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เพื่อความปลอดภัยของคุณเพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอานหมายเหตุเหลานี้กอนการใชงาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย
• โปรดใชกลองอยางเหมาะสม อานหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหลานี้ และ 
คูมือผูใช ของคุณโดยละเอียดกอนการใชงาน

• หลังจากอานหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแลว โปรดเก็บไวในที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับไอคอนตางๆ

ไอคอนที่แสดงดานลางนี้มีการใชในเอกสารนี้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการ
บาดเจ็บหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ถาไมปฏิบัติตามขอมูลที่ไอคอนนั้นระบุ
และไมไดใชผลิตภัณฑอยางถูกตอง

คําเตือน

ไอคอนนี้แสดงถึงการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรายแรงถาไมปฏิบัติ

ตามขอมูล

ขอควรระวัง

ไอคอนนี้แสดงถึงการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถาไมปฏิบัติ

ตามขอมูล

ไอคอนที่แสดงดานลางใชแสดงถึงประเภทของคําแนะนําที่จะตองปฏิบัติตาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงขอมูลที่ตองมีความระมัดระวัง (“สําคัญ”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวาการกระทําที่ระบุนั้นเปนสิ่งที่ตอง

หาม (“ตองหาม”)

ไอคอนรูปวงกลมทึบพรอมเครื่องหมายอัศเจรียแสดงถึงการกระทําที่ตอง

ดําเนินการ (“จําเปน”)

หมายเหตุเรื่องผลิตภัณฑกันนํ้า

• เมื่อไมไดใชงาน ควรเก็บกลองไวในที่ที่ไมเปยกชื้น
• หากมีของเหลวที่ไมใชนํ้าสะอาดหรือนํ้าทะเลหกรดตัวกลอง โปรดลางดวย

นํ้าสะอาดจากนั้นจึงใชสําลีเช็ดออก หากไมแนใจใหเขารับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการใกลบานทาน

• ผลิตภัณฑกันนํ้าหรือฝุนละลองสามารถสัมผัสโดนนํ้า/ฝุนละลองได

• ควรคํานึงถึงหมายเหตุและขอควรระวังตอไปนี้อยูเสมอ

 คําเตือน คําเตือน

ถอดปลั๊กจาก
เตารับไฟฟา

ถาเกิดปญหา ใหปดกลอง ถอดแบตเตอรี่ และถอดอะแดปเตอร
ไฟฟากระแสสลับออก การใชกลองตอไปเมื่อกลองมีควัน มีกลิ่น
ผิดปกติ หรือมีสภาวะที่ผิดปกติ อาจทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟา
ลัดวงจร ติดตอตัวแทนจําหนาย FUJIFILM ของคุณ

อยาใหนํ้าหรือสิ่งแปลกปลอมเขาสูตัวกลอง ถามีนํ้าหรือสิ่งแปลก

ปลอมเขาสูตัวกลอง ใหปดกลอง ถอดแบตเตอรี่ และถอดอะแดปเตอร

ไฟฟากระแสสลับออก การใชกลองตอไปอาจทําใหเกิดเพลิงไหมหรือ

ไฟฟาลัดวงจร ติดตอตัวแทนจําหนาย FUJIFILM ของคุณ

หามใชใน
หองนํ้าหรือ
หองอาบนํ้า

หามใชกลองในหองนํ้าหรือหองอาบนํ้า (ยกเวนผลิตภัณฑที่กันนํ้า
ได) อาจทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาลัดวงจร

หาม
ถอดประกอบ

หามพยายามเปลี่ยนหรือถอดประกอบกลอง (หามเปดตัวกลอง
ออก) หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดเพลิงไหมหรือ
ไฟฟาลัดวงจร

หามสัมผัสชิ้น
สวนภายใน

ถาตัวเครื่องเปดออกเนื่องจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ 
โปรดอยาสัมผัสชิ้นสวนภายในที่เปดออก หากไมปฏิบัติตาม

ขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหมเนื่องจาก

การสัมผัสชิ้นสวนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ออกทันที โดยระวังไมให

เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟาลัดวงจร และนําผลิตภัณฑไปยังจุดที่ซื้อ

ผลิตภัณฑเพื่อขอคําแนะนํา
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

 คําเตือน คําเตือน
หามเปลี่ยน ใหความรอนหรือบิดงอหรือดึงสาย และอยาวางของ
หนักทับสายที่เชื่อมตอ การกระทําเหลานี้อาจทําใหสายเสียหาย
และทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต ถาสายไฟเสียหาย โปรดติดตอ
ตัวแทนจําหนาย FUJIFILM ของคุณ

อยาวางกลองบนพื้นผิวที่ไมมั่นคง อาจทําใหกลองตกหลนหรือ

พลิกควํ่าและทําใหเกิดการบาดเจ็บได

อยาพยายามถายรูปขณะเคลื่อนไหว อยาใชกลองขณะที่คุณกําลัง

เดินหรือขับยานพาหนะ อาจทําใหคุณหกลมหรือประสบอุบัติเหตุ

บนทองถนนได

หามสัมผัสชิ้นสวนที่เปนโลหะของกลองขณะที่มีพายุฟาคะนอง 

อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟาเหนี่ยวจากประจุ

ของฟาผา

หามใชแบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ใสแบตเตอรี่ตามที่แสดง
โดยสัญลักษณ

หามใหความรอน เปลี่ยน หรือถอดประกอบแบตเตอรี่ หามทํา
ตก ทุบ หรือโยนแบตเตอรี่ รวมถึงอยาใหเกิดแรงกระแทกอยาง
รุนแรงหรือทําใหเสียรูป หากทานสังเกตเห็นการรั่วซึม, การเสีย
รูป, การเปลี่ยนสี หรือความผิดปกติอื่นๆ หามใชงานแบตเตอรี่ตอ 
หามเก็บแบตเตอรี่กับผลิตภัณฑที่เปนโลหะ การกระทําเหลานี้อาจ

ทําใหแบตเตอรี่รอน, ติดไฟ, ระเบิด หรือรั่วซึม และเปนสาเหตุที่ทําให

เกิดไฟไหม, เกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดการเผาไหมได

ใชเฉพาะแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับที่ระบุให
ใชกับกลองนี้เทานั้น หามใชแรงดันไฟฟานอกเหนือจากแรงดัน
ไฟฟาเขาที่ระบุ การใชแหลงจายพลังงานอื่นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
ถาแบตเตอรี่รั่วและของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสดวงตา ผิวหนัง
หรือเสื้อผา ใหลางบริเวณนั้นๆ ดวยนํ้าสะอาดและพบแพทย หรือ
ติดตอหมายเลขชวยเหลือฉุกเฉินทันที
หามใชเครื่องชารจอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในที่นี้เพื่อชารจ
แบตเตอรี่ เครื่องชารจแบตเตอรี่ที่มีใหนั้นมีใหใชกับแบตเตอรี่ประเภท
ที่มาพรอมกับกลองเทานั้น การใชเครื่องชารจเพื่อชารจแบตเตอรี่ทั่วไป
หรือแบตเตอรี่ที่ชารจซํ้าไดอาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว รอนจัด หรือระเบิดได

 คําเตือน คําเตือน
หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตองอาจเกิดการระเบิดได ควรเปลี่ยน
ดวยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน

หามใชในที่ซึ่งมีวัตถุไวไฟ กาซที่ระเบิดได หรือฝุนละออง

เมื่อพกพาแบตเตอรี่ โปรดติดตั้งไวในกลองดิจิตอลหรือเก็บไวใน
กระเปาแข็ง เมื่อจัดเก็บแบตเตอรี่ ใหเก็บไวในกระเปาแข็ง เมื่อทิ้ง 
ใหปดขั้วของแบตเตอรี่ดวยเทปที่เปนฉนวน การสัมผัสกับวัตถุอื่น

หรือแบตเตอรี่ที่เปนโลหะอาจทําใหแบตเตอรี่ลุกไหมหรือระเบิดได

เก็บอุปกรณเสริมขนาดเล็ก เชน การดหนวยความจําและฝาปด
ชองเสียบแฟลชใหพนจากมือเด็กและทารก เนื่องจากเด็กและทารก

อาจกลืนอุปกรณเสริมขนาดเล็ก เชน การดหนวยความจําและฝาปด

ชองเสียบแฟลช โดยไมคาดคิด ถาเด็กกลืนกินการดหนวยความจํา 

โปรดพบแพทยหรือโทรติดตอหมายเลขบริการฉุกเฉินทันที

ปดกลองถายรูปเมื่ออยูในที่ชุมชน กลองถายรูปปลอยคลื่นวิทยุ

ความถี่ที่อาจรบกวนเครื่องกระตุนหัวใจ

ปดกลองถายรูปในบริเวณใกลกับประตูอัตโนมัติ ระบบเสียง
ประกาศสาธารณะ และเครื่องควบคุมอัตโนมัติตางๆ กลองถายรูป

จะปลอยคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวนอุปกรณเหลานี้ใหทํางาน

ผิดพลาดได

เก็บกลองถายรูปใหหางจากบุคคลที่ใสเครื่องกระตุนหัวใจ
อยางนอย 22 ซม. กลองถายรูปปลอยคลื่นวิทยุความถี่ที่อาจรบกวน
เครื่องกระตุนหัวใจ

เก็บใหพนมือเด็ก เนื่องจากอาจเกิดสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดิน

หายใจ หรือไดรับบาดเจ็บอื่นๆ หากสายคลองหรือสายไฟไปพันคอเด็ก 
หรือกลืนอุปกรณเสริมเขาไปโดยไมคาดคิด
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 คําเตือน คําเตือน
หามมองพระอาทิตยผานเลนสหรือชองมองกลอง หากไมปฏิบัติ
ตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหสูญเสียการมองเห็นถาวรได

การใชแฟลชใกลกับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทําใหบุคคล
นั้นสูญเสียการมองเห็นไปชั่วขณะ อาจเกิดความเสี่ยงที่จะทําให
สูญเสียการมองเห็นไปชั่วขณะ ขณะใชแฟลชในการถายรูปเด็กหรือ

ทารก โปรดรักษาระยะหางใหเพียงพอ

โปรดสอบถามเจาหนาที่โรงพยาบาลหรือสายการบินกอนที่จะใช
กลองในโรงพยาบาลหรือในเครื่องบิน กลองนี้อาจรบกวนอุปกรณ

ของโรงพยาบาลหรืออุปกรณดานการบิน

 ขอควรระวัง ขอควรระวัง
หามใชกลองนี้ในสถานที่ซึ่งมีละอองนํ้ามัน และไอนํ้า อาจทําให

เกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาลัดวงจร

หามใชกลองนี้ในสถานที่ซึ่งมีความชื้นหรือฝุนละออง (ยกเวน
ผลิตภัณฑที่กันนํ้าได) อาจทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาลัดวงจร
หามใชกลองนี้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิรอนจัด หามทิ้งกลองไวใน

สถานที่เชน รถที่ปดประตูหนาตางหรืออยูกลางแสงแดด อาจทําให

เกิดเพลิงไหม

หามวางของหนักทับกลอง อาจทําใหของหนักตกหลนและทําใหเกิด

การบาดเจ็บได

หามเคลื่อนยายกลองขณะที่ยังตออะแดปเตอรไฟฟากระแส
สลับอยู หามดึงสายไฟเพื่อถอดอะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับ
ออก อาจทําใหสายไฟหรือสายเคเบิลเสียหายและเกิดเพลิงไหมหรือ
ไฟฟาลัดวงจร

หามใชอะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับเมื่อปลั๊กเสียหายหรือขอตอ
ของซ็อกเก็ตปลั๊กหลวม อาจทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาลัดวงจร

 ขอควรระวัง ขอควรระวัง
หามปดหรือหอกลองหรืออะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับดวยผา
หรือผาหม อาจทําใหเกิดความรอนสะสมและทําใหตัวเครื่องบิดงอ
หรือเกิดเพลิงไหมได

เมื่อทําความสะอาดกลอง หรือเมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน 
โปรดนําแบตเตอรี่ออกและถอดปลั๊กอะแดปเตอรไฟฟากระแส
สลับ มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาลัดวงจร

ถอดปลั๊กจาก
เตารับไฟฟา

เมื่อการชารจสิ้นสุดลง ใหถอดปลั๊กของเครื่องชารจออกจาก
เตารับไฟฟา การเสียบปลั๊กเครื่องชารจทิ้งไวในเตารับไฟฟาอาจทําให

เกิดเพลิงไหม

เมื่อถอดการดหนวยความจํา การดอาจหลุดออกจากชองเร็วเกิน
ไป ใชนิ้วมือจับและคอยๆ นําการดออก อาจเกิดการบาดเจ็บจาก

การดที่หลุดออกมาได

ขอรับการทดสอบและทําความสะอาดภายในกลองเปนประจํา 

ฝุนละอองสะสมในกลองอาจทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาลัดวงจรได 

ติดตอตัวแทนจําหนาย FUJIFILM เพื่อขอรับบริการทําความสะอาด

ภายในทุกสองป โปรดทราบวาบริการเหลานี้จะมีคาบริการ

อยาใหพระอาทิตยอยูในเฟรมขณะถายวัตถุยอนแสง แสงอาทิตย

ที่จับโฟกัสในกลองขณะที่มีพระอาทิตยอยูในเฟรมหรือใกลกับเฟรมภาพ

อาจทําใหเกิดการไหมได

หามหิ้วกลองหรือเลนสโดยที่ยังติดอยูกับขาตั้ง ผลิตภัณฑอาจหลน

หรือกระแทกกับวัตถุอื่น ทําใหเกิดการเสียหายได
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แบตเตอรี่และแหลงจายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี่ที่
ใชในกลองและอานหัวขอที่เหมาะสม

ขอมูลตอไปนี้อธิบายถึงการใชแบตเตอรี่อยางเหมาะ
สม และยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ใหยาวนาน
การใชงานไมเหมาะสมจะทําใหแบตเตอรี่มีอายุ
การใชงานลดลงหรือทําใหแบตเตอรี่รั่ว มีความรอน
สูง เกิดเพลิงไหม หรือระเบิด

แบตเตอรี่ Li-ionแบตเตอรี่ Li-ion
อานหัวขอนี้ถากลองของคุณใชแบตเตอรี่ Li-ion 
ที่ชารจซํ้าได

แบตเตอรี่ที่จําหนายใหไมมีการชารจประจุไว
โปรดชารจแบตเตอรี่กอนที่จะใช เก็บแบตเตอรี่ไวใน
ที่เก็บเมื่อไมไดใช

 ■ หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่
แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟฟาไปชาๆ เมื่อไมไดใช
งาน ชารจแบตเตอรี่หนึ่งหรือสองวันกอนการใชงาน

คุณสามารถยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ดวยการปด
กลองเมื่อไมใชงาน

ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า 

แบตเตอรี่ที่ใชพลังงานใกลหมดจะไมสามารถใช
งานไดเมื่ออยูในที่เย็น เก็บแบตเตอรี่สํารองที่ชารจ
เต็มไวในที่อบอุน และเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อตองการ 

หรือเก็บแบตเตอรี่ไวในกระเปาหรือที่อบอุน และ

ใสแบตเตอรี่เมื่อตองการถายรูปเทานั้น หามวาง
แบตเตอรี่ใหสัมผัสกับอุปกรณใหความรอนมือหรือ
อุปกรณทําความรอนอื่นๆ โดยตรง

 ■ การชารจแบตเตอรี่
เวลาในการชารจจะเพิ่มขึ้นในอุณหภูมิหองที่ตํ่ากวา 
+10 °C หรือมากกวา +35 °C อยาพยายามชารจ
แบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงกวา 40 °C และแบตเตอรี่จะ
ไมชารจในที่อุณหภูมิตํ่ากวา 0 °C

หามพยายามชารจแบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มแลวซํ้า 
แตคุณไมจําเปนตองใชแบตเตอรี่จนหมดพลังงาน
กอนที่จะชารจอีกครั้ง

หลังจากการชารจหรือใชงาน แบตเตอรี่มีความรอน
สูงขึ้น ซึ่งเปนอาการปกติ

 ■ อายุการใชงานแบตเตอรี่
ที่อุณหภูมิปกติ จะสามารถชารจแบตเตอรี่ซํ้าได
ประมาณ 300 ครั้ง การที่ระยะเวลาท่ีแบตเตอรี่เก็บ
ประจุไวไดลดลงจนสังเกตเห็นไดนั้น แสดงใหเห็นวา
แบตเตอรี่สิ้นอายุการใชงานและควรเปลี่ยนใหมแลว

 ■ การจัดเก็บ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจลดลง ถาชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวไมไดใชงานและวางทิ้งไว
เปนเวลานาน ใชแบตเตอรี่จนหมดพลังงานกอน
ที่จะจัดเก็บ

ถาจะไมใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน ใหนําแบตเตอรี่
ออกและเก็บไวในที่แหง และอยูในอุณหภูมิหอง

ระหวาง +15 °C ถึง +25 °C หามเก็บไวในที่ซึ่งมี

อากาศรอนจัดหรือเย็นจัด

 ■ ขอควรระวัง: การใชแบตเตอรี่
• หามขนสงหรอืเก็บไวกับวัตถุที่เปนโลหะ เชน
สรอยคอ หรือเข็มกลัด

• อยาใหถูกเปลวไฟหรือความรอน
• หามถอดประกอบหรือดัดแปลง
• ใชกับเครื่องชารจที่กําหนดเทานั้น
• หามทําตกหรือทําใหไดรับแรงกระแทกรุนแรง
• หามใหถูกนํ้า
• รักษาความสะอาดของขั้ว
• แบตเตอรี่และตัวกลองอาจอุนขึ้นหลังจากใชงาน
เปนเวลานาน ซึ่งเปนอาการปกติ

แบตเตอรี่อัลคาไลน AA/แบตเตอรี่ NiMH แบตเตอรี่อัลคาไลน AA/แบตเตอรี่ NiMH 
ที่ชารจซํ้าได/แบตเตอรี่ลิเธียม AAที่ชารจซํ้าได/แบตเตอรี่ลิเธียม AA
อานหัวขอนี้ถากลองของคุณใชแบตเตอรี่
อัลคาไลน AA หรือแบตเตอรี่ NiMH AA ที่ชารจ
ซํ้าได อาจมีขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ประเภทที่ใชรวม
กันไดอยูในสวนอื่นๆ ในคูมือของกลอง

 ■ ขอควรระวัง: การใชแบตเตอรี่
• หามมิใหถูกนํ้า เปลวไฟ หรือความรอน หรือเก็บไว
ในที่รอนหรือชื้น

• หามขนสงหรือเก็บไวกับวัตถุที่เปนโลหะ เชน
สรอยคอ หรือเข็มกลัด

• หามถอดประกอบหรือดัดแปลงแบตเตอรี่ หรือ

ตัวปลอกของแบตเตอรี่
• หามทําใหไดรับแรงกระแทกรุนแรง
• หามใชแบตเตอรี่ที่รั่ว ผิดรูป หรือเปลี่ยนสี
• โปรดเก็บใหพนมือเด็กทารกและเด็กเล็ก

• ใสขั้วใหถูกตอง
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• อยาใชแบตเตอรี่ใหมและเการวมกัน แบตเตอรี่ที่มี
ระดับประจุไมเทากัน หรือแบตเตอรี่ตางประเภทกัน

• ถาไมใชกลองเปนเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ออก 
โปรดทราบวานาฬกาของกลองจะถูกตั้งคาใหม

• แบตเตอรี่อาจอุนหลังจากที่ใชงาน ปดกลองและรอ
ใหแบตเตอรี่เย็นลงกอนที่จะหยิบจับ

• ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลงในสภาวะที่
อุณหภูมิตํ่า เก็บแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาหรือที่
อบอุน และเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามตองการ แบตเตอรี่
ที่ไดรับความเย็นอาจมีประจุกลับคืนมาบางสวน
เมื่อไดรับความอบอุน

• รอยนิ้วมือและคราบอื่นๆ บนขั้วแบตเตอรี่อาจลด
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลง ทําความสะอาด
ขั้วใหสะอาดดวยผานุมและแหง กอนที่จะใส
แบตเตอรี่ในกลอง

ถาแบตเตอรี่รั่ว ใหทําความสะอาดชองใส
แบตเตอรี่ใหสะอาด กอนที่จะใสแบตเตอรี่
ใหม

ถาของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสกับผิวหนัง
หรือเสื้อผา ใหลางบริเวณที่สัมผัสถูกดวย
นํ้าสะอาด ถาของเหลวสัมผัสถูกดวงตา 
ใหลางบริเวณที่สัมผัสถูกทันทีดวยนํ้า
สะอาด และพบแพทยทันที หามขยี้
ตา หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดผลเสียกับการมองเห็น
อยางถาวร

 ■ แบตเตอรี่ Ni-MH
ความจุของแบตเตอรี่ Ni-MH อาจลดลงชั่วขณะ
หลังจากที่มีการใชงานผิดวิธี หรือถามีการชารจซํ้า
กอน ที่จะใชงานจนหมดพลังงานกอน อาการนี้เปน
ภาวะปกติและไมไดแสดงถึงการทํางานผิดปกติ 
ความจุอาจเพิ่มขึ้นไดดวยการใชประจุของแบตเตอรี่
จนหมดหลายๆ ครั้ง โดยใชตัวเลือกคายประจุในเมนู
การตั้งคาของกลอง และชารจแบตเตอรี่ใหมโดยใช
เครื่องชารจแบตเตอรี่

 Q ขอควรระวัง: หามใชตัวเลือกคายประจุกับ
แบตเตอรี่อัลคาไลน

กลองจะใชกระแสไฟฟาปริมาณเล็กนอยแมขณะที่
ปด เครื่องแบตเตอรี่ Ni-MH ที่ทิ้งไวในกลองเปนเวลา
นานอาจถูกใชพลังงานไปจนถึงจุดที่ไมมีประจุไฟฟา
เหลืออยูเลย ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจลดลง
ได ถาแบตเตอรี่ถูกใชงานจนหมดในอุปกรณ เชน 
ไฟฉาย ใชตัวเลือกคายประจุในเมนูตั้งคาของกลอง
เพื่อคายประจุของแบตเตอรี่ Ni-MH แบตเตอรี่ที่ไม
สามารถเก็บประจุไดอีก แมวาจะใชจนหมดและชารจ
ซํ้าหลายครั้งแลว แสดงวาสิ้นอายุการใชงานและจะ
ตองเปลี่ยนทดแทน

แบตเตอรี่ Ni-MH สามารถชารจซํ้าไดในเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ (จําหนายแยกตางหาก) แบตเตอรี่อาจอุน

หลังจากที่ชารจเสร็จ โปรดดูคําแนะนําที่มีใหพรอม

กับเครื่องชารจ เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม ใชเครื่องชารจกับ
แบตเตอรี่ที่ทํางานรวมกันไดเทานั้น

แบตเตอรี่ Ni-MH จะสูญเสียประจุไปชาๆ เมื่อไมได

ใชงาน

 ■ การทิ้ง
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามระเบียบขอบังคับของ
ทองถิ่น

อะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับ (จําหนายอะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับ (จําหนาย
แยกตางหาก)แยกตางหาก)
หัวขอนี้ใชกับกลองทุกรุน ใชอะแดปเตอร
ไฟฟากระแสสลับของ FUJIFILM เทานั้นกับกลองนี้ 
อะแดปเตอรอื่นอาจทําใหกลองเสียหาย
• อะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับใชสําหรับภายใน
อาคารเทานั้น

• โปรดตรวจสอบวาปลั๊กกระแสตรงเชื่อมตอกับกลอง
อยางแนนหนา

• ปดกลองกอนที่จะดึงสายเชื่อมตอกับอะแดปเตอร
ออก ถอดสายเชื่อมตอดวยการจับที่ปลั๊ก ไมใช
ที่สายเคเบิล

• หามใชกับอุปกรณอื่น
• หามถอดประกอบ
• หามมิใหไดรับความรอนและความชื้นสูง
• หามทําใหไดรับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอรอาจมีเสียงหึ่งๆ หรืออาจสัมผัสแลว
รอนระหวางการใชงาน ซึ่งเปนอาการปกติ

• ถาอะแดปเตอรทําใหเกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ
ใหปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตําแหนงของเสาอากาศ
รับสัญญาณ
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การใชกลอง

หามเล็งกลองไปยังแหลงกําเนิดแสงสวางจา เชน 
ดวงอาทิตยในขณะที่ไมมีเมฆบัง มิฉะนั้นอาจทําให
เซนเซอรภาพของกลองเสียหายได

ถายรูปทดสอบถายรูปทดสอบ
กอนที่จะถายรูปในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน
หรือกอนที่จะเดินทางโดยนํากลองไปดวย) ให
ทดสอบถายรูปและดูผลลัพธในจอ LCD เพื่อใหมั่นใจ
วากลองทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation 
ไมมีสวนรับผิดตอความเสียหายหรือการสูญเสียผล
กําไรที่เปนผลจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ยกเวนกรณีที่ใชสําหรับการใชงานสวนตัว
ภาพที่บันทึกโดยใชระบบกลองดิจิตอลของคุณนั้น
ไมสามารถนํามาใชในลักษณะที่ละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ถาไมไดรับความยินยอมจากเจาของ
โปรดทราบวามีขอจํากัดบางอยางในการถายรูป
การแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบันเทิงและ
การแสดงนิทรรศการ แมจะเปนการบันทึกเพื่อใช
เปนการสวนตัวก็ตาม และผูใชควรทราบวาการ

โอนการดหนวยความจําที่มีภาพหรือขอมูลที่ไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นสามารถ
ทําไดเฉพาะภายในขอจํากัดที่กฎหมายลิขสิทธิ์

กําหนดไวเทานั้น

การจัดการการจัดการ
เพื่อใหมีการบันทึกภาพอยางถูกตอง โปรดอยาให
กลองไดรับแรงกระแทก หรือการสั่นสะเทือนขณะที่
บันทึกภาพ

จอผลึกเหลวจอผลึกเหลว
ในกรณีที่จอภาพ LCD เสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสถูกผลึกเหลว ดําเนินการในกรณีเรงดวนตอไป
นี้ถาเกิดสถานการณอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ขึ้น:
• ถาผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความ
สะอาดบริเวณนั้นดวยผา และจากนั้นลางใหสะอาด
ดวยสบูและนํ้าไหล

• ถาผลึกเหลวเขาตา ลางบริเวณที่สัมผัสถูกดวย 
นํ้าสะอาดอยางนอย 15 นาที จากนั้นพบแพทย
ทันที

• ถากลืนผลึกเหลว ลางปากใหสะอาดดวยนํ้า
ปริมาณมากๆ ดื่มนํ้าปริมาณมากๆ และพยายาม
ทําใหอาเจียน จากนั้นพบแพทยทันที

แมวาจอภาพจะถูกผลิตขึ้นโดยใชเทคโนโลยีที่มีความ
แมนยําสูง แตก็อาจมีพิกเซลที่สวางอยูเสมอหรือดับ
อยูเสมอ กรณีเชนนี้ไมใชการทํางานผิดปกติ และ
ภาพที่บันทึกดวยผลิตภัณฑจะไมไดรับผลกระทบ

ขอมูลเครื่องหมายการคาขอมูลเครื่องหมายการคา
xD-Picture Card และ E เปนเครื่องหมาย
การคาของ FUJIFILM Corporation ตัวอักษรที่ใช
รวมในที่นี้ไดรับการพัฒนาโดย DynaComware 

Taiwan Inc. Macintosh, Mac OS และ macOS 
เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่ง
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 

Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือ
เครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation 
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ Wi-Fi® และ 
Wi-Fi Protected Setup® เปนเครื่องหมายการคา

จดทะเบียนของบริษัทในเครือ Wi-Fi คําและโลโก 
Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ที่ Bluetooth SIG, Inc. เปนเจาของและการใช
เครื่องหมายดังกลาวโดย FUJIFILM อยูภายใต
การอนุญาต Adobe และ Adobe Reader เปน

เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ใน
สหรัฐอเมริกาและ/หรือ ประเทศอื่นๆ โลโก SDHC 
และ SDXC เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, 
LLC โลโก HDMI เปนเครื่องหมายการคา ชื่อ
ทางการคาอื่นๆ ทั้งหมดที่กลาวถึงในคูมือนี้เปน
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของผูที่เปนเจาของ

การรบกวนทางไฟฟาการรบกวนทางไฟฟา
กลองนี้อาจรบกวนอุปกรณของโรงพยาบาลหรือ
อุปกรณดานการบิน โปรดสอบถามเจาหนาที่
โรงพยาบาลหรือสายการบินกอนที่จะใชกลอง
ในโรงพยาบาลหรือในเครื่องบิน

Exif Print (Exif เวอรชัน 2.3)Exif Print (Exif เวอรชัน 2.3)
Exif Print เปนรูปแบบของไฟลกลองดิจิตอลที่แกไข
ใหม ซึ่งมีการเก็บขอมูลในภาพถายเพื่อใชในการผลิต
สีระหวางการพิมพ

ประกาศสําคัญ:

อานกอนใชซอฟตแวรนี้

หามมิใหมีการสงออกทั้งทางตรงและทางออม 

สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของซอฟตแวรที่ไดรับ
อนุญาตใชงานนี้โดยไมไดรับอนุญาตโดยหนวยงาน
ผูกํากับดูแล
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

เครือขายไรสายและอุปกรณ Bluetooth: ขอควรระวัง

ขอสําคัญ: โปรดอานประกาศตอไปนี้กอนใชงานเครื่องสงสัญญาณไร
สายในตัวกลอง

 Q ผลิตภัณฑนี้ มีฟงกชั่นการเขารหัสที่พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งควบคุมโดยระเบียบวาดวยการบริหารการสงออกของสหรัฐอเมริกา 
และอาจไมสามารถสงออกหรือสงออกตอไปยังประเทศที่สหรัฐอเมริกา
มีการหามสงสินคา

• ใชเฉพาะเครือขายไรสายหรืออุปกรณ Bluetooth FUJIFILM ไมมีสวนรับ
ผิดชอบตอความเสียหายที่เปนผลจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต หาม
ใชสําหรับการทํางานที่จําเปนตองมีความแมนยําในระดับสูง ตัวอยางเชน ใน
อุปกรณทางการแพทย หรือระบบอื่นๆ ที่อาจสงผลตอชีวิตมนุษยโดยตรงหรือ
ทางออม เมื่อใชงานอุปกรณในคอมพิวเตอรและระบบอื่นๆ ที่จําเปนตองมีความ
แมนยําในระดับที่สูงกวาระบบไรสายหรืออุปกรณ Bluetooth ที่นําเสนอ โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามขอควรระวังที่จําเปนทั้งหมด เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยและปองกันการทํางานผิดพลาด

• ใชเฉพาะภายในประเทศที่ซื้ออุปกรณเทานั้น อุปกรณนี้สอดคลองตาม
ระเบียบการควบคุมอุปกรณเครือขายไรสายและ Bluetooth ในประเทศที่ซื้อ
อุปกรณ ใหปฏิบัติตามระเบียบในทองถิ่นทั้งหมดเมื่อใชงานอุปกรณ FUJIFILM 
ไมมีสวนรับผิดชอบในปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงานในขอบเขตอํานาจของ
กฎหมายอื่น

• หามใชอุปกรณในสถานที่ที่อาจไดรับผลกระทบจาสนามแมเหล็ก 
ไฟฟาสถิต หรือสัญญาณรบกวนทางวิทยุ หามใชเครื่องสงสัญญาณใกล
กับเตาไมโครเวฟ หรือในสถานที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากสนามแมเหล็ก 

ไฟฟาสถิต หรือสัญญาณรบกวนทางวิทยุซึ่งอาจขัดขวางการรับสัญญาณไรสาย
ได อาจเกิดสัญญาณรบกวนรวมกันขึ้นเมื่อใชงานเครื่องสงสัญญาณใกลกับ
อุปกรณไรสายอื่นที่ทํางานบนยานความถี่ 2.4 GHz

• การรักษาความปลอดภัย เครือขายไรสายและอุปกรณ Bluetooth จะสง

ขอมูลผานทางคลื่นวิทยุ ดวยเหตุนี้ จึงตองใหความใสใจในการรักษาความ
ปลอดภัยมากกวาการใชงานเครือขายแบบมีสาย
 - หามเชื่อมตอกับเครือขายที่ไมรูจักหรือเครือขายที่คุณไมมีสิทธิ์ในการเขาถึง 
แมวาเครือขายเหลานั้นจะแสดงอยูบนอุปกรณของคุณก็ตาม เนื่องจากการ
เขาถึงดังกลาวถือวาเปนการกระทําที่ไมไดรับอนุญาต โปรดเชื่อมตอเฉพาะ
เครือขายที่คุณมีสิทธิ์ในการเขาถึงเทานั้น

 - โปรดระมัดระวังวาการสงขอมูลแบบไรสายอาจมีความเสี่ยงตอการถูกสกัด
กั้นจากบุคคลภายนอก

• การกระทําตอไปนี้อาจถูกลงโทษตามกฎหมาย:
 - การถอดประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณนี้
 - การถอดปายรับรองอุปกรณ

• อุปกรณนี้ทํางานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับอุปกรณเชิงพาณิชย ทางการ
ศึกษา และทางการแพทย และเครื่องสงสัญญาณไรสาย นอกจากนี้ยัง
ทํางานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับเครื่องสงสัญญาณที่มีใบอนุญาตและเครื่อง
สงสัญญาณความดันไฟฟาตํ่าแบบไมมีใบอนุญาตพิเศษที่ใชในระบบติดตาม 
RFID สําหรับสายงานผลิตและการใชงานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน

• เพื่อปองกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณขางตน ใหปฏิบัติตามขอควร
ระวังตอไปนี้ ยืนยันวาเครื่องสงสัญญาณ RFID ไมไดทํางานกอนใชอุปกรณ
นี้ คุณควรสังเกตวาอุปกรณสรางสัญญาณรบกวนในเคร่ืองสงสัญญาณที่ไดรับ
อนุญาตที่ใชสําหรับการติดตาม RFID หรือไม ใหหยุดการใชงานความถี่ที่ไดรับ
ผลกระทบทันที หรือยายอุปกรณไปยังตําแหนงที่ตั้งอื่น หากคุณสังเกตพบวา
อุปกรณนี้กอใหเกิดสัญญาณรบกวนในระบบติดตาม RFID ความดันไฟฟาตํ่า 
ใหติดตอตัวแทนของ FUJIFILM

• หามใชอุปกรณนี้บนเครื่องบิน โปรดทราบวา Bluetooth อาจยังคงเปดอยู
แมวาจะปดกลองแลวก็ตาม สําหรับการปดใชงาน Bluetooth ใหไปที่เมนูการตั้ง
คา เลือก 0 ตั้งการเชื่อมตอ > การตั้งคา Bluetooth > เปด/ปด Bluetooth 
และเลือก ปด
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เกี่ยวกับคูมือฉบับนี้เกี่ยวกับคูมือฉบับนี้

กอนที่จะใชกลอง โปรดอานคูมือนี้และคําเตือนใน “เพื่อความปลอดภัย” (P ii) สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับแตละหัวขอ โปรดดูเนื้อหาดานลาง

สารบัญสารบัญ ............................................. .............................................PP xv xv การแกไขปญหาการแกไขปญหา ............................. .............................PP 111 111

“สารบัญ” เปนภาพรวมของคูมือทั้งฉบับ

การทํางานเบ้ืองตนของกลองมีการระบุไวในท่ีนี้

ถามีปญหาอยางใดอยางหนึ่งกับกลอง คนหา

คําตอบไดที่นี่

ขอความเตือนและจอแสดงผลขอความเตือนและจอแสดงผล ...... ......PP 118 118

คนหาความหมายของไอคอนกะพริบหรือ

ขอความแสดงขอผิดพลาดในจอแสดงผล

 การดหนวยความจํา การดหนวยความจํา

คุณสามารถเก็บภาพไวในหนวยความจําภายในกลองหรือการดหนวยความจํา SD, SDHC, และ SDXC ที่
เปนอุปกรณเสริม (P 12) ซึ่งในคูมือนี้เรียกวา “การดหนวยความจํา”
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ปุมที่ใชบอยปุมที่ใชบอย

  ■■ การลบรูปภาพการลบรูปภาพ
y การลบรูปภาพ ใหแสดงกรอบภาพเต็มแลวกด

ตัวเลือกขึ้น (b)

  ■■ การถายภาพขณะเลนการถายภาพขณะเลน
y การกลับไปสูโหมดถายรูปทันที ใหกดปุมชัตเตอร

ลงครึ่งทาง

ดูภาพ

ถายภาพ

  ■■ เปดกลองในโหมดเลนเปดกลองในโหมดเลน
y เมื่อปดกลอง สามารถเริ่มเลน

ไดโดยกดปุม a เปนเวลา
ประมาณหนึ่งวินาที



xi

คุณสมบัติของผลิตภัณฑและขอควรระวังในการใชงานคุณสมบัติของผลิตภัณฑและขอควรระวังในการใชงาน
  ■■ ความตานทานนํ้า ฝุน และแรงกระแทกความตานทานนํ้า ฝุน และแรงกระแทก
 Q กลองมีมาตรฐานความตานทานนํ้า JIS คลาส 8 และความตานทานฝุน JIS คลาส 6 (IP68) และผานการทดสอบ
การตกกระแทกของ FUJIFILM (ระดับความสูง: 1.75 ม.; พื้นผิวตกกระแทก: ไมอัด ความหนา 5 ซม.) เปนไปตามหลัก
การ MIL-STD 810F 516.5: ตกกระแทก ผลการทดสอบเหลานี้เปนการทดสอบภายในและไมรับประกันคุมครองเต็ม
จํานวนสําหรับการกันนํ้าหรือความปลอดภัยจากความเสียหายหรือการถูกทําลาย อุปกรณเสริมที่ใชรวมกับกลองไมมี
คุณสมบัติกันนํ้า

  ■■ กอนใชงานกอนใชงาน

1 ตรวจสอบซีลกันนํ้าและพื้นผิวบริเวณใกลเคียงแลวเช็ดฝุน ทราย หรือสิ่งแปลกปลอม
อื่นๆ โดยใชผาแหงนุม

 Q เปลี่ยนซีลกันนํ้าหากซีลผิดรูป เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายได (โปรดทราบ
วามีการคิดคาธรรมเนียมสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูคาปลีกของทานหรือชาง
ซอมผูไดรับอนุญาตจาก FUJIFILM เพื่อรับขอมูลเพิ่มเติม) ความผิดพลาดจากการ
เปลี่ยนซีลกันนํ้ามีผลทําใหนํ้ารั่วซึมและกลองเสียหายได

2 จับฝาครอบชองใสแบตเตอรี่กดปดเขาไปในตัวกลอง (q) หมุนสลักจนคลิก
เขาที่ (w) แสดงวาปดฝาครอบอยางปลอดภัยแลว

3 ตรวจสอบวาฝาครอบปดสนิทอยางปลอดภัยแลวโดยการหมุนสลักในทิศทางตรงขามและยืนยันวาฝาครอบไมเปด
ออกมา
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 Q พื้นผิวดานหนาของเลนสกลองมีการปองกันดวยแผนกระจก วัตถุแปลกปลอมบนกระจกอาจปรากฏบนภาพถาย
จึงควรรักษากระจกใหสะอาดอยูตลอดเวลา

 Q ตรวจสอบวาปดชองใสแบตเตอรี่สนิทแลว หากมีนํ้า โคลน หรือทราย เขาไปในกลอง อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได
 Q หามเปดหรือปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ขณะมือเปยกหรือในสถานที่ที่มีฝุน ทรายมาก หรือใกลแหลงนํ้า เชน ขณะอยู
เหนือนํ้า หรืออยูขางแหลงนํ้า

 Q ตรวจสอบวากลองแหงสนิทกอนใสหรือถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํา หรือเชื่อมตอกับสาย USB หรือ HDMI
 Q กลองไมมีคุณสมบัติลอยนํ้า ตรวจสอบวาติดสายคลองและคลองไวกับขอมือของคุณขณะใชงานกลอง

  ■■ ขณะใชงานขณะใชงาน
 Q ขอจํากัดการใชงานใตนํ้าที่ความลึก 20 ม. หรือนอยกวา และระยะเวลาใชงานไมเกิน 120 นาที ทําความสะอาดและ
เช็ดกลองใหแหงภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากใชงานใตนํ้า

 Q ชิ้นสวนภายในของกลองไมมีคุณสมบัติกันนํ้า หามเปดหรือปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ขณะอยูใตนํ้า หลังจากทํา
ความสะอาดกลองแลว ตรวจสอบวากลองแหงสนิทกอนเปดหรือปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่

 Q หามใชในบอนํ้ารอนหรือสระนํ้าอุน
 Q กลองอาจสูญเสียความตานทานนํ้าหากไดรับแรงดันหรือการสั่นสะเทือนมากเกินไป หามดํานํ้าลงไปพรอมกับกลอง 
เพราะอาจทําใหกลองไดรับแรงดันมากเกินไป ในกรณีที่กลองไดรับแรงกระแทกอยางแรง ใหติดตอผูคาปลีกของคุณ
หรือชางซอมที่ไดรับอนุญาตจาก FUJIFILM

 Q หากทิ้งกลองไวบนพื้นทราย อุณหภูมิอาจเพิ่มขึ้นเกินขีดจํากัดการทํางานและอาจมีทรายเขาไปในลําโพงหรือ
ไมโครโฟนได

 Q ครีมกันแดด โลชั่นกันแดด หรือสารเคมีที่มีความมันชนิดอื่น อาจทําใหสีของตัวกลองผิดเพี้ยนและควรเช็ดออกดวย

ผาชื้น
 Q โปรดทราบวาสีจากสายคลองที่ใหมาอาจซีดลงหรือตกสีใสวัตถุอื่นไดหากไดรับความชื้นหรือเสียดสี
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  ■■ หลังใชงานหลังใชงาน

ปฏิบัติทําตามขั้นตอนตอไปนี้หลังจากใชงานกลองใตนํ้าหรือสถานที่ที่อาจมีวัตถุแปลกปลอมติดที่ตัวกลอง

1 ปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ใหแนนสนิทแลวลางกลองถายรูปดวยนํ้าประปา หรือ
ปลอยไวในอางนํ้าจืดเปนเวลาประมาณสิบนาที

2 เช็ดนํ้าออกจากกลองดวยผาแหงนุมแลวปลอยใหแหงในที่รมที่มีอากาศถายเทไดดี

3 หลังจากตรวจสอบวากลองแหงและไมมีหยดนํ้าแลว ใหเปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่แลวใชผาแหงนุมเช็ดนํ้า ฝุน 
หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ออกจากชองใสแบตเตอรี่

 Q เช็ดสิ่งแปลกปลอมออกจากซีลกันนํ้าและพื้นผิวบริเวณใกลเคียง วัตถุแปลกปลอมอาจทําใหซีลกันนํ้าเสียหาย และ
ทําใหคุณสมบัติกันนํ้าลดลง

 Q สบูเหลว ผงซักฟอก แอลกอฮอล และนํ้ายาทําความสะอาดอื่นๆ อาจมีผลตอคุณสมบัติกันนํ้าและไมควรนํามาใชกับ
กลอง

 Q หลังจากใชงาน ใหเช็ดหยดนํ้าและสิ่งแปลกปลอมออกดวยผาแหง ปดสลักฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ใหแนน แลวแช

กลองถายรูปในนํ้าจืดเปนเวลาสิบนาที ทําใหกลองแหงสนิทหลังจากนํากลองออกจากนํ้า
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  ■■ การเก็บและบํารุงรักษาการเก็บและบํารุงรักษา
 Q หามเก็บในที่อุณหภูมิตํ่ากวา 0 °C หรือสูงกวา 40 °C

 Q เพื่อรักษาคุณสมบัติการกันนํ้า แนะนําใหเปลี่ยนซีลกันนํ้าประมาณปละหนึ่งครั้ง (มีการคิดคาธรรมเนียมสําหรับการ
บริการนี้) ติดตอผูคาปลีกของคุณหรือชางซอมที่ไดรับอนุญาตจาก FUJIFILM เพื่อรับขอมูลเพิ่มเติม

  ■■ การควบแนนภายในเลนสการควบแนนภายในเลนส

ในบางสภาพแวดลอม อาจเกิดการควบแนน (ไอนํ้า) ภายในเลนสได กรณีเชนนี้ไมไดแสดงถึง
การทํางานผิดปกติ การควบแนนจะหายไปเมื่อเปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ทิ้งไวในสถานที่
ที่มีอุณหภูมิคงที่ และไมมีความรอน ความชื้น ทราย และฝุนละออง

 การควบแนน การควบแนน
การควบแนนสามารถเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อวางกลองถายรูปไวในนํ้าเย็น หลังจากที่กลองสัมผัสสภาพ
แวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงหรือเมื่อนํากลองออกจากนํ้าเย็นไปยังสภาพแวดลอมที่อุน หรือหากเปดชองใสแบตเตอรี่
ในสถานที่ที่มีความชื้น

  ■■ สภาพอากาศเย็นสภาพอากาศเย็น

 Q การทํางานของแบตเตอรี่จะลดลงที่อุณหภูมิตํ่า ทําใหลดจํานวนภาพท่ีสามารถถายได ใหหอกลองถายรูปไวเพื่อรักษา
ความอุนหรือวางไวในเสื้อผาของคุณ

 Q ใชแบตเตอรี่ NP-45S
 Q การแสดงผลตอบสนองอาจชาที่อุณหภูมิตํ่า กรณีเชนนี้ไมใชการทํางานผิดปกติ
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1

กอนที่จะเริ่มตนกอนที่จะเริ่มตน
สัญลักษณและขอตกลงสัญลักษณและขอตกลง

คูมือนี้มีการใชสัญลักษณตอไปนี้:
 Q :  ควรอานขอมูลนี้กอนที่จะใชงานเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตอง

 R :  ขอมูลเพิ่มเติมนี้อาจมีประโยชนเมื่อใชกลอง

 P :  หนาอื่นๆ ที่อาจมีขอมูลที่เกี่ยวของ

เมนูและขอความอื่นๆ ในจอภาพ LCD จะแสดงเปน ตัวหนา ในภาพประกอบภายในคูมือนี้ อาจมี

การปรับเปลี่ยนใหจอแสดงผลเรียบงายขึ้นเพื่อประโยชนในการอธิบาย

อุปกรณเสริมที่มีใหอุปกรณเสริมที่มีให

ตอไปนี้เปนสิ่งที่รวมมากับกลองของคุณ:

แบตเตอรี่ NP-45S 
ที่ชารจซํ้าได

อะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับ อะแดปเตอรปลั๊ก* สาย USB

• สายคลอง
• User Guide/Basic 

Manual 
(คูมือผูใช/คูมือพื้นฐาน)

    การตอสายคลองการตอสายคลอง

ตอสายคลองตามภาพ

* ลักษณะของอะแดปเตอรจะตางกันไปในแตละภูมิภาคที่จําหนาย



2 กอนที่จะเริ่มตน

สวนตางๆ ของกลองสวนตางๆ ของกลอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูในหนาที่อยูทางขวาของแตละรายการ

ปุมตัวเลือก

เลื่อนเคอรเซอรไปทางซาย
ปุม F (มาโคร) (P 46)

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น
ปุม d (ชดเชยการรับแสง) (P 45)
ปุม b (ลบ) (P x) ปุม MENU/OK

เลื่อนเคอรเซอรไปทางขวา
ปุม N (แฟลช) (P 47)

เลื่อนเคอรเซอรลง
ปุม h (ตั้งเวลา) (P 49)

*  ภาพประกอบภายในคูมือนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนใหเรียบงายขึ้นเพื่อประโยชนในการอธิบาย



3กอนที่จะเริ่มตน

สวนตางๆ ของกลอง

A ไมโครโฟน ................................................................ 63

B ปุมชัตเตอร ............................................................... 24

C ปุม ON/OFF .............................................................. 17

D ปุม t (บันทึกภาพยนตร) ......................................... 63

E แฟลช ....................................................................... 47

F ไฟตั้งเวลา ................................................................ 49

ไฟชวยหาออโตโฟกัส ............................................... 101

G เลนส/กระจกปองกัน

H จอ LCD ..................................................................... 4

I ปุม W (ซูมออก) .................................................. 23, 56

J ปุม T (ซูมเขา) ..................................................... 23, 56

K สลัก ..................................................................... 7, 10

L ล็อคนิรภัย ............................................................ 7, 10

M ปุม a (เลน) ........................................................... 26

N รูสําหรับสายคลอง ....................................................... 1

O ปุม DISP (เลน)/BACK ........................................... 6, 20

P ปุมโหมดถายภาพตอเนื่อง ......................................... 54
ปุม W(ไรสาย) (โหมดแสดงภาพ) ................................ 105

Q ลําโพง ...................................................................... 66

R ชองยึดขาตั้ง

S ซีลกันนํ้า ..............................................................xi, 10

T ชองตอ Micro USB (Micro-B) ................................... 76

U ชองใสการดหนวยความจํา .......................................... 9

V ชองตอ Micro HDMI (ประเภท D) .............................. 70

W ชองใสแบตเตอรี่ .......................................................... 7

X สลักแบตเตอรี่ ....................................................... 8, 11

Y ปายชื่อผลิตภัณฑ ...................................โปรดดูดานลาง

 ปายชื่อผลิตภัณฑ ปายชื่อผลิตภัณฑ
หามแกะปายชื่อผลิตภัณฑซึ่งระบุ FCC ID, เครื่องหมาย KC, หมายเลขประจําเครื่อง และขอมูลสําคัญ

อื่นๆ ออก



4 กอนที่จะเริ่มตน

สวนตางๆ ของกลอง

จอแสดงผลของกลองจอแสดงผลของกลอง
สัญลักษณประเภทตางๆ ตอไปนี้อาจปรากฏระหวางการถายรูปและการเลน สัญลักษณจะแตกตาง
กันไปตามการตั้งคาของกลอง

 ■ การถายรูป

N

10:00  AM12/31/2050

999 

9

250 F4.5

P
800

2 3-1

A โหมดถายรูป ............................................................. 27

B ตั้งคาตรวจจับใบหนา/ตา ........................................... 41

C โหมดถายรูปตอเนื่อง ................................................. 82

D สัญญาณโหมดเงียบ .................................................. 95

E เฟรมโฟกัส ................................................................ 43

F สัญลักษณหนวยความจําภายใน *

G โหมดภาพยนตร ........................................................ 84

H จํานวนภาพท่ีถายได ................................................ 122

I ความไวแสง .............................................................. 78

J ขนาดภาพและคุณภาพ ....................................... 79, 80

K คําเตือนอุณหภูมิ ..................................................... 119

L สี FINEPIX ............................................................... 80

M สมดุลยแสงขาว ........................................................ 81

N ระดับแบตเตอรี่ ........................................................... 5

O โหมด IS ................................................................... 99

P สถานะดาวนโหลดขอมูลตําแหนง ............................. 105

Q คําเตือนภาพสั่น ................................................ 48, 118

R การเตือนโฟกัส .................................................. 24, 118

S การชดเชยการรับแสง ................................................ 45

T จํานวนภาพท่ีจะอัพโหลด ........................................... 87

U วันที่และเวลา...................................................... 19, 21

V สถานะการอัพโหลดภาพ ........................................... 87

W เปด/ปดการสื่อสาร Bluetooth .................................. 102

X สัญญาณการต้ังเวลาถาย (ถายภาพเปนชวง /
ภาพยนตรถายชา) ..................................................... 49

Y โหมดมาโคร (ระยะใกล)............................................. 46

Z ลงวันที่ ................................................................... 106

a โหมดแฟลช .............................................................. 47

* a: แสดงวาไมไดเสียบการดหนวยความจําและกลองจะเก็บภาพไวในหนวยความจําภายในของกลอง (P 9) ไฟกะพริบ

สีเหลืองขณะบันทึกภาพ หากใสการดหนวยความจําไวแลว ไอคอน b สีเหลืองจะกะพริบในจอแสดงผลขณะบันทึกภาพ



5กอนที่จะเริ่มตน

สวนตางๆ ของกลอง

 ■ การเลน

100-0001
800

12/31/2050 10:00  AM
2-11 / 250 F4.5 3

4:3N

999 

A สัญญาณโหมดเลน ............................................. 26, 55
B ตั้งคาตรวจจับใบหนา/ตา ..................................... 41, 90
C สัญญาณลบตาแดง .................................................. 90
D โหมด Pro low-light, HDR ................................... 34, 35
E วิดีโอภาพถาย ........................................................... 29
F ฟลเตอรขั้นสูง ........................................................... 38
G สัญญาณโหมดเงียบ .................................................. 95
H ภาพของขวัญ ........................................................... 55
I หมายเลขเฟรม .......................................................... 97
J ขอมูลตําแหนง ........................................................ 105
K จํานวนภาพท่ีจะอัพโหลด ........................................... 87
L สถานะการอัพโหลดภาพ ........................................... 87
M สัญลักษณแสดงการอัพโหลด/เลือกเพื่ออัพโหลด ......... 87
N เปด/ปดการสื่อสาร Bluetooth .................................. 102
O ชวยคนหาสมุดภาพ ................................................... 60
P โปรดปราน ............................................................... 55
Q สัญลักษณการพิมพ DPOF ........................................ 71
R ปองกันภาพ .............................................................. 90

 ระดับแบตเตอรี่ ระดับแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่จะแสดงดังนี้:

สัญลักษณสัญลักษณ คําอธิบายคําอธิบาย

D (ขาว) แบตเตอรี่มีการใชงานบางสวน

C (ขาว) แบตเตอรี่มีการใชงานมากกวาครึ่ง

B (แดง) แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจโดยเร็วที่สุด

A (กะพริบเปนสีแดง) แบตเตอรี่หมด ปดกลองและชารจแบตเตอรี่



6 กอนที่จะเริ่มตน

สวนตางๆ ของกลอง

 การซอนและการดูสัญลักษณ การซอนและการดูสัญลักษณ

กด DISP/BACK เพื่อสลับสัญลักษณการถายรูปและการเลนดังตอไปนี้:

• การถายรูป: สัญลักษณที่แสดง/สัญลักษณที่ซอน/การวางเฟรมท่ีดีที่สุด/การวางเฟรม HD

• การเลน: สัญลักษณที่แสดง/สัญลักษณที่ซอน/I โปรดปราน



7

ขั้นแรกขั้นแรก
การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจําการใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจําตามที่อธิบายดานลางนี้

 Q กอนดําเนินการตอ ใหตรวจสอบวาซีลกันนํ้าไมมีสิ่งแปลกปลอมตามที่อธิบายในหนา xi

 1 เปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่

กดล็อคนิรภัยไว (q) หมุนสลัก (w) แลวเปดฝาครอบ

ชองใสแบตเตอรี่ (e)

 R ตรวจสอบวากลองปดอยูกอนที่จะเปดชองใสแบตเตอรี่

 Q อยาเปดฝาชองใสแบตเตอรี่ขณะที่กลองเปดอยู ถาไม

ปฏิบัติตามขอควรระวังนี้จะทําใหเกิดความเสียหายกับไฟล

ภาพหรือการดหนวยความจํา
 Q อยาใชแรงมากเกินไปในการเปดและปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่
 Q เช็ดหยดนํ้าและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ดวยผาแหงกอนเปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่



8 ขั้นแรก

การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

 2 ใสแบตเตอรี่
วางแถบสีสมบนแบตเตอรี่ใหตรงกับสลักสีสม และเลื่อน
แบตเตอรี่เขาสูกลอง โดยใหสลักแบตเตอรี่ถูกกดไวดาน
หนึ่ง ตรวจสอบวาปดสลักแบตเตอรี่แนนดีแลว

 Q ใสขั้วใหถูกตอง หามใชแรงในการใสแบตเตอรี่กลับ
ดานหรือผิดขั้ว แบตเตอรี่จะเลื่อนเขาที่ไดอยางงายดาย

ถาถูกขั้ว

สลักแบตเตอรี่
แถบสีสม



9ขั้นแรก

การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

 3 ใสการดหนวยความจํา
จับการดหนวยความจําในทิศทางที่แสดงทางขวา เลื่อน
เขาที่ใหคลิกเขาสูสวนหลังของชอง

 Q โปรดตรวจสอบวาการดอยูในทิศทางที่ถูกตองอยาใสการด

โดยเอียงหรือใชแรง หากใสการดหนวยความจําไมถูกตอง

หรือไมไดใสการดหนวยความจํา a จะปรากฏในจอภาพ 

LCD และจะใชหนวยความจําภายในสําหรับการบันทึก

และการเลน

คลิก

 Q การดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC นั้นสามารถล็อค

ได ทําใหไมสามารถฟอรแมทการดหรือบันทึกหรือลบภาพ

ได กอนที่จะใสการดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC ให

เลื่อนสวิตชปองกันการเขียนไปที่ตําแหนงปลดล็อค สวิตชปองกันการเขียน



10 ขั้นแรก

การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

 4 ปดและใสสลักฝาครอบชองใสแบตเตอรี่
จับฝาครอบชองใสแบตเตอรี่กดปดเขาไปในตัวกลอง 
(q) หมุนสลักจนคลิกเขาที่ (w) แสดงวาปดฝาครอบ
อยางปลอดภัยแลว

 Q กอนปดฝาครอบ ตรวจสอบวาไมมีฝุน ทราย หรือสิ่งแปลก

ปลอมอื่นๆ ในซีลกันนํ้าหรือพื้นผิวบริเวณใกลเคียง

 Q เมื่อปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ หามใหกลองไดรับแรงแนวระนาบมากเกินไป หากไมปฏิบัติตาม

ขอควรระวังนี้จะทําใหซีลกันนํ้าเกิดการเยื้องแนว ทําใหนํ้าเขามาในกลองได
 Q ตรวจสอบวาฝาครอบปดสนิทอยางปลอดภัยแลวโดยการหมุนสลักในทิศทางตรงขมและยืนยันวา

ฝาครอบไมเปดออกมา

 ตรวจสอบวาใสสลักฝาครอบแลว ตรวจสอบวาใสสลักฝาครอบแลว

ตรวจสอบวาสายคลองไมติดอยูในฝาครอบและปดสลักแลว

  ■■ ถูกตองถูกตอง

ปดสลักแลว

  ■■ ไมถูกตองไมถูกตอง

สลักเปดอยู



11ขั้นแรก

การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

 การถอดแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา การถอดแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

กอนที่จะถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํา โปรด ปดกลอง และเปดฝาของชองใสแบตเตอรี่

ในการนําแบตเตอรี่ออก ใหกดสลักของแบตเตอรี่ไปทางดานขาง และเลื่อน

แบตเตอรี่ออกจากกลองดังที่แสดง

สลักแบตเตอรี่

ในการนําการดหนวยความจําออก ใหกดเขาและคอยๆ ปลอยออก การดจะ

สามารถนําออกไดดวยมือ เมื่อถอดการดหนวยความจํา การดอาจหลุดออกจาก

ชองเร็วเกินไป ใชนิ้วมือจับและคอยๆ นําการดออก



12 ขั้นแรก

การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

 ■ การดหนวยความจําที่ใชรวมกันได
การดหนวยความจํา FUJIFILM และ SanDisk แบบ SD, SDHC และ SDXC ไดรับการทดสอบแลว
วาสามารถใชไดกับกลองนี้ รายชื่อของการดหนวยความจําที่ใชไดทั้งหมดมีใหที่ 
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/ การใชงานกับการดชนิดอื่น
จะไมไดรับการรับรอง ไมสามารถใชกลองกับ xD-Picture Cards หรือ MultiMediaCard (MMC)

  QQ การดหนวยความจําการดหนวยความจํา

• อยาปดกลองหรือนําการดหนวยความจําออกขณะที่กําลังฟอรแมทการด หรือกําลังบันทึกหรือลบขอมูลใน
การด หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหการดเสียหายได

• ฟอรแมทการดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC กอนที่จะใชครั้งแรก และโปรดฟอรแมทการดหนวยความจํา

ทั้งหมดหลังจากที่ใชงานในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณชนิดอื่นแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอรแมท

การดหนวยความจํา โปรดดูที่ “K ฟอรแมท” (P 96)

• การดหนวยความจํามีขนาดเล็กและสามารถกลืนเขาปากได ดังนั้นโปรดเก็บใหพนมือเด็ก ถาเด็กกลืนการด

หนวยความจํา ใหพบแพทยทันที

• ตัวแปลง miniSD หรือ microSD ที่ใหญกวาหรือเล็กกวาขนาดมาตรฐานของการด SD/SDHC/SDXC อาจไม
สามารถนําออกไดตามปกติ ถาไมสามารถนําการดออก ใหติดตอตัวแทนบริการที่ไดรับอนุญาต อยาใชแรง

เพื่อนําการดออก

• อยาติดฉลากบนการดหนวยความจํา ฉลากที่ลอกหรือมวนอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได
• การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดชะงักสําหรับการดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC บางประเภท ใชการด 

H หรือรุนที่เหนือกวาเมื่อถายภาพยนตร HD, ภาพยนตร Full HD หรือ ภาพยนตรความเร็วสูง
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การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

• ขอมูลในหนวยความจําภายในอาจถูกลบหรือเสียหายขณะซอมแซมกลองถายรูป โปรดทราบวาชางซอม

กลองจะดูภาพในหนวยความจําภายในได

• การฟอรแมทการดหนวยความจําหรือหนวยความจําในกลองจะสรางโฟลเดอรที่ใชเก็บภาพ โปรดอยาเปลี่ยน

ชื่อหรือลบโฟลเดอรนี้ หรือใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นเพื่อแกไข ลบ หรือเปลี่ยนชื่อไฟลภาพ ใชกลองเพื่อ

ลบภาพจากการดหนวยความจําและหนวยความจําภายในกลองเสมอ กอนที่จะแกไขหรือเปลี่ยนชื่อภาพ

ใหคัดลอกไปยังคอมพิวเตอรและแกไขหรือเปลี่ยนชื่อสําเนาภาพ แตอยาดําเนินการเหลานี้กับตนฉบับ

  QQ แบตเตอรี่แบตเตอรี่

• นําฝุนละอองออกจากขั้วของแบตเตอรี่ดวยผาแหงที่สะอาด หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้จะทําให

แบตเตอรี่ไมสามารถชารจได

• อยาติดสติกเกอรหรือวัตถุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้จะทําใหไมสามารถนําแบตเตอรี่
ออกจากกลองได

• หามช็อตขั้วของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจมีความรอนสูง
• อานขอควรระวังใน "แบตเตอรี่และแหลงจายพลังงาน" (P v)

• ใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ที่กําหนดใหใชกับแบตเตอรี่เทานั้น หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้จะทําให

ผลิตภัณฑทํางานผิดพลาด
• หามนําฉลากออกจากแบตเตอรี่หรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก
• แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟฟาไปชาๆ เมื่อไมไดใชงาน ชารจแบตเตอรี่หนึ่งหรือสองวันกอนการใชงาน
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 การชารจแบตเตอรี่ การชารจแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่จําหนายใหไมมีการชารจประจุไว โปรดชารจแบตเตอรี่กอนที่จะใช กลองจะชารจ
แบตเตอรี่จากภายในเครื่อง

กลองใชแบตเตอรี่ NP-45S ที่ชารจซํ้าได

  1 เสียบอะแดปเตอรปลั๊กเขากับอะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับ
เสียบปลั๊กตามที่แสดงในภาพ โปรดแนใจวาเสียบลงจนสุด

และลงล็อคพอดีกับขั้วของอะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับ

 Q อะแดปเตอรปลั๊กตัวนี้เปนชิ้นสวนเฉพาะสําหรับใชงาน

รวมกับอะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับที่ใหมา หามใช

งานรวมกับอุปกรณอื่นๆ
อะแดปเตอรไฟฟา
กระแสสลับ
อะแดปเตอรปลั๊ก

  2 เปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่

กดล็อคนิรภัยไว (q) หมุนสลัก (w) แลวเปดฝาครอบ

ชองใสแบตเตอรี่ (e)
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การชารจแบตเตอรี่

 3 การชารจแบตเตอรี่
ตอกลองเขากับอะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับ ดวยสาย 
USB ที่มีมาให จากนั้นตออะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับ
เขากับเตารับไฟฟาภายในอาคาร

 Q โปรดตรวจสอบวาขั้วตออยูในทิศทางที่ถูกตอง และเสียบ

ใหสุด

เชื่อมตอกับชองตอ Micro USB 
(Micro-B)

    ไฟตั้งเวลาไฟตั้งเวลา

ไฟตั้งเวลาแสดงสถานะการชารจแบตเตอรี่ดังตอไปนี้ ไฟตั้งเวลา

ไฟตั้งเวลาไฟตั้งเวลา สถานะแบตเตอรี่สถานะแบตเตอรี่ การกระทําการกระทํา

เปดเปด แบตเตอรี่กําลังชารจแบตเตอรี่กําลังชารจ ——

กะพริบกะพริบ แบตเตอรี่มีขอผิดพลาดแบตเตอรี่มีขอผิดพลาด ดูหนา ดูหนา 112

ปดปด

การชารจสมบูรณการชารจสมบูรณ ——

ไมสามารถชารจไดไมสามารถชารจได
ถอดปลั๊กอะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับจากเตารับไฟฟา และใส
แบตเตอรี่ใหมใหถูกทิศทาง (P 112)

 Q แบตเตอรี่จะไมชารจขณะที่กลองเปดทํางานอยู

 R กลองจะทํางานดวยโหมดพลังงานภายใน หากกลองเปดทํางานในขณะที่สายไฟ AC เสียบอยู
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การชารจแบตเตอรี่

 การชารจผานคอมพิวเตอร การชารจผานคอมพิวเตอร

คุณสามารถชารจแบตเตอรี่ดวยการเชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอร

ปดกลองและเชื่อมตอสาย USB ที่มีใหดังภาพ 

โปรดตรวจสอบวาไดเสียบสายกับชองตอจนแนนสนิท 

เชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรโดยตรง หามใชฮับ USB 

หรือแปนพิมพ

เชื่อมตอกับชองตอ Micro USB 
(Micro-B)

 Q ถากลองเปดอยู การชารจจะไมทํางาน

 Q ถาคอมพิวเตอรพักการทํางานขณะท่ีชารจ การชารจจะหยุดลง ในการชารจตอไปใหปดโหมดพัก
การทํางานของคอมพิวเตอร และถอดสาย USB จากนั้นเชื่อมตอใหม

 Q การชารจอาจทําไมไดสําหรับคอมพิวเตอรที่มีขอกําหนด การตั้งคาหรืออยูในเงื่อนไขบางอยาง
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การเปดและปดกลองการเปดและปดกลอง

โหมดถายรูปโหมดถายรูป
กดปุม ON/OFF เพื่อเปดกลอง

กดปุม ON/OFF อีกครั้งเพื่อปดกลอง

  RR การเปลี่ยนเปนโหมดเลนการเปลี่ยนเปนโหมดเลน

กดปุม a เพื่อเริ่มตนการเลน กดปุมชัตเตอร

ครึ่งทางเพื่อกลับสูโหมดถายรูป

 Q คุณอาจตรวจสอบไดทันทีวาฝาครอบชองใส

แบตเตอรี่ปดอยู แตกรณีเชนนี้ไมไดแสดงถึง
การทํางานผิดปกติ

โหมดเลนโหมดเลน
ในการเปดกลองและเริ่มตนการเลน ใหกดปุม 

a เปนเวลาประมาณหน่ึงวินาที

กดปุม a อีกครั้ง หรือกดปุม ON/OFF เพื่อปด

กลอง

  RR การเปลี่ยนเปนโหมดถายรูปการเปลี่ยนเปนโหมดถายรูป

ในการออกจากโหมดถายรูป ใหกดปุมชัตเตอร

ครึ่งทาง กดปุม a เพื่อกลับสูการเลน
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การเปดและปดกลอง

 Q รอยนิ้วมือหรือรอยอื่นๆ บนกระจกปองกันที่ครอบเลนสจะมีผลตอภาพ รักษาความสะอาดของกระจก

 Q ปุม ON/OFF ไมไดตัดการจายไฟฟาใหกับกลองอยางสมบูรณ

  RR ปดเครื่องอัตโนมัติปดเครื่องอัตโนมัติ

กลองจะปดตัวลงโดยอัตโนมัติถาไมมีการทํางานเปนเวลาชวงหนึ่งตามที่เลือกไวสําหรับ M ตั้งปดเอง 

(P 99) ในการเปดกลอง ใหใชปุม ON/OFF หรือกดปุม a ประมาณหนึ่งวินาที



19ขั้นแรก

การตั้งคาพื้นฐานการตั้งคาพื้นฐาน

เมื่อคุณเปดกลองเปนครั้งแรก คุณสามารถเลือกภาษาและตั้งคานาฬกาของกลองได และที่การตั้งคา
เริ่มตน คุณยังสามารถจับคูกลองกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อใหคุณสามารถซิงโครไนซในภาย
หลังกับนาฬกาหรือภาพที่ดาวนโหลดได ทําตามขั้นตอนดานลางเมื่อเปดกลองเปนครั้งแรก

 การจับคู การจับคู

หากคุณตองการจะจับคูกลองกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ใหติดตั้งและเปดใชงานแอพ FUJIFILM Camera 

Remote รุนลาสุดบนสมารทดีไวซกอนดําเนินการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

 1 เปดกลอง

ขอความการเลือกภาษาจะปรากฏ

 2 เลือกภาษา

กดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลทภาษาที่ตองการ และกด MENU/OK

 3 จับคูกลองกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต

กด MENU/OK เพื่อจับคูกลองกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใชงานแอพ 

FUJIFILM Camera Remote

 R  หากตองการขามการจับคู ใหกด DISP/BACK
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การตั้งคาพื้นฐาน

 4 เมื่อจับคูเรียบรอยแลว คุณจะไดรับการแจงเตือนใหตั้งคานาฬกาของ
กลองเปนเวลาที่รายงานจากสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต
ตรวจสอบดูวาเวลานั้นถูกตองหรือไม

 R หากตองการตั้งคานาฬกาดวยตนเอง ใหกด DISP/BACK (P 21) 

12/ 1/2016 16:52 PM  

 5 ตั้งคาใหตรงกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต และกําหนดการตั้งคาแบบประหยัดพลังงานสําหรับการ

แสดงผลของกลอง

 6 กด MENU/OK
นาฬกาของกลองจะถูกตั้งคาตามเวลาที่ระบุ และเวลาที่ตั้งจะแสดงในโหมดการถายภาพ

 R ถาถอดแบตเตอรี่เปนเวลานาน นาฬกาของกลองจะถูกตั้งคาใหม และขอความการเลือกภาษาจะปรากฏ

เมื่อเปดกลอง

 การขามขั้นตอนปจจุบัน การขามขั้นตอนปจจุบัน

กด DISP/BACK เพื่อขามขั้นตอนปจจุบัน ขอความการยืนยันจะแสดงขึ้น ใหเลือก ไมใช เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ทําซํ้าขั้นตอนที่คุณไดขามไวเมื่อเปดกลองในครั้งถัดไป
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การตั้งคาพื้นฐาน

 เลือกภาษาอื่น เลือกภาษาอื่น
การเปลี่ยนภาษา:

 1 เลือก L a ในเมนูการตั้งคา

 2 เลือกภาษา

กดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลทภาษาที่ตองการ

 3 กด MENU/OK
เมนูตางๆ จะปรากฏขึ้นเปนภาษาที่กําหนดไว

 การเปลี่ยนเวลาและวันที่ การเปลี่ยนเวลาและวันที่
การตั้งคานาฬกาของกลอง:

 1 เลือก F วันที่/เวลา ในเมนูการตั้งคา

 2 ตั้งคานาฬกา

กดตัวเลือกซายหรือขวาเพื่อไฮไลทรายการ (ป, เดือน, วัน, ชั่วโมง หรือนาที) และกดตัวเลือกขึ้น

หรือลงเพื่อเปลี่ยนการตั้งคา

 3 กด MENU/OK
ตั้งวันที่และเวลาเสร็จแลว
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การถายรูปพื้นฐานและการเลนการถายรูปพื้นฐานและการเลน
การถายรูปในโหมด การถายรูปในโหมด QQ (โหมดจดจําฉาก) (โหมดจดจําฉาก)

หัวขอนี้อธิบายวิธีถายรูปในโหมด QQ (โหมดจดจําฉากโหมดจดจําฉาก) กลองจะวิเคราะหองคประกอบ และปรับ
การตั้งคาใหเหมาะสมโดยอัตโนมัติ

 1 เปดกลอง

กดปุม ON/OFF เพื่อเปดกลอง สัญลักษณการถายรูป Q 

จะปรากฏ

 ไอคอน  ไอคอน gg

ไอคอนนี้แสดงวากลองจะคนหาใบหนาเพื่อเลือกฉากที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะใชพลังงาน

แบตเตอรี่มากกวา

 ไอคอนฉาก ไอคอนฉาก
กลองจะเลือกฉากตามสภาพการถายรูป และประเภทตัวแบบ (ฉากในวงเล็บจะถูกเลือกหากกลอง
ตรวจพบตัวแบบที่เคลื่อนไหว): d ภาพคน (a), c ภาพวิว (cc), d กลางคืน (cd), 
e โหมดมาโคร (ce), dd ถายภาพกลางคืน (ad), g ถายภาพยอนแสง (b), a ออโต 
(c)
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การถายรูปในโหมด Q (โหมดจดจําฉาก)

 2 จัดวางภาพในเฟรม
ใชปุมซูมเพื่อจัดวางภาพในเฟรมภายในจอแสดงผล

ซูมออก ซูมเขา

สัญลักษณซูม

 ถือกลอง ถือกลอง

ถือกลองใหมั่นคงทั้งสองมือ และจัดใหขอศอกแนบชิดขางลําตัว ถามือสั่น

หรือไมมั่นคงจะทําใหภาพสั่นไหวหรือพรามัวได

เพื่อไมใหภาพหลุดโฟกัสหรือมืดเกินไป (รับแสงไมเพียงพอ) โปรดอยาใหนิ้ว

มือและสิ่งอื่นๆ ปดบังแฟลชและกระจกปองกันที่ครอบเลนส
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การถายรูปในโหมด Q (โหมดจดจําฉาก)

 3 โฟกัส
กดปุมชัตเตอรครึ่งทางเพื่อโฟกัส

 R เลนสจะสงเสียงออกมาเมื่อกลองโฟกัส ซึ่งเปนอาการปกติ หากวัตถุ

มีแสงสวางนอย แฟลชเสริมภายนอกจะสวาง โปรดดู “C แสงหา 

AF”(P 101) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปดแฟลชเสริมภายนอก

ถากลองสามารถโฟกัสได จะสงเสียงเตือนสองครั้ง

ถากลองไมสามารถโฟกัส เฟรมการโฟกัสจะเปลี่ยนเปนสีแดง และ s จะปรากฏ เปลี่ยน

องคประกอบภาพหรือใชล็อคโฟกัส (P 43)

เสียงเตือน
สองครั้ง
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การถายรูปในโหมด Q (โหมดจดจําฉาก)

 4 ถายรูป
คอยๆ กดปุมชัตเตอรจนสุดเพื่อถายรูป

 R ถาตัวแบบมีแสงไมเพียงพอ แฟลชอาจทํางานเมื่อถายรูป สําหรับขอมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชแฟลชในสภาพแสงนอย โปรดดูที่ “N การใชแฟลช 

(แฟลชอัจฉริยะ)” (P 47)

 ปุมชัตเตอร ปุมชัตเตอร

ปุมชัตเตอรมีสองตําแหนง การกดปุมชัตเตอรครึ่งทางจะกําหนดโฟกัสและการรับแสง ในการถายรูปให

กดปุมชัตเตอรใหสุด

คลิก
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การดูภาพการดูภาพ

คุณสามารถดูภาพในจอภาพ LCD เมื่อถายรูปที่มีความสําคัญ ใหถายรูปทดสอบและดูผลลัพธกอน

 1 กดปุม a
ภาพลาสุดจะปรากฏ

 2 ดูภาพเพิ่มเติม
กดปุมตัวเลือกไปทางขวาเพ่ือดูภาพตามลําดับที่บันทึก หรือกด

ทางซายเพื่อดูภาพโดยสลับลําดับ

กดปุมชัตเตอรครึ่งทางเพื่อออกสูโหมดถายรูป
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โหมดถายรูปโหมดถายรูป

เลือกโหมดถายรูปตามฉากหรือประเภทของตัวแบบ

การเลือกโหมดถายรูปการเลือกโหมดถายรูป
 1 กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูถายรูป

 2 เลือก A โหมดถายรูป แลวกดปุมเลือกขวาเพื่อแสดงตัวเลือก

ของโหมดถายรูป
SET

เมนูถ่ายรูป

ออก

โหมดถ่ายรูป

 3 เลือกโหมดที่ตองการแลวกด MENU/OK Q

 4 กด DISP/BACK เพื่อออกไปยังโหมดถายรูป
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โหมดถายรูป

ตัวเลือกของโหมดถายรูปตัวเลือกของโหมดถายรูป
โหมดโหมด คําอธิบายคําอธิบาย

  QQ จดจําฉาก จดจําฉาก
กลองจะวิเคราะหการจัดองคประกอบภาพโดยอัตโนมัติ และเลือกฉากตามสภาพการถาย
รูป และประเภทตัวแบบ

  BB ออโต ออโต เลือกสําหรับการถายรูปนิ่งที่คมชัดและชัดเจน แนะนําใหใชโหมดนี้ในสถานการณสวนใหญ

  PP โปรแกรมAE โปรแกรมAE กลองตั้งคารูรับแสงอัตโนมัติ

  GG วิดัโอภาพถาย วิดัโอภาพถาย เลือกขณะสรางวิดีโอภาพถาย ซึ่งในภาพนิ่งจะมีภาพเคลื่อนไหวอยูบางสวน (P 29)

  gg กลองแอคชั่น กลองแอคชั่น บันทึกภาพประทับใจและวิดีโอการผจญภัยดวยภาพมุมกวาง (P 33)

  jj ถายซอนตอเนื่อง ถายซอนตอเนื่อง เลือกเมื่อถายรูปตัวแบบที่นิ่งภายใตแสงนอยหรือใชกลองซูมเขา (P 34)

  kk  HDRHDR
เลือกเมื่อถายรูปฉากที่มีความเปรียบตางสูง กลองจะถายรูปหลายรูปเปนชุดรูปถายและ
ผสมรูปที่ถายภาพเพ่ือเก็บรายละเอียดในการเนนและเงาของภาพ (P 35)

  CC แสงจริง &  แสงจริง & NN กลองจะถายรูปสองภาพ: ถายโดยไมใชแฟลชภาพหนึ่ง และใชแฟลชอีกภาพหนึ่ง

  77 ฉายแสงหลายครั้ง ฉายแสงหลายครั้ง สรางภาพถายที่รวมการรับแสงสองภาพ (P 36)

  hh ภาพคน ภาพคน เลือกสําหรับการถายรูปบุคคล

  MM ภาพวิว ภาพวิว เลือกสําหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน

  YY ฟลเตอรขั้นสูง ฟลเตอรขั้นสูง ถายรูปดวยเอฟเฟกตของฟลเตอร (P 38)

  rr พาโนรามา 360 พาโนรามา 360 หันกลองเพื่อบันทึกชุดรูปถายที่รวมเขาดวยกันเปนรูปแบบพาโนรามา (P 39)

  NN ภาพกีฬา ภาพกีฬา เลือกเมื่อถายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว

  OO กลางคืน กลางคืน เลือกโหมดนี้สําหรับภาพพลบคํ่าที่มีแสงนอยหรือกลางคืน

  HH กลางคืน(ฐาน) กลางคืน(ฐาน) เลือกโหมดนี้สําหรับการใชความเร็วชัตเตอรตํ่าเมื่อถายรูปกลางคืน

  QQ ตะวันตก ตะวันตก เลือกโหมดนี้เพื่อบันทึกภาพสีสดใสในชวงพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
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โหมดถายรูป

โหมดโหมด คําอธิบายคําอธิบาย

  RR หิมะ หิมะ
เลือกสําหรับการถายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึ่งจับภาพความสวางของฉากที่มาจากแสง
สะทอนของหิมะสีขาว

  ss ทะเล ทะเล เลือกสําหรับการถายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึ่งจับภาพความสวางของชายหาดกลางแดด

  FF ใตนํ้า ใตนํ้า เลือกสําหรับการถายรูปใตนํ้า

  ss ใตนํ้า(มาโคร) ใตนํ้า(มาโคร) เลือกสําหรับการถายรูปใตนํ้าระยะใกลของตัวแบบขนาดเล็ก

  UU ปารตี้ ปารตี้ ถายรูปแสงพื้นหลังในรมที่มีแสงนอย

  VV ดอกไม ดอกไม เลือกสําหรับการถายรูประยะใกลของดอกไมสีสด

  WW ตัวอักษร ตัวอักษร ถายรูปที่ชัดเจนของสิ่งพิมพที่เปนขอความหรือภาพวาด

 ■  G วิดัโอภาพถาย
สรางวิดีโอภาพถาย ซึ่งในภาพนิ่งจะมีภาพเคลื่อนไหวอยูบางสวน

 การบันทึกและแกไขวิดีโอภาพถาย การบันทึกและแกไขวิดีโอภาพถาย
  1 เลอืก G วดิโัอภาพถาย เปนโหมดถายภาพ  (P 27)

 Q คุณสามารถเลือก G โหมดวิดัโอภาพถาย โดยการกดตัวเลือกขวา 
กดตัวเลือกซายหรือขวาเพื่อเลือก G โหมดวิดัโอภาพถาย แลวกด 
MENU/OK

 Q เมื่อบันทึกวิดีโอภาพถายลงในหนวยความจําภายใน ขนาดเฟรมจะตั้งคา

ไวที่  f 640 × 480 (30 fps)

โหมดวิดัโอภาพถ่าย

640×480 30fps
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โหมดถายรูป

 2 กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเริ่มการบันทึก

 Q ไมจําเปนตองกดปุมชัตเตอรคางไวระหวางการบันทึก กลองจะทํา

การบันทึกนานสูงสุด 5 วินาที

  3 กดปุมชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

 Q การบันทึกจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 5 วินาที

 4 กด MENU/OK หากคุณตองการแกไขวิดีโอภาพถายในทันที

 R กด DISP/BACK คุณตองการแกไขวิดีโอภาพถายในภายหลัง  (P 32)

เริ�มการแก้ไขหรือไม่?

ใช้ "สร้างวิดัโอภาพถ ่าย"

ในเมนูเปิดเล่น

ใช ่ ไม่

  5 กดตัวเลือกขึ้น ลง ซาย หรือขวาเพื่อเลื่อนพื้นที่การเลือกไปยังสวนอื่นๆ 

ของภาพถายที่คุณตองการเห็นเปนภาพเคลื่อนไหว
ระบุองค์ประกอบภาพเคลื�อนไหว
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โหมดถายรูป

 6 กด MENU/OK เพื่อเลือกตําแหนงการเคลื่อนไหวในภาพ

 R ทําซํ้าขั้นตอนที่ 5-6 เพื่อเลือกพื้นที่การเลือกอื่นๆ
 R หากตองการยกเลิกพื้นที่ที่เลือกไว ใหวางพื้นที่การเลือกอีกอันไวเหนือพื้นที่การเลือกเดิม แลวกด 

MENU/OK

 การเลือกพื้นที่ การเลือกพื้นที่

คุณสามารถปรับพื้นที่การเลือกไดโดยกด W (ซูมออก) หรือ T (ซูมเขา)

• พื้นที่การเลือกขนาดใหญที่สุดคือขนาด 6 × 6

• หากพื้นที่การเลือกทับซอนกับพื้นที่ที่เลือกไวกอนหนาเมื่อกด MENU/OK 

เครื่องจะเลือกพื้นที่ทั้งหมดที่ครอบคลุมพื้นที่ที่เลือกไวกอนหนาและพื้นที่

ที่เลือกไวใหม

 7 หลงัจากกด DISP/BACK ใหกดตวัเลอืกขึน้หรือลงเพือ่เลอืก เริม่ 

จากนัน้กด MENU/OK เมือ่การประมวลผลเสร็จสมบรูณ บนัทกึสําเร็จ

แลว จะแสดงขึน้

 Q กลองอาจใชเวลาในการประมวลผลภาพ โปรดรอจนกวาจะประมวลผล
เสร็จสมบูรณ

 R เลือก ยกเลิก เพื่อกลับไปยังหนาจอแกไขพื้นที่การเลือก

 R เลือก สิ้นสุด เพื่อออกจากการแกไขวิดีโอภาพถาย และกลับไปยัง

โหมดถายภาพ

ยกเลิก

กำลังจัดเก็บ

รอสักครู่
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โหมดถายรูป

การแกไขวิดีโอภาพถายในภายหลังการแกไขวิดีโอภาพถายในภายหลัง
คุณสามารถแกไขวิดีโอภาพถายสําหรับภาพยนตรที่บันทึกมาในโหมดถายภาพ G วิดัโอภาพถาย

 1 กดปุม a จากนั้นกดตัวเลือกซายหรือขวาเพื่อแสดงภาพยนตร 
(ภาพยนตรที่ยังไมผานการแกไขซึ่งบันทึกมาในโหมดถายภาพ 

G วิดัโอภาพถาย) ที่คุณตองการแกไข

 R ไอคอน u แสดงขึ้นสําหรับภาพยนตรที่บันทึกมาในโหมดถายภาพ 

G วิดัโอภาพถาย ที่ยังไมผานการแกไข

เล่น

 2 กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูการเลน และกดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือก สรางวิดัโอภาพถาย

 3 กด MENU/OK เพื่อแสดงหนาจอการแกไขวิดีโอภาพถาย

 4 ทําขั้นตอนที่ 5-7 ใน “การบันทึกและแกไขวิดีโอภาพถาย” เพื่อแกไขวิดีโอภาพถาย (P 30)
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โหมดถายรูป

 ■ g กลองแอคชั่น
บันทึกภาพประทับใจและวิดีโอการผจญภัยดวยภาพมุมกวาง เลือกโหมดนี้สําหรับการถายภาพ
โดยใหกลองอยูติดกับตัวผูถายภาพ กดปุม t เพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึกวิดีโอ

 Q หามใชโหมดนี้ภายใตสถานการณที่กลองจะไดรับแรงสั่นสะเทือนอยางรุนแรง เชน การวางกลองไวบน

จักรยานโดยตรง

 R ในโหมดกลองแอคชั่น เลนสของ XP130 จะเปลี่ยนเปนแบบที่มีความยาวโฟกัสคงที่ 18 มม. (เทียบเทา

รูปแบบ 35 มม.) และจอ LCD จะปดโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มถายภาพยนตร

 R ในขณะที่บันทึกวิดีโอ หนาจอ LCD จะดับลงและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายภาพจะกะพริบ ไฟสัญญาณ

ตั้งเวลาถายกะพริบอาจมีผลตอวิดีโอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฉากที่ถาย

 R เมื่อบันทึกวิดีโอ ขนาดของเฟรมจะตั้งคาไวที่ i 1920 × 1080 (60 เฟรมตอวินาที), i 1920 × 1080 

(30 เฟรมตอวินาที), h 1280 × 720 (60 เฟรมตอวินาที) หรือ f 640 × 480 (30 เฟรมตอวินาที)
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โหมดถายรูป

 ■ j ถายซอนตอเนื่อง
ในแตละครั้งที่กดปุมชัตเตอร กลองจะถายรูปสี่ภาพแลวรวมภาพเหลานั้นเขา
ดวยกันเปนรูปถายหนึ่งรูป ใชเพื่อลดสัญญาณรบกวนและภาพเบลอเม่ือถาย
รูปตัวแบบที่มีความสวางนอยหรือตัวแบบนิ่งที่อัตราสวนการซูมสูง

 R ไมสามารถทําการรวมรูปถายเดี่ยวกับฉากบางฉากหรือถาตัวแบบหรือเคลื่อน

ยายกลองระหวางที่ถายรูป โปรดอยาเคลื่อนยายกลองจนกวาจะถายรูปเสร็จ

 ถายซอนตอเนื่อง ถายซอนตอเนื่อง

 Q พยายามใหกลองถายรูปนิ่งที่สุดขณะถายรูป

 Q กลองอาจสรางคารูรับแสงนอยกวาสี่คาในบางสถานการณ
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โหมดถายรูป

 ■ k HDR
ในแตละครั้งที่กดปุมชัตเตอร กลองจะถายรูปเปนชุด โดยมีคารูรับแสงแตละครั้งตางกัน ภาพเหลานี้
จะรวมกันเปนภาพเดียว เพื่อรักษารายละเอียดที่เนนและเงาของภาพ เลือกฉากที่มีความเปรียบ
ตางสูง

 R ไมสามารถทําการรวมรูปถายเดี่ยวกับฉากบางฉากหรือถาตัวแบบหรือเคลื่อนยายกลองระหวางที่ถายรูป 

โปรดอยาเคลื่อนยายกลองจนกวาจะถายรูปเสร็จ

 เนนชวงไดนามิค เนนชวงไดนามิค

 Q พยายามใหกลองถายรูปนิ่งที่สุดขณะถายรูป
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โหมดถายรูป

 ■ 7 ฉายแสงหลายครั้ง
สรางภาพถายที่รวมการรับแสงสองภาพ

y+

 1 เลือก 7 ฉายแสงหลายครั้ง สําหรับโหมดการถายภาพ

 2 ถายรูปที่หนึ่ง

 3 กด MENU/OK
ภาพที่ถายครั้งแรกจะแสดงซอนทับบนมุมมองภาพผานเลนส และคุณ

สามารถถายภาพครั้งที่สองไดทันที

 R การกลับไปยังขั้นตอนที่ 2 แลวถายรูปแรกใหม ใหกดปุมตัวเลือกซาย การ

บันทึกรูปแรกแลวออกโดยไมสรางภาพชุดการรับแสง ใหกด DISP/BACK

 4 ถายรูปที่สอง โดยใชเฟรมแรกเปนแนวทาง
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โหมดถายรูป

 5 กด MENU/OK เพื่อฉายแสงหลายครั้ง หรือกดตัวเลือกซายแลวกลับไป
ยังขั้นตอนที่ 4 แลวถายรูปที่สองอีกครั้ง
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โหมดถายรูป

 ■ Y ฟลเตอรขั้นสูง
ถายรูปดวยเอฟเฟกตของฟลเตอร

 1 เลือก Y ฟลเตอรขั้นสูง สําหรับโหมดถายรูป (P 27)

 2 เลือกเอฟเฟกตของฟลเตอรและกด MENU/OK

ฟลเตอรฟลเตอร คําอธิบายคําอธิบาย

  GG แบบกลองทอย แบบกลองทอย เลือกสําหรับเอฟเฟกตกลองทอยแบบยอนยุค
  HH เหมือนแบบจําลอง เหมือนแบบจําลอง*1 ภาพดานบนและดานลางจะเบลอสําหรับเอฟเฟกตภาพดิโอรามา

  II เนนสีสัน เนนสีสัน ทําใหภาพมีคอนทราสตสูงโดยใชสีที่สดใส

  JJ ภาพโทนสวาง ภาพโทนสวาง สรางภาพที่สวาง คอนทราสตตํ่า

  ZZ โลวคีย โลวคีย สรางโทนมืดอยางสมํ่าเสมอและเนนไฮไลทพื้นที่สวนนอย
  KK ไดนามิคโทน ไดนามิคโทน*1 โทนสีแบบไดนามิคใชสําหรับถายเอฟเฟกตแฟนตาซี
  ff ฟชอาย ฟชอาย ทําใหเกิดเอฟเฟกตบิดเบือนแบบฟชอาย

  XX ซอฟตโฟกัส ซอฟตโฟกัส*1 สรางภาพที่ดูนุมนวลทั่วทั้งภาพ

  LL ครอสสกรีน ครอสสกรีน*1 สรางรูปแบบดาวโดยจะมีเสนแผออกจากวัตถุที่มีแสง

  yy สเก็ตช สเก็ตช รางเคาโครงภาพและสรางภาพวาดดวยดินสอ

  uu สีบนพื้นขาวดํา(แดง) สีบนพื้นขาวดํา(แดง)

พื้นที่ของภาพที่เปนสีที่เลือกจะมีการบันทึกเปนสีนั้น แตพื้นที่อื่นของภาพจะถูกบันทึก
เปนสีขาวดํา

  vv สีบนพื้นขาวดํา(สม) สีบนพื้นขาวดํา(สม)
  ww สีบนพื้นขาวดํา(เหลือง) สีบนพื้นขาวดํา(เหลือง)
  xx สีบนพื้นขาวดํา(เขียว) สีบนพื้นขาวดํา(เขียว)
  yy สีบนพื้นขาวดํา(นํ้าเงิน) สีบนพื้นขาวดํา(นํ้าเงิน)
  zz สีบนพื้นขาวดํา(มวง) สีบนพื้นขาวดํา(มวง)

*1 ไมสามารถใชงานไดเมื่อถายภาพยนตร

 R ในบางกรณี ภาพอาจมีรอยจุดหรือมีความแตกตางในความสวางและระดับของสี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
ตั้งคาตัวแบบและกลอง
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โหมดถายรูป

 ■ r พาโนรามา 360
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อถายรูปที่จะรวมกันอัตโนมัติเปนรูปแบบ
พาโนรามา กลองจะซูมภาพในระยะไกลมากและจะหยุดอยูที่มุมที่กวางที่สุด
จนกวาการถายรูปจะเสร็จสิ้น

 1 การเลือกมุมที่คุณสามารถหมุนกลองขณะถายรูป ใหกดตัวเลือกลง

กดปุมเลือกขึ้นเพื่อเลือกเฟรม กดปุมเลือกซายหรือขวาเพื่อเลือกมุมและกด MENU/OK

 2 กดตัวเลือกขวาเพื่อดูตัวเลือกสําหรับทิศทางในการหันกลอง กดปุมเลือกขึ้นเพื่อเลือกเฟรม

กดปุมเลือกซายหรือขวาเพื่อเลือกทิศทางในการหันกลองและกด MENU/OK

 3 กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเริ่มตนบันทึก ไมจําเปนตองกดปุมชัตเตอรคางไวขณะทําการบันทึก

 4 หันกลองไปตามทิศทางที่แสดงโดยลูกศร การถายรูปจะหยุดโดย

อัตโนมัติเมื่อแถบแสดงสถานะการทํางานเต็มและถายรูปพาโนรามา

สมบูรณ

 R การถายรูปจะหยุดลงหากกดปุมชัตเตอรลงจนสุดระหวางที่กําลังถายรูป 
ไมสามารถบันทึกภาพพาโนรามาไดหากกดปุมชัตเตอรกอนหันกลองครบ 
120 °

120

แถบแสดงสถานะ
การทํางาน
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โหมดถายรูป

 Q ภาพพาโนรามาเกิดจากภาพหลายภาพ อาจมีบางกรณีที่กลองบันทึกมุมที่มากกวาหรือนอยกวาตามที่

เลือกไวหรือไมสามารถเชื่อมตอภาพใหเขากันอยางสมบูรณ สวนสุดทายของพาโนรามาอาจไมถูกบันทึก

หากหยุดถายรูปกอนภาพพาโนรามาจะสมบูรณ

 Q การถายรูปอาจหยุดชะงักหากหันกลองเร็วหรือชาเกินไป การถายรูปจะถูกยกเลิกหากหันกลองไปยังทิศทาง

อื่นที่ไมใชทิศทางที่แสดงไว
 Q อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการเมื่อถายกับตัวแบบที่เคลื่อนไหว ตัวแบบที่อยูใกลกลอง ตัวแบบที่ไม

แตกตางกันมาก เชน ทองฟาหรือทุงหญา ตัวแบบที่มีการเคลื่อนไหวตอเนื่อง เชน คลื่นและนํ้าตก หรือ

ตัวแบบที่มีการเปลี่ยนแสงอยางเห็นไดชัด ภาพพาโนรามาอาจเบลอถาตัวแบบอยูในที่มีแสงนอย

 หรือผลลัพธที่ดีที่สุด หรือผลลัพธที่ดีที่สุด

สําหรับผลลัพธที่ดีที่สุด ใหเลื่อนกลองในวงแคบดวยความเร็วคงที่ พยายามใหกลองอยูในแนวระนาบและ

ระมัดระวังใหหันไปในทิศทางเดียวกันกับที่แสดงไวในคําแนะนํา หากผลลัพธไมเปนไปตามที่คาดหวัง

ใหลอกหันกลองใหมโดยความเร็วที่ตางจากเดิม
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bb ตั้งคาตรวจจับใบหนา/ตา ตั้งคาตรวจจับใบหนา/ตา

ฟงกชั่นการตรวจจับใบหนาอัจฉริยะชวยใหกลองสามารถตรวจจับใบหนาบุคคลและปรับโฟกัสและ
คาแสงเพื่อใหใบหนาในภาพที่ถายมีความเดนชัดออกจากพื้นหลัง นอกจากนี้ ทานยังสามารถเลือก
วาจะใชการตั้งคาตรวจจับดวงตาหรือไม เพื่อใหกลองสามารถตรวจจับและโฟกัสที่ดวงตา ฟงกชั่
นการตรวจจับใบหนาอัจฉริยะเหมาะกับการถายภาพท่ีกลองอาจมีแนวโนมที่จะหลุดโฟกัสไปที่พื้น

หลัง เชน การถายภาพหมูโดยที่วัตถุตนแบบยืนเรียงกันแบบหนากระดาน

กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูการถายภาพ และเลือก b ตั้งคา

ตรวจจับใบหนา/ตา (P78, 82)

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

HH  หนาเปด/ตาปดหนาเปด/ตาปด ระบบตรวจหาใบหนาอัจฉริยะเทานั้น

II  หนาเปด/ตา ออโตหนาเปด/ตา ออโต กลองจะเลือกอัตโนมัติวาจะโฟกัสดวงตาใดเมื่อตรวจพบใบหนา

JJ  หนาเปด/หนาเปด/
เนนตาขวาเนนตาขวา กลองโฟกัสที่ตาขวาของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใชระบบตรวจหาใบหนาอัจฉริยะ

KK  หนาเปด/หนาเปด/
เนนตาซายเนนตาซาย กลองโฟกัสที่ตาซายของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใชระบบตรวจหาใบหนาอัจฉริยะ

หนาปด/ตาปดหนาปด/ตาปด ปดระบบตรวจหาใบหนาอัจฉริยะและเนนดวงตา



bb ตั้งคาตรวจจับใบหนา/ตา
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 Q ในบางโหมด กลองอาจตั้งคารูรับแสงสําหรับทั้งเฟรม แทนที่จะเปนบุคคล ถาตัวแบบเคลื่อนไหวในขณะที่

กดปุมชัตเตอร ใบหนาอาจไมอยูในตําแหนงที่มีการระบุดวยกรอบสีเขียวเมื่อถายรูป

 Q ถากลองไมสามารถตรวจหาดวงตาของตัวแบบไดเพราะถูกบดบังโดยเสนผม แวนตา หรือวัตถุอื่น กลองจะ

โฟกัสใบหนาแทน
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การล็อคโฟกัสการล็อคโฟกัส

หากตองการจัดองคประกอบภาพถายที่มีตัวแบบที่ไมไดอยูกึ่งกลาง:

 1 โฟกัส: วางตําแหนงตัวแบบในเฟรมโฟกัส (U) และกดปุม
ชัตเตอรครึ่งหนึ่งเพื่อล็อคโฟกัสและรูรับแสง โฟกัสและรูรับแสง

จะยังคงล็อคไวในขณะที่กดปุมชัตเตอรครึ่งหนึ่ง (การล็อค AF/AE)

 2 จัดองคประกอบภาพใหม: กดปุมคางไวครึ่งหนึ่ง

 3 ถายรูป: กดปุมลงจนสุด
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การล็อคโฟกัส

 โฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสอัตโนมัติ

แมวากลองจะเพิ่มระบบการโฟกัสอัตโนมัติที่มีความแมนยําสูง แตอาจไมสามารถโฟกัสตัวแบบที่ระบุไว

ดานลางนี้ ถากลองไมสามารถโฟกัสได ใหโฟกัสที่ตัวแบบอื่นที่อยูในระยะหางเทากัน และใชการล็อคโฟกัส

เพื่อจัดองคประกอบภาพใหม

• ตัวแบบที่มีเงาสะทอนมาก เชน กระจกหรือรถยนต

• ตัวแบบที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว
• ตัวแบบที่ถายผานหนาตางหรือวัตถุสะทอนอื่นๆ
• ตัวแบบสีเขมและตัวแบบที่ดูดซับแสง แทนที่จะ
สะทอนแสงไฟ เชน ผมหรือขนสัตว

• ตัวแบบที่ไมมีรูปราง เชน ควันหรือเปลวไฟ

• ตัวแบบที่มีความแตกตางกับพื้นหลังเพียงเล็ก
นอย (ตัวอยางเชน ตัวแบบที่สวมเสื้อผาสีเดียวกับ

พื้นหลัง)

• ตัวแบบที่อยูดานหนาหรือดานหลังวัตถุที่มีความ
เปรียบตางสูง ซึ่งอยูในเฟรมโฟกัสเชนกัน (ตัวอยาง

เชน ตัวแบบที่ถายรูปกับฉากหลังขององคประกอบ

ที่มีคอนทราสตสูง)
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dd การชดเชยแสง การชดเชยแสง

หากตองการปรับการชดเชยแสงเมื่อถายรูปตัวแบบที่สวางมาก มืด
มาก หรือมีความเปรียบตางสูง ใหกดปุมเลือกขึ้น (d) กดปุมเลือก
ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคาการชดเชยแสง แลวกด MENU/OK

เลือกคาบวก (+) เพื่อเพิ่ม
การเปดรับแสง

เลือกคาลบ (–) เพื่อลดการเปด
รับแสง

 R ไอคอน d และสัญลักษณของรูรับแสงจะปรากฏเปนการตั้งคาที่นอกเหนือจาก ±0 การชดเชยแสง
จะไมสามารถรีเซ็ตไดเมื่อปดกลอง หากตองการคืนคาการควบคุมรูรับแสงปกติ ใหเลือกคา ±0

 R ปดแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

 R การชดเชยแสงสามารถใชไดตอเมื่อเลือก P (โปรแกรม AE) สําหรับโหมดถายรูป
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FF โหมดมาโคร (ถายรูประยะใกล) โหมดมาโคร (ถายรูประยะใกล)

สําหรับการถายรูประยะใกล ใหกดปุมเลือกซาย (F) และเลือก F 
เมื่ออยูในโหมดถายรูประยะใกล กลองจะโฟกัสที่ตัวแบบที่อยูใกล
กึ่งกลางของเฟรม ใชปุมซูมเพื่อวางองคประกอบของภาพ (P 23)

หากตองการออกจากโหมดมาโคร ใหกดปุมเลือกซาย (F) และ

เลือก H

 R แนะนําใหใชขาต้ังกลองเพ่ือปองกันภาพเบลอท่ีเกิดจากการส่ันสะเทือน

ของกลอง

OFF

OFF
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NN การใชแฟลช (แฟลชอัจฉริยะ) การใชแฟลช (แฟลชอัจฉริยะ)

เมื่อใชแฟลช ระบบแฟลชอัจฉริยะของกลองจะวินิจฉัยฉากในทันทีตามปจจัยตางๆ เชน ความสวาง
ของตัวแบบ ตําแหนงในเฟรม และระยะหางจากกลอง มีการปรับการยิงแฟลชและความไวแสงเพ่ือให
สามารถยิงแฟลชไปที่ตัวแบบหลักไดอยางถูกตอง พรอมกับคํานึงถึงผลกระทบตางๆ ของไฟพื้นหลัง
โดยรอบ แมวาจะอยูในฉากในรมที่มีแสงริบหรี่ ใชแฟลชเมื่อมีแสงนอย ตัวอยางเชน เมื่อถายรูปกลาง

คืนหรือในรมที่มีแสงนอย

กดปุมเลือกขวา (N) และเลือกจากโหมดแฟลชตอไปนี้:

P

ออโต้แฟลช

ใช้แฟลชตาม
สภาพแสงที�ถ่าย

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

AUTOAUTO//KK

(ออโตแฟลช)(ออโตแฟลช)
ยิงแฟลชเมื่อจําเปน แนะนําใหใชในสถานการณสวนใหญ

NN//LL
(ใชแฟลช)(ใชแฟลช)

ยิงแฟลชเมื่อถายรูป ใชสําหรับตัวแบบที่มีไฟดานหลังหรือสําหรับการใชสีธรรมชาติเมื่อถายรูป

ในไฟสวาง

PP

(ไมใชแฟลช)(ไมใชแฟลช)
ไมยิงแฟลชแมตัวแบบจะอยูในที่แสงนอย แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

OO//MM
(สโลว์ซิงค)(สโลว์ซิงค)

ถายทั้งตัวแบบหลักและพื้นหลังที่อยูในบริเวณแสงนอย (โปรดทราบวาฉากที่มีความสวางมาก
อาจไดรับแสงมากเกินไป) 
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N การใชแฟลช (แฟลชอัจฉริยะ)

 R ถาจะยิงแฟลช กลองจะแสดง p เมื่อกดปุมชัตเตอรครึ่งหนึ่ง (หากไอคอนกะพริบสีเหลือง แสดงวากําลัง

ชารจแฟลช ใหรอชารจเสร็จสมบูรณกอนแลวจึงถายรูป) เมื่อใชความเร็วชัตเตอรตํ่า k จะปรากฏใน

จอแสดงผลเพื่อเตือนวาภาพอาจเบลอ ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง
 R อาจมีการยิงแฟลชหลายครั้งในภาพเดียว โปรดอยาเคลื่อนยายกลองจนกวาจะถายรูปเสร็จ

 R แฟลชอาจทําใหภาพชัดแคตรงกลาง

 ลบตาแดง ลบตาแดง

เมื่อเปดระบบตรวจหาใบหนา (P 41) และลบตาแดง (P 90) จะสามารถใชงานลบ

ตาแดงไดในโหมดออโต (K; แกตาแดง) เปดแฟลช (L; ใชแฟลช) และสโลวซิงค (M; 

ตาแดง&สโลว) การลบตาแดงจะใชเพื่อลด “ตาแดง” ที่เกิดจากการสะทอนของแฟลชกับ
จอประสาทตาเรตินาของตัวแบบที่เปนบุคคลตามภาพที่แสดงดานขวา
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hh การใชระบบตั้งเวลาถายรูปเอง การใชระบบตั้งเวลาถายรูปเอง

หากตองการใชระบบตั้งเวลาถายรูปเอง ใหกดปุมเลือกลง (h) และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

OFF

OFF

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

 T (ปด) ปดระบบตั้งเวลาถายรูปเอง

 S (10 วิ)
ชัตเตอรจะถูกปลอยเปนเวลาประมาณสิบวินาทีหลังจากกดปุมชัตเตอร ใชสําหรับการถายรูป
บุคคลของตนเอง ไฟของระบบตั้งเวลาถายรูปเองที่ดานหนาของกลองจะกะพริบในขณะที่ระบบ
ตั้งเวลานับถอยหลัง

 R (2 วิ)
ชัตเตอรจะถูกปลอยเปนเวลาประมาณสองวินาทีหลังจากกดปุมชัตเตอร ใชเพื่อลดการเบลอ
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกลองเมื่อกดปุมปลอยชัตเตอร ไฟของระบบตั้งเวลาถายรูปเอง
จะกะพริบเมื่อระบบตั้งเวลาถายรูปนับถอยหลัง

 g (ตั้งเวลากลุม)

กลองจะเริ่มตั้งเวลาเมื่อกลองตรวจพบตัวแบบบุคคลตามจํานวนที่เลือก กดตัวเลือกขึ้นเพื่อเลือก

จํานวนของตัวแบบ
 R หากตองการหยุดการตั้งเวลากอนจะถายภาพ ใหกด DISP/BACK

 e (ถายภาพเปนชวง/
ภาพยนตรถายชา)

ถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่กําหนด
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การถายภาพเปนชวง (ภาพยนตรถายชา)การถายภาพเปนชวง (ภาพยนตรถายชา)
คุณสามารถถายภาพเปนชวงโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาท่ีกําหนดได
สามารถบันทึกไดเฉพาะภาพน่ิง หรือบันทึกภาพยนตรถายชาและภาพน่ิงพรอมๆ กัน

1 กด J (F) และจากนั้นเลือก eถายภาพเปนชวง

2 กด MENU/OK เพื่อแสดงหนาจอการตั้งคา

3 ตั้งคาชวงเวลาและระยะเวลา

เลือกรายการที่ตองการโดยการกด g หรือ h และจากนั้นตั้งคาเวลาโดยการกด e หรือ f
ตั้งคา

ภาพ

ชวงเวลา ระยะเวลา

30 วิ
60 วิ

15 วิ 5 MIN

5 วิ
10 วิ

ยกเลิกตั้ง

ชวงเวลา: ตั้งคาชวงเวลา

ระยะเวลา: ตั้งคาระยะเวลาท่ีตองการใหหยุดถายภาพ

4 กด MENU/OK เพื่อแสดงหนาจอการตั้งคาถัดไป
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5 ตั้งคาโหมดบันทึก
เลือกโหมดบันทึก โดยการกด e หรือ f

1440 60 144s

นิ่ง: บันทึกเฉพาะภาพน่ิง

นิ่ง+ภาพยนตรถายชา: นอกจากภาพน่ิงแลว เครื่องจะบันทึกภาพยนตรถายชา (P 52) ดวย

 R ขนาดของเฟรมและอัตราเฟรมสําหรับภาพยนตถายชาจะกําหนดโดยโหมดภาพยนตรถายชา 

(P 85) ในโหมดถายภาพ

 R หากการดหนวยความจําเหลือพื้นที่ไมเพียงพอ ระยะเวลาท่ีสามารถบันทึกภาพยนตรไดจะแสดงขึ้น

เปนสีแดง (เหลือระยะเวลาไมถึง 1 วินาที) หรือสีเหลือง (เหลือระยะเวลาไมถึง 6 วินาที) ตรวจสอบ

พื้นที่วางในการดหนวยความจํา

6 กด MENU/OK
เสร็จสิ้นการตั้งคาถายภาพเปนชวง
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7 โฟกัสและถาย
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเริ่มการถายภาพเปนชวง ภาพจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติตามชวงเวลา
ที่กําหนด และเสร็จสิ้นการถายภาพเปนชวงเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาในการถายภาพท่ีตั้งคาไว

 ภาพยนตรถายชา ภาพยนตรถายชา

ภาพยนตรถายชาเปนภาพนิ่งที่ถายเปนชุดตามชวงเวลาที่กําหนดดวยกลองที่มีความยาวโฟกัสคงที่ และ

เลนตอเนื่องเหมือนกับภาพยนตร ทานสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตรถายชา ประหนึ่งวากําลังรับชมสิ่งที่

เคลื่อนที่อยางชาๆ เชน การเติบโตของพืช และการเคลื่อนที่ของกอนเมฆ ดําเนินไปอยางรวดเร็ว

 R หากคุณกดปุมชัตเตอรกอนถึงเวลาสิ้นสุด กลองจะหยุดการถายภาพเปนชวง
 R หนาจอ LCD จะปดและไฟของระบบตั้งเวลาถายรูปเองจะกะพริบระหวางการถายตามชวงเวลาที่กําหนด

การถายแบบเปนชวง หนาจอ LCD จะสวางเปนเวลาสามวินาที กอนที่จะเริ่มถายภาพ

 R กลองจะแสดงเฉพาะภาพแรกเทานั้น เมื่อแสดงภาพที่ถายในโหมดการถายภาพเปนชวง (P 55)
 R ขอแนะนําใหใชขาตั้งสําหรับการถายภาพเปนชวง

 R ไมสามารถบันทึกภาพยนตรถายชา ดวยการกดปุม t (บันทึกภาพยนตร) กดปุมถายภาพเพ่ือทําการ
บันทึก
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 Q ไมสามารถใชการซูมไดระหวางที่ถายภาพเปนชวง

 Q ภาพยนตรถายชาอาจดูคลายๆ การนําภาพนิ่งมาเรียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาโหมดภาพยนตรถายชา 

และจํานวนเฟรมที่ถายมา
 Q ชวงเวลาอาจไมตรงกับชวงเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฉากและการตั้งคากลองถายรูป

 Q การถายภาพเปนชวงอาจหยุดลงกะทันหันหากแบตเตอรี่หมด ควรตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลืออยู

 Q การถายภาพเปนชวงอาจหยุดลงกะทันหันหากพื้นที่ในการดหนวยความจําไมเพียงพอ ควรตรวจสอบพื้นที่

วางในการดหนวยความจํา

 Q อาจไมสามารถใชการตั้งคาบางอยางหรืออาจไมสามารถทําการถายภาพเปนชวงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

การตั้งคาหรือสถานะในการถายภาพ
 Q คุณจะสามารถใชไดเฉพาะปุม ON/OFF, ปุม a, ปุม DISP/BACK และปุมชัตเตอรระหวางการถายตาม

ชวงเวลาที่กําหนด
 Q ไมสามารถใชโหมดถายภาพตอเนื่องไดในการถายตามชวงเวลาที่กําหนด

 Q เมื่อตั้งคาออโตโฟกัส (P83) เปนติดตามสัญญาณ หากทานเลือกถายภาพเปนชวง ออโตโฟกัส

จะเปลี่ยนเปนจุดกลางโดยอัตโนมัติ
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ปุมโหมดถายภาพตอเนื่องเปนชุดปุมโหมดถายภาพตอเนื่องเปนชุด

กดปุมโหมดถายภาพตอเนื่องเปนชุดเพื่อสลับระหวางโหมดการถาย
ภาพเดี่ยวและการถายภาพตอเนื่องเปนชุดโดยใชตัวเลือกดําเนินการ
ตอในเมนูการถายรูป (P 82)

 R เมื่อเลือกโหมดถายภาพตอเนื่องเปนชุด กลองจะแสดงไอคอนสําหรับโหมดที่

เลือก ไมมีไอคอนแสดงในโหมดเฟรมเดียว
P
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 ตัวเลือกของการเลน ตัวเลือกของการเลน

ในการดูภาพลาสุดบนจอ LCD ใหกดปุม a

100-0001100-0001

กดปุมตัวเลือกไปทางขวาเพ่ือดูภาพตามลําดับที่บันทึก หรือกดทางซายเพื่อดูภาพโดยสลับลําดับ

กดปุมตัวเลือกคางไวเพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ตองการอยางรวดเร็ว

 R ภาพที่ถายดวยกลองอื่นจะแสดงเปนไอคอน m (“ภาพของขวัญ”) ระหวางการเลน

ถายภาพตอเนื่องถายภาพตอเนื่อง
ในกรณีที่ถายรูปในโหมดถายรูปตอเนื่อง จะแสดงเฉพาะภาพแรกของแตละชุดเทานั้น กดปุมตัวเลือก

ลงเพื่อดูภาพอื่นในที่อยูในชุด

 R ภาพที่ถายดวยโหมดถายภาพตอเนื่อง ชื่อไฟลนั้นจะเริ่มตนดวย “S” (เชน S0010001.JPG)

II โปรดปราน: การใหคะแนนภาพ โปรดปราน: การใหคะแนนภาพ
ในการใหคะแนนภาพท่ีแสดงอยูในการเลนแบบเต็มเฟรม ใหกด DISP/BACK และกดปุมตัวเลือกขึ้น
และลงเพื่อเลือกจากศูนยถึงหาดาว
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ตัวเลือกของการเลน

ซูมการเลนซูมการเลน
กดปุม T เพื่อซูมเขาในภาพที่แสดงในการเลนแบบเฟรมเดียว หรือกด W เพื่อซูมออก เมื่อซูมเขา
ในภาพ คุณสามารถใชปุมตัวเลือกเพื่อดูสวนตางๆ ของภาพที่ไมปรากฏในจอ

หนาตางการนําทางจะแสดง
สวนของภาพที่แสดงในจอ LCD 
อยูในขณะนั้น

สัญลักษณซูม

กด DISP/BACK เพื่อออกจากการซูม

 R อัตราสวนการซูมสูงสุดจะแตกตางกันไปตามขนาดภาพ การซูมขณะเลนจะใชไมไดสําหรับภาพที่ตัด

บางสวน หรือเปลี่ยนขนาดและบันทึกในขนาด a หรือเล็กกวา
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ตัวเลือกของการเลน

การเลนแบบหลายเฟรมการเลนแบบหลายเฟรม
การกด W เมื่อภาพปรากฏแบบเต็มเฟรมในจอ LCD จะแสดงภาพปจจุบันพรอมภาพกอนหนาและ
ภาพถัดไปในพื้นหลัง กด W เพื่อเพิ่มจํานวนภาพท่ีแสดงเปนสอง เกา หรือหนึ่งรอย กด T เพื่อดูภาพ
จํานวนนอยลง

100-0001100-0001

เมื่อมีภาพแสดงอยางนอยสองภาพ ใหใชปุมตัวเลือกเพื่อเนนภาพและกด MENU/OK เพื่อดูภาพที่

เลือกไวแบบเต็มเฟรม ในการแสดงเกาเฟรมและหนึ่งรอยเฟรม ใหใชปุมตัวเลือกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
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AA การลบภาพ การลบภาพ

ในการลบภาพแตละภาพ ภาพที่เลือกไวหลายภาพ หรือภาพ
ทั้งหมด ใหกดปุมตัวเลือกขึ้น (b) และเลือกจากตัวเลือกดานลาง 
โปรดทราบวา ภาพที่ถูกลบจะไมสามารถเรียกคืนได
คัดลอกภาพสําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเก็บ
ขอมูลอื่นๆ กอนที่จะดําเนินการตอ

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

ทีละภาพทีละภาพ
กดปุมตัวเลือกไปทางซายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด MENU/OK เพื่อลบภาพปจจุบัน 
(ขอความยืนยันจะไมปรากฏ)

ภาพที่เลือกภาพที่เลือก
เนนภาพและกด MENU/OK เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก (ภาพที่มีการปองกันหรืออยูในคําสั่งซื้อ
จะแสดง u) เมื่อการทํางานเสร็จสมบูรณ ใหกด DISP/BACK เพื่อแสดงขอความยืนยัน จากนั้น
เนน ตกลง และกด MENU/OK เพื่อลบภาพที่เลือกไว

ทุกภาพทุกภาพ

ขอความยืนยันจะปรากฏ เลือก ตกลง แลวกด MENU/OK เพื่อลบภาพที่ไมไดปองกันทั้งหมด 
(หากใสการดหนวยความจํา จะสงผลเฉพาะภาพในการดหนวยความจําเทานั้น; สวนภาพในหนวย
ความจําภายในจะถูกลบออกเฉพาะเมื่อไมไดใสการดหนวยความจําเทานั้น) การกด DISP/BACK 

จะยกเลิกการลบ โปรดทราบวาภาพที่ลบไปกอนหนาที่จะกดปุมนั้นจะไมสามารถเรียกคืนได

 R ภาพที่มีการปองกันจะไมสามารถลบได ยกเลิกการปองกันจากภาพที่ตองการลบ (P 90)

 R คุณสามารถลบภาพโดยใช A ลบภาพ จากเมนูเลน
 R ถาขอความปรากฏเพื่อแจงวาภาพที่เลือกเปนสวนหนึ่งของคําสั่งพิมพ DPOF ใหกด MENU/OK เพื่อลบ

ภาพ

ลบภาพ

ยกเลิกตั 1งค่า

ทลีะภาพ
ภาพที�เลือก

ทกุภาพ
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bb คนหาภาพถาย คนหาภาพถาย

คนหาภาพ

 1 เลือก b คนหาภาพถาย ในเมนูเลน (P 88) เลือกเกณฑคนหาหนึ่งขอจากรายการตอไปนี้ 
แลวกด MENU/OK:
• ตามวันที่: คนหาตามวันที่

• จากใบหนา: คนหาภาพท้ังหมดที่มีใบหนา

• ตาม I โปรดปราน: คนหาตามการใหคะแนน

• ตามฉาก: หาภาพทั้งหมดตรงกับฉากที่เลือกไว

• ตามชนิดขอมูล: คนหาภาพน่ิงหรือภาพยนตรทั้งหมด

 2 เลือกเงื่อนไขการคนหา แสดงเฉพาะภาพท่ีตรงตามเงื่อนไขการคนหาเทานั้น หากตองการลบหรือ

ปองกันภาพที่เลือกหรือดูผลการคนหาในสไลดโชว ใหกด MENU/OK และเลือก A ลบภาพ 

(P 58), D ปองกันการลบ (P 90) หรือ I สไลดโชว (P 89)
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kk ชวยคนหาสมุดภาพ ชวยคนหาสมุดภาพ

สรางสมุดภาพจากภาพท่ีคุณชอบ

การสรางสมุดภาพการสรางสมุดภาพ
 1 เลือก สมุดใหม สําหรับ k ชวยคนหาสมุดภาพ ในเมนูเลน (P 92) แลวเลือกจากตัวเลือก

ตอไปนี้

• เลือกจากภาพทั้งหมด: เลือกจากภาพที่ใชไดทั้งหมด

• เลือกโดยคนหาจากภาพ: เลือกจากภาพที่ตรงตามเงื่อนไขการคนหาที่เลือก (P 59)

 R ไมสามารถเลือกภาพถาย a หรือเล็กกวาหรือภาพยนตรสําหรับสมุดภาพ

 2 เลื่อนผานรูปภาพและกดปุมเลือกขึ้นเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก หากตองการแสดงรูปภาพ

ปจจุบันบนหนาปก ใหกดปุมเลือกลง กด MENU/OK เพื่อออกเมื่อสมุดเสร็จสมบูรณ

 R ภาพแรกที่เลือกจะกลายเปนรูปภาพหนาปก กดปุมเลือกลงเพื่อเลือกรูปภาพอื่นสําหรับหนาปก

 3 เลือก สรางสมุดภาพเสร็จ (เพื่อเลือกภาพทั้งหมดหรือภาพทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไขการคนหา

ที่ระบุสําหรับสมุด แลวเลือก เลือกทุกภาพ) ระบบจะเพิ่มสมุดเลมใหมไปยังรายการในเมนู

ชวยเหลือของสมุดภาพ

 Q สมุดสามารถมีภาพไดสูงสุด 300 ภาพ
 Q สมุดที่ไมมีภาพจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
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k ชวยคนหาสมุดภาพ

การดูสมุดภาพการดูสมุดภาพ
เลือกสมุดในเมนูชวยเหลือของสมุดภาพและกด MENU/OK เพื่อแสดงสมุด แลวกดปุมเลือกซายหรือ
ขวาเพื่อเลื่อนผานภาพตางๆ

การแกไขและลบสมุดภาพการแกไขและลบสมุดภาพ
แสดงสมุดภาพและกด MENU/OK ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการและทํา

ตามคําแนะนําบนหนาจอ

• แกไข: แกไขสมุดดังที่อธิบายใน “การสรางสมุดภาพ” (P 60)

• ลบ: ลบสมุด
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การดูพาโนรามาการดูพาโนรามา

ถาคุณกดปุมตัวเลือกลงเมื่อแสดงพาโนรามาแบบเต็มเฟรม กลองจะเลนภาพจากซายไปขวาหรือจาก
ลางไปบน ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกดปุมตัวเลือกลง กดปุมตัวเลือกลงอีกครั้งเพื่อกลับมาเลนตอ 
ในการออกจากการเลนแบบเต็มเฟรม ใหกดปุมตัวเลือกขึ้นขณะที่กลองกําลังเลนภาพพาโนรามา เมื่อ
แสดงในการเลนแบบเต็มเฟรมแลว สามารถซูมเขาหรือซูมออกพาโนรามาไดโดยใชควบคุมการซูม

หรือลบโดยกดตัวเลือกขึ้น (b)

เล่น

หยุด ค้างไว้
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การบันทึกภาพยนตรการบันทึกภาพยนตร

กด t เพือ่ถายรูปภาพยนตร ระหวางการบนัทกึ สญัลกัษณตอไปนี้
จะปรากฏ และเสียงจะไดรบัการบนัทกึดวยไมโครโฟนในเครือ่ง (โปรด

อยาใหสิง่ใดปดบงัไมโครโฟนระหวางการบนัทกึ)

ถ่ายถ่าย 11
12m34s12m34s

FF

ไอคอน y บันทึก

เวลาที่เหลือ

จํานวนของภาพท่ีสามารถ
ถายไดระหวางการบันทึก

ในการหยุดการบันทึก ใหกดปุม t อีกครั้ง การบันทึกจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อภาพยนตรมีความ

ยาวสูงสุดหรือเมื่อหนวยความจําเต็ม

 การเลือกฉากอัตโนมัติ การเลือกฉากอัตโนมัติ

ในโหมด Q กลองจะเลือกฉากตามสภาวะการถายรูปและประเภทของตัว

แบบ: d (บุคคล), d (ทิวทัศนในที่แสงนอย), dd (ภาพบุคคลในที่แสงนอย), 

c (ทิวทัศน), e (ภาพระยะใกล) หรือ a (ตัวแบบอื่นๆ)

ถ่ายถ่าย 11
12m34s12m34s

FF

ไอคอนฉาก
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 การถายรูประหวางบันทึก การถายรูประหวางบันทึก

กดปุมชัตเตอรเพื่อถายรูปขณะทําการบันทึก

 R รูปภาพจะถูกบันทึกแยกตางหากจากภาพยนตรและไมแสดงวาเปนสวนหนึ่งของภาพยนตร

 Q ไมสามารถถายรูปขณะที่บันทึกภาพยนตรความเร็วสูง
 Q จํานวนของรูปภาพที่สามารถถายไดมีจํานวนจํากัด

    กันภาพดิจิตอลสั่นกันภาพดิจิตอลสั่น
คุณสามารถแกไขอาการกลองสั่นที่เกิดขึ้นขณะถายภาพยนตรเพื่อใหการถายภาพเกิดการสั่นนอยลงไดโดยใช 
bกันภาพดิจิตอลสั่น ในเมนูติดตั้ง (P 99)

 R คุณสามารถปรับซูมขณะที่อยูระหวางการบันทึก สามารถเลือกประเภทของซูมไดโดยใชตัวเลือก 

p รูปแบบการซูม ในเมนูการตั้งคา (P 101)

 R หากตัวแบบมีความสวางนอย ไฟชวยหาออโตโฟกัสอาจสวางเพื่อชวยการทํางานของโฟกัส การปดไฟ

ชวยหาออโตโฟกัส ใหเลือก ปด สําหรับ C แสงหา AF (P 101)

 R โฟกัส การรับแสง และสมดุลแสงขาว จะมีการปรับโดยอัตโนมัติตลอดการบันทึก (สามารถเลือกโหมด

โฟกัสโดยใชตัวเลือก F โหมดมูฟวี่ AF ในเมนูถายรูป P 84) สีและความสวางของภาพอาจแตกตาง
กันไปจากที่ปรากฏกอนที่การบันทึกจะเริ่มตน

 R อาจมีการบันทึกเสียงที่เกิดจากกลอง

 Q อยาเปดฝาชองใสแบตเตอรี่ระหวางการถายรูป หรือบันทึกภาพยนตรบนการดหนวยความจํา หากไม

ปฏิบัติตามขอควรระวังนี้จะทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถเลนภาพยนตรได

 Q อาจมีเสนแนวตั้งหรือแนวนอนปรากฏในภาพยนตรที่มีตัวแบบที่สวางมาก อาการนี้เปนภาวะปกติและไมได

แสดงถึงการทํางานผิดปกติ
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การบันทึกภาพยนตร

 Q กลองอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้น ถามีการใชบันทึกภาพยนตรเปนเวลานาน หรือถาอุณหภูมิโดยรอบสูง อาการนี้

เปนภาวะปกติและไมไดแสดงถึงการทํางานผิดปกติ

 Q โหมดที่เลือกอาจแตกตางกันตามสภาพการถายรูป
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การดูภาพยนตรการดูภาพยนตร

ระหวางการเลน ภาพยนตรจะปรากฏในจอ LCD ดังที่แสดงดานขวา
การทํางานตอไปนี้ สามารถทําไดขณะที่ภาพยนตรปรากฏ:

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

เริ่ม/หยุดการเลนเริ่ม/หยุดการเลน

ชั่วคราวชั่วคราว
กดปุมตัวเลือกลง เพื่อเริ่มตนการเลน กดอีกครั้งเพื่อหยุดชั่วคราว

สิ้นสุดการเลน/ลบสิ้นสุดการเลน/ลบ
กดปุมตัวเลือกขึ้น เพื่อหยุดการเลน ถาไมไดอยูระหวางการเลน การกด
ปุมตัวเลือกขึ้นจะเปนการลบภาพยนตร

ปรับความเร็วปรับความเร็ว กดตัวเลือกซายหรือขวาเพื่อปรับความเร็วในการเลนขณะเลนอยู

ปรับระดับเสียงปรับระดับเสียง
กด MENU/OK เพื่อหยุดการเลนและแสดงตัวควบคุมระดับเสียง กด
ปุมตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง และกด MENU/OK เพื่อออก 
นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับระดับเสียงไดจากเมนูการตั้งคา

เลน

 ความเร็วการเลน ความเร็วการเลน

กดตัวเลือกซายหรือขวาเพื่อปรับความเร็วในการเลน ความเร็วจะแสดงดวย

หมายเลขของลูกศร (M หรือ N)

ลูกศร
5m42s5m42s

หยุด ค้างไว้

 Q โปรดอยาใหมีสิ่งใดปดลําโพงระหวางการเลน
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การสื่อสารไรสายการสื่อสารไรสาย
กลองนี้สามารถทําการสื่อสารไรสายกับสมารทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอรได สําหรับขอมูลเกี่ยว
กับวิธีการใชการสื่อสารไรสาย โปรดเขาชมเว็บไซตดานลางนี้

http://fujifilm-dsc.com/wifi/ fujifilm Wi-Fi app

การสื่อสารไรการสื่อสารไร้้สายกับสมารสายกับสมาร์์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (FUJIFILM Camera Remote)ทโฟนหรือแท็บเล็ต (FUJIFILM Camera Remote)

กลองนี้สามารถสื่อสารกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตผาน Bluetooth หรือเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 

สําหรับการสรางการเชื่อมตอระหวางกลองและสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต จะตองติดตั้งแอพพลิเคชั่นพิ

เศษลงบนสมารทโฟนกอน

 FUJIFILM Camera Remote FUJIFILM Camera Remote

ติดตั้งแอพ FUJIFILM Camera Remote รุนลาสุดบนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณเพื่อเชื่อมตอกับกลอง

ผานทาง Bluetooth® หรือ Wi-Fi สําหรับการดาวนโหลดและขอมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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การสื่อสารไรสายกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต (FUJIFILM Camera Remote)

  สมารทโฟนและแท็บเล็ต: การจับคู Bluetooth  สมารทโฟนและแท็บเล็ต: การจับคู Bluetooth®®  
ในเมนูการตั้งคา ใหเลือก 0 ตั้งการเชื่อมตอ > การตั้งคา Bluetooth > การลงทะเบียนการจับ
คู เพื่อจับคูกลองกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต การจับคูจะทําใหสามารถดาวนโหลดรูปภาพจากกลอง
ไดดวยวิธีงายๆ

 R รูปภาพจะถูกดาวนโหลดผานทางการเชื่อมตอแบบไรสาย

  สมารทโฟนและแท็บเล็ต: Wi-Fi  สมารทโฟนและแท็บเล็ต: Wi-Fi
ในเมนูการตั้งคา ใหเลือก 0 ตั้งการเชื่อมตอ > ตั้งคาทั่วไป > 8 ตั้งคาปุม > 8 การสื่อสาร

ไรสาย เพื่อเปดใชงานการสื่อสารระหวางกลองและสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณผานเครือขายไร

สาย เมื่อเชื่อมตอแลว คุณสามารถเรียกดูรูปภาพบนกลองถายรูป ดาวนโหลดรูปภาพที่เลือก ควบคุม

กลองจากระยะไกล หรือคัดลอกขอมูลตําแหนงไปยังกลองถายรูปได
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การสื่อสารไรการสื่อสารไร้้สายกับคอมพิวเตอรสายกับคอมพิวเตอร์์ (FUJIFILM PC AutoSave) (FUJIFILM PC AutoSave)

กลองนี้สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอรผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได สําหรับการสรางการเชื่อมตอ
ระหวางกลองและคอมพิวเตอร จะตองติดตั้งแอพพลิเคชั่นพิเศษลงบนคอมพิวเตอรกอน

 FUJIFILM PC AutoSave FUJIFILM PC AutoSave

ติดตั้ง FUJIFILM PC AutoSave รุนลาสุดไวในคอมพิวเตอรของคุณเพื่ออัพโหลดรูปภาพจากกลองผานทาง

เครือขายไรสาย สําหรับการดาวนโหลดและขอมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

บันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอรบันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร์์
ในเมนูการตั้งคา ใหเลือก 0 ตั้งการเชื่อมตอ > จัดเก็บ PC ออโต เพื่อใหกลองสามารถบันทึก

ภาพไปยังคอมพิวเตอรของคุณผานเครือขายไรสายได
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การเชื่อมตอการเชื่อมตอ
การดูรูปภาพบนโทรทัศนความละเอียดสูงการดูรูปภาพบนโทรทัศนความละเอียดสูง

กลองสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณความละเอียดสูง (HD) โดยใชสาย HDMI (มีจําหนายแยกตางหาก
จากบริษัทอื่น)

 1 ปดกลองและเชื่อมตอสาย HDMI ดังที่ปรากฏดานลาง

เสียบลงในชองตอ HDMIเสียบเขาในชอง 
Micro HDMI 
(ประเภท D)

ชองตอ Micro HDMI

 Q ใชสาย HDMI ที่มีความยาวไมเกิน 1.5 ม. ที่มีขั้วตอ Micro HDMI (ประเภท D) เพื่อเชื่อมตอเขากับ

กลอง
 Q เมื่อตอสาย โปรดตรวจสอบวาไดเสียบสายกับชองตอจนแนนสนิทแลว

 R เมื่อเชื่อมตอสาย HDMI แลว รูปภาพและเสียงจะเลนบนโทรทัศน

 2 ปรับโทรทัศนเปนชองสัญญาณขาเขาของ HDMI โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร
ประกอบของโทรทัศน

 3 กดปุม a ประมาณหนึ่งวินาทีเพื่อเปดกลอง หนาจอของกลองจะปด แลวภาพและภาพยนตร
จะเลนบนโทรทัศน โปรดทราบวาการควบคุมระดับเสียงของกลองจะไมมีผลกับเสียงที่เลนบน

โทรทัศน ใหใชการควบคุมระดับเสียงของโทรทัศนเพื่อปรับระดับเสียง

 R โทรทัศนบางเครื่องอาจแสดงหนาจอเปนสีดําครูหนึ่งเมื่อเริ่มเลนภาพยนตร
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การสรางคําสั่งพิมพ DPOFการสรางคําสั่งพิมพ DPOF

สามารถใชตัวเลือก K สั่งพิมพ (DPOF) ในเมนูการเลนเพื่อสราง “คําสั่งการพิมพ” สําหรับ
เครื่องพิมพที่สามารถใช DPOF ได

 DPOF DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) คือมาตรฐานที่ทําใหสามารถพิมพภาพจาก “คําสั่งการ

พิมพ” ที่บันทึกไวในหนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจํา ขอมูลในคําสั่งจะประกอบ

ดวยภาพท่ีจะพิมพและจํานวนสําเนาของแตละภาพ

 1 เลือกโหมดเลนและกด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูเลน

 2 เลือก K สั่งพิมพ (DPOF) และกด MENU/OK

 3 เลือกตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกตอไปนี้และกด MENU/OK:

• แสดงวันที่ s: พิมพวันที่บันทึกบนภาพ

• ไมมีวันที่: ไมพิมพวันที่บันทึกบนภาพ

 R เครื่องพิมพบางเครื่องไมสนับสนุนการพิมพวันที่ โปรดดูรายละเอียดในคูมือเครื่องพิมพ

 4 กดปุมเลือกซายหรือขวาเพื่อแสดงภาพที่คุณตองการเพิ่มหรือลบออกจากคําสั่งการพิมพ
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การสรางคําสั่งพิมพ DPOF

 5 กดปุมเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุดถึง 99 สําเนา) หากตองการลบภาพออก
จากคําสั่งการพิมพ ใหกดปุมเลือกลงจนกวาจํานวนสําเนาจะเปนศูนย

 6 ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4-5 ซํ้าเพื่อกําหนดคําสั่งการพิมพใหเสร็จสมบูรณ และกด MENU/OK 
เมื่อการตั้งคาเสร็จสิ้น

 7 ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กด MENU/OK เพื่อบันทึกคําสั่งการพิมพ

 R ถอดการดหนวยความจําออกเพื่อสรางหรือดัดแปลงคําสั่งการพิมพสําหรับรูปภาพในหนวยความจํา

ภายใน
 R คําสั่งการพิมพสามารถมีภาพไดสูงสุด 999 ภาพ

 R ถาใสการดหนวยความจําที่มีคําสั่งการพิมพที่สรางดวยกลองตัวอื่น ขอความจะปรากฏขึ้น ใหสราง

คําสั่งการพิมพใหมดังที่อธิบายขางตน
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เครื่องพิมพ instax SHAREเครื่องพิมพ instax SHARE

พิมพภาพจากกลองดิจิตอลของคุณไปยังเครื่องพิมพ instax SHARE

การสรางการเชื่อมตอการสรางการเชื่อมตอ
เลือก ตั้งคาเชื่อมตอ instax ในเมนูการตั้งคาของกลอง และใสชื่อเครื่องพิมพ instax SHARE 
(SSID) และรหัสผาน

 ชื่อเครื่องพิมพ (SSID) และรหัสผาน ชื่อเครื่องพิมพ (SSID) และรหัสผาน
ชื่อเครื่องพิมพ (SSID) จะอยูที่ดานลางของเครื่องพิมพ 

รหัสผานเริ่มตนคือ “1111” หากคุณไดเลือกรหัสผานที่ตางไป

พิมพจากสมารทโฟน ใหใสรหัสผานนั้นแทน
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เครื่องพิมพ instax SHARE

การพิมพรูปภาพการพิมพรูปภาพ
 1 เปดเครื่องพิมพ

 2 เลือก พิมพค.พิมพ instax ในเมนูเลนภาพ

ของกลอง กลองจะเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ

FUJIFILM-CAMERA-1234

กำลังเชื�อมต ่อเครื�องพิมพ์

ยกเลิก

พิมพ์ค.พิมพ์

instax-12345678

 R การพิมพกรอบจากภาพชุด ใหแสดงกรอบ

กอนเลือก พิมพค.พิมพ instax

 3 ใชตัวเลือกเพื่อแสดงภาพที่คุณตองการ
พิมพ จากนั้นกดปุม MENU/OK

100-0020100-0020

instax-12345678
ส่ง ยกเลิก

พิมพ์ค.พิมพ์

 R ภาพที่ถายดวยกลองอื่นจะไมสามารถ

พิมพได
 R พื้นที่ที่พิมพจะเล็กกวาพื้นที่ที่มองเห็น

ในหนาจอ LCD
 R หนาจอควบคุมอาจแตกตางกันไปตาม

ประเภทของเครื่องพิมพ

 4 ภาพจะถูกสงไปยังเครื่องพิมพและการพิมพ
จะเริ่มตน

FUJIFILM-CAMERA-1234

กำลังส่งภาพ

ยกเลิก

พิมพ์ค.พิมพ์

instax-12345678
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การดูภาพบนคอมพิวเตอร (MyFinePix Studio)การดูภาพบนคอมพิวเตอร (MyFinePix Studio)

อานเนื้อหาสวนนี้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร

WindowsWindows
ใช MyFinePix Studio เพื่อคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร ที่ซึ่งสามารถจัดเก็บ ดู จัดระบบ 

และพิมพได สามารถดาวนโหลด MyFinePix Studio จากเว็บไซตตอไปนี้:

http://fujifilm-dsc.com/mfs/
fujifilm mfs

เมื่อดาวนโหลดเสร็จสิ้น ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลด (“MFPS_Setup.EXE”) และทําตามคําสั่ง

บนหนาจอเพื่อติดตั้งใหเสร็จสิ้น

Mac OS X/macOSMac OS X/macOS
สามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรโดยใช Image Capture (จัดมาใหพรอมกับคอมพิวเตอร

ของคุณ) หรือซอฟตแวรอื่น
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การดูภาพบนคอมพิวเตอร (MyFinePix Studio)

การเชื่อมตอกลองการเชื่อมตอกลอง
 1 ถาภาพที่คุณตองการจะคัดลอกนั้นอยูในการดหนวยความจํา ใหใสการดในกลอง

 R ผูใช Windows อาจตองใชซีดีของ Windows เมื่อเริ่มตนใชซอฟตแวรเปนครั้งแรก

 Q หากเกิดไฟฟาดับขณะถายโอนขอมูล อาจทําใหสูญเสียขอมูลหรือทําใหหนวยความจําภายในหรือการด

หนวยความจําเสียหาย โปรดชารจแบตเตอรี่กอนเชื่อมตอกลอง

 2 ปดกลองและเชื่อมตอสาย USB ที่มีให

ดังภาพ โปรดตรวจสอบวาไดเสียบสายกับ

ชองตอจนแนนสนิท เชื่อมตอกลองกับ

คอมพิวเตอรโดยตรงหามใชฮับ USB หรือ

แปนพิมพ

 Q กลองถายรูปใชชองตอไมโคร B USB 2.0

 3 กดปุม a ประมาณหนึ่งวินาทีเพื่อเปดกลอง

 4 คัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอรโดยใช MyFinePix Studio หรือแอพพลิเคชันที่ใหมาพรอมกับ

ระบบปฏิบัติการของคุณ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร ใหเริ่มตนแอปพลิเคชันและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
จากเมนู Help

เชื่อมตอกับชองตอ
Micro USB 
(Micro-B)
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การดูภาพบนคอมพิวเตอร (MyFinePix Studio)

 Q ถาเสียบการดหนวยความจําที่มีรูปภาพจํานวนมาก ระบบอาจดําเนินการลาชากอนที่ซอฟตแวรจะเริ่มตน

และคุณอาจไมสามารถนําเขาหรือบันทึกรูปภาพได โปรดใชตัวอานการดหนวยความจําเพื่อถายโอนภาพ
 Q โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรไมไดแสดงขอความวากําลังดําเนินการคัดลอกอยูกอนที่จะปด

กลองหรือตัดการเชื่อมตอสาย USB การไมปฏิบัติตามขอควรระวังอาจทําใหสูญเสียขอมูลหรือทําใหหนวย

ความจําภายในหรือการดหนวยความจําเสียหาย
 Q ตัดการเชื่อมตอกลองกอนเสียบหรือนําการดหนวยความจําออก

 Q ผูใชยอมรับที่จะชําระคาบริการทั้งหมดที่เรียกเก็บโดยบริษัทโทรศัพทหรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตเมื่อใช

บริการที่ตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

 การปลดกลอง การปลดกลอง

หลังจากบันทึกขอมูลแลว ใหปดกลอง แลวถอดสาย USB ออก
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การใชเมนูถายรูปการใชเมนูถายรูป
หากตองการแสดงเมนูถายรูป ใหกด MENU/OK ในโหมดถายรูป 
เลือกรายการและกดปุมเลือกขวาเพื่อดูตัวเลือก จากนั้นเลือก
ตัวเลือกและกด MENU/OK กด DISP/BACK เพื่อออกจากเมนู
เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ ตัวเลือกจะมีใหแตกตางกันตามโหมด

ถายรูปที่เลือก

ตัวเลือกของเมนูถายรูปตัวเลือกของเมนูถายรูป
AA โหมดถายรูป โหมดถายรูป ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: QQ))

เลือกโหมดถายรูปตามประเภทของตัวแบบ (P 27)

NN ความไวแสง ความไวแสง ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ออโต)ออโต)

ควบคุมความไวแสงของกลอง คาที่สูงขึ้นจะลดความพรามัว แตโปรดทราบวาอาจเกิดรอยจุดในภาพที่ถายในโหมด
ความไวแสงสูง

100100 ISOISO 64006400

สวางสวาง สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม มืดมืด

สังเกตเห็นไดนอยกวาสังเกตเห็นไดนอยกวา
สัญญาณรบกวน สัญญาณรบกวน 

(รอยจุด)(รอยจุด)
สังเกตเห็นไดมากกวาสังเกตเห็นไดมากกวา

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

AUTO / AUTO (1600) / AUTO (800) / AUTO / AUTO (1600) / AUTO (800) / 
AUTO (400)AUTO (400)

ความไวแสงจะมีการปรับโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอม
ในการถายรูป แตจะไมเกินคาที่แสดงไวในวงเล็บ

6400 / 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 1006400 / 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 สามารถตั้งคาความไวแสงไดตามคาที่กําหนด ซึ่งจะปรากฏในจอแสดงผล

 Q เมื่อตั้งคา ISO เปน 6400 จะไมสามารถเลือก O สําหรับขนาดของภาพได
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OO ขนาดภาพ ขนาดภาพ ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: OO  4 : 3)4 : 3)

เลือกขนาดภาพ (ใหญ กลาง หรือเล็ก) และอัตราสวนภาพ (4 : 3, 3 : 2, 16 : 9 หรือ 1 : 1) 
ที่ภาพถูกบันทึก สามารถพิมพภาพขนาดใหญไดโดยไมมีการลดคุณภาพ แตภาพขนาด
เล็กจะใชหนวยความจํานอยกวา ซึ่งทําใหบันทึกภาพไดมากกวา

OO 4 : 3 4 : 3

ขนาด อัตราสวนภาพ

 Q เมื่อบันทึกภาพลงในหนวยความภายใน คาเริ่มตนจะตั้งคาไวที่ Q 4:3

 ขนาดกับอัตราสวนภาพ ขนาดกับอัตราสวนภาพ

ขนาดขนาด

ตัวเลือกตัวเลือก พิมพไดขนาดสูงสุดพิมพไดขนาดสูงสุด

OO 34 × 25 ซม.

PP 24 × 18 ซม.

QQ 17 × 13 ซม.

อัตราสวนภาพอัตราสวนภาพ

4 : 3: รูปภาพมีสัดสวนเดียวกันกับจอแสดงผลของกลองดิจิตอล

3 : 2: รูปภาพมีสัดสวนเดียวกับฟลมขนาด 35 มม.

16 : 9: เหมาะสําหรับแสดงผลบนอุปกรณความละเอียดสูง (HD)

1 : 1: รูปภาพเปนสี่เหลี่ยม
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TT คุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพ ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: N)N)

เลือกวาจะบีบอัดไฟลรูปภาพจํานวนเทาใด

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

FINEFINE การบีบอัดตํ่า เลือกเพื่อใหรูปภาพมีคุณภาพมากขึ้น

NORMALNORMAL การบีบอัดสูง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกภาพไดมากขึ้น

PP FINEPIX เลือกสี FINEPIX เลือกสี ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: cc))

เพิ่มความคมชัดและความอิ่มตัวของสีหรือถายรูปขาวดํา

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

cc มาตรฐาน มาตรฐาน ความคมชัดและความอิ่มตัวที่เปนคามาตรฐาน แนะนําใหใชในสถานการณสวนใหญ

aa สีจัด สีจัด
ความคมชัดและความอิ่มตัวที่มีสีสดใส เลือกสําหรับการถายรูปสีสดใสของดอกไมหรือเพิ่มสีเขียว
และฟาในภาพทิวทัศน

bb ขาวดํา ขาวดํา ถายรูปขาวดํา

ff ซีเปย ซีเปย ถายรูปภาพในรูปแบบซีเปย

 R การตั้งคาอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก c มาตรฐาน จะปรากฏเปนไอคอนในหนาจอ LCD

 R เอฟเฟกตของ a สีจัด อาจไมปรากฏใหเห็นในหนาจอ LCD ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตัวแบบ
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DD สมดุลยสีขาว สมดุลยสีขาว ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ออโต)ออโต)

สําหรับสีธรรมชาติ ใหเลือกการตั้งคาที่ตรงกับแหลงแสง

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

ออโตออโต มีการปรับสมดุลยแสงขาวโดยอัตโนมัติ

ii สําหรับตัวแบบที่อยูกลางแดดจา

jj สําหรับตัวแบบที่อยูในรม

kk ใชงานภายใตหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบ “ขาวธรรมชาติ”

ll ใชงานภายใตหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบ “ขาวอมเหลือง”

mm ใชงานภายใตหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบ “ขาวนวล”

nn ใชงานภายใตหลอดไสรอน

gg สําหรับรูปภาพใตนํ้า

 R ผลลัพธอาจแตกตางกันตามสภาพของการถายรูป ดูภาพหลังจากถายรูปเพื่อตรวจสอบสีในหนาจอ LCD
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RR บันทึกตอเนื่อง บันทึกตอเนื่อง ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: JJ))

ถายรูปเคลื่อนไหวเปนชุดภาพนิ่ง

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

PP บันทึกตอเนื่อง บันทึกตอเนื่อง

กลองจะถายภาพในขณะท่ีกดปุมชัตเตอร
JJ บันทึกตอเนื่อง บันทึกตอเนื่อง

KK บันทึกตอเนื่อง บันทึกตอเนื่อง

OO บันทึกตอเนื่อง บันทึกตอเนื่อง

MM ภาพสุดทาย ภาพสุดทาย

กลองจะถายภาพขณะกดปุมชัตเตอรและบันทึกภาพหลายภาพสุดทายNN ภาพสุดทาย ภาพสุดทาย

QQ ภาพสุดทาย ภาพสุดทาย

 R ดูหนา 124 สําหรับอัตราเฟรมและจํานวนของภาพท่ีถายในแตละโหมด

 R กําหนดโฟกัสและรูรับแสงไดตามภาพแรกของแตละชุด
 R ในโหมด P, O ขนาดภาพ จะคงที่ที่ Q 16 : 9.
 R แฟลชจะปดโดยอัตโนมัติ
 R อัตราเฟรมจะแตกตางกันตามความเร็วชัตเตอร

 R จํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกไดจะขึ้นอยูกับพื้นที่วางของหนวยความจํา

bb ตั้งคาตรวจจับใบหนา/ตา ตั้งคาตรวจจับใบหนา/ตา

เลือกวาจะใหกลองตรวจจับใบหนาและดวงตาโดยอัตโนมัติ รวมถึงปรับโฟกัสและคาแสงเพื่อเนนวัตถุตนแบบที่เปนบุคคล
หรือไม (P41)
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FF ออโตโฟกัส ออโตโฟกัส

ตัวเลือกนี้จะควบคุมวิธีที่กลองเลือกพื้นที่โฟกัส ไมวาจะเลือกตัวเลือกใด กลองจะโฟกัสที่ตัวแบบที่อยูศูนยกลางของ
หนาจอ LCD เมื่อเปดโหมดถายรูประยะใกล

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

r จุดกลาง กลองจะโฟกัสที่ตัวแบบในศูนยกลางของเฟรม

s หลายจุด
เมื่อกดปุมชัตเตอรครึ่งทาง กลองจะตรวจหาตัวแบบที่มีความเปรียบ
ตางสูงใกลศูนยกลางของเฟรมและเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

 โฟกัสพื้นที่
สามารถเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสได กดตัวเลือกขึ้น ลง ซาย หรือขวาเพื่อ
เลื่อนพื้นที่โฟกัส จากนั้นกด MENU/OK เพื่อใชการตั้งคาพื้นที่โฟกัส

จุดพื้นที่โฟกัส

 

x ติดตามสัญญาณ
กําหนดตําแหนงตัวแบบไวในพื้นที่โฟกัสที่ศูนยกลางและกดปุมเลือก
ซาย โฟกัสจะติดตามตัวแบบเมื่อเคลื่อนที่ในเฟรม

 R โปรดทราบวาในโหมด x กลองจะโฟกัสอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและอาจไดยินเสียง

การโฟกัสของกลอง 
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FF โหมดมูฟวี่ AF โหมดมูฟวี่ AF

ตัวเลือกนี้จะควบคุมวิธีที่กลองเลือกพื้นที่โฟกัสสําหรับภาพยนตร

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

rr จุดกลาง จุดกลาง กลองจะโฟกัสที่ตัวแบบในศูนยกลางของเฟรม

uu ตอเนื่อง ตอเนื่อง กลองจะปรับโฟกัสอยางตอเนื่องตามระยะหางที่เปลี่ยนแปลงไป จากตัวแบบใกลศูนยกลางของเฟรม

 R โปรดทราบวาในโหมด u กลองจะโฟกัสอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น และอาจไดยินเสียง
การโฟกัสของกลอง

  VV โหมดมูฟวี่ โหมดมูฟวี่ ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ii))

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

 i 1920 × 1080 (60 เฟรมตอวินาที(60 เฟรมตอวินาที))
Full HD (ความละเอียดสูง)

 i 1920 × 1080 (30 เฟรมตอวินาที(30 เฟรมตอวินาที))

h 1280 × 720 (60 เฟรมตอวินาที) ความละเอียดสูง

f 640 × 480 (30 เฟรมตอวินาที) ความละเอียดมาตรฐาน

k 640 × 480 (120 เฟรมตอวินาที)
ภาพยนตรความเร็วสูง 

 Q ไมมีการบันทึกเสียง และไมปรับโฟกัส รูรับแสง และสมดุลยแสงขาว
โดยอัตโนมัติ
 Q การซูมไมสามารถปรับได

k 320 × 240 (240 เฟรมตอวินาที)

k 160 × 120 (320 เฟรมตอวินาที)

 Q เมื่อบันทึกภาพลงในหนวยความภายใน คาเริ่มตนจะตั้งคาไวที่ f 640 × 480640 × 480

 Q ไมพบใบหนาขณะถายใน i 1920 × 10801920 × 1080 (60 เฟรมตอวินาที)
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  ii โหมดภาพยนตรถายชา โหมดภาพยนตรถายชา ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ii))

เลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรมสําหรับภาพยนตรถายชา

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย
 i 1920 × 1080 (60 เฟรมตอวินาที(60 เฟรมตอวินาที))

Full HD (ความละเอียดสูง) i 1920 × 1080 (30 เฟรมตอวินาที(30 เฟรมตอวินาที))
 i 1920 × 1080 (10 เฟรมตอวินาที(10 เฟรมตอวินาที))
 h 1280 × 720 (60 เฟรมตอวินาที(60 เฟรมตอวินาที))

ความละเอียดสูง h 1280 × 720 (30 เฟรมตอวินาที(30 เฟรมตอวินาที))
 h 1280 × 720 (10 เฟรมตอวินาที(10 เฟรมตอวินาที))
 f 640 × 480 (60 เฟรมตอวินาที(60 เฟรมตอวินาที))

ความละเอียดมาตรฐาน f 640 × 480 (30 เฟรมตอวินาที(30 เฟรมตอวินาที))
 f 640 × 480 (10 เฟรมตอวินาที(10 เฟรมตอวินาที))

  99 ELECTRONIC LEVEL ELECTRONIC LEVEL

ตรวจพบความเอียงของกลองและแสดงใหทราบดวยเสนสัญลักษณในแนวนอน เพื่อให
กลองอยูในแนวระนาบ เชน เมื่อใชขาตั้งกลอง ใหปรับความเอียงของกลองจนกระทั่งเสน

ทั้งสองทับซอนกัน สัญลักษณนี้จะไมปรากฏขึ้นเมื่อตัวกลองอยูในระนาบเดียวกับเลนสที่
เงยขึ้นหรือกดตํ่าลงมา

  rr การสื่อสารไรสาย การสื่อสารไรสาย

เมื่อเชื่อมตอกับสมารทโฟน คุณสามารถใชฟงกชั่นตอไปนี้ได:
• ถายภาพโดยใชสมารทโฟน
• อัพโหลดภาพผานสมารทโฟน
• เบราซและดาวนโหลดภาพในกลองผานสมารทโฟน
• ดาวนโหลดขอมูลสถานที่จากสมารทโฟนได
สําหรับขอมูลการใชเครือขายไรสาย ไปที่ http://fujifilm-dsc.com/wifi/
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การใชเมนูเลนการใชเมนูเลน
หากตองการแสดงเมนูเลน ใหกด MENU/OK ในโหมดเลน เลือก
รายการและกดปุมเลือกขวาเพื่อดูตัวเลือก จากนั้นเลือกตัวเลือกและ
กด MENU/OK กด DISP/BACK เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จ

สมบูรณ
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ตัวเลือกของเมนูเลนตัวเลือกของเมนูเลน
 L L คําสั่งยายภาพ คําสั่งยายภาพ

เลือกรูปภาพสําหรับอัพโหลดไปยังสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตที่จับคูไว

 1 เลือก L คําสั่งยายภาพ ในเมนูเลน

 2 ใช เลือกเฟรม ในการเลือกภาพถายที่คุณตองการอัพโหลด

 3 กด MENU/OK เพื่อเพิ่มภาพถายที่เลือกไปยังลําดับการถายโอน

 R ทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนกวาคุณจะเลือกภาพถายทั้งหมดที่คุณตองการอัพโหลดครบแลว

 4 กด DISP/BACK เพื่อออกจากการแสดงภาพ

 R หากเลือก เปด สําหรับ 0 ตั้งการเชื่อมตอ > การตั้งคา Bluetooth > เปด/ปด Bluetooth ในเมนูการตั้งคา 
เมื่อตั้งคา 0 ตั้งการเชื่อมตอ > การตั้งคา Bluetooth > ยายภาพอัตโนมัติ เปน เปด หรือเมื่อตั้งคา คําสั่ง
ยายภาพ ภาพที่ถายจะถูกอัพโหลดไปยังอุปกรณที่จับคูไวหลังจากที่คุณออกจากการแสดงภาพหรือปดกลองไม
นาน

 R คําสั่งยายภาพจะรองรับภาพไดสูงสุด 999 ภาพ

 R ไมสามารถเลือกภาพที่มีโปรแกรมปองกันขอมูล, ภาพ “gift” (ภาพที่ถายดวยกลองตัวอื่น) และภาพยนตรเพื่อ
อัพโหลดได

rr การสื่อสารไรสาย การสื่อสารไรสาย

เมื่อเชื่อมตอกับสมารทโฟน คุณสามารถใชฟงกชั่นตอไปนี้ได:
• ถายภาพโดยใชสมารทโฟน
• อัพโหลดภาพผานสมารทโฟน
• เบราซและดาวนโหลดภาพในกลองผานสมารทโฟน
• ดาวนโหลดขอมูลสถานที่จากสมารทโฟนได
สําหรับขอมูลการใชเครือขายไรสาย ไปที่ http://fujifilm-dsc.com/wifi/
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ss จัดเก็บ PC ออโต จัดเก็บ PC ออโต

อัพโหลดรูปภาพตางๆ ไปยังคอมพิวเตอรทางเครือขายไรสาย สําหรับขอมูลการใชเครือขายไรสาย ไปที่ 
http://fujifilm-dsc.com/wifi/
bb คนหาภาพถาย คนหาภาพถาย

คนหารูปภาพ (P 59)

AA ลบภาพ ลบภาพ

ลบภาพทั้งหมดหรือเฉพาะที่เลือก (P 58)

nn ตัดขอบภาพยนตร ตัดขอบภาพยนตร

แกไขภาพยนตร

 Q หามปดกลองขณะที่ตัดขอบภาพยนตร

  ■■ จุดตัดขอบภาพยนตรจุดตัดขอบภาพยนตร
นําภาพเปดหรือปดออกเพื่อสรางสําเนาของภาพยนตรปจจุบันที่มีการแกไข

 1 เลนภาพยนตรที่ตองการ

 2 เลือก n ตัดขอบภาพยนตร > จุดตัดขอบภาพยนตร ในเมนูการเลน หากตองการนําภาพออกจากสวนเริ่มตน 

ของสําเนา ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 มิฉะนั้นใหใชขั้นตอนที่ 4

 3 กดปุมเลือกลงเพื่อเริ่มตนการเลนและกดลงอีกครั้งเมื่อถึงเฟรมเปดใหม

 4 กด MENU/OK หากตองการนําภาพออกจากสวนสุดทาย ของสําเนา ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 มิฉะนั้นใหใช
ขั้นตอนที่ 6

 5 กดปุมเลือกลงเพื่อเริ่มตนการเลนและกดลงอีกครั้งเมื่อถึงเฟรมปดใหม

 6 กด MENU/OK เพื่อบันทึกสําเนา
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  ■■ ตัดตอวิดีโอตัดตอวิดีโอ
เพิ่มภาพที่มีอยูไปยังสวนทายของภาพยนตรปจจุบันเพื่อสรางสําเนาที่แกไข

 1 เลนภาพยนตรที่ตองการ

 2 เลือก n ตัดขอบภาพยนตร > ตัดตอวีดีโอ ในเมนูการเลน

 3 กดปุมเลือกซายหรือขวาเพื่อเลือกภาพยนตร

 4 กด MENU/OK เพื่อเพิ่มภาพที่เลือกไปยังสวนทายของภาพยนตรปจจุบัน และบันทึกสําเนาที่เปนผลลัพธ หรือกด 
DISP/BACK เพื่อออกโดยไมสรางสําเนา

 R ภาพยนตรทั้งสองรายการตองไดรับการบันทึกเปนขนาดเฟรมเดียวกันและอัตราเดียวเดียวกัน

ee สรางวิดัโอภาพถาย สรางวิดัโอภาพถาย

สรางวิดีโอภาพถาย ซึ่งในภาพนิ่งจะมีภาพเคลื่อนไหวอยูบางสวน (P 32)

II สไลดโชว สไลดโชว

ดูภาพในสไลดโชวอัตโนมัติ เลือกประเภทของการแสดงผลและกด MENU/OK เพื่อเริ่มตน กด DISP/BACK เมื่อใดก็ได
ในระหวางแสดงผลเพื่อดูวิธีใชบนหนาจอ สามารถจบการแสดงผลดวยการกด MENU/OK

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

ปกติปกติ กดปุมเลือกซายหรือขวาเพื่อยอนกลับหรือขามไปเฟรมถัดไปอีกเฟรม เลือก เฟด สําหรับการ
เปลี่ยนแบบคอยๆ ปรากฏระหวางเฟรมเฟดเฟด

ปกติ ปกติ gg ดําเนินการเดียวกับดานบน ยกเวนกลองจะซูมใบหนาที่เลือกโดยอัตโนมัติดวยการตรวจหาใบหนา

อัจฉริยะเฟด เฟด gg

 R กลองจะไมปดอัตโนมัติในระหวางแสดงสไลดโชว



90 เมนู

การใชเมนู: โหมดเลน

BB ลบตาแดง ลบตาแดง

หากรูปถายปจจุบันทําเครื่องหมายดวยไอคอน g เพื่อแสดงวาถายดวยระบบตรวจหาใบหนาอัจฉริยะ ตัวเลือกนี้
สามารถใชลบตาแดงได กลองจะวิเคราะหรูปภาพ หากตรวจพบตาแดง ระบบจะทํางานโดยสรางสําเนาภาพท่ีลดตาแดง

 1 แสดงภาพที่ตองการ

 2 เลือก B ลบตาแดง ในเมนูการเลน

 3 กด MENU/OK

 R ไมสามารถลบตาแดงไดหากกลองไมสามารถตรวจพบใบหนาหรือมีใบหนาอยูในโปรไฟล ผลลัพธอาจแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับฉาก ไมสามารถลบตาแดงจากภาพท่ีเคยผานการดําเนินการโดยใชการลบตาแดงหรือภาพที่สรางจาก
อุปกรณอื่น

 R ระยะเวลาท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการของภาพจะแตกตางกันไปตามจํานวนของใบหนาที่ตรวจพบ
 R สําเนาที่สรางดวย B ลบตาแดง จะแสดงดวยไอคอน e ขณะที่เลน

DD ปองกันการลบ ปองกันการลบ

ปองกันภาพจากการลบโดยไมตั้งใจ

 1 เลือก D ปองกันการลบ ในเมนูเลน

 2 เลือกตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกตอไปนี้และกด MENU/OK:
• เฉพาะภาพ: ปองกันภาพที่เลือก กดปุมเลือกซายหรือขวาเพื่อดูภาพและกด MENU/OK เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก กด DISP/BACK เมื่อการดําเนินการเสร็จสมบูรณ

• ปองกันหมด: ตั้งคาใหม

• ตั้งคาใหม: ลบการปองกันจากภาพทั้งหมด

 Q ภาพที่มีการปองกันจะถูกลบเมื่อฟอรแมทการดหนวยความจําหนวยความจําภายใน (P 96)
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GG ตัดรูปบางสวน ตัดรูปบางสวน

สรางสําเนาของภาพปจจุบันโดยมีการครอบตัด

 1 แสดงภาพที่ตองการ

 2 เลือก G ตัดรูปบางสวน ในเมนูเลน

 3 ใชปุมซูมเพื่อซูมเขาและออก แลวใชปุมเลือกเพื่อเลื่อนภาพจนมีการแสดงสวนที่ตองการ

 4 กด MENU/OK เพื่อแสดงขอความยืนยัน

 5 กด MENU/OK อีกครั้งเพื่อบันทึกสําเนาที่มีการครอบตัดเปนไฟลแยกตางหาก

 R ภาพครอบตัดขนาดใหญกวาจะทําใหไดสําเนาขนาดใหญกวา ถาขนาดของสําเนาที่ตองการจริง คือ a ขอความ 
ตกลง จะปรากฏเปนสีเหลือง

OO ปรับขนาด ปรับขนาด

สรางสําเนาของภาพปจจุบันในขนาดเล็กลง

 1 แสดงภาพที่ตองการ

 2 เลือก O ปรับขนาด ในเมนูเลน

 3 เลือกขนาดและกด MENU/OK เพื่อแสดงขอความยืนยัน

 4 กด MENU/OK เพื่อบันทึกสําเนาที่มีการปรับขนาดเปนไฟลแยกตางหาก

 R ขนาดที่ใชไดจะแตกตางกันไปตามขนาดของภาพตนฉบับ
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CC หมุนภาพ หมุนภาพ

หมุนภาพที่ถายไวเปนแนวตั้งเพื่อใหปรากฏเปนแนวตั้งในหนาจอ LCD

 1 แสดงภาพที่ตองการ

 2 เลือก C หมุนภาพ ในเมนูเลน

 3 กดปุมเลือกลงเพื่อหมุนภาพ 90 ° ตามเข็มนาฬกา หรือเลือกขึ้นเพื่อหมุน 90 ° ทวนเข็มนาฬกา

 4 กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเปนแนวที่เลือกโดยอัตโนมัติเมื่อเลนในกลอง

 R ภาพที่มีการปองกันจะไมสามารถหมุนได โปรดลบการปองกันออกกอนหมุนภาพ (P 90)

 R กลองจะไมสามารถหมุนภาพที่สรางดวยอุปกรณอื่น

EE คัดลอกภาพ คัดลอกภาพ

คัดลอกภาพจากหนวยความจําภายในไปยังการดหนวยความจํา

 1 เลือก E คัดลอกภาพ ในเมนูการเลน

 2 เลือกตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกตอไปนี้และกดปุมเลือกขวา

• a เมมโมรี่ y b การด: สรางสําเนารูปภาพจากหนวยความจําภายในไปยังการดหนวยความจํา
• b การด y a เมมโมรี่: สรางสําเนารูปภาพจากการดหนวยความจําไปยังหนวยความจําภายใน

 3 เลือกตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกตอไปนี้และกด MENU/OK:
• ทีละภาพ: คัดลอกภาพที่เลือก กดตัวเลือกดานซายหรือดานขวาเพ่ือแสดงภาพตางๆ และกด MENU/OK เพื่อ
คัดลอกภาพในขณะน้ัน

• ทุกภาพ: คัดลอกทุกรูป

 R การสรางสําเนาจะหยุดลงเมื่อปลายทางเต็ม
 R ขอมูลการพิมพ DPOF จะไมถูกคัดลอก (P 71)

  kk ชวยคนหาสมุดภาพ ชวยคนหาสมุดภาพ

สรางสมุดจากภาพที่คุณชอบ (P 60)
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KK สั่งพิมพ (DPOF) สั่งพิมพ (DPOF)

สราง “สั่งพิมพ” สําหรับเครื่องพิมพที่รองรับ DPOF (P 71)

VV พิมพค.พิมพ instax พิมพค.พิมพ instax
พิมพภาพดวยเครื่องพิมพ FUJIFILM instax SHARE ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (P 73)

JJ อัตราสวนภาพ อัตราสวนภาพ

เลือกวิธีที่อุปกรณความละเอียดสูง (HD) แสดงภาพดวยอัตราสวนภาพ 4 : 3 (ตัวเลือกนี้สามารถใชไดเฉพาะเมื่อเชื่อมตอ
กับสาย HDMI) เลือก 16 : 9 เพื่อแสดงภาพเพื่อใหเต็มหนาจอดวยการครอบตัดสวนบนและลางของภาพออก 4 : 3 เพื่อ
แสดงภาพทั้งหมดดวยแถบสีดําดานใดดานหนึ่ง

4 : 3
16 : 9

16 : 916 : 9 4 : 34 : 3

 R รูปถายที่มีอัตราสวนภาพ 16 : 9 จะแสดงเต็มหนาจอ สวนรูปถายที่มีอัตราสวนภาพ 3 : 2 จะแสดงในเฟรมสีดํา
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การใชเมนูตั้งคาการใชเมนูตั้งคา
 1 แสดงเมนูตั้งคา

1.1 กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนูสําหรับโหมดปจจุบัน

1.2 กดปุมเลือกซายเพื่อเลือกแท็บสําหรับเมนูปจจุบัน

ออก

SET

ตดิตั 1ง

SET

แท็บ

1.3 กดปุมเลือกลงเพื่อเลือก X

1.4 กดปุมเลือกขวาเพื่อวางเคอรเซอรในเมนูการตั้งคา

 2 ปรับการตั้งคา
เลือกรายการและกดปุมเลือกขวาเพื่อดูตัวเลือก จากนั้นเลือกตัวเลือกและกด MENU/OK 

กด DISP/BACK เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
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ตัวเลือกของเมนูตั้งคาตัวเลือกของเมนูตั้งคา
FF วันที่/เวลา วันที่/เวลา

ตั้งนาฬกาของกลอง (P 21)

NN เวลาตาง เวลาตาง ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: hh))

สลับนาฬกาของกลองทันทีจากโซนเวลาที่บานของคุณเปนเวลาในทองถิ่นที่คุณเดินทางไป หากตองการระบุความ
แตกตางระหวาง เวลาในทองถิ่นและโซนเวลาท่ีบานของคุณ:

 1 เลือก g LOCAL และกดปุมเลือกขวา

 2 ใชปุมเลือกเพื่อเลือกความแตกตางของเวลาระหวางเวลาในทองถิ่นและโซนเวลาท่ีบานของคุณ โดยเพิ่มครั้งละ 15 
นาที

 3 กด MENU/OK
หากตองการสลับระหวางเวลาในทองถิ่นและโซนเวลาท่ีบานของคุณ ใหเลือก g LOCAL หรือ h HOME และกด 
MENU/OK

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

hh HOME HOME สลับเปนเวลาที่เลือกทันทีสําหรับ F วันที่/เวลา (ดูขอมูลดานบน)

gg LOCAL LOCAL
สลับเปนเวลาในทองถิ่น ถาเลือกตัวเลือกนี้ g ตลอดจนเวลาและวันที่จะปรากฏเปนสีเหลืองประมาณ 
สามวินาทีในแตละครั้งที่เปดกลอง

LL  aa

เลือกภาษา (P 21)

  oo Silent Silent ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ปด)ปด)

เลือก เปด เพื่อไมใชงานลําโพง, แฟลช และแสง AF ในสถานการณที่กลองอาจสงเสียงหรือสองแสงสวางออกมา

โดยบังเอิญ (โปรดจําไววาโหมด C/g จะยังคงยิงแฟลชออกมา)
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RR รีเซ็ต รีเซ็ต

รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด ยกเวน F วันที่/เวลา, N เวลาตาง และ O สีฉากหลัง เปนคาเริ่มตน

 1 เลือก R รีเซ็ต และกดปุมเลือกขวาเพื่อแสดงขอความยืนยัน

 2 เลือก ตกลง และกด MENU/OK

KK ฟอรแมท ฟอรแมท

หากใสการดหนวยความจําลงในกลอง ตัวเลือกนี้จะฟอรแมทการดหนวยความจํา หากไมไดใสการดหนวยความจํา
ตัวเลือกนี้จะฟอรแมทหนวยความจําภายใน เลือก ตกลง เพื่อเริ่มตนฟอรแมท

 Q ขอมูลทั้งหมด รวมถึงภาพที่มีการปองกัน จะถูกลบจากการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน โปรดคัดลอก
ไฟลที่สําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเก็บขอมูลอื่น

 Q หามเปดฝาครอบแบตเตอรี่ในระหวางการฟอรแมท

AA แสดงภาพ แสดงภาพ ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: 1.5 วิ)1.5 วิ)

เลือกวาจะใหภาพแสดงผลในหนาจอ LCD เปนเวลานานเทาใดหลังจากถายรูป

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

1.5 วิ1.5 วิ รูปภาพตางๆ จะถูกแสดงใน 1.5 วินาที (1.5 วิ) หรือ 0.5 วินาที (0.5 วิ) สีอาจแตกตางเล็กนอย

จากภาพจริง0.5 วิ0.5 วิ

ซูม(ตอเนื่อง)ซูม(ตอเนื่อง) ภาพจะปรากฏจนกวาจะกดปุม MENU/OK

ปดปด ภาพจะไมปรากฏหลังจากถายรูป

 R ปด จะไมมีผลใดๆ ตอการถายภาพตอเนื่อง Y ฟลเตอรขั้นสูง, j ถายซอนตอเนื่อง และ k HDR



97เมนู

เมนูตั้งคา

BB ลําดับรูป ลําดับรูป ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ตอ)ตอ)

ภาพใหมจะถูกบันทึกเปนไฟลภาพที่ตั้งชื่อโดยใชหมายเลขไฟลสี่หลัก ซึ่งกําหนดโดายเลข
ไฟลลาสุดบวกหนึ่ง หมายเลขไฟลจะปรากฏในระหวางการเลนดังภาพประกอบทางดาน
ขวา B ลําดับรูป ใชควบคุมวาจะรีเซ็ตการกําหนดเลขไฟลเปน 0001 หรือไม เมื่อมีการ
เสียบการดหนวยความจําใหมหรือมีการฟอรแมทการดหนวยความจําหรือหนวยความจํา
ภายในปจจุบัน

หมายเลข
ไดเรกทอรี

หมายเลข
ไฟล

หมายเลขเฟรม 
100-0001100-0001

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

ตอตอ
การกําหนดตัวเลขจะเรียงตอจากหมายเลขไฟลลาสุดที่ใชหรือหมายเลขไฟลแรกที่ใชได วิธีใดก็ไดที่มี
ตัวเลขสูงกวา เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดจํานวนภาพท่ีมีชื่อไฟลซํ้ากัน

ตั้งคาตั้งคา การกําหนดตัวเลขจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 หลังจากฟอรแมทหรือเมื่อเสียบการดหนวยความจําใหม

 R ถาหมายเลขเฟรมถึง 999-9999 ชัตเตอรจะถูกปดใชงาน (P 120)
 R การเลือก R รีเซ็ต (P 96) จะตั้งคา B ลําดับรูป เปน ตอ แตไมรีเซ็ตหมายเลขไฟล
 R หมายเลขเฟรมสําหรับภาพที่ถายดวยกลองอื่นอาจแตกตางกัน
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GG ระดับเสียง ระดับเสียง ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: cc))

ปรับระดับเสียงเมื่อใชงานการควบคุมกลอง เลือก e ปด (ปดเสียง) เพื่อปดใชงานเสียงการควบคุม

HH เสียงชัตเตอร เสียงชัตเตอร ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: cc))

ปรับระดับเสียงเมื่อปลอยชัตเตอร เลือก e ปด (ปดเสียง) เพื่อปดเสียงชัตเตอร

ee เสียงชัตเตอร เสียงชัตเตอร ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ii))

เลือกเสียงที่ใชสําหรับชัตเตอร เมื่อเปดเครื่อง และสําหรับการควบคุมกลอง

II เลือกเสียง เลือกเสียง ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: 7)7)

เลือกเสียงที่ดังจากชัตเตอร

JJ ความสวางจอ ความสวางจอ ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ออโต)ออโต)

ควบคุมความสวางของจอแสดงผล

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

ออโตออโต
ระบบจะปรับความสวางของจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ ในระหวางการถายรูป เพื่อตอบสนองตอ
สภาพของแสงโดยรอบ จะไมมีการปรับความสวางระหวางที่เลน

ตั้งคาเองตั้งคาเอง
กดปุมตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อปรับความสวาง และจากนั้นกด MENU/OK เลือกจากคาระหวาง –5 
และ +5
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hh ประหยัดไฟ LCD ประหยัดไฟ LCD ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: UU เปด) เปด)

เลือกวาจะใหจอแสดงผลหรี่แสงโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานหรือไมในโหมดถายภาพ ตัวเลือกนี้จะไมมีเอฟเฟกต
ขณะการเลน

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

UU  เซฟจอ onเซฟจอ on
ใหจอแสดงผลหรี่แสงถาไมมีการทํางานภายในเวลาสองสามวินาที สามารถคืนคาสูความสวาง
ปกติโดยการกดปุมชัตเตอรลงครึ่งทาง

UU  เซฟจอ offเซฟจอ off ปดหรี่แสงอัตโนมัติ

MM ตั้งปดเอง ตั้งปดเอง ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: 2 นาที)2 นาที)

เลือกวาจะใชเวลานานเทาใดกอนกลองปดการทํางานอัตโนมัติเมื่อไมมีการดําเนินการใดๆ เวลาสั้นลงจะชวยเพิ่มอายุ
การใชงาน ของแบตเตอรี่ ถาเลือก ปด ผูใชจะตองปดกลองดวยตนเอง โปรดทราบวาในบางสถานการณ กลองจะปดโดย
อัตโนมัติแมวาจะ เลือก ปด แลว

LL โหมด IS โหมด IS ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ll))

เลือกวาจะใชงานการกันภาพสั่นสะเทือนตลอดเวลาเมื่อกลองถายรูปอยูในโหมดถายรูป (l ตลอดเวลา) หรือเฉพาะ
เมื่อมีการกดปุมชัตเตอรลงครึ่งทาง (m เฉพาะถาย) เลือก ปด เพื่อปดการกันภาพสั่นสะเทือนเมื่อใชขาตั้งกลอง

 b b กันภาพดิจิตอลสั่น กันภาพดิจิตอลสั่น ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: เปด)เปด)

หากเลือก เปด อาการกลองสั่นเมื่อถายภาพยนตรจะไดรับการแกไข ชวยใหการถายภาพเกิดการสั่นนอยลง

 R กันภาพดิจิตอลสั่น ไมสามารถใชงานไดเมื่อถายภาพน่ิง

BB ลบตาแดง ลบตาแดง ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: เปด)เปด)

เลือก เปด เพื่อลบเอฟเฟกตตาแดงที่เกิดจากแฟลชเมื่อถายรูปดวยระบบตรวจหาใบหาอัจฉริยะ

 R การลดตาแดงจะทํางานเฉพาะเม่ือตรวจพบใบหนาเทานั้น
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RR ซูมดิจิตอลอัจฉริยะ ซูมดิจิตอลอัจฉริยะ ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ปด)ปด)

หากเลือก เปด การเลือก T ที่ตําแหนงการซูมออปติคัลสูงสุดจะเรียกการซูมแบบดิจิตอล ซึ่งเปนการขยายภาพมากย่ิงขึ้น
ขณะประมวลผลเพื่อผลลัพธที่คมชัด มีความละเอียดสูง

 สัญลักษณการซูม สัญลักษณการซูม

ซูมดิจิตอลอัจฉริยะซูมดิจิตอลอัจฉริยะ เปด เปด

W T

ออปติคัลซูม การซูมแบบ
ดิจิตอลอัจฉริยะ

ซูมดิจิตอลอัจฉริยะซูมดิจิตอลอัจฉริยะ ปด ปด

W T

ออปติคัลซูม

 R การเลือกโหมดอื่นอาจทําใหหยุดการซูมแบบดิจิตอลอัจฉริยะ

 R เมื่อใชรวมกับการซูมแบบออปติคัล การซูมแบบดิจิตอลอัจฉริยะจะชวยใหมีปจจัยสูงถึง 10 เทา
 R ในบางครั้งการซูมแบบดิจิตอลอัจฉริยะ อาจใหคุณภาพของภาพท่ีตํ่ากวาการซูมแบบออปติคัล
 R เวลาที่จําเปนตอใชในการบันทึกภาพจะเพ่ิมขึ้น

 R เอฟเฟกตจะไมสามารถมองเห็นไดในจอแสดงผลขณะถายรูป
 R จะไมมีการซูมแบบดิจิตอลอัจฉริยะ ในโหมดตอเนื่องหรือระหวางการบันทึกภาพยนตร
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pp รูปแบบการซูม รูปแบบการซูม ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: DD))

เลือกประเภทของการซูมที่ใชงานไดระหวางการบันทึกภาพยนตร: C ดิจิตอล หรือ D ออปติคัล

 R ภาพยนตรที่บันทึกโดยใชการซูมแบบดิจิตอลอาจ “มีรอยจุด” เล็กนอย

CC แสงหา AF แสงหา AF ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: เปด)เปด)

หากเลือก เปด ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะสวางเพื่อชวยหาออโตโฟกัส

 Q กลองอาจไมสามารถโฟกัสโดยใชไฟชวยหาออโตโฟกัสไดในบางกรณี หากกลองไมสามารถโฟกัสในโหมดมาโคร
ใหลองเพิ่มระยะทางเขาหาตัวแบบ

 Q หลีกเลี่ยงการสองไฟชวยหาออโตโฟกัสไปยังตาของตัวแบบโดยตรง

mm AUTOROTATE PB AUTOROTATE PB ((คาเริ่มตน:คาเริ่มตน: เปด) เปด)

เลือก เปด หมุนเปนภาพ (ภาพบุคคล-ทิศทาง) “แนวตั้ง” โดยอัตโนมัติในระหวางการเลน  

OO สีฉากหลัง สีฉากหลัง

เลือกชุดสี

hh ฟลเตอรลม ฟลเตอรลม

เลือก เปด เพื่อลดเสียงรบกวนจากลมเมื่อถายภาพยนตร
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  rr ตั้งการเชื่อมตอ ตั้งการเชื่อมตอ

ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ 
สามารถเลือกรายการตั้งคาตางๆ ดังตอไปนี้ไดในเมนูนี้: การตั้งคา Bluetooth, การตั้งคาจัดเก็บ PC ออโต, การตั้งคาการ
เชื่อมตอเครื่องพิมพรุน Instax, การตั้งคาทั่วไป, การแสดงขอมูล และการรีเซ็ตการตั้งคาไรสาย
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชการสื่อสารไรสาย โปรดเขาชมเว็บไซตดานลางนี้
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

การตั้งคา Bluetooth
ปรับการตั้งคา Bluetooth

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

การลงทะเบียนการจับคูการลงทะเบียนการจับคู
หากตองการจับคูกลองกับสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ใหเลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นเปดใช 
FUJIFILM Camera Remote บนสมารทดีไวซ แลวแตะ การลงทะเบียนการจับคู

ลบการลงทะเบียนการจับคูลบการลงทะเบียนการจับคู สิ้นสุดการจับคู

เปด/ปด Bluetoothเปด/ปด Bluetooth
• เปด: กลองจะสรางการเชื่อมตอ Bluetooth กับอุปกรณที่จับคูเมื่อเปดกลองโดย
อัตโนมัติ

• ปด: กลองจะไมเชื่อมตอผานทาง Bluetooth

การยายภาพอัตโนมัติการยายภาพอัตโนมัติ

• เปด: ภาพถายจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเพื่ออัพโหลดหลังจากที่ถาย

• ปด: ภาพถายจะไมถูกเลือกโดยอัตโนมัติเพื่ออัพโหลดหลังจากที่ถาย

 ใช C เมนูแสดงภาพ > L คําสั่งยายภาพ ในการเลือกภาพถายสําหรับ
อัพโหลด สามารถเลือกอัพโหลดไดเฉพาะภาพ JPEG เทานั้น

ตั้งคาซิงคสมารทโฟนตั้งคาซิงคสมารทโฟน

ตั้งคากลองใหตรงกับการตั้งคาที่กําหนดไวบนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ

• O สถานที่&เวลา: ตั้งคาขอมูลเวลาและสถานท่ีใหตรงกัน
• P สถานที่: ตั้งคาขอมูลสถานที่ใหตรงกัน
• Q เวลา: ตั้งคาเวลาใหตรงกัน
• ปด: ไมตองตั้งคาใหตรงกัน
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 R ติดตั้งแอพ FUJIFILM Camera Remote รุนลาสุดบนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณกอนจับคูอุปกรณกับกลอง
ของคุณหรืออัพโหลดรูปภาพ

 R หากเลือก เปด สําหรับ เปด/ปด Bluetooth เมื่อตั้งคา ยายภาพอัตโนมัติ เปน เปด หรือตั้งคา เมนูแสดงภาพ 
> L คําสั่งยายภาพ ไว ภาพที่ถายจะถูกอัพโหลดไปยังสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตที่จับคูไวหลังจากที่คุณออกจาก
การแสดงภาพหรือปดกลองไมนาน

ตั้งคาจัดเก็บ PC
ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอรผานทาง LAN ไรสาย

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

ตั้งคาจัดเก็บ PCตั้งคาจัดเก็บ PC

เลือกวิธีที่ใชสําหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผาน LAN ไรสาย
• ตั้งคาอยางงาย: เชื่อมตอโดยใช WPS
• ตั้งคาแมนนวล: เลือกเครือขายจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใสชื่อเอง (ใส 

SSID)

ลบการลงทะเบียน PCลบการลงทะเบียน PC ลบปลายทางที่เลือก

ขอมูลตอครั้งกอนขอมูลตอครั้งกอน ดูคอมพิวเตอรที่เพิ่งเชื่อมตอกับกลอง
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ตั้งคาเชื่อมตอ instax
ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอเครื่องพิมพ FUJIFILM instax SHARE ที่เปนอุปกรณเสริม

 ชื่อเครื่องพิมพ (SSID) และรหัสผาน ชื่อเครื่องพิมพ (SSID) และรหัสผาน

ดูชื่อเครื่องพิมพ (SSID) ไดที่ใตเครื่องพิมพ รหัสผานเริ่มตนคือ 
“1111” หากคุณไดเลือกรหัสผานอื่นเพื่อพิมพจากสมารทโฟนแลว 
ใหปอนรหัสผานนั้นแทน
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ตั้งคาทั่วไป
ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังเครือขายไรสาย

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

ชืชื่่ออ
เลือกชื่อ (ชื่อ) เพื่อกําหนดชื่อกลองบนเครือขายไรสาย (กลองจะกําหนดชื่อที่ไมซํ้ากัน
ตามคาเริ่มตน)

ยอขนาดภาพ ยอขนาดภาพ HH

เลือก เปด (การตั้งคาเริ่มตน แนะนําใหใชในสถานการณสวนใหญ) เพื่อยอขนาดภาพ
ไปยัง H สําหรับอัพโหลดไปยังสมารทโฟน ปด เพื่ออัพโหลดภาพท่ีขนาดตนฉบับ ยอ
ขนาดภาพเฉพาะเม่ือคัดลอกการอัพโหลดไปยังสมารทโฟน โดยไมสงผลกะรทบตอภาพ
ตนฉบับ

ใสพิกัดใสพิกัด เลือกวาจะฝงขอมูลที่ดาวนโหลดจากสมารทโฟนลงในภาพภาพเม่ือถายหรือไม

ขอมูลตําแหนงขอมูลตําแหนง แสดงขอมูลตําแหนงที่ดาวนโหลดครั้งลาสุดจากสมารทโฟน

  88 ตั้งคาปุม ตั้งคาปุม

ระบุการทํางานที่จะใหกลองดําเนินการเมื่อกดปุมไรสายในโหมดแสดงภาพ

• R  คําสั่งจับคู/ยาย: หากไมไดกําหนดคาการจับคูไว กลองจะทําการลงทะเบียนการจับ
คูให หากกําหนดคาการจับคูไวแลว จะสามารถเลือกภาพตางๆ สําหรับอัพโหลดไปยัง
อุปกรณที่จับคูไวได

• 8 การสื่อสารไรสาย: ปุมนี้ทําหนาที่เหมือนกับปุมการสื่อสารไรสาย

ขอมูล
ดูที่อยู MAC และ Bluetooth ของกลอง

รีเซ็ตการตั้งคาไวเลส
เรียกคืนการตั้งคาไรสายไปยังคาเริ่มตน
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UU ลงวันที่ ลงวันที่ ((คาเริ่มตน: คาเริ่มตน: ปด)ปด)

ลงเวลาและ/หรือวันที่ที่บันทึกลงบนรูปถายขณะที่ถายรูป

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

RR++SS ลงวันที่และเวลาสําหรับการบันทึกในรูปภาพใหม

RR ลงวันที่สําหรับการบันทึกในรูปภาพใหม

ปดปด ไมลงวันที่และเวลาในรูปภาพใหม

 Q ไมสามารถลบเวลาและวันที่ที่ลงได ปด U ลงวันที่ เพื่อปองกันไมใหวันที่เวลาและวันที่แสดงบนภาพถายใหม

 Q หากยังไมไดตั้งคานาฬกา คุณสามารถตั้งคานาฬกาเปนวันที่และเวลาปจจุบันไดทันที (P 21)
 Q ขอแนะนําใหปดตัวเลือก DPOF “พิมพวันที่” เมื่อพิมพภาพที่มีการลงวันที่ (P 71)
 Q วันที่และเวลาจะไมสามารถเพิ่มลงในภาพยนตรและภาพพาโนรามาได
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อุปกรณเสริมอุปกรณเสริม

กลองสนับสนุนอุปกรณเสริมจํานวนมากจาก FUJIFILM และผูผลิตรายอื่น

FINEPIX XP130 ซีรี่ส
DIGITAL CAMERA

  ■■ การพมิพการพมิพ

SP-1SP-3

LAN ไรสาย

เครื่องพิมพ instax SHARE *

SP-2

สาย USB (มีให)

ชองการด SD หรือตัวอานการด

คอมพิวเตอร †

  ■■ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

  ■■ เสียง/ภาพเสียง/ภาพ

การดหนวยความจํา
SD/SDHC/SDXC †

โทรทัศนความละเอียดสูง †

สาย HDMI †

* มีจําหนายแยกตางหาก จาก FUJIFILM

† มีจําหนายแยกตางหาก จากซัพพลายเออรของบริษัทอื่น
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อุปกรณเสริม

อุปกรณเสริมจาก FUJIFILMอุปกรณเสริมจาก FUJIFILM
อุปกรณเสริมตอไปนี้มีใหบริการจาก FUJIFILM สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่พรอม
ใชงานในพื้นที่ของคุณ โปรดสอบถามขอมูลจากตัวแทนของ FUJIFILM ในพื้นที่ของคุณหรือเขาสู 
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

แบตเตอรี่ Li-ion แบตเตอร่ี Li-ion 
แบบชารจซํ้าไดแบบชารจซํ้าได

NP-45S: สามารถซ้ือแบตเตอรี่แบบชารจซํ้า NP-45S ที่มีความจุมาก
ไดเพิ่มเติมตามตองการ

เครื่องชารจเครื่องชารจ
แบตเตอรี่แบตเตอร่ี

BC-45C: สามารถซ้ือเครื่องชารจแบตเตอรี่ทดแทนไดตามตองการ 
BC-45C จะชารจแบตเตอรี่ NP-45S ไดในเวลาประมาณ 110 นาที 
ที่อุณหภูมิ +20 °C

เครื่องพิมพเครื่องพิมพ
instax SHAREinstax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมตอผาน LAN ไรสายเพื่อพิมพภาพบนฟลม instax
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การดูแลรักษากลองการดูแลรักษากลอง

เพื่อใหสามารถใชผลิตภัณฑไดดีอยางตอเนื่อง โปรดปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้

การเก็บและการใชงานการเก็บและการใชงาน
ถาไมมีการใชกลองเปนเวลานาน โปรดนํา

แบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก หามเก็บ

หรือใชกลองในบริเวณที่:

• มีฝนตก ไอนํ้า หรือควัน

• ความชื้นสูงหรือฝุนเยอะ

• โดนแสงแดดจาหรืออุณหภูมิสูงมาก เชน ใน

ยานพาหนะท่ีปดมิดชิดในวันที่แสงแดดแรง

• หนาวเย็นมาก

• มีการสั่นสะเทือนรุนแรง

• อยูในบริเวณสนามแมเหล็กที่มีกําลังแรง เชน 

ใกลเสาอากาศของระบบแพรภาพออกอากาศ 

สายไฟ ตัวสงสัญญาณเรดาร เครื่องยนต

ตัวแปลง หรือแมเหล็ก

• สัมผัสกับสารระเหย เชน ยาฆาแมลง

• ใกลกับผลิตภัณฑที่เปนยางหรือไวนิล

 ■ การควบแนน
การเพิ่มอุณหภูมิโดยกะทันหัน เชน เมื่อเขาสู

อาคารที่มีอุณหภูมิสูงในวันที่อากาศหนาว อาจ

ทําใหเกิดไอนํ้าภายในกลอง ถาเกิดกรณีนี้ ใหปด

กลองและรอเปนเวลาหนึ่งชั่วโมงกอนเปดกลอง

อีกครั้ง ถาเกิดไอนํ้าในการดหนวยความจํา ใหนํา

การดออกและรอจนกวาไอนํ้าจะนอยลง
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การดูแลรักษากลอง

การทําความสะอาดการทําความสะอาด
ใชเครื่องเปาลมเพื่อขจัดฝุนออกจากกระจกปองกันที่ครอบเลนสและจอ LCD จากนั้นเช็ดเบาๆ ดวย
ผาแหงเนื้อนุม สามารถขจัดคราบที่หลงเหลืออยูโดยการเช็ดเบาๆ ดวยกระดาษทําความสะอาดเลนส
ของ FUJIFILM โดยใชนํ้ายาทําความสะอาดเลนสเล็กนอย ควรใชความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการ

เกิดรอยขวนที่กระจกปองกันหรือหนาจอ LCD สามารถทําความสะอาดที่ตัวกลองดวยผาแหงเนื้อนุม 

หามใชแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารระเหยอื่นๆ

การเดินทางการเดินทาง
โปรดเก็บกลองไวในกระเปาเดินทาง การตรวจสอบกระเปาอาจทําใหเกิดการกระแทกรุนแรงที่อาจ

ทําใหกลองเสียหาย
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การแกไขปญหาการแกไขปญหา
ปญหาและวิธีแกไขปญหาปญหาและวิธีแกไขปญหา
มีนํ้าในกลอง

ปญหาปญหา วิธีแกไขปญหาวิธีแกไขปญหา

มีนํ้าในกลองมีนํ้าในกลอง
ฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ปดไมสนิทกอนนํากลองลงในนํ้า หรือฝาครอบเปดออกขณะใชฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ปดไมสนิทกอนนํากลองลงในนํ้า หรือฝาครอบเปดออกขณะใช
งานใตนํ้างานใตนํ้า: นํากลองถายรูปไปใหชางบริการที่ไดรับอนุญาตจาก FUJIFILM ทําการซอมแซม หาม: นํากลองถายรูปไปใหชางบริการที่ไดรับอนุญาตจาก FUJIFILM ทําการซอมแซม หาม
เปดกลองเปดกลอง

พลังงานและแบตเตอรี่

ปญหาปญหา วิธีแกไขปญหาวิธีแกไขปญหา

กลองไมเปดทํางานกลองไมเปดทํางาน
• • แบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมด: ชารจแบตเตอรี่หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (: ชารจแบตเตอรี่หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (PP 7, 14) 7, 14)

• • ใสแบตเตอรี่ไมถูกตองใสแบตเตอรี่ไมถูกตอง: ใสแบตเตอรี่เขาไปใหมในทิศทางที่ถูกตอง (: ใสแบตเตอรี่เขาไปใหมในทิศทางที่ถูกตอง (PP 8) 8)

• • ฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ไมลงล็อคฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ไมลงล็อค: ใสฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ใหลงล็อค (: ใสฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ใหลงล็อค (PP 10) 10)

แบตเตอรี่หมดอยางแบตเตอรี่หมดอยาง
รวดเร็วรวดเร็ว

• • แบตเตอรี่เย็นแบตเตอรี่เย็น: อุนแบตเตอรี่ดวยการวางไวในกระเปาหรือที่มีอุณหภูมิอุน และนําไปใสในกลอง : อุนแบตเตอรี่ดวยการวางไวในกระเปาหรือที่มีอุณหภูมิอุน และนําไปใสในกลอง 

อีกครั้งทันทีกอนถายรูปอีกครั้งทันทีกอนถายรูป

• • ขั้วแบตเตอรี่สกปรกขั้วแบตเตอรี่สกปรก: ทําความสะอาดขั้วดวยผาแหงเนื้อนุม: ทําความสะอาดขั้วดวยผาแหงเนื้อนุม
• • มีการเลือก มีการเลือก QQ สําหรับโหมดถายรูป สําหรับโหมดถายรูป: เลือกโหมด : เลือกโหมด BB เพื่อลดการใชงานแบตเตอรี่ ( เพื่อลดการใชงานแบตเตอรี่ (PP 27) 27)

• • มีการเลือก มีการเลือก xx  ติดตามสัญญาณ สําหรับ ติดตามสัญญาณ สําหรับ FF  ออโตโฟกัสออโตโฟกัส: เลือกโหมด AF อื่น (: เลือกโหมด AF อื่น (PP 83) 83)

• • มีการชารจแบตเตอรี่หลายครั้งมีการชารจแบตเตอรี่หลายครั้ง: แบตเตอรี่หมดอายุการใชงานสําหรับการชารจ ซื้อแบตเตอรี่: แบตเตอรี่หมดอายุการใชงานสําหรับการชารจ ซื้อแบตเตอรี่
ใหมใหม

กลองปดการทํางานกลองปดการทํางาน
กะทันหันกะทันหัน

ชารจแบตเตอรี่หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (ชารจแบตเตอรี่หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (PP 7, 14) 7, 14)

การชารจทํางานชาการชารจทํางานชา ชารจแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิหอง (ชารจแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิหอง (PP v) v)
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แบตเตอรี่ไมชารจ / แบตเตอรี่ไมชารจ / ไฟตั้งไฟตั้ง

เวลากะพริบเวลากะพริบ

ใสแบตเตอรี่อีกครั้งในทิศทางที่ถูกตองและตรวจสอบวามีการเชื่อมตอกระแสไฟฟา (ใสแบตเตอรี่อีกครั้งในทิศทางที่ถูกตองและตรวจสอบวามีการเชื่อมตอกระแสไฟฟา (PP 7, 14) 7, 14)
• • ขั้วแบตเตอรี่สกปรกขั้วแบตเตอรี่สกปรก: ทําความสะอาดขั้วดวยผาแหงเนื้อนุม: ทําความสะอาดขั้วดวยผาแหงเนื้อนุม

• • มีการชารจแบตเตอรี่หลายครั้งมีการชารจแบตเตอรี่หลายครั้ง: แบตเตอรี่หมดอายุการใชงานสําหรับการชารจ ซื้อแบตเตอรี่: แบตเตอรี่หมดอายุการใชงานสําหรับการชารจ ซื้อแบตเตอรี่

ใหม ถาแบตเตอรี่ยังคงไมชารจ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ FUJIFILMใหม ถาแบตเตอรี่ยังคงไมชารจ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ FUJIFILM
• • แบตเตอรี่รอนหรือเย็นเกินไปแบตเตอรี่รอนหรือเย็นเกินไป: โปรดรอใหอุณหภูมิของแบตเตอรี่อยูในระดับปกติ: โปรดรอใหอุณหภูมิของแบตเตอรี่อยูในระดับปกติ

เมนูและจอแสดงผล

ปญหาปญหา วิธีแกไขปญหาวิธีแกไขปญหา

เมนูและจอแสดงผลเมนูและจอแสดงผล
ไมเปนภาษาไทยไมเปนภาษาไทย

เลือก เลือก ภาษาไทยภาษาไทย สําหรับ  สําหรับ LL  aa ( (PP 21, 95) 21, 95)

การถายรูป

ปญหาปญหา วิธีแกไขปญหาวิธีแกไขปญหา

ไมมีการถายรูปเมื่อกดปุมไมมีการถายรูปเมื่อกดปุม

ชัตเตอรชัตเตอร

• • หนวยความจําเต็มหนวยความจําเต็ม: ใสการดหนวยความจําใหมหรือลบภาพ (: ใสการดหนวยความจําใหมหรือลบภาพ (PP 9, 58) 9, 58)

• • ไมไดฟอรแมทหนวยความจําไมไดฟอรแมทหนวยความจํา: ฟอรแมทการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน (: ฟอรแมทการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน (PP 96) 96)

• • หนาสัมผัสของการดหนวยความจําสกปรกหนาสัมผัสของการดหนวยความจําสกปรก: ทําความสะอาดหนาสัมผัสดวยผาแหงเนื้อนุม: ทําความสะอาดหนาสัมผัสดวยผาแหงเนื้อนุม

• • การดหนวยความจําเสียหายการดหนวยความจําเสียหาย: เสียบการดหนวยความจําใหม (: เสียบการดหนวยความจําใหม (PP 9) 9)

• • แบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมด: ชารจแบตเตอรี่หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (: ชารจแบตเตอรี่หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (PP 7, 14) 7, 14)
• • กลองปดการทํางานโดยอัตโนมัติกลองปดการทํางานโดยอัตโนมัต:ิ เปดกลอง (: เปดกลอง (PP 17) 17)

กลองไมโฟกัสกลองไมโฟกัส
• • ตัวแบบอยูใกลกลองตัวแบบอยูใกลกลอง: เลือกโหมดถายรูประยะใกล (: เลือกโหมดถายรูประยะใกล (PP 46) 46)
• • ตัวแบบอยูไกลจากกลองตัวแบบอยูไกลจากกลอง: ยกเลิกโหมดถายรูประยะใกล (: ยกเลิกโหมดถายรูประยะใกล (PP 46) 46)

• • ตัวแบบไมเหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติตัวแบบไมเหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัต:ิ ใชการล็อคโฟกัส (: ใชการล็อคโฟกัส (PP 43) 43)
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ใชโหมดถายรูประยะใกลใชโหมดถายรูประยะใกล
ไมไดไมได

เลือกโหมดถายรูปอื่น (เลือกโหมดถายรูปอื่น (PP 27) 27)

ใชระบบการตรวจหาใชระบบการตรวจหา
ใบหนาอัจฉริยะไมไดใบหนาอัจฉริยะไมได

เลือกโหมดถายรูปอื่น (เลือกโหมดถายรูปอื่น (PP 27) 27)

ไมสามารถตรวจหาไมสามารถตรวจหา

ใบหนาใบหนา

• • ใบหนาของตัวแบบถูกบังดวยแวนตา หมวก ผมยาว หรือวัตถุอื่นใบหนาของตัวแบบถูกบังดวยแวนตา หมวก ผมยาว หรือวัตถุอื่น: นําสิ่งกีดขวางออก: นําสิ่งกีดขวางออก

• • ใบหนาของตัวแบบอยูในเฟรมเพียงเล็กนอยเทานั้นใบหนาของตัวแบบอยูในเฟรมเพียงเล็กนอยเทานั้น: เปลี่ยนการวางองคประกอบภาพเพื่อให: เปลี่ยนการวางองคประกอบภาพเพ่ือให

ใบหนาของตัวแบบอยูในเฟรมใหมากขึ้น (ใบหนาของตัวแบบอยูในเฟรมใหมากขึ้น (PP 41) 41)

• • ศีรษะของตัวแบบเอียงหรืออยูในแนวนอนศีรษะของตัวแบบเอียงหรืออยูในแนวนอน: ใหตัวแบบวางศีรษะใหตรง: ใหตัวแบบวางศีรษะใหตรง

• • กลองเอียงกลองเอียง: วางกลองในแนวระนาบ (: วางกลองในแนวระนาบ (PP 23) 23)

• • ใบหนาของตัวแบบมืดใบหนาของตัวแบบมืด: สองไฟใหสวางขึ้น: สองไฟใหสวางขึ้น

เลือกตัวแบบผิดเลือกตัวแบบผิด
ตัวแบบที่เลือกอยูใกลศูนยกลางของเฟรมมากกวาตัวแบบหลัก จัดวางองคประกอบภาพใหมหรือปดตัวแบบที่เลือกอยูใกลศูนยกลางของเฟรมมากกวาตัวแบบหลัก จัดวางองคประกอบภาพใหมหรือปด

ระบบตรวจหาใบหนา และวางกรอบการถายรูปโดยใชการล็อคโฟกัส (ระบบตรวจหาใบหนา และวางกรอบการถายรูปโดยใชการล็อคโฟกัส (PP 43) 43)

แฟลชไมออกแฟลชไมออก

• • ไมสามารถใชแฟลชไดในโหมดถายรูปปจจุบันไมสามารถใชแฟลชไดในโหมดถายรูปปจจุบัน: เลือกโหมดถายรูปอื่น (: เลือกโหมดถายรูปอื่น (PP 27) 27)
• • แบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมด: ชารจแบตเตอรี่หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (: ชารจแบตเตอรี่หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (PP 7, 14) 7, 14)

• • กลองอยูในโหมดถายรูปตอเนื่องกลองอยูในโหมดถายรูปตอเนื่อง: กดปุมโหมดถายรูปตอเนื่องเพื่อเลือกโหมดเฟรมเดียว : กดปุมโหมดถายรูปตอเนื่องเพื่อเลือกโหมดเฟรมเดียว 

((PP 54) 54)

• • กลองอยูในโหมดเงียบกลองอยูในโหมดเงียบ: ปดโหมดเงียบ (: ปดโหมดเงียบ (PP 95) 95)

• • แฟลชปดการทํางาน (แฟลชปดการทํางาน (PP)): เลือกโหมดแฟลชอื่น (: เลือกโหมดแฟลชอื่น (PP 47) 47)

โหมดแฟลชบางโหมดโหมดแฟลชบางโหมด
ไมสามารถใชไดไมสามารถใชได

• • โหมดแฟลชที่ตองการไมสามารถใชไดในโหมดถายรูปปจจุบันโหมดแฟลชที่ตองการไมสามารถใชไดในโหมดถายรูปปจจุบัน: เลือกโหมดถายรูปอื่น : เลือกโหมดถายรูปอื่น 

((PP 27) 27)
• • กลองอยูในโหมดเงียบกลองอยูในโหมดเงียบ: ปดโหมดเงียบ (: ปดโหมดเงียบ (PP 95) 95)

แฟลชไมยิงไปยังตัวแบบแฟลชไมยิงไปยังตัวแบบ

อยางเต็มที่อยางเต็มที่
• • ตัวแบบไมอยูในชวงของแฟลชตัวแบบไมอยูในชวงของแฟลช: จัดวางตัวแบบใหอยูในชวงแฟลช (: จัดวางตัวแบบใหอยูในชวงแฟลช (PP 125) 125)
• • ชองแฟลชถูกขวางชองแฟลชถูกขวาง: ถือกลองอยางถูกตอง (: ถือกลองอยางถูกตอง (PP 23) 23)
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ภาพถายมัวภาพถายมัว

• • กระจกปองกันที่ครอบเลนสสกปรกกระจกปองกันที่ครอบเลนสสกปรก: ทําความสะอาดกระจก (: ทําความสะอาดกระจก (PP 110) 110)
• • กระจกปองกันที่ครอบเลนสถูกบังกระจกปองกันที่ครอบเลนสถูกบัง: นําวัตถุออกจากเลนส (: นําวัตถุออกจากเลนส (PP 23) 23)

• • ss ปรากฏขึ้นระหวางถายรูปและกรอบโฟกัสเปนสีแดง ปรากฏขึ้นระหวางถายรูปและกรอบโฟกัสเปนสีแดง: ตรวจสอบโฟกัสกอนถายรูป : ตรวจสอบโฟกัสกอนถายรูป 
((PP 118) 118)

• • kk ปรากฏระหวางถายรูป ปรากฏระหวางถายรูป: ใชแฟลชหรือขาตั้งกลอง (: ใชแฟลชหรือขาตั้งกลอง (PP 48) 48)

ภาพมีรอยจุดภาพมีรอยจุด

• • มีการเลือกความเร็วชัตเตอรชาที่อุณหภูมิสูงมีการเลือกความเร็วชัตเตอรชาที่อุณหภูมิสูง: อาการนี้เปนภาวะปกติและไมไดแสดงถึง: อาการนี้เปนภาวะปกติและไมไดแสดงถึง

การทํางานผิดปกติการทํางานผิดปกติ

• • มีการใชงานกลองติดตอกันที่อุณหภูมิสูงหรือมีคําเตือนอุณหภูมิปรากฏขึ้นมีการใชงานกลองติดตอกันที่อุณหภูมิสูงหรือมีคําเตือนอุณหภูมิปรากฏขึ้น: ปดกลองและ: ปดกลองและ
รอใหกลองเย็นลงรอใหกลองเย็นลง

เสนแนวตั้งปรากฏในภาพเสนแนวตั้งปรากฏในภาพ มีการใชกลองตอเนื่องที่อุณหภูมิสูง ปดกลองและรอใหอุณหภูมิเย็นลงมีการใชกลองตอเนื่องที่อุณหภูมิสูง ปดกลองและรอใหอุณหภูมิเย็นลง

เกิด “รอย” เปนเสนสีมวงเกิด “รอย” เปนเสนสีมวง

หรือขาวแนวตั้งในจอหรือขาวแนวตั้งในจอ
แสดงผลแสดงผล

เสนสีมวงหรือขาวแนวตั้งอาจปรากฏขึ้นหลังจากใชกลองอยางตอเนื่องที่อุณหภูมิสูง หรือเมื่อมีวัตถุเสนสีมวงหรือขาวแนวตั้งอาจปรากฏขึ้นหลังจากใชกลองอยางตอเนื่องที่อุณหภูมิสูง หรือเมื่อมีวัตถุ

สวาง มากอยูในเฟรม ปรากฏการณนี้เปนเรื่องปกติสําหรับเซนเซอรภาพ CCD ทั้งหมดและไมใชสวาง มากอยูในเฟรม ปรากฏการณนี้เปนเรื่องปกติสําหรับเซนเซอรภาพ CCD ทั้งหมดและไมใช

สัญญาณของการทํางานผิดปกติ เสนเหลานี้จะถูกบันทึกในภาพยนตรแตไมปรากฏในภาพถายสัญญาณของการทํางานผิดปกติ เสนเหลานี้จะถูกบันทึกในภาพยนตรแตไมปรากฏในภาพถาย

โปรดหลีกเลี่ยงการถายวัตถุที่สวางเมื่อถายภาพยนตรโปรดหลีกเลี่ยงการถายวัตถุที่สวางเมื่อถายภาพยนตร

ขอมูลตําแหนงขอมูลตําแหนง ขอมูลตําแหนงไมถูกตอง กลองถูกเคลื่อนยายตั้งแตขอมูลตําแหนงไดรับการอัพเดตครั้งลาสุดขอมูลตําแหนงไมถูกตอง กลองถูกเคลื่อนยายตั้งแตขอมูลตําแหนงไดรับการอัพเดตครั้งลาสุด

เสียงที่กลองสรางขึ้นถูกเสียงที่กลองสรางขึ้นถูก

บันทึกพรอมกับภาพยนตรบันทึกพรอมกับภาพยนตร

• • มีการเลือก มีการเลือก uu  ตอเนื่อง สําหรับ ตอเนื่อง สําหรับ FF  โหมดมูฟวี่ AFโหมดมูฟวี่ AF: เลือกโหมด AF อื่น (: เลือกโหมด AF อื่น (PP 84) 84)

• • มีการปรับซูมขณะถายรูปมีการปรับซูมขณะถายรูป: หามปรับซูมในขณะถายรูป: หามปรับซูมในขณะถายรูป
• • ระบบตรวจหาใบหนาอัจฉริยะเปดอยูระบบตรวจหาใบหนาอัจฉริยะเปดอยู: ปดระบบตรวจหาใบหนาอัจฉริยะ (: ปดระบบตรวจหาใบหนาอัจฉริยะ (PP 41) 41)
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การเลน

ปญหาปญหา วิธีแกไขปญหาวิธีแกไขปญหา

ภาพมัวเปนรอยจุดภาพมัวเปนรอยจุด ถายรูปดวยกลองที่เปนแบบหรือรุนอื่นถายรูปดวยกลองที่เปนแบบหรือรุนอื่น

การซูมการเลนรายการการซูมการเลนรายการ
ไมสามารถใชไดไมสามารถใชได

ภาพปจจุบันเปนสําเนาปรับขนาดดวยขนาดของ ภาพปจจุบันเปนสําเนาปรับขนาดดวยขนาดของ aa

ไมมีเสียงในการเลนไมมีเสียงในการเลน
ภาพยนตรภาพยนตร

• • ระดับเสียงของการเลนเบาเกินไประดับเสียงของการเลนเบาเกินไป: ปรับระดับเสียงของการเลน (: ปรับระดับเสียงของการเลน (PP 98) 98)

• • ไมโครโฟนถูกบังไมโครโฟนถูกบัง: ถือกลองอยางถูกตองระหวางการบันทึก (: ถือกลองอยางถูกตองระหวางการบันทึก (PP 23, 63) 23, 63)

• • ลําโพงถูกบังลําโพงถูกบัง: ถือกลองอยางถูกตองระหวางการเลน (: ถือกลองอยางถูกตองระหวางการเลน (PP 66) 66)

ไมสามารถลบภาพที่เลือกไมสามารถลบภาพที่เลือก
ภาพที่เลือกเพื่อลบบางภาพถูกปองกันไว ลบการปองกันออกโดยใชอุปกรณที่ใชดําเนินการแตแรก ภาพที่เลือกเพื่อลบบางภาพถูกปองกันไว ลบการปองกันออกโดยใชอุปกรณที่ใชดําเนินการแตแรก 

((PP 90) 90)

มีการรีเซ็ตการกําหนดมีการรีเซ็ตการกําหนด

หมายเลขไฟลโดยไมหมายเลขไฟลโดยไม

คาดหมายคาดหมาย

ฝาครอบชองใสแบตเตอรี่เปดในขณะที่กลองเปดทํางานอยู ปดกลองกอนเปดฝาครอบชองใสฝาครอบชองใสแบตเตอรี่เปดในขณะที่กลองเปดทํางานอยู ปดกลองกอนเปดฝาครอบชองใส

แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ (PP 17) 17)
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การเชื่อมตอ/เบ็ดเตล็ด

ปญหาปญหา วิธีแกไขปญหาวิธีแกไขปญหา

ไมมีภาพหรือเสียงไมมีภาพหรือเสียง
• • เชื่อมตอกลองไมถูกตองเชื่อมตอกลองไมถูกตอง: เชื่อมตอกลองอยางถูกตอง (: เชื่อมตอกลองอยางถูกตอง (PP 70) 70)
• • มีการตั้งคาสัญญาณเขาในโทรทัศนเปน “TV”มีการตั้งคาสัญญาณเขาในโทรทัศนเปน “TV”: ตั้งคาสัญญาณเขาเปน “HDMI”: ตั้งคาสัญญาณเขาเปน “HDMI”

• • ระดับเสียงในโทรทัศนเบาเกินไประดับเสียงในโทรทัศนเบาเกินไป: ปรับระดับเสียง: ปรับระดับเสียง

คอมพิวเตอรจํากลองไมไดคอมพิวเตอรจํากลองไมได โปรดเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง (โปรดเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง (PP 76) 76)

กลองไมตอบสนองกลองไมตอบสนอง
• • กลองทํางานผิดปกติชั่วคราวกลองทํางานผิดปกติชั่วคราว: นําแบตเตอรี่ออกและใสกลับเขาไปใหม (: นําแบตเตอรี่ออกและใสกลับเขาไปใหม (PP 7) 7)

• • แบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมด: ชารจแบตเตอรี่ (: ชารจแบตเตอรี่ (PP 14) หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว ( 14) หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (PP 7) 7)

• • กลองเชื่อมตออยูกับเครือขายไรสาย:กลองเชื่อมตออยูกับเครือขายไรสาย: ยกเลิกการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย ยกเลิกการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

กลองไมทํางานตามที่กลองไมทํางานตามที่

คาดไวคาดไว
นําแบตเตอรี่ออกและใสกลับเขาไปใหม (นําแบตเตอรี่ออกและใสกลับเขาไปใหม (PP 7) ถาปญหายังคงอยู โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ  7) ถาปญหายังคงอยู โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ 

FUJIFILMFUJIFILM

ไมมีเสียงไมมีเสียง ปดโหมดเงียบ (ปดโหมดเงียบ (PP 95) 95)

ลงเวลาและวันที่ลงเวลาและวันที่
• • ลงเวลาและวันที่ไมถูกตองลงเวลาและวันที่ไมถูกตอง: ตั้งนาฬกาของกลอง (: ตั้งนาฬกาของกลอง (PP 21) 21)

• • ลงเวลาและวันที่ใหแสดงบนภาพถายลงเวลาและวันที่ใหแสดงบนภาพถาย: ไมสามารถลบเวลาและวันที่ที่ลงได การปองกันไมให: ไมสามารถลบเวลาและวันที่ที่ลงได การปองกันไมให

วันที่แสดงบนภาพถายใหม ใหเลือก วันที่แสดงบนภาพถายใหม ใหเลือก ปดปด สําหรับ  สําหรับ UU  ลงวันที่ลงวันที่ ( (PP 106) 106)
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เครือขายไรสาย

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเครือขายไรสาย

ใหดูที่ http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

ปญหาปญหา วิธีแกไขปญหาวิธีแกไขปญหา

ปญหาการเชืื่อมตอ หรือปญหาการเชืื่อมตอ หรือ

การอัพโหลดรูปภาพไปยังการอัพโหลดรูปภาพไปยัง

สมารทโฟนสมารทโฟน
ไมสามารถถายภาพไมสามารถถายภาพ

โดยใชสมารทโฟนไดโดยใชสมารทโฟนได

• • สมารทโฟนอยูไกลเกินไป: สมารทโฟนอยูไกลเกินไป: ยายอุปกรณใหใกลกวาเดิมยายอุปกรณใหใกลกวาเดิม
• • อุปกรณใกลเคียงที่เปนสาเหตุของคลืื่นวิทยุรบกวน: อุปกรณใกลเคียงที่เปนสาเหตุของคลืื่นวิทยุรบกวน: ยายกลองถายรูปและสมารทโฟนออกไปยายกลองถายรูปและสมารทโฟนออกไป

จากเตาไมโครเวฟ หรือ โทรศัพทไรสายจากเตาไมโครเวฟ หรือ โทรศัพทไรสาย

• • สมารทโฟนถูกเชื่อมตออยูกับอุปกรณอืื่น: สมารทโฟนถูกเชื่อมตออยูกับอุปกรณอืื่น: สมารทโฟนและกลองถายรูปสามารถเชืื่อมตอไดสมารทโฟนและกลองถายรูปสามารถเชืื่อมตอได

ครัั้งละเครืื่องเทานั้น สิ้นสุดการเชืื่อมตอและลองใหมครัั้งละเครืื่องเทานั้น สิ้นสุดการเชืื่อมตอและลองใหม

• • มีสมารทโฟนหลายเครื่องอยูในบริเวณใกลเคียง: มีสมารทโฟนหลายเครื่องอยูในบริเวณใกลเคียง: ลองเชืื่อมตอใหมอีกครัั้ง การมองเห็นลองเชืื่อมตอใหมอีกครัั้ง การมองเห็น

สมารทโฟนหลายๆ เครื่องทําใหการเชืื่อมตอสามารถทําไดยากสมารทโฟนหลายๆ เครื่องทําใหการเชืื่อมตอสามารถทําไดยาก

• • เลือกภาพยนตรไว (เมื่อใชฟงกชั่นรับชมผานกลอง): เลือกภาพยนตรไว (เมื่อใชฟงกชั่นรับชมผานกลอง): การดาวนโหลดภาพยนตรอาจตองใชการดาวนโหลดภาพยนตรอาจตองใช
เวลาครูหนึ่ง หากไมสามารถแสดงภาพยนตรบนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตได ใหลองตั้งคาโหมดเวลาครูหนึ่ง หากไมสามารถแสดงภาพยนตรบนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตได ใหลองตั้งคาโหมด

ภาพยนตรเปนขนาด HD (1280 × 720) หรือตํ่ากวาภาพยนตรเปนขนาด HD (1280 × 720) หรือตํ่ากวา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับฟงกชั่นรับชมผานกลอง โปรดเขาชมเว็บไซตดานลางนี้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับฟงกชั่นรับชมผานกลอง โปรดเขาชมเว็บไซตดานลางนี้

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/ http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/ 
• • เลือกภาพที่ถายดวยกลองตัวอื่นไว: เลือกภาพที่ถายดวยกลองตัวอื่นไว: อัพโหลดภาพที่ถายจากกลองนี้ ภาพที่ถายดวยกลองตัวอื่นอัพโหลดภาพท่ีถายจากกลองนี้ ภาพที่ถายดวยกลองตัวอื่น

อาจไมสามารถอัพโหลดไดอาจไมสามารถอัพโหลดได

สมารทโฟนจะไมแสดงสมารทโฟนจะไมแสดง

รูปภาพรูปภาพ
เลือก เลือก เปดเปด สําหรับ  สําหรับ ยอขนาดภาพยอขนาดภาพ  HH การเลือก  การเลือก ปดปด เพิ่มเวลาการอัพโหลดจากขนาดภาพทีี่ใหญ เพิ่มเวลาการอัพโหลดจากขนาดภาพท่ีีใหญ

ขึ้น บางครัั้งโทรศัพทจะไมแสดงภาพทีี่มีขนาดใหญเกินกวาขนาดปกติขึ้น บางครัั้งโทรศัพทจะไมแสดงภาพทีี่มีขนาดใหญเกินกวาขนาดปกติ
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คําเตือนตอไปนี้ปรากฏในหนาจอ LCD:
คําเตือนคําเตือน คําอธิบายคําอธิบาย

BB (สีแดง) (สีแดง) แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอรี่ (PP 14) หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว ( 14) หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (PP 7) 7)

AA (กะพริบสีแดง) (กะพริบสีแดง) แบตเตอรี่หมด ชารจแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่หมด ชารจแบตเตอรี่ (PP 14) หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว ( 14) หรือใสแบตเตอรี่สํารองที่ชารจเต็มแลว (PP 7) 7)

kk ความเร็วชัตเตอรตํ่า ภาพอาจเบลอ ใหใชแฟลชหรือขาตั้งกลองความเร็วชัตเตอรตํ่า ภาพอาจเบลอ ใหใชแฟลชหรือขาตั้งกลอง

ss

(ปรากฏเปนสีแดงพรอมกับ(ปรากฏเปนสีแดงพรอมกับ
กรอบโฟกัสสีแดง)กรอบโฟกัสสีแดง)

กลองไมสามารถโฟกัส ลองใชวิธีแกไขปญหาตอไปนี้:กลองไมสามารถโฟกัส ลองใชวิธีแกไขปญหาตอไปนี้:
• • ใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสตัวแบบอื่นที่อยูในระยะหางเดียวกัน จากนั้นวางองคประกอบภาพใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสตัวแบบอื่นที่อยูในระยะหางเดียวกัน จากนั้นวางองคประกอบภาพ
ใหม (ใหม (PP 43) 43)

• • ใชโหมดถายรูประยะใกลเพื่อโฟกัสเมื่อถายรูประยะใกล (ใชโหมดถายรูประยะใกลเพื่อโฟกัสเมื่อถายรูประยะใกล (PP 46) 46)

รูรับแสงหรือความเร็วรูรับแสงหรือความเร็ว
ชัตเตอรปรากฏเปนสีแดงชัตเตอรปรากฏเปนสีแดง

ตัวแบบสวางมากหรือมืดมากเกินไป และภาพจะเปดรับแสงไดสวางหรือมืดมากไป ถาตัวแบบมืด ตัวแบบสวางมากหรือมืดมากเกินไป และภาพจะเปดรับแสงไดสวางหรือมืดมากไป ถาตัวแบบมืด 
ใหใชแฟลช (ใหใชแฟลช (PP 47) 47)

โฟกัสผิดพลาดโฟกัสผิดพลาด

การทํางานผิดพลาดของกลองหรือกลไกการเคลื่อนไหวของเลนสถูกกีดขวาง ิดกลองแลวเปดการทํางานผิดพลาดของกลองหรือกลไกการเคลื่อนไหวของเลนสถูกกีดขวาง ิดกลองแลวเปด

อีกครั้ง โปรดอยาสัมผัสเลนส ถาขอความยังคงอยู โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ FUJIFILMอีกครั้ง โปรดอยาสัมผัสเลนส ถาขอความยังคงอยู โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ FUJIFILM
ปดกลองและเปดใหมปดกลองและเปดใหม

อีกครั้งอีกครั้ง

เลนสทํางานผิดพลาดเลนสทํางานผิดพลาด

การดยังไมพรอมใชงานการดยังไมพรอมใชงาน

• • ไมมีการฟอรแมทการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน หรือมีการฟอรแมไมมีการฟอรแมทการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน หรือมีการฟอรแม
ทการดหนวยความจําในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นทการดหนวยความจําในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น: ฟอรแมทการดหนวยความจําหรือ: ฟอรแมทการดหนวยความจําหรือ
หนวยความจําภายในโดยใชตัวเลือก หนวยความจําภายในโดยใชตัวเลือก KK  ฟอรแมทฟอรแมท ในเมนูการตั้งคากลอง ( ในเมนูการตั้งคากลอง (PP 96) 96)

• • ตองทําความสะอาดหนาสัมผัสของการดหนวยความจําตองทําความสะอาดหนาสัมผัสของการดหนวยความจํา: ทําความสะอาดหนาสัมผัสดวย: ทําความสะอาดหนาสัมผัสดวย
ผาแหงเนื้อนุม ถายังคงมีการแสดงขอความซํ้า ใหฟอรแมทการด (ผาแหงเนื้อนุม ถายังคงมีการแสดงขอความซํ้า ใหฟอรแมทการด (PP 96) ถาขอความยังคงอยู  96) ถาขอความยังคงอยู 
ใหเปลี่ยนการดใหเปลี่ยนการด

• • กลองทํางานผิดปกติกลองทํางานผิดปกต:ิ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ FUJIFILM: โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ FUJIFILM

การดถูกปองกันการดถูกปองกัน การดหนวยความจําถูกล็อค ปลดล็อคการด (การดหนวยความจําถูกล็อค ปลดล็อคการด (PP 9) 9)

ไมพรอมทํางานไมพรอมทํางาน ฟอรแมทการดหนวยความจําไมถูกตอง ใชกลองเพื่อฟอรแมทการด (ฟอรแมทการดหนวยความจําไมถูกตอง ใชกลองเพื่อฟอรแมทการด (PP 96) 96)
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pp ปดกลองและรอใหกลองเย็นลง หากไมมีการใชงาน กลองจะปดโดยอัตโนมัติปดกลองและรอใหกลองเย็นลง หากไมมีการใชงาน กลองจะปดโดยอัตโนมัติ

การดผิดพลาดการดผิดพลาด

ไมไดฟอรแมทการดหนวยความจําสําหรับใชในกลอง ฟอรแมทการด (ไมไดฟอรแมทการดหนวยความจําสําหรับใชในกลอง ฟอรแมทการด (PP 96) 96)

ตองทําความสะอาดหนาสัมผัสของการดหนวยความจําหรือการดหนวยความจําเสียหาย ทําความตองทําความสะอาดหนาสัมผัสของการดหนวยความจําหรือการดหนวยความจําเสียหาย ทําความ
สะอาดหนาสัมผัสดวยผาแหงเนื้อนุม ถายังคงมีการแสดงขอความซํ้า ใหฟอรแมทการด (สะอาดหนาสัมผัสดวยผาแหงเนื้อนุม ถายังคงมีการแสดงขอความซํ้า ใหฟอรแมทการด (PP 96)  96) 

ถาขอความยังคงอยู ใหเปลี่ยนการดถาขอความยังคงอยู ใหเปลี่ยนการด

การดหนวยความจําใชรวมกันไมได ใชการดที่ใชรวมกันได (การดหนวยความจําใชรวมกันไมได ใชการดที่ใชรวมกันได (PP 12) 12)

กลองทํางานผิดปกติ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ FUJIFILMกลองทํางานผิดปกติ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ FUJIFILM

aa การดเต็ม การดเต็ม

การดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายในเต็มและไมสามารถบันทึกหรือคัดลอกภาพไดการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายในเต็มและไมสามารถบันทึกหรือคัดลอกภาพได

ลบภาพหรือเสียบการดหนวย ความจําที่มีพื้นที่วางมากกวาลบภาพหรือเสียบการดหนวย ความจําที่มีพื้นที่วางมากกวา
bb การดเต็ม การดเต็ม

เมมโมรี่ภายในเต็มเมมโมรี่ภายในเต็ม

กรุณาใสการดใหมกรุณาใสการดใหม

บันทึกผิดพลาดบันทึกผิดพลาด

• • ขอผิดพลาดของการดหนวยความจําหรือขอผิดพลาดในการเชื่อมตอขอผิดพลาดของการดหนวยความจําหรือขอผิดพลาดในการเชื่อมตอ: เสียบการด: เสียบการด

เขาไปใหมหรือปดกลองและเปดอีกครั้ง ถาขอความยังคงอยู โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ เขาไปใหมหรือปดกลองและเปดอีกครั้ง ถาขอความยังคงอยู โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ 
FUJIFILMFUJIFILM

• • เหลือหนวยความจําไมเพียงพอสําหรับบันทึกภาพเพิ่มเติมเหลือหนวยความจําไมเพียงพอสําหรับบันทึกภาพเพิ่มเติม: ลบภาพหรือเสียบการด: ลบภาพหรือเสียบการด

หนวยความจําที่มีพื้นที่วางมากกวาหนวยความจําที่มีพื้นที่วางมากกวา

• • ไมมีการฟอรแมทการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายในไมมีการฟอรแมทการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน: ฟอรแมทการด: ฟอรแมทการด
หนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน (หนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน (PP 96) 96)

อานไมไดอานไมได

• • ไฟลเสียหายหรือไมไดถายดวยกลองไฟลเสียหายหรือไมไดถายดวยกลอง: ไมสามารถดูไฟลได: ไมสามารถดูไฟลได
• • ตองทําความสะอาดหนาสัมผัสของการดหนวยความจําตองทําความสะอาดหนาสัมผัสของการดหนวยความจํา: ทําความสะอาดหนาสัมผัสดวย: ทําความสะอาดหนาสัมผัสดวย

ผาแหงเนื้อนุม ถายังคงมีการแสดงขอความซํ้า ใหฟอรแมทการด (ผาแหงเนื้อนุม ถายังคงมีการแสดงขอความซํ้า ใหฟอรแมทการด (PP 96) ถาขอความยังคงอยู  96) ถาขอความยังคงอยู 
ใหเปลี่ยนการดใหเปลี่ยนการด

• • กลองทํางานผิดปกติกลองทํางานผิดปกต:ิ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ FUJIFILM: โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ FUJIFILM
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เลขภาพเต็มเลขภาพเต็ม

กลองมีจํานวนภาพเต็ม (จํานวนภาพในปจจุบันคือ 999-9999) ฟอรแมทการดหนวยความจําและกลองมีจํานวนภาพเต็ม (จํานวนภาพในปจจุบันคือ 999-9999) ฟอรแมทการดหนวยความจําและ
เลือก เลือก ตั้งคาตั้งคา สําหรับ  สําหรับ BB  ลําดับรูปลําดับรูป ในเมนูการตั้งคา ถายรูปเพื่อรีเซ็ตการกําหนดหมายเลขภาพ ในเมนูการตั้งคา ถายรูปเพื่อรีเซ็ตการกําหนดหมายเลขภาพ

เปน 100-0001 แลวเลือก เปน 100-0001 แลวเลือก ตอตอ สําหรับ สําหรับBB  ลําดับรูปลําดับรูป ( (PP 97) 97)

ปดโหมด Silentปดโหมด Silent
มีการพยายามเลือกโหมดแฟลชหรือปรับระดับเสียง โดยที่กลองอยูในโหมดเงียบ ออกจากโหมดมีการพยายามเลือกโหมดแฟลชหรือปรับระดับเสียง โดยที่กลองอยูในโหมดเงียบ ออกจากโหมด

เงียบกอนเลือกโหมดแฟลชหรือปรับระดับเสียง (เงียบกอนเลือกโหมดแฟลชหรือปรับระดับเสียง (PP 95) 95)

จํานวนภาพมากเกินไปจํานวนภาพมากเกินไป
การคนหาแสดงผลลัพธมากกวา 5000 รายการ หรือมีการเลือกภาพมากกวา 999 ภาพเพื่อลบ การคนหาแสดงผลลัพธมากกวา 5000 รายการ หรือมีการเลือกภาพมากกวา 999 ภาพเพื่อลบ 
ดําเนินการคนหารายการอื่นหรือเลือกภาพนอยลงดําเนินการคนหารายการอื่นหรือเลือกภาพนอยลง

ปองกันภาพปองกันภาพ มีการพยายามลบภาพที่มีการปองกัน ลบการปองกันและลองดําเนินการอีกครั้ง (มีการพยายามลบภาพท่ีมีการปองกัน ลบการปองกันและลองดําเนินการอีกครั้ง (PP 90) 90)

aa ตัดภาพไมได ตัดภาพไมได ไมสามารถครอบตัดภาพ ไมสามารถครอบตัดภาพ aa ได ได

ตัดภาพไมไดตัดภาพไมได ภาพเสียหายหรือไมไดถายดวยกลองภาพเสียหายหรือไมไดถายดวยกลอง

PP ดําเนินการไมได ดําเนินการไมได
มีการพยายามสรางสําเนาที่ปรับขนาดที่มีขนาดเทากับหรือใหญกวาภาพตนฉบับ โปรดเลือกขนาดมีการพยายามสรางสําเนาที่ปรับขนาดที่มีขนาดเทากับหรือใหญกวาภาพตนฉบับ โปรดเลือกขนาด

เล็กกวาเล็กกวา
QQ ดําเนินการไมได ดําเนินการไมได

aa ดําเนินการไมได ดําเนินการไมได

หมุนภาพไมไดหมุนภาพไมได มีการพยายามหมุนภาพที่ไมสามารถหมุนไดมีการพยายามหมุนภาพที่ไมสามารถหมุนได

FF หมุนภาพไมได หมุนภาพไมได ไมสามารถหมุนภาพยนตรไมสามารถหมุนภาพยนตร

mm ดําเนินการไมได ดําเนินการไมได ปรับขนาดหรือระบบลบตาแดงไมสามารถใชกับภาพที่เลือกไวไดปรับขนาดหรือระบบลบตาแดงไมสามารถใชกับภาพที่เลือกไวได

FF ดําเนินการไมได ดําเนินการไมได ไมสามารถใชงานลบตาแดงกับภาพยนตรที่เลือกไมสามารถใชงานลบตาแดงกับภาพยนตรที่เลือก
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ขอความเตือนและจอแสดงผล

คําเตือนคําเตือน คําอธิบายคําอธิบาย

ไมมีการดไมมีการด
ไมไดใสการดหนวยความจําขณะที่เลือก ไมไดใสการดหนวยความจําขณะที่เลือก EE  คัดลอกภาพคัดลอกภาพ ในเมนูการเลน ใหใสการดหนวยความ ในเมนูการเลน ใหใสการดหนวยความ

จําจํา

bb ไมมีภาพ ไมมีภาพ
ไมมีภาพในตนทางที่เลือกสําหรับ ไมมีภาพในตนทางที่เลือกสําหรับ EE  คัดลอกภาพคัดลอกภาพ เลือกตนทางอื่น เลือกตนทางอื่น

aa ไมมีภาพ ไมมีภาพ

ไฟล DPOF ผิดพลาดไฟล DPOF ผิดพลาด
คําสั่งการพิมพ DPOF ในการดหนวยความจําปจจุบันมีภาพมากกวา 999 ภาพ คัดลอกภาพไปยังคําสั่งการพิมพ DPOF ในการดหนวยความจําปจจุบันมีภาพมากกวา 999 ภาพ คัดลอกภาพไปยัง

หนวยความจําภายในแลวสรางคําสั่งการพิมพใหมหนวยความจําภายในแลวสรางคําสั่งการพิมพใหม

ตั้งคา DPOF ไมไดตั้งคา DPOF ไมได ไมสามารถพิมพภาพโดยใช DPOFไมสามารถพิมพภาพโดยใช DPOF

FF ตั้งคา DPOF ไมได ตั้งคา DPOF ไมได ไมสามารถพิมพภาพยนตรโดยใช DPOFไมสามารถพิมพภาพยนตรโดยใช DPOF

การเชื่อมตอผิดพลาดการเชื่อมตอผิดพลาด
เกิดขอผิดพลาดในการเชื่อมตอในขณะที่กําลังจะพิมพหรือคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอรหรือเกิดขอผิดพลาดในการเชื่อมตอในขณะที่กําลังจะพิมพหรือคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอรหรือ

อุปกรณอื่น โปรดตรวจสอบวาเปดอุปกรณแลวและเชื่อมตอสาย USB แลวอุปกรณอื่น โปรดตรวจสอบวาเปดอุปกรณแลวและเชื่อมตอสาย USB แลว

ตรวจใหแนใจวาไดล็อคตรวจใหแนใจวาไดล็อค

ชองใสชองใส

แบตเตอรี่แลวแบตเตอรี่แลว

ตรวจสอบวาใสสลักฝาครอบชองใสแบตเตอรี่แลว โปรดทราบวาคุณอาจใสสลักฝาครอบแลว ตรวจสอบวาใสสลักฝาครอบชองใสแบตเตอรี่แลว โปรดทราบวาคุณอาจใสสลักฝาครอบแลว 
ขอความนี้เปนเพียงการแจงเตือนใหคุณตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้งกอนเริ่มจะใชงานขอความนี้เปนเพียงการแจงเตือนใหคุณตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้งกอนเริ่มจะใชงาน



122

ภาคผนวกภาคผนวก
ความจุของการดหนวยความจําความจุของการดหนวยความจํา

ตารางตอไปนี้แสดงเวลาในการบันทึกหรือจํานวนภาพท่ีสามารถใชไดเมื่อถายรูปขนาดตางๆ ตัวเลขทั้งหมด

เปนตัวเลขโดยประมาณ ขนาดไฟลอาจแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก ทําใหมีตัวแปรสําหรับจํานวนไฟลที่

สามารถเก็บได จํานวนการถายรูปหรือระยะเวลาท่ีเหลืออาจไมลดลงในอัตราที่สมํ่าเสมอ สามารถทดสอบถาย

รูปไดในจํานวนที่จํากัด เมื่อไมไดใสการดหนวยความจํา

  ■■ภาพถายภาพถาย

OO PP QQ

4 : 34 : 3 3 : 23 : 2 16 : 916 : 9 1 : 11 : 1 4 : 34 : 3 3 : 23 : 2 16 : 916 : 9 1 : 11 : 1 4 : 34 : 3 3 : 23 : 2 16 : 916 : 9 1 : 11 : 1

4 GB4 GB
FINEFINE 460 460 520520 620620 620620 920 920 1,0401,040 1,2201,220 1,2401,240 2,3002,300 2,0502,050 3,4203,420 2,4202,420

NORMALNORMAL 930930 1,040 1,040 1,230 1,230 1,230 1,230 1,820 1,820 2,0402,040 2,4002,400 2,4402,440 3,3803,380 3,0303,030 4,9904,990 3,5503,550

8 GB8 GB
FINEFINE 940940 1,050 1,050 1,250 1,250 1,250 1,250 1,8601,860 2,0902,090 2,4602,460 2,5002,500 4,6204,620 4,1204,120 6,8706,870 4,8504,850

NORMALNORMAL 1,860 1,860 2,0902,090 2,470 2,470 2,470 2,470 3,660 3,660 4,1104,110 4,8304,830 4,9004,900 6,8006,800 6,0806,080 10,02010,020 7,1407,140

  ■■ภาพยนตรภาพยนตร

ii 1920 × 1080  1920 × 1080 
(60 fps)(60 fps) 1 1

ii 1920 × 1080  1920 × 1080 
(30 fps)(30 fps) 1 1

hh 1280 × 720  1280 × 720 
(60 fps)(60 fps) 1 1

ff 640 × 480  640 × 480 
(30 fps)(30 fps) 2 2

kk 640 × 480  640 × 480 
(120 fps)(120 fps) 3 3

kk 320 × 240  320 × 240 
(240 fps)(240 fps) 3 3

kk 160 × 120  160 × 120 
(320 fps)(320 fps) 3 3

4 GB4 GB 36 นาที36 นาที 36 นาที36 นาที 40 นาที40 นาที 188 นาที188 นาที 64 นาที64 นาที 127 นาที127 นาที 141 นาที141 นาที

8 GB8 GB 73 นาที73 นาที 73 นาที73 นาที 81 นาที81 นาที 378 นาที378 นาที 128 นาที128 นาที 256 นาที256 นาที 285 นาที285 นาที

1 ใชการด H ขึ้นไป ภาพยนตรแตละตอนจะมีความยาวไมเกิน 29 นาที
2 ภาพยนตรแตละตอนจะมีความยาวไมเกิน 120 นาที
3 ใชการด H ขึ้นไป ภาพยนตรแตละตอนจะมีความยาวไมเกิน 30 วินาที



123ภาคผนวก

ขอมูลจําเพาะขอมูลจําเพาะ

ระบบ

รุนรุน กลองดิจิตอล FinePix XP130 ซีรี่สกลองดิจิตอล FinePix XP130 ซีรี่ส

พิกเซลใชงานพิกเซลใชงาน 16.4 ลาน16.4 ลาน

เซนเซอรภาพเซนเซอรภาพ 11//2.32.3 นิ้ว CMOS พิกเซลจัตุรัสและฟลเตอรแมสี นิ้ว CMOS พิกเซลจัตุรัสและฟลเตอรแมสี

สื่อเก็บขอมูลสื่อเก็บขอมูล • เมมโมรีี่ภายใน (ประมาณ 90 MB)• เมมโมรีี่ภายใน (ประมาณ 90 MB) • การดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC• การดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC

ระบบไฟลระบบไฟล สอดคลองกับ Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3, และ Digital Print สอดคลองกับ Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3, และ Digital Print 

Order Format (DPOF)Order Format (DPOF)

รูปแบบไฟลรูปแบบไฟล • • ภาพนิ่งภาพนิ่ง: Exif 2.3 JPEG (บีบอัด): Exif 2.3 JPEG (บีบอัด)
• • ภาพยนตรภาพยนตร: MOV (H.264)/Linear PCM/เสียงโมโน: MOV (H.264)/Linear PCM/เสียงโมโน

ขนาดภาพ ขนาดภาพ (พิกเซล)(พิกเซล) • • OO  4 : 3:4 : 3:  4,608 × 3,4564,608 × 3,456 • • OO  3 : 2:3 : 2:  4,608 × 3,0724,608 × 3,072 • • OO  16 : 9:16 : 9:  4,608 × 2,5924,608 × 2,592 • • OO  1 : 1:1 : 1:  3,456 × 3,4563,456 × 3,456

• • PP  4 : 3:4 : 3:  3,264 × 2,4483,264 × 2,448 • • PP  3 : 2:3 : 2:  3,264 × 2,1763,264 × 2,176 • • PP  16 : 9:16 : 9:  3,264 × 1,8403,264 × 1,840 • • PP  1 : 1:1 : 1:  2,432 × 2,4322,432 × 2,432

• • QQ  4 : 3:4 : 3:  2,048 × 1,5362,048 × 1,536 • • QQ  3 : 2:3 : 2:  2,304 × 1,5362,304 × 1,536 • • QQ  16 : 9:16 : 9:  1,920 × 1,0801,920 × 1,080 • • QQ  1 : 1:1 : 1:  1,728 × 1,7281,728 × 1,728

เลนสเลนส เลนสซูมออปติคัล Fujinon 5 ×, F3.9 (มุมกวาง) – F4.9 (เทเลโฟโต)เลนสซูมออปติคัล Fujinon 5 ×, F3.9 (มุมกวาง) – F4.9 (เทเลโฟโต)

ทางยาวโฟกัสทางยาวโฟกัส f=5.0 มม.–25.0 มม. (เทียบเทารูปแบบ 35 มม.: 28 มม.-140 มม.)f=5.0 มม.–25.0 มม. (เทียบเทารูปแบบ 35 มม.: 28 มม.-140 มม.)

การซูมแบบดิจิตอลการซูมแบบดิจิตอล สูงสุดประมาณ 2 เทา ดวยการซูมแบบดิจิตอลอัจฉริยะ (สูงสุด 10 เทา เมื่อรวมกับการซูมสูงสุดประมาณ 2 เทา ดวยการซูมแบบดิจิตอลอัจฉริยะ (สูงสุด 10 เทา เมื่อรวมกับการซูม

แบบดิจิตอล)แบบดิจิตอล)

รูรับแสงรูรับแสง F3.9/F6.2 (มุมกวาง), F4.9/F8.0 (เทเลโฟโต)F3.9/F6.2 (มุมกวาง), F4.9/F8.0 (เทเลโฟโต)

ชวงโฟกัส ชวงโฟกัส 
(ระยะหางจากหนาเลนส)(ระยะหางจากหนาเลนส)

ประมาณ 60 ซม.– อนันต (มุมกวาง); 1.0 ม. – อนันต (เทเลโฟโต)ประมาณ 60 ซม.– อนันต (มุมกวาง); 1.0 ม. – อนันต (เทเลโฟโต)
• • มาโครมาโคร: ประมาณ 9 ซม.–2.0 ม. (มุมกวาง); 1.0 ม.–3.0 ม. (เทเลโฟโต): ประมาณ 9 ซม.–2.0 ม. (มุมกวาง); 1.0 ม.–3.0 ม. (เทเลโฟโต)
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ขอมูลจําเพาะ

ระบบ

ความไวแสงความไวแสง ความไวเอาตพุตมาตรฐานเทียบกับ ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 ความไวเอาตพุตมาตรฐานเทียบกับ ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 
(ขนาดภาพ (ขนาดภาพ PP หรือ  หรือ QQ); AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600)); AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600)

การวัดแสงการวัดแสง การวัดแสดง 256 สวน through-the-lens (TTL); MULTIการวัดแสดง 256 สวน through-the-lens (TTL); MULTI

การควบคุมการรับแสงการควบคุมการรับแสง ตามโปรแกรม AEตามโปรแกรม AE

การชดเชยการรับแสงการชดเชยการรับแสง –2 EV – +2 EV โดยเพิ่มครั้งละ –2 EV – +2 EV โดยเพิ่มครั้งละ 11//33 EV EV

การกันภาพสั่นสะเทือนการกันภาพสั่นสะเทือน การกันภาพสั่นสะเทือน (สลับเซนเซอรภาพ)การกันภาพสั่นสะเทือน (สลับเซนเซอรภาพ)

ความเร็วชัตเตอร ความเร็วชัตเตอร 
(รวมชัตเตอรกลไกและ(รวมชัตเตอรกลไกและ
อิเล็กทรอนิกส)อิเล็กทรอนิกส)

• • QQ, , BB, , PP, , GG, , gg, , kk, , CC, , 77, , hh, , MM, , YY, , NN, , OO, , QQ, , RR, , ss, , FF, , 
ss, , VV, , WW: : 11//44 s– s–11//2,0002,000 s s

• • jj: : 11//88 s– s–11//2,0002,000 s s
• • rr, , UU: : 11//3030 s– s–11//2,0002,000 s s
• • HH: 4 s–: 4 s–11//2,0002,000 s s

ตอเนื่องตอเนื่อง อัตราเฟรมโดยประมาณอัตราเฟรมโดยประมาณ*1*1 ความตอเนืื่องของเฟรม (ขนาดภาพ)ความตอเนืื่องของเฟรม (ขนาดภาพ)*2*2

OO 3.03.0 10 (10 (OPOP), 40 (), 40 (QQ))
KK 5.05.0 10 (10 (OPOP), 20 (), 20 (QQ))
JJ 1010 10 (10 (OPOP), 20 (), 20 (QQ))
PP 6060 70 (70 (QQ16:916:9))
QQ 3.03.0 10 (10 (OPOP), 20 (), 20 (QQ))
NN 5.05.0 10 (10 (OPOP), 20 (), 20 (QQ))
MM 1010 10 (10 (OPOP), 20 (), 20 (QQ))

*1 อัตราแฟรมแตกตางกันดวยเงื่อนไขการถายภาพและจํานวนของภาพท่ีบันทึก
*2 ใชการด H หรือดีกวา

โฟกัสโฟกัส • • ออโตโฟกัสออโตโฟกัส: จุดกลาง, หลายจุด,: จุดกลาง, หลายจุด,  โฟกัสพื้นที่, ติดตามสัญญาณโฟกัสพื้นที่, ติดตามสัญญาณ
• • ระบบโฟกัสอัตโนมัติระบบโฟกัสอัตโนมัต:ิ Contrast-detect TTL AF: Contrast-detect TTL AF
• • โหมดมูฟวี่ AFโหมดมูฟวี่ AF: จุดกลาง, ตอเนื่อง: จุดกลาง, ตอเนื่อง
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ขอมูลจําเพาะ

ระบบ

สมดุลยแสงขาวสมดุลยแสงขาว ออโต แสงแดด ในรม ฟลูออเรสเซนตธรรมชาติ ฟลูออเรสเซนตสีอุน ฟลูออเรสเซนตสีเย็น ออโต แสงแดด ในรม ฟลูออเรสเซนตธรรมชาติ ฟลูออเรสเซนตสีอุน ฟลูออเรสเซนตสีเย็น 
แสงจากหลอดไส ใตนํ้าแสงจากหลอดไส ใตนํ้า

การตั้งเวลาการตั้งเวลา ปด, 2 วิ, 10 วิ, ปด, 2 วิ, 10 วิ, gg (การตั้งเวลาถายกลุม), ถายภาพเปนชวง, ภาพยนตรถายชา (การตั้งเวลาถายกลุม), ถายภาพเปนชวง, ภาพยนตรถายชา

ภาพยนตรถายชาภาพยนตรถายชา • • ii  1920×1080:1920×1080:  1080p, 601080p, 60 เฟรมตอวินาที เฟรมตอวินาที

• • ii  1920×1080:1920×1080: 1080p, 10 เฟรมตอวินาที 1080p, 10 เฟรมตอวินาที
• • hh  1280×720:1280×720: 720p, 30 เฟรมตอวินาที 720p, 30 เฟรมตอวินาที
• • ff  640×480:640×480: VGA, 60 เฟรมตอวินาที VGA, 60 เฟรมตอวินาที

• • ff  640×480:640×480: VGA, 10 เฟรมตอวินาที VGA, 10 เฟรมตอวินาที

• • ii  1920×1080:1920×1080: 1080p, 30 เฟรมตอวินาที 1080p, 30 เฟรมตอวินาที

• • hh  1280×720:1280×720: 720p, 60 เฟรมตอวินาที 720p, 60 เฟรมตอวินาที
• • hh  1280×720:1280×720: 720p, 10 เฟรมตอวินาที 720p, 10 เฟรมตอวินาที
• • ff  640×480:640×480: VGA, 30 เฟรมตอวินาที VGA, 30 เฟรมตอวินาที

แฟลชแฟลช แฟลชอัตโนมัติ ระยะทํางานเมื่อตั้งคาความไวเปน แฟลชอัตโนมัติ ระยะทํางานเมื่อตั้งคาความไวเปน ออโตออโต คือประมาณ 70 ซม.–4.4 ม. (มุม คือประมาณ 70 ซม.–4.4 ม. (มุม
กวาง), 1.0 ม.–3.8 ม. (เทเลโฟโต); ระยะทํางานในโหมดมาโครคือ ประมาณ 30 ซม.–2.0 ม. กวาง), 1.0 ม.–3.8 ม. (เทเลโฟโต); ระยะทํางานในโหมดมาโครคือ ประมาณ 30 ซม.–2.0 ม. 
(มุมกวาง), 1.0 ม.–3.0 ม. (เทเลโฟโต)(มุมกวาง), 1.0 ม.–3.0 ม. (เทเลโฟโต)

โหมดแฟลชโหมดแฟลช ออโต แฟลชลบเงา ปด สโลวซิงค (ปดลบตาแดง); ออโตพรอมลบตาแดง แฟลชลบเงาพรอมออโต แฟลชลบเงา ปด สโลวซิงค (ปดลบตาแดง); ออโตพรอมลบตาแดง แฟลชลบเงาพรอม
ลบตาแดง ปด สโลวซิงคพรอมลบตาแดง (เปดลบตาแดง)ลบตาแดง ปด สโลวซิงคพรอมลบตาแดง (เปดลบตาแดง)

จอ LCDจอ LCD 3.0 นิ้ว จอ LCD สี 920 k จุด; พื้นที่เฟรมประมาณ 100 %3.0 นิ้ว จอ LCD สี 920 k จุด; พื้นที่เฟรมประมาณ 100 %

ภาพยนตรภาพยนตร • • ii  1920×1080:1920×1080: 1080p, 60 เฟรมตอวินาที 1080p, 60 เฟรมตอวินาที
• • hh  1280×720:1280×720: 720p, 60 เฟรมตอวินาที 720p, 60 เฟรมตอวินาที

• • kk  640×480:640×480: 120 เฟรมตอวินาที 120 เฟรมตอวินาที

• • kk  160×120:160×120: 320 เฟรมตอวินาที 320 เฟรมตอวินาที

• • ii  1920×1080:1920×1080: 1080p, 30 เฟรมตอวินาที 1080p, 30 เฟรมตอวินาที
• • ff  640×480:640×480: VGA, 30 เฟรมตอวินาที VGA, 30 เฟรมตอวินาที

• • kk  320×240:320×240: 240 เฟรมตอวินาที 240 เฟรมตอวินาที
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ขั้วอินพุต/เอาตพุต

อินพุต/เอาตพุตดิจิตอลอินพุต/เอาตพุตดิจิตอล USB 2.0 ความเร็วสูง, ชองตอ Micro USB (Micro-B); MTP/PTPUSB 2.0 ความเร็วสูง, ชองตอ Micro USB (Micro-B); MTP/PTP

HDMI เอาตพุตHDMI เอาตพุต ชองตอ Micro HDMI (ประเภท D)ชองตอ Micro HDMI (ประเภท D)

การจายพลังงาน/อื่นๆ

การจายพลังงานการจายพลังงาน แบตเตอรี่ NP-45S ที่ชารจซํ้าไดแบตเตอรี่ NP-45S ที่ชารจซํ้าได

อายุการใชงานอายุการใชงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ (จํานวนเฟรมที่(จํานวนเฟรมที่
สามารถถายโดยประมาณสามารถถายโดยประมาณ
เมื่อใชแบตเตอรี่ที่ชารจเมื่อใชแบตเตอรี่ที่ชารจ

เต็ม)เต็ม)

ประเภทแบตเตอรี่ประเภทแบตเตอรี่ จํานวนเฟรมโดยประมาณจํานวนเฟรมโดยประมาณ

NP-45S (ประเภทที่มากับกลอง)NP-45S (ประเภทที่มากับกลอง) 240240

มาตรฐาน CIPA วัดในโหมด มาตรฐาน CIPA วัดในโหมด BB (อัตโนมัติ) โดยใชแบตเตอรี่ที่มาพรอมกับกลองและการด  (อัตโนมัติ) โดยใชแบตเตอรี่ที่มาพรอมกับกลองและการด 

หนวยความจํา SDหนวยความจํา SD

หมายเหตุหมายเหต:ุ จํานวนภาพที่ถายไดดวยแบตเตอรี่จะแตกตางกันไปตามระดับประจุของ: จํานวนภาพท่ีถายไดดวยแบตเตอรี่จะแตกตางกันไปตามระดับประจุของ
แบตเตอรี่ และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่าแบตเตอรี่ และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า

เวลาในการชารจเวลาในการชารจ ประมาณ 120 นาที (+20 °C)ประมาณ 120 นาที (+20 °C)

ขนาดของกลองขนาดของกลอง  
(กวาง × สูง × ลึก)(กวาง × สูง × ลึก)

109.6 มม. × 71.0 มม. × 27.8 มม. ไมรวมสวนที่ยื่นออกมา109.6 มม. × 71.0 มม. × 27.8 มม. ไมรวมสวนที่ยื่นออกมา

นํ้าหนักในการถายรูปนํ้าหนักในการถายรูป ประมาณ 207.4 กรัม รวมแบตเตอรี่และการดหนวยความจําประมาณ 207.4 กรัม รวมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

นํ้าหนักกลองนํ้าหนักกลอง ประมาณ 190.6 กรัม ไมรวมแบตเตอรี่ อุปกรณเสริม และการดหนวยความจําประมาณ 190.6 กรัม ไมรวมแบตเตอรี่ อุปกรณเสริม และการดหนวยความจํา

สภาพแวดลอมในการสภาพแวดลอมในการ

ทํางานทํางาน

• • อุณหภูมิอุณหภูม:ิ –10 °C – +40 °C: –10 °C – +40 °C

• • ความชื้นความชื้น: 10% – 80% (ไมมีการควบแนน): 10% – 80% (ไมมีการควบแนน)
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ตัวสงขอมูลแบบไรสาย
LAN ไรสายLAN ไรสาย
มาตรฐานมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลมาตรฐานแบบไรสาย)IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอลมาตรฐานแบบไรสาย)

ความถี่การปฏิบัติการ ความถี่การปฏิบัติการ 
(ความถี่กลาง)(ความถี่กลาง)

• • สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ไตหวันสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ไตหวัน: 2,412 : 2,412 MHzMHz–2,462 –2,462 MHzMHz (11 ชอง) (11 ชอง)

• • ประเทศอืื่นๆ:ประเทศอืื่นๆ: 2,412  2,412 MHzMHz–2,472 –2,472 MHzMHz (13 ชอง) (13 ชอง)

การเขาถึงโปรโตคอลการเขาถึงโปรโตคอล โครงสรางพื้นฐานโครงสรางพื้นฐาน

BluetoothBluetooth®®

มาตรฐานมาตรฐาน Bluetooth รุน 4.1 (Bluetooth พลังงานตํ่า)Bluetooth รุน 4.1 (Bluetooth พลังงานตํ่า)

ความถี่การปฏิบัติการ ความถี่การปฏิบัติการ 
(ความถี่กลาง)(ความถี่กลาง)

22,,402 MHz–2402 MHz–2,,480 MHz480 MHz

แบตเตอรี่ NP-45S ที่ชารจซํ้าได

แรงดันไฟฟาปกติแรงดันไฟฟาปกติ DC 3.7 VDC 3.7 V

ความจุปกติความจุปกติ 740 mAh740 mAh

ขนาด ขนาด (กวาง × สูง × ลึก)(กวาง × สูง × ลึก) 31.4 มม. × 39.5 มม. × 5.8 มม.31.4 มม. × 39.5 มม. × 5.8 มม.

นํ้าหนักนํ้าหนัก ประมาณ 19 กรัมประมาณ 19 กรัม

อะแดปเตอรไฟฟากระแสสลับ

พิกัดอินพุตพิกัดอินพุต 100 V–240 V AC, 50/60 Hz100 V–240 V AC, 50/60 Hz

ความจุอินพุตความจุอินพุต • • 100 V100 V: 10.5 VA: 10.5 VA • • 240 V240 V: 11.9 VA: 11.9 VA

พิกัดเอาตพุตพิกัดเอาตพุต 5.0 V DC, 1000 mA5.0 V DC, 1000 mA

อุณหภูมิในการทํางานอุณหภูมิในการทํางาน 0 °C – +40 °C0 °C – +40 °C

นํ้าหนักนํ้าหนัก ประมาณ 26 กรัม ± 15%ประมาณ 26 กรัม ± 15%

นํ้าหนักและขนาดแตกตางกันไปในแตละประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย
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  ■■ประกาศประกาศ

• ขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ FUJIFILM ไมมีสวนรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดจากขอผิดพลาดในคูมือนี้

• แมวาจอภาพ LCD จะผลิตขึ้นโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความแมนยําอยางมาก แตอาจมีจุดสวางหรือสี

ผิดปกติปรากฏขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณใกลขอความ กรณีนี้เปนเรื่องปกติสําหรับจอภาพ LCD ประเภทนี้ 

และไมถือเปนการทํางานผิดปกติ ภาพที่บันทึกดวยกลองจะไมไดรับผลกระทบ

• กลองดิจิตอลอาจทํางานผิดปกติเมื่อไดรับสัญญาณรบกวนวิทยุที่รุนแรง (เชน สนามแมเหล็กไฟฟา 

ไฟฟาสถิต หรือสัญญาณ รบกวนในสาย)

• เนื่องจากประเภทของเลนสที่ใช อาจมีความบิดเพื้ยนที่ขอบภาพบางในบางกรณี ซึ่งเปนอาการปกติ
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html



ขอจํากัดของการตั้งคากลองขอจํากัดของการตั้งคากลอง

ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดถายรูปแตละโหมดมีดังตอไปนี้
โหมดถายรูปโหมดถายรูป

ตัวเลือกตัวเลือก QQ BB PP GG gg jj kk CC 77 hh MM YY rr NN OO HH QQ RR ss FF ss UU VV WW

NN BBOFFOFF AUTOAUTO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11

NN ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

OO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

BBONON KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11

LL ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔

hh SS//RR ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

gg ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ee//ii ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

FF FF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

HH ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

dd ✔✔ ✔✔

NN AUTOAUTO ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

AUTO (1600)AUTO (1600) ✔✔ ✔✔

AUTO (800)AUTO (800) ✔✔ ✔✔

AUTO (400)AUTO (400) ✔✔ ✔✔

64006400 ✔✔ ✔✔

32003200 ✔✔ ✔✔

16001600 ✔✔ ✔✔

800800 ✔✔ ✔✔

400400 ✔✔ ✔✔

200200 ✔✔ ✔✔

100100 ✔✔ ✔✔

OO OO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

QQ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

TT ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP cc ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

aa ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

bb ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ff ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

DD ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔33 ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11



ขอจํากัดของการตั้งคากลอง

โหมดถายรูปโหมดถายรูป

ตัวเลือกตัวเลือก QQ BB PP GG gg jj kk CC 77 hh MM YY rr NN OO HH QQ RR ss FF ss UU VV WW

RR PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
JJ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
OO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
NN ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
QQ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

bb HH ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
II ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
JJ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
OFFOFF ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22

FF rr ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

ss ✔✔ ✔✔
tt ✔✔ ✔✔
xx ✔✔ ✔✔

VV i i 1920×1080 (60fps1920×1080 (60fps)) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
i i 1920×1080 (30fps)1920×1080 (30fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

h h 1280×720 (60fps)1280×720 (60fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
f f 640×480 (30fps)640×480 (30fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
k k 640×480 (120fps)640×480 (120fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
k k 320×240 (240fps)320×240 (240fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
k k 160×120 (320fps)160×120 (320fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
FF  
((FF))

rr ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
uu ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

LL ll ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
mm ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
OFFOFF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

99 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
RR ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
BB ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22

bb ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔11 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22

CC ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔
hh ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

 1 ปรับใหเหมาะสําหรับโหมดถายรูปที่เลือกโดยอัตโนมัติ
 2 ปด เทานั้น

 3 สามารถเลือกไดก็ตอเมื่อตั้งคา ออโต หรือ g ไว


