDR
เหมาะสําหรับการถายภาพตัวเองในฉากที่มีความตางสี 
โหมดนี้จะจับภาพหลายภาพและรวมเปนภาพที่มีคาแสงเหมาะ
สมเพียงภาพเดียว

] ภาพนิ่ง เหมาะสําหรับการถายภาพตัวเองริมทะเลและสระวายนํ้า

1 ตั้งปรับโหมดไปที R.

2 ใช้ HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกโหมดยอย และ
กดปุม A
• กดปุม A อีกครั้งเพื่อแสดงหนาจอเลือกโหมดยอย 

MENUMENU

16M

4:3

1080

โหมดยอย

3 หมุนจอภาพ 180 องศา
• คุณสามารถกลับมุมมองหนาจอและใชแปนลูกศรตามทิศทางของกลองและจอภาพ 

g [การตั้งคากลับหนาจอ] (หนา 60)
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4 ถือกลองโดยใหเลนสหันเขาหาตัวคุณ
• คุณสามารถถือกลองกลับหัวดวยมือขวาเทานั้น 
ใหแนใจวาไดรอยสายคลองผานขอมือ แลวจับกลอง
ใหแนนเพื่อปองกันไมใหกลองหลน

5 กด ปุมหนา ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส

ชัตเตอรหนา

6 กด ปุมหนา ลงจนสุดเพื่อถายภาพ
• ปุมชัตเตอรยังสามารถใชถายภาพได
• เมื่อไมไดกําหนด [z ถายภาพ] (หนา 65) ใหกับ ปุมหนา คุณจะไมสามารถถาย
ภาพดวย ปุมหนา
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p (โหมดภาพพาโนรามา)
ทานสามารถถายและรวมภาพหลายภาพเพื่อสรางภาพพาโนรามา (ภาพแบบมุมกวาง)

1 ตั้งปรับโหมดไปที่ p
2 กดปุม A เพื่อเขาสูเมนูฟงกชั่น 

ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกโหมดยอย และกดปุม A 

โหมดยอย การใชงาน

อัตโนมัติ ภาพพาโนรามาจะถูกนํามารวมกันได
ดวยการกวาดหมุนกลองไปในทิศทางที่ทําการถาย

ปรับเอง กลองจะถายสามภาพและตอภาพในกลอง ผูใชจัดองคประกอบ
ของภาพโดยใชกรอบชี้นํา และลั่นชัตเตอรดวยตนเอง 

• เลื่อนกลองใหเหมือนกับหมุนรอบแกนแนวดิ่งที่ผานกลางเลนสเพื่อใหไดภาพพา
โนรามาที่ดียิ่งขึ้น

ถายภาพดวยระบบ [อัตโนมัติ]

1 เลือก [อัตโนมัติ] ในเมนูยอย และกด 
G (แปนลูกศร) 
ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกมุม
มอง (STD:180°, FULL:360°) แลว
กดปุม A

2 หันกลองไปที่ตําแหนงเริ่มตน

3 กดปุมชัตเตอรเพื่อเริ่มตนถายภาพ

AUTO
FULL

MENU OK

ตัวนําทาง

4 เริ่มตนหมุนกวาด เมื่อลูกศรมาถึงจุดสิ้นสุดของไกดการบันทึกจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ
• การจะทําการประมวลผลภาพโดยอัตโนมัติและภาพที่
ถูกรวมเปนภาพพาโนรามาจะถูกแสดง

• เพื่อหยุดการถายภาพในระหวางที่ทําการถายอัตโนมัติอยู ใหกดปุมัตเตอรหรือปุม 
A หากกลองหยุดทํางานชั่วขณะ การถายภาพจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

• หากขอความ [ไมมีภาพ] ปรากฎขึ้น ใหถายใหมอีกครั้ง
• ยกเลิกฟงกชั่นภาพพาโนรามา โดยกดปุม 
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ถายภาพดวยระบบ [ปรับเอง]
1 ใช FGHI (แปนลูกศร) เพื่อระบุขอบของภาพถัด
ไปที่จะเชื่อมตอ แลวกดปุม A

2 กดปุมชัตเตอรพื่อถายเฟรมแรก

ทิศทางสําหรับ รวมเฟรม

MANUALMANUAL

3 ตั้งมุมของภาพถัดไปเพื่อใหขอบของเฟรมแรกที่ปรากฏลางๆ บนจอภาพซอนทับวัตถุใน
เฟรมที่สอง และกดปุมกดชัตเตอร

• ถาจะรวมภาพเพียงสองเฟรม กดปุม A
4 เทํา ซํ้า ตาม ขั้น ที่ 3 เพื่อ ถาย เฟรม ที่ สาม กลอง จะ รวม เฟรม เขา เปน ภาพ พา โนรา มา ภาพ 
เดียว
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การใชงานระบบซูม
การดันคันปรับซูมจะปรับระยะการถายภาพ

PP
0.00.0

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

16M

10.010.0

44 NORM 0:00:340:00:34

4:3

ดาน W แถบซูมดาน T

ขนาดภาพ แถบซูม

16M
ซูมเขาความละเอียดสูง*1ออพติคอลซูม

อื่นๆ
*2

*1 สําหรับซูมความละเอียดสูงและรายละเอียด โปรดดูที่ (หนา 49)
*2 คุณภาพของภาพไมดอยลงไปเนื่องจากมีการประมวลผลเพิ่มเติมตอจํานวนพิกเซล 
อัตราการขยายเปลี่ยนแปลงไปตามการตั้งคาขนาดของภาพ
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การใชตัวเลือกการถายภาพ
(ต้ังคาดวยปุมโดยตรง)

ฟงกชั่นที่ใชงานบอยจะกําหนดใหกับ IFG (แปนลูกศร)
คุณสามารถเลือกฟงกชั่นที่กําหนดไวโดยตรงเพียงกดปุม
ไมสามารถใชบางรายการไดในโหมดถายภาพเคลื่อนไหวบางโหมด
g “รายชื่อของการตั้งคาที่มีอยูในโหมดการถายภาพนิ่ง” (หนา 105)

แฟลช
คุณสามารถใชแฟลชเมื่อถายภาพ

1 กดปุม # เพื่อแสดงตัว
เลือก

2 ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อ
จะเลือกโหมดแฟลชและกด 
A MENUMENU

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

16M

4:3

1080

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

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

# แฟลชเปด แฟลชเปดโดยไมคํานึงถึงสภาพแสง

$ แฟลชปด แฟลชไมไดเปด

#RC รีโมทคอนโทรล

ใชแฟลชใตนํ้าโดยเฉพาะหรือแฟลช RC ไรสาย
ของ Olympus เพื่อถายภาพ
ดูรายละเอียดไดที่ “การใชแฟลชใตนํ้าเฉพาะ” 
(หนา 102)

#SLV ชวย
ใชสเลฟแฟลชที่มีวางจําหนายทั่วไปซึ่งทํางาน
ประสานกับแฟลชกลองสําหรับการถายภาพ 
สามารถปรับตั้งคาความเขมของแฟลชได

4 เปด LED
ไฟ LED ติดเมื่อถายภาพ ซึ่งใหผลดีสําหรับถาย
ภาพระยะใกล

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

• [!](แฟลช ลด ตาแดง) อาจ ไม ทํางาน ได อยาง มี ประสิทธิภาพ ภาย ใต สภาวะ การ 
ถาย ภาพ บาง อยาง 
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• เมื่อตั้งคา [รีโมทแฟลช] (หนา 46) เปน [ปด] จะไมสามารถเลือก [#RC] และ 
[#SLV]

• ไมสามารถใชบางรายการไดในโหมดถายภาพเคลื่อนไหวบางโหมด

คร้ังเดียว/ตอเนื่องกัน

1 กดปุม jY เพื่อแสดงเมนูโดยตรง

2 เลือกตัวเลือกโดยการใช HI (แปนลูกศร) และกด A

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

 ความเร็วสูง1 *1
กลองจะถายภาพตอเนื่องกันไดถึง 
200 เฟรมที่ประมาณ 2.5 เฟรมตอวินาที 
(fps) ขณะที่กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

 ความเร็วสูง2 *1
กลองจะถายภาพตอเนื่องกันไดถึง 7 เฟรมที่
ประมาณ 7 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะที่กด
ปุมชัตเตอรลงจนสุด

c ตอเนื่องกัน1 *1, 2
กลองจะถายภาพตอเนื่องกันไดถึง 60 เฟรม
ที่ประมาณ 20 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะที่
กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

d ตอเนื่องกัน2 *1, 2
กลองจะถายภาพตอเนื่องกันไดถึง 60 เฟรม
ที่สูงสุด 60 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะที่กด
ปุมชัตเตอรลงจนสุด

*1 ภาพที่ถายจะปรากฏเปนกลุม
*2 จํานวนพิกเซลที่บันทึกจะถูกจํากัด

• ระหวาง การ ถาย ภาพ เคลื่อนไหว ตอ เนื่อง โฟกัส การ รับ แสง และ สมดุล แสง ขาว จะ ถูก ล็อค 
ที่ เฟรม แรก
ขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทิศทางในแนวต้ัง/แนวนอน และขอมูล GPS จะเหมือนกับเฟรม
แรก

• ระหวาง การ ถาย ภาพ เคลื่อนไหว ตอ เนื่อง หาก ไฟ ตรวจ สอบ แบตเตอรี่ กระ พริบ เนื่องจาก 
แบตเตอรี่ ออน กลอง หยุด ถาย และ เริ่ม การ บันทึก ภาพ ที่ ทาน ถาย ลง ใน การด กลอง ไม 
สามารถ บันทึก รูปภาพ ทั้งหมด โดย ขึ้น อยู กับ พลังงาน จาก แบตเตอรี่ ที่ ยัง คง อยู
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ต้ังเวลาถายอัตโนมัติ
ตั้งเวลาหลังจากที่กดปุมกดชัตเตอรจนถายภาพ

1 กดปุม jY เพื่อแสดงเมนูโดยตรง

2 เลือก [Y12], [Y2] หรือ [YC] โดยใช HI (แปนลูกศร) และกด
ปุม A

Y12
ต้ัง เวลา ถาย 
อัตโนมัติ 
12 วินาที

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

Y2
ต้ัง เวลา ถาย 
อัตโนมัติ 
2 วินาที

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

YC
ต้ังเวลาถาย
แบบกําหนด
เอง

หลังจากเลือกโหมดนี้ กดปุม  เพื่อตั้งคา 
“Y ตั้งเวลาถายเปนวินาที (เวลาในการกดชัตเตอรแตละ
ภาพ),จํานวนภาพ,และชวงเวลา” ภาพจะถูกถายดวยการ
ตั้งคาเหลานี้
เมื่อถายหลายภาพ ชวงเวลาจากการถายภาพที่สองอาจ
นานข้ึน
กลองจะเริ่มนับชวงเวลาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการถาย
ภาพ
การประมวลผลภาพยิ่งนาน การถายภาพถัดไปก็จะเริ่มชาลง

• เมื่อตองการยกเลิกการเปดใชงานตั้งเวลาถายอัตโนมัติ กดปุม 
• การตั้งเวลาถายจะไมยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากถายภาพ
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การใชตัวเลือกการถายภาพ 
(ต้ังคาโดยเมนูฟงกชั่น)

ไมสามารถใชบางรายการไดในโหมดถายภาพเคลื่อนไหวบางโหมด
g “รายชื่อของการตั้งคาที่มีอยูในโหมดการถายภาพนิ่ง” (หนา 105)

MENUMENU

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

16M

4:3

PP

เมนูฟงกชั่น

เมนูตั้งคา (หนา 42)

1

5

8

6
7

4
3
2

9

เมนูฟงกชั่น

1 โหมดถ่ายภาพ .................... หน้า 37
2 แฟลช ............................... หน้า 38
3 ชดเชยแสง ........................ หน้า 38
4 สมดุลแสงขาว .................... หน้า 38
5 ISO .................................. หน้า 39

6 o/Y .............................. หน้า 39
7 ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง) ............ หน้า 39
8 สัดส่วนภาพ........................ หน้า 40
9 ขนาดภาพ 

(ภาพเคลื่อนไหว) ................ หน้า 40

1 กด A เพื่อแสดงเมนูฟงกชั่น
• เมื่อตองการซอนเมนูฟงกชั่น ใหกด A อีกครั้ง

2 ใช FG (แปนลูกศร) บน แปนลูกศร เพื่อ เลือก การ ตั้ง คา ให ใช HI 
เพื่อ เปลี่ยน การ ตั้ง คาที่ เลือก และ กด A

MENUMENU

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

16M

4:3

1080

ฟงกชั่น

แสดง ชื่อ ฟง กชั่ นที่ เลือก

การตั้งคา

แปนลูกศร 
(HI)

แปนลูกศร 
(FG)
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• คาเริ่มตนของฟงกชั่นจะถูกเนนดวย 

โหมดถายภาพ กําหนดตัวเลือกในการประมวลผล

h Vivid ผลิตสีสดใส

i Natural ผลิตสีที่เปนธรรมชาติ

j Muted สรางโทนสีเรียบ
8 ตาปลา สรางภาพบิดเบี้ยวดวยเอฟเฟคถายภาพโดยใชเลนสตาปลา

7 แสงประกาย สรางแสงระยิบระยับดวยเอฟเฟคถายภาพโดยใชฟลเตอรประกาย
ดาว

6 เงาสะทอน
กระจก สรางภาพดวยเอฟเฟคสะทอนในกระจก

5 ชิ้นสวน สรางภาพเปนแผนกระเบื้องภาพตัดปะ
โหมดนี้จะสรางเอฟเฟคศิลปะโมเสก

j ปอปอารต ปรับสีและบรรยากาศของภาพใหสวางและมีสีสันขึ้น

k ภาพนุม แสดงบรรยากาศเหมือนสวรรคโดยมีโทนสีออนและทําใหภาพดู
เหมือนฝน

l สีซีดจาง แสดงความรูสึกลองลอยสบายๆ โดยทําใหภาพมีสีจางออนๆ

m ภาพเกรนแตก แสดงความแข็งกระดางโดยใชโทนสีขาวดํา

n กลองรูเข็ม แสดงเอฟเฟคอุโมงคเหมือนถายจากกลองรุนเกาหรือกลองของ
เลนโดยลดความสวางรอบภาพ

o ไดโอรามา แสดงภาพถายโลกขนาดจิ๋วเหมือนฝน โดยปรับความอิ่มสีและ
ความตางสี และทําใหพื้นที่ภาพที่ไมอยูในโฟกัสเบลอ

s โทนสีเกินจริง ปรับความตางสีของภาพ และเนนความแตกตางของสวนสวางและ
สวนมืดของภาพ
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แฟลช ต้ังคาวิธีการถายโดยใชแฟลช
_ แฟลชออโต ไฟแฟลชติดอัตโนมัติในท่ีมีแสงนอยหรือยอนแสง

! ลดตาแดง สองแสงแฟลชลวงหนาเพื่อลดปรากฏการณตาแดงในภาพถาย
ของทาน

# ฟลอินแฟลช แฟลชติดโดยไมขึ้นกับแสงที่มี

$ ปดแฟลช ไฟแฟลชไมติด

#RC รีโมทคอนโทรล
ใชแฟลชใตนํ้าโดยเฉพาะหรือแฟลช RC ไรสายของ Olympus 
เพื่อถายภาพ
ดูรายละเอียดไดที่ “การใชแฟลชใตนํ้าเฉพาะ” (หนา 102)

#SLV ชวย
ใชสเลฟแฟลชที่มีวางจําหนายทั่วไปซึ่งทํางานประสานกับแฟลช
กลองสําหรับการถายภาพ สามารถปรับตั้งคาความเขมของแฟลช
ได

4 เปด LED ไฟ LED ติดเมื่อถายภาพ ซึ่งใหผลดีสําหรับถายภาพระยะใกล

ชดเชยแสง ชดเชยความสวาง (แสงที่เหมาะสม) ถูกปรับไดโดยกลอง

–2.0 ถึง +2.0 คาตัวเลข ตั้งคาเชิงลบ (–) มากเพื่อปรับใหมีสีเขม หรือตั้งคาเชิงบวก (+) 
มากเพื่อปรับความสวาง

สมดุลแสงขาว ต้ังคาชุดรูปแบบสีที่เหมาะสมสําหรับแสงของฉากที่ถายภาพน่ิง
e WB อัตโนมัติ กลองจะปรับสมดุลแสงขาว
f มีแสงแดด เหมาะสําหรับการถายภาพกลางแจงภายใตทองฟาที่ชัดเจน
g มีเมฆปกคลุม เหมาะสําหรับการถายภาพกลางแจงภายใตทองฟาที่มีเมฆ
h มีแสงสองผาน เหมาะสําหรับการถายภาพภายใตแสงไฟทังสเตน

 ฟลูออเรสเซน เหมาะสําหรับการถายภาพภายใตแสงไฟนีออนสีขาว
 ใตนํ้า เหมาะสําหรับการถายภาพใตนํ้า

 สรางขึ้นเอง 1
สําหรับ การ ปรับ สมดุล แสง ขาว ตาม แสง ดวย ตัว เอง เมื่อ ถาย ภาพ นิ่ง 
ตั้ง ชิ้น สวน ของ กระดาษ สี ขาว
 หรือ วัตถุ สี ขา วอื่นๆ เพื่อ ที่ จะ เติม จน เต็ม หนา จอ และ กด ปุม  
เพื่อ ตั้ง สมดุล แสง ขาว
ดูวิธีการบันทึกสมดุลแสงขาวสรางขึ้นเอง ในหัวขอ “การลง
ทะเบียนสมดุลแสงขาวแบบแตะครั้งเดียว” (หนา 40)

 สรางขึ้นเอง 2
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ISO ต้ังคาความไวแสง ISO

l ISO อัตโนมัติ กลองกําหนดความไว โดยการใหความสําคัญกับคุณภาพของภาพ
โดยอัตโนมัติ

m ISO สูงออโต
กลอง กําหนด ความ ไว โดย การ ให ความ สําคัญ กับ การ ลด การ เบลอ 
ที่ เกิด จาก วัต
ถุ ที่ กําลัง เคลื่อนที่ หรือ โดย การ สั่น ไหว ของ กลอง โดย อัตโนมัติ

S ถึง # คาตัวเลข
ตั้งคาที่นอยลงเพื่อลดสัญญาณรบกวนในภาพ หรือตั้งคามากขึ้น
เพื่อลดการเบลอ

 o/Y
กําหนดฟงกชั่นถายภาพตอเนื่องและเวลาต้ังแตเริ่มกดปุม
ชัตเตอรจนกระทั่งถายภาพ

o ครั้งเดียว เฟรมหนึ่งเฟรมถูกถายขณะที่ปุมกดชัตเตอรถูกกดในแตละครั้ง

 ตอเนื่องกัน 1 กลองจะถายภาพตอเนื่องกันไดถึง 200 เฟรมที่ประมาณ 
2.5 เฟรมตอวินาที (fps) ขณะที่กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

 ตอเนื่องกัน 2 กลองจะถายภาพตอเนื่องกันไดถึง 7 เฟรมที่ประมาณ 7 เฟรมตอ
วินาที (fps) ขณะที่กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

c ความเร็วสูง 1 กลองจะถายภาพตอเนื่องกันไดถึง 60 เฟรมที่ประมาณ 20 เฟรม
ตอวินาที (fps) ขณะที่กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

d ความเร็วสูง 2 กลองจะถายภาพตอเนื่องกันไดถึง 60 เฟรมที่สูงสุด 60 เฟรมตอ
วินาที (fps) ขณะที่กดปุมชัตเตอรลงจนสุด

c Y 12 วินาที ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาถายอัตโนมัติ จะติดเปนเวลาประมาณ 
10 วินาที และจะกะพริบอีก 2 วินาที จากนั้นกลองจึงถายภาพ

d Y 2 วินาที ไฟตั้งเวลากะพริบเปนเวลาประมาณ 2 วินาที แลวกลองจะถาย
ภาพ

g ตั้งเวลาถายแบบ
กําหนดเอง

กลองจะถายภาพตาม “Y ตั้งเวลาถายเปนวินาที (เวลาในการกด
ชัตเตอรแตละภาพ),จํานวนภาพ,และชวงเวลา” ที่คุณตั้งไว

ขนาดภาพ (ภาพน่ิง) กําหนดจํานวนของพิกเซลที่บันทึก
 4608×3456 เหมาะสําหรับพริ้นทภาพ ขนาด A3
4 3200×2400 เหมาะสําหรับนําไปพริ้นทรูปขนาด A3
3 1920×1440 เหมาะสําหรับนําไปพริ้นทรูปขนาด A4
7 640×480 เหมาะสําหรับการใชภาพในอีเมล



40 TH

สัดสวนภาพ ต้ังคาสัดสวน แนวนอน:แนวต้ัง ของภาพ
 4:3

เปลี่ยนสัดสวน แนวนอนตอแนวตั้ง เมื่อถายภาพ
P 16:9

Q 3:2

 1:1
ขนาดภาพ 
(ภาพเคล่ือนไหว) กําหนดจํานวนของพิกเซลที่บันทึก

c 1080 60p*1 ถายภาพเคลื่อนไหวราบรื่นแบบคมชัดสูง Full HD ที่ 60 เฟรมตอ
วินาที (fps)

 1080p ถายภาพเคลื่อนไหว full HD

 720p ถายภาพเคลื่อนไหว HD

@ VGA ถายภาพเคลื่อนไหวขนาด 640×480

y HS 120*1, 2 ถายภาพเคลื่อนไหว HS ขนาด 640×480

z HS 240*1, 2 ถายภาพเคลื่อนไหว HS ขนาด 480×360

*1 คุณสามารถตั้งคาไดก็ตอเมื่อตั้งคา [Vivid], [Natural], หรือ [Muted] ในโหมดถายภาพ
ในโหมด P และ a

*2 ภาพเคลื่อนไหว HS: ถายวัตถุเคลื่อนที่เร็วเพื่อดูภาพชา
• ในบางโหมดถายภาพ บางฟงกชั่นอาจจะตั้งคาไมได g “รายชื่อของการตั้งคาที่มีอยู
ในโหมดการถายภาพนิ่ง” (หนา 105)

• ตัวอยางขนาดภาพเมื่อสัดสวนภาพเปน [] 
การบันทึก สมดุลแสงขาวแบบ one touch
เลือก [ สรางขึ้นเอง 1] หรือ [ สรางขึ้นเอง 2] กวาดมุมกลองไปที่ชิ้นสวนของ
กระดาษสีขาวหรือวัตถุสีขาวอื่นๆ และกดปุม 

• กลอง จะ ปลอย ชัตเตอร และ สมดุล แสง ขาว ถูก ลง ทะเบียน ไว เมื่อ สมดุล แสง ขาว ได 
ถูก ลง ทะเบียน ขอมูล ที่ ลง ทะเบียน กอน หนา นี้ จะ ถูก ปรับปรุง

• การลงทะเบียนดวยขอมูลสมดุลแสงขาวจะไมถูกหักลางดวยการปดแหลงจายไฟ
• ดําเนินการตามขั้นตอนนี้ภายใตแสงที่ภาพจะถูกถายจริงๆ
• เมื่อการตั้งคากลองมีการเปลี่ยนแปลง สมดุลแสงขาวจะตองถูกลงทะเบียนอีกครั้ง
• เมื่อไมสามารถลงทะเบียนสมดุลแสงขาว ใหตรวจสอบวา กระดาษสีขาวอยูเต็มหนา
จอ แลวทําตามขั้นตอนอีกครั้ง
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การใชฟงกชั่นเมนูต้ังคา
เมนูต้ังคา

 1

Wi-FiWi-Fi

MENU

AF 
ESP/

/iESP
ESP

1
2
3
4
5
6
7

4 เมนูดูภาพ หนา 51

q

สไลดโชว
แกไข
ลบ
คําสั่งพิมพ (หนา 83)
R (ปองกัน)
คําสั่งแบงปน

1 เมนูกลอง 1 หนา 43 5 เมนูตั้งคา 1 หนา 58

z

Wi-Fi เริ่ม/ยกเลิก Wi-Fi (หนา 68)
ตั้งคาใหม
บีบอัด
ปรับเงาแสง
AF โหมด
ESP/n
ดิจิตอล ซูม

d

ฟอรแมทเมมโมรี/ฟอรแมท
สํารองขอมูล
Eye-Fi
เชื่อมตอ USB
q เปดกลอง
ตั้งคาเสียง
พิกเซลแมบปง

2 เมนูกลอง 2 หนา 46 6 เมนูตั้งคา 2 หนา 60

z

ปองกันภาพสั่น (ภาพนิ่ง)
รีโมทแฟลช
AF แสงไฟ
ดูภาพบันทึก
ตําแหนงภาพ
พิมพวันที่
ซูมความละเอียดสูง

d

s (จอภาพ)
การตั้งคากลับหนาจอ
เชื่อมตอทีวี
l (ภาษา)
X (วันที่/เวลา)
เวลาโลก
LED แสงสวาง 

3 เมนูภาพเคลื่อนไหว หนา 50 7 เมนูตั้งคา 3 หนา 63

A

IS ถายหนัง
R (บันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหว)
ลดเสียงลม

d

ตั้งคา GPS
การตั้งคา Wi-Fi
การตั้งคาชวงเวลา
ฟงกชันปุม
การตั้งคาสปอรตแคม
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การใชเมนูการต้ังคา
กดปุม  ขณะถายภาพหรือดูภาพเพื่อแสดงเมนูตั้งคา 
เมนูตั้งคาจะเปนทางเขาสูการตั้งคาตาง ๆ ของกลอง รวมถึงตัวเลือกที่ไมไดปรากฏบน
เมนูฟงกชั่น ตัวเลือกการแสดงบนหนาจอ วันที่และเวลา

1 กดปุม 
• เมนูตั้งคาจะปรากฏบนหนาจอ

 1

Wi-FiWi-Fi

MENU

AF 
ESP/

/iESP
ESP

2 กด H (แปนลูกศร) เพื่อเลือกแถบเลือกหนา ใช FG (แปนลูกศร)
เลือกแถบเลือกหนาที่ตองการ แลวกด I

MENU 2

LED

X ’15.02.01 12:30

แถบเลือกหน้า

MENU2

X

LED

’15.02.01 12:30

เมนูย่อย 1

3 ใช FG (แปนลูกศร) เลือกเมนูยอย 1 ที่ตองการ แลวกดปุม A

MENU2

X

LED

’15.02.01 12:30

เมนูย่อย 2
MENU2

X

LED

4 ใช FG (แปนลูกศร) เลือกเมนูยอย 2 ที่ตองการ 
แลวกดปุม A
• เมื่อทําการตั้งคาแลว การแสดงผลจะกลับสู 
เมนูยอย 1

• อาจมีการตั้งคาเพิ่มเติม

MENU2

X

LED

’15.02.01 12:30

5 กดปุม  เพื่อสิ้นสุดการตั้งคา
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

• คาปกติของฟงกชั่นจะแสดงเนนดวย 

z เมนูกลอง 1

เปลี่ยน ฟง กชั่น ถาย ภาพ กลับ ไป เปนการ ต้ัง คา เริ่ม ตน z [ต้ัง คา ใหม]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ใช

เปลี่ยน เมนู ฟง กชั่น ตอ ไป นี้ กลับ คืน เปนการ ตั้ง คา เริ่ม ตน
• โหมดยอยของ \, O, [, p และ R
• โหมดถายภาพ
• แฟลช
• ชดเชยแสง
• สมดุลแสงขาว
• ISO
•  o/Y
• ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง)
• สัดสวนภาพ
• ขนาดภาพ (ภาพเคลื่อนไหว)
• ฟงกชั่นเมนูกลอง 1 เมนูกลอง 2 และเมนูภาพเคลื่อนไหว

ไมใช การตั้งคานี้จะไมถูกเปลี่ยน

เลือก คุณภาพ ของ ภาพ สําหรับ ภาพ นิ่ง z [บีบ อัด]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ละเอียด ถายภาพคุณภาพสูง

คาปกติ ถายภาพคุณภาพปกติ

• “จํานวน ภาพ ที่ สามารถ จัด เก็บ ได (ภาพ นิ่ง)/ความ ยาว ที่ บันทึก (ภาพ เคลื่อนไหว) ใน 
หนวย ความ จํา ภายใน และ การด” (หนา 100)
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

ปรับ ภาพ วัตถุ ให สวาง ขึ้น ใน ภาพ ยอน แสง z [ปรับ เงา แสง]

เมนูยอย 2 การใชงาน

อัตโนมัติ เปดการทํางานอัตโนมัติ เมื่อเลือกโหมดถายภาพที่ใชได

ปด ไมใชลูกเลนพิเศษ

เปด ถาย ภาพ โดย ปรับ บริเวณ ที่ มืด ลง ให สวาง ขึ้น โดย อัตโนมัติ

• เมื่อตั้ง [ESP/n] ไวที่ [n] คาของ [ปรับเงาแสง] จะถูกกําหนดไวที่ [ปด] โดย
อัตโนมัติ

เลือกบริเวณปรับโฟกัส z [AF โหมด]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ใบหนา/iESP

กลอง ปรับ โฟกัส โดย อัตโนมัติ (ถา หาก พบ ใบหนา ใบหนา จะ ถูก แสดง ดวย 
กรอบ สี ขาว*1 เมื่อ กด ปุม ชัตเตอร ลง 
ครึ่ง หนึ่ง และ กลอง ปรับ โฟกัส ได แลวก รอบ จะ เปลี่ยน เปน สี เขียว*2

ถา หาก ไม พบ ใบหนา กลอง จะ เลือก วัตถุ ใน กรอบ ภาพ แลว ปรับ โฟกัส โดย 
อัตโนมัติ)

เฉพาะจุด กลอง ถาย รูป จะ ปรับ โฟกัส บน วัตถุ ที่ อยู ภายใน กรอบ เปา AF

AF ติดตาม กลอง จะ ติดตาม การ เคลื่อนไหว ของ วัตถุ ตนแบบ โดย อัตโนมัติ เพื่อ โฟกัส 
วัตถุ ดัง กลาว อยาง ตอ เนื่อง

*1 สําหรับ แบบบาง คน กรอบ อาจ จะ ไม ปรากฏ หรือ ใช ระยะ เวลา หนึ่ง กอน จะ ปรากฏ
*2 ถา หาก กรอบ กะพริบ สี แดง แสดง วา กลอง ไม สามารถ ปรับ โฟกัส ได ลอง ปรับ โฟกัส บน วัตถุ 
อีก ครั้ง

การ โฟกัส วัตถุ ตนแบบ ที่ เคล่ือนไหว อยาง ตอ เนื่อง (AF ติดตาม)
1 จับ กลอง โดย ให กรอบ เปา AF อยู ใน แนว เดียวกัน กับ วัตถุ ตนแบบ แลว กด ปุม A
2 เมื่อ กลอง จํา วัตถุ ตนแบบ กรอบ เปา AF จะ ติดตาม การ 
เคลื่อนไหว ของ วัตถุ ตนแบบ โดย อัตโนมัติ เพื่อ โฟกัส วัตถุ 
ตนแบบ ดัง กลาว อยาง ตอ เนื่อง

3 หาก ตองการ ยกเลิก การ ติดตาม กด ปุม A
• กลอง อาจ ไม สามารถ ล็อค โฟกัส หรือ ไม สามารถ เลื่อน โฟกัส ตาม การ เคลื่อนไหว ของ วัตถุ 
ตนแบบ ได ทั้งนี้ ขึ้น อยู กับ วัตถุ ตนแบบ หรือ สภาวะ การ ถาย ภาพ

• เมื่อ กลอง ไม สามารถ ติดตาม การ เคลื่อนไหว ของ วัตถุ ตนแบบ ได กรอบ เปา AF จะ เปลี่ยน 
เปน สี แดง
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

เลือก วิธี การ วัด คา ความ สวาง z [ESP/n]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ESP ถาย ภาพ โดย ให ความ สวาง ที่ สมดุล ทั่ว ทั้ง หนา จอ (วัด ความ สวาง ที่ ตรง 
กลาง และ บริเวณ โดย รอบ ของ หนา จอ แยก จาก กัน)

5 (จุด) ถาย ภาพ วัตถุ ตรง กลาง ใน กรณี ถาย ยอน แสง (วัด ความ สวาง บริเวณ กลาง 
หนา จอ)

• เมื่อ ตั้ง ไว ที่ [ESP] บริเวณ กลาง ภาพ อาจ จะ ปรากฏ มืด ลง เมื่อ ถาย ภาพ ยอน แสง สวาง มาก

ถายภาพท่ีกําลังขยายมากกวากําลังขยายของเลนส 
z [ดิจิตอล ซูม]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด ปดดิจิตอลซูม

เปด เปดดิจิตอลซูม

• ตัว เลือก ที่ เลือก สําหรับ [ดิจิตอล ซูม] สง ผล ตอ ลักษณะ ที่ ปรากฏ ของ แถบ ซูม (หนา 49)
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

z เมนูกลอง 2

ลดอาการภาพเบลอท่ีเกิดจากการส่ันไหวของกลองขณะถายภาพ
z [ปองกันภาพสั่น]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด
ระบบ ปองกัน การ สั่น ไม ทํางาน การ ตั้ง
 คา นี้ เหมาะ สําหรับ การ ถาย ภาพ ใน ขณะ ที่ กลอง ถาย รูป วาง อยู บน ขา ตั้ง 
กลอง หรือ บน พื้น ผิว อื่น ที่ มี ความ มั่นคง

เปด ปองกันภาพสั่นถูกเปดใชงาน

ขณะวัดแสง การ ปองกัน ภาพ สั่น จะ ทํางาน เมื่อ กด ปุม กด ชัตเตอร ลง จน สุด

• อาจมีเสียงจากภายในกลองเมื่อลดความสั่นของกลอง
• ภาพถายอาจจะไมนิ่งหากกลองถายรูปสั่นมากเกินไป
• ใน กรณี ที่ ความเร็ว ชัตเตอร ชา มาก เชน เมื่อ ถาย ภาพ กลาง คืน ระบบ [ปองกัน ภาพ สั่น] 
อาจ จะ ใช งาน ไม ได ผล

 การใชแฟลชภายนอกแบบไรสาย z [รีโมทแฟลช]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด แฟลชภายนอกไมสามารถใชได (สําหรับการถายภาพโดยใชแฟลช 
กลองจะใชแฟลชในตัว)

#RC ใชแฟลชใตนํ้าเฉพาะหรือแฟลช RC ไรสายของ Olympus เพื่อถายภาพ 
g “การใชแฟลชใตนํ้าเฉพาะ” (หนา 102)

ชวย ใชสเลฟแฟลชที่มีวางจําหนายทั่วไปซึ่งทํางานประสานกับแฟลชกลอง
สําหรับการถายภาพ สามารถปรับตั้งคาความเขมของแฟลชได 

• เมื่อเลือก [#RC] หรือ [ชวย] คุณจะสามารถเลือก [#RC] หรือ [#SLV] ในโหมด
แฟลช (หนา 33)
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

การ ใช แสง ไฟ ชวย โฟกัส ใน การ ถาย ภาพ วัตถุ ใน ที่ มืด
z [AF แสง ไฟ]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด ไมใช AF แสงไฟ

เปด เมื่อ กด ปุม กด ชัตเตอร ลง ครึ่ง หนึ่ง AF แสง ไฟ จะ ติด เพื่อ ชวย ปรับ โฟกัส

AF แสงไฟ

ดู ภาพ ทันที หลัง ถาย ภาพ z [ดู ภาพ บันทึก]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด ไม แสดง ภาพ ที่ ถาย ให ผู ใช เตรียม ถาย ภาพ ถัด ไป โดย ติดตาม วัตถุ ใน 
จอภาพ หลัง ถาย ภาพ

0.5/1/2/3 
(วินาที)

ภาพที่กําลังบันทึกจะปรากฏขึ้นตามวินาทีที่เลือก
ใหผูใชตรวจสอบภาพที่เพิ่งถายอยางคราว ๆ
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

หมนุภาพทีถ่ายดวยกลองในตําแหนงแนวต้ังในขณะดูภาพโดย
อัตโนมัติ z [ตําแหนงภาพ] 
• ขณะถายภาพ การตั้งคา [y] (หนา 54) ในเมนูดูภาพจะถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติ
• ฟงกชัน่นีอ้าจไมสามารถทาํงานไดอยางถกูตอง หากหนักลองขึ้นหรือลงขณะถายภาพ

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด
ขอมูลเกี่ยวกับทิศทางในแนวต้ัง/แนวนอนของกลองขณะถายภาพจะไม
ถูกบันทึกไปกับภาพ ภาพที่ถายดวยกลองในตําแหนงแนวตั้งจะไมหมุน
ขณะดูภาพ

เปด ขอมูลเกี่ยวกับทิศทางในแนวต้ัง/แนวนอนของกลองขณะถายภาพจะ
ถูกบันทึกไปกับภาพ ภาพจะหมุนโดยอัตโนมัติขณะดูภาพ

พิมพวันที่บันทึกภาพ z [พิมพวันที่]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด ไมพิมพวันที่

เปด พิมพ วัน ที่ บันทึก ภาพ ลง บน ภาพ ที่ เพิ่ง ถาย ใหม

• เมื่อไมไดตั้งคาวันที่และเวลา [พิมพวันที่] จะไมสามารถตั้งคาได g [X] (หนา 62)
• ไมสามารถลบพิมพวันที่ออกได
• คุณไมสามารถตั้ง [พิมพวันที่] เมื่อการตั้งคาไดรฟเปน [], [], [c] และ [d] 
และโหมดถายภาพไมใช [Vivid], [Natural] และ [Muted]
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

การ ถาย ภาพ นิ่ง ที่ มี ขนาด ใหญ กวา เมื่อ ใช การ ซู มออพ ติ คอล ที่ มี การ 
ลด คุณภาพของ ภาพ ลง นอย z [ซูม ความ ละเอียด สูง]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด ปดการใชงานซูมความละเอียดสูง

เปด เปดการใชงานซูมความละเอียดสูง

• [ซูมความละเอียดสูง] ใชงานไดเฉพาะเมื่อตั้ง [ขนาดภาพ] ไวที่ []

ซูม เขา ความ 
ละเอียด สูง

ดิจิตอล ซูม
ขนาด
 ภาพ

แถบซูม

เปด ปด 16M
ซูมเข้าความละเอียดสูง

ปด เปด

16M
ดิจิตอล ซูม

 อื่นๆ
*1

เปด เปด 16M ซูมเข้าความละเอียดสูง

ดิจิตอล ซูม

*1 คุณภาพ ของ ภาพ ไม ดอย ลง ไป เนื่องจาก มี การ ประมวล ผล เพิ่ม เติม ตอ จํานวน พิกเซล 
อัตรา การ 
ขยาย เปลี่ยนแปลง ไป ตาม การ ตั้ง คา ขนาด ของ ภาพ

• ภาพที่ถายโดยแถบการซูมเปนสีแดงอาจเกิด “การแตก” ได
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

A เมนูภาพเคล่ือนไหว

ลด อาการ ภาพ เบลอ ที่ เกิด จาก การ สั่น ไหว ของ กลอง ขณะ ถาย ภาพ
A [IS ถาย หนัง]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด
ระบบ ปองกัน การ สั่น ไม ทํางาน การ ตั้ง คา นี้ เหมาะ สําหรับ การ 
ถาย ภาพ ใน ขณะ ที่ กลอง ถาย รูป วาง อยู บน ขา ตั้ง กลอง หรือ บน 
พื้น ผิว อื่น ที่ มี ความ มั่นคง

เปด ปองกันภาพสั่นถูกเปดใชงาน

ปองกันสั่นไฮบริด
ระบบปองกันภาพสั่นถูกเปดใชงาน ระบบนี้ชวยชดเชยการ
สั่นไหวที่มีปริมาณการเคลื่อนที่มาก เชน ชนิดที่สั่นชาๆซึ่ง
เกิดจากการถายภาพขณะกําลังเดิน

• ภาพถายอาจจะไมนิ่งหากกลองถายรูปสั่นมากเกินไป
• เมื่อตั้งคา [ปองกันสั่นไฮบริด] มุมของภาพเคลื่อนไหวจะแคบลงเล็กนอย
• ในโหมดภาพเคลื่อนไหว HS [ปองกันสั่นไฮบริด] ไมสามารถใชงานได

บันทึก เสียง ขณะ ถาย ภาพ เคล่ือนไหว A [R]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด ไมบันทึกเสียง

เปด บันทึกเสียง

• กลองจะไมบันทึกเสียงหากเลือกโหมดภาพยนตร HS

การลดเสียงลม A [ลดเสียงลม]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด ปดการใชงานลดเสียงลม

เปด ใชงานลดเสียงลม



51TH

สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

q เมนูดูภาพ

แสดงภาพโดยอัตโนมัติ q [สไลดโชว]

เมนูยอย 2 เมนูยอย 3 การใชงาน

BGM

ปด/
Cosmic/
Breeze/
Mellow/
Dreamy/
Urban

เลือก ตัว เลือก ของ ดนตรี ประกอบ

เริ่ม ― เริ่มแสดงสไลดโชว

• ขณะแสดงสไลดโชว กด I (แปนลูกศร) เพื่อขามไปขางหนา 1 เฟรม หรือกด H เพื่อ
ยอนกลับ 1 เฟรม

• กดปุม  หรือปุม A เพื่อที่จะหยุดการแสดงภาพสไลด

การแกไขภาพนิ่ง q [แกไข]

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2

แกไข (ภาพนิ่ง)

Q หนา 52

P หนา 52

R หนา 53

ปรับเงาแสง หนา 53

แกตาแดง หนา 53

y หนา 54

ภาพบุคคล HDTV หนา 54

แกไข (ภาพเคลื่อนไหว)
จับภาพจากภาพเคลื่อนไหว หนา 54

แกไขภาพเคลื่อนไหว หนา 55
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

เปลี่ยนขนาดภาพ q [Q]
ใช เพื่อ จัด เก็บ ภาพ ที่ มี ความ ละเอียด สูง เปน ภาพ ที่ มี ขนาด เล็ก ลง แยก ตาง หาก สําหรับ 
นํา ไป สง แนบ กับ อีเมล หรือ ใช งาน อื่น ๆ

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2 เมนูยอย 3

แกไข Q
3

7

1 ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกภาพ
2 ใช FG (แปนลูกศร) เพื่อเลือกขนาดของภาพที่ตองการ แลวกดปุม A

• ภาพ ที่ ถูก เปลี่ยน ขนาด จะ ถูก บันทึก ชื่อ ภาพ ดวย ชื่อ ตาง จาก ภาพ เดิม

กรอบตัดภาพ q [P]

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2

แกไข P

1 ใช HI (แปนลูกศร) เลือกภาพ แลวกดปุม A
2 ใชคันปรับซูมเพื่อเลือกขนาดของกรอบที่ตองการตัด
และใช FGHI (แปนลูกศร) เพื่อเลื่อนกรอบ

3 กดปุม A หลังจากที่ไดเลือกพื้นที่ที่ตองการตัดออก
แลว

• ภาพ ที่ ผาน การ แกไข จะ ถูก จัด เก็บ ไว เปน ภาพ ใหม 
แยก ตาง หาก

กรอบตัด

MENU
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

เพิ่มเสียงใหกับภาพนิ่ง q [R]

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2

แกไข R

1 ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกภาพ
2 หันไมโครโฟนไปทางดานแหลงกําเนิดเสียง
3 กดปุม A

• กลองเริ่มทําการบันทึก
• กลองจะเพิ่ม (บันทึก) เสียงเปนเวลาประมาณ 

4 วินาที พรอมกับแสดงภาพ

ไมโครโฟน

การเปดฟงเสียงที่บันทึกไว้

เปดฟงเสียงที่บันทึกไวกับภาพไดโดยเลือกภาพแลวกด ปุม A
• กด FG (แปนลูกศร) เพื่อปรับระดับเสียง

ปรับ บริเวณ ที่ มืด ลง เนื่องจาก ยอน แสง หรือ สาเหตุ อื่น ๆ ให สวาง ขึ้น 
q [ปรับ เงา แสง]

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2

แกไข ปรับเงาแสง

1 ใช HI (แปนลูกศร) เลือกภาพ แลวกดปุม A
• ภาพที่ผานการแกไขจะถูกจัดเก็บไวเปนภาพใหมแยกตางหาก
• ขึ้นอยูกับภาพแตละภาพเอง บางภาพก็อาจไมสามารถแกไขได
• กระบวนการปรับแตงอาจจะลดความละเอียดของภาพลง

ปรับแกไขลดตาแดงในภาพท่ีถายโดยใชแฟลช q [แกตาแดง]

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2

แกไข แกตาแดง

1 ใช HI (แปนลูกศร) เลือกภาพ แลวกดปุม A
• ภาพ ที่ ผาน การ แกไข จะ ถูก จัด เก็บ ไว เปน ภาพ ใหม แยก ตาง หาก
• ขึ้นอยูกับภาพแตละภาพเอง บางภาพก็อาจไมสามารถแกไขได
• กระบวนการปรับแตงอาจจะลดความละเอียดของภาพลง
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

หมุนภาพ q [y]

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2

แกไข y

1 ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกภาพ
2 กดปุม A เพื่อหมุนภาพ
3 ถาตองการ ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อทําการตั้งคาสําหรับภาพอื่น แลวกดปุม 


• แนว ทิศทาง ใหม ของ ภาพ จะ ถูก บันทึก ไว แมวา จะ ปด การ ทำงาน ของ กลอง ไป แลว

 การทําใหโทนสีผิวดูเรียบเนียน q [ภาพบุคคล HDTV]

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2

แกไข ภาพบุคคล HDTV

1 ใช HI (แปนลูกศร) เลือกภาพ แลวกดปุม A
• ภาพบางภาพไมสามารถปรับได เชน เมื่อไมสามารถตรวจจับใบหนา
• ภาพ ที่ ผาน การ แกไข จะ ถูก จัด เก็บ ไว เปน ภาพ ใหม แยก ตาง หาก

การจับภาพนิ่งจากภาพเคล่ือนไหว 
q [จับภาพจากภาพเคล่ือนไหว]

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2

แกไข จับภาพจากภาพเคลื่อนไหว

1 ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหว และกดปุม A

2 ใช FGHI (แปนลูกศร) เพื่อแสดงเฟรมเพื่อจับ
ภาพและกดปุม A

• เฟรมที่เลือกจะถูกบันทึกเปนภาพนิ่ง
• ภาพเคลื่อนไหวบางภาพไมสามารถจับภาพได

ตําแหน่งเฟรม

00:14/00:3400:14/00:34

MENU
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การแกไขภาพเคล่ือนไหวที่ยาว q [แกไขภาพเคล่ือนไหว]

เมนูยอย 1 เมนูยอย 2

แกไข แกไขภาพเคลื่อนไหว

1 ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหว และกดปุม A
2 ใช FG (แปนลูกศร) เพื่อเลือกวิธีการบันทึก และกดปุม A

เมนูยอย 3 แอพพลิเคช่ัน

ไฟลใหม บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่แกไขแลวเปนไฟลภาพเคลื่อนไหวใหม 

เขียนทับ เขียนทับภาพเคลื่อนไหวเดิมดวยภาพเคลื่อนไหวที่แกไขแลว 

3 ใช FGHI (แปนลูกศร) เพื่อแสดงเฟรมจุดเริ่มการลบ แลวกดปุม A
4 ใช FGHI (แปนลูกศร) เพื่อแสดงเฟรมจุดสิ้นสุดการลบ แลวกดปุม A
5 ใช FG (แปนลูกศร) เพื่อเลือก [ลบ] แลวกดปุม A

• เพื่อยกเลิกการแกไข เลือก [ยกเลิก]
• การแกไขภาพเคลื่อนไหวจะทําโดยมีหนวยเปนวินาที ความยาวภาพเคลื่อนไหวจะถูก
ปรับโดยอัตโนมัติเพื่อใหเฟรมจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดที่เลือกถูกรวมอยูในภาพ
เคลื่อนไหวใหม
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การลบภาพ q [ลบ]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ลบทั้งหมด ภาพทุกภาพในหนวยความจําภายในหรือการดจะถูกลบ

เลือกภาพ เลือกและลบแตละภาพ

ลบ ลบภาพที่แสดง

ลบกลุม
ภาพทั้งหมดในกลุมจะถูกลบ 
เมื่อตองการลบภาพแตละภาพในกลุม โปรดดูที่ “การดูภาพพาโนรามา
และภาพที่เปนกลุม” (หนา 15)

• เมื่อตองการลบภาพในหนวยความจําภายใน อยาเสียบการดลงในกลอง 
• ไมสามารถลบภาพที่ไดรับการปองกันเอาไว

การเลือกและลบทีละภาพ [เลือกภาพ]

1 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [เลือกภาพ] 
แลวกดปุม A

2 ใช FGHI (แปนลูกศร) เลือกภาพ
ที่ตองการลบ แลวกดปุม A เพื่อใส
เครื่องหมาย R ลงบนภาพ

• ดันคันปรับซูมไปที่ดาน T เพื่อกลับ
ไปยังหนาจอแสดงภาพเดี่ยว

OK

MENU

 (1)

/

4/304/30

เครื่องหมาย R

3 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 เพื่อเลือกภาพที่ตองการลบ แลวกดปุม  เพื่อลบภาพที่เลือก
4 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [ใช] แลวกดปุม A

• ภาพที่มีเครื่องหมาย R จะถูกลบ

การลบทุกภาพ [ลบทั้งหมด]
1 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [ลบทั้งหมด] แลวกดปุม A 
2 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [ใช] แลวกดปุม A
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ปองกันภาพ q [R]
• ภาพ ที่ ได รับ การ ปองกัน จะ ไม สามารถ ลบ ได โดย [ลบ] (หนา 12, 56) [เลือก ภาพ] [ลบ 
กลุม] หรือ [ลบ ทั้งหมด] (หนา 56) แต ยัง คง สามารถ 
ลบ ทุก ภาพ ออก ได โดย [ฟ อรแมท เมมโมรี่]/[ฟ อรแมท] (หนา 58)

1 ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกภาพ
2 กดปุม A

• กดปุม A อีกครั้งเพื่อยกเลิกการตั้งคา
3 ถา ตองการ ให ทํา ซํ้า ขั้น ตอน ที่ 1 และ 2 เพื่อ ปองกัน ภาพ อื่น แลว กด ปุม 
• ถาหากทานปองกันภาพเปนกลุม ทุกภาพในกลุมจะไดรับการปองกันทั้งหมดพรอมกัน 
เมื่อตองการปองกันแตละภาพในกลุม ใหขยายภาพ g“การดูภาพพาโนรามาและภาพ
ที่ถูกรวมกลุม” (หนา 15)

ต้ังคาคําสั่งถายโอนขอมูลของภาพ q [คําสั่งแบงปน]
โดยการตั้งคาคําสั่งเพื่อแบงปน คุณสามารถถายโอนภาพที่สั่งทั้งหมดเมื่อเชื่อมตอกลองเขา
กับสมารทโฟนดวย [สวนบุคคล] (หนา 71) 
เมื่อสมารทโฟนอยูใน [ครั้งหนึ่ง] (หนา 71) คุณสามารถดูไดเฉพาะภาพที่สั่งใหแบงปน
เทานั้น
1 ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกภาพสําหรับการแบงปน และกด A เพื่อแสดง h
2 ทําซํ้า 1 เพื่อเลือกภาพสําหรับการแบงปนทั้งหมด แลวกดปุม  เพื่อสิ้นสุด 

[คําสั่งแบงปน]
• h จะแสดงบนภาพที่เลือกไวเพื่อแชร

 ทานสามารถตั้งคาลําดับการแชร สูงสุดประมาณ 200 เฟรม
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d เมนูต้ังคา 1

ลบขอมูลทั้งหมด d [ฟอรแมทเมมโมร่ี]/d [ฟอรแมท]
• กอน ทํา การ ฟ อรแมท ตรวจ สอบ วา ไมมี ขอมูล สําคัญ อยู ใน 
หนวย ความ จํา ภายใน หรือ การด แลว

• จะ ตอง ฟ อรแม ทการด ดวย กลอง นี้ กอน ใช งาน ใน ครั้ง แรก หรือ หลัง จาก นํา ไป ใช งาน กับ 
กลอง หรือ คอมพิวเตอร อื่น

• ตรวจ สอบ วา นํา การด ออก แลว กอน ทํา การ ฟ อรแมท หนวย ความ จํา ภายใน

เมนูยอย 2 การใชงาน

ใช ลบขอมูลภาพทั้งหมดในหนวยความจําภายในหรือการด (รวมถึงภาพที่
ไดรับการปองกัน)

ไมใช ยกเลิกการฟอรแมท

คัด ลอก ภาพ จาก หนวย ความ จํา ภายใน ไป ยัง การด d [สํารอง ขอมูล]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ใช สํารอง ขอมูล ภาพ ใน หนวย ความ จํา ภายใน ไป ยัง การด

ไมใช ยกเลิกการสํารองขอมูล

ใชการด Eye-Fi d [Eye-Fi]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ทั้งหมด อัพโหลดภาพทั้งหมด

เลือกภาพ อัพโหลดภาพที่เลือกไว

ปด ยกเลิกการติดตอสื่อสารผาน Eye-Fi 

• กอนจะใชการด Eye-Fi ควรอานคูมือแนะนําการใชงานการด Eye-Fi อยางละเอียด และ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา

• กลองรุนนี้ไมสนับสนุนโหมด Endless ของการด Eye-Fi
• กอนใชงาน ดูหัวขอ “การด Eye-Fi” (หนา 98)
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เลือก วิธี การ เชื่อม ตอ กลอง กับ อุปกรณ อื่น d [เชื่อม ตอ USB]

เมนูยอย 2 การใชงาน

อัตโนมัติ ตั้ง คา เพื่อ เลือก วิธี การ เชื่อม ตอ ใน แตละ ครั้ง ที่ กลอง ถูก เชื่อม ตอ ไป ยัง 
อุปกรณ อื่น

เก็บขอมูล เชื่อมตอกลองเปนเครื่องอานการด

MTP สําหรับ Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 ให
เชื่อมตอกลองในรูปแบบอุปกรณพกพา

พริ้นท เลือก เมื่อ เชื่อม ตอ กับ เครื่องพิมพ ที่ สนับสนุน PictBridge

• เมื่อใชซอฟตแวรที่แนบมา โปรดเลือก [เก็บขอมูล]
• โปรด ดู ที่ “การเชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอร” (หนา 85) เพื่อ ดู วิธี การ เชื่อม ตอ กับ 
คอมพิวเตอร

เปด สวิตช กลอง ดวย ปุม q d [q เปด กลอง]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ไมใช กลองไมเปดสวิตช เปดสวิตชกลอง โดยกดปุม n 

ใช กด ปุม q คาง ไว เพื่อ ให กลอง กลับ ไป ที่ โหมด ดู ภาพ

เลือก เสียง ของ กลอง และ ระดับ เสียง d [ต้ัง คา เสียง]

เมนูยอย 2 เมนูยอย 3 การใชงาน

ประเภทของ
เสียง 1/2/3 เลือกเสียงของกลอง (เสียงการทํางาน, เสียงชัตเตอรและ

เสียงเตือน)

ปรับเสียง 0/1/2/3/4/5 เลือกระดับเสียงในการทํางานของปุมตางๆ

q ปรับเสียง 0/1/2/3/4/5 เลือก ระดับ เสียง สําหรับ การ ดู ภาพ
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การ ปรับ ฟง กชั่ นการ ประมวล ผล ภาพ d [พิกเซล แมบ ปง]
• ฟง กชั่น นี้ ถูก ปรับ เอา ไว แลว จาก โรงงาน ดัง นั้น จึง ไมมี ความ จําเปน ตอง ปรับ ทันที หลัง การ 
ซื้อ ขอ แนะนํา ให ใช ฟง กชั่น นี้ ประมาณ ป ละ ครั้ง

• เพื่อ ผล ที่ ดี ที่สุด ควร รอ อยาง นอยห นึ่ง นาที หลัง ถาย ภาพ หรือ ดู ภาพ กอน ทํา พิกเซล แมบ 
ปง ถา หาก ปด สวิตช กลอง ระหวาง ทํา พิกเซล แมบ ปง อยา ลืม ทํา ใหม อีก ครั้ง

เพื่อ ปรับ ฟง กชั่ นการ ประมวล ผล ภาพ
กดปุม A ขณะที่ [เริ่ม] (เมนูยอย 2) ปรากฏ

• การ ตรวจ สอบ และ ปรับ ฟง กชั่ นการ ประมวล ผล ภาพ เริ่ม ตน ทํางาน

d เมนูต้ังคา 2

ปรับ ความ สวาง ของ จอภาพ d [s]

1 ใช FG (แปนลูกศร) เพื่อ ปรับ ความ สวาง ขณะ ดู ภาพ 
บน หนา จอ แลว กด ปุม A

MENUs

การกลับมุมมองหนาจอและการทํางานของปุม 
d [การต้ังคากลับหนาจอ]

เมนูยอย 2 การใชงาน

อัตโนมัติ กลองจะกลับมุมมองหนาจอและการทํางานของปุมตามทิศทางของกลอง
และจอภาพโดยอัตโนมัติ

มาตรฐาน ไมมีการเปลี่ยนแปลงการทํางาน

กลับดาน กลองจะกลับมุมมองหนาจอและการทํางานของปุมคางไว เพื่อใหใช
กลองแบบกลับหัวไดสะดวก
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แสดงภาพบนหนาจอทีวี d [เชื่อมตอทีวี]
 ระบบ สัญญาณ วิดีโอ ของ ทีวี จะ แตก ตาง กัน ไป ตาม ประเทศ และ ทอง ถิ่น กอน แสดง ภาพ 
จาก กลอง บน หนา จอ ทีวี ของ ทาน ให เลือก สัญญาณ วิดีโอ ออก ให ตรง กับ สัญญาณ วิดีโอ 
ของ ทีวี

เมนูยอย 2 เมนูยอย 3 การใชงาน

NTSC/PAL
NTSC เชื่อมตอกลองเขากับทีวีในอเมริกาเหนือ ไตหวัน เกาหลี 

ญี่ปุนและประเทศอื่น ๆ

PAL เชื่อมตอกลองเขากับทีวีในประเทศแถบยุโรป จีน และประเทศ
อื่น ๆ

HDMI Out

480p/576p
720p
1080i
1080p

ตั้งรูปแบบสัญญาณเพื่อใหไดรับเลือกกอน หากการตั้งคาทีวี
ไมตรงกัน สัญญาณจะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

ควบคุม 
HDMI

ปด สั่งงานดวยกลอง

เปด สั่งงานดวยรีโมทคอนโทรลของเครื่องทีวี

• สําหรับวิธีการเชื่อมตอ โปรดดูที่ “การดูภาพจากกลองทีวี” (หนา 77)

เปลี่ยนภาษาที่แสดง d [l]

เมนูยอย 2 การใชงาน
ภาษา ภาษาสําหรับเมนู และ ขอความ ผิดพลาดที่ แสดง บน จอภาพ จะ ถูก เลือก
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

ต้ังคาวันที่และเวลา d [X]
1 กด FG (แปนลูกศร) บนแปนลูกศรเพื่อเลือกปของ [ป]
2 กด I (แปนลูกศร) บนแปนลูกศรเพื่อบันทึกการตั้งคา [ป]
3 กด FGHI (แปนลูกศร) บนแปนลูกศรเพื่อตั้งคาของ [ด] (เดือน), [ว] (วัน), 

[เวลา] (ชั่วโมงและนาที), และ [ป/ด/ว] (ลําดับวันที่) ดังเชนในข้ันตอนที่ 1 และ 2 
จากนั้นจึงกดปุม A

• ปรับเวลาอยางละเอียดไดโดยกดปุม A เมื่อสัญญาณนาฬกาบงบอกเวลาที่ 00 วินาที
พอดี

การตรวจสอบวันที่และเวลา
กดปุม INFO คางไวขณะที่กลองปดสวิตชอยู เวลาปจจุบันจะปรากฏขึ้นเปนเวลา
ประมาณ 3 วินาที

การ เลือก เขต เวลา ประเทศ ของ ทาน และ ประเทศ ปลาย ทาง 
d [เวลา โลก]
ทาน จะ ไม สามารถ เลือก เขต เวลา โดย ใช [เวลา โลก] ถา หาก ทาน ยัง ไม ได ตั้ง คา นาฬกา ใน 
กลอง โดย ใช [X] ใน ครั้ง แรก

เมนูยอย 2 เมนูยอย 3 การใชงาน

บาน/ที่อื่น

x เวลา ใน เขต เวลา ประเทศ ของ ทาน (เขต เวลา ที่ เลือก ไว 
สําหรับ x ใน เมนู ยอย 2)

z เวลา ใน เขต เวลา ของ ประเทศ ปลาย ทาง (เขต เวลา ที่ เลือก 
ไว สําหรับ z ใน เมนู ยอย 2)

x*1 — เลือก เขต เวลา ประเทศ ของ ทาน (x)

z*1, 2 — เลือก เขต เวลา ของ ประเทศ ปลาย ทาง (z)

*1 ใน พื้นที่ ที่ ใช เวลา ออม แสง ได ให ใช FG (แปนลูกศร) เพื่อ เปด เวลา ออม แสง ([ฤดู 
รอน]) 

*2 เมื่อ ทาน เลือก เขต เวลา กลอง จะ คํานวณ ความ ตาง ของ เวลา ระหวาง เขต เวลา ที่ เลือก กับ 
เขต เวลา ประเทศ ของ ทาน (x) โดย อัตโนมัติ เพื่อ แสดง เวลา ใน เขต เวลา ของ ประเทศ 
ปลาย ทาง (z)
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

การใชแสงไฟ LED d [LED แสงสวาง]

เมนูยอย 2 การใชงาน

ปด ปดแสงไฟ LED

เปด เปดแสงไฟ LED

• ไมสามารถใชไดใน p

การใชงานแสงไฟ LED  
• กดปุม INFO ลงคางไวจนกระทั่งไฟ LED ติดสวาง
• ถาคุณสั่งใหเครื่องทํางานขณะที่แสงไฟ LED เปดอยู 
แสงไฟจะติดสวางจนถึงประมาณ 90 วินาที

• แสงไฟ LED จะดับลงเมื่อไมมีการสั่งใหกลองทํางาน
ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วินาที

• ถึงแมวาจะปดสวิตชกลองอยู ถาหากปุม INFO ถูก
กดลงคางไวจนกระทั่งไฟ ติดสวาง ไฟจะติดเปนเวลา 
30 วินาที

แสงไฟ LED

ปดแสงไฟ LED ปดแสงไฟ LED 
• กดปุม INFO ลงคางไวจนกระทั่งไฟ LED ดับ

d เมนูต้ังคา 3

การบันทึกขอมูลสถานที่และเวลาท่ีถายภาพลงบนภาพท่ีถายไว
d [ต้ังคา GPS]

เมนูยอย 2 เมนูยอย 3 การใชงาน

GPS
ปด เมื่อไมใชงานฟงกชั่น GPS

เปด เมื่อตองการใชงานฟงกชั่น GPS

ตั้งเวลา
อัตโนมัติ

ปด หามปรับนาฬกา

เปด ปรับนาฬกาโดยใชขอมูล GPS UTC

ติดตาม

ปด ปดการติดตาม GPS

เปด กลองบันทึกรายการตําแหนงโดยอัตโนมัติ

บันทึก บันทึกแฟมบันทึกติดตามไวในการด

ขอมูล A-GPS – ใหทานตรวจสอบระยะขอมูลที่ถูกตองได
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

• [ตั้งเวลาอัตโนมัติ] จะถูกใชหากเลือก x (เขตเวลาบาน) สําหรับ [เวลาโลก] 
• ดูรายละเอียดฟงกชั่น GPS และฟงกชั่นติดตามที่ “การใชฟงกชั่น GPS (ตั้งคา GPS)” 

(หนา 75)

การต้ังคา Wi-Fi d [การต้ังคา Wi-Fi]

เมนูยอย 2 การใชงาน

การตั้งคาการเชื่อมตอ ตั้งคาโหมดการเชื่อมตอ 
g “การเปลี่ยนวิธีการเชื่อมตอ” (หนา 71)

รหัสผานสวนตัว สรางรหัสผานอีกครั้ง

ตั้งคาใหมh ยกเลิกภาพที่เลือกสําหรับการแบงปนทั้งหมด

รีเซ็ตการตั้งคา Wi-Fi ตั้งคา Wi-Fi ใหมเปนการตั้งคาเริ่มตน

• สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู “การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน” (หนา 67)

การปรับการต้ังคาชวงเวลา d [การต้ังคาชวงเวลา]

เมนูยอย 2  เมนูยอย 3

เฟรม 1 ถึง 99 (เฟรม)

เวลารอเริ่มตน 0 ถึง 60 (นาที)

ชวงเวลา 10/20/30/40/50 (วินาที)/01 ถึง 60 (นาที)
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

กําหนดฟงกชั่นเฉพาะใหกับ ชัตเตอรหนา และปุม 
R (ภาพเคล่ือนไหว)  d [ฟงกชันปุม]

เมนูยอย 2 การใชงาน

< ฟงกชั่น กําหนดฟงกชั่นเฉพาะใหกับ ปุมหนา

= ฟงกชั่น กําหนดฟงกชั่นเฉพาะใหกับปุม R (ภาพเคลื่อนไหว)

เมนูยอย 2 เมนูยอย 3 การใชงาน

< 
ฟงกชั่น

z ถายภาพ

กดปุมลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส และกดลงจนสุดเพื่อ
ถายภาพ 
เมื่อตั้งคาการถายภาพตอเนื่อง ใหกดปุมคางไวเพื่อถาย
ภาพตอเนื่อง

A บันทึกวิดีโอ กดปุมเพื่อถายภาพเคลื่อนไหว 
เมื่อกดปุมอีกครั้งระหวางถายภาพ กลองจะหยุดถายภาพ

จอภาพสวางสุด เพิ่มความสวางของหนาจอสูงสุดขณะกดปุม

LED แสง LED จะกะพริบขณะกดปุม

ซุปเปอรมาโคร*1, 2 กดปุมเพื่อเปดหรือปดซุปเปอรมาโคร

ปด ไมมีการกําหนดฟงกชั่นใหกับปุม

= 
ฟงกชั่น

z ถายภาพ
กดปุมหนึ่งครั้งเพื่อถายภาพ 
เมื่อตั้งคาการถายภาพตอเนื่อง ใหกดปุมคางไวเพื่อถาย
ภาพตอเนื่อง

A บันทึกวิดีโอ

เหมือนกับ [< ฟงกชั่น].

จอภาพสวางสุด

LED

ซุปเปอรมาโคร*1, 2

ปด

*1 ระหวางการทํางานของ ซุปเปอรมาโคร ชวงซูมจะจํากัด
*2 โหมดซุปเปอรมาโครใชไดกับโหมดถายภาพตอไปนี้: P, \, [ และ O 

([^], [_], []], [A] และ [\])
• เมื่อยกเลิกการลงทะเบียน [z ถายภาพ] หรือ [A บันทึกวิดีโอ] การถายภาพหรือภาพ
เคลื่อนไหวอาจไมสามารถใชไดในโหมดถายภาพบางโหมด
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สําหรับวิธีการดําเนินการ โปรดดู (หนา 42)

การต้ังคา [ d [การต้ังคาสปอรตแคม]

เมนูยอย 2 เมนูยอย 3 การใชงาน

กลับดานภาพ

ไมใช ภาพจะไมกลับหัว

ใช

เมื่อกลับหัวกลอง กลองจะกลับดานบน ลาง ซาย ขวา
ของภาพที่บันทึกดวยเชนกัน 
ถาถายภาพเคลื่อนไหวในขณะที่กลองกลับหัว ภาพ
เคลื่อนไหวจะไมกลับหัว

บันทึกซํ้า

ไมใช กลองจะไมถายภาพเดียวกันซํ้า

ใช

เมื่อถายภาพแรกเสร็จ กลองจะถายภาพเดียวกันซํ้า 
กลองจะถายภาพตอเนื่องจนกระทั่งคุณหยุดถายภาพ 
หรือถึงขีดจํากัดจํานวนภาพท่ีจัดเก็บไดหรือความยาวใน
การบันทึก
ความยาวในการบันทึกสูงสุดคือ 99 ชั่วโมง สวนจํานวน
ภาพที่จัดเก็บไดสูงสุดคือ 20,000 ภาพ

โหมดพัก

ไมใช โหมดหลับปดอยู

ใช

กลองจะเขาสูโหมดหลับเมื่อปลอยกลองทิ้งไวโดยไมใช
งานประมาณ 30 วินาที 
ถากลองเขาสูโหมดหลับระหวางการถายภาพ กลองจะไม
หยุดถายภาพ 
การกดปุมใดๆ จะยกเลิกโหมดหลับ
เมื่อปลอยกลองทิ้งไวระหวางการถายภาพ ฟงกชั่นนี้จะ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

• การตั้งคานี้ใชไดใน [ เทานั้น
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 การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
ในการเชื่อมตอสมารทโฟนเขากับฟงกชัน LAN ไรสายของกลอง และใชแอพที่
กําหนด ทานสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติอื่นๆ ไดมากขึ้น ทั้งขณะถายภาพและ
หลังจากการถายภาพ

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

• ถายภาพระยะไกลจากสมารทโฟน
ทานสามารถส่ังงานกลองในระยะไกลและถายภาพโดยใชสมารทโฟนได

• ระบบประมวลผลภาพสวย
ทานสามารถใชฟลเตอรภาพพิเศษและเพิ่มตราแสตมปใหภาพที่โหลดลงในสมารทโฟน
ได 

• เพิ่มขอมูล GPS ใหกับภาพในกลองได
ทานสามารถเพิ่มขอมูล GPS ใหกับภาพไดอยางงายๆ โดยสงขอมูล GPS ที่บันทึกไวใน
สมารทโฟนไปยังกลอง

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

 กอนใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย ใหอาน "การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย" (หนา 112)

 หากมีการใชงานฟงกชั่น LAN ไรสายในประเทศนอกภูมิภาคที่ทานซื้อกลองมา อาจมี
ความเสี่ยงที่กลองจะไมตรงตามระเบียบขอบังคับการสื่อสารแบบไรสายของประเทศนั้น 
Olympus จะไมรับผิดชอบตอการทําผิดระเบียบขอบังคับดังกลาว

 เชนเดียวกับการสื่อสารแบบไรสายใดๆ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกสกัดกั้นโดยบุคคลที่ 
3 เสมอ

 ฟงกชั่น LAN ไรสายในกลองไมสามารถใชเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอในบานหรือในที่
สาธารณะ

 เสาอากาศ LAN ไรสายอยูที่ดานลางของกลอง 
เก็บสายอากาศรับสัญญาณใหหางจากวัตถุที่เปนโลหะเมื่อใดก็ตามหากเปนไปได

 ระหวางการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แบตเตอรี่จะลดลงเร็วขึ้น หากแบตเตอรี่ลดลงตํ่า การ
เชื่อมตออาจขาดหายระหวางการถายโอนขอมูล

 การเชื่อมตออาจเปนไปไดยากหรือชาลงหากอยูใกลกับอุปกรณที่สรางสนามแมเหล็ก 
ไฟฟาสถิต หรือคลื่นวิทยุ เชน ใกลกับไมโครเวฟ โทรศัพทไรสาย 
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  การเชื่อมตอกับสมารทโฟน

1 เปดแอพ OI.Share ที่ติดตั้งบนสมารทโฟนของทาน

2 เลือก [Wi-Fi เริ่ม] ใน d เมนูกลอง 1 และกด A
• การกดปุม  คางไวจะเริ่ม [Wi-Fi เริ่ม]

3 ทําตามคําแนะนําการใชงานที่ปรากฏบนจอภาพของกลองเพื่อเตรียม
การเชื่อมตอ Wi-Fi

4 ใชสมารทโฟนที่เปดใชงาน OI.Share เพื่ออานรหัส QR ที่ปรากฏบน
จอภาพของกลอง 
การเชื่อมตอจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
อานรหัส QR ไมสําเร็จ
ตั้งคา SSID และรหัสผานในการตั้งคา Wi-Fi ของ
สมารทโฟนกอนที่จะเชื่อมตอ (SSID และรหัสผาน
จะปรากฏที่ดานซายลางของหนาจอรหัส QR)
สําหรับการตั้งคา Wi-Fi ของสมารทโฟน ใหอาน
คูมือการใชงานของสมารทโฟน

รหัส QR

MENU

3/3

Password
SSID

: 00000000
: X-XX-X-XXXXXXXXX

 QR 
OLYMPUS Image share.

Wi-Fi

 Wi-Fi

SSID

รหัสผ่าน

• เมื่อตองการยกเลิกการเชื่อมตอ ใหกดปุม  บนกลอง

ขอความผิดพลาดระหวางการเช่ือมตอ Wi-Fi

เชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟนอีกครั้ง
1 ปดฟงกชั่น Wi-Fi ของสมารทโฟน
2 เปดฟงกชั่น Wi-Fi อีกครั้ง 
เลือก SSID สําหรับ TG-860 กอนที่จะเชื่อมตออีกครั้ง
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การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน

ทานสามารถเลือกภาพในกลองและโหลดไปยังสมารทโฟนได ทั้งยังสามารถใชกลอง
เลือกภาพที่ทานตองการแบงปนลวงหนาไดดวย g [คําสั่งแบงปน] (หนา 57)

1 เชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน (หนา 68)

2 แตะปุมถายโอนภาพใน OI.Share
• ภาพในกลองจะปรากฏขึ้นในรายการ
• เมื่อขอความผิดพลาดปรากฏขึ้น: g “ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอ 

Wi-Fi” (หนา 68)

3 เลือกภาพที่ตองการโอนยายแลวแตะที่ปุม บันทึก
• เมื่อบันทึกเสร็จสมบูรณ ทานสามารถส่ังปดกลองผานสมารทโฟนได

 ถายภาพระยะไกลผานสมารทโฟน

ทานยังสามารถถายภาพหางไกลไดโดยใชการทํางานของกลองดวยสมารทโฟน
สามารถใชไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น

1 เชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน (หนา 68)

2 แตะปุมถายรีโมทใน OI.Share
• เมื่อขอความผิดพลาดปรากฏขึ้น: g “ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอ 

Wi-Fi” (หนา 68)

3 แตะปุมชัตเตอรเพื่อถายภาพ
• ภาพที่ถายจะบันทึกในหนวยความจําภายในหรือบนการดหนวยความจําในกลอง

 ตัวเลือกในการถายภาพบางสวนจะถูกจํากัดการใชงานไว
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  การเพ่ิมขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ

ทานสามารถเพิ่มขอมูล GPS ลงในภาพถายขณะที่ขอมูล GPS ถูกบันทึกไวโดยโอน
ยายขอมูล GPS ที่บันทึกอยูในสมารทโฟนไปยังกลอง
สามารถใชไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น

1 กอนเริ่มถายภาพ เปด OI.Share แลวเปดสวิตชที่ปุม Add Location 
เพื่อเริ่มตนบันทึกขอมูล GPS 
• กอนเริ่มบันทึกขอมูล GPS ตองตอกลองเขากับ OI.Share เพื่อซิงคเวลา
• ทานสามารถใชโทรศัพทหรือแอพอื่นๆ ได ในขณะที่กําลังบันทึกขอมูล GPS อยา
ปด OI.Share

2 เมื่อถายภาพเสร็จแลว ปดสวิตชที่ปุม Add Location 
การบันทึกขอมูล GPS เสร็จสมบูรณ

3 เชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน (หนา 68)

4 โอนขอมูล GPS ที่บันทึกแลวไปยังกลองโดยใช OI.Share
• ขอมูล GPS จะถูกเพิ่มไปยังภาพในหนวยความจําภายในหรือในการดหนวยความจํา
ตามขอมูล GPS ที่ถายโอน

• ในการแสดงภาพแบบละเอียด ละติจูดและลองจิจูดจะปรากฏบนภาพเมื่อมีการเพิ่ม
ขอมูลตําแหนงเขาไปแลว

• เมื่อขอความผิดพลาดปรากฏขึ้น: g “ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอ 
Wi-Fi” (หนา 68)

 ขอมูลเพิ่มเติมในสวนของตําแหนงสามารถใชงานไดเฉพาะกับสมารทโฟนที่มีฟงกชั่น 
GPS เทานั้น

 ภาพเคลื่อนไหวไมสามารถใสขอมูลตําแหนงได



71TH

การเปลี่ยนวิธีการเชื่อมตอ

การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟนสามารถทําไดสองวิธี: [สวนบุคคล] เมื่อใชการ
ตั้งคาเดียวกันทุกครั้ง และ [ครั้งหนึ่ง] เมื่อใชการตั้งคาที่แตกตางกันทุกครั้ง
ขอแนะนําใหใช [สวนบุคคล] เมื่อเชื่อมตอกับสมารทโฟน และใช [ครั้งหนึ่ง] เมื่อถาย
โอนภาพไปยังสมารทโฟนอีกเครื่องหนึ่ง
• คาเริ่มตนจากโรงงานคือ [สวนบุคคล]

1 เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา 3 แลวกด A

2 เลือก [การตั้งคาการเชื่อมตอ] แลวกด I (แปนลูกศร)

3 เลือกวิธีการเชื่อมตอ LAN ไรสาย แลวกด A
• [สวนบุคคล]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหนึ่งเครื่อง (เชื่อมตออัตโนมัติโดยใชการตั้ง
คาหลังจากเริ่มตนการเชื่อมตอ) สามารถใชงาน OI.Share ไดทุกฟงกชั่น

• [ครั้งหนึ่ง]: เชื่อมตอกับสมารทโฟนหลายเครื่อง (เชื่อมตอโดยตั้งคาการเชื่อมตอที่
แตกตางกันในแตละครั้ง) สามารถใชงาน OI.Share ไดเฉพาะฟงกชั่นการโอนภาพ
เทานั้น ทานสามารถดูภาพไดเฉพาะภาพที่ตั้งคาคําสั่งแบงปนโดยใชกลอง

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

การเปลี่ยนรหัสผาน

เปลี่ยนรหัสผานท่ีใชสําหรับ [สวนบุคคล]

1 เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา 3 แลวกด A

2 เลือก [รหัสผานสวนตัว] แลวกด I (แปนลูกศร)

3 ทําตามคําแนะนําการใชงาน และกด F (แปนลูกศร)
• รหัสผานชุดใหมจะถูกตั้งขึ้น
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ยกเลิกการเลือกคําสั่งแบงปน

ยกเลิกคําสั่งแบงปนที่ตั้งคาไวที่ภาพ

1 เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา 3 แลวกด A

2 เลือก [ตั้งคาใหม h] แลวกด I (แปนลูกศร)

3 เลือก [ใช] แลวกด A

การรีเซ็ตการต้ังคา LAN ไรสาย
เริ่มเนื้อหาของ [การตั้งคา Wi-Fi]

1 เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา 3 แลวกด A

2 เลือก [รีเซ็ตการตั้งคา Wi-Fi] แลวกด I (แปนลูกศร)

3 เลือก [ใช] แลวกด A
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การใชฟงกชั่น GPS
ใชฟงกชั่น GPS ของกลองเพื่อบันทึกขอมูลตําแหนงลงในภาพหรือบันทึกการติดตาม
การเคลื่อนที่
• ละติจูดและลองจิจูดจะปรากฏบนภาพเมื่อมีการเพิ่มขอมูลตําแหนงเขาไปแลว
• กลองไมมีระบบ GPS นําทาง

 กอนใชฟงกชั่น GPS โปรดอาน “ฟงกชั่น GPS” (หนา 113)

 ในบางประเทศและภูมิภาค การรับขอมูลตําแหนงอาจเปนสิ่งผิดกฎหมายหากไมไดยื่น
ขออนุญาตจากรัฐบาลไวกอนลวงหนา ดวยเหตุนี้ กลองจึงอาจไดรับการตั้งคาไมให
แสดงขอมูลตําแหนงในบางภูมิภาคที่มีการจําหนายกลอง
เมื่อนํากลองไปตางประเทศ พึงระวังวาบางประเทศหรือภูมิภาคอาจมีกฎหมายควบคุม
การใชฟงกชั่นนี้  โปรดปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่นอยางเครงครัด

 ปด GPS ขณะโดยสารเครื่องบินหรือเมื่ออยูในสถานท่ีอื่นซึ่งมีการหามใช อุปกรณ GPS 
g [ตั้งคา GPS] (หนา 63)

 กลองนี้ยังรองรับระบบดาวเทียม Quasi-Zenith และ GLONASS ดวย
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 กอนใชฟงกชั่น GPS (ขอมูล A-GPS)
กลองอาจใชเวลานานในการรบัขอมลูตาํแหนง ทัง้นีข้ึน้อยูกบัสถานะของกลองและ
การสือ่สาร 
เมือ่ใช A-GPS เวลาในการกาํหนดตาํแหนงอาจสัน้ลงเปนระยะเวลาตัง้แตสองสาม
วนิาทีไปจนถงึยีส่บิสามสบิวนิาที 
ขอมูล A-GPS สามารถอพัเดตไดโดยใชแอพสมารทโฟน “OLYMPUS Image Track” 
(OI.Track) หรอืซอฟตแวรคอมพวิเตอร “OLYMPUS A-GPS Utility”
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งวันที่ของกลองไวถูกตองแลว
• ตั้งคากลองเปนการเชื่อมตอสวนตัว (หนา 71)
• ตองอัพเดตขอมูล A-GPS ทุกๆ 2 สัปดาห
ขอมูลตําแหนงอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไปหลังจากการอัพเดตขอมูล ควรใชขอมูล  
A-GPS ที่ใหมที่สุดเทาที่จะทําได

• การเสนอบริการขอมูล A-GPS อาจสิ้นสุดลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

การอัพเดตขอมูล A-GPS ดวยสมารทโฟน
กอนทําการอัพเดต ใหติดตั้งแอพของสมารทโฟน OI.Track ลงในสมารทโฟนของ
ทาน ดูรายละเอียดวิธีการอัพเดตขอมูล A-GPS ไดจาก URL ดานลาง
http://oitrack.olympus-imaging.com/
เชื่อมตอกลองกับสมารทโฟนตามขั้นตอนที่ระบุไวใน 
“การเชื่อมตอกับสมารทโฟน” (หนา 68)

การอัพเดตขอมูล A-GPS ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร
ดาวนโหลดซอฟตแวร OLYMPUS A-GPS Utility จาก URL ดานลาง แลวติดตั้งลงบน
เครื่องคอมพิวเตอรของทาน
http://sdl.olympus-imaging.com/agps/
อาน “คูมือคําแนะนํา “OLYMPUS A-GPS Utility”” ทางเว็บไซตโดยใช URL ดานบน 
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอัพเดตขอมูล

ขอความผิดพลาดระหวางการเช่ือมตอ Wi-Fi
เชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟนอีกครั้ง g (หนา 68)
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การใชฟงกชั่น GPS (ต้ังคา GPS)

1 เลือก [ตั้งคา GPS] ใน d เมนูตั้งคา 3 แลวกด A

2 เลือก [GPS] แลวกด A

3 เลือก [เปด] แลวกด A
• G จะกะพริบในระหวางการวัด เมื่อการวัด
ตําแหนงสิ้นสุดลง G จะปรากฏขึ้นและกลองจะ
แสดงขอมูลตําแหนง

• เมื่อการวัดตําแหนงสิ้นสุดลง ขอมูลตําแหนงจะถูก
ใสลงในรูปภาพในเวลาท่ีมีการถายภาพ

PP
0.00.0

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

0:00:340:00:3444 NORM

16M

4:3

G

• อยาใหมือหรือวัตถุที่เปนโลหะบังเสาอากาศ GPS
• หากทานใชฟงกชั่น GPS เปนครั้งแรก และยังไมไดอัพเดต A-GPS หรือหากไมไดใช
ฟงกชั่นนี้เปนเวลานาน กลองอาจใชเวลาสองสามนาทีกวาที่การวัดตําแหนงจะสิ้นสุดลง

• ละติจูดและลองจิจูดจะปรากฏบนหนาจอถายภาพ หากไมตองการใสขอมูลตําแหนง ให
ตั้งคา [GPS] ไปที่ [ปด]

• ไมสามารถใสขอมูลตําแหนงในภาพเคลื่อนไหว
• เมื่อตั้งคา [GPS] ไปที่ [เปด] แบตเตอรี่จะหมดเร็วขึ้น
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การใชฟงกชั่นรับขอมูลเพื่อแสดงการติดตามการเคล่ือนที่ (ติดตาม)

1 เลือก [ตั้งคา GPS] ใน d เมนูตั้งคา 3 แลวกด A
2 เลือก [ติดตาม] แลวกด A
3 เลือก [ปด], [เปด] หรือ [บันทึก] และกด A

เมนูยอย 2 เมนูยอย 3 การใชงาน

ติดตาม

ปด ไมบันทึกขอมูลตําแหนง

เปด กลองบันทึกขอมูลตําแหนงโดยอัตโนมัติตาม
ระยะเวลาปกติ

บันทึก

บันทึกขอมูลตําแหนงที่กลองบันทึกภาพบน
การดทุกครั้งที่เลือก [บันทึก] และกด A
ขอมูลในกลองจะถูกลบออก
ความยาวในการบันทึกของขอมูลตําแหนงคือ
ประมาณ 56 ชั่วโมง
โปรดอยาบันทึกโดยไมจําเปน

• แฟมบันทึกติดตามถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร GPSLOG ในการดหนวยความจํา
• การติดตามจะยุติลงโดยอัตโนมัติเมื่อ:

• แบตเตอรี่หมด
• ปดกลองทิ้งไวนานเกินกวา 24 ชั่วโมง

• ขณะที่ [ติดตาม] [เปด] อยู ตัวรับสัญญาณ GPS จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ตอไปแม
เมื่อปดกลองแลว

การแสดงการเคล่ือนที่ที่ถูกติดตามของแฟมบันทึก GPS
หลังจากแฟมบันทึกติดตาม GPS ไดรับการบันทึกแลว จะสามารถแสดงการ
เคลื่อนไหวที่ถูกติดตามของแฟมบันทึกไดโดยใช OLYMPUS Viewer 3 หรือ 
OI.Track
• การเคลื่อนที่ที่ถูกติดตามไมสามารถแสดงบนกลองได
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การเชื่อมตอกลองกับอุปกรณอื่น

การดูภาพจากกลองทีวี
ใชสาย AV (ขายแยก) เพื่อการเลนภาพที่ถูกบันทึกไวบนโทรทัศนของคุณ
คุณสามารถดูภาพความละเอียดสูงบนทีวีความละเอียดสูง โดยเชื่อมตอกลองเขากับ
ทีวีโดยใชสาย HDMI

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

สาย HDMI 
(เชื่อมต่่อกับขั้วต่อ 
HDMI ในทีวี)

ขั้วต่อเอนกประสงค์

ขั้วต่อ HDMI Micro 
(ประเภท D)

1 ใชสายในการเชื่อมตอกลองเขากับทีวี
• เลือกโหมดภาพที่กลองกอนที่จะเชื่อมตอกลองผานสาย AV

g [เชื่อมตอทีวี] (หนา 61)

2 เลือกอินพุตเขาทีวี
• จอภาพกลองจะปดเมื่อมีการเชื่อมตอสาย
• กดปุม q เมื่อเชื่อมตอผานสาย AV
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• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนอินพุตของทีวี ใหดูที่คูมือคําแนะนําของทีวี
• ภาพและขอมูลที่แสดงอาจจะถูกตัดขอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของทีวี
• หากกลองถูกเชื่อมตอโดยใชทั้ง A/V และสาย HDMI กลองจะใหความสําคัญกับชอง
ตอ HDMI

• หามเชื่อมตอสาย USB และสาย HDMI พรอมกัน
• หาก กลอง เชื่อม ตอ ผาน สาย HDMI ทาน สามารถ เลือก ประเภท ของ สัญญาณ ดิจิตอล 
วิดีโอ เลือก รูป แบบ ที่ ตรง กับ รูป แบบ อินพุต ที่ เลือก ไว กับ ทีวี

1080p ใหความสําคัญกับ 1080p HDMI output

1080i ใหความสําคัญกับ 1080i HDMI output

720p ใหความสําคัญกับ 720p HDMI output

480p/576p 480p/576p HDMI output จะใช 576p เมื่อ [PAL] ถูกเลือกสําหรับ 
[เชื่อมตอทีวี] (หนา 61)

การใชรีโมตคอนโทรลทีวี
กลองสามารถทํางานโดยรีโมตคอนโทรลทีวี เมื่อเชื่อมตอกับโทรทัศนที่รองรับการควบคุม 
HDMI

1 เลือก [เชื่อมตอทีวี] ใน เมนูตั้งคา 2

2 เลือก [ควบคุมHDMI] และเลือก [เปด]

3 ใชงานกลองโดยใชรีโมทคอนโทรลของทีวี
• ทานสามารถใชงานกลองโดยทําตามคูมือการใชงานที่แสดงบนทีวี
• โทรทัศนบางอยางอาจไมสนับสนุนคุณสมบัติทั้งหมด

• ทานไมสามารถถายภาพหรือภาพเคลื่อนไหวเมื่อมีการเชื่อมตอสาย HDMI
• อยาเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณ HDMI output อื่นๆ การทําเชนนั้นอาจเกิดความเสีย
หายกับกลอง

• HDMI output ไมไดทํางานในขณะท่ีเชื่อมตอผาน USB ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
เครื่องพิมพ
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การพิมพภาพ

การสั่งพิมพภาพโดยตรง (PictBridge)
ทาน สามารถ พิมพ ภาพ ที่ บันทึก ได โดยตรง เมื่อ เชื่อม ตอ กลอง ไป ยัง เครื่องพิมพ ที่ เขา 
กัน ได กับ เทคโนโลยี PictBridge ดวย สาย USB
กอนเชื่อมตอ ใหเลือก [พริ้นท] สําหรับ [เชื่อมตอ USB] (หนา 59) ในเมนูการตั้งคา

การเชื่อมตอกลอง

พอร์ต USB

ขั้ว ที่ มี ขนาด เล็ก กว่า

สาย USB

ขั้วต่อเอนกประสงค์

• ใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มที่สําหรับการพิมพ
• ภาพเคลื่อนไหวไมสามารถพิมพได

 การพิมพแบบงาย

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

2 เชื่อมตอกลองกับเครื่องพิมพดวยการใชสาย 
USB ที่มาพรอมกัน
• ถาหนาจอเริ่มพิมพทันทีไมปรากฏขึ้น ใหเลือก 

[พริ้นท] สําหรับ [เชื่อมตอ USB] (หนา 59) ใน
เมนูการตั้งคากอนเชื่อมตอเครื่องพิมพอีกครั้ง
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3 กด I (แปนลูกศร)
• หนาจอการเลือกภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อพิมพเสร็จ เมื่อตองการพิมพภาพอื่น ใช 

HI (แปนลูกศร) เพื่อเลือกภาพและกด A
• เมื่อ ตองการ ออก ถอด สาย USB ออก จาก กลอง ใน ขณะ ที่ หนา จอ เลือก ภาพ ปรากฏ

 การพิมพแบบกําหนดเอง

1 ใช กลอง ใน การ แสดง ภาพ ที่ ทาน ตองการ พิมพ กอน ที่ จะ เชื่อม ตอ 
เครื่องพิมพ ผาน ทาง สาย USB
• เมื่อกลองถูกเปด ขอความโตตอบควรจะปรากฏ
ในหนาจอแจงใหทานเลือกโฮสต 
ถาไมเปนเชนนั้น ใหเลือก [พริ้นท] สําหรับ 
[เชื่อมตอ USB] (หนา 59) ใน เมนูตั้งคา

2 ทําตามคูมือการใชงานเพื่อตั้งคาตัวเลือก
การพิมพ

การเลือกโหมดการพิมพ

เลือกชนิดของการพิมพ (โหมดการพิมพ) โหมดการพิมพที่ใชไดจะปรากฏดังนี้

พริ้นท รูปภาพที่เลือกพิมพ

พิมพทั้งหมด พิมพภาพทั้งหมดที่เก็บไวในการดและพิมพแตละภาพ

พิมพหลายภาพ พิมพสําเนาหลายชุดหนึ่งภาพในเฟรมที่แยกตางหากในแผน
เดียวกัน

ดัชนีทั้งหมด พิมพดัชนีของทุกภาพที่เก็บไวในการด

คําสั่งพิมพ พิมพตามการจองพิมพที่ทานไดทํา (หนา 83)
หากไมมีภาพที่มีการจองพิมพ ไมสามารถใชได

MENU
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การต้ังคารายการกระดาษพิมพ

การตั้งคานี้ขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องพิมพ หากเครื่องพิมพตั้งคามาตรฐานสามารถอยาง
เดียว ทานไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคา

ขนาด กําหนดขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพรองรับ

เสนขอบ เลือกวา ภาพที่จะพิมพอยูเต็มหนาหรือภายในเฟรมที่วางเปลา

ภาพ/ชี้ต เลือกจํานวนภาพตอแผน ปรากฏขึ้นเมื่อทานไดเลือก [พิมพ
หลายภาพ]

การเลือกภาพท่ีทานตองการพิมพ

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

NORMNORM

4/30

34564608 34564608

4/30

’15/02/01’15/02/01 12:3012:30
100-0004100-0004

พริ้นท (f) พิมพภาพที่แสดงอยูในปจจุบัน หากมีภาพที่จอง [พริ้นทภาพ
เดียว] ภาพที่ถูกจองจะพิมพเทานั้น

พริ้นทภาพเดียว 
(t)

ใช การ จอง เพื่อ การ พิมพ ภาพ ที่ แสดง อยู ใน ปจจุบัน ถา ทาน 
ตองการนําการจองไปใชกับรูปภาพอื่นๆหลังจากการใช
[พริ้นทภาพเดียว] ใช HI (แปนลูกศร) เพื่อที่จะเลือก

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

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

<× กําหนดจํานวนพริ้นทที่ตองการพิมพ

วันที่ พิมพวันที่และเวลาที่บันทึกไวในภาพ

ชื่อไฟล พิมพชื่อไฟลที่บันทึกไวในภาพ

P
ตัดแตงสําหรับการพิมพภาพ
ตั้งคาขนาดการตัดดวยคันปรับซูม (T/W) และตั้งคาตําแหนง
การตัดดวย FGHI (แปนลูกศร)

3 เมื่อทานไดตั้งคาภาพสําหรับการพิมพและขอมูลการพิมพ เลือก 
[พริ้นท] จากนั้นกด A
• หากตองการหยุดและยกเลิกการพิมพ ใหกด A หากกลับมาพิมพ ใหเลือก 

[ทําตอ]

 การยกเลิกการพิมพ

หาก ตองการ ยกเลิก การ พิมพ ไฮไลท [ยกเลิก] และ กด A โปรด สังเกต วา การ เปลี่ยน แป ลง 
ใดๆ กับ คํา สั่ง พิมพ จะ หาย ไป; กด  เพื่อ ยกเลิก การ พิมพ และ กลับ ไป ขั้น ตอน กอน หนา 
ซึ่ง ทาน สามารถ ทําการ เปลี่ยนแปลง คํา สั่ง พิมพ ใน ปจจุบัน
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จองพริ้นท (DPOF)
ใน การ สั่ง พิมพ ขอมูล จํานวน ภาพ พิมพ และ ตัว เลือก พิมพ ซอน วัน ที่ จะ ถูก จัด เก็บ ใน 
ภาพ บน การด ชวย ให สามารถ พิมพ ภาพ ได อยาง งายดาย ดวย เครื่องพิมพ หรือ ราน พิมพ 
ที่ สนับสนุน DPOF เพียง แค สั่ง พิมพ บน การด โดย ไม จําเปน ตอง ใช เครื่อง คอมพิวเตอร 
หรือ กลอง
• สามารถสั่งพิมพภาพที่บันทึกอยูในการดเทานั้น
• ไม สามารถ เปลี่ยน การ สั่ง พิมพ DPOF ที่ ตั้ง โดย อุปกรณ DPOF อื่น ดวย กลอง นี้ ให แกไข 
โดย ใช อุปกรณ ตัว เดิม การ สั่ง พิมพ DPOF ใหม ดวย กลอง นี้ จะ ลบ ขอมูล การ สั่ง พิมพ ที่ 
สราง ดวย อุปกรณ อื่น

• สามารถทําการสั่งพิมพ DPOF ไดสูงสุด 999 ภาพตอการดหนึ่งแผน

 สั่งพิมพภาพเด่ียว [<]

1 แสดงเมนูตั้งคา
• “การใชเมนูการตั้งคา” (หนา 42)

2 จากเมนูดูภาพ q เลือก [สั่งพิมพ] แลวกดปุม A

3 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [<] แลวกด
ปุม A 

NORMNORM

0
4/30

34564608 34564608

4/30

’15/02/01’15/02/01 12:3012:30
100-0004100-0004

OK

4 ใช HI (แปนลูกศร) เลือกภาพที่ตองการสั่งพิมพ ใช FG (แปนลูก
ศร) เลือกจํานวน กดปุม A

5 ใช FG (แปนลูกศร) เลือกตัวเลือก [X] (พิมพวันที่) แลวกดปุม 
A

เมนูยอย 2 การใชงาน
ไม พิมพเฉพาะภาพเทานั้น
วันที่ พิมพภาพพรอมดวยวันที่ถายภาพ
เวลา พิมพภาพพรอมดวยเวลาถายภาพ

• ในขณะพิมพภาพจะไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับแตละภาพได

6 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [ตั้ง] แลวกดปุม A 
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 สั่งพิมพหนึ่งภาพสําหรับทุกภาพในการด [U]

1 ทําตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน [<] (หนา 83)

2 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [U] แลวกดปุม A

3 ทําตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 ใน [<]

  ต้ังขอมูลสั่งพิมพภาพใหมทั้งหมด

1 ทําตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน [<] (หนา 83)

2 เลือก [<] หรือ [U] แลวกดปุม A 

3 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [ตั้งคาใหม] แลวกดปุม A 

  ต้ังขอมูลสั่งพิมพสําหรับบางภาพใหม

1 ทําตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน [<] (หนา 83)

2 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [<] แลวกดปุม A 

3 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [เก็บคา] แลวกดปุม A 

4 ใช HI (แปนลูกศร) เลือก ภาพ ที่ ทาน ตองการ จะ ยกเลิก สั่ง การ พิมพ 
ใช FG (แปนลูกศร) เพื่อ 
ตั้ง คา จํานวน การ พิมพ ที่ “0”

5 หากตองการ ทําซํ้าขั้นตอนที่ 4 แลวกดปุม A เมื่อสิ้นสุด

6 ใช FG (แปนลูกศร) เลือกตัวเลือก [X] (พิมพวันที่) แลวกดปุม 
A
• การตั้งคาจะมีผลกับภาพที่เหลือที่ยังมีขอมูลสั่งพิมพอยู

7 ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [ตั้ง] แลวกดปุม A 
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การเชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอร

การเชื่อมตอกลอง

ขั้ว ที่ มี ขนาด เล็ก กว่า

พอร์ต USB

ขั้วต่อเอนกประสงค์

สาย USB

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

 ถากลองไมสามารถเชื่อมตอกับ PC ใหถอดสาย USB และตรวจสอบการตั้งคา [เชื่อมตอ 
USB] (หนา 59) กอนเชื่อมตอ PC อีกครั้ง

• คุณสามารถชารจแบตเตอรี่ไดในขณะที่ตอกลองกับคอมพิวเตอรผาน USB เวลาในการ
ชารจจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร (ในบางกรณีอาจใช
เวลาถึง 10 ชั่วโมง)
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การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร

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

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

Macintosh Mac OS X เวอรชัน 10.5–เวอรชัน v10.9

 Windows XP ไมมีการสนับสนุนโดย Microsoft อีกตอไป 
เนื่องจากอาจเกิดปญหาดานความปลอดภัย คุณจึงเปนผูรับผิดชอบตอการใชงาน
ทั้งหมด

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

2 คอมพิวเตอรพบวา กลองเปนอุปกรณใหม
 ถาคอมพิวเตอรใช Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 ให
เลือก [MTP] ใน [เชื่อมตอ USB] ของเมนูการตั้งคาเพื่อใช Windows Photo Gallery

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

 ไม สามารถ ใช การ ควบคุม กลอง ใน ขณะ ที่ กลอง เชื่อม ตอ กับ คอมพิวเตอร

 ถาขอความโตตอบไมปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตอกลอง ใหตั้งคา [เชื่อมตอ USB] (หนา 59) 
ของ เมนูตั้งคา 1 กอนเชื่อมตอ PC อีกครั้ง
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การติดต้ังซอฟแวร

 Windows

1 ใสแผนซีดีในไดรฟ CD-ROM

Windows XP
• ขอความโตตอบ “ติดตั้ง” จะปรากฏขึ้น

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
• ขอความโตตอบการทํางานอัตโนมัติจะปรากฏ 
คลิกที่ “OLYMPUS Setup” เพื่อแสดงขอความ
โตตอบ “Setup”

 หาก ขอความ โตตอบ “ติด ตั้ง” ไม ปรากฏ ให เลือก “My Computer” (Windows XP) หรือ 
“Computer” (Windows Vista/Windows 7) จาก เมนู เริ่ม ตน คลิก สอง ครั้ง ที่ ไอคอน CD-
ROM (OLYMPUS Setup) เพื่อ เปด หนาตาง “OLYMPUS Setup” จาก นั้น คลิก สอง ครั้ง ที่ 
“LAUNCHER.EXE”

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

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอบนคอมพิวเตอรของทาน
3 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ Olympus ของทาน

• คลิกที่ปุม “ลงทะเบียนปุม” และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

4 ติดตั้งกลอง OLYMPUS Viewer 3
• ตรวจสอบขอกําหนดของระบบกอนที่จะเริ่มการติดตั้ง
• คลิกที่ปุม “OLYMPUS Viewer 3” และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้ง
ซอฟตแวร

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

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

RAM 1 GB หรือมากกวา (ควรใช 2 GB หรือมากกวา)

พื้นที่ฮารดไดรฟ 3 GB หรือมากกวา

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

• ดูวิธีใชแบบออนไลนเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับการใชซอฟแวร
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 Macintosh

1 ใสแผนซีดีในไดรฟ CD-ROM
• เนื้อหาของดิสกควรจะแสดงใน Finder โดย
อัตโนมัติ หากไมปรากฏ ใหคลิกสองครั้งที่ไอคอน 
CD บนเดสกทอป

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

2 ติดตั้งกลอง OLYMPUS Viewer 3
• ตรวจสอบขอกําหนดของระบบกอนที่จะเริ่มการ
ติดตั้ง

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

ระบบปฏิบัติการ Mac OS X เวอรชัน 10.5–เวอรชัน v10.9

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

RAM 1 GB หรือมากกวา (ควรใช 2 GB หรือมากกวา)

พื้นที่ฮารดไดรฟ 3 GB หรือมากกวา

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

• สามารถ เลือก ภาษา อื่นๆ ได จาก กลอง คํา สั่ง ชุด ภาษา สําหรับ ขอมูล เกี่ยว กับ การ ใช 
ซอฟตแวร ให ดู ที่ วิธี ใช แบบ ออนไลน
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เคล็ดลับการใชงาน
ถา หาก กลอง ไม ทํางาน ดัง ตั้งใจ หรือ มี ขอความ ผิด พลาด ปรากฏ บน หนา จอ และ ทาน ไม ทราบ 
วา จะ ทํา อยางไร ให ทําการ แกไข ปญหา ตาม ขอมูล ขาง ลาง นี้

การ แกไข ปญหา

 แบตเตอร่ี

กลอง ไม ทํางาน แมวา ได ใส แบตเตอร่ี ไว แลว ก็ตาม
• ใส กอน แบตเตอรี่ ใหม หรือ แบตเตอรี่ ชารจ แลว ใน ทิศทาง ที่ ถูก ตอง g “การ ใส และ 
การ ถอด แบตเตอรี่ และ การด” (หนา 5)

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

 การด

ขอความ ผิด พลาด ปรากฏ
• g “ขอความ ผิด พลาด” (หนา 91)

 ปุม กด ชัตเตอร

กลอง ไม ถาย ภาพ เมื่อ กด ปุม กด ชัตเตอร
• ยกเลิก โหมด หลับ
เพื่อ เปนการ ประหยัด พลังงาน แบตเตอรี่ กลอง ถาย รูป จะ เขา สู โหมด หลับ โดย อัตโนมัติ 
และ จอภาพ จะ ปด หาก ไมมี การ ใช งาน ใด ๆ เมื่อ เปด สวิตช กลอง คาง ไว เปน เวลา 3 นาที 
เมื่อ กลอง อยู ใน โหมด นี้ จะ ไม สามารถ ถาย รูป ได แมวา ได กด ปุม ชัตเตอร ลง ไป จน สุด 
ก็ตาม หาก ตองการ ให กลอง ถาย รูป ออก มา จาก โหมด หลับ ให ใช คัน ปรับ ซูม หรือ ปุม อื่น ๆ 
กอน ที่ จะ ถาย ภาพ หาก กลอง ถาย รูป ไม ได ถูก ใช งาน เปน เวลา 12 นาที จะ ปด สวิตช โดย 
อัตโนมัติ กด ปุม n เพื่อ เปด สวิตช กลอง

• กด ปุม q เพื่อ เปลี่ยน เขา สู โหมด ถาย ภาพ
• รอ จน กระทั่ง #(ชารจ แฟลช) หยุด กะพริบ กอน ถาย ภาพ
• หาก มี การ ใช กลอง ถาย รูป เปน เวลา นาน อุณหภูมิ ภายใน อาจ จะ เพิ่ม สูง ขึ้น ซึ่ง จะ สง ผล ให 
กลอง ปด สวิตช โดย อัตโนมัติ หาก เกิด เหตุการณ นี้ ขึ้น ให รอ จนกวา กลอง จะ เย็น ลง จน เปน 
ปกติ 
อุณหภูมิ ภายนอก ของ กลอง อาจ จะ เพิ่ม สูง ขึ้น ได เชน กัน ใน ขณะ ใช งาน อยางไร ก็ตาม นี่ 
เปน เหตุการณ ปกติ และ ไม ได เปน สิ่ง บง ชี้ วา กลอง ทํางาน ผิด ปกติ แต อยาง ใด
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 หนา จอ

มอง เห็น ได ไม ชัด
• เมื่อดูหนาจอไมชัดในสภาพแวดลอมที่มีแสงสวางมาก (เชน กลางแจง) ใหเพิ่มความ
สวางของหนาจอสูงสุด g “เมื่อดูหนาจอไมชัด (เพิ่มแสงจอภาพ)” (หนา 11)

• อาจ เกิด การก ลั่น ตัว เปน หยด นํ้า ให ปด สวิตช กลอง และ รอ ให ตัว กลอง ปรับ อุณหภูมิ ให เขา 
กับ สภาพ ภูมิ อากาศ โดย รอบ และ แหง ลง กอน ที่ จะ ถาย ภาพ

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

 ฟง กชั่ นวัน ที่ และ เวลา

วัน ที่ และ เวลา กลับ คืน สู คา เริ่ม ตน
• ถา หาก ถอด แบตเตอรี่ ออก และ วาง ไว นอก กลอง เปน เวลา ประมาณ 3 วัน*1 การ ตั้ง คา วัน ที่ 
และ เวลา จะ กลับ คืน สู คา เริ่ม ตน และ จะ ตอง ทําการ ตั้ง ใหม
*1 ระยะ เวลา กอน ที่ วัน ที่ และ เวลา จะ กลับ คืน สู คา เริ่ม ตน นั้น ขึ้น อยู กับ ระยะ เวลา ที่ ได ใส 
แบตเตอรี่ คาง ไว ใน กลอง
g “การ เปด กลอง และ การ ตั้ง คา เริ่ม แรก” (หนา 9)

  เลนส

เลนสมีไอนํ้าเกาะ
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางรวดเร็ว เลนสอาจมีไอนํ้าเกาะ (การควบแนน)
ให ปด สวิตช กลอง และ รอ ให ตัว กลอง ปรับ อุณหภูมิ ให เขา กับ สภาพ ภูมิ อากาศ โดย รอบ 
และ แหง ลง กอน ที่ จะ ถาย ภาพ
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ขอความ ผิด พลาด
• เมื่อขอความหนึ่งขอความใดขางลางนี้ปรากฏบนจอภาพ ใหตรวจสอบวิธีการแกไข

ขอความผิดพลาด วิธีการแกไข

การดขัดของ

ปญหาเกี่ยวกับการด
ใสการดใหม

ปองกันการบันทึก

ปญหาเกี่ยวกับการด
สวิตช ปองกัน การ เขียน ของ การดถูก ตั้ง ไว ที่ ดาน “LOCK” ทําการ 
ปลด ล็อค

หนวยความจําเต็ม

ปญหา เกี่ยว กับ หนวย ความ จํา ภายใน
• ใสการด
• ลบภาพที่ไมตองการออก*1

การดเต็ม

ปญหาเกี่ยวกับการด
• เปลี่ยนการด
• ลบภาพที่ไมตองการออก*1

ปญหาเกี่ยวกับการด
ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [ฟ อรแมท] แลว กด ปุม A จาก นั้น 
ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [ใช] แลว กด ปุม A*2

ปญหา เกี่ยว กับ หนวย ความ จํา ภายใน
ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [ฟ อรแมท เมมโมรี่] แลว กด ปุม 
A จาก นั้น ใช FG (แปนลูกศร) เลือก [ใช] แลว กด ปุม A*2

ไมมีภาพ

ปญหา เกี่ยว กับ หนวย ความ จํา ภายใน/การด
ถายภาพกอนเปดดูภาพ

ไฟลภาพเสีย

ปญหา เกี่ยว กับ ภาพ ที่ เลือก
ใช ซอฟตแวร ปรับ แตง ภาพ ฯลฯ แกไข ภาพ บน เครื่อง คอมพิวเตอร 
ถา หาก ยัง ไม สามารถ ดู ภาพ ได ขอมูล ไฟล ภาพ อาจ จะ เสีย หาย

*1 กอนลบภาพที่สําคัญ ใหคัดลอกภาพเหลานั้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
*2 ขอมูลทั้งหมดจะถูกลบ
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ขอความผิดพลาด วิธีการแกไข

ภาพน้ีไมสามารถ
แกไขได

ปญหา เกี่ยว กับ ภาพ ที่ เลือก
ใชซอฟตแวรปรับแตงภาพ ฯลฯ แกไขภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร

แบตเตอร่ีหมด

ปญหา เกี่ยว กับ แบตเตอร่ี
ชารจแบตเตอรี่

ไมมีการเชื่อมตอ

ปญหา เกี่ยว กับ การ เชื่อม ตอ
เชื่อม ตอ กลอง เขา กับ เครื่อง คอมพิวเตอร หรือ เครื่องพิมพ ให ถูก 
ตอง

ไมมีกระดาษ

ปญหา เกี่ยว กับ เคร่ืองพิมพ
ใสกระดาษลงในเครื่องพิมพ

ไมมีหมึก

ปญหา เกี่ยว กับ เคร่ืองพิมพ
เติมหมึกในเครื่องพิมพ

กระดาษติด

ปญหา เกี่ยว กับ เคร่ืองพิมพ
ถอดกระดาษติดออก

เปลี่ยนคาเซ็ตต้ิง*3 ปญหา เกี่ยว กับ เคร่ืองพิมพ
ตั้ง กลับ คืน สู สถานะ ที่ สามารถ ใช งาน เครื่องพิมพ ได

พริ้นทขัดของ

ปญหา เกี่ยว กับ เคร่ืองพิมพ
ปดสวิตชกลองและเครื่องพิมพ ตรวจสอบปญหาของเครื่องพิมพ 
แลวเปดสวิตชใหมอีกครั้ง

ไมสามารถพร้ินท
ได้*4

ปญหา เกี่ยว กับ ภาพ ที่ เลือก
พิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร

*3 จะปรากฏ เชน ในกรณีที่ถาดกระดาษของเครื่องพิมพถูกถอดออก อยาใชงานเครื่องพิมพ
ขณะทําการตั้งคาพิมพบนกลอง

*4 กลองอาจจะไมสามารถพิมพ าพที่ถายดวยกลองอื่น
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เคล็ดลับถายภาพ

ใน กรณี ที่ ทาน ไม แนใจ วา จะ ถาย ภาพ ให ได ตาม ที่ คาด หวัง ไว ได อยางไร ให ดู ขอมูล ขาง ลาง นี้

 การ ปรับ โฟกัส
การ ปรับ โฟกัส บน แบบ
• ถาย ภาพ ที่ แบบ ไม ได ปรากฏ กลาง จอภาพ g หนา 10

หลัง จาก ทําการ ปรับ โฟกัส บน วัตถุ อื่น ที่ อยู หาง ออก ไป เทากับ แบบ ให จัด องค ประกอบ 
ภาพ แลว ทําการ ถาย ภาพ 

• ต้ังคา [AF โหมด] ไวที่ [ใบหนา/iESP] g หนา 44
• การถายภาพในโหมด [AF ติดตาม] g หนา 44

กลอง จะ ติดตาม การ เคลื่อนไหว ของ วัตถุ ตนแบบ โดย 
อัตโนมัติ เพื่อ โฟกัส วัตถุ ดัง กลาว อยาง ตอ เนื่อง

•  การใช AF ติดตาม g หนา 47
กลอง จะ ติดตาม การ เคลื่อนไหว ของ วัตถุ ตนแบบ โดย อัตโนมัติ เพื่อ โฟกัส วัตถุ ดัง กลาว 
อยาง ตอ เนื่อง

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

วัตถุที่มีคอนทราสตตํ่า เมื่อมีวัตถุที่สวางมากปรากฏ 
ตรงกลางหนาจอ

วัตถุที่ไมมีเสนในแนวต้ัง*1

เมื่อ วัตถุ อยู หาง เปน ระยะ ทาง 
แตก ตาง กัน

วัตถุเคลื่อนที่เร็ว เมื่อ วัตถุ ไม อยู ใน จุด กึ่งกลาง 
ของ เฟรม

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

ถาย ภาพ โดย ไม ให กลอง สั่น
• การ ถาย ภาพ โดย ใช ระบบ [ปองกัน ภาพ สั่น] g หนา 46

กลองจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของกลองเพื่อลดการสั่นไหว แมวาความไวแสง ISO 
ไมเพิ่มขึ้นก็ตาม
ฟงกชั่นนี้ยังมีประสิทธิภาพเมื่อถายภาพในสภาวะท่ีตองซูมเพื่อใหวัตถุใหญขึ้น

• การถายภาพเคล่ือนไหวโดยใช [IS ถายหนัง] g หนา 50
• เลือก ใช โหมด บรรยากาศ [J กีฬา] g หนา 22

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

• ถาย รูป ที่ มี คา ความ ไว แสง ISO สูง g หนา 39
ถา เลือก ใช ความ ไว แสง ISO สูง จะ สามารถ ถาย ภาพ ที่ ความเร็ว ชัตเตอร สูง ถึง แม จะ อยู 
ที่ ไม สามารถ ใช แฟลช 

 ระดับ แสง (ความ สวาง) 

ถาย ภาพ ให ได ความ สวาง ที่ ถูก ตอง
• ถายภาพวัตถุยอนแสง

ใบหนาหรือฉากหลังจะสวางถึงแมจะถายภาพยอนแสง
[ปรับเงาแสง] g หนา 53
[E แบ็คไลท HDR] g หนา 22

• ถายภาพโดยใช [ใบหนา/iESP] g หนา 44
ถาย ได ภาพ ใบหนา ยอน แสง ที่ มี ระดับ แสง ที่ เหมาะ สม และ ใบหนา ถูก ปรับ ให สวาง ขึ้น

• การ ถาย ภาพ โดย ใช ระบบ [การ วัด คา แสง เฉพาะ จุด] g หนา 45
ความ สวาง จะ ปรับ ให เขา กับ วัตถุ ที่ ศูนยกลาง ของ จอภาพ และ ภาพ ที่ ได จะ ไม ได รับ ผลก 
ระ ทบ จาก แสง พื้น หลัง

• ถาย ภาพ โดย ใช แฟลช [ฟล อิน แฟลช] g หนา 33
วัตถุ ที่ ยอน แสง จะ สวาง ขึ้น

• ถาย ภาพ หาด ทราย ขาว หรือ ฉาก หิมะ g หนา 22
เลือก ใช โหมด บรรยากาศ [g ชายทะเล และ หิมะ]

• ถาย ภาพ โดย ปรับ ชดเชย แสง g หนา 38
ถาย ภาพ โดย ปรับ ความ สวาง ขณะ ดู ภาพ บน หนา จอ โดย ปกติ แลว การ ถาย ภาพ วัตถุ ที่ มี สี 
ขาว (เชน หิมะ) จะ ให ภาพ ที่ มืด กวา วัตถุ จริง ให ปรับ ชดเชย แสง ไป ใน ทิศทาง บวก (+) 
จะ ให สี ขาว ที่ ดู สมจริง ใน ทาง ตรง กัน ขาม เมื่อ ถาย ภาพ วัตถุ ที่ เปน สี ดํา จะ ให ผล ดี เมื่อ 
ปรับ ไป ใน ทิศทาง ลบ (–)
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 โทน สี

ถาย ภาพ ให ได เฉด สี ตาม ที่ ปรากฏ
• ถาย ภาพ โดย เลือก สมดุล แสง ขาว g หนา 38

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

  คุณภาพ ของ ภาพ

ถาย ภาพ ที่ คม ชัด ขึ้น
• ใชออพติคอลซูมหรือซูมความละเอียดสูง

หลีกเลี่ยงการใชดิจิตอลซูม (หนา 45) ในการถายภาพ
• ถาย ภาพ โดย ใช ความ ไว แสง ISO ต่ํา g หนา 39

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

เคล็ดลับการดู/แกไขภาพ

  ดู ภาพ

ดูภาพในหนวยความจําภายในหรือการด

• ถอดการดออกเมื่อดูภาพในหนวยความจําภายใน g หนา 5

ดู ภาพ ดวย คุณภาพ ระดับ สูง บน ทีวี ความ ละเอียด สูง
• เชื่อมตอกลองกับทีวีโดยใชสาย HDMI g หนา 77

 แกไข

ลบเสียงที่ถูกบันทึกในภาพนิ่ง
• บันทึกทับดวยเสียงเงียบ ขณะดูภาพ g หนา 53
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ขอมูล

การทําความสะอาดและการจัดเก็บกลอง

การ ดูแล รักษา กลอง

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

• อาจมีสิ่งแปลกปลอมติดอยูในกลองเมื่อใชกลองในสภาวะที่มีสิ่งแปลกปลอม เชน สิ่ง
สกปรก ฝุนหรือทราย 
ถาทานยังคงใชงานกลองในสภาวะนั้นตอไป 
กลองอาจชํารุดได เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหกลองชํารุด 
ใหลางกลองดวยวิธีดังตอไปนี้

1 ปดและล็อคฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอใหแนน (หนา 5)
2 เติมนํ้าสะอาดใสภาชนะ แชกลองควํ่าหนาลงในภาชนะและเขยากลองใหทั่วถึง ลาง

กลองใหสะอาด
แลวลางกลองโดยวางใตสายนํ้าไหลแรงจากกอก พรอมกดปุมและปุมหมุนตางๆ รวมทั้ง
เปดและปดจอภาพ

หนา จอ:
• เช็ด เบา ๆ ดวย ผา นุม

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

 อยา ใช ตัว ทํา ละลาย อยาง แรง เชน เบน ซีน หรือ แอลกอฮอล หรือ ผา ที่ ชุบ สาร เคมี

 รา อาจ เกาะ บน ผิว เลนส ถา ปลอย ให เลนส สกปรก

แบตเตอร่ี/ตัวแปลงไฟ USB-AC:
• เช็ดเบา ๆ ดวยผานุมที่แหง
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เก็บ ขอมูล
• เมื่อตองการเก็บกลองไวเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ ตัว
แปลงไฟ และการดออก เก็บไวในท่ีเย็น แหง ที่
ระบายอากาศไดดี

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

 หลีก เลี่ยง การ วาง กลอง ใน สถาน ที่ ใช สาร เคมี เนื่องจาก อาจ เกิด การ กัดกรอน ได

การใชงานตัวแปลงไฟ USB-AC ที่แยกจําหนาย
ตัวแปลงไฟ USB-AC F-3AC (แยกจําหนาย) สามารถใชงานกับกลองรุนนี้ได อยาใช
ตัวแปลงไฟ USB-AC อื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไว เมื่อใช F-3AC ตอง
ตรวจใหแนใจวาไดใชสาย USB ที่มาพรอมกับกลองนี้ 
อยาใชตัวแปลงไฟ USB-AC อื่นใดกับกลองนี้

การใชที่ชารจไฟซึ่งมีจําหนายตางหาก
ที่ชารจไฟ (UC-50: แยกจําหนาย) สามารถใชเพื่อชารจแบตเตอรี่ได้

การใชเคร่ืองชารจของทานกับตัวแปลงไฟ USB-AC ในตางประเทศ
• ตัวแปลงไฟ USB-AC สามารถใชงานไดกับแหลงจายไฟตามบานสวนมากทีม่แีรงดนัใน
ชวง 100 V ถงึ 240 V AC (50/60Hz) ทั่วโลก อยางไรก็ตาม เตาเสียบไฟ AC ติดผนัง
อาจจะมีรูปรางที่แตกตางไปตามประเทศและทองที่
ที่ทานใชงาน ดังนั้นอาจตองใชตัวแปลงปลั๊กไฟสําหรับตัวแปลงไฟ USB-AC ที่เขากับ
เตาเสียบติดผนัง สอบถามรายละเอียดจากรานเครื่องไฟฟาใน ทองถิ่น หรือบริษัททอง
เที่ยว

• อยาใชตัวแปลงแรงดันไฟสําหรับการเดินทาง เนื่องจากอาจทําใหเครื่องชารจและตัว
แปลงไฟ USB-AC ของทานเสียหายได
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การใชงานการด

การดท่ีีใชงานไดกบกลองนีี้
การด SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (มีฟงกชั่น LAN ไรสาย) (มี วาง จําหนาย ทั่วไป) 
(ความจุสูงสุด: 128 GB) (ดู ราย ละเอียด เกี่ยว กับ การด ที่ ใช งาน ได บน เว็บไซต ของ 
Olympus)

การด Eye-Fi
• ใชการด Eye-Fi ตามกฎหมายและขอกําหนดของประเทศที่นํากลองไปใช ถอดการด 

Eye-Fi ออกจากกลองหรือปดใชงานฟงกชั่นของการดขณะอยูบนเครื่องบินหรือในสถาน
ที่อื่นๆ ซึ่งหามการใชงานฟงกชั่นนี้

• การด Eye-Fi อาจมีความรอนในระหวางการใชงาน
• เมื่อใชการด Eye-Fi แบตเตอรี่อาจหมดเร็วขึ้นกวาเดิม
• เมื่อใชการด Eye-Fi กลองอาจทํางานชาลง

สวิตชปองกันการเขียนของการด SD/SDHC/SDXC
ที่ ตัว การด SD/SDHC/SDXC มี สวิตช ปองกัน การ เขียน ติด ตั้ง อยู
ถา หาก ทาน ตั้ง สวิตช ไว ที่ ตําแหนง “LOCK” ทาน จะ ไม สามารถ บันทึก ขอมูล ลง ใน การด 
ลบ ขอมูล หรือ ทํา การ 
ฟ อรแมท เลื่อน สวิตช กลับ คืน เพื่อ บันทึก ขอมูล

LOCK

ฟอรแมทการด
จะ ตอง ฟ อรแม ทการด ดวย กลอง นี้ กอน ใช งาน ใน ครั้ง แรก หรือ หลัง จาก นํา ไป ใช งาน กับ 
กลอง หรือ คอมพิวเตอร อื่น
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ตรวจสอบสถานที่บันทึกภาพ
ตัวแสดงเมมโมรี่จะบงบอกวากลองกําลังใชงานหนวยความจําภายใน หรือการดขณะ
ถายภาพและดูภาพ

ตัวแสดงหนวยความจําปจจุบัน

v: กําลังใชงานหนวยความจําภายใน
w: กําลังใชงานการด

 ถึงแมวาจะใชงานระบบ [ฟอรแมทเมมโมรี่]/[ฟอรแมท], [ลบ], [เลือกภาพ], [ลบ
ทั้งหมด], หรือ [ลบ กลุม] ขอมูลในการด
จะยังไมถูกลบออกทั้งหมด กอนทิ้งการด ควรทําใหการดเสียหายเพื่อปองกันการแพร
กระจายของขอมูลสวนตัว

 กลองไมสามารถสลับระหวางการดกับหนวยความจําภายใน
หากตองการใชหนวยความจําภายใน ใหถอดการดออกกอน

กระบวนการ อาน/เขียน ขอมูลของการด
ในระหวางการถายภาพ ไฟแสดงหนวยความจําปจจุบันจะสวางเปนสีแดงในขณะที่
กลองกําลังเขียนขอมูล อยาเปดฝาปดแบตเตอรี่/การด หรือถอดสาย USB เพราะ
นอกจากจะทําใหขอมูลภาพเสียหาย แลวยังจะทําใหหนวยความจําภายในหรือการด
ใชงานไมไดอีกดวย
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จํานวนภาพท่ีสามารถจัดเก็บได (ภาพน่ิง)/ความยาวท่ี
บันทึก (ภาพเคล่ือนไหว) ในหนวยความจําภายในและการด

 ตัวเลขจํานวนของภาพน่ิงและระยะเวลาการบันทึกที่สามารถเก็บไดเปนคาโดยประมาณ 
ความจุที่แทจริงจะแตกตางกันไปตามสภาวะการถายภาพและการดที่ใช

ภาพน่ิง*1

ขนาดภาพ บีบอัด
จํานวนภาพน่ิงที่เก็บได

หนวยความจําภายใน
การดหนวยความจํา 

SD/SDHC/SDXC (4GB)

 4608×3456
L 4 460
M 8 880

4 3200×2400
L 9 900
M 16 1,630

3 1920×1440
L 27 2,740
M 54 5,480

7 640×480
L 198 20,110
M 341 30,170

*1 ตัวอยางของขนาดภาพ เมื่อสัดสวนภาพเปน 4:3
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ภาพเคล่ือนไหว

ขนาดภาพ

ความยาวท่ีบันทึก

หนวยความจําภายใน
การดหนวยความจํา 

SD/SDHC/SDXC (4GB)
มีเสียง ไมมีเสียง มีเสียง ไมมีเสียง

c 1920×1080*1 9 วินาที 9 วินาที 18 นาที 18 นาที

 1920×1080*1 14 วินาที 15 วินาที 27 นาที 29 นาที

{ 1280×720*1 17 วินาที 18 วินาที 32 นาที 34 นาที

 1280×720*1 27 วินาที 30 วินาที 51 นาที 57 นาที

| 854×480 30 วินาที 34 วินาที 57 นาที 64 นาที

} 854×480 52 วินาที 1 นาที 6 วินาที 100 นาที 125 นาที

@ 640×480 1 นาที 6 วินาที 1 นาที 28 วินาที 125 นาที 167 นาที

y 854×480 ― 17 วินาที ― 32 นาที

y 640×480 ― 23 วินาที ― 43 นาที

z 640×360 ― 15 วินาที ― 29 นาที

z 480×360 ― 17 วินาที ― 32 นาที

*1 ความยาวในการบันทึกไมเกิน 29 นาทีในคุณภาพระดับ HD ที่ระบุไว
• ขนาดไฟลสูงสุดของภาพเคลื่อนไหวเรื่องเดียวเปน 4GB เมื่อไมคํานึงถึงความจุการด

วิธีเพิ่มจํานวนภาพท่ีถายได
ลบ ภาพ ที่ ไม ตองการ หรือ เชื่อม ตอ กลอง เขา กับ เครื่อง คอมพิวเตอร หรือ อุปกรณ อื่น 
เพื่อ เก็บ บันทึก ภาพ แลว จึง ลบ ภาพ ออก จาก หนวย ความ จํา ภายใน หรือ การด 
[ลบ] (หนา 12, 56), [เลือก ภาพ], [ลบ ทั้งหมด], [ลบ กลุม] (หนา 56), 
[ฟ อรแมท เมมโมรี่]/[ฟ อรแมท] (หนา 58)
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การใชอุปกรณเสริมที่แยกจําหนาย

การใชแฟลชใตนํ้าเฉพาะ
เมื่อตองการใชแฟลชใตนํ้าเฉพาะ ใหเตรียมกลองถายใตนํ้า สายไฟเบอรออพติค และ
อื่นๆ 
สําหรับรายละเอียด ใหดูคูมือการใชงานของกลองถายใตนํ้า
เมื่อตองการใชแฟลชใตนํ้าเฉพาะ ใหตั้งคาโหมดแฟลชเปน [#RC] 
[#RC] ชวยใหสามารถถายภาพดวยแฟลชไรสายโดยใชแฟลชภายนอกพิเศษที่ใช
งานรวมกับระบบแฟลช RC ไรสายของ Olympus
แฟลชในตัวกลองใชสําหรับเชื่อมตอการสื่อสารระหวางกลองกับแฟลช
• ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของแฟลชไรสาย จากคูมือแนะนําการใชงานสําหรับ
แฟลชพิเศษภายนอก

1 เปดแฟลชใตนํ้าเฉพาะ
2 ตั้งโหมดแฟลชของแฟลชใตนํ้าเฉพาะเปนโหมด RC

เมื่อคุณตองตั้งคาแชนแนลและกลุม ใหเลือก CH1 สําหรับแชนเนล และ A สําหรับ
กลุม

3 ตั้งคา [รีโมทแฟลช] (หนา 46) บนกลองเปน [#RC]

4 เลือกตัวเลือกแฟลชในเมนูฟงกชั่น แลวเลือก [#RC] 
(รีโมทคอนโทรล)
• “แฟลช” (หนา 33)

5 ทดลองถายภาพเพื่อตรวจสอบการทํางานของแฟลชและภาพที่ถายได
• ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของกลองและแฟลชไรสายกอนถายภาพ
• เมื่อตั้งคาแฟลชของกลองเปน [#RC] แฟลชในตัวกลองจะใชสําหรับเชื่อมตอ
การสื่อสารกับแฟลชไรสาย โดยไมสามารถใชสําหรับถายภาพได

• เมื่อตองการถายภาพดวยแฟลชไรสาย ใหหันรีโมทเซ็นเซอรของแฟลชภายนอก
พิเศษไปที่กลอง และหันแฟลชตามทิศทางของวัตถุ 
ระยะการติดตั้งที่แนะนําคือตั้งแต 1 ถึง 2 ม. อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาระยะการ
ติดตั้งแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมโดยรอบ
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ขอมลูสาํคัญเกีย่วกับคณุสมบติัการกนันํา้ และ 
กนัแรงกระแทก

กันนํ้า: คุณสมบัติการกันนํ้าไดรับการรับรอง*1 ใหใชงานที่ความลึกสูงสุด 15 เมตร 
เปนเวลาหน่ึงชั่วโมง คุณสมบัติการกันนํ้าอาจทํางานผิดปกติถากลองถูกกระแทกอยาง
รุนแรงหรือมากเกินปกติ
• หามกดจอภาพแรงๆ ขณะที่เปดอยู
กนักระแทก: คณุสมบตักินักระแทกรบัประกนั*2 การทาํงานของกลองเมือ่ถูกแรง
กระแทกที่เกิดจากการใชงานกลองดิจิตอล
คอมแพ็คของทานในแตละวนั 
มรบัประกนัความเสยีหายจากการทาํงานหรือความเสียหายภายนอกตัวกลองทั้งหมด
โดยปราศจากเงื่อนไข การรบัประกันนีไ้มครอบคลมุความเสยีหายภายนอกตวักลอง 
เชน รอยขดีขวนหรือรอยยุบ
กลองของทานตองการการดูแลและการซอมบํารุงอยางถูกวิธี
เชนเดียวกับอุปกรณไฟฟาทั่วไป เพื่อใหกลองทํางานไดอยาง
ถูกตองสมบูรณ หลังจากกลองถูกแรงกระแทกอยางรุนแรง 
โปรดนํากลองของทานไปยังศูนยบริการ Olympus ที่ไดรับ
อนุญาตใกลบานทาน เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพการทํางานของ
กลอง ในกรณีที่กลองชํารุดเนื่องจากความประมาทหรือการใชผิด
วิธี คาใชจายในการใหบริการหรือซอมแซมกลองของทานจะไมรวมอยูในการรบัประกนั
นี ้สาํหรบัขอมลูเพิม่เติมเก่ียวกบั
การรับประกัน
โปรดเขาไปที่เว็บไซต Olympus สําหรับพื้นที่ของทาน
โปรดอานคําแนะนําการดูแลรักษากลองของทานดังตอไปนี้
*1 ตามที่กําหนดโดยอุปกรณทดสอบแรงดันตาม IEC Standard Publication 529 IPX8 

ซึ่งหมายความวา
สามารถใชกลองในสภาพปกติใตนํ้าซึ่งมีแรงดันนํ้าตามที่กําหนด

*2 ความสามารถในการกันกระแทกไดรับการยืนยันโดยสภาวะการทดสอบของ Olympus 
(โดยปดจอภาพ)

กอนใชงาน:
• ตรวจสอบวามีสิ่งแปลกปลอม เชน สิ่งสกปรก ฝุน หรือทราย ติดอยูในกลองหรือไม
• ปดกลอนฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอ และปุม LOCK ใหแนน
• หามเปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอ ดวยมือที่เปยก ขณะอยูใตนํ้า หรือในสถาน
ที่ชื้นและมีฝุนละอองมาก (เชน หาดทราย)
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หลังใชงาน:
• อยาลืมเช็ดหยดนํ้าหรือคราบสกปรกออกใหหมดหลังใชงานกลองใตนํ้า
• หลังการใชงานกลองใตนํ้าทะเล ใหแชกลองในภาชนะบรรจุนํ้าสะอาดประมาณ 10 นาที 

(โดยปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอใหแนน)
อยาปลอยกลองทิ้งไวโดยไมทําความสะอาดเกิน 60 นาที
เพราะจะทําใหตัวกลองภายนอกเสียหายและ/หรือระบบกันนํ้าชํารุด

• เมื่อเปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด/ขั้วตอ ระมัดระวังอยาใหนํ้าหยดเขาไปในกลอง
อยาใหหยดนํ้าเขาไปในกลอง หากพบวามีหยดนํ้าอยูทางดานในของฝาปด ใหเช็ดออก
ใหหมดกอนใชงานกลอง

การเก็บรักษาและการซอมบํารุง
• อยาเก็บกลองไวในท่ีที่อุณหภูมิสูง (40°C ขึ้นไป) หรือที่ที่อุณหภูมิตํ่า (-10°C ลงไป) มิ
เชนนั้น ระบบกันนํ้าอาจเสียหายได

• อยาใชสารเคมีในการทําความสะอาด กันสนิม กันหมอก ซอมแซม ฯลฯ เพราะอาจทําให
ระบบกันนํ้าเสียหายได

• อยาใหกลองอยูในน้ําเปนเวลานาน ๆ การใหกลองอยูในน้ําเปนเวลานานจะทําใหตัว
กลองภายนอกเสียหาย และ/หรือระบบกันนํ้าชํารุด

• เชนเดียวกับเคสกันนํ้าทั่วไป แนะนําใหเปลี่ยนชุดกันนํ้า (และซีล) ทุกป เพื่อคง
ประสิทธิภาพของคุณสมบัติกันนํ้าเอาไว
สามารถดูรายชื่อตัวแทนจําหนายหรือสถานีบริการรับเปลี่ยนชุดกันนํ้า Olympus ไดที่
เว็บไซต Olympus สําหรับพื้นที่ของทาน

 อุปกรณเสริมที่ใหมาดวย (เชน ตัวแปลงไฟ USB-AC) ไมมีคุณสมบัติการกันนํ้าหรือกัน
กระแทก
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รายชื่อของการต้ังคาที่มีอยูในโหมดการถายภาพน่ิง

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ O, \ หรือ R โปรดดูที่ “รายชื่อของการตั้งคา O” 
(หนา 106), “รายชื่อของการตั้งคา \” (หนา 108), “รายชื่อของการตั้งคา R” 
(หนา 109)

P A a p [
โหมดถายภาพ R ― R ― ―
แฟลช R *1 *1 ― *1
ชดเชยแสง R ― R R R
WB R ― R R R
ISO R ― R ― ―
o/Y R *1 R *1 *1
ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง) R R R ― R
มุมภาพ R R R ― ―
ขนาดภาพ (ภาพเคลื่อนไหว) R *1 R *1 *1
บีบอัด R R R R R
ปรับเงาแสง R ― R ― R
AF โหมด R ― ― *1 *1
ESP/n R ― ― R ―
ดิจิตอล ซูม R ― R ― ―
ปองกันภาพสั่น R R R R R
รีโมทแฟลช R R R R R
AF แสงไฟ R ― ― ― R
ดูภาพบันทึก R R R R *1
ตําแหนงภาพ R R R R R
พิมพวันที่ R R R ― R
ซูมความละเอียดสูง R ― R ― ―
IS ถายหนัง R R R R *1
R R R R R *1
ลดเสียงลม R R R R *1

*1 ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถตั้งคาได
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รายชื่อของการต้ังคา O

B e F 1  G U C 2 ` X _
โหมดถายภาพ ― ― ― R ― ― ― ― ― ― ― ―
แฟลช *1 *1 ― R *1 ― *1 *1 *1 ― ― *1
ชดเชยแสง ― ― ― R ― ― ― ― ― ― ― ―
WB ― ― ― R ― ― ― ― ― ― ― ―
ISO ― ― ― R ― ― ― ― ― ― ― ―
o/Y *1 *1 *1 ― *1 *1 *1 R *1 *1 *1 *1
ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง) R R R R R R R R R R R R
มุมภาพ R R R R R R R R R R R R
ขนาดภาพ (ภาพเคลื่อนไหว) *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1
บีบอัด R R R R R R R R R R R R
ปรับเงาแสง R R R R ― ― ― R R R ― R
AF โหมด R ― R *1 ― R R R R R ― R
ESP/n ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
ดิจิตอล ซูม R R R R ― R R R R R R R
ปองกันภาพสั่น R R R ― *1 R R R R R R R
รีโมทแฟลช R R R R R R R R R R R R
AF แสงไฟ R R R R R R R R R R ― R
ดูภาพบันทึก R R R ― R R R R R R R R
ตําแหนงภาพ R R R R R R R R R R R R
พิมพวันที่ R R R R R R R R R R R R
ซูมความละเอียดสูง ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
IS ถายหนัง R R R R R R R R R R R R
R R R R R R R R R R R R R
ลดเสียงลม R R R R R R R R R R R R

*1 ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถตั้งคาได
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^ g ] \ [ A E
โหมดถายภาพ ― ― ― ― ― ― ―
แฟลช *1 *1 *1 *1 *1 *1 ―
ชดเชยแสง ― ― R R R R ―
WB ― ― *1 *1 *1 *1 ―
ISO ― ― ― ― ― ― ―
o/Y *1 *1 R *1 *1 *1 *1
ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง) R R R R R R R
มุมภาพ R R R R R R R
ขนาดภาพ (ภาพเคลื่อนไหว) *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1
บีบอัด R R R R R R R
ปรับเงาแสง R R R R R R ―
AF โหมด R R *1 *1 ― *1 R
ESP/n ― ― ― ― ― ― ―
ดิจิตอล ซูม R R R R R R ―
ปองกันภาพสั่น R R R R R R R
รีโมทแฟลช R R R R R R R
AF แสงไฟ R R R R R R R
ดูภาพบันทึก R R R R ― R R
ตําแหนงภาพ R R R R R R R
พิมพวันที่ R R R R R R R
ซูมความละเอียดสูง ― ― ― ― ― R ―
IS ถายหนัง R R R R R R R
R R R R R R R R
ลดเสียงลม R R R R R R R

*1 ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถตั้งคาได
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รายการต้ังคา \

ปอปอารต ภาพนุม สีซีดจาง
ภาพเกรน
แตก

กลองรู
เข็ม

ไดโอรามา
โทนสีเกิน
จริง

โหมดถายภาพ ― ― ― ― ― ― ―
แฟลช R R R R R R R
ชดเชยแสง R R R R R R R
WB R R R ― R R R
ISO ― ― ― ― ― ― ―
o/Y *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1
ขนาดภาพ 
(ภาพนิ่ง)

R R R R R R R

มุมภาพ R R R R R R R
ขนาดภาพ 
(ภาพ
เคลื่อนไหว)

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

บีบอัด R R R R R R R
ปรับเงาแสง ― ― ― ― ― ― ―
AF โหมด R R R R R R R
ESP/n R R R R R R R
ดิจิตอล ซูม ― ― ― ― ― ― ―
ปองกันภาพสั่น R R R R R R R
รีโมทแฟลช R R R R R R R
AF แสงไฟ R R R R R R R
ดูภาพบันทึก R R R R R R R
ตําแหนงภาพ R R R R R R R
พิมพวันที่ ― ― ― ― ― ― ―
ซูมความ
ละเอียดสูง

― ― ― ― ― ― ―

IS ถายหนัง R R R R R R R
R R R R R R ― R

ลดเสียงลม R R R R R ― R

*1 ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถตั้งคาได
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รายการต้ังคา R

3 e  E ]
โหมดถายภาพ ― ― ― ― ―
แฟลช *1 *1 *1 ― *1
ชดเชยแสง ― ― ― ― R
WB ― ― ― ― *1
ISO ― ― ― ― ―
o/Y *1 *1 *1 *1 *1
ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง) R R R R R
มุมภาพ R R R R R
ขนาดภาพ (ภาพเคลื่อนไหว) *1 *1 *1 *1 *1
บีบอัด R R R R R
ปรับเงาแสง R R ― ― R
AF โหมด ― ― ― ― ―
ESP/n ― ― ― ― ―
ดิจิตอล ซูม ― ― ― ― ―
ปองกันภาพสั่น R R *1 R R
รีโมทแฟลช R R R R R
AF แสงไฟ R R R R R
ดูภาพบันทึก R R R R R
ตําแหนงภาพ R R R R R
พิมพวันที่ R R R R R
ซูมความละเอียดสูง ― ― ― ― ―
IS ถายหนัง R R R R R
R R R R R R
ลดเสียงลม R R R R R

*1 ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถตั้งคาได
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ขอควรระวังในเรื่องความปลอดภัย

ขอควรระวัง

เสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต
หามเปด

ขอควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต หามถอดฝาดานหนา 
(หรือดานหลัง) ออก 

ไมมีชิ้นสวนท่ีผูใชสามารถซอมแซมเองไดอยูภายใน 
ใหชางของ OLYMPUS ที่ไดรับการรับรองเปนผูใหบริการ

เครื่องหมายอัศเจรียในกรอบสามเหลี่ยมจะเตือนใหทราบถึง
คําแนะนําในการใชงานและการดูแลรักษาที่สําคัญในเอกสารที่
ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ

อันตราย ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ 
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือถึงเสียชีวิตได

คําเตือน ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ 
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บ หรือถึงเสียชีวิตได

ขอควรระวัง
ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ 
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บเล็กนอยอุปกรณเสียหาย หรืออาจสูญเสีย
ขอมูลที่มีคาได

คําเตือน!
เพื่อหลีกเลี่ยงความเส่ียงตอการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาชอต หามถอดแยกช้ินสวน 
หามไมใหโดนนํ้า และหามใชงานในสภาพแวดลอมที่มีความช้ืนสูง

ขอควรระวังทัั่วไป

อานคําแนะนําทั้งหมด — กอนใชงานผลิตภัณฑ ใหอานคําแนะนําในการใชงานทั้งหมด
การทําความสะอาด — ถอดปลั๊กผลิตภัณฑนี้ออกจากชองเสียบปลั๊กไฟ กอนทําความสะอาดเสมอ ใชเฉพาะผาชื้นในการ
ทําความสะอาดเทานั้น หามใชนํ้ายาทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรือสเปรยทุกชนิด รวมทั้งสารละลายอินทรียทุกชนิดเพื่อ
ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้

อุปกรณเสริม — เพื่อความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดกับผลิตภัณฑใหใชเฉพาะ อุปกรณเสริมที่
แนะนําโดย Olympus เทานั้น

นําและความช้ืน — สําหรับขอควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบใหใชงานไดในทุกสภาพอากาศ ใหอานสวนท่ี
เกี่ยวกับความทนทานตอสภาพอากาศ 

สถานที่ต้ัง — เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับผลิตภัณฑ ใหยึดผลิตภัณฑอยางปลอดภัยดวยขาตั้งกลอง แทนยึด หรือ
โครงยึดที่มั่นคง 

แหลงพลังงาน — เชื่อมตอผลิตภัณฑนี้เขากับแหลงพลังงานที่ระบุไวบนฉลากของผลิตภัณฑเทานั้น
ฟาผา — หากเกิดพายุฟาคะนองขณะใชอะแดปเตอร USB-AC ใหถอดอะแดปเตอรออกจากชองเสียบปลั๊กไฟทันที
วัตถุแปลกปลอม — เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหไดรับบาดเจ็บ หามใสวัตถุที่เปนโลหะลงในผลิตภัณฑ 
ความรอน — หามใชหรือเก็บผลิตภัณฑนี้ไวใกลกับแหลงพลังงานความรอนใด ๆ เชน หมอนํา เครื่องทําความรอน เตาไฟ หรือ
อุปกรณหรือเครื่องใชไฟฟาใด ๆ ที่กอใหเกิดความรอน รวมถึงสเตอริโอแอมปลิไฟเออร 
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 อันตราย
 วิธีการใชแบตเตอร่ี

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่สําคัญเหลานี้เพื่อปองกันไมใหแบตเตอร่ีรั่วซึม รอนเกินไป ไหม ระเบิด 
หรือเกิดไฟฟาชอตหรือไฟไหมได

 • กลองนี้ใชแบตเตอร่ีลิเทียมไอออนท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับ Olympus ชาร
จแบตเตอรี่ดวยตัวแปลงไฟ USB-AC หรือเครื่องชารจที่กําหนด หามใชตัวแปลงไฟ USB-AC หรือเครื่องชารจชนิดอื่น
 • อยาเผา หรือทําแบตเตอร่ีใหรอน ดวยเตาไมโครเวฟ เตาไฟฟา หรือในภาชนะความดัน ฯลฯ 
 • อยาวางกลองไวบนหรือใกลอุปกรณที่ปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
อาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ไหม หรือระเบิดได
 • อยาตอขั้วสัมผัสเขาดวยกัน ดวยวัตถุโลหะใดๆ
 • ใชความระวังเมื่อพกพาหรือเก็บแบตเตอร่ี เพื่อปองกันไมใหสัมผัสกับวัตถุโลหะใดๆ เชน เคร่ืองประดับ เข็มหมุด ซิป 
กุญแจ ฯลฯ
การลัดวงจรอาจจะทําใหเกิดความรอนสูง ระเบิด หรือไหม ซึ่งทําใหทานเกิดแผลไหมหรือไดรับบาดเจ็บได
 • หามเก็บแบตเตอร่ีไวในที่แสงแดดสองถึงโดยตรง หรือมีอุณหภูมิสูง เชน ในรถยนตที่รอน อยูใกลกับแหลงกําเนิด
ความรอน ฯลฯ
 • เพื่อปองกันไมใหแบตเตอร่ีรั่วซึม หรือขั้วแบตเตอร่ีเสียหาย ใหปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในวิธีการใชงานแบตเตอร่ีอยาง
ระมัดระวัง หามพยายามถอด ประกอบแบตเตอร่ี หรือทําการดัดแปลงใด ๆ เชน บัดกรี ฯลฯ 
 • ถาของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสโดนดวงตา ใหลางตาดวยนํ้าเย็นที่สะอาดทันที และใหไปพบแพทยทันที
 • หากคุณไมสามารถถอดแบตเตอร่ีออกจากกลองไดใหติดตอตัวแทนที่ไดรับการแตงต้ัง หรือศูนยบริการหามถอดแบตเตอร่ีี
โดยใชแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นภายนอกกับแบตเตอรี่ (รอยขีดขวน ฯ) อาจทําใหเกิดความรอน หรือการระเบิดได
 • เก็บแบตเตอร่ีใหพนจากมือเด็กเล็กและสัตวเลี้ยงเสมอ ถาเด็กกลืนแบตเตอร่ีโดยไมต้ังใจ ใหไปพบแพทยทันที

 คําเตือน
การถือกลอง
 • หามใชกลองใกลกับบริเวณท่ีมีแกสซึ่งติดไฟหรือระเบิดไดงาย 
 • หามใชหรือเก็บกลองในสถานที่มีฝุนละอองหรือมีความช้ืน
 • หามยิงแฟลชและไฟ LED (รวมทั้งแสงไฟชวยโฟกัส) เขาหาคน (ทารก เด็กเล็ก ฯลฯ) ในระยะใกลั
กลองตองอยูหางจากผิวหนาของวัตถุตัวแบบ อยางนอย 1 เมตร การยิงแฟลชในระยะใกลกับ ดวงตาคนมากเกินไป อาจ
ทําใหมองไมเห็นชั่วขณะ
 • หามใชกลองมองแสงอาทิตยหรือแสงจาอื่น ๆ
 • ใหเด็กเล็กและทารกอยูหางจากกลอง 
 • ใชและเก็บกลองใหพนจากมือเด็กเล็กและทารกเสมอ เพื่อปองกันเหตุอันตรายตอไปนี้ ซึ่งอาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง: 
 • ติดพันกับสายคลองกลอง ทําใหสายรัดคอได 
 • กลืนแบตเตอรี่ การด หรือชิ้นสวนเล็กอื่น ๆ โดยไมไดตั้งใจ 
 • ยิงแฟลชไปที่ดวงตาของเด็กเองหรือตาเด็กคนอื่น ๆ โดยไมไดตั้งใจ
 • ไดรับบาดเจ็บจากชิ้นสวนท่ีเคลื่อนที่ของกลอง โดยไมไดตั้งใจ

 • ใชการดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC หรือการด Eye-Fi เทานั้น 
ถาหากทานเสียบการดชนิดอื่นลงในกลองโดยบังเอิญ ใหติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต อยาพยายาม
ออกแรงดึงการดออก
 • หากคุณพบวาตัวแปลงไฟ USB-AC รอนจัด หรือพบกลิ่นไมปกติ หรือมีควันใหถอดสายไฟออกจากเตาเสียบติดผนังในทันที
และหยุดการใชงานแลวติดตอตัวแทนที่ไดรับการแตงต้ังหรือศูนยบริการ
 • หามใชมือบังแฟลช ขณะยิงแฟลช

วิธีการใชแบตเตอร่ี
 • เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงตลอดเวลา
 • เพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่รั่วซึม รอนเกินไป หรือเกิดไฟไหมหรือระเบิด ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่แนะนําใหใชกับ
ผลิตภัณฑนี้เทานั้น 
 • ใสแบตเตอรี่อยางระมัดระวังตามที่อธิบายในคําแนะนําการใชงาน 
 • ถาชารจแบตเตอรี่ไมเต็มภายในระยะเวลาที่ระบุไว ใหหยุดชารจ และหามใชแบตเตอรี่ดังกลาว 
 • อยาใชแบตเตอรี่ที่มีรอยขีดขวนหรือเคสดานนอกเสียหาย และอยาขูดขีดแบตเตอรี่
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 • อยาใหแบตเตอรี่ถูกกระแทกอยางรุนแรง หรือ สั่นสะเทือนติดตอกันเปนเวลานานจากการตกหลนหรือถูกทุบตี เพราะอาจ
ทําใหแบตเตอรี่ระเบิด รอนจัด หรือไหมได
 • ถาหากแบตเตอรี่รั่ว มีกลิ่นแปลก เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูป หรือมีลักษณะผิดปกติใดๆขณะใชงาน ใหหยุดใชงานกลอง และวาง
ใหหางจากเปลวไฟทันที
 • ถาของเหลวจากแบตเตอรี่รั่วซึมมาโดนเสื้อผาหรือผิวหนังใหถอดเสื้อผาและลางบริเวณนั้นดวยนําเย็นสะอาดทันที ถาของ
เหลวทําใหผิวหนังไหมใหไปพบแพทยทันที

การใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย
 • ปดสวิตชกลองเม่ืออยูในโรงพยาบาลและสถานที่ที่มีอุปกรณการแพทย
การปลอยรังสีจากกลองอาจสงผลใหอุปกรณการแพทยทํางานผิดปกติจนเกิดอุบัติเหตุได
 • ปดสวิตชกลองเม่ือโดยสารเคร่ืองบิน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจเปนอุปสรรคตอความปลอดภัยของเครื่องบินได

 ข้อควรระวัง
การถือกลอง
 • หยุดใชกลองทันที ถาสังเกตวามีกลิ่น เสียง หรือควันรอบ ๆ ที่ผิดปกติ
 • หามถอดแบตเตอรี่ออกโดยใชมือเปลา เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟลวกมือได

 • ระมัดระวังสายคลองเมื่อถือกลอง สายคลองอาจเกี่ยวกับวัตถุที่ยื่นออกมาไดงาย และอาจทําใหเกิดความเสียหายรุนแรง
 • หามทิ้งกลองไวในสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุณหภูมิสูงมากได
 • การกระทําดังกลาวอาจทําใหชิ้นสวนสึกหรอ และในบางสถานการณ อาจทาํใหกลองตดิไฟได หามใชเครือ่งชารจหรอือะ
แดปเตอร USB-AC ถาเครือ่งชารจมีสิง่ปกคลมุอยู (เชน ผาหม) เนือ่งจากอาจทาํใหมคีวาม รอนสูงเกินไป และเกิดไฟไหมได

 • ถือกลองดวยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการไหมที่อุณหภูมิต่ํา
 • กลองประกอบไปดวยชิ้นสวนท่ีเปนโลหะ หากมีความรอนสูงเกินไป อาจทําใหเกิดการไหมที่อุณหภูมิตํ่าได ใหเอาใจใสกับ
สิ่งตอไปนี้: 
 • เมื่อใชงานเปนระยะเวลานานกลองจะรอน ถาถือกลองในชวงนี้ อาจทําใหเกิดการไหมที่อุณหภูมิตํ่าได
 • ในสถานท่ีซึ่งมีอุณหภูมิเย็นมาก อุณหภูมิของตัวกลองอาจลดตํ่าลงกวาอุณหภูมิแวดลอม ถาเปนไปไดใหสวมถุงมือ เมื่อ
ถือกลองในที่ที่มีอุณหภูมิเย็น

 • ผลิตภัณฑนี้ผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยีที่มีความแมนยําสูง และเพื่อเปนการรักษาประสิทธิภาพ หามทิ้งกลองไวในสถานท่ีระบุไว
ดานลาง ไมวาจะในระหวางการใชงานหรือวาเก็บรักษาก็ตาม:
 • สถานท่ีซึ่งมีอุณหภูมิและ/หรือมีความชื้นสูง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แสงแดดสองโดยตรง ชายหาด รถที่ล็อค
อยู หรือใกลกับ แหลงพลังงานความรอนอื่น ๆ (เตาไฟ หมอนํ้า ฯลฯ) หรือเครื่องทํา ความชื้น
 • ในสภาพแวดลอมที่มีทรายหรือฝุนละออง
 • ใกลกับสิ่งที่เปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุที่ทําใหเกิดการระเบิด
 • ในสถานท่ีเปยก เชน หองนํ้าหรือกลางสายฝน เมื่อใชงานผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบใหใชงานไดในทุกสภาพอากาศ 
ใหอานคูมือของ ผลิตภัณฑนั้นดวย
 • ในสถานท่ีซึ่งมีโอกาสเกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรง

 • หามทํากลองหลนหรือกระทบกระแทก หรือสั่นสะเทือนอยางรุนแรง
 • เมื่อยึดหรือถอดกลองออกจากขาตั้ง ใหปรับตําแหนงของกลองโดยจับที่หัวยึดขาตั้งกลอง หามบิดกลอง
 • ขณะสะพายกลอง ใหถอดอุปกรณเสริมที่ไมใชยี่หอ Olympus ของแทออกใหหมด เชน ขาตั้งกลอง (แยกจําหนาย)
 • หามใชมือจับหนาสัมผัสไฟฟาของกลอง
 • หามทิ้งกลองโดยเล็งไปที่ดวงอาทิตยโดยตรง นี่อาจทําใหเลนสหรือมานชัตเตอรเสียหาย ความผิดปกติของสี ภาพหลอกบน
อุปกรณรับภาพ หรือจากทําใหเกิดไฟลุกไหมได
 • หามดันหรือดึงเลนสอยางรุนแรง
 • ใหถอดแบตเตอรี่ออกกอนเก็บกลองโดยไมใชงานเปนระยะเวลานาน เลือกสถานที่เก็บที่เย็นและแหงเพื่อปองกันการเกิด
การควบแนนหรือ เชื้อราที่กอตัวขึ้นภายในกลอง หลังจากการเก็บใหทดสอบกลองโดยเปดกลองและกดปุมกดชัตเตอร เพื่อ
ใหแนใจวากลองทํางานเปนปกติ
 • กลองอาจจะทํางานผิดพลาดหากใชงานในสถานท่ีซึ่งมีสนามแมเหล็ก/สนามแมเหล็กไฟฟา คลื่นวิทยุ หรือไฟฟาแรงสูง เชน 
ใกลเครื่องทีวี ไมโครเวฟ วิดีโอเกมส ลําโพงกําลังสูง จอมอนิเตอรขนาดใหญ เสาสงสัญญาณโทรทัศน/วิทยุ หรือเสาไฟฟา
แรงสูง ในกรณีเหลานี้ ใหปดและเปดสวิตชกลองอีกครั้งกอนใชงานตอ 
 • ปฏิบัติตามขอจํากัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่อธิบายในคูมือการใชงานของกลองเสมอ
 • เมื่อใชกลอง ใหแนใจวาไดปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่/การด

วิธีการใชแบตเตอร่ี
 • กอนใสแบตเตอรี่ ใหตรวจสอบแบตเตอรี่ดวยความระมัดระวังเสมอวามีรอยรั่ว เปลี่ยนสี บิดงอ หรือความผิดปกติใด ๆ หรือไม 
 • แบตเตอรี่อาจรอนในระหวางการใชงานเปนระยะเวลานาน  เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการไหม หามถอดแบตเตอรี่ทันทีหลัง
จากใชกลอง
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 • ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเสมอกอนเก็บกลองโดยไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน
 • เมื่อเก็บแบตเตอรี่ไวเปนเวลานานๆ เลือกที่ที่อุณหภูมิตํ่าเพื่อเก็บ
 • กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Olympus หนึ่งกอน ใชแบตเตอรี่ของแทตามที่ระบุ การใชแบตเตอรี่ผิดชนิดอาจเสี่ยง
ตอการระเบิดได
 • การใชพลังงานของกลองอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับฟงกชั่นที่ใชงาน 
 • ในสภาวะตาง ๆ ดังที่อธิบายดานลางนี้ จะมีการใชพลังงานอยางตอเนื่อง และแบตเตอรี่จะหมดลงอยางรวดเร็ว 

 • ใชซูมบอย ๆ 
 • กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งบอย ๆ ในโหมดถายภาพ ซึ่งทําใหโฟกัสอัตโนมัติทํางาน 
 • แสดงภาพบนจอภาพเปนระยะเวลาติดตอกันนาน ๆ 
 • เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ 

 • การใชแบตเตอรี่ที่หมดแลวอาจทําใหกลองปดการทํางานโดยไมมีการแสดงการเตือนระดับแบตเตอรี่ตํ่า
 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ Olympus ถูกออกแบบมาใหใชเฉพาะสําหรับกลองดิจิตอล Olympus อยาใชแบตเตอรี่กับ
อุปกรณอื่นๆ
 • ถาขั้วของแบตเตอรี่เปยกหรือมีคราบนํ้ามัน อาจทําใหไมสามารถจายไฟใหกับกลองได  ใหเช็ดแบตเตอรี่ดวยผาแหงใหดี
กอนใชงาน 
 • ชารจแบตเตอรี่กอนเสมอเมื่อใชงานเปนครั้งแรก หรือเมื่อไมมีการใชงานเปนระยะเวลานาน 
 • เมื่อใชกลองดวยแบตเตอรี่ออนที่อุณหภูมิตํ่า พยายามเก็บกลองและแบตเตอรี่สํารองใหอุนที่สุดเทาที่เปนไปได  แบตเตอรี่ที่
หมดเมื่อใชที่อุณหภูมิตํ่าอาจใชงานตอไดอีก หลังจากที่ทําใหแบตเตอรี่อุนที่อุณหภูมิหอง 
 • กอนเดินทางไกลและโดยเฉพาะกอนเดินทางไปตางประเทศ ใหซื้อแบตเตอรี่เพิ่มเติม  แบตเตอรี่ที่แนะนําอาจหาซื้อไดยาก
ในระหวางเดินทาง  
 • โปรดนําแบตเตอรี่กลับมาใชใหมเพื่อชวยรักษาแหลงพลังงานของโลก เมื่อตองทิ้งแบตเตอรี่ที่เสีย ใหแนใจวาไดครอบปดขั้ว
ของแบตเตอรี่แลวและใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของทองถิ่นเสมอ 
 • อยาปลอยใหเด็กหรือสัตว/สัตวเลี้ยงเลนหรือถือแบตเตอร่ี (ปองกันพฤติกรรมที่เปนอันตราย เชน เลีย หยิบใสปาก หรือเค้ียว)

 ตัวแปลงไฟ USB-AC

 • ตัวแปลงไฟ USB-AC F-2AC ที่ใหมาดวย ถูกออกแบบมาใหใชงานกับกลองนี้เทานั้น ไมสามารถชารจกลองอื่นดวย
ตัวแปลงไฟ USB-AC นี้
 • อยาตอตัวแปลงไฟ USB-AC F-2AC ที่ใหมาดวยเขากับอุปกรณอื่นนอกเหนือจากกลองนี้
 • สําหรับตัวแปลงไฟ USB-AC ชนิดเสียบปลั๊ก:
ตัวแปลงไฟ USB-AC F-2AC ที่ใหมาดวยนี้ตองวางในตําแหนงแนวตั้ง หรือวางตั้งบนพื้น

ใหใชเฉพาะแบตเตอร่ีแบบชารจซํ้า เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี และตัวแปลงไฟ USB-AC ที่กําหนด

เราขอแนะนําใหทานใชเฉพาะแบตเตอรี่แบบชารจซํ้า เครื่องชารจแบตเตอรี่ และตัวแปลงไฟ USB-AC ของแทของ Olympus 
เทานั้น การใชแบตเตอรี่แบบชารจซํ้า เครื่องชารจแบตเตอรี่ และ/หรือตัวแปลงไฟ USB-AC ที่ไมใชของแท อาจยังผลใหเกิดการ
บาดเจ็บกับบุคคลเนื่องดวยการรั่ว ความรอน การเกิดไฟไหมหรือความเสียหายกับแบตเตอรี่ Olympus จะไมรับผิดชอบสําหรับ
อุบัติเหตุหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใชแบตเตอรี่ เครื่องชารจแบตเตอรี่ และ/หรือตัวแปลงไฟ USB-AC ที่ไมไดเปน
อุปกรณเสริมของแทของ Olympus

 ขอควรระวังในขณะใชงานฟงกชั่น LAN ไรสาย

หากมีการใชงานฟงกชั่น LAN ไรสายในประเทศนอกภูมิภาคที่ทานซื้อกลองมา อาจมีความเสี่ยงที่กลองจะไมตรงตามระเบียบ
ขอบังคับการสื่อสารแบบไรสายของประเทศนั้น Olympus จะไมรับผิดชอบตอการทําผิดระเบียบขอบังคับดังกลาว

 ฟงกชั่น GPS

 • ในสถานท่ีซึ่งไมเห็นทองฟาเปดโลง (ภายในอาคาร ใตดิน ใตนํ้า ในปา ใกลตึกสูง) หรือในสถานท่ีซึ่งมีสนามแมเหล็กหรือ
สนามไฟฟากําลังสูง (ใกลสายไฟฟาแรงสูง แมเหล็กหรือเครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ 1.5GHz) การกําหนดคาการวัดอาจไม
สามารถทําไดหรืออาจมีขอผิดพลาด 
 • ความสูงที่แสดงในหนาจอขอมูลการวัดหรือหนาจอดูภาพ ฯลฯ จะแสดงขึ้น/บันทึกตามขอมูลจากเซ็นเซอรวัดความดันที่ฝงอยู
ในตัวกลอง  โปรดใชความระมัดระวังเนื่องจากความสูงที่แสดงไมไดอางอิงจากการวัดตําแหนง GPS
 • เนื่องจาก GPS อาจไมถูกตองแมนยา จึงไมรับประกันวาคาที่วัดได(ละติจูด,ลองติจูด,เข็มทิศ ฯลฯ) จะถูกตอง
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จอภาพ

 • หามกดจอภาพแรง ๆ มิฉะนั้นภาพอาจจะไมชัด ทําใหไมสามารถดูภาพหรือทําใหจอภาพเสียหายได
 • อาจปรากฏแถบแสงที่ดานบนหรือลางของจอภาพ ซึ่งไมใชสิ่งผิดปกติ
 • เมื่อใชกลองเล็งวัตถุตัวแบบในแนวทแยง ขอบภาพอาจปรากฏเปนรูปซิกแซกบนจอภาพ ซึ่งไมใชสิ่งผิดปกติ และจะปรากฏ
นอยลงในโหมดดูภาพ
 • ในสถานท่ีมีอุณหภูมิตํ่า จอภาพอาจใชเวลาในการเปดนาน หรือสีอาจเปลี่ยนไปชั่วคราว เมื่อใชกลองในสถานท่ีมีอากาศเย็น
มาก ขอแนะนําใหเก็บในท่ีอุนเปนครั้งคราว จอภาพที่แสดงภาพไมชัดเจนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิตํ่า จะกลับมาแสดงภาพ
ชัดเจนอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิปกติ 
 • จอภาพของผลิตภัณฑนี้ถูกผลิตขึ้นดวยความแมนยําสูง อยางไรก็ตาม อาจมีขอผิดพลาด หรือเดดพิกเซลบนจอภาพนี้ พิกเซล
เหลานี้ไมไดมีผลกับภาพที่ถายไวเนื่องดวยคุณลักษณะของจุดสีและความสวางของสี ในบางมุมมองอาจมีความคลาดเคลื่อน
เมื่อมองจากมุมที่แตกตางกันแตไมไดเปนขอผิดพลาดในการทํางานของผลิตภัฑณนี้ 

กฎหมายและประกาศอ่ืน ๆ

 • Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสียหายหรือผลประโยชนใด ๆ ที่คาดหวังจากการใชผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวย
กฏหมายหรือ การเรียกรองใด ๆ จากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใชงานผลิตภัณฑนี้อยางไมเหมาะสม
 • Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสียหายหรือผลประโยชนใด ๆ ที่คาดหวังจากการใชผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวย
กฏหมายอันเนื่องมาจากการลบขอมูลภาพ

การปฏิเสธการรับประกัน

 • Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันไมวาโดยแจงหรือโดยนัย ตอหรือที่เกี่ยวของกับเนื้อหาใด ๆ ของวัสดุหรือซอฟตแวรที่
เขียนขึ้นเหลานี้ และไมวาในกรณีใด ๆ จะไมรับผิดชอบในการรับประกันโดยนัยตอความเปนสินคาหรือความเหมาะสมกับ
จุดประสงคเฉพาะใด ๆ หรือความเสียหายตอเนื่อง โดยไมไดตั้งใจหรือโดยออม (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงความเสียหายจาก
การสูญเสียผลกําไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ และการสูญเสียขอมูลทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใชงานหรือความ
ไมสามารถใชงานของวัสดุหรือซอฟตแวรหรืออุปกรณที่เขียนขึ้นเหลานี้ ในบางประเทศจะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัด
ของความรับผิดชอบใด ๆ สําหรับความเสียหายตอเนื่องโดยไมไดตั้งใจ ดังนั้น ขอจํากัดขางตนอาจไมสามารถใชกับทานได 

คําเตือน

การถายภาพโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชวัสดุที่มีลิขสิทธิ์อาจเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวของ Olympus จะไมรับ
ผิดชอบตอการถายภาพที่ไมไดรับอนุญาต หรือการใชงานหรือการปฏิบัติอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์

การประกาศลิขสิทธิ์

สงวนสิทธิ์ทั้งหมด หามนําสวนใด ๆ ของวัสดุที่เขียนขึ้นหรือซอฟตแวรนี้ไปทําซํา หรือใชในรูปแบบใด ๆ หรือโดยจุดประสงคใด ๆ 
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางกลไก ซึ่งรวมถึงการถายสําเนาและการบันทึก หรือการใชระบบการจัดเก็บและเรียกดูขอมูลชนิดใด ๆ 
ก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Olympus กอน จะไมรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการใชขอมูลที่อยูในวัสดุ
หรือซอฟตแวรที่เขียนเหลานี้ หรือสําหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใชขอมูลที่อยู ณ ที่นี้ Olympus ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและเนื้อหาของเอกสารหรือซอฟตแวรนี้ โดยไมตองรับผิดชอบหรือแจงเตือนลวงหนา

สําหรับลูกคาในประเทศไทย

อุปกรณโทรคมนาคมนี้ สอดคลองกับขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
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เคร่ืืองหมายการคา

 • Microsoft และ Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
 • Macintosh เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc.

 • โลโก SDXC เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC

 • Eye-Fi เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Eye-Fi, Inc.

 • Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
 • โลโก Wi-Fi CERTIFIED เปนเครื่องหมายรับรองของ Wi-Fi 
Alliance

 • โลโก Apical เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apical 
Limited

 • บริษัทและชื่อผลิตภัณฑอื่น ๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมายการคาของเจาของนั้น

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

ซอฟตแวรในกลองรุนนี้อาจมีอยูในซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่น ซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่นอาจมีเงื่อนไขและขอตกลงที่กําหนด
ขึ้น โดยเจาของหรือผูออกใบอนุญาตของซอฟตแวรดังกลาวท่ีมีมาให 
ขอตกลงและประกาศซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่นอาจมีอยูในไฟล PDF ประกาศซอฟตแวรที่บันทึกอยูในแผนซีดีรอมที่ใหมา
หรือที่ 
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm

 • มาตรฐานสําหรับชื่อไฟลของกลองที่อางอิง ในคูมือนี้เปนมาตรฐาน “Design rule for Camera File system/DCF” ที่กําหนด
โดย Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
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ขอมูลจําเพาะ

กลอง

ชนิดของผลิตภัณฑ : กลองดิจิตอล (สําหรับถายและแสดงภาพ)

ระบบการบันทึก

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

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

เสียงพรอมภาพน่ิง : รูปแบบเวฟ

ภาพเคล่ือนไหว : MOV H.264 linear PCM

หนวยความจํา : หนวยความจําภายใน, การด SD/SDHC/SDXC (รองรับ 
UHS-I) (ความจุสูงสุด: 128 GB)/Eye-Fi

จํานวนพิกเซลรวม : ประมาณ 16.8 ลาน

จํานวนพิกเซลที่ใชงานไดจริง : 16 ลาน

อุปกรณจับภาพ : 1/2.3” CMOS (ฟลเตอรแมสีหลัก)

เลนส : เลนส Olympus 3.74 ถึง 18.7 มม. f3.5 ถึง 5.7
(เทากับ 21 ถึง 105 มม. บนฟลม 35 มม.)

ระบบโฟโตเมตริก : ระบบวัด Digital ESP, ระบบวัดแบบจุด

ความเร็วชัตเตอร : 4 ถึง 1/2000 วินาที

ระยะการถายภาพ
ปกติ : 0.1 เมตร ถึง  (W/T)

ซุปเปอรมาโครโหมด : 0.01 เมตร ถึง 0.1 เมตร (f=4.24 ถึง 8.7 มม.)

จอภาพ : จอสี LCD แบบ TFT ขนาด 3.0”, 460,000 จุด, ปรับ
มุมได

คอนเน็กเตอร : ขั้วตออเนกประสงค (ชองเสียบ DC-IN, ชองตอ USB, 
ชองเสียบ A/V OUT)/ขั้วตอ HDMI แบบไมโคร (ชนิด D)

ระบบปฏิทินอัตโนมัติ : ป 2000 ถึง 2099

กันนํ้า
ชนิด : เทียบเทา IEC 60529 IPX8 

(ภายใตสภาวะการทดสอบของ OLYMPUS), 
ใชงานไดในน้ําลึก 15 เมตร

ความหมาย : สามารถใชกลองในสภาพปกติใตนํ้าซึ่งมีแรงดันนํ้าตามที่กําหนด

กันฝุน : IEC 60529 IP6X 
(ภายใตสภาวะการทดสอบของ OLYMPUS)
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มาตรฐาน Wi-Fi : IEEE802.11b/g/n

GPS

ความถ่ีการรับสัญญาณ : 1575.42 MHz (GPS/ ระบบดาวเทียม Quasi-Zenith)
1598.0625 MHz ถึง 1605.3750 MHz (GLONASS)

ระบบจีโอเดติก : WGS84

สภาพแวดลอมในการใชงาน

อุณหภูมิ : -10 °C ถึง 40 °C (ใชงาน)/-20 °C ถึง 60 °C (เก็บรักษา)

ความช้ืน : 30 % ถึง 90 % (ใชงาน)/10 % ถึง 90 % (เก็บรักษา)

แหลงพลังงาน : แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ Olympus 1 กอน (LI-50B) 
หรือตัวแปลงไฟ USB-AC แยกจําหนาย

ขนาด : 112.9 มม. (ก) × 64.1 มม. (ส) × 27.6 มม. (ล)
(ไมรวมสวนท่ียื่นออกมา)

นํ้าหนัก : 224 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการด)

แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน (LI-50B)

ชนิดของผลิตภัณฑ : แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบรีชารจ

หมายเลขรุน : LI-50BA/LI-50BB

แรงดันไฟฟามาตรฐาน : DC 3.7 โวลต

ความจุมาตรฐาน : 925 mAh

อายุการใชงานของแบตเตอร่ี : ชารจเต็มประมาณ 300 ครั้ง (ขึ้นอยูกับการใชงาน)

สภาพแวดลอมในการใชงาน

อุณหภูมิ : 0°C ถึง 40°C (ชารจ)

ตัวแปลงไฟ USB-AC (F-2AC)

หมายเลขรุน : F-2AC-1B/F-2AC-2B

กําลังไฟที่ใช  : AC 100 ถึง 240 โวลต (50/60 เฮิรตซ)

เอาทพุท : DC 5 โวลต, 500 mA

สภาพแวดลอมในการใชงาน

อุณหภูมิ : 0°C ถึง 40°C (ใชงาน)/-20°C ถึง 60°C (เก็บรักษา)

การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
โปรดเขาไปที่เว็บไซตของเราสําหรับขอมูลจําเพาะลาสุด
HDMI, โลโก HDMI และ High-
Definition Multimedia Interface เปน
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
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