
1

ภาษาไทย

กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

คูม่อืการใชง้านกลอ้ง

© CANON INC. 2018 CT0-D179-A

 ● โปรดอา่นคูม่อืนี ้รวมถงึ “ค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยั” (= 12) กอ่นใชง้าน
กลอ้ง

 ● การอา่นคูม่อืนีจ้ะชว่ยใหค้ณุสามารถใชง้านกลอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

 ● โปรดเก็บคูม่อืนีไ้วเ้พือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต

 ● คลกิปุ่ มทีม่มุลา่งขวาเพือ่เขา้ถงึหนา้อืน่ๆ  

: หนา้ถดัไป  

: หนา้กอ่นหนา้  

: หนา้กอ่นทีค่ณุจะคลกิลงิก์

 ● เพือ่ขา้มไปต�าแหน่งเริม่ตน้ของบท คลกิชือ่บทดา้นขวา
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ขอ้มลูเบือ้งตน้
รายการของในบรรจภุณัฑ์

กอ่นใชง้าน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รายการตอ่ไปนีอ้ยูใ่นบรรจภุณัฑ์
หากมสี ิง่ใดขาดหายไป โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายกลอ้งของคณุ

กลอ้ง แบตเตอรีแ่พ็ค*

แทน่ชารจ์แบตเตอรี่ สายคลอ้งขอ้มอื

* อยา่แกะสิง่ทีหุ่ม้ออกจากแบตเตอรีแ่พ็ค

 ● สิง่พมิพร์วมอยูด่ว้ย

 ● ไมร่วมเมมโมรีก่ารด์ (= 2)

กอ่นการใชง้าน
เมมโมรีก่ารด์ทีร่องรบั

สามารถใชเ้มมโมรีก่ารด์ตอ่ไปนี ้(แยกจ�าหน่าย) ไดโ้ดยไมจ่�ากดัความจุ

 ● เมมโมรีก่ารด์ SD*1

 ● เมมโมรีก่ารด์ SDHC*1*2

 ● เมมโมรีก่ารด์ SDXC*1*2

*1 การด์นีต้รงตามมาตรฐาน SD อยา่งไรกต็าม เมมโมรีก่ารด์ไมไ่ดรั้บการตรวจสอบทกุตวัวา่ใช ้
งานไดก้บักลอ้ง

*2 เมมโมรีก่ารด์ UHS-I ใชง้านไดเ้ชน่กนั
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ค�าอธบิายเบือ้งตน้และขอ้มลูทาง
กฎหมาย

 ● ควรทดลองถา่ยภาพ แลว้เรยีกดภูาพกอ่นใชง้านจรงิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กลอ้ง
ท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โปรดทราบวา่ทางบรษัิทแคนนอน สาขา บรษัิทในเครอื 
และตวัแทนจ�าหน่ายไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีต่ามมาจากผลการ
ท�างานทีผ่ดิพลาดของตวักลอ้งหรอือปุกรณต์า่งๆ รวมทัง้เมมโมรีก่ารด์ ซึง่สง่ผล
ใหก้ารบนัทกึภาพลม้เหลว หรอืการบนัทกึภาพผดิวธิี

 ● การทีผู่ใ้ชบ้นัทกึ (วดิโีอและ/หรอืเสยีง) หรอืการถา่ยภาพบคุคลหรอืสิง่ทีม่ี
ลขิสทิธิโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอาจถอืเป็นการละเมดิสทิธสิว่นบคุคลและ/หรอื
อาจฝ่าฝืนสทิธติามกฎหมายของบคุคลอืน่ อนัประกอบไปดว้ยเรือ่งลขิสทิธิแ์ละ
ทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ โปรดทราบวา่อาจมขีอ้จ�ากดัแมว้า่การบนัทกึหรอื
การถา่ยภาพดงักลา่วจะมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชส้ว่นตวัแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

 ● การรับประกนักลอ้งมผีลเฉพาะในพืน้ทีท่ีซ่ ือ้เทา่นัน้ ในกรณีทีก่ลอ้งเกดิปัญหา
ขณะอยูต่า่งประเทศ โปรดน�ากลอ้งกลบัมายงัประเทศทีจ่�าหน่ายกอ่นตดิตอ่ศนูย์
บรกิารลกูคา้

 ● ถงึแมว้า่หนา้จอจะผลติภายใตเ้งือ่นไขการผลติทีม่คีวามแมน่ย�าสงูมาก และ
พกิเซลมากกวา่ 99.99% มคีณุสมบตัติรงตามทีก่�าหนด เป็นสว่นนอ้ยมากทีบ่าง
พกิเซลอาจบกพรอ่งหรอือาจปรากฏเป็นจดุสแีดงหรอืสดี�า ซึง่ไมถ่อืวา่เป็นความ
เสยีหายของกลอ้งหรอืสง่ผลตอ่รปูภาพทีบ่นัทกึแตอ่ยา่งใด

 ● เมือ่กลอ้งถกูใชง้านตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน ตวักลอ้งอาจมอีณุหภมูสิงูขึน้ อาการ
ดงักลา่วไมถ่อืวา่เป็นความเสยีหาย

ธรรมเนยีมปฏบิตัใินคูม่อืเลม่นี้

 ● ในคูม่อืนี ้ใชไ้อคอนแทนปุ่ มและปุ่ มหมนุทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ปรากฏหรอืมลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนับนกลอ้ง

 ● ปุ่ มและตวัควบคมุบนกลอ้งตอ่ไปนีไ้ดถ้กูแทนดว้ยไอคอน ตวัเลขในวงเล็บหมาย
ถงึตวัเลขของตวัควบคมุทีเ่กีย่วขอ้งใน “รายชือ่สว่นประกอบของกลอ้ง” (= 4)  

 ปุ่ มเลือ่นขึน้ (12) ทางดา้นหลงั 
 ปุ่ มเลือ่นไปทางซา้ย (8) ทางดา้นหลงั 
 ปุ่ มเลือ่นไปทางขวา (13) ทางดา้นหลงั 
 ปุ่ มเลือ่นลง (15) ทางดา้นหลงั 
 ปุ่ มหมนุควบคมุ (7) ทางดา้นหลงั

 ● โหมดถา่ยภาพและไอคอนบนหนา้จอและขอ้ความจะแสดงในวงเล็บ

 ● : ขอ้มลูส�าคญัทีค่ณุควรทราบ

 ● : หมายเหตแุละเคล็ดลบัส�าหรับการใชก้ลอ้งอยา่งผูช้�านาญ

 ● = xx: หนา้ทีม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในตวัอยา่งนี ้“xx” แทนหมายเลขหนา้)

 ● ค�าแนะน�าในคูม่อืนีใ้ชก้บักลอ้งทีใ่ชก้ารตัง้คา่เริม่ตน้

 ● เพือ่ความสะดวก จะเรยีกเมมโมรีก่ารด์ทีร่องรับทัง้หมดวา่ “เมมโมรีก่ารด์”

 ● สญัลกัษณ ์“  ภาพนิง่” และ “  ภาพเคลือ่นไหว” ใตช้ือ่เรือ่งบง่บอกวธิกีารใช ้
ฟังกช์ัน่—ส�าหรับภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหว
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รายชือ่สว่นประกอบของกลอ้ง

(2)
(3)

(5) (7) (8) (9) (10)

(11) (12) (13)

(4) (6)

(1)

(1) ไมโครโฟน

(2) หลอดไฟ

(3) เลนส์

(4) คนัโยกซมู
ถา่ยภาพ:   (ระยะไกล)] /  

 (มมุกวา้ง)
เลน่ภาพ:   (ขยาย) /  

 (ดชัน)ี

(5) ปุ่ มภาพเคลือ่นไหว

(6) ปุ่ มหมนุปรับโหมด

(7) ปุ่ มชตัเตอร์

(8) ปุ่ มเปิด/ปิดกลอ้ง

(9) แฟลช

(10) สวติซ ์  (ยกแฟลชขึน้)

(11) ชอ่งเสยีบขาตัง้กลอ้ง

(12) ฝาปิดเมมโมรีก่ารด์/แบตเตอรี่

(13) หรูอ้ยสายคลอ้ง

(1) (2) (3) (4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(1) หนา้จอ

(2) ล�าโพง

(3) ชอ่งสญัญาณ DIGITAL

(4) ชอ่งสญัญาณ HDMITM

(5) หมายเลขผลติภณัฑ ์ 
(หมายเลขประจ�าตวักลอ้ง)

(6) ปุ่ ม  (ชว่ยจัดกรอบ – คน้หา) /  
 (ลบรปูเดยีว)

(7) ปุ่ มหมนุควบคมุ

(8) ปุ่ ม  (มาโคร) /  (แมนนวล
โฟกสั) /  เลือ่นไปทางซา้ย

(9) ไฟสญัญาณ

(10) ปุ่ ม  (เลน่ภาพ)

(11) ปุ่ ม  (Wi-Fi)

(12) ปุ่ ม  (ชดเชยแสง) /  เลือ่นขึน้

(13) ปุ่ ม  (แฟลช) /  เลือ่นไปทางขวา

(14) ปุ่ ม  (เมนูควบคมุทนัใจ/ตัง้คา่)

(15) ปุ่ ม  (ขอ้มลู) /  เลือ่นลง

(16) ปุ่ ม 

 ● คณุสามารถหมนุปุ่ มควบคมุการท�างานเพือ่
ด�าเนนิการ การท�างานสว่นใหญท่ีส่ามารถใช ้
ปุ่ ม / / /  เชน่ การเลอืกรายการและการ
เปลีย่นภาพ
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ดชันี

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ
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คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย
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ภาคผนวก

การท�างานท ัว่ไปของกลอ้ง

 ถา่ยภาพ

 ● ใชก้ารตัง้คา่ทีก่ลอ้งก�าหนด (โหมดอตัโนมตั,ิ โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ)
 - = 26, = 28

 ● การท�าใหส้ดีสูดมากขึน้ในภาพถา่ยอาหาร (อาหาร)
 - = 39

 ● ถา่ยภาพตวัเองดว้ยการตัง้คา่ทีเ่หมาะสม (ภาพตวัเอง)
 - = 40

การถา่ยภาพคนใหส้วยงาม

ภาพบคุคล
(= 41)

การถา่ยภาพใหเ้ขา้กบัฉากเฉพาะ

กฬีา
(= 41)

กลางคนื
(= 41)

ดอกไมไ้ฟ
(= 41)

การใชเ้อฟเฟคพเิศษ

ผวิเนยีน
(= 43)

เอฟเฟคเลนสต์าปลา
(= 44)

เหมอืนภาพวาดสนี�้า
(= 45)

เหมอืนภาพวาดสนี�้ามนั
(= 45)

เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
(= 46)

เอฟเฟคกลอ้งของเลน่
(= 46)

ซอฟตโ์ฟกสั
(= 44)

ภาพสโีทนเดยีว
(= 43)

 ● โฟกสับนใบหนา้
 - = 26, = 41, = 58

 ● โดยไมใ่ชแ้ฟลช (ปิดแฟลช)
 - = 61

 ● ถา่ยภาพตวัคณุเอง (ตัง้เวลาถา่ยภาพ)
 - = 33

 ● เพิม่การบนัทกึวนัที่
 - = 33

 ● รวมคลปิวดิโีอและภาพถา่ยเขา้ดว้ยกนั (วดิโีอสรปุ)
 - = 28
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 บนัทกึ

 ● บนัทกึภาพลงในคอมพวิเตอร์
 - = 112

 การใชค้ณุสมบตั ิWi-Fi

 ● สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน
 - = 85, = 88

 ● แบง่ปันภาพออนไลน์
 - = 94

 ● สง่ภาพไปยงัคอมพวิเตอร์
 - = 91

 ดภูาพ

 ● ดภูาพ
 - = 67

 ● เลน่ภาพอตัโนมตั ิ(สไลดโ์ชว)์
 - = 72

 ● บนหนา้จอโทรทศัน์
 - = 108

 ● บนเครือ่งคอมพวิเตอร์
 - = 112

 ● คน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว
 - = 70

 ● ลบภาพ
 - = 74

 บนัทกึภาพ/ดภูาพเคลือ่นไหว

 ● บนัทกึภาพเคลือ่นไหว
 - = 26, = 47

 ● การดภูาพเคลือ่นไหว
 - = 67

 พมิพ์

 ● พมิพภ์าพ
 - = 112
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คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู
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 ● ปฏบิตัติามค�าแนะน�าตอ่ไปนี ้เมือ่ใชแ้บตเตอรีท่ีม่จี�าหน่ายทัว่ไปหรอืแบตเตอรี่
แพ็คทีม่ใีห ้
 - ใหใ้ชแ้บตเตอรี/่แบตเตอรีแ่พ็คเฉพาะกบัผลติภณัฑท์ีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้
 - อยา่ท�าใหแ้บตเตอรี/่แบตเตอรีแ่พ็ครอ้นหรอืเกดิไฟ
 - อยา่ใชแ้ทน่ชารจ์แบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตชารจ์แบตเตอรี/่แบตเตอรีแ่พ็ค
 - อยา่ใหข้ัว้ไฟฟ้าสกปรก หรอืน�าไปสมัผัสกบัเข็มโลหะหรอืวตัถโุลหะอืน่ๆ
 - อยา่ใชแ้บตเตอรี/่แบตเตอรีแ่พ็คทีม่กีารร่ัวซมึ
 - เมือ่ตอ้งการทิง้แบตเตอรี/่แบตเตอรีแ่พ็ค ใหห้อ่หุม้ขัว้ไฟฟ้าดว้ยเทปฉนวน
หรอืเครือ่งมอือืน่

การกระท�าเชน่นีอ้าจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต การระเบดิ หรอืไฟไหมไ้ด ้ 
หากแบตเตอรี/่แบตเตอรีแ่พ็คมกีารร่ัวซมึ และวตัถนัุน้สมัผัสกบัผวิหนังหรอืเสือ้ผา้
ของคณุ ใหใ้ชน้�้าไหลผา่นลา้งบรเิวณนัน้อยา่งทัว่ถงึ ในกรณีทีส่มัผัสกบัดวงตา ให ้
ใชน้�้าสะอาดเป็นจ�านวนมากไหลผา่นลา้งอยา่งทัว่ถงึ และใหร้บีขอความชว่ยเหลอื
ทางการแพทยท์นัที

 ● ปฏบิตัติามค�าแนะน�าตอ่ไปนี ้เมือ่ใชแ้ทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอือะแดปเตอรไ์ฟฟ้า 
AC
 - ปัดเอาฝุ่ นออกจากปลั๊กไฟและเตา้รับเป็นระยะ ดว้ยผา้แหง้
 - อยา่เสยีบหรอืถอดปลั๊กผลติภณัฑข์ณะมอืเปียก
 - อยา่ใชผ้ลติภณัฑ ์หากปลั๊กไฟไมไ่ดเ้สยีบเขา้กบัเตา้รับจนสดุ
 - อยา่ใหป้ลั๊กไฟและขัว้ไฟฟ้าสกปรก หรอืน�าไปสมัผัสกบัเข็มโลหะหรอืวตัถุ
โลหะอืน่ๆ

 - อยา่สมัผัสแทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอือะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC ขณะเกดิฟ้าแลบ
 - อยา่วางของหนักทบัสายไฟ อยา่ท�าลาย หกั หรอืดดัแปลงสายไฟ
 - อยา่หอ่หุม้ผลติภณัฑด์ว้ยผา้หรอืวตัถอุืน่ ขณะก�าลงัใชง้าน หรอืหลงัจากการ
ใชง้านสกัพักเมือ่ผลติภณัฑย์งัคงมคีวามรอ้นอยู่

 - อยา่ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑเ์ชือ่มตอ่กบัแหลง่พลงังานเป็นระยะเวลานาน
การกระท�าเชน่นีอ้าจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต การระเบดิ หรอืไฟไหมไ้ด ้

ค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยั

 ● โปรดแน่ใจวา่ไดอ้า่นค�าแนะน�าเหลา่นี ้เพือ่ทีจ่ะใชง้านผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่ง
ปลอดภยั

 ● ควรท�าตามค�าแนะน�าเหลา่นีเ้พือ่ป้องกนัการบาดเจ็บหรอืความเสยีหายในการใช ้
งานผลติภณัฑห์รอือืน่ๆ

 ค�าเตอืน แสดงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจ็บสาหสัหรอื
เสยีชวีติ

 ● เก็บผลติภณัฑใ์หห้า่งจากมอืเด็ก
หากสายคลอ้งพันรอบคอของบคุคล อาจท�าใหเ้กดิอาการหายใจไมอ่อกจากการถกู
บบีรัดได ้

 ● ใหใ้ชเ้ฉพาะแหลง่จา่ยไฟทีร่ะบใุนคูม่อืค�าแนะน�านีส้�าหรับการใชง้านกบั
ผลติภณัฑ์

 ● อยา่แยกชิน้สว่นหรอืดดัแปลงผลติภณัฑ์

 ● อยา่ใหผ้ลติภณัฑก์ระทบกระแทกหรอืสะเทอืนอยา่งรนุแรง

 ● อยา่สมัผัสชิน้สว่นภายในใดๆ

 ● หยดุการใชผ้ลติภณัฑใ์นกรณีทีม่สีภาพไมป่กตเิชน่ เกดิควนัหรอืมกีลิน่แปลกๆ

 ● อยา่ใชต้วัท�าละลายอนิทรยี ์เชน่ แอลกอฮอล ์เบนซนิ หรอืทนิเนอรผ์สมส ี
ท�าความสะอาดผลติภณัฑ์

 ● อยา่ท�าใหผ้ลติภณัฑเ์ปียก อยา่ใสส่ ิง่แปลกปลอมหรอืของเหลวตา่งๆ เขา้ไปใน
ผลติภณัฑ์

 ● อยา่ใสส่ ิง่แปลกปลอมหรอืของเหลวตา่งๆ เขา้ไปในผลติภณัฑ์

 ● อยา่ใชผ้ลติภณัฑใ์นทีท่ีอ่าจมกีา๊ซไวไฟ
การกระท�าเชน่นีอ้าจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต การระเบดิ หรอืไฟไหมไ้ด ้

 ● ส�าหรับผลติภณัฑท์ีม่คีณุสมบตัชิอ่งมองภาพ อยา่มองผา่นชอ่งมองภาพไปยงั
แหลง่แสงจา้เชน่ พระอาทติยใ์นวนัทีท่อ้งฟ้าสวา่งหรอืเลเซอร ์และแหลง่แสงจา้
ทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษย์

การกระท�าเชน่นีอ้าจเป็นอนัตรายตอ่สายตาของคณุ
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ขอ้ควรระวงั แสดงถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายตอ่
ผลติภณัฑ์

 ● อยา่เล็งกลอ้งไปทีต่น้ก�าเนดิของแสงจา้ เชน่ ดวงอาทติยใ์นวนัทีท่อ้งฟ้าปลอด
โปรง่ หรอืตน้ก�าเนดิแสงจา้ทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษย์

การกระท�าเชน่นีอ้าจท�าใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในเสยีหายได ้

 ● ระวงัอยา่ใหฝุ้่ นหรอืทรายเขา้ไปภายในกลอ้ง เมือ่ใชก้ลอ้งในบรเิวณหาดทราย
หรอืทีท่ีม่ลีมแรง

 ● เชด็ฝุ่ น คราบสกปรก หรอืสิง่แปลกปลอมอืน่ๆ บนแฟลชออกโดยใชส้�าลี
ท�าความสะอาดหรอืผา้

ความรอ้นจากแฟลชอาจท�าใหส้ ิง่แปลกปลอมเกดิเขมา่ควนั หรอืท�าใหผ้ลติภณัฑ์
ท�างานผดิปกตไิด ้

 ● ถอดแบตเตอรีแ่พ็ค/แบตเตอรีอ่อกและเกบ็ไวเ้มือ่คณุไมไ่ดใ้ชง้านผลติภณัฑ์
การร่ัวซมึของแบตเตอรีท่ีเ่กดิขึน้อาจท�าใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหายได ้

 ● กอ่นทีค่ณุจะทิง้แบตเตอรีแ่พ็ค/แบตเตอรี ่ควรใชเ้ทปกาวหรอืฉนวนปิดขัว้
แบตเตอรีก่อ่น

หากสมัผัสกบัสว่นทีเ่ป็นโลหะของวตัถอุืน่ อาจท�าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืระเบดิได ้

 ● ถอดปลั๊กแทน่ชารจ์แบตเตอรีใ่ดๆ ทีใ่ชก้บัผลติภณัฑเ์มือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน อยา่คลมุ
ผา้หรอืวางสิง่ของอืน่ไวด้า้นบนในขณะใชง้าน

การเสยีบปลั๊กทิง้ไวเ้ป็นเวลานานอาจท�าใหเ้กดิความรอ้นสงูเกนิไปและแทน่ชารจ์
เสยีรปูทรง สง่ผลใหเ้กดิไฟไหมไ้ด ้

 ● อยา่วางแบตเตอรีแ่พ็คไวใ้กลส้ตัวเ์ลีย้ง
การกดัแทะของสตัวอ์าจท�าใหแ้บตเตอรีแ่พ็คเกดิการร่ัวซมึ มคีวามรอ้นสงูเกนิไป 
หรอืระเบดิได ้สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผลติภณัฑห์รอืไฟไหม ้

 ● หากผลติภณัฑข์องคณุใชห้ลายแบตเตอรี ่อยา่ใชแ้บตเตอรีท่ีม่รีะดบัการชารจ์
ตา่งกนัรว่มกนั อยา่ใชแ้บตเตอรีเ่กา่และใหมร่ว่มกนั และอยา่ใสแ่บตเตอรีท่ีม่ขีัว้ 
+ และ – กลบัดา้น

อาจท�าใหผ้ลติภณัฑท์�างานผดิพลาดได ้

 ● อยา่น่ังลงโดยทีม่กีลอ้งอยูใ่นกระเป๋ากางเกงของคณุ
การกระท�าเชน่นีอ้าจเกดิความผดิพลาดหรอืท�าใหห้นา้จอเสยีหายได ้

 ● อยา่ใหผ้ลติภณัฑส์มัผัสกบัผวิหนังบรเิวณเดมิเป็นระยะเวลานานระหวา่งการใช ้
งาน

การกระท�าเชน่นีอ้าจท�าใหเ้กดิรอยแผลไหม ้เชน่ ผวิหนังมผีืน่แดงหรอืเม็ดพพุอง ถงึ
แมว้า่ผลติภณัฑจ์ะไมร่อ้นกต็าม แนะน�าใหใ้ชข้าตัง้สามขาหรอือปุกรณท์ีค่ลา้ยคลงึ
กนั เมือ่ใชผ้ลติภณัฑใ์นสถานทีท่ีร่อ้น และส�าหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีน
โลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย

 ● ท�าตามเครือ่งหมายแสดงตา่งๆ เพือ่ปิดใชง้านผลติภณัฑใ์นสถานทีท่ีห่า้มใชง้าน
หากไมก่ระท�าเชน่นีอ้าจเป็นสาเหตใุหอ้ปุกรณอ์ืน่ท�างานผดิปกต ิเนือ่งจากผลกระ
ทบของคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า และอาจท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้ควรระวงั แสดงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจ็บ

 ● หา้มยงิแฟลชถา่ยภาพใกลด้วงตา
อาจท�าอนัตรายกบัดวงตา

 ● สายคลอ้งมไีวเ้พือ่ใชบ้นรา่งกายเทา่นัน้ การแขวนสายคลอ้งกบัผลติภณัฑท์ีต่ดิ
อยูบ่นตะขอเกีย่วหรอืวตัถอุืน่ๆ อาจเกดิความเสยีหายตอ่ผลติภณัฑไ์ด ้นอกจาก
นี ้อยา่เขยา่ผลติภณัฑ ์หรอืท�าใหผ้ลติภณัฑไ์ดรั้บการกระทบกระเทอืนอยา่งรนุแรง

 ● หา้มใชแ้รงดนัเลนสอ์ยา่งรนุแรง หรอืใหว้ตัถกุระแทกเลนส์
การกระท�าเชน่นีท้�าใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายตอ่ผลติภณัฑ์

 ● แฟลชทีย่งิออกมาจะมอีณุหภมูสิงู ใหน้�านิว้มอื สว่นอืน่ๆ ของรา่งกาย และวตัถุ
ออกหา่งจากชดุแฟลช ขณะท�าการถา่ยภาพ

การกระท�าเชน่นีอ้าจท�าใหเ้กดิการเผาไหมห้รอืแฟลชท�างานผดิปกติ

 ● หา้มทิง้ผลติภณัฑไ์วใ้นสถานทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูหรอืต�า่มาก
ผลติภณัฑอ์าจจะรอ้น/เย็นจัด และเป็นสาเหตใุหเ้ผาไหมห้รอืเกดิการบาดเจ็บเมือ่
สมัผัส



14

กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

ดชันี

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การเตรยีมการข ัน้ตน้
เตรยีมพรอ้มส�าหรับการถา่ยภาพดงันี้

การผกูตดิสายคลอ้ง

 ● สอดปลายสายคลอ้งเขา้ไปทีห่รูอ้ยสายคลอ้ง 
(1) จากนัน้ดงึปลายอกีดา้นของสายลงไปใน
หว่งตรงปลายทีส่อด (2)

การถอืกลอ้ง

 ● คลอ้งสายคลอ้งเขา้กบัขอ้มอื

 ● ขณะท�าการถา่ยภาพ เกบ็แขนของคณุใหช้ดิ
กบัล�าตวัและถอืกลอ้งใหก้ระชบัเพือ่ป้องกนั
การเคลือ่นไหว อยา่ใหน้ิว้ของคณุไปบงัแฟลช 
หากคณุยกแฟลชขึน้

(1)

(2)
การท�างานข ัน้พืน้ฐาน
ค�าแนะน�าและขอ้มลูเบือ้งตน้ ตัง้แตก่ารเริม่ตน้เตรยีมกลอ้งไปจนถงึการถา่ยภาพและ
เลน่ภาพ

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้
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 ● แบตเตอรีแ่พ็คทีช่ารจ์ไวจ้ะคอ่ยๆ หมดลงถงึแมไ้มไ่ดใ้ชก้ต็าม ใหช้ารจ์
แบตเตอรีแ่พ็คใน (หรอืทนัทกีอ่น) วนัทีจ่ะใช ้

 ● แทน่ชารจ์สามารถใชไ้ดใ้นพืน้ทีท่ีม่กีระแสไฟฟ้า AC 100 – 240 V 
(50/60 Hz) ส�าหรับเตา้รับทีม่รีปูแบบตา่งกนั ใหใ้ชต้วัตอ่ปลั๊กทีส่ามารถหา
ซือ้ได ้หา้มใชอ้ปุกรณต์วัแปลงไฟฟ้าทีอ่อกแบบเพือ่ใชส้�าหรับการเดนิทาง 
เพราะอาจท�าใหแ้บตเตอรีแ่พ็คเสยีหายได ้

การใสแ่บตเตอรีแ่พ็คและเมมโมรีก่ารด์ของคณุ

ใสแ่บตเตอรีแ่พ็คทีจั่ดใหแ้ละเมมโมรีก่ารด์ (แยกจ�าหน่าย)
โปรดทราบวา่กอ่นทีค่ณุจะใชเ้มมโมรีก่ารด์อนัใหมห่รอืเมมโมรีก่ารด์ทีถ่กูลา้งขอ้มลู
จากอปุกรณอ์ืน่ คณุควรลา้งขอ้มลูเมมโมรีก่ารด์โดยใชก้ลอ้งตวันี ้(= 102)

1 เปิดฝาครอบ

 ● เลือ่นสวติซ ์(1) และเปิดฝาขึน้ (2)

2 ใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค

 ● ดนัตวัล็อคแบตเตอรีไ่ปทาง (1) และใส่
แบตเตอรีแ่พ็คไปทาง (2) จนกระทัง่ตวัล็อค
คลกิปิด

 ● หากคณุใสแ่บตเตอรีแ่พ็คโดยหนัผดิดา้น จะ
ไมส่ามารถล็อคใหเ้ขา้ต�าแหน่งได ้ควรมัน่ใจ
เสมอวา่แบตเตอรีแ่พ็คหนัถกูดา้นและล็อคเขา้
ทีเ่มือ่ใสล่งไป

(2)

(1)

(1)
(2)

การชารจ์แบตเตอรีแ่พ็ค

กอ่นการใชง้าน ใหช้ารจ์แบตเตอรีแ่พ็คดว้ยแทน่ชารจ์ทีจั่ดให ้แน่ใจวา่ไดช้ารจ์
แบตเตอรีแ่พ็คกอ่น เพราะกลอ้งไมม่กีารจ�าหน่ายพรอ้มกบัแบตเตอรีแ่พ็คทีช่ารจ์
แลว้

1 ใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค

 ● หลงัจากจัดใหเ้ครือ่งหมาย  บนแบตเตอรี่
แพ็คและแทน่ชารจ์อยูต่รงกนั จากนัน้ใส่
แบตเตอรีแ่พ็คโดยดนัเขา้ (1) และกดลง (2)

2 ชารจ์แบตเตอรีแ่พ็ค

 ● เสยีบปลั๊กแทน่ชารจ์แบตเตอรีเ่ขา้กบัเตา้รับ
ตามทีแ่สดงในภาพ

 ● หากแทน่ชารจ์ของคณุมสีายไฟ เสยีบสายไฟ
เขา้กบัแทน่ชารจ์ จากนัน้เสยีบปลายอกีดา้น
หนึง่เขา้กบัเตา้รับ

 ● ไฟชารจ์จะขึน้เป็นสสีม้ และเริม่ท�าการชารจ์

 ● เมือ่เสร็จสิน้การชารจ์ ไฟจะเปลีย่นเป็นสเีขยีว

3 ถอดแบตเตอรีแ่พ็ค

 ● หลงัจากถอดปลั๊กแทน่ชารจ์แบตเตอรีแ่ลว้ ให ้
ถอดแบตเตอรีแ่พ็คโดยดนัเขา้ (1) และยก
ขึน้ (2)

 ● ในการปกป้องและรักษาแบตเตอรีแ่พ็คใหอ้ยูใ่นสภาพด ีอยา่ชารจ์
แบตเตอรีท่ ิง้ไวน้านเกนิ 24 ชัว่โมง

(1)

(2)

(1)

(2)

(2)

(1)
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ถอดเมมโมรีก่ารด์

 ● ดนัเมมโมรีก่ารด์เขา้จนกระทัง่มเีสยีงคลกิ  
จากนัน้คอ่ยๆ ปลอ่ยออก

 ● เมมโมรีก่ารด์จะเดง้ขึน้มา

การต ัง้คา่วนัที ่เวลา และโซนเวลา

ตัง้วนัทีแ่ละเวลา ขอ้มลูซึง่คณุก�าหนดนีจ้ะถกูบนัทกึลงในคณุสมบตัขิองภาพทีค่ณุ
ถา่ย และจะถกูใชเ้มือ่คณุจัดเรยีงภาพตามวนัทีถ่า่ยภาพหรอืพมิพภ์าพโดยแสดงวนั
ที่

1 เปิดกลอ้ง

 ● กดปุ่ มเปิด/ปิดกลอ้ง

 ● หนา้จอ [วนัที/่เวลา/โซน] จะแสดงขึน้มา

2 ต ัง้คา่โซนเวลา

 ● กดปุ่ ม /  เพือ่เลอืกรายการ จากนัน้กด
ปุ่ ม 

3 ตรวจสอบสวติซป้์องกนัการบนัทกึที่
การด์ของคณุและใสเ่มมโมรีก่ารด์

 ● การบนัทกึภาพจะไมส่ามารถท�าไดโ้ดยใช ้
เมมโมรีก่ารด์ทีม่สีวติซป้์องกนัการบนัทกึอยูใ่น
ต�าแหน่งล็อค ใหเ้ลือ่นสวติซไ์ปทาง (1)

 ● ใสเ่มมโมรีก่ารด์โดยหนัดา้นป้าย (2) ตามภาพ
จนกระทัง่คลกิลงต�าแหน่ง

 ● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดใ้สเ่มมโมรีก่ารด์ใน
ทศิทางทีถ่กูตอ้ง หากใสเ่มมโมรีก่ารด์ผดิดา้น 
อาจท�าใหก้ลอ้งเสยีหายได ้

4 ปิดฝาครอบ

 ● ปิดฝาครอบ (1) และกดฝาครอบลงในขณะ
ทีเ่ลือ่นสวติซ ์จนกระทัง่คลกิเขา้สูต่�าแหน่ง
ปิด (2)

การถอดแบตเตอรีแ่พ็คและเมมโมรีก่ารด์

ถอดแบตเตอรีแ่พ็ค

 ● เปิดฝาครอบและกดตวัล็อคแบตเตอรีต่าม
ทศิทางของลกูศร

 ● แบตเตอรีแ่พ็คจะเดง้ขึน้มา

(2)

(1)

(1)

(2)
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ภาษาทีแ่สดง

1 เขา้สูห่นา้จอเมนู

2 เลอืกเมนกูารต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่

 ● กดปุ่ ม /  เพือ่เลอืก [ ] จากนัน้กดปุ่ ม 

3 เลอืก [ภาษา ]

4 ต ัง้คา่ภาษาทีแ่สดง

 ● กดปุ่ ม  อกีครัง้และกดปุ่ ม /  เพือ่เลอืก
รายการ จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● เลอืก [ตกลง] เพือ่ยอ้นกลบัไปที ่[วนัที/่เวลา/
โซน]

3 ต ัง้วนัทีแ่ละเวลา

 ● กดปุ่ ม / เพือ่คน้หา และปุ่ ม  เพือ่เลอืก
รายการ กดปุ่ ม /  เพือ่ปรับวนัทีแ่ละเวลา
จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม 

 ● ตัง้คา่วนัที ่เวลา และโซนปัจจบุนัใหถ้กูตอ้ง หากหนา้จอ [วนัที/่เวลา/
โซน] แสดงขึน้ขณะคณุเปิดกลอ้ง

 ● คณุยงัสามารถตัง้คา่ วนัที/่เวลา/โซนโดยการกดปุ่ ม  และเลอืก
เมนู [ ] (= 23) > [วนัที/่เวลา/โซน]

 ● เพือ่ตัง้คา่เวลาตามฤดกูาล (เร็วขึน้ 1 ชัว่โมง) ใหต้ัง้คา่ [ ] เป็น [ ] 
บนหนา้จอ [วนัที/่เวลา/โซน]
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3 ถา่ยภาพ
การถา่ยภาพนิง่

 ● กดชตัเตอรล์งเบาๆ (1)

 ● เมือ่กลอ้งจับโฟกสัได ้จะสง่เสยีงเตอืนสองครัง้ 
และกรอบจะแสดงขึน้รอบบรเิวณทีโ่ฟกสั ให ้
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ (2)

 ● หากตอ้งการใชแ้ฟลช ใหย้กแฟลชขึน้โดย
เลือ่นสวติซ ์  กลอ้งจะยงิแฟลชขณะถา่ย
ภาพในสภาวะแสงนอ้ย หากคณุไมต่อ้งการ
ใชแ้ฟลช ใหใ้ชน้ิว้กดลงเพือ่เลือ่นกลบัเขา้ไป
ในกลอ้ง

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 ● กดปุ่ มภาพเคลือ่นไหวเพือ่เริม่บนัทกึ และกด
ปุ่ มอกีครัง้เพือ่หยดุ

การทดลองใชก้ลอ้ง
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ทดลองใชก้ลอ้ง โดยการเปิดกลอ้ง ถา่ยภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหว จากนัน้ใหดู้
ภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหวทีเ่พิง่ถา่ยไป

การถา่ยภาพ

ในการเลอืกใชโ้หมดอตัโนมตัเิพือ่การตัง้คา่โดยอตัโนมตัทิีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรับ
ฉากทีถ่า่ยนัน้ เพยีงแคป่ลอ่ยใหก้ลอ้งตรวจสอบวตัถแุละสภาวะการถา่ยภาพเอง

1 เปิดกลอ้งและเขา้สูโ่หมด 

2 ซูมเขา้หรอืซูมออกตามตอ้งการ

 ● เลือ่นคนัโยกซมูตามทีค่ณุเห็นบนหนา้จอ
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การดภูาพ

1 สลบัไปทีก่ารเลน่ภาพ

 ● กดปุ่ ม 

2 เลอืกภาพ

 ● ในการดภูาพกอ่นหนา้หรอืภาพถดัไป ใหก้ดปุ่ ม 
/  หรอืหมนุปุ่ ม 

 ● ภาพเคลือ่นไหวจะมไีอคอน [ ] แสดงอยู ่
ในการเลน่ภาพเคลือ่นไหว ใหไ้ปทีข่ัน้ตอนที ่3

3 เลน่ภาพเคลือ่นไหว

 ● กดปุ่ ม  เลอืก [ ] และกดปุ่ ม  อกีครัง้

 ● การเลน่ภาพจะเริม่ตน้ขึน้ และหลงัจากภาพ
เคลือ่นไหวจบลง [ ] จะแสดงขึน้มา

 ● ในการปรับระดบัเสยีง ใหก้ดปุ่ ม /  ใน
ระหวา่งการเลน่ภาพ

การลบภาพ

หากตอ้งการลบภาพปัจจบุนั ท�าไดด้งัตอ่ไปนี ้โปรดทราบวา่ภาพทีถ่กูลบจะไม่
สามารถกูค้นืกลบัมาได ้

1 กดปุ่ ม 

2 กดปุ่ ม /  หรอืหมนุปุ่ ม  เพือ่เลอืก 
[ลบ] จากน ัน้กดปุ่ ม 
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เปิด/ปิด

โหมดถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ มเปิด/ปิด เพือ่เปิดกลอ้งและเตรยีมการ
ถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ มเปิด/ปิดอกีครัง้ เพือ่ปิดกลอ้ง

การเลน่ภาพ

 ● กดปุ่ ม  เพือ่เปิดกลอ้งและดภูาพทีถ่า่ย

 ● หากตอ้งการปิดกลอ้ง กดปุ่ ม  อกีครัง้หรอื
กดปุ่ มเปิด/ปิดกลอ้ง

 ● ในการสลบัจากโหมดถา่ยภาพไปทีก่ารเลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ ม 
 ● ในการสลบัจากโหมดเลน่ภาพไปทีโ่หมดถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่

หนึง่ (= 21) หรอืหมนุปุ่ ม (= 21)
 ● เลนสจ์ะเลือ่นเกบ็หลงัจากประมาณ 1 นาทใีนระหวา่งทีเ่ลน่ภาพ คณุ

สามารถปิดกลอ้งเมือ่เลนสถ์กูดงึกลบัไดโ้ดยการกดปุ่ ม 

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง
การท�างานขัน้พืน้ฐานอืน่ๆ และวธิกีารอกีมากมายใหค้ณุสนุกไปกบักลอ้ง รวมไปถงึ
ตวัเลอืกในการถา่ยภาพและเลน่ภาพ
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โหมดถา่ยภาพ
ใชปุ้่ มหมนุปรับโหมดเพือ่เขา้สูแ่ตล่ะโหมดถา่ยภาพ

(2)

(1)

(3)
(4) (5)

(6)

(7)

(1) โหมดอตัโนมตั ิ/ โหมดอตัโนมตัแิบบ
ไฮบรดิ /
การถา่ยภาพอตัโนมตัสิมบรูณแ์บบดว้ย
การตัง้คา่ทีก่ลอ้งก�าหนด  
(= 18, = 26, = 28)

(2) โหมดอาหาร 
ปรับโทนสเีพือ่ท�าใหอ้าหารดสูดและน่า
ทาน (= 39)

(3) โหมดภาพตวัเอง 
ถา่ยภาพตวัเองดว้ยการตัง้คา่ทีเ่หมาะ
สม (= 40)

(4) โหมดกฬีา 
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งขณะกลอ้งโฟกสัไป
ยงัวตัถทุีก่�าลงัเคลือ่นที ่(= 41)

(5) โหมดฉากพเิศษ 
ถา่ยภาพดว้ยการตัง้คา่ทีอ่อกแบบ
ส�าหรับฉากทีถ่า่ย หรอืเพิม่เอฟเฟค
ตา่งๆ ใหก้บัภาพ (= 41)

(6) โหมดถา่ยวดิโีอ 
ส�าหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
(= 47)
คณุยงัสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ขณะทีไ่มไ่ดห้มนุปรับโหมดไปที่
ภาพเคลือ่นไหวได ้เพยีงกดปุ่ มภาพ
เคลือ่นไหว

(7) โหมด P, Tv, Av และ M  
/ / /

ถา่ยภาพประเภทตา่งๆ โดยใชก้ารตัง้
คา่ของคณุเอง (= 51, = 64)

ปุ่ มชตัเตอร์
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ภาพถา่ยของคณุอยูใ่นโฟกสั ใหเ้ริม่ตน้โดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่เสมอ และทนัททีีจั่บโฟกสัไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ มลงจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
ในคูม่อืนี ้ไดอ้ธบิายการท�างานของปุ่ มชตัเตอรว์า่เป็นการกดปุ่ ม ลงครึง่หนึง่ หรอื  
ลงจนสดุ

1 กดลงครึง่หนึง่ (กดเบาๆ เพือ่โฟกสั)

 ● กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะสง่เสยีง
เตอืนสองครัง้ และกรอบจะแสดงขึน้รอบพืน้ที่
ของภาพทีโ่ฟกสั

2 กดลงจนสดุ (กดลงจนสดุจากทีค่า้งไว้
คร ึง่หนึง่เพือ่ถา่ยภาพ)

 ● กลอ้งจะถา่ยภาพและมเีสยีงลัน่ชตัเตอร์

 ● ถอืกลอ้งใหน้ิง่จนกวา่จะสิน้สดุเสยีงชตัเตอร์

 ● ภาพถา่ยอาจไมอ่ยูใ่นโฟกสั หากคณุถา่ยภาพโดยไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่กอ่น

 ● ความยาวของการลัน่เสยีงชตัเตอรจ์ะตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัเวลาทีจ่�าเป็นตอ้ง
ใชส้�าหรับการถา่ยภาพ เสยีงอาจยาวขึน้ในบางฉากการถา่ยภาพ และภาพ
จะเบลอหากคณุขยบักลอ้ง (หรอืวตัถเุคลือ่นที)่ กอ่นสิน้สดุเสยีงชตัเตอร์
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การปรบัมมุของหนา้จอ
คณุสามารถปรับมมุและทศิทางของหนา้จอ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัฉากหรอืลกัษณะ
การถา่ยภาพของคณุ

 ● หนา้จอสามารถเปิดไดป้ระมาณ 180°

 ● เมือ่ถา่ยภาพตวัคณุเอง คณุสามารถดภูาพตวั
เองแบบในกระจกไดโ้ดยการหมนุหนา้จอวน
กลบัไปทางดา้นหนา้ของกลอ้ง

 ● เมือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้ง ใหปิ้ดหนา้จอลง
 ● อยา่ใชแ้รงบงัคบัเปิดหนา้จอใหก้วา้งขึน้ ซึง่อาจท�าใหก้ลอ้งเสยีหายได ้

 ● ในการยกเลกิการกลบัหนา้จอ ใหเ้ลอืกเมนู [ ] (= 23) > [กลบัหนา้
จอ] > [ปิด]

ตวัเลอืกแสดงผลการถา่ยภาพ
กดปุ่ ม  เพือ่ดขูอ้มลูอืน่ๆ บนหนา้จอหรอืซอ่นขอ้มลู ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบั
ขอ้มลูทีแ่สดง โปรดด ู“ขอ้มลูทีแ่สดงบนหนา้จอ” (= 119)

แสดงขอ้มลูพืน้ฐาน

แสดงขอ้มลูแบบละเอยีด

ไมแ่สดงขอ้มลู
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หนา้จอเมนู
ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของกลอ้งผา่นทางหนา้จอเมนูไดด้งันี ้รายการการตัง้คา่จะถกู
จัดการตามวตัถปุระสงค ์เชน่ การถา่ยภาพ [ ] หรอืการเลน่ภาพ [ ] และจัด
กลุม่บนหลายๆ แถบ โปรดทราบวา่รายการทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัโหมด
ถา่ยภาพทีเ่ลอืก

1 เขา้สูห่นา้จอเมนู

 ● กดปุ่ ม 

2 เลอืกแท็บหลกั

 ● กดปุ่ ม /  เพือ่เลอืกแท็บหลกั จากนัน้กด
ปุ่ ม 

3 เลอืกแท็บยอ่ย

 ● กดปุ่ ม /  เพือ่เลอืกแท็บยอ่ย

4 เลอืกรายการการต ัง้คา่

 ● กดปุ่ ม /  เพือ่เลอืกแสดงรายการการตัง้คา่ 
จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● บางรายการจะถกูเลอืกดว้ยปุ่ ม /  บนหนา้
จอทีแ่ตกตา่งกนั หลงัจากคณุกดปุ่ ม  กอ่น

หนา้จอควบคมุทนัใจ
ก�าหนดคา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพหรอืคณุสมบตักิารเลน่ภาพทีใ่ชท้ัว่ไปบนหนา้จอ 
[ ] (ควบคมุทนัใจ)
โปรดทราบวา่รายการและตวัเลอืกการตัง้คา่จะะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัโหมดถา่ย
ภาพ

1 เขา้สูห่นา้จอควบคมุทนัใจ

 ● กดปุ่ ม 

2 เลอืกรายการการต ัง้คา่

 ● กดปุ่ ม /  เพือ่เลอืกรายการ (1)

3 เลอืกตวัเลอืกการต ัง้คา่

 ● กดปุ่ ม /  เพือ่เลอืกตวัเลอืก (2)

 ● ก�าหนดรายการทีม่ไีอคอน [ ] โดยการกด
ปุ่ ม 

4 ยนืยนัตวัเลอืกทีค่ณุเลอืกและออก

 ● กดปุ่ ม 

 ● คณุยงัสามารถก�าหนดคณุสมบตัคิวบคมุทนัใจไดจ้ากหนา้จอเมนู
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แป้นพมิพบ์นหนา้จอ
ใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอเพือ่ป้อนขอ้มลู โปรดทราบวา่ความยาวและรปูแบบของ
ขอ้มลูทีค่ณุสามารถใสไ่ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามฟังกช์ัน่ทีค่ณุใช ้

การป้อนตวัอกัษร

 ● กดปุ่ ม / / /  หรอืหมนุปุ่ ม  เพือ่เลอืก
ปุ่ มอกัขระทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● เพือ่ใสต่วัอกัษรพมิพใ์หญ ่ใหเ้ลอืก [ ] และ
กดปุ่ ม 

 ● จ�านวนของขอ้มลูทีค่ณุสามารถใสไ่ด ้(1) จะ
แตกตา่งกนัไปตามฟังกช์ัน่ทีค่ณุใช ้

การเลือ่นเคอรเ์ซอร์

 ● เลอืก [ ] หรอื [ ] จากนัน้กดปุ่ ม 

การสลบัโหมดการป้อนขอ้มลู

 ● เลอืก [ ] และกดปุ่ ม 

 ● โหมดการป้อนขอ้มลูทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไป
ตามฟังกช์ัน่ทีค่ณุใช ้

การลบตวัอกัษร

 ● เลอืก [ ] และกดปุ่ ม  ตวัอกัษรกอ่นหนา้
จะถกูลบ

การกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้

 ● กดปุ่ ม 

(1)

5 เลอืกตวัเลอืกการต ัง้คา่

 ● กดปุ่ ม / / /  เพือ่เลอืกแสดงตวัเลอืก
การตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 

6 ยนืยนัตวัเลอืกทีค่ณุเลอืกและออก

 ● กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสูห่นา้จอในขัน้ตอน
ที ่2 และกดปุ่ มอกีครัง้เพือ่กลบัสูห่นา้จอการ
ถา่ยภาพ
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กรอบบนหนา้จอการถา่ยภาพ

กรอบสขีาว
แสดงลอ้มรอบวตัถหุรอืใบหนา้บคุคลทีก่ลอ้งก�าหนดให ้
เป็นวตัถหุลกั เมือ่ตรวจจับวตัถไุดห้ลายวตัถ ุกรอบเทาจะ
แสดงบนวตัถนัุน้ๆ ทีไ่มใ่ชว่ตัถหุลกั

กรอบสเีขยีว แสดงหลงัจากทีก่ลอ้งโฟกสัในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

กรอบสฟ้ีา
แสดงในขณะทีก่ลอ้งโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งไปทีว่ตัถทุีม่กีาร
เคลือ่นไหว
แสดงตลอดตราบใดทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

กรอบสเีหลอืง แสดงหากกลอ้งไมส่ามารถโฟกสัเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

 ● ลองถา่ยภาพในโหมด  (= 51) หากไมม่กีรอบใดๆ แสดงขึน้ หากกรอบ
ไมแ่สดงรอบวตัถทุีต่อ้งการ หรอืหากกรอบแสดงบนพืน้หลงัหรอืในพืน้ที่
เดยีวกนั

การแสดงไฟสญัญาณ
ไฟสญัญาณทีอ่ยูด่า้นหลงัตวักลอ้ง (= 4) จะสวา่งหรอืกะพรบิขึน้อยูก่บัสถานะของ
กลอ้ง

สี สถานะไฟสญัญาณ สถานะของกลอ้ง

สเีขยีว เปิด การบนัทกึภาพนิง่ลงในเมมโมรีก่ารด์หรอืการ
อา่นภาพนิง่จากการด์

สเีขยีว กะพรบิชา้ ปิดหนา้จอ

สเีขยีว กะพรบิ
การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวลงในเมมโมรีก่ารด์ 
หรอืการอา่นภาพเคลือ่นไหวจากการด์ หรอื
การถา่ยโอนขอ้มลูผา่น Wi-Fi

สสีม้ เปิด การชารจ์ผา่นสาย USB
สสีม้ กะพรบิ การชารจ์ USB ผดิพลาด

 ● ขณะทีก่ารด์ก�าลงัอา่นหรอืบนัทกึอยู ่หา้มปิดกลอ้ง, เปิดฝาครอบชอ่งใส่
เมมโมรีก่ารด์/แบตเตอรี ่หรอืเขยา่หรอืทบุกลอ้ง การท�าเชน่นีอ้าจท�าให ้
สญูเสยีภาพ หรอืท�าใหก้ลอ้งหรอืเมมโมรีก่ารด์เสยีหายได ้
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การถา่ยภาพดว้ยการต ัง้คา่ทีก่ลอ้ง
ก�าหนด

ในการเลอืกใชโ้หมดอตัโนมตัเิพือ่การตัง้คา่โดยอตัโนมตัทิีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรับ
ฉากทีถ่า่ยนัน้ เพยีงแคป่ลอ่ยใหก้ลอ้งตรวจสอบวตัถแุละสภาวะการถา่ยภาพเอง

การถา่ยภาพ (สมารท์ออโต)้

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

1 เปิดกลอ้ง

2 เขา้สูโ่หมด 

 ● เล็งกลอ้งไปยงัวตัถ ุกลอ้งจะสง่เสยีงคลกิเบาๆ 
ขณะก�าหนดฉากทีถ่า่ย

 ● ไอคอนทีแ่สดงฉาก (1) และโหมดป้องกนัภาพ
สัน่ไหว (2) จะแสดงทางดา้นบนซา้ยของหนา้
จอ (= 29, = 30)

 ● กรอบทีแ่สดงรอบวตัถทุีต่รวจจับบง่บอกวา่วตัถุ
ไดอ้ยูใ่นโฟกสั

โหมดอตัโนมตั ิ/ โหมดอตัโนมตั ิ
แบบไฮบรดิ
โหมดทีส่ะดวกส�าหรับการถา่ยภาพอยา่งงา่ยดว้ยการควบคมุทีด่ยี ิง่ข ึน้
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2) ถา่ยภาพ
 ● กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 ● ในขณะทีก่ลอ้งก�าลงัถา่ยภาพ จะมเีสยีงลัน่
ชตัเตอร ์และในสภาวะทีม่แีสงนอ้ยเมือ่คณุยก
แฟลชขึน้ กลอ้งจะยงิแฟลชโดยอตัโนมตัิ

 ● ถอืกลอ้งใหน้ิง่จนกวา่จะสิน้สดุเสยีงชตัเตอร์

 ● หลงัจากแสดงภาพทีค่ณุถา่ยแลว้ กลอ้งจะกลบั
สูห่นา้จอการถา่ยภาพ

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

1) เร ิม่การบนัทกึ
 ● กดปุ่ มภาพเคลือ่นไหว เริม่การบนัทกึ และ  
[ REC] (2) จะแสดงขึน้มาพรอ้มเวลาทีผ่า่น
ไป (1)

 ● แถบสดี�าจะแสดงบรเิวณขอบบนและลา่งของ
หนา้จอ และวตัถขุยายใหญข่ึน้เล็กนอ้ย แถบสี
ด�าบง่บอกถงึสว่นของภาพทีไ่มถ่กูบนัทกึ

 ● กรอบทีแ่สดงรอบใบหนา้ทีต่รวจจับบง่บอกวา่
ใบหนา้ไดอ้ยูใ่นโฟกสั

 ● เมือ่เริม่การบนัทกึ ใหป้ลอ่ยนิว้ออกจากปุ่ มภาพ
เคลือ่นไหว

2)  จดัองคป์ระกอบภาพตามความตอ้งการ
 ● ในการปรับขนาดวตัถ ุใหท้�าซ�้าขัน้ตอนที ่3 
อยา่งไรกต็าม โปรดทราบวา่เสยีงการท�างาน
ของกลอ้งจะถกูบนัทกึเขา้ไปดว้ย โปรดทราบ
วา่ภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยดว้ยก�าลงัขยายที่
แสดงเป็นสฟ้ีาจะดคูอ่นขา้งหยาบ

 ● เมือ่คณุจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่การโฟกสั 
ความสวา่ง และสจีะถกูปรับโดยอตัโนมตัิ

3 ซูมเขา้หรอืซูมออกตามตอ้งการ

 ● เลือ่นคนัโยกซมูไปทางซา้ยหรอืขวา

 ● แถบซมูภาพ (1) แสดงต�าแหน่งการซมูจะ
ปรากฏขึน้ พรอ้มกบัระยะทีอ่ยูใ่นโฟกสั (2)

4 ถา่ยภาพ
การถา่ยภาพนิง่

1) โฟกสั
 ● กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เมือ่กลอ้งจับโฟกสั
ได ้จะสง่เสยีงเตอืนสองครัง้ และกรอบจะแสดง
ขึน้รอบบรเิวณทีโ่ฟกสั

 ● เมือ่มหีลายพืน้ทีอ่ยูใ่นโฟกสั จะมหีลายกรอบ
แสดงขึน้มา

 ● หากตอ้งการใชแ้ฟลช ใหย้กแฟลชขึน้โดย
เลือ่นสวติซ ์  กลอ้งจะยงิแฟลชขณะถา่ย
ภาพในสภาวะแสงนอ้ย หากคณุไมต่อ้งการ
ใชแ้ฟลช ใหใ้ชน้ิว้กดลงเพือ่เลือ่นกลบัเขา้ไป
ในกลอ้ง
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3 ถา่ยภาพ

 ● ท�าตามขัน้ตอนที ่4 ใน “การถา่ยภาพ  
(สมารท์ออโต)้” (= 26) เพือ่ถา่ยภาพนิง่

 ● กลอ้งจะบนัทกึทัง้ภาพนิง่และคลปิวดิโีอ คลปิ
จะจบลงดว้ยภาพนิง่และเสยีงชตัเตอร ์รวมเป็น
ตอนเดยีวในวดิโีอสรปุ

 ● เวลาใชง้านของแบตเตอรีใ่นโหมดนีจ้ะสัน้ลงกวา่โหมด  เพราะ
วดิโีอสรปุจะถกูบนัทกึทกุครัง้ทีถ่า่ยภาพ

 ● วดิโีอสรปุอาจไมถ่กูบนัทกึหากคณุถา่ยภาพนิง่ทนัททีีเ่ปิดกลอ้ง เลอืก
โหมด  หรอืใชง้านกลอ้งโดยวธิอีืน่

 ● เสยีงและแรงสัน่สะเทอืนจากการใชง้านกลอ้งจะถกูบนัทกึในวดิโีอสรปุ

 ● ขนาดของการบนัทกึภาพวดิโีอสรปุคอื [ ] ส�าหรับ NTSC หรอื 
[ ] ส�าหรับ PAL ซึง่แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรปูแบบสญัญาณ
วดิโีอขาออก

 ● ไมม่กีารเลน่เสยีงเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืใชก้ารตัง้เวลา
ถา่ยภาพ

 ● วดิโีอสรปุจะถกูบนัทกึเป็นไฟลภ์าพเคลือ่นไหวแยกตา่งหากในกรณีตอ่ไป
นี ้ถงึแมว้า่จะถกูบนัทกึในวนัเดยีวกนัในโหมด 
 - ขนาดไฟลข์องวดิโีอสรปุเกอืบถงึ 4 GB หรอืเวลารวมทีบ่นัทกึทัง้หมด
เกอืบถงึ 29 นาท ี59 วนิาที

 - วดิโีอสรปุไดรั้บการป้องกนั
 - การตัง้คา่เวลาตามฤดกูาล ระบบวดิโีอ หรอืไทมโ์ซน มกีารเปลีย่นแปลง

 ● ไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบเสยีงชตัเตอรท์ีบ่นัทกึได ้
 ● หากคณุตอ้งการบนัทกึวดิโีอสรปุโดยไมม่ภีาพนิง่ ใหป้รับการตัง้คา่ลว่ง

หนา้ เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ชนดิวดิโีอสรปุ] > [ไมม่ภีาพนิง่]
 ● สามารถแกไ้ขแตล่ะตอนได ้(= 81)

3) หยดุการบนัทกึ
 ● หากตอ้งการหยดุการบนัทกึภาพ ใหก้ดปุ่ มภาพ
เคลือ่นไหวอกีครัง้

 ● การบนัทกึจะหยดุลงโดยอตัโนมตัเิมือ่เมมโมรี่
การด์เต็ม

การถา่ยภาพในโหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถสรา้งวดิโีอสัน้ๆ ของวนัได ้เพยีงแคถ่า่ยภาพนิง่ กลอ้งจะบนัทกึคลปิเป็น
เวลา 2 – 4 วนิาท ีกอ่นทกุครัง้ทีถ่า่ยภาพ ซึง่รวมเป็นวดิโีอสรปุไดใ้นภายหลงั

1 เขา้สูโ่หมด 

2 จดัองคป์ระกอบภาพ

 ● ท�าตามขัน้ตอนที ่3 – 4 ใน “การถา่ยภาพ 
(สมารท์ออโต)้” (= 26) เพือ่จัดองคป์ระกอบ
ภาพและโฟกสั

 ● เพือ่ใหไ้ดว้ดิโีอสรปุทีน่่าประทบัใจยิง่ขึน้ ให ้
เล็งกลอ้งไปทีว่ตัถปุระมาณสีว่นิาทกีอ่นท�าการ
ถา่ยภาพนิง่
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ภาพเคลือ่นไหว

 ● ควรใหน้ิว้ของคณุออกหา่งจากไมโครโฟน (1) ขณะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 
การปิดบงัไมโครโฟนอาจขดัขวางการบนัทกึเสยีง หรอืท�าใหเ้สยีงทีบ่นัทกึ
ไมช่ดัเจน

 ● หลกีเลีย่งการสมัผัสปุ่ มควบคมุตา่งๆ ของกลอ้งนอกจากปุ่ มภาพ
เคลือ่นไหวขณะบนัทกึภาพ เพราะเสยีงจากกลอ้งจะถกูบนัทกึดว้ย

 ● เมือ่การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวเริม่ตน้ขึน้ พืน้ทีแ่สดงภาพจะเปลีย่นไปและ
วตัถจุะขยายใหญข่ึน้ ซึง่เป็นวธิแีกไ้ขความผดิเพีย้นของภาพทีเ่กดิจากการ
สัน่ของกลอ้ง เพือ่บนัทกึวตัถมุขีนาดเดยีวกบัทีแ่สดงไวก้อ่นการถา่ย ใหท้�า
ตามขัน้ตอนใน “การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีว่ตัถมุขีนาดเดยีวกบัทีแ่สดง
กอ่นการถา่ย” (= 37)

 ● ภาพเคลือ่นไหวทีม่ขีนาดไฟลเ์กนิ 4 GB อาจจะถกูแบง่ออกเป็นหลายไฟล ์
จะไมม่กีารเลน่ภาพตอ่เนือ่งอตัโนมตักิบัภาพเคลือ่นไหวทีถ่กูแบง่บนัทกึ 
เลน่แตล่ะภาพเคลือ่นไหวโดยแยกกนั

 ● กลอ้งอาจใชค้วามเร็วชตัเตอรต์�า่ลงภายใตส้ภาวะทีม่แีสงนอ้ย ความเร็ว
ชตัเตอรต์�า่ลงจะชว่ยลดจดุรบกวนบนภาพได ้(ความเร็วชตัเตอรต์�า่
อตัโนมตั)ิ 
หากคณุตอ้งการใหภ้าพเคลือ่นไหวดเูนยีนยิง่ขึน้ซึง่ไดรั้บผลกระทบจาก
วตัถสุัน่ไหวนอ้ยทีส่ดุ ใหต้ัง้คา่ [ความเร็วชตัเตอรต์�า่อตัโนมตั]ิ เป็น  
[ไมใ่ชง้าน] ในโหมด  แตโ่ปรดทราบไวว้า่ภาพอาจมดืขึน้ (= 48)

(1)

 ● เสยีงจะถกูบนัทกึในรปูแบบสเตอรโิอ

ไอคอนแสดงฉาก

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ในโหมด /  ฉากการถา่ยภาพทีก่ลอ้งก�าหนดจะแสดงดว้ยไอคอน และการ
ตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งส�าหรับการโฟกสัภาพ ความสวา่งของวตัถ ุและสทีีเ่หมาะสมจะถกู
เลอืกโดยอตัโนมตัิ

การเลน่วดิโีอสรปุ

แสดงภาพนิง่ทีถ่า่ยในโหมด  เพือ่เลน่วดิโีอสรปุทีส่รา้งไวใ้นวนัเดยีวกนั (= 69)

ภาพนิง่

 ● ไอคอน [ ] ทีก่ะพรบิ เตอืนวา่ภาพอาจจะเบลอไดเ้นือ่งจากกลอ้งสัน่ ใน
กรณีนี ้ใหต้ดิขาตัง้กลอ้งหรอืใชว้ธิกีารอืน่เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่

 ● หากภาพทีค่ณุถา่ยมดืถงึแมว้า่จะเปิดแฟลชแลว้ ใหข้ยบัเขา้ไปใกลว้ตัถุ
มากขึน้

 ● หากกลอ้งสง่เสยีงเตอืนหนึง่ครัง้ขณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ แสดงวา่
วตัถอุยูใ่กลเ้กนิไป

 ● หลอดไฟจะสวา่งขึน้ขณะถา่ยภาพในสภาวะแสงนอ้ย เพือ่ลดตาแดงและ
ชว่ยในการโฟกสั

 ● ไอคอน [ ] ทีก่ะพรบิขึน้เมือ่คณุพยายามถา่ยภาพ แสดงวา่ไมส่ามารถถา่ย
ภาพไดจ้นกวา่แฟลชจะไดช้ารจ์ไฟใหม ่คณุสามารถกลบัไปถา่ยภาพได ้
ทนัททีีแ่ฟลชพรอ้มใชง้าน ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุและรอ หรอืปลอ่ยนิว้
ออกและกดปุ่ มอกีครัง้

 ● ถงึแมว้า่คณุยงัสามารถถา่ยภาพไดอ้กีกอ่นทีห่นา้จอถา่ยภาพจะแสดงขึน้ 
ภาพกอ่นหนา้อาจเป็นตวัก�าหนดโฟกสั ความสวา่ง และสทีีใ่ช ้

 ● คณุสามารถเปลีย่นแปลงระยะเวลาแสดงภาพหลงัจากการถา่ยได ้
(= 38)
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คณุสมบตัทิ ีส่ะดวกโดยท ัว่ไป

การซูมเขา้หาวตัถใุหใ้กลย้ ิง่ข ึน้ (ดจิติอลซูม)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เมือ่วตัถอุยูห่า่งออกไปเกนิกวา่ทีจ่ะขยายโดยใชอ้อฟตคิอลซมู ใหใ้ชด้จิติอลซมูเพือ่
การขยายไดส้งูสดุถงึ 160 เทา่

1 เลือ่นคนัโยกซูมไปทาง 

 ● เลือ่นคนัโยกคา้งไวจ้นกวา่การซมูจะหยดุ

 ● การซมูภาพจะหยดุทีก่�าลงัขยายสงูสดุ กอ่น
ทีจ่ะท�าใหค้ณุภาพของภาพลดลง จากนัน้จะ
แสดงระดบับนหนา้จอ

2 เลือ่นคนัโยกซูมไปทาง  อกีคร ัง้

 ● กลอ้งจะซมูเขา้หาวตัถใุหใ้กลย้ิง่ขึน้

 ● (1) คอืก�าลงัขยายปัจจบุนั

 ● การเลือ่นคนัโยกซมูจะแสดงแถบการซมูขึน้มา (ซึง่บง่บอกต�าแหน่งการ
ซมู) แถบการซมูจะมรีหสัสเีพือ่บง่บอกระยะการซมู
 - ระยะสขีาว: ระยะออฟตคิอลซมูทีภ่าพจะไมป่รากฏเม็ดเล็กๆ
 - ระยะสเีหลอืง: ระยะดจิติอลซมูทีภ่าพจะเห็นเม็ดเล็กๆ ไมช่ดั 
(ZoomPlus)

 - ระยะสฟ้ีา: ระยะดจิติอลซมูทีภ่าพจะปรากฏเม็ดเล็กๆ
 ● เนือ่งจากระยะสฟ้ีาจะใชไ้มไ่ดภ้ายใตก้ารตัง้คา่พกิเซลบางอยา่ง (= 35) 

คณุสามารถเขา้ถงึก�าลงัขยายสงูสดุไดต้ามขัน้ตอนที ่1

 ● ลองถา่ยภาพในโหมด  (= 51) หากไอคอนแสดงฉากไมต่รงกบัสภาวะ
การถา่ยภาพจรงิ หรอืเมือ่ไมส่ามารถถา่ยภาพดว้ยลกูเลน่ ส ีหรอืความ
สวา่งตามทีค่ณุตอ้งการ

ไอคอนโหมดป้องกนัภาพส ัน่ไหว

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

การป้องกนัภาพสัน่ไหวทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรับสภาวะการถา่ยภาพ (Intelligent IS) 
จะท�างานอยา่งอตัโนมตั ิและไอคอนตอ่ไปนีจ้ะแสดงขึน้มา

ลดการสัน่ไหวของกลอ้งขณะถา่ยภาพนิง่ (ปกต)ิ

ลดการสัน่ไหวของกลอ้งขณะถา่ยภาพนิง่แบบแพนกลอ้ง (แพนตาม)*

ลดการสัน่ไหวขณะกลอ้งสัน่และเลือ่นในการถา่ยภาพแบบมาโคร 
(Hybrid IS) ส�าหรับภาพเคลือ่นไหว [ ] จะแสดงขึน้และ [ ] ลด
การสัน่ไหวจะถกูใชง้าน

ลดการสัน่ไหวของกลอ้งขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว และการสัน่ไหวที่
รนุแรงขณะเดนิบนัทกึภาพ (Dynamic)

ลดการสัน่ไหวของกลอ้งส�าหรับการสัน่แบบชา้ เชน่ ขณะบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวในระยะไกล (Powered)

ไมม่กีารป้องกนัภาพสัน่ไหว เพราะกลอ้งยดึตดิกบัขาตัง้กลอ้งหรอืถกู
จับใหน้ิง่โดยวธิอีืน่ อยา่งไรกต็าม ในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 
[ ] จะแสดงขึน้ และใชง้านระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวส�าหรับแรงสัน่
สะเทอืนจากลมหรอืแหลง่ทีม่าอืน่ๆ (ขาตัง้กลอ้ง IS)

* แสดงขึน้เมือ่คณุแพนกลอ้งเพือ่ถา่ยภาพตามวตัถทุีเ่คลือ่นที ่เมือ่คณุถา่ยภาพตามวตัถทุี่
เคลือ่นทีใ่นแนวนอน ระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวจะท�างานกบัการสัน่ของกลอ้งในแนวตัง้เทา่นัน้ 
และระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวในแนวนอนจะไมท่�างาน เชน่เดยีวกนั เมือ่คณุถา่ยภาพตามวตัถทุี่
เคลือ่นทีใ่นแนวตัง้ ระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวจะท�างานเฉพาะในแนวนอน

 ● ในการยกเลกิระบบป้องกนัภาพสัน่ไหว ใหต้ัง้คา่ [โหมด IS] ไปที ่[ปิด] 
(= 36) ในกรณีนี ้ไอคอน IS จะไมแ่สดงขึน้มา

 ● [ ] ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นโหมด  ได ้
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 ● หากคณุตอ้งการถา่ยภาพทีก่�าลงัขยายของหนา้จอในขัน้ตอนที ่1 ใหก้ดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุ

 ● คณุสามารถปรับใหก้ลอ้งกลบัสูก่�าลงัขยายเดมิเมือ่ปลอ่ยปุ่ ม  ไดโ้ดย
การเลือ่นคนัโยกซมูในขณะทีก่ดปุ่ ม  คา้งไวเ้พือ่ปรับขนาดกรอบสขีาว

 ● ในการปรับพืน้ทีภ่าพทีแ่สดงเมือ่กดปุ่ ม  อยู ่ใหเ้ลอืก[  พืน้ทีแ่สดง
ภาพ] ในเมนู [ ] (= 23) และเลอืกหนึง่ในสามตวัเลอืก

 ● ก�าลงัขยายไมส่ามารถเปลีย่นไดด้ว้ยปุ่ ม  หลงัจากทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุในโหมดตัง้เวลาถา่ยภาพ (= 33)

การซูมอตัโนมตัใินการตอบสนองตอ่การเคลือ่นไหว
ของวตัถ ุ(ซูมอตัโนมตั)ิ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

กลอ้งจะซมูเขา้และซมูออกโดยอตัโนมตัเิพือ่คงสภาพใบหนา้ทีต่รวจจับอยู ่(= 58) 
ใหม้ขีนาดเดมิ หากบคุคลเคลือ่นทีเ่ขา้มาใกลข้ึน้ กลอ้งจะซมูออกโดยอตัโนมตั ิและ
ซมูเขา้ในทางกลบักนั ขนาดยงัสามารถปรับแกไ้ดต้ามตอ้งการ

1 เขา้สูโ่หมด  อตัโนมตั ิ

 ● กดและปลอ่ยปุ่ ม  อยา่งรวดเร็ว

 ● [ ] จะแสดงขึน้มา

 ● กรอบสขีาวจะแสดงอยูร่อบใบหนา้ทีต่รวจจับ 
และกลอ้งจะซมูเขา้และออกเพือ่รักษาวตัถนุีไ้ว ้
บนหนา้จอ

 ● เมือ่กลอ้งตรวจจับไดห้ลายใบหนา้ กรอบสี
ขาวจะแสดงบนใบหนา้ของวตัถหุลกัและจะมี
กรอบสเีทาตัง้แตส่องกรอบขึน้ไปจะแสดงบน
ใบหนา้อืน่ๆ การทีก่ลอ้งซมูเพือ่รักษาวตัถไุว ้
บนหนา้จอ

 ● ในการปิดใชง้านดจิติอลซมู ใหเ้ลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ดจิติอลซมู] >  
[ปิด]

การหาวตัถไุดง้า่ยๆ หลงัจากการซูมแบบแมนนวล 
(ชว่ยจดักรอบ – คน้หา)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

หากคณุไมพ่บวตัถใุนขณะทีท่�าการซมูเขา้ คณุสามารถทีจ่ะหาวตัถไุดง้า่ยขึน้โดย
การซมูออกชัว่คราว

1 มองหาวตัถทุ ีห่ายไป

 ● กดปุ่ ม  คา้งไว ้

 ● กลอ้งจะซมูออกและแสดงกรอบสขีาวรอบพืน้ที่
ทีแ่สดงอยูก่อ่นทีค่ณุจะกดปุ่ ม 

2 หาวตัถกุลบัมาอกีคร ัง้

 ● เล็งกลอ้งไปทางวตัถใุหอ้ยูใ่นกรอบสขีาว จาก
นัน้ปลอ่ยปุ่ ม 

 ● ภาพขยายใหญก่อ่นหนา้นีจ้ะกลบัคนืมา และ
พืน้ทีใ่นกรอบสขีาวจะถกูขยายเต็มหนา้จออกี
ครัง้

 ● ขอ้มลูการถา่ยภาพบางอยา่งจะไมแ่สดงขึน้ในขณะทีก่ลอ้งก�าลงัซมูออก
 ● ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว กรอบสขีาวจะไมแ่สดงขึน้หากคณุ

กดปุ่ ม  โปรดทราบวา่เสยีงการท�างานของกลอ้งและการเปลีย่นก�าลงั
ขยายจะถกูบนัทกึดว้ย
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การปรบัขนาดการแสดงใบหนา้คงเดมิ

 ● เมือ่  อตัโนมตัเิปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ ม /  เพือ่
เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ

 ● กลอ้งจะซมูโดยอตัโนมตัเิพือ่คงใบหนา้ตาม
ขนาดทีไ่ดก้�าหนดไว ้

อตัโนมตัิ
การซมูอตัโนมตัจิะป้องกนัวตัถเุคลือ่นทีอ่อกจากจอ
เมือ่กลอ้งตรวจจับไดห้ลายใบหนา้ กลอ้งจะซมูเพือ่รักษาวตัถุ
เหลา่นีไ้วบ้นหนา้จอ

ใบหนา้ คงใบหนา้ใหใ้หญพ่อทีจ่ะแสดงอารมณท์างใบหนา้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน

รา่งกายสว่น
บน คงใบหนา้ใหเ้ล็กพอทีจ่ะแสดงรา่งกายสว่นบนของบคุคล

รา่งกาย
ทัง้หมด คงใบหนา้ใหเ้ล็กพอทีจ่ะแสดงรา่งกายทัง้หมดของบคุคล

แมนนวล คงใบหนา้ตามขนาดทีก่�าหนดโดยการเลือ่นคนัโยกซมู ปลอ่ย
คนัโยกซมูเมือ่ไดข้นาดทีต่อ้งการแลว้

 ● ขนาดใบหนา้ยงัสามารถปรับไดใ้นเมนู [ ] (= 23) > [  ซมูอตัโนมตั]ิ
 ● คณุสามารถซมูเขา้หรอืซมูออกโดยใชค้นัโยกซมูเมือ่เลอืก [ใบหนา้], 

[รา่งกายสว่นบน] หรอื [รา่งกายทัง้หมด] แตก่�าลงัขยายจะกลบัสูค่า่เดมิใน
อกีไมก่ีว่นิาทหีลงัจากทีค่ณุปลอ่ยคนัโยก

 ● คณุสามารถยกเลกิขนาดใบหนา้ทีค่ณุก�าหนดระหวา่งการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวไดโ้ดยการกดปุ่ ม 

 ● ขนาดใบหนา้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดร้ะหวา่งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

2 ถา่ยภาพ

 ● การซมูอตัโนมตัจิะซมูตอ่เนือ่งไป ถงึแมว้า่
หลงัจากทีค่ณุถา่ยแลว้ และกรอบกจ็ะยงัคง
แสดงอยู่

 ● ในการยกเลกิการซมูอตัโนมตั ิใหก้ดปุ่ ม  อกี
ครัง้ [  อตัโนมตั:ิ ปิด] จะแสดงขึน้มา

 ● ใบหนา้อาจจะไมแ่สดงขนาดเดมิเมือ่เทยีบกบัหนา้จอในบางก�าลงัขยาย 
หรอืหากศรีษะเอยีงหรอืไมห่นัหนา้มาทางกลอ้งโดยตรง

 ● ในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว เสยีงการท�างานของกลอ้งและการ
เปลีย่นก�าลงัขยายจะถกูบนัทกึ

 ● เมือ่  อตัโนมตัเิปิดอยู ่ขอ้มลูการถา่ยภาพบางอยา่งจะไมแ่สดงขึน้ และ
ไมส่ามารถตัง้คา่การถา่ยภาพบางอยา่ง

 ● ถงึแมใ้บหนา้ถกูตรวจจับ การซมูอตัโนมตัสิ�าหรับหลายๆ ใบหนา้ จะไม่
ท�างานในระหวา่งการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 ● การซมูอตัโนมตัจิะไมท่�างานในขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

 ● เมือ่วตัถทุีถ่กูตรวจพบเคลือ่นทีไ่ปทางกรอบของหนา้จอ กลอ้งจะซมูออก
เพือ่รักษาวตัถใุหอ้ยูใ่นหนา้จอไว ้

 ● ก�าลงัขยายไมส่ามารถเปลีย่นได ้หลงัจากทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุใน
โหมดตัง้เวลาถา่ยภาพ (= 33)

 ● กลอ้งจะจัดล�าดบัการซมูเพือ่รักษาวตัถไุวบ้นหนา้จอ ส�าหรับเหตผุลนี ้อาจ
จะเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะรักษาขนาดใบหนา้เดมิในการแสดง ขึน้อยูก่บัการ
เคลือ่นทีข่องวตัถแุละสภาวะการถา่ยภาพ

 ● เมือ่ไมม่ใีบหนา้ใดถกูตรวจพบ กลอ้งจะซมูในระดบัคงทีแ่ละหยดุการซมูจน
กระทัง่ตรวจพบใบหนา้
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การใชก้ารต ัง้เวลาถา่ยภาพเอง

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ดว้ยการตัง้เวลาถา่ยภาพ คณุสามารถรวมตวัเองอยูใ่นภาพหมูแ่ละภาพถา่ยอืน่ๆ ที่
มกีารตัง้เวลา กลอ้งจะใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาท ีเพือ่ถา่ยภาพหลงัจากคณุกดปุ่ ม
ชตัเตอร์
โดยการตัง้คา่การตัง้เวลาถา่ยภาพไปที ่2 วนิาท ีคณุยงัสามารถหลกีเลีย่งการสัน่
ของกลอ้งทีเ่กดิจากการกดปุ่ มชตัเตอรไ์ดอ้กีดว้ย

1 ปรบัการต ัง้คา่

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] และเลอืก [ ]

2 ถา่ยภาพ

 ● ส�าหรับภาพนิง่: กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่
โฟกสัทีว่ตัถ ุจากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 ● เมือ่คณุเริม่ตัง้เวลาถา่ยภาพ หลอดไฟจะ
กะพรบิและเสยีงจับเวลาจะดงัขึน้

 ● แมว้า่จะตัง้คา่แลว้ การตัง้เวลาถา่ยภาพกจ็ะไมม่ผีล หากคณุกดปุ่ มภาพ
เคลือ่นไหวเพือ่เริม่การบนัทกึ

 ● 2 วนิาทกีอ่นทีก่ารตัง้เวลาถา่ยภาพจะถา่ยไฟจะกะพรบิและเสยีงจับเวลาจะ
เร็วขึน้ (ถา้แฟลชไมย่งิออกมา ในกรณีทีห่ลอดไฟยงัคงสวา่งอยู)่

เพิม่การบนัทกึวนัที่

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

กลอ้งสามารถเพิม่วนัทีท่ีถ่า่ยภาพตรงมมุขวาลา่งของภาพ
อยา่งไรกต็าม โปรดทราบวา่การบนัทกึวนัทีไ่มส่ามารถแกไ้ขหรอืลบออกได ้ดงันัน้
ควรมัน่ใจวา่วนัทีแ่ละเวลาถกูตอ้ง (= 16)

1 ปรบัการต ัง้คา่

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [บนัทกึวนัที ่ ] > 
[วนัทีแ่ละเวลา] หรอื [วนัที]่

2 ถา่ยภาพ

 ● เมือ่คณุถา่ยภาพ กลอ้งจะเพิม่วนัทีห่รอืเวลาที่
ถา่ยภาพตรงมมุลา่งขวาของภาพ

 ● การบนัทกึวนัทีไ่มส่ามารถแกไ้ขหรอืลบออกได ้

 ● ภาพทีถ่า่ยโดยไมม่กีารบนัทกึวนัทีส่ามารถพมิพไ์ดด้งัตอ่ไปนี ้ 
อยา่งไรกต็าม การบนัทกึวนัทีโ่ดยวธินีีล้งในภาพทีม่วีนัทีแ่ละเวลาอยูแ่ลว้ 
อาจท�าใหม้กีารพมิพส์องครัง้
 - พมิพโ์ดยการใชฟั้งกช์ัน่ของเครือ่งพมิพ ์(= 113)
 - ใชก้ารตัง้คา่การพมิพ ์DPOF ของกลอ้ง (= 113) ในการพมิพ์
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คณุสมบตักิารปรบัคา่ภาพถา่ยดว้ยตนเอง

การเปลีย่นอตัราสว่นภาพ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เปลีย่นอตัราสว่น (ความกวา้งตอ่ความสงู) ของภาพถา่ยไดด้งันี้

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกตามตอ้งการ

อตัราสว่นเทา่กบัฟิลม์ขนาด 35 มม. ใชส้�าหรับพมิพภ์าพขนาดประมาณ 
12.7 x 17.8 ซม. หรอืภาพขนาดโปสการด์

อตัราสว่นภาพดัง้เดมิของหนา้จอกลอ้ง ใชส้�าหรับแสดงภาพบนหนา้จอ
โทรทศันท์ีม่คีวามคมชดัมาตรฐาน หรอือปุกรณแ์สดงผลทีค่ลา้ยกนั และยงั
ใชส้�าหรับพมิพภ์าพขนาดประมาณ 8.9 x 12.7 ซม. หรอืกระดาษขนาด A

ใชส้�าหรับแสดงภาพบนหนา้จอโทรทศันร์ะบบ HD แบบจอกวา้ง หรอื
อปุกรณแ์สดงภาพทีค่ลา้ยกนั

อตัราสว่นสีเ่หลีย่มจัตรัุส

 ● ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นโหมด 

การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ในโหมด  ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไวเ้พือ่ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

1 ปรบัการต ัง้คา่

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้เลอืก [ ] หรอื [ ]

2 ถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไวเ้พือ่ถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง

 ● ระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง โฟกสั คา่แสงและสจีะถกูล็อคทีต่�าแหน่ง/
ระดบัทีก่�าหนด เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 ● กลอ้งอาจหยดุถา่ยภาพกะทนัหนั หรอืความเร็วในการถา่ยภาพแบบตอ่
เนือ่งอาจลดลงขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ การตัง้คา่กลอ้ง และต�าแหน่ง
การซมู

 ● เมือ่จ�านวนภาพเพิม่มากขึน้ ความเร็วในการถา่ยภาพอาจลดลง
 ● การถา่ยภาพอาจชา้ลงหากใชแ้ฟลช

 ● ไมส่ามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมด 



35

กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

คณุสมบตักิารถา่ยภาพทีเ่ป็นประโยชน์

การแสดงตาราง

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เสน้ตารางสามารถแสดงเพือ่อา้งองิแนวตัง้และแนวนอนขณะทีค่ณุถา่ยภาพได ้

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [แสดงตาราง] และ
จากนัน้เลอืกตวัเลอืกตามตอ้งการ

การปรบัคณุภาพของภาพ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เลอืกจาก 5 องคป์ระกอบของขนาด (จ�านวนพกิเซล) และการบบีอดั (คณุภาพของ
ภาพ)

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกตามตอ้งการ

ค�าแนะน�าในการเลอืกการต ัง้คา่พกิเซลโดยยดึตามขนาด
กระดาษ (ส�าหรบัอตัราสว่นภาพ 4:3)

, A2 (ประมาณ 41.9 x 59.4 ซม.)

, A3 – A5 (ประมาณ 29.7 x 41.9 ซม. – 14.7 x 21.1 ซม.)

ส�าหรับอเีมลและวตัถปุระสงคท์ีค่ลา้ยกนั

 ● ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นโหมด 
 ● [ ] และ [ ] บง่บอกระดบัความแตกตา่งของคณุภาพของภาพทีข่ ึน้อยู่

กบัขอบเขตของการบบีอดั ทีภ่าพขนาดเดยีวกนั (จ�านวนพกิเซล) [ ] จะ
ท�าใหค้ณุภาพของภาพสงูกวา่ แมว้า่ภาพ [ ] จะมคีณุภาพของภาพต�า่
กวา่เล็กนอ้ย แตเ่หมาะสมกบัการบนัทกึลงในเมมโมรีก่ารด์มากกวา่
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การเปลีย่นการต ัง้คา่โหมด IS

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ปิดการท�างานของระบบป้องกนัภาพส ัน่ไหว

เมือ่กลอ้งไดถ้กูถอืนิง่ๆ (เมือ่ถา่ยจากขาตัง้กลอ้ง) คณุควรจะตัง้คา่ระบบป้องกนัภาพ
สัน่ไหวเป็น [ปิด] เพือ่ปิดการท�างาน

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่ IS] > 
[โหมด IS] > [ปิด]

ปิด ปิดการท�างานของระบบป้องกนัภาพสัน่ไหว

เปิด ระบบการป้องกนัภาพสัน่ไหวทีเ่หมาะสมจะถกูปรับใชก้บัแตล่ะ
สภาวะการถา่ยภาพโดยอตัโนมตั ิ(Intelligent IS) (= 30)

การยกเลกิการปรบัระดบัอตัโนมตั ิ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

การปรับระดบัอตัโนมตัจิะรักษาระดบัภาพเคลือ่นไหวใหต้รง เพือ่ยกเลกิคณุสมบตันิี ้
ใหเ้ลอืก [ไมใ่ชง้าน]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [  ปรับระดบั
อตัโนมตั]ิ > [ไมใ่ชง้าน]

 ● เมือ่การบนัทกึเริม่ขึน้ การแสดงผลจะแคบลงและวตัถจุะดใูหญข่ึน้ 
(= 37)
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การก�าหนดการท�างานของกลอ้งดว้ย
ตนเอง

ก�าหนดฟังกช์ัน่การถา่ยภาพในเมนู [ ] (= 23)

การป้องกนัล�าแสงชว่ยโฟกสัจากการยงิแฟลชภาพนิง่

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

หลอดไฟจะสวา่งขึน้เพือ่ชว่ยคณุโฟกสัในสภาวะแสงนอ้ย เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ สามารถปิดหลอดไฟนีไ้ด ้

 ● ตัง้คา่ [เปิดแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั] เป็น [ไม่
ใชง้าน]

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีว่ตัถมุขีนาดเดยีวกบัที่
แสดงกอ่นการถา่ย

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

โดยปกต ิเมือ่การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวเริม่ตน้ขึน้ พืน้ทีแ่สดงภาพจะเปลีย่นไปและ
วตัถจุะขยายใหญข่ึน้ ซึง่เป็นวธิจัีดภาพใหต้รงและแกไ้ขความผดิเพีย้นของภาพที่
เกดิจากการสัน่ของกลอ้ง
เพือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีว่ตัถมุขีนาดเดยีวกนักบัวตัถทุีแ่สดงไวก้อ่นการถา่ย คณุ
สามารถลดคา่การป้องกนัภาพสัน่ไหว และยกเลกิการใชง้านปรับระดบัอตัโนมตัิ

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [  ปรับระดบั
อตัโนมตั]ิ > [ไมใ่ชง้าน]

 ● เลอืก [ตัง้คา่ IS] > [IS ไดนามกิ] > [ต�า่]

 ● คณุยงัสามารถตัง้คา่ [โหมด IS] เป็น [ปิด] และวตัถจุะถกูบนัทกึในขนาด
เดยีวกบัทีแ่สดงกอ่นถา่ยภาพ

 ● [IS ไดนามกิ] จะไมท่�างานเมือ่ [โหมด IS] ถกูตัง้คา่เป็น [ปิด] (= 36)
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การป้องกนัหลอดไฟลดตาแดงจากแสงไฟทีส่วา่งขึน้

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

หลอดไฟลดตาแดงจะสวา่งขึน้เพือ่ลดตาแดง เมือ่ใชแ้ฟลชในสภาวะแสงนอ้ย 
สามารถปิดหลอดไฟนีไ้ด ้

 ● ใน [ตัง้คา่แฟลช] ตัง้คา่ [เปิดหลอดไฟ] เป็น 
[ปิด]

การเปลีย่นระยะเวลาแสดงภาพหลงัจากถา่ยภาพ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

 ● ใน [ระยะเวลาแสดงภาพ] เลอืกตวัเลอืกที่
ตอ้งการ

ปิด ไมแ่สดงภาพหลงัจากถา่ยภาพ

2 ว.ิ,  
4 ว.ิ,  
8 ว.ิ

แสดงภาพตามระยะเวลาทีก่�าหนด แมใ้นขณะแสดงภาพทีถ่า่ย 
คณุสามารถถา่ยภาพถดัไปไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
อกีครัง้

แสดงภาพ
คา้งไว ้ แสดงภาพจนกวา่คณุจะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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การท�าใหส้ดีสูดมากขึน้ในภาพถา่ย
อาหาร (อาหาร)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ปรับโทนสเีพือ่ท�าใหอ้าหารดสูดและน่าทาน

1 เขา้สูโ่หมด 

2 เปลีย่นโทนสี

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ = 23) เลอืก [โทนส]ี 
และปรับการตัง้คา่

3 ถา่ยภาพ

 ● โทนสเีหลา่นีอ้าจดไูมเ่หมาะสมเมือ่ใชก้บับคุคล
 ● ในการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช โทนสจีะถกูตัง้เป็นการตัง้คา่เริม่ตน้

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ
ถา่ยภาพในฉากตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และเพิม่เอฟเฟคเฉพาะใหภ้าพถา่ย 
รวมถงึการถา่ยภาพโดยใชฟั้งกช์ัน่พเิศษ
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4 ถา่ยภาพ

 ● ถอืกลอ้งใหม้ัน่ขณะทีค่ณุถา่ยภาพ เมือ่คณุกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุดว้ยการตัง้คา่เบลอฉาก
หลงัเป็น [อตัโนมตั]ิ กลอ้งจะถา่ยภาพสองครัง้
และประมวลภาพ

เอฟเฟคผวิเนยีน เลอืกจากผวิเนยีนสามระดบั การท�าผวิเนยีนจะถกูปรับใช ้
กบัใบหนา้หลกั

ความสวา่ง เลอืกจากความสวา่งหา้ระดบั

เบลอฉากหลงั เบลอฉากหลงั

 ● พืน้ทีอ่ืน่ๆ นอกเหนอืจากผวิของบคุคลอาจไดรั้บการปรับโดยขึน้อยูก่บั
สภาวะการถา่ยภาพ

 ● ลองทดสอบการถา่ยภาพกอ่น เพือ่ความแน่ใจวา่ผลทีไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่ณุ
ตอ้งการ

 ● ในโหมดแฟลช [ ] การเบลอฉากหลงัจะตัง้คา่เป็น [ปิด] และไมส่ามารถ
เปลีย่นได ้

การถา่ยภาพตวัเองดว้ยการต ัง้คา่ที่
เหมาะสม (ภาพตวัเอง)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ส�าหรับการถา่ยภาพตวัเอง จะสามารถปรับการประมวลผลภาพท�าใหผ้วิดเูรยีบสวา่ง
ขึน้ และปรับพืน้หลงัท�าใหค้ณุดโูดดเดน่ขึน้

1 เขา้สูโ่หมด 

2 ปรบัการต ัง้คา่

 ● กดปุ่ ม  เพือ่เขา้สูห่นา้จอตัง้คา่ จากนัน้ปรับ
คา่ความสวา่งและคา่ผวิเนยีน

 ● หลงัจากทีค่ณุกดปุ่ ม  เพือ่ปิดหนา้จอการตัง้
คา่ คณุสามารถกดปุ่ ม  เพือ่ไมใ่ชง้านการตัง้
คา่เบลอฉากหลงั

3 เปิดหนา้จอ

 ● เปิดหนา้จอดงัทีแ่สดงในรปู
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การถา่ยภาพในฉากพเิศษ
เลอืกโหมดทีเ่หมาะสมกบัฉากการถา่ยภาพ และกลอ้งจะปรับการตัง้คา่โดยอตัโนมตัิ
เพือ่ใหไ้ดภ้าพถา่ยทีด่ทีีส่ดุ

1 เขา้สูโ่หมด 

2 เลอืกโหมดถา่ยภาพ

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก [ ] 
จากนัน้ใหเ้ลอืกโหมดถา่ยภาพ

3 ถา่ยภาพ

  การถา่ยภาพบคุคล (ภาพบคุคล)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

 ● ถา่ยภาพบคุคลดว้ยเอฟเฟคทีท่�าใหภ้าพนุ่มลง

 การถา่ยภาพฉากกลางคนืโดยไมใ่ชข้า
ต ัง้กลอ้ง (ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

 ● ภาพถา่ยทีส่วยงามของฉากตอนพลบค�า่หรอื
ภาพบคุคลทีม่พีืน้หลงัเป็นฉากกลางคนืโดยไม่
ตอ้งถอืกลอ้งใหน้ิง่มาก (เหมอืนใชข้าตัง้กลอ้ง)

 ● ภาพหนึง่ภาพทีเ่กดิจากการรวมภาพถา่ยตอ่
เนือ่งหลายภาพเขา้ดว้ยกนั จะชว่ยลดอาการ
กลอ้งสัน่และน๊อยสภ์ายในภาพ

วตัถมุกีารเคลือ่นที ่(กฬีา)
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งขณะกลอ้งโฟกสัไปยงัวตัถทุีก่�าลงัเคลือ่นที่

1 เขา้สูโ่หมด 

2 โฟกสั

 ● ขณะคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะเริม่
ปรับโฟกสัและความสวา่งของภาพในกรอบสี
ฟ้าทีแ่สดงขึน้

3 ถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไวเ้พือ่ถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง

 ● ในโหมด  ภาพถา่ยอาจดไูมล่ะเอยีดเพราะความไวแสง ISO (= 53) 
ไดเ้พิม่ขึน้เพือ่ใหเ้หมาะกบัสภาวะการถา่ยภาพ

 ● อาจมคีวามลา่ชา้หลงัจากการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง กอ่นทีค่ณุจะสามารถถา่ย
ภาพไดอ้กีครัง้ และเมมโมรีก่ารด์บางประเภทอาจท�าใหค้ณุถา่ยภาพถดัไป
ไดช้า้ลงอกี

 ● การถา่ยภาพอาจชา้ลง ขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ การตัง้คา่กลอ้ง และ
ต�าแหน่งการซมู

 ● การถา่ยภาพตอ่เนือ่งไมส่ามารถใชง้านไดใ้นโหมด  อตัโนมตั ิ(= 31)
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การใชเ้อฟเฟคพเิศษ
เพิม่เอฟเฟคตา่งๆ ใหก้บัภาพในขณะทีถ่า่ย

1 เขา้สูโ่หมด 

2 เลอืกโหมดถา่ยภาพ

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก [ ] 
จากนัน้ใหเ้ลอืกโหมดถา่ยภาพ

 ● ลองทดสอบการถา่ยภาพกอ่น เพือ่ความแน่ใจวา่ผลทีไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่ณุ
ตอ้งการ

   การถา่ยภาพดอกไมไ้ฟ (พล)ุ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

 ● ถา่ยภาพดอกไมไ้ฟทีม่สีสีนัสดใส

 ● ในโหมด [ ] ภาพถา่ยอาจดไูมล่ะเอยีดเพราะความไวแสง ISO (= 53) 
ไดเ้พิม่ขึน้เพือ่ใหเ้หมาะกบัสภาวะการถา่ยภาพ

 ● ถอืกลอ้งใหม้ัน่ขณะถา่ยภาพ เนือ่งจากกลอ้งจะถา่ยภาพตอ่เนือ่งในโหมด 
[ ]

 ● ในโหมด [ ] ภาพเบลอจากการเคลือ่นไหวมากเกนิไปหรอืในบางสภาวะ
การถา่ยภาพ อาจท�าใหผ้ลทีไ่ดไ้มเ่ป็นไปตามทีค่ณุตอ้งการ

 ● ในโหมด [ ] ใหต้ดิขาตัง้กลอ้งหรอืใชว้ธิกีารอืน่เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่และ
ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง นอกจากนี ้คณุควรตัง้คา่ [โหมด IS] ไปที ่[ปิด] 
เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้งหรอืวธิกีารอืน่เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่ (= 36)

 ● เมือ่คณุใชข้าตัง้กลอ้งส�าหรับฉากตอนพลบค�า่ ท�าการถา่ยภาพในโหมด 
 แทนการใชโ้หมด [ ] จะไดผ้ลทีด่กีวา่ (= 26)

 ● ในโหมด [ ] ถงึแมไ้มม่กีรอบแสดงขึน้ขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่ แตจ่ะยงัคงมกีารก�าหนดโฟกสัทีเ่หมาะสมทีส่ดุ



43

กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การถา่ยภาพสโีทนเดยีว (ภาพหยาบ ขาว/ด�า)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ถา่ยภาพขาวด�าทีใ่หค้วามรูส้กึเป็นเม็ดหยาบๆ

1 เลอืก [ ]

2 เลอืกระดบัเอฟเฟค

 ● เลอืก [ระดบัลกูเลน่ฟิลเตอร]์ และปรับการ
ตัง้คา่

 ● ภาพตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นผลของเอฟเฟคที่
ปรับใชก้บัภาพถา่ยของคณุ

3 ถา่ยภาพ

การถา่ยภาพดว้ยเอฟเฟคการท�าผวิเนยีน (ผวิเนยีน)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ประมวลผลภาพเพือ่ท�าใหผ้วิดเูนยีนยิง่ขึน้

1 เลอืก [ ]

2 เลอืกระดบัเอฟเฟค

 ● เลอืก [เอฟเฟคผวิเนยีน] และปรับการตัง้คา่

 ● ภาพตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นผลของเอฟเฟคที่
ปรับใชก้บัภาพถา่ยของคณุ

3 ถา่ยภาพ

 ● พืน้ทีอ่ืน่ๆ นอกเหนอืจากผวิของบคุคลอาจไดรั้บการปรับโดยขึน้อยูก่บั
สภาวะการถา่ยภาพ
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การถา่ยภาพโดยใชเ้อฟเฟคของเลนสต์าปลา 
(เอฟเฟคเลนสต์าปลา)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ถา่ยภาพโดยใชเ้อฟเฟคการบดิภาพของเลนสต์าปลา

1 เลอืก [ ]

2 เลอืกระดบัเอฟเฟค

 ● เลอืก [ระดบัลกูเลน่ฟิลเตอร]์ และปรับการ
ตัง้คา่

 ● ภาพตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นผลของเอฟเฟคที่
ปรับใชก้บัภาพถา่ยของคณุ

3 ถา่ยภาพ

การถา่ยภาพโดยใชเ้อฟเฟคซอฟตโ์ฟกสั

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ฟังกช์ัน่นีท้�าใหค้ณุถา่ยภาพไดร้าวกบัวา่ตดิตัง้ฟิลเตอรซ์อฟตโ์ฟกสัเขา้กบักลอ้ง 
คณุสามารถปรับระดบัเอฟเฟคไดต้ามตอ้งการ

1 เลอืก [ ]

2 เลอืกระดบัเอฟเฟค

 ● เลอืก [ระดบัลกูเลน่ฟิลเตอร]์ และปรับการ
ตัง้คา่

 ● ภาพตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นผลของเอฟเฟคที่
ปรับใชก้บัภาพถา่ยของคณุ

3 ถา่ยภาพ
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

ภาพถา่ยทีด่คูลา้ยภาพวาดสนี�า้ (ลกูเลน่ภาพสนี�า้)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ภาพถา่ยทีด่คูลา้ยภาพวาดสนี�้าจะมสีอีอ่นลง

1 เลอืก [ ]

2 เลอืกระดบัเอฟเฟค

 ● เลอืก [ระดบัลกูเลน่ฟิลเตอร]์ และปรับการ
ตัง้คา่

 ● ภาพตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นผลของเอฟเฟคที่
ปรับใชก้บัภาพถา่ยของคณุ

3 ถา่ยภาพ

ภาพถา่ยทีด่คูลา้ยภาพวาดสนี�า้มนั (ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ท�าใหว้ตัถดุมูเีนือ้มากขึน้ เหมอืนวตัถใุนภาพวาดสนี�้ามนั

1 เลอืก [ ]

2 เลอืกระดบัเอฟเฟค

 ● เลอืก [ระดบัลกูเลน่ฟิลเตอร]์ และปรับการ
ตัง้คา่

 ● ภาพตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นผลของเอฟเฟคที่
ปรับใชก้บัภาพถา่ยของคณุ

3 ถา่ยภาพ
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

ภาพถา่ยทีด่เูหมอืนโมเดลจ�าลอง (เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

สรา้งเอฟเฟคภาพแบบโมเดลจ�าลอง โดยท�าใหบ้รเิวณดา้นบนและดา้นลา่งของ
พืน้ทีภ่าพทีค่ณุเลอืกเบลอ

1 เลอืก [ ]

 ● กรอบสขีาวจะแสดงขึน้ บง่บอกพืน้ทีภ่าพสว่นที่
จะไมท่�าใหเ้บลอ

2 เลอืกพืน้ทีท่ ีจ่ะใหอ้ยูใ่นโฟกสั

 ● กดปุ่ ม 

 ● เพือ่เลือ่นกรอบ ใหก้ดปุ่ ม /

 ● ในการเลือ่นจดุโฟกสัอตัโนมตั ิใหก้ดปุ่ ม  
จากนัน้กดปุ่ ม / / /

3 กลบัสูห่นา้จอการถา่ยภาพและถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสูห่นา้จอการถา่ยภาพ  
จากนัน้ถา่ยภาพ

 ● ในการเปลีย่นทศิทางของกรอบ (จากแนวนอนไปแนวตัง้ หรอืกลบักนั) ให ้
กดปุ่ ม /  ในขัน้ตอนที ่2 คณุสามารถเลือ่นกรอบในแนวตัง้ไดโ้ดยกด
ปุ่ ม /

การถา่ยภาพโดยใชล้กูเลน่กลอ้งของเลน่ (ลกูเลน่
กลอ้งของเลน่)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เอฟเฟคนีท้�าใหภ้าพมลีกัษณะคลา้ยกบัภาพถา่ยจากกลอ้งของเลน่ โดยมขีอบมดื 
(มมุของภาพมดืลงและเบลอ) พรอ้มกบัเปลีย่นสสีนัโดยรวมของภาพ

1 เลอืก [ ]

2 เลอืกโทนสี

 ● เลอืก [ประเภทลกูเลน่ฟิลเตอร]์ และปรับการ
ตัง้คา่

 ● ภาพตวัอยา่งจะแสดงใหเ้ห็นผลของเอฟเฟคที่
ปรับใชก้บัภาพถา่ยของคณุ

3 ถา่ยภาพ

มาตรฐาน ภาพจะมลีกัษณะคลา้ยกบัภาพถา่ยจากกลอ้งของเลน่

โทนอบอุน่ ภาพจะมสีทีีด่อูบอุน่กวา่การใชโ้ทนส ี[มาตรฐาน]

โทนเยอืกเย็น ภาพจะมสีทีีด่เูยอืกเย็นกวา่การใชโ้ทนส ี[มาตรฐาน]
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

 ● วตัถจุะแสดงดว้ยขนาดทีใ่หญก่วา่ส�าหรับภาพเคลือ่นไหว 4K ในโหมดอืน่ๆ
 ● หากกลอ้งรอ้นจัดเกนิไปชัว่ขณะระหวา่งการบนัทกึ 4K เป็นระยะเวลา

นาน [ ] จะแสดงขึน้และการบนัทกึจะหยดุ ในขณะนีก้ารบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวจะไมส่ามารถใชง้านไดแ้มว้า่คณุจะกดปุ่ มภาพเคลือ่นไหวกต็าม 
ท�าตามค�าแนะน�าการใชง้านทีแ่สดงขึน้ คณุอาจจะเลอืกขนาดการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหวอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่[ ] หรอื [ ] หรอืปิด
กลอ้งเพือ่ปลอ่ยใหก้ลอ้งเย็นลงกอ่นทีจ่ะท�าการบนัทกึตอ่

การปรบัความสวา่งของภาพ (ชดเชยแสง)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คา่แสงมาตรฐานทีก่�าหนดไวใ้นกลอ้งสามารถปรับเพิม่ไดท้ลีะ 1/3 ระดบัในชว่ง –3 
ถงึ +3

 ● กดปุ่ ม  ขณะทีค่ณุดหูนา้จอ ใหห้มนุปุ่ ม  
เพือ่ปรับความสวา่ง จากนัน้กดปุ่ ม  อกีครัง้
เมือ่เสร็จสิน้

 ● ยงัสามารถล็อคความสวา่งของภาพได ้ตามทีอ่ธบิายใน “การล็อคความ
สวา่งภาพ / คา่แสง (ล็อค AE)” (= 52)

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบตา่งๆ
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

1 เขา้สูโ่หมด 

 ● แถบสดี�าจะแสดงบรเิวณขอบบนและลา่งของ
หนา้จอ และวตัถขุยายใหญข่ึน้เล็กนอ้ย แถบสี
ด�าบง่บอกถงึสว่นของภาพทีไ่มถ่กูบนัทกึ

2 ถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ มภาพเคลือ่นไหว

 ● หากตอ้งการหยดุการบนัทกึภาพ ใหก้ดปุ่ มภาพ
เคลือ่นไหวอกีครัง้

การเปลีย่นขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ตัง้ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหวและอตัราเฟรม อตัราเฟรมแสดงถงึจ�านวนเฟรมของ
ภาพเคลือ่นไหวทีถ่กูบนัทกึตอ่วนิาท ีและตวัเลอืกทีส่ามารถใชง้านไดจ้ะขึน้อยูก่บั
การตัง้คา่ NTSC หรอื PAL

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกตาม
ตอ้งการ
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การต ัง้คา่เสยีง

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

การปิดใชง้านฟิลเตอรล์ดเสยีงลม

สามารถลดเสยีงทีเ่กดิจากลมแรงได ้แตเ่สยีงทีไ่ดจ้ะฟังดไูมเ่ป็นธรรมชาต ิหากใช ้
ตวัเลอืกนีใ้นสถานทีท่ีไ่มม่ลีม ในกรณีนี ้คณุสามารถปิดใชฟิ้ลเตอรล์ดเสยีงลม

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ลดเสยีงลม] > 
[ปิด]

การใชต้วัลดระดบัเสยีง

ตวัลดระดบัเสยีงสามารถลดความเพีย้นของเสยีงจากสภาพแวดลอ้มทีอ่กึทกึ 
อยา่งไรกต็าม ในสภาพแวดลอ้มทีเ่งยีบ กจ็ะลดระดบัการบนัทกึเสยีงใหต้�า่ลงดว้ย

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ลดระดบัเสยีง] 
จากนัน้เลอืกตวัเลอืกตามตอ้งการ

การปิดใชง้านความเร็วชตัเตอรต์�า่อตัโนมตั ิ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ความเร็วชตัเตอรต์�า่อตัโนมตัสิามารถปิดใชง้านไดห้ากการเคลือ่นไหวในภาพ
เคลือ่นไหว [ ], [ ], [ ] หรอื [ ] หยาบ 
อยา่งไรกต็าม ภายใตแ้สงนอ้ยภาพเคลือ่นไหวอาจดมูดื

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [  ความเร็ว
ชตัเตอรต์�า่อตัโนมตั]ิ > [ไมใ่ชง้าน]

การแกไ้ขการส ัน่ของกลอ้งทีร่นุแรง

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ป้องกนัการสัน่ของกลอ้งทีร่นุแรง เชน่ ในระหวา่งการบนัทกึภาพในขณะทีก่�าลงั
เคลือ่นที ่สว่นของภาพทีแ่สดงจะเปลีย่นแปลงมากกวา่ [มาตรฐาน] และวตัถจุะ
ขยายใหญข่ึน้

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่ IS] > [IS 
ไดนามกิ] > [สงู]

 ● [IS ไดนามกิ] จะไมท่�างานเมือ่ [โหมด IS] ถกูตัง้คา่เป็น [ปิด] (= 36)
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เอฟเฟคโมเดลจ�าลองในภาพเคลือ่นไหว (เคลือ่นไหว
เอฟเฟครเูข็ม)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

สรา้งเอฟเฟคภาพแบบโมเดลจ�าลองในภาพเคลือ่นไหว โดยท�าใหบ้รเิวณดา้นนอก
ของพืน้ทีภ่าพทีค่ณุเลอืกเบลอ

1 ปรบัการต ัง้คา่

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกตวัเลอืก

2 เลอืกพืน้ทีท่ ีจ่ะใหอ้ยูใ่นโฟกสั

 ● กดปุ่ ม 

 ● เพือ่เลือ่นกรอบ ใหก้ดปุ่ ม /

 ● ในการเลือ่นจดุโฟกสัอตัโนมตั ิใหก้ดปุ่ ม  
จากนัน้กดปุ่ ม / / /

3 กลบัสูห่นา้จอการถา่ยภาพและถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสูห่นา้จอการถา่ยภาพ เพือ่
โฟกสัไปยงัวตัถ ุใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 ● กดปุ่ มภาพเคลือ่นไหว

ระยะเวลาเลน่ภาพโดยประมาณ (ส�าหรบัคลปิความยาวหนึง่
นาท)ี

ความเร็ว ระยะเวลาเลน่ภาพ

ประมาณ 12 วนิาที

ประมาณ 6 วนิาที

ประมาณ 3 วนิาที

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะรวมภาพทีถ่า่ยโดยอตัโนมตัติามชว่งระยะเวลาที่
ก�าหนดไว ้ซึง่การเปลีย่นแปลงใดๆ ของวตัถทุีเ่กดิขึน้ชา้ๆ (เชน่ การเปลีย่นแปลง
ของทวิทศัน)์ จะมกีารเลน่แบบเคลือ่นไหวเร็ว

1 เขา้สูห่นา้จอ [ต ัง้คา่การถา่ยวดิโีอ
ความเร็วสงู]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา]

2 ปรบัการต ัง้คา่

 ● ใน [ไทมแ์ลปส]์ ใหเ้ลอืกฉาก

 ● เลอืกรายการ จากนัน้เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ

 ● ตัง้ [ปิดหนา้จออตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] 
เพือ่ใหห้นา้จอเปิดอยู ่30 นาทหีลงัจากทีค่ณุ
เริม่ถา่ยภาพ ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] เพือ่ปิดหนา้
จอลงหลงัจากทีเ่ฟรมแรกถกูถา่ยไปประมาณ 
10 วนิาท ีในการเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านหนา้
จอระหวา่งการบนัทกึ ใหก้ดปุ่ ม 

 ● ตามทีค่ณุก�าหนดรายการ เวลาทีต่อ้งการ ( )  
และระยะเวลาเลน่ภาพเคลือ่นไหว ( ) จะ
แสดงขึน้

3 กลบัสูห่นา้จอการถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสูห่นา้จอการถา่ย
ภาพ เพือ่โฟกสัไปยงัวตัถ ุใหก้ดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

 ● กดปุ่ มภาพเคลือ่นไหว

 ● อยา่รบกวนการท�างานของกลอ้งขณะบนัทกึภาพ
 ● หากตอ้งการยกเลกิการบนัทกึภาพ ใหก้ดปุ่ มภาพเคลือ่นไหวอกีครัง้
 ● วตัถทุีม่กีารเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วอาจดบูดิเบีย้วในภาพเคลือ่นไหว
 ● เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึ
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3 ถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสูห่นา้จอการถา่ยภาพ 
จากนัน้กดปุ่ มภาพเคลือ่นไหว

 ● แถบแสดงเวลาทีผ่า่นไปจะแสดง และจะจบ
การบนัทกึอตัโนมตัเิมือ่เสร็จแลว้

4 บนัทกึไปยงัอลับ ัม้

 ● ขอ้ความนีจ้ะไมแ่สดงขึน้หากคณุตัง้คา่ [แสดง
ขอ้ความยนืยนั] เป็น [ไมใ่ชง้าน] ในขัน้ตอน
ที ่2 และ video snapshot จะถกูบนัทกึโดย
อตัโนมตัไิปยงัอลับัม้ทีค่ณุเลอืกไวใ้น [ตัง้คา่
อลับัม้] ในขัน้ตอนที ่2

 ● ท�าซ�้าขัน้ตอนที ่3 – 4 ตามความตอ้งการ

5 ปิดใชง้าน video snapshots

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ]

 ● Video snapshots จะถกูบนัทกึไปยงัอลับัม้ใหมเ่มือ่ระยะเวลาการบนัทกึ
ของอลับัม้ลา่สดุเกนิ 5 นาที

 ● ระยะเวลาเลน่ภาพทีก่�าหนดตอ่ video snapshot เป็นแคเ่พยีงไกดไ์ลน์
 ● ตัง้คา่ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหวเป็น [ ] หรอื [ ]
 ● video snapshots ใดๆ ทีค่ณุหยดุการบนัทกึดว้ยตวัเองจะถกูบนัทกึเป็น

ภาพเคลือ่นไหวปกติ
 ● เสยีงไมถ่กูบนัทกึเมือ่คณุตัง้คา่ [ลกูเลน่แสดงภาพ] เป็น [ความเร็ว 2x] 

หรอื [ความเร็ว 1/2x]

 ● เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึ
 ● ตัง้คา่ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหวเป็น [ ] หรอื [ ]

การบนัทกึ Video Snapshots

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

บนัทกึรุน่ของ video snapshots 4, 6, หรอื 8 วนิาท ีและกลอ้งจะรวมพวกมนัเพือ่
สรา้งอลับัม้ video snapshot ทีแ่สดงไฮไลทข์องทรปิหรอือเีวน้ทข์องคณุ

1 เปิดใช ้video snapshots

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ถา่ย video 
snapshot] > [ใชง้าน]

2 ปรบัการต ัง้คา่

 ● เลอืกรายการเพือ่ก�าหนดคา่ จากนัน้เลอืกตวั
เลอืกทีต่อ้งการ

ระยะเวลาเลน่ภาพ เลอืกระยะเวลาเลน่ภาพ video snapshot

เอฟเฟคการเลน่ภาพ เลอืกลกูเลน่แสดงภาพ video snapshot

แสดงขอ้ความยนืยนั เลอืกไมว่า่จะเป็นการแสดงขอ้ความยนืยนัหลงัจาก
แตล่ะ video snapshot จะถกูบนัทกึ

 ● เวลาทีต่อ้งการใชเ้พือ่บนัทกึ video snapshot 
จะถกูก�าหนด ตามระยะเวลาเลน่ภาพและลกู
เลน่

 ● หลงัจากที ่video snapshot แรกของคณุถกู
บนัทกึ ใน [การตัง้คา่อลับัม้] คณุจะสามารถ
เลอืกไดว้า่จะบนัทกึ video snapshot อนัถดั
ไปของคณุไวท้ีอ่ลับัม้ใด
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การถา่ยภาพแบบโปรแกรมระดบัแสง
อตัโนมตั ิ(โหมด P)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถปรับการตัง้คา่ในหลายๆ ฟังกช์ัน่ใหเ้หมาะกบัสไตลก์ารถา่ยภาพของคณุ
เอง

1 เขา้สูโ่หมด 

2 ปรบัการต ัง้คา่ตามตอ้งการ (= 52 – 
= 63) จากน ัน้จงึถา่ยภาพ

 ● หากไมส่ามารถปรับคา่แสงมาตรฐานไดใ้นขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่ ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงจะกะพรบิเป็นสขีาว ในกรณีนี ้ใหล้อง
ปรับความไวแสง ISO (= 53) หรอืเปิดใชแ้ฟลช (หากวตัถมุดื = 61) ซึง่
อาจชว่ยปรับคา่แสงมาตรฐานได ้

 ● ภาพเคลือ่นไหวสามารถบนัทกึไดใ้นโหมด  เชน่กนั ดว้ยการกดปุ่ มภาพ
เคลือ่นไหว อยา่งไรกต็าม การตัง้คา่ของควบคมุทนัใจ (= 23) และ การ
ตัง้คา่ MENU (= 23) อาจถกูปรับโดยอตัโนมตัเิพือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 ● คณุสามารถปรับความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงไดด้ว้ยการกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่และการหมนุปุ่ ม  (เลือ่นคา่โปรแกรม)

โหมด P
ภาพถา่ยทีด่นู่าสนใจมากยิง่ขึน้ ดว้ยสไตลก์ารถา่ยภาพของคณุเอง

 ● ค�าแนะน�าการใชง้านในบทนีใ้ชก้บักลอ้งทีต่ัง้คา่เป็นโหมด  คณุสมบตัใินบาง
โหมด  ยงัสามารถใชง้านไดใ้นโหมดอืน่ๆ

 ● : โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมตั;ิ AE: คา่แสงอตัโนมตัิ
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2 จดัองคป์ระกอบภาพและถา่ยภาพ

 ● คา่แสงจะถกูปลดล็อคเมือ่ [ ] ไมแ่สดงขึน้มา

 ● ในโหมด , , ,  หรอื  คา่การเปิดรับคา่แสงจะแสดงขึน้
บนการตัง้เวลาใน [ระยะเวลาวดัแสง] ในเมนู [ ] (= 23)

การเปลีย่นระบบการวดัแสง

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถเปลีย่นระบบการวดัแสง (วดัคา่ความสวา่ง) เพือ่ใหเ้หมาะกบัสภาวะการ
ถา่ยภาพไดด้งันี้

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกตามตอ้งการ

วดัแสงประเมนิ
ทัง้ภาพ

ส�าหรับสภาวะการถา่ยภาพโดยทัว่ไป รวมทัง้การถา่ยภาพ
แบบยอ้นแสง ปรับคา่แสงโดยอตัโนมตัใิหเ้หมาะกบัสภาวะ
การถา่ยภาพ

วดัแสงแบบจดุ การวดัแสงถกูจ�ากดัอยูภ่ายใน [ ] (กรอบตามจดุโฟกสั) 
ทีแ่สดงขึน้มาตรงกลางหนา้จอ

เฉลีย่หนัก
กลางภาพ

วดัความสวา่งของแสงโดยเฉลีย่ทัว่ทัง้ภาพ โดยกะน�้าหนัก
แสงใหอ้ยูบ่รเิวณตรงกลางภาพเป็นหลกั

ความสวา่งของภาพ (ระดบัแสง)

การปรบัความสวา่งของภาพ (ชดเชยแสง)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คา่แสงมาตรฐานทีก่�าหนดไวใ้นกลอ้งสามารถปรับเพิม่ไดท้ลีะ 1/3 ระดบัในชว่ง –3 
ถงึ +3

 ● กดปุ่ ม  ขณะทีค่ณุดหูนา้จอ ใหห้มนุปุ่ ม  
เพือ่ปรับความสวา่ง จากนัน้กดปุ่ ม  อกีครัง้
เมือ่เสร็จสิน้

การล็อคความสวา่งภาพ / คา่แสง (ล็อค AE)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

กอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ คณุสามารถล็อคคา่แสง หรอืก�าหนดโฟกสัและคา่แสงแยกกนัได ้

1 ล็อคคา่แสง

 ● เล็งกลอ้งไปยงัวตัถเุพือ่ถา่ยภาพโดยใชค้า่แสง
ทีล็่อคไว ้ขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ให ้
กดปุ่ ม 

 ● [ ] จะแสดงขึน้มา และคา่แสงจะถกูล็อค

 ● การตัง้คา่นีถ้กูปลดล็อคโดยอตัโนมตั ิเมือ่ระยะ
เวลาวดัแสงหมดลง
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การแกไ้ขความสวา่งและความเปรยีบตา่งแบบอตัโนมตั ิ
(ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั)ิ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

แกไ้ขความสวา่งและความเปรยีบตา่งอตัโนมตัเิพือ่หลกีเลีย่งภาพทีม่ดืเกนิไป หรอื
ความเปรยีบตา่งทีม่ากหรอืนอ้ยเกนิไป

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกตามตอ้งการ

 ● คณุสมบตันิีอ้าจเพิม่จดุรบกวนภายใตก้ารถา่ยภาพบางสภาวะ
 ● หากการปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตัทิ�าใหภ้าพสวา่งเกนิ ใหต้ัง้คา่เป็น 

[ ] หรอื [ ]
 ● ภาพอาจยงัคงสวา่งหรอืเอฟเฟคการชดเชยแสงอาจนอ้ยลงภายใตก้ารตัง้

คา่อืน่นอกเหนอืจาก [ ] หากคณุใชก้ารตัง้คา่การชดเชยแสงหรอืการ
ชดเชยแสงแฟลชมดืลง ส�าหรับการถา่ยภาพทีค่ณุก�าหนดความสวา่ง ให ้
ตัง้คา่นีเ้ป็น [ ]

การเปลีย่นความไวแสง ISO

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ตัง้คา่ความไวแสง ISO เป็น [AUTO] ส�าหรับการปรับคา่อตัโนมตัเิพือ่ใหเ้หมาะสม
กบัโหมดถา่ยภาพและสภาวะในการถา่ยภาพ ซึง่จะตัง้คา่ความไวแสง ISO ทีส่งูกวา่
ส�าหรับความไววตัถทุีส่งูกวา่ หรอืคา่ความไวแสงทีต่�า่กวา่ส�าหรับความไววตัถทุีต่�า่
กวา่

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกตามตอ้งการ

 ● ถงึแมว้า่การเลอืกคา่ความไวแสง ISO ทีต่�า่ลงอาจชว่ยลดจดุรบกวนภาพ
ของภาพได ้แตอ่าจมคีวามเสีย่งมากขึน้จากการสัน่ของวตัถแุละกลอ้งใน
บางสภาวะการถา่ยภาพ

 ● การเลอืกคา่ความไวแสง ISO ทีส่งูขึน้จะเพิม่ความเร็วชตัเตอร ์ซึง่อาจชว่ย
ลดการสัน่ของวตัถแุละกลอ้ง และเป็นการเพิม่ระยะแฟลช แตภ่าพถา่ย
อาจดหูยาบ
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สมดลุแสงขาวแบบก�าหนดเอง

เพือ่ใหส้ขีองภาพดเูป็นธรรมชาต ิคณุสามารถปรับสมดลุแสงขาวใหเ้หมาะกบัแหลง่
แสงทีใ่ชใ้นการถา่ยภาพ โดยตัง้คา่สมดลุแสงขาวภายใตส้ภาวะแสงของฉากที่
ตอ้งการถา่ยภาพ

1 ถา่ยภาพวตัถสุขีาว

 ● ถา่ยภาพโดยเล็งกลอ้งไปทีก่ระดาษสขีาวหรอื
วตัถทุีม่พีืน้เรยีบสขีาว เพือ่สขีาวจะเตมิเต็ม
หนา้จอ

2 เลอืก [ ]

 ● ท�าตามขัน้ตอนใน “การถา่ยภาพสธีรรมชาต ิ
(สมดลุแสงขาว)” (= 54) เพือ่เลอืก [ ]

3 เลอืก [การปรบัสมดลุแสงขาวแบบ
ก�าหนดเอง]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [การปรับสมดลุ
แสงขาวแบบก�าหนดเอง]

4 โหลดขอ้มลูแสงขาว

 ● เลอืกภาพของคณุจากขัน้ตอนที ่1 จากนัน้กด
ปุ่ ม 

 ● กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสูห่นา้จอการถา่ยภาพ

สขีองภาพ

การถา่ยภาพสธีรรมชาต ิ(สมดลุแสงขาว)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ดว้ยการปรับสมดลุแสงขาว (WB) คณุสามารถท�าใหส้ขีองภาพในฉากทีค่ณุถา่ยดู
เป็นธรรมชาตมิากขึน้

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกตามตอ้งการ

อตัโนมตัิ ตัง้คา่สมดลุแสงขาวทีเ่หมาะสมกบัสภาวะการถา่ยภาพโดย
อตัโนมตัิ

แสงแดด ส�าหรับการถา่ยภาพกลางแจง้ในวนัทีม่อีากาศแจม่ใส

แสงในรม่ ส�าหรับการถา่ยภาพในรม่

เมฆครึม้ ส�าหรับการถา่ยภาพในวนัทีม่เีมฆมาก หรอืเวลาพลบค�า่

หลอดไฟ
ทงัสเตน ส�าหรับการถา่ยภาพภายใตแ้สงไฟทงัสเตนปกติ

แสงหลอด
ฟลอูอเรส
เซนตข์าว

ส�าหรับการถา่ยภาพภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตส์ขีาว

ตัง้เอง ส�าหรับตัง้คา่สมดลุแสงขาวแบบก�าหนดเอง
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อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

 ● ระดบัการแกไ้ขใดๆ ทีค่ณุตัง้คา่จะถกูรักษาไว ้แมว้า่คณุจะเปลีย่นตวัเลอืก
สมดลุแสงขาวในขัน้ตอนที ่1

 ● B: สนี�้าเงนิ; A: สเีหลอืง; M: สแีดง; G: สเีขยีว
 ● หนึง่ระดบัส�าหรับการแกไ้ขสนี�้าเงนิ/สเีหลอืงจะเทยีบเทา่ประมาณ 5 

ไมเรดของฟิลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิ ี(Mired: หน่วยการวดัทีแ่สดงความ
เขม้ของฟิลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิ)ี

การก�าหนดสเีอง (รปูแบบภาพ)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เลอืกการตัง้คา่ส ีซึง่แสดงฉากหรอืวตัถไุดด้ยี ิง่ขึน้

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกตามตอ้งการ

 ● เมือ่ใช ้[ ] คณุสามารถกดปุ่ ม  เพือ่ปรับคา่ความเปรยีบตา่ง 
ความอิม่ตวัของส ีหรอืการตัง้คา่อืน่ๆ

 ● การถา่ยภาพวตัถสุขีาวทีส่วา่งหรอืมดืเกนิไปอาจท�าใหค้ณุไมส่ามารถตัง้คา่
สมดลุแสงขาวไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

 ● ขอ้ความจะแสดงขึน้บนหนา้จอส�าหรับการโหลดขอ้มลูแสงขาว หากคณุ
เลอืกภาพทีไ่มเ่หมาะสม เลอืก [ยกเลกิ] เพือ่เลอืกภาพทีแ่ตกตา่ง เลอืก 
[ตกลง] เพือ่ใชภ้าพนัน้ส�าหรับการโหลดขอ้มลูแสงขาว แตอ่าจไมไ่ด ้
สมดลุแสงขาวทีเ่หมาะสม

 ● แทนการใชว้ตัถสุขีาว แผนภมูสิเีทาหรอืแผน่สะทอ้นแสงสเีทา 18% (ทีม่ี
จ�าหน่ายทัว่ไป) สามารถสรา้งสมดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้งมากขึน้

 ● สมดลุแสงขาวปัจจบุนัและการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งจะไมถ่กูค�านงึถงึ เมือ่คณุ
ถา่ยภาพวตัถสุขีาว

การแกไ้ขสมดลุแสงขาวดว้ยตนเอง

คณุสามารถแกไ้ขสมดลุแสงขาวไดด้ว้ยตนเอง การปรับตัง้คา่นีจ้ะคลา้ยกบัเอฟเฟค
ของการใชฟิ้ลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิหีรอืฟิลเตอรก์ารชดเชยคา่สทีีม่จี�าหน่ายทัว่ไป

1 ปรบัการต ัง้คา่

 ● ท�าตามขัน้ตอนใน “การถา่ยภาพสธีรรมชาต ิ
(สมดลุแสงขาว)” (= 54) เพือ่เลอืกตวัเลอืก
สมดลุแสงขาว

2 ปรบัการต ัง้คา่ข ัน้สงู

 ● ในการปรับรายละเอยีดการตัง้คา่ ใหก้ดปุ่ ม 
 จากนัน้กดปุ่ ม / / /  เพือ่ปรับ

ระดบัการแกไ้ข

 ● กดปุ่ ม  เพือ่สิน้สดุการตัง้คา่
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การถา่ยภาพในโหมดแมนนวลโฟกสั

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เมือ่โฟกสัไมไ่ดใ้นโหมดโฟกสัอตัโนมตั ิใหใ้ชโ้หมดแมนนวลโฟกสั คณุสามารถ
ก�าหนดต�าแหน่งโฟกสัทัว่ไปจากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ใหก้ลอ้งก�าหนด
ต�าแหน่งโฟกสัทีเ่หมาะสมทีส่ดุใกลก้บัต�าแหน่งทีค่ณุระบุ

1 เลอืก [ ]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ]

 ● [ ] และตวัแสดงระยะโฟกสั MF จะแสดงขึน้

2 ก�าหนดต�าแหนง่โฟกสัท ัว่ไป

 ● การใชต้วับอกระยะโฟกสั MF บนหนา้จอ ((1) 
ซึง่แสดงระยะและต�าแหน่งโฟกสั) เป็นค�าแนะน�า 
ใหก้ดปุ่ ม /  หรอืหมนุปุ่ ม  เพือ่ก�าหนด
ต�าแหน่งโฟกสัทัว่ไป จากนัน้กดปุ่ ม 

3 ปรบัโฟกสัแบบละเอยีด

 ● กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ใหก้ลอ้งปรับ
ละเอยีดตรงต�าแหน่งโฟกสั (ระบบชว่ย MF)

 ● ในการโฟกสัทีแ่มน่ย�ามากขึน้ ใหล้องตดิขาตัง้กลอ้งเพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่
 ● ในการปิดใชง้านการปรับโฟกสัละเอยีดอตัโนมตัขิณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่

หนึง่ ใหเ้ลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ระบบชว่ย MF] > [ปิด]
 ● ส�าหรับแมนนวลโฟกสัทีง่า่ยขึน้ ใหเ้ลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การ

เนน้สจีดุโฟกสั] > [การเนน้ส]ี > [เปิด]

ระยะการถา่ยภาพและการโฟกสั

การถา่ยภาพระยะใกล ้(มาโคร)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เพือ่จ�ากดัโฟกสัไปยงัวตัถทุีอ่ยูใ่นระยะใกล ้ใหต้ัง้คา่กลอ้งไปที ่[ ]

 ● กดปุ่ ม  และเลอืก [ ]

 ● หากมกีารยงิแฟลช อาจเกดิขอบมดืบนภาพได ้
 ● ในบรเิวณแถบสเีหลอืงใตแ้ถบการซมู [ ] จะเปลีย่นเป็นสเีทาและกลอ้ง

จะไมท่�าการโฟกสั

 ● เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ ใหล้องตดิขาตัง้กลอ้ง และถา่ยภาพโดยตัง้คา่
กลอ้งไปที ่[ ] (= 33)
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เลนสถ์า่ยภาพระยะไกลดจิติอล

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ความยาวโฟกสัของเลนสส์ามารถเพิม่ไดส้งูสดุประมาณ 1.6 เทา่ หรอื 2.0 เทา่ ซึง่
จะชว่ยลดอาการกลอ้งสัน่เนือ่งจากกลอ้งจะใชค้วามเร็วชตัเตอรท์ีส่งูกวา่ปกต ิหาก
คณุซมูเขา้ (รวมถงึการใชด้จิติอลซมู) ทีก่�าลงัขยายเทา่เดมิ

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ดจิติอลซมู] จาก
นัน้เลอืกตวัเลอืกตามตอ้งการ

 ● ภาพทีป่รากฏจะขยายใหญข่ึน้ และก�าลงัขยาย
จะแสดงบนหนา้จอ

 ● ความเร็วชตัเตอรอ์าจเทา่กนั เมือ่คณุเลือ่นคนัโยกซมูไปจนสดุที ่  
ส�าหรับถา่ยภาพระยะไกลสงูสดุ และเมือ่คณุซมูเขา้เพือ่ขยายวตัถใุห ้
มขีนาดเดยีวกนัตามขัน้ตอนที ่2 ใน “การซมูเขา้หาวตัถใุหใ้กลย้ิง่ขึน้ 
(ดจิติอลซมู)” (= 30)

การเลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ(AF) ส�าหรับวตัถแุละฉากทีค่ณุถา่ยภาพ

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกตวัเลอืกตาม
ตอ้งการ

การระบพุืน้ทีโ่ฟกสัไดง้า่ยๆ (เนน้สจีดุโฟกสั)

ขอบของวตัถทุีอ่ยูใ่นโฟกสัจะแสดงเป็นสเีพือ่ท�าใหก้ารโฟกสัดว้ยตนเองงา่ยขึน้ คณุ
สามารถปรับสแีละความไว (ระดบัการเนน้ส)ี ของการตรวจจับขอบไดต้ามตอ้งการ

1 เขา้สูห่นา้จอการต ัง้คา่

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การเนน้สจีดุ
โฟกสั] > [เปิด]

2 ปรบัการต ัง้คา่

 ● เลอืกรายการเพือ่ก�าหนดคา่ จากนัน้เลอืกตวั
เลอืกทีต่อ้งการ

 ● สทีีแ่สดงขึน้ส�าหรับการเนน้สจีดุโฟกสั จะไมถ่กูบนัทกึลงในภาพถา่ยของ
คณุ
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การเลอืกวตัถทุ ีจ่ะโฟกสั (AF แบบตดิตาม)
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ถา่ยภาพหลงัจากเลอืกวตัถทุีจ่ะโฟกสัไดแ้ลว้ดงันี้

1 เลอืก [AF แบบตดิตาม]

 ● ท�าตามขัน้ตอนใน “การเลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั”ิ 
(= 57) เพือ่เลอืก [AF แบบตดิตาม]

 ● [ ] จะแสดงขึน้ทีต่รงกลางหนา้จอ

2 เลอืกวตัถทุ ีจ่ะโฟกสั

 ● เล็งกลอ้งเพือ่ให ้[ ] แสดงอยูบ่นวตัถทุี่
ตอ้งการโฟกสั

 ● กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ และกรอบ [ ] จะ
เปลีย่นเป็นสฟ้ีา [ ] ซึง่จะคอยตดิตามวตัถ ุ
ในขณะทีก่ลอ้งยงัคงปรับโฟกสัและคา่แสง 
(โฟกสัแบบตอ่เนือ่ง) (= 59)

3 ถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

 ● [การโฟกสัอตัโนมตั]ิ (= 59) จะถกูตัง้คา่เป็น [Servo AF] และไม่
สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 ● กลอ้งอาจไมส่ามารถตดิตามวตัถไุดห้ากวตัถมุขีนาดเล็กเกนิไปหรอื
เคลือ่นไหวเร็วเกนิไป หรอืเมือ่สหีรอืความสวา่งของวตัถใุกลเ้คยีงกบัพืน้
หลงัมากเกนิไป

 ● [ ] จะไมส่ามารถใชง้านได ้

 ● ขณะท�าการถา่ยภาพในโหมด [ ] (= 56) กดปุ่ ม  คา้งไวอ้ยา่ง
นอ้ยหนึง่วนิาที

 ● การโฟกสัอาจใชเ้วลานานขึน้หรอืโฟกสัไมถ่กูตอ้ง เมือ่วตัถมุดืหรอืขาด
ความเปรยีบตา่ง หรอืในสภาวะทีส่วา่งจา้

+การตดิตาม
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

 ● หลงัจากทีค่ณุเล็งกลอ้งไปยงัวตัถ ุกรอบสขีาวจะแสดงขึน้รอบใบหนา้ทีก่ลอ้ง
ก�าหนดใหเ้ป็นวตัถหุลกั

 ● หลงัจากทีก่ลอ้งตรวจจับความเคลือ่นไหวได ้กรอบจะเลือ่นตามวตัถทุีก่�าลงั
เคลือ่นทีภ่ายในระยะการท�างาน

 ● เมือ่ไมม่ใีบหนา้ถกูตรวจจับ การกดชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะแสดงกรอบสเีขยีวรอบ
พืน้ทีอ่ืน่ๆ ในโฟกสั

 ● ตวัอยา่งใบหนา้ทีก่ลอ้งอาจไมส่ามารถตรวจจับได:้
 - ใบหนา้บคุคลอยูไ่กลหรอืใกลเ้กนิไป
 - ใบหนา้บคุคลทีม่ดืหรอืสวา่งเกนิไป
 - ใบหนา้บคุคลในโปรไฟล ์ทีม่ลีกัษณะเอยีงขา้ง หรอืมบีางสว่นถกูปิดบงั

 ● บางครัง้กลอ้งอาจตรวจจับวตัถอุืน่เป็นใบหนา้บคุคลโดยผดิพลาด
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2 โฟกสั

 ● จดุโฟกสัและคา่แสงจะถกูก�าหนดอยูท่ีต่�าแหน่ง
ของจดุโฟกสัอตัโนมตัสิฟ้ีาขณะทีค่ณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 ● คา่แสงจะไมถ่กูล็อคในโหมด Servo AF เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่ แตจ่ะก�าหนดในเวลาทีค่ณุถา่ยภาพ โดยไมค่�านงึถงึการตัง้คา่โหมด
วดัแสง (= 52)

 ● กลอ้งอาจไมส่ามารถจับโฟกสัไดถ้กูตอ้ง ซึง่ขึน้อยูก่บัระยะหา่งจากวตัถุ
และความเร็วของวตัถุ

จดุกลาง
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

จดุโฟกสัอตัโนมตัถิกูแสดงขึน้ทีจ่ดุศนูยก์ลาง ชว่ยใหก้ารโฟกสัมปีระสทิธภิาพมากขึน้

 ● ในการจัดองคป์ระกอบภาพเพือ่ใหว้ตัถอุยูท่ีร่มิขอบหรอืมมุ กอ่นอืน่ใหเ้ล็ง
กลอ้งไปยงัวตัถใุหอ้ยูใ่นจดุโฟกสัอตัโนมตั ิจากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่ ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้ใหจั้ดองคป์ระกอบ
ภาพอกีครัง้ตามตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ (ล็อคจดุโฟกสั)

การถา่ยภาพโดยใชร้ะบบ Servo AF

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

โหมดนีจ้ะชว่ยป้องกนัไมใ่หพ้ลาดการถา่ยภาพวตัถทุีก่�าลงัเคลือ่นไหว เนือ่งจาก
กลอ้งจะโฟกสัอยูบ่นวตัถอุยา่งตอ่เนือ่งและปรับคา่แสงจนกวา่คณุจะกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

1 ปรบัการต ัง้คา่

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) เลอืก [ONE 
SHOT] > [SERVO]
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การถา่ยภาพโดยใชก้ารล็อคโฟกสั

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถล็อคจดุโฟกสัได ้โดยหลงัจากทีล็่อคโฟกสัแลว้ ต�าแหน่งโฟกสัจะไม่
เปลีย่นแปลง แมว้า่คณุจะปลอ่ยนิว้ออกจากปุ่ มชตัเตอร์

1 ล็อคโฟกสั

 ● ขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ใหก้ดปุ่ ม 

 ● โฟกสัถกูล็อคอยูต่อนนี ้[ ] และตวัแสดง
ระยะโฟกสั MF จะแสดงขึน้

 ● ในการปลดล็อคโฟกสั ใหค้ณุปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร ์
กดปุ่ ม  อกีครัง้ และเลอืก [ ] หรอื [ ]

2 จดัองคป์ระกอบภาพและถา่ยภาพ

การเปลีย่นการต ัง้คา่โฟกสั

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถเปลีย่นแปลงคา่เริม่ตน้ของกลอ้งทีจ่ะท�าการโฟกสัตลอดเวลาเมือ่เล็ง
กลอ้งไปยงัวตัถใุดกต็าม แมจ้ะยงัไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอร ์โดยคณุสามารถตัง้คา่ให ้
กลอ้งโฟกสัเฉพาะเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แทนได ้

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [AF ตอ่เนือ่ง] > 
[ไมใ่ชง้าน]

ใชง้าน
ชว่ยป้องกนัไมใ่หพ้ลาดโอกาสการถา่ยภาพแบบทนัททีนัใด 
เนือ่งจากกลอ้งจะท�าการโฟกสัอยูบ่นวตัถตุลอดเวลาจนกวา่คณุ
จะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

ไมใ่ชง้าน เป็นการประหยดัพลงังานแบตเตอรี ่เนือ่งจากกลอ้งจะไมท่�าการ
โฟกสัตลอดเวลา อยา่งไรกต็าม อาจท�าใหก้ารโฟกสัลา่ชา้
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ปิดแฟลช

ส�าหรับการถา่ยภาพโดยไมใ่ชแ้ฟลชแฟลช

การเปลีย่นระบบแฟลช

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถเปลีย่นระบบแฟลชใหเ้หมาะกบัฉากการถา่ยภาพ

 ● กดปุ่ ม  และเลอืกโหมดแฟลช

แฟลชอตัโนมตั ิ

แฟลชจะท�างานโดยอตัโนมตัใินสภาวะแสงนอ้ย

เปิดแฟลช

แฟลชจะท�างานทกุครัง้ทีถ่า่ยภาพ

แฟลชความเร็วต�า่

แฟลชจะสอ่งไปยงัวตัถหุลกั (เชน่ บคุคล) ขณะท�าการถา่ยภาพดว้ยความเร็ว
ชตัเตอรต์�า่เพือ่ใหค้วามสวา่งกบัพืน้หลงัทีอ่ยูน่อกระยะแฟลช

 ● ในโหมด [ ] ใหต้ดิขาตัง้กลอ้งหรอืใชว้ธิกีารอืน่เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่และ
ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง นอกจากนี ้คณุควรตัง้คา่ [โหมด IS] ไปที ่[ปิด] 
เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้งหรอืวธิกีารอืน่เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่ (= 36)

 ● ในโหมด [ ] แมห้ลงัจากทีก่ลอ้งยงิแสงแฟลชออกมาแลว้ โปรดแน่ใจวา่
วตัถหุลกัจะตอ้งไมเ่คลือ่นไหวจนกวา่จะสิน้สดุเสยีงชตัเตอร์
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การถา่ยภาพโดยการล็อคแสงแฟลช

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คงระดบัของก�าลงัแฟลช

1 ยกแฟลชขึน้และต ัง้คา่ระบบแฟลชไปที ่
[ ] หรอื [ ] (= 61)

2 บนัทกึระดบัก�าลงัแสงแฟลช

 ● เล็งกลอ้งไปยงัวตัถเุพือ่ถา่ยภาพโดยใชค้า่แสง
ทีล็่อคไว ้ขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ให ้
กดปุ่ ม 

 ● กลอ้งจะยงิแสงแฟลช วงกลมจะแสดงขึน้เพือ่
แสดงชว่งการวดัแสง และ [ ] แสดงขึน้มา 
แสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัของก�าลงัแฟลชจะถกู
บนัทกึไว ้

3 จดัองคป์ระกอบภาพและถา่ยภาพ

 ● FE: คา่แสงแฟลช

การปรบัชดเชยคา่แสงแฟลช

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เชน่เดยีวกบัการชดเชยคา่แสงปกต ิ(= 52) คณุสามารถปรับคา่แสงแฟลชไดจ้าก 
–2 ถงึ +2 ระดบัโดยเพิม่ขึน้ทลีะ 1/3 ระดบั

 ● ก�าหนดการตัง้คา่โดยเลอืกเมนู [ ] (= 23) > 
[ตัง้คา่แฟลช] > [ชดเชยระดบัแสงแฟลช]

 ● ระดบัการแกไ้ขทีค่ณุก�าหนดจะแสดงขึน้มาใน
ตอนนี้

 ● เมือ่มคีวามเสีย่งทีจ่ะเปิดรับแสงมากเกนิไป กลอ้งจะปรับความเร็วชตัเตอร์
หรอืคา่รรัูบแสงโดยอตัโนมตัใินการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชเพือ่ลดแสงจา้
ในภาพ และถา่ยภาพโดยใชค้า่แสงทีเ่หมาะสมทีส่ดุ อยา่งไรกต็าม คณุ
สามารถปิดใชง้านการปรับคา่อตัโนมตัขิองความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบ
แสงไดโ้ดยเลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่แฟลช] > [ระบบควบคมุ
แฟลช] > [ปิด]
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การต ัง้คา่อืน่ๆ

การเปลีย่นการต ัง้คา่โหมด IS

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถปิดการใชง้านป้องกนัภาพสัน่ไหวของกลอ้งจนกระทัง่คณุจะถา่ยภาพ

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่ IS] > 
[โหมด IS] > [เฉพาะตอนถา่ย]

 ● หากระบบป้องกนัภาพสัน่ไหวไมส่ามารถป้องกนัอาการกลอ้งสัน่ ใหต้ดิขา
ตัง้กลอ้งหรอืใชว้ธิกีารอืน่เพือ่ท�าใหก้ลอ้งนิง่ ในกรณีนี ้ใหต้ัง้คา่ [โหมด 
IS] ไปที ่[ปิด]

 ● การตัง้คา่นีจ้ะถกูเปลีย่นเป็น [เปิด] ส�าหรับการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

ระบคุวามเร็วชตัเตอร ์(โหมด Tv)
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรท์ีค่ณุตอ้งการกอ่นถา่ยภาพไดด้งันี ้กลอ้งจะปรับคา่รรัูบแสง
เพือ่ท�าใหเ้หมาะสมกบัความเร็วชตัเตอรข์องคณุ

1 เขา้สูโ่หมด 

2 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอร์

 ● หมนุปุ่ ม  เพือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร์

 ● ในสภาวะทีต่อ้งใชค้วามเร็วชตัเตอรต์�า่ลง อาจเกดิการหน่วงเวลาขึน้กอ่น
ทีค่ณุจะสามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้ เนือ่งจากกลอ้งท�าการประมวลผลภาพ
เพือ่ลดน๊อยส์

 ● เมือ่ถา่ยภาพดว้ยความเร็วชตัเตอรต์�า่บนขาตัง้กลอ้ง คณุควรตัง้คา่ [โหมด 
IS] เป็น [ปิด] (= 36)

 ● ความเร็วชตัเตอรส์งูสดุเมือ่ใชแ้ฟลชอยูท่ี ่1/2000 วนิาท ีหากคณุระบุ
ความเร็วทีส่งูกวา่ กลอ้งจะปรับความเร็วเป็น 1/2000 วนิาทโีดยอตัโนมตัิ
กอ่นการถา่ยภาพ

 ● ดว้ยความเร็วชตัเตอรท์ี ่1.3 วนิาทหีรอืชา้กวา่ ความไวแสงจะเป็น [100] 
และเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้

 ● การเปิดรับแสงมาตรฐานไมส่ามารถใชง้านไดห้ากคา่รรัูบแสงกะพรบิเป็นสี
ขาวขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ปรับความเร็วชตัเตอรจ์นกระทัง่
คา่รรัูบแสงแสดงเป็นสขีาว

 ● : คา่เวลา

โหมด Tv, Av และ M
เพือ่การถา่ยภาพทีย่อดเยีย่มระดบัมอือาชพี และก�าหนดการใชง้านกลอ้งในแบบที่
เป็นตวัคณุ

 ● ค�าแนะน�าในบทนีใ้ชก้บักลอ้งทีต่ัง้คา่เป็นโหมดดงักลา่ว
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

ระบคุวามเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูบัแสง 
(โหมด M)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ท�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนีก้อ่นการถา่ยภาพเพือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง
ของคณุใหไ้ดค้า่แสงทีต่อ้งการ

1 เขา้สูโ่หมด 

2 ต ัง้คา่ความไวแสง ISO (= 53)

3 ปรบัการต ัง้คา่

 ● กดปุ่ ม  เพือ่เลอืกความเร็วชตัเตอร ์(1) หรอื
คา่รรัูบแสง (2) และหมนุปุ่ ม  เพือ่ก�าหนดคา่

 ● ดว้ยความเร็วชตัเตอรท์ี ่1.3 วนิาทหีรอืชา้กวา่ ความไวแสงจะเป็น [100] 
และเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้

 ●  โหมดอตัโนมตัไิมส่ามารถใชง้านไดใ้นโหมด 

ระบคุา่รรูบัแสง (โหมด Av)
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ตัง้คา่รรัูบแสงทีค่ณุตอ้งการกอ่นถา่ยภาพไดด้งันี ้กลอ้งจะปรับความเร็วชตัเตอรเ์พือ่
ท�าใหเ้หมาะสมกบัคา่รรัูบแสงของคณุ

1 เขา้สูโ่หมด 

2 ต ัง้คา่รรูบัแสง

 ● หมนุปุ่ ม  เพือ่ตัง้คา่รรัูบแสง

 ● การเปิดรับแสงมาตรฐานไมส่ามารถใชง้านไดห้ากคา่รรัูบแสงกะพรบิเป็น
สขีาวขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ใหป้รับคา่รรัูบแสงจนกระทัง่
ความเร็วชตัเตอรแ์สดงเป็นสขีาว

 ● : คา่รรัูบแสง (ขนาดการเปิดของไดอะแฟรมทีอ่ยูใ่นเลนส)์
 ● เพือ่ปรับความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงโดยอตัโนมตั ิและเปิดใชง้านการ

เปิดรับแสงอตัโนมตัใินโหมด /  แมอ้ยูภ่ายใตส้ภาวะทีเ่ปิดรับแสง
ทีไ่มน่่าพอใจ ใหเ้ลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ระบบเลือ่นคา่เอง] > [ใช ้
งาน]



66

กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การปรบัก�าลงัไฟของแฟลช

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เลอืกจากระดบัแฟลชสามระดบัในโหมด / /

1 เขา้สูโ่หมด / /

2 ปรบัการต ัง้คา่

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่แฟลช] >  
[โหมดท�างานแฟลช] > [แมนนวล]  
และก�าหนด [ก�าลงัแสงแฟลช]

 ● : แมนนวล
 ● การค�านวณคา่แสงมาตรฐานขึน้อยูก่บัระบบการวดัแสงทีก่�าหนด (= 52)
 ● เมือ่ความไวแสง ISO ถกูล็อคไว ้คณุสามารถเปรยีบเทยีบคา่ทีค่ณุก�าหนด

ไว ้(ก�าหนดโดยเครือ่งหมายระดบัการวดัแสงจะเปลีย่นต�าแหน่ง) กบัระดบั
การวดัแสงมาตรฐานดว้ยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เครือ่งหมายระดบั
การวดัแสงจะแสดงเป็น [ ] หรอื [ ] เมือ่มคีวามแตกตา่งจากการวดัแสง
มาตรฐานเกนิ 3 ระดบั

 ● หลงัจากทีค่ณุตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง ระดบัการวดัแสงอาจ
เปลีย่นแปลงหากคณุปรับการซมูหรอืจัดองคป์ระกอบภาพใหม่

 ● เมือ่ความไวแสง ISO ถกูล็อคไว ้ความสวา่งของหนา้จออาจเปลีย่นแปลง
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงทีค่ณุก�าหนด อยา่งไรก็ตาม 
ความสวา่งของหนา้จอจะคงเดมิเมือ่ยกแฟลชขึน้และตัง้คา่เป็น [ ]

 ● การเปิดรับแสงอาจไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไวเ้มือ่ตัง้คา่ความไวแสงเป็น 
[อตัโนมตั]ิ เนือ่งจากความไวแสงจะถกูปรับเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คา่แสง
มาตรฐานสมัพันธก์บัความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงทีค่ณุระบุ

 ● ความสวา่งของภาพอาจมผีลจากการปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิในการ
ปิดใชง้านการปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตัใินโหมด  ใหเ้พิม่เครือ่งหมาย 
[ ] ไปยงั [ปิดเมือ่ตัง้ระดบัแสงเอง] บนหนา้จอการตัง้คา่การปรับแสง
เหมาะสมอตัโนมตัิ

 ● เพือ่ปรับคา่การเปิดรับแสงเมือ่ความไวแสง ISO ถกูตัง้คา่เป็น [AUTO] ให ้
เลอืกระดบับนแถบการชดเชยแสง
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การดภูาพ
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

หลงัจากการถา่ยภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถดภูาพบนหนา้จอไดด้งันี้

1 สลบัไปทีก่ารเลน่ภาพ

 ● กดปุ่ ม 

2 เลอืกภาพ

 ● กดปุ่ ม  หรอืหมนุปุ่ ม  ทวนเข็มนาฬกิาเพือ่
ดภูาพกอ่นหนา้ กดปุ่ ม  หรอืหมนุปุ่ ม  ตาม
เข็มนาฬกิาเพือ่ดภูาพถดัไป

 ● กดปุ่ ม /  คา้งไวเ้พือ่ดภูาพอยา่งเร็ว

 ● ภาพเคลือ่นไหวจะมไีอคอน [ ] แสดง
อยู ่กดปุ่ ม 

การเลน่ภาพ
เพลดิเพลนิไปกบัการชมภาพทีถ่า่ย และเลอืกดหูรอืแกไ้ขภาพในหลายๆ รปูแบบ

 ● ส�าหรับการเตรยีมกลอ้งเพือ่การใชง้านตอ่ไปนี ้ใหก้ดปุ่ ม  เพือ่สลบัไปทีก่าร
เลน่ภาพ

 ● คณุอาจไมส่ามารถเลน่ภาพหรอืแกไ้ขภาพทีถ่กูเปลีย่นชือ่ หรอืภาพทีเ่คยมี
การแกไ้ขบนคอมพวิเตอร ์รวมทัง้ภาพทีถ่า่ยจากกลอ้งอืน่ๆ
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การสลบัโหมดแสดงภาพ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

กดปุ่ ม  เพือ่ดขูอ้มลูอืน่ๆ บนหนา้จอหรอืซอ่นขอ้มลู ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบั
ขอ้มลูทีแ่สดง โปรดด ู“การเลน่ภาพ (แสดงขอ้มลูแบบละเอยีด)” (= 120)

ไมแ่สดงขอ้มลู

แสดงขอ้มลูพืน้ฐาน

แสดงขอ้มลูแบบละเอยีด

แสดงขอ้มลูแบบละเอยีด 2

3 เลน่ภาพเคลือ่นไหว

 ● เลอืก [ ] และกดปุ่ ม 

 ● ในการปรับระดบัเสยีง ใหก้ดปุ่ ม /  ใน
ระหวา่งการเลน่ภาพ

 ● ในการหยดุเลน่ภาพชัว่คราวหรอืเลน่ภาพอกี
ครัง้ ใหก้ดปุ่ ม 

 ● หลงัจากภาพเคลือ่นไหวจบลง [ ] จะ
แสดงขึน้มา

 ● เพือ่สลบัจากการเลน่ภาพไปทีโ่หมดถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 ● หากตอ้งการแสดงภาพทีถ่า่ยลา่สดุ เมือ่คณุสลบักลบัไปทีก่ารเลน่ภาพ ให ้

เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ดจูากภาพทีด่ลูา่สดุ] > [ไมใ่ชง้าน] ทีจ่ะ
แสดงภาพทีถ่า่ยลา่สดุเมือ่คณุเริม่เลน่ภาพหลงัจากทีเ่ปิดกลอ้ง
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

บนัทกึของภาพทีส่ง่แลว้

ภาพทีค่ณุสง่ไปยงัสมารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอรจ์ะแสดงดว้ยไอคอนของอปุกรณ์
นัน้ๆ

การดภูาพเคลือ่นไหวส ัน้ๆ ทีส่รา้งขึน้ขณะถา่ยภาพนิง่ 
(วดิโีอสรปุ)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ดวูดิโีอสรปุทีบ่นัทกึอตัโนมตัใินโหมด  (= 28) ในวนัทีถ่า่ยภาพนิง่ไดด้งันี้

1 เลอืกภาพ

 ● เลอืกภาพนิง่ทีม่ไีอคอน [ ]

2 เลน่วดิโีอสรปุ

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ]

 ● ภาพวดิโีอสรปุทีบ่นัทกึอตัโนมตัใินวนัทีถ่า่ย
ภาพนิง่จะเริม่เลน่จากจดุเริม่ตน้

 ● หลงัจากครูห่นึง่ ไอคอน [ ] จะหายไปเมือ่คณุใชก้ลอ้งโดยปิด
ใชง้านการแสดงขอ้มลู (= 68)

การเตอืนคา่แสงสงูเกนิไป (ส�าหรบัแสงจา้ในภาพ)
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

บรเิวณของภาพทีม่คีา่แสงสงูเกนิไปจะสวา่งใหเ้ห็นบนหนา้จอในการแสดงขอ้มลู
แบบละเอยีด (= 68)

ฮสิโตแกรม
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

 ● กราฟทีแ่สดงขอ้มลูแบบละเอยีด (= 68) เรยีก
วา่ฮสิโตแกรม ซึง่จะแสดงการกระจายความ
สวา่งในภาพ เสน้ในแนวนอนจะแสดงระดบั
ความสวา่งของภาพ และเสน้ในแนวตัง้จะแสดง
คา่ปรมิาณความสวา่ง การดฮูสิโตแกรมท�าให ้
คณุสามารถตรวจสอบคา่แสงได ้

แสดงขอ้มลู GPS
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

 ● ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีค่ณุถา่ยจะถกู
แท็กทีต่ัง้โดยใชข้อ้มลู GPS (เชน่ ละตจิดู 
ลองจจิดู และระดบัความสงู) จากสมารท์โฟน
ทีส่ามารถใชง้าน Bluetooth (= 87) คณุ
สามารถตรวจดขูอ้มลูนีไ้ดใ้นการแสดงขอ้มลู 
GPS

 ● ละตจิดู ลองจจิดู ระดบัความสงู และ UTC (วนั
ทีแ่ละเวลาถา่ยภาพ) จะเรยีงตามรายการจาก
ดา้นบนลงมาดา้นลา่ง

 ● การแสดงขอ้มลู GPS ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัภาพทีไ่มม่ขีอ้มลูนี้
 ● [---] จะแสดงขึน้แทนตวัเลข ส�าหรับรายการทีไ่มส่ามารถใชไ้ดบ้นสมารท์

โฟนของคณุหรอืรายการทีบ่นัทกึไมถ่กูตอ้ง

 ● UTC: Coordinated Universal Time ซึง่ตรงกบัเวลามาตรฐานของกรนีชิ
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การคน้หาภาพทีต่รงกบัเงือ่นไขทีก่�าหนด

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถคน้หาภาพทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วในเมมโมรีก่ารด์ทีม่ภีาพอยูม่ากมาย 
โดยการคดักรองภาพตามเงือ่นไขทีค่ณุก�าหนด และยงัสามารถป้องกนัหรอืลบภาพ
ทัง้หมดเหลา่นีไ้ดใ้นคราวเดยีว

 คะแนน แสดงภาพทีค่ณุใหค้ะแนน

 วนัที่ แสดงภาพทีถ่า่ยตามวนัทีก่�าหนด

 โฟลเดอร์ แสดงภาพในโฟลเดอรท์ีร่ะบุ

 ป้องกนั
การแสดงภาพทีถ่กูป้องกนัหรอืไมถ่กูป้องกนับนเมมโมรี่
การด์

 ชนดิของไฟล์ แสดง [  ภาพนิง่], [  ภาพเคลือ่นไหว] หรอืภาพ
เคลือ่นไหวทีถ่า่ยในโหมด 

1 เลอืกเงือ่นไขการคน้หา

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ]

 ● กดปุ่ ม /  เพือ่คน้หาและกดปุ่ ม /  เพือ่
เลอืกตวัเลอืก

 ● เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม 

2 ดภูาพทีค่ดักรอง

 ● ภาพทีต่รงกบัเงือ่นไขทีค่ณุก�าหนดจะแสดงใน
กรอบสเีหลอืง ในการดเูฉพาะภาพเหลา่นี ้ให ้
กดปุ่ ม /  หรอืหมนุปุ่ ม 

 ● เพือ่ยกเลกิแสดงภาพทีค่ดักรอง ใหเ้ลอืก 
[ ] ในขัน้ตอนที ่1และกดปุ่ ม 

 ● หากกลอ้งไมพ่บภาพทีต่รงกบัเงือ่นไขบางอยา่ง แสดงวา่เงือ่นไขเหลา่นัน้
ไมส่ามารถใชไ้ด ้

การเรยีกดแูละการคดักรองภาพ

การคน้หาภาพโดยใชด้ชันภีาพ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

การแสดงภาพหลายภาพในแบบดชันภีาพ จะชว่ยใหค้ณุสามารถคน้หาภาพที่
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว

1 แสดงภาพแบบดชันี

 ● เลือ่นคนัโยกซมูไปทาง  เพือ่แสดงภาพ
แบบดชัน ีการเลือ่นคนัโยกอกีครัง้จะท�าให ้
จ�านวนภาพทีแ่สดงเพิม่ขึน้

 ● ในการแสดงภาพใหน้อ้ยลง ใหเ้ลือ่นคนัโยกซมู
ไปทาง  จ�านวนภาพจะลดลงในแตล่ะครัง้ที่
คณุเลือ่นคนัโยก

2 เลอืกภาพ

 ● หมนุปุ่ ม  หรอืกดปุ่ ม / / /  เพือ่เลอืก
ภาพ

 ● กรอบสสีม้จะแสดงรอบๆ ภาพทีเ่ลอืก

 ● กดปุ่ ม  เพือ่ดภูาพทีเ่ลอืกในการแสดงภาพ
ทลีะภาพ
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

ตวัเลอืกในการดภูาพ

การขยายภาพ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

1 ขยายภาพ

 ● การเลือ่นคนัโยกซมูไปทาง  จะท�าการซมู
เขา้และขยายภาพใหใ้หญข่ึน้ คณุสามารถ
ขยายภาพไดส้งูสดุประมาณ 10 เทา่โดยการ
เลือ่นคนัโยกซมูคา้งไวอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

 ● ต�าแหน่งโดยประมาณของพืน้ทีท่ีแ่สดง (1) จะ
แสดงขึน้เพือ่การอา้งองิ

 ● ในการซมูออก ใหเ้ลือ่นคนัโยกซมูไปทาง  
และกลบัสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพไดโ้ดยการ
เลือ่นคนัโยกซมูคา้งไวอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

2 ยา้ยต�าแหนง่ทีแ่สดงและสลบัภาพตาม
ตอ้งการ

 ● เพือ่ยา้ยต�าแหน่งการแสดง ใหก้ดปุ่ ม  
/ / /

 ● เพือ่สลบัไปยงัภาพอืน่ขณะซมู ใหห้มนุปุ่ ม 

 ● ในการลา้งประวตักิารคน้หา ใหก้ดปุ่ ม  บนหนา้จอการตัง้คา่
 ● คณุยงัสามารถป้องกนัภาพ ใหค้ะแนนหรอืด�าเนนิการอืน่ๆ เฉพาะกบัภาพที่

ตรงตามเงือ่นไข ซึง่จะแสดงในกรอบสเีหลอืง โดยกดปุ่ ม 
 ● หากคณุแกไ้ขภาพและบนัทกึเป็นภาพใหม ่ขอ้ความจะแสดงขึน้มา และ

ภาพทีพ่บจะไมแ่สดงขึน้อกี
 ● การด�าเนนิการเดยีวกนัสามารถใชไ้ดโ้ดยการเลอืกเมนู [ ] >  

[ตัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ]
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การป้องกนัภาพ
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ป้องกนัภาพทีม่คีวามส�าคญั เพือ่ไมใ่หถ้กูลบออกจากกลอ้งโดยไมต่ัง้ใจ (= 74)

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] > [ใชง้าน]

 ● หลงัการใชง้านการป้องกนัภาพ [ ] จะแสดง
ขึน้มา

 ● เพือ่ท�าการยกเลกิการป้องกนัภาพ ใหท้�าซ�้าขัน้
ตอนนีแ้ละเลอืก [ไมใ่ชง้าน]

 ● ภาพในเมมโมรีก่ารด์ทีถ่กูป้องกนัไวจ้ะถกูลบไปดว้ยหากคณุฟอรแ์มตการด์ 
(= 102)

 ● ภาพทีถ่กูป้องกนัไวจ้ะไมส่ามารถลบไดด้ว้ยฟังกช์ัน่การลบภาพของกลอ้ง 
หากตอ้งการลบภาพ ใหย้กเลกิการป้องกนัภาพกอ่น

การป้องกนัภาพหลายภาพ

คณุสามารถเลอืกภาพไดห้ลายภาพเพือ่ป้องกนัในคราวเดยีว

การเลอืกวธิกีารเลอืกภาพ

1 เขา้สูห่นา้จอการต ัง้คา่

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ป้องกนัภาพ]

การเลน่ภาพแบบตอ่เนือ่ง

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เลน่ภาพโดยอตัโนมตัจิากเมมโมรีก่ารด์ไดด้งันี้

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [สไลดโ์ชว]์

 ● เพือ่เริม่การสไลโชว ์เลอืก [เริม่]

 ● คณุสามารถก�าหนดระยะเวลาแสดงภาพตอ่การ
เลน่ภาพตอ่เนือ่งซ�้าและรปูแบบระหวา่งภาพ
โดยการเลอืก [ตัง้คา่]

 ● กดปุ่ ม  เพือ่หยดุการเลน่ภาพตอ่เนือ่ง

 ● ฟังกช์ัน่การประหยดัพลงังานของกลอ้ง (= 101) จะไมท่�างานในระหวา่ง
การเลน่ภาพแบบตอ่เนือ่ง

 ● ในการหยดุการเลน่ภาพตอ่เนือ่งชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่ ใหก้ดปุ่ ม 
 ● คณุสามารถสลบัไปยงัภาพอืน่ๆ ในระหวา่งการเลน่ไดโ้ดยกดปุ่ ม /  

หรอืหมนุปุ่ ม  ส�าหรับการกรอไปขา้งหนา้หรอืการกรอกลบั ใหก้ดปุ่ ม  
/  คา้งไว ้

 ● ในการแสดงภาพแบบคดักรอง (= 70) จะเลน่เฉพาะภาพทีต่รงตาม
เงือ่นไขการคน้หาเทา่นัน้
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การเลอืกชว่งของภาพ

1 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ป้องกนัภาพ] > 
[เลอืกชว่งของภาพ]

2 เลอืกภาพเร ิม่ตน้

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

3 เลอืกภาพสดุทา้ย

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● ภาพทีม่หีมายเลขไฟลอ์ยูใ่นชว่งทีร่ะบจุะถกู
ป้องกนั

2 เลอืกวธิกีารเลอืกภาพ

 ● เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ

การเลอืกภาพทลีะภาพ

1 เลอืก [เลอืกภาพ]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ป้องกนัภาพ] > 
[เลอืกภาพ]

2 เลอืกภาพ

 ● [ ] จะแสดงขึน้หลงัจากทีค่ณุเลอืกภาพและ
กดปุ่ ม 

 ● ในการยกเลกิการเลอืก ใหก้ดปุ่ ม  อกีครัง้ 
และ [ ] จะหายไป

 ● ท�าตามขัน้ตอนนีซ้�้าเพือ่เลอืกภาพอืน่ๆ
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การลบภาพ
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถเลอืกและลบภาพทีไ่มต่อ้งการไดท้ลีะภาพ โปรดระวงัเมือ่ท�าการลบ
ภาพ เนือ่งจากภาพทีล่บแลว้ไมส่ามารถกูค้นืได ้อยา่งไรกต็าม ภาพทีถ่กูป้องกนั 
(= 72) จะไมส่ามารถลบได ้

1 เลอืกภาพทีจ่ะลบ

2 ลบภาพ

 ● กดปุ่ ม 

 ● ภาพปัจจบุนัจะถกูลบออกไปโดยการเลอืก 
[ลบ]

การลบภาพหลายภาพในคราวเดยีว

คณุสามารถเลอืกภาพไดห้ลายภาพเพือ่ลบในคราวเดยีว โปรดระวงัเมือ่ท�าการลบ
ภาพ เนือ่งจากภาพทีล่บแลว้ไมส่ามารถกูค้นืได ้อยา่งไรกต็าม ภาพทีถ่กูป้องกนั 
(= 72) จะไมส่ามารถลบได ้

การเลอืกวธิกีารเลอืกภาพ

1 เขา้สูห่นา้จอการต ัง้คา่

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ลบภาพ]

การระบภุาพท ัง้หมดในคราวเดยีว

1 เลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ทกุ
ภาพในการด์]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ป้องกนัภาพ]

 ● เลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ เพือ่ป้องกนัภาพ
ทัง้หมดในโฟลเดอร ์หรอืเลอืก [ทกุภาพใน
การด์] เพือ่ป้องกนัภาพทัง้หมดบนเมมโมรี่
การด์

2 ป้องกนัภาพ

 ● เมือ่เลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ เลอืก
โฟลเดอรแ์ละป้องกนัภาพ

 ● เพือ่ยกเลกิการป้องกนัภาพทัง้หมดในคราวเดยีว ใหเ้ลอืก [ถอนทกุภาพใน
โฟลเดอร]์ หรอื [ถอนทกุภาพในการด์]
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การเลอืกชว่งของภาพ

1 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ลบภาพ] > 
[เลอืกชว่งของภาพ]

2 เลอืกภาพ

 ● ท�าตามขัน้ตอนที ่2 – 3 ใน “การเลอืกชว่งของ
ภาพ” (= 73) เพือ่ก�าหนดภาพ

3 ลบภาพ

 ● กดปุ่ ม  เพือ่เลอืก [ตกลง]

2 เลอืกวธิกีารเลอืกภาพ

 ● เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ

การเลอืกภาพทลีะภาพ

1 เลอืก [เลอืกและลบภาพ]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ลบภาพ] > 
[เลอืกและลบภาพ]

2 เลอืกภาพ

 ● [ ] จะแสดงขึน้หลงัจากทีค่ณุเลอืกภาพและ
กดปุ่ ม 

 ● ในการยกเลกิการเลอืก ใหก้ดปุ่ ม  อกีครัง้ 
และ [ ] จะหายไป

 ● ท�าตามขัน้ตอนนีซ้�า้เพือ่เลอืกภาพอืน่ๆ

3 ลบภาพ

 ● กดปุ่ ม  เพือ่เลอืก [ตกลง]
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การหมนุภาพ
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

เปลีย่นทศิทางของภาพแลว้บนัทกึไวไ้ดด้งันี้

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกทศิทางการหมนุ

 ● เลอืก [ ] เพือ่หมนุรปูไปทางซา้ย 90° หรอื 
[ ] หมนุไปทางขวา 90°

 ● ภาพจะไมถ่กูกลบัภาพเมือ่ตัง้คา่ [หมนุภาพอตัโนมตั]ิ ในเมนู [ ] (= 23) 
เป็น [ปิด]

การระบภุาพท ัง้หมดในคราวเดยีว

1 เลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ทกุ
ภาพในการด์]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ลบภาพ]

 ● เลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ เพือ่ลบภาพ
ทัง้หมดในโฟลเดอร ์หรอืเลอืก [ทกุภาพใน
การด์] เพือ่ลบภาพทัง้หมดบนเมมโมรีก่ารด์

2 ลบภาพ

 ● เมือ่เลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ เลอืก
โฟลเดอรแ์ละลบภาพ
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การแกไ้ขภาพนิง่

 ● การแกไ้ขภาพ (= 77 – = 79) สามารถท�าไดเ้มือ่เมมโมรีก่ารด์มพีืน้ที่
วา่งเพยีงพอเทา่นัน้

การลดขนาดภาพ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

บนัทกึภาพทีม่จี�านวนพกิเซลทีต่�า่กวา่ใหเ้ป็นไฟลใ์หม่

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] และขนาด

 ● การแกไ้ขไมส่ามารถท�าไดก้บัภาพทีถ่า่ยดว้ยการตัง้คา่พกิเซลของ [ ] 
(= 35)

 ● ภาพถา่ยไมส่ามารถปรับขนาดใหม้จี�านวนพกิเซลเพิม่ขึน้ได ้

การใหค้ะแนนภาพ
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

จัดภาพโดยการใหค้ะแนนภาพบนสเกล 1 – 5 โดยการดภูาพทีม่คีะแนนตามทีร่ะบุ
เทา่นัน้ คณุสามารถจ�ากดัการด�าเนนิการตอ่ไปนีก้บัภาพทัง้หมดทีม่คีะแนนตามทีร่ะบุ

 ● “การดภูาพ” (= 67), “การเลน่ภาพแบบตอ่เนือ่ง” (= 72), “การป้องกนัภาพ” 
(= 72), “การลบภาพ” (= 74), “การเพิม่ภาพลงในรายการสัง่พมิพ ์(DPOF)” 
(= 113), “การเพิม่ภาพไปยงัสมดุภาพ” (= 115)

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ] จากนัน้ใหเ้ลอืกคะแนน

 ● ในการยกเลกิการใหค้ะแนน ใหท้�าตามขัน้ตอน
นีซ้�้าและเลอืก [ ]
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

4 บนัทกึภาพใหม่

 ● เลอืก [ ]

 ● ภาพจะถกูบนัทกึเป็นไฟลใ์หม่

 ● ภาพทีถ่กูตดัจะมจี�านวนพกิเซลนอ้ยกวา่ภาพทีไ่มไ่ดถ้กูตดั

การตดัภาพ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถระบสุว่นของภาพทีต่อ้งการบนัทกึเป็นไฟลใ์หมไ่ด ้

1 เลอืก [ตดัภาพ]

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ]

2 ปรบัพืน้ทีก่ารตดัภาพ

 ● กรอบจะแสดงขึน้มารอบสว่นของภาพทีจ่ะถกู
ตดั (1)

 ● ในการปรับขนาดกรอบ ใหเ้ลือ่นคนัโยกซมู

 ● ในการเลือ่นกรอบ ใหก้ดปุ่ ม / / /

 ● เพือ่ท�าการเลือ่นทา่มกลางรายการทีด่า้นบน
ของหนา้จอ (2) ใหห้มนุ 

 ● เพือ่ท�าการยดืภาพ ใหเ้ลอืก [ ]

 ● เพือ่เปลีย่นสดัสว่นของภาพ ใหเ้ลอืก [ ]

3 ตรวจสอบภาพทีถ่กูแกไ้ข

 ● เลอืก [ ] เพือ่แสดงภาพทีถ่กูตดั

 ● เพือ่ยกเลกิการแกไ้ข ใหเ้ลอืก [ ]
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การแกไ้ขภาพเคลือ่นไหว
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

การลบตอนเร ิม่ตน้/ตอนจบของภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถลบสว่นทีไ่มจ่�าเป็นจากจดุเริม่ตน้และจดุสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว 
(ไมร่วมวดิโีอสรปุ (= 28) และ video snapshots (= 50))

1 เลอืกภาพเคลือ่นไหว

2 เลน่วดิโีอ

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก [ ]

3 เลอืก [ ]

 ● กดปุ่ ม  ระหวา่งการเลน่ภาพเคลือ่นไหว
เพือ่แสดงแผงควบคมุภาพเคลือ่นไหว จากนัน้
เลอืก [ ]

 ● แผงควบคมุการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหว และแถบ
แกไ้ขภาพเคลือ่นไหวจะแสดงขึน้

4 ก�าหนดชว่งของภาพทีต่อ้งการตดั

 ● (1) คอืแผงควบคมุการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหว 
และ (2) คอืแถบการแกไ้ข

 ● เลอืก [ ] หรอื [ ]

 ● เพือ่ดสูว่นทีค่ณุสามารถตดัได ้(แสดง [ ] บน
หนา้จอ) ใหก้ดปุ่ ม /  หรอืหมนุปุ่ ม  เพือ่
เลือ่น [ ] ในต�าแหน่งทีจ่ะตดั ใหก้ดปุ่ ม 

 ● ถา้คณุเลือ่น [ ] ไปยงัต�าแหน่งอืน่นอกเหนอื
จากจดุ [ ] ในสว่น [ ] กอ่นจดุทีใ่กลท้ีส่ดุ
ทางซา้ย [ ] จะถกูตดั ในขณะทีใ่นสว่นของ 
[ ] หลงัจากจดุทีใ่กลท้ีส่ดุทางดา้นขวา [ ] 
จะถกูตดัออก

การแกไ้ขตาแดง

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถแกไ้ขภาพทีม่ตีาแดงโดยอตัโนมตั ิและบนัทกึภาพทีแ่กไ้ขแลว้เป็นไฟล์
ใหม่

1 เลอืก [แกต้าแดง]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [แกต้าแดง]

2 เลอืกภาพ

3 แกไ้ขภาพ

 ● กดปุ่ ม 

 ● ตาแดงทีก่ลอ้งตรวจพบจะถกูท�าการแกไ้ข และ
กรอบจะแสดงขึน้รอบบรเิวณภาพทีแ่กไ้ขแลว้

 ● ขยายหรอืยอ่ขนาดของภาพได ้ท�าตามขัน้ตอน
ใน “การขยายภาพ” (= 71)

4 บนัทกึภาพใหม่

 ● ภาพจะถกูบนัทกึเป็นไฟลใ์หม่

 ● ภาพบางภาพอาจแกไ้ขไดไ้มส่มบรูณ์
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การแยกกรอบของภาพเคลือ่นไหว 4K เป็นภาพนิง่

 ● คณุสามารถบนัทกึเฟรมของภาพเคลือ่นไหว
เป็นภาพนิง่ไดโ้ดยเลอืก [ ] ในแผงควบคมุ
ภาพเคลือ่นไหวในขัน้ตอนที ่3 ของ “การ
ลบตอนเริม่ตน้/ตอนจบของภาพเคลือ่นไหว” 
(= 79)

การลดขนาดไฟล์

ลดขนาดของไฟลภ์าพเคลือ่นไหวโดยการบบีอดัไดด้งันี้

 ● บนหนา้จอในขัน้ตอนที ่4 ของ “การลบตอนเริม่
ตน้/ตอนจบของภาพเคลือ่นไหว” (= 79) ให ้
เลอืก [ ] จากนัน้เลอืก [ไฟลใ์หม]่

 ● เลอืก [บบีอดัและบนัทกึ]

กอ่นการบบีอดั หลงัการบบีอดั

, , 

, , 

 ● ภาพเคลือ่นไหวทีม่กีารแกไ้ขไมส่ามารถบนัทกึในรปูแบบทีถ่กูบบีอดัได ้
เมือ่คณุเลอืก [เขยีนทบั]

5 แสดงภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้

 ● เลอืก [ ] เพือ่เลน่ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้

 ● ในการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวอกีครัง้ ใหท้�าตาม
ขัน้ตอนที ่4 ซ�า้

 ● ในการยกเลกิการแกไ้ข ใหก้ดปุ่ ม 

6 บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้

 ● เลอืก [ ] จากนัน้เลอืก [ไฟลใ์หม]่

 ● เลอืก [บนัทกึโดยไมบ่บีอดั]

 ● ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเป็นไฟลใ์หม่

 ● ในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีถ่กูแกไ้ขทบัตน้ฉบบั ใหเ้ลอืก [เขยีนทบั] 
ในขัน้ตอนที ่6 และภาพเคลือ่นไหวตน้ฉบบัจะถกูลบออกไป

 ● หากเมมโมรีก่ารด์มพีืน้ทีว่า่งไมเ่พยีงพอ จะเลอืกไดเ้ฉพาะ [เขยีนทบั] 
เทา่นัน้

 ● หากแบตเตอรีห่มดระหวา่งการบนัทกึ ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขอาจไมถ่กู
บนัทกึ

 ● เมือ่ท�าการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหว คณุควรใชแ้บตเตอรีแ่พ็คทีช่ารจ์เต็ม
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5 ยนืยนัการลบ

 ● คลปิทีเ่ลอืกจะถกูลบ และไฟลภ์าพเคลือ่นไหว
จะถกูเขยีนทบั

 ● อลับัม้จะถกูสรา้งขึน้เมือ่การบนัทกึ Video Snapshots ยงัสามารถแกไ้ขได ้
อลับัม้ทีส่รา้งขึน้ดว้ย [ ] > [สรา้งอลับัม้] ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

การแกไ้ขวดิโีอสรปุ

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

(คลปิ)แตล่ะตอน (= 28) ทีบ่นัทกึในโหมด  สามารถลบไดต้ามตอ้งการ โปรด
ระมดัระวงัขณะลบคลปิ เพราะคณุจะไมส่ามารถกูค้นืขอ้มลูทีล่บกลบัมาได ้

1 เลอืกภาพ

 ● เลอืกภาพนิง่ทีม่ไีอคอน [ ]

2 เลน่วดิโีอสรปุ

 ● บนหนา้จอควบคมุทนัใจ (= 23) ใหเ้ลอืก 
[ ]

 ● ภาพวดิโีอสรปุทีบ่นัทกึอตัโนมตัใินวนัทีถ่า่ย
ภาพนิง่จะเริม่เลน่จากจดุเริม่ตน้

3 เลอืกคลปิทีต่อ้งการลบ

 ● กดปุ่ ม  เพือ่แสดงแผงควบคมุภาพ
เคลือ่นไหว

 ● เลอืก [ ] หรอื [ ] และกดปุ่ ม  เพือ่เลอืก
คลปิ

4 เลอืก [ ]
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[ ] จัด video snapshot ใหม่
จัด video snapshot ใหม ่เลอืก video 
snapshot เพือ่เลือ่น และกดปุ่ ม  เพือ่
ท�าการเลือ่น ใหใ้ชปุ้่ ม /

[ ] ลบ video snapshot

เลอืก video snapshot เพือ่แยกออกจาก
อลับัม้ใหม ่Video snapshots ทีม่ไีอคอน 
[ ] ไมถ่กูรวมอยูใ่นอลับัม้ใหม ่แตจ่ะไมถ่กู
ลบออกจากอลับัม้ดัง้เดมิ

[ ] เลน่ video snapshot เลน่ video snapshot ทีเ่ลอืก

[ ] สิน้สดุการแกไ้ข ออกจากการแกไ้ขอลับัม้

4 ออกจากการแกไ้ข

 ● กดปุ่ ม  เพือ่ยอ้นกลบัไปทีเ่มนูการ
แกไ้ขและเลอืก [ ] เพือ่ออกจากการแกไ้ข

5 บนัทกึอลับ ัม้

 ● เลอืก [บนัทกึ]

 ● เพือ่เพิม่ดนตรปีระกอบ ใหเ้ลอืก [ดนตร ี
ฉากหลงั]

 ● เลอืก [ดตูวัอยา่ง] เพือ่ดตูวัอยา่งอลับัม้ทีค่ณุ
แกไ้ข

 ● หลงัจากทีบ่นัทกึอลับัม้แลว้ หนา้จอการเลน่
ภาพจะแสดงขึน้

 ● อลับัม้ทีส่รา้งขึน้ดว้ย [สรา้งอลับัม้] ไมส่ามารถแกไ้ขได ้

การรวม Video Snapshots
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

รวม video snapshot เพือ่สรา้งภาพเคลือ่นไหวใหม ่(อลับัม้)

1 เขา้สูห่นา้จอการแกไ้ข

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [สรา้งอลับัม้]

2 ก�าหนด video snapshot

 ● เลอืกวดิโีอ (อลับัม้ทีม่อียู)่ และกดปุ่ ม 

 ● เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม  เพือ่
ออกจากการเลอืกภาพเคลือ่นไหว

3 แกไ้ขอลับ ัม้

 ● Video snapshot ในภาพเคลือ่นไหวทีเ่ลอืก
ตามขัน้ตอนที ่2 จะแสดงขึน้มา

 ● เลอืกรายการในการแกไ้ขเมนูทีด่า้นลา่ง และ
กดปุ่ ม 

 ● ตามแนวดา้นบนหนา้จอ เลอืก Video 
snapshot เพือ่แกไ้ข และแกไ้ขไดต้ามตอ้งการ
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คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้ายทีใ่ชง้านได้

(3) พมิพจ์ากเครือ่งพมิพ ์Wi-Fi(1) เชือ่มตอ่ไปยงัสมารท์โฟน

(2)  สง่ภาพดว้ย Image Transfer Utility 2 (CANON iMAGE GATEWAY)  
(4) อปัโหลดไปยงับรกิารบนเว็บ

(1)  เชือ่มตอ่ไปยงัสมารท์โฟน (= 85, = 88) 
ควบคมุกลอ้งแบบระยะไกลและเรยีกดภูาพบนกลอ้งดว้ยการเชือ่มตอ่กบั  
Wi-Fi ซึง่สามารถเชือ่มตอ่โดยใชโ้ปรแกรม Camera Connect บนสมารท์
โฟนหรอืแท็บเล็ตของคณุได ้ 
คณุยงัสามารถแท็กสถานทีข่องภาพและใชง้านคณุสมบตัอิืน่ๆ เมือ่เชือ่มตอ่
ผา่น Bluetooth® *  
เพือ่ความสะดวกในการใชคู้ม่อืนี ้ค�าวา่สมารท์โฟน แท็บเล็ต และอปุกรณท์ี่
รองรับอืน่ๆ จะถกูอา้งองิเหมอืนกนัวา่ “สมารท์โฟน”  
* Bluetooth เทคโนโลยพีลงังานต�า่ (ตอ่จากนีจ้ะอา้งองิถงึโดยใชค้�าวา่ “Bluetooth”)

(2)  สง่ภาพดว้ย Image Transfer Utility 2 (= 91)  
รปูภาพสามารถสง่ไปยงัคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi ดว้ย Image 
Transfer Utility 2

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย
สง่ภาพแบบไรส้ายจากกลอ้งไปยงัอปุกรณท์ีร่องรับอนัหลากหลาย และใชก้ลอ้งกบั
บรกิารบนเว็บ

 ● กอ่นใชค้ณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย โปรดแน่ใจวา่ไดอ้า่น “ขอ้ควรระวงั
ส�าหรับคณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย” (= 127)
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การเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตั ิ
การสือ่สารไรส้าย

ล�าดบัแรกเตรยีมพรอ้มเพือ่ใชง้านคณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

การเตรยีมกลอ้ง

1 กดปุ่ ม 

 ● ถา้หนา้จอตัง้คา่การสือ่สารไรส้ายไมไ่ดแ้สดง
กอ่น เมือ่คณุกดปุ่ ม  ใหก้ดปุ่ ม  อกีครัง้

2 ลงทะเบยีน [ชือ่เลน่]

 ● ในการใชช้ือ่เลน่ทีแ่สดงขึน้ ใหก้ดปุ่ ม 

 ● เลอืก [ตกลง] บนหนา้จอถดัไปเพือ่กลบัสูเ่มนู
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่

 ● ชือ่เลน่คอืตวัอกัษร 1 – 8 ตวัและสามารถ
เปลีย่นไดใ้นภายหลงั

(3)  พมิพจ์ากเครือ่งพมิพ ์Wi-Fi (= 93) 
พมิพภ์าพดว้ยการเชือ่มตอ่กบั Wi-Fi โดยเชือ่มตอ่จากเครือ่งพมิพท์ีร่องรับ
ระบบ PictBridge (LAN แบบไรส้าย)

(4)  การอพัโหลดไปยงับรกิารบนเว็บ (= 94) 
แบง่ปันภาพกบัเพือ่นหรอืครอบครัวบนโซเชยีลมเีดยีหรอืใชบ้รกิารภาพถา่ย
ออนไลน ์CANON iMAGE GATEWAY ส�าหรับลกูคา้ของแคนนอนหลงัจาก
คณุท�าการลงทะเบยีนสมาชกิเสร็จสมบรูณ ์(ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม)
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การจบัคูส่มารท์โฟนผา่น Bluetooth
จับคูก่ลอ้งกบัสมารท์โฟนทีเ่ปิดใชง้าน Bluetooth ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สาร
ไรส้าย]

2 ต ัง้คา่ Bluetooth เป็น [ใชง้าน]

 ● เลอืก [ฟังกช์ัน่ Bluetooth]

 ● เลอืก [ฟังกช์ัน่ Bluetooth] อกีครัง้จากนัน้ 
[ใชง้าน]

3 จบัคูอ่ปุกรณ์

 ● เลอืก [ก�าลงัจับคู]่ > [ไมแ่สดง]

 ● มขีอ้ความแสดงขึน้ระบวุา่การจับคูก่�าลงัด�าเนนิ
การ

 ● ใชง้านสมารท์โฟน จับคูก่ลอ้งและสมารท์โฟน
ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขัน้ตอนกอ่นหนา้

 ● การสง่สญัญาณ Wi-Fi และ Bluetooth สามารถปิดไดต้ามขัน้ตอนตอ่ไปนี้
 - Wi-Fi: เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] > [ตัง้คา่ 
Wi-Fi] และใน [Wi-Fi] ใหเ้ลอืก [ไมใ่ชง้าน]

 - Bluetooth: เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] > 
[ฟังกช์นั Bluetooth] และใน [ฟังกช์นั Bluetooth] ใหเ้ลอืก [ไมใ่ช ้
งาน]

 ● คณุสามารถเปลีน่ชือ่เลน่กลอ้งในเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สาร
ไรส้าย] > [ชือ่เลน่]

เตรยีมความพรอ้มสมารท์โฟน

 ● กอ่นการเชือ่มตอ่กบักลอ้ง คณุจ�าเป็นตอ้งตดิตัง้แอพ Camera Connect ทีใ่ชไ้ด ้
ฟรบีนสมารท์โฟน

 ● ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัโปรแกรมนี ้(สมารท์โฟนทีส่นับสนุนและฟังกช์ัน่ทีม่)ี 
สามารถดรูายละเอยีดไดท้ีเ่ว็บไซตข์องแคนนอน

 ● สามารถตดิตัง้ Camera Connect จาก Google Play หรอื App Store คณุยงั
สามารถเขา้สู ่Google Play หรอื App Store จากรหสั QR ทีแ่สดงบนกลอ้งเมือ่
บนัทกึสมารท์โฟนบนกลอ้ง

 ● ใชเ้วอรช์ัน่ลา่สดุของระบบปฏบิตักิารสมารท์โฟน

 ● เปิดใชง้าน Bluetooth และ Wi-Fi บนสมารท์โฟน
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ก�าลงัจบัคู่

 ● จับคูก่ลอ้งกบัสมารท์โฟน

เช็ค/ลบขอ้มลูการเชือ่มตอ่

 ● ชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจสอบชือ่และสถานะการเชือ่มตอ่ของอปุกรณท์ีจั่บคู่

 ● กอ่นทีจ่ะจับคูก่บัสมารท์โฟนเครือ่งอืน่ ใหล้บขอ้มลูการเชือ่มตอ่ส�าหรับอปุกรณ์
ทีจั่บคูใ่นปัจจบุนัผา่น Bluetooth (= 99)

ทีอ่ยู ่Bluetooth

 ● ชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจสอบทีอ่ยู ่Bluetooth ของกลอ้ง

การควบคมุกลอ้งจากสมารท์โฟน

 ● ใน Camera Connect เลอืก [Bluetooth 
remote controller]

 ● ควบคมุกลอ้งแบบระยะไกลหรอืเรยีกดภูาพ
ขณะทีค่ณุดหูนา้จอจ�าลองกลอ้ง

 ● เวลาใชง้านของแบตเตอรีอ่าจสัน้ลง เมือ่คณุใชก้ลอ้งหลงัจากการจับคู ่
เนือ่งจากพลงังานจะถกูใชไ้ป แมว้า่จะปิดกลอ้งอยูก่ต็าม

 ● กอ่นทีจ่ะน�ากลอ้งไปยงัสถานทีท่ีจ่�ากดัการใชง้านของอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์ใหต้ัง้คา่ ไมใ่ชง้าน Bluetooth แมว้า่ปิดกลอ้งอยูก่ต็าม
โดยการเลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] > [ฟังกช์นั 
Bluetooth] (สองครัง้) > [ไมใ่ชง้าน]

4 เปิด Camera Connect บนสมารท์โฟน

5 เลอืกกลอ้งเพือ่จบัคู่

 ● แตะทีช่ ือ่เลน่ของกลอ้งเพือ่การจับคู่

 ● ใน Android ใหไ้ปทีข่ัน้ตอนที ่7

6 แตะที ่[Pair] (iOS เทา่น ัน้)

7 เสร็จสิน้กระบวนการจบัคูบ่นกลอ้ง

 ● เลอืก [ตกลง] เมือ่ขอ้ความยนืยนัการจับคู่
แสดงขึน้

 ● บนหนา้จอแจง้เตอืนการจับคู ่ใหก้ดปุ่ ม 

 ● การจับคูเ่สร็จสิน้และกลอ้งเชือ่มตอ่กบัสมารท์
โฟนผา่น Bluetooth

 ● การเชือ่มตอ่ Bluetooth ทีใ่ชไ้ดใ้ดๆ จะหายไปหากคณุถอดแบตเตอรีแ่พ็
คออกจากกลอ้ง การเชือ่มตอ่จะถกูสรา้งใหมอ่กีครัง้เมือ่คณุใสแ่บตเตอรี่
แพ็คและเปิดกลอ้ง

หนา้จอ [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth]

ฟงักช์ ัน่ Bluetooth

 ● เลอืก [ใชง้าน] เมือ่ใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth กบัสมารท์โฟน
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การตรวจสอบขอ้มลูต�าแหนง่

 ● สลบัไปที ่“หนา้จอขอ้มลูแบบละเอยีด 2” (= 68) เพือ่ดขูอ้มลู GPS ในภาพที่
ไดแ้ท็กทีต่ัง้

 ● วนัทีแ่ละเวลาของ UTC ซึง่ตรงกบัเวลามาตรฐานของกรนีชิ

 ● ใชโ้ปรแกรม Map Utility จะท�าใหค้ณุสามารถดขูอ้มลูต�าแหน่งบนแผนทีไ่ด ้

 ● ขอ้มลู GPS ทีเ่พิม่ลงในภาพเคลือ่นไหวจะไดม้าตัง้แตแ่รก เมือ่คณุเริม่
การบนัทกึ

 ● ภาพอาจไมถ่กูแท็กทีต่ัง้โดยทนัทหีลงัจากทีเ่ปิดกลอ้ง
 ● ผูอ้ืน่อาจระบตุ�าแหน่งหรอืตวัตนของคณุไดโ้ดยใชข้อ้มลูทีต่ัง้ในภาพนิง่

หรอืภาพเคลือ่นไหวทีม่กีารแท็ก โปรดระมดัระวงัเมือ่มกีารแบง่ปันภาพ
กบัผูอ้ืน่ รวมไปถงึการโพสตภ์าพออนไลน ์ซึง่ท�าใหผู้อ้ ืน่สามารถเห็นภาพ
เหลา่นัน้ได ้

การแท็กสถานทีข่องภาพขณะทีค่ณุถา่ยภาพ

ภาพทีค่ณุถา่ยจะไดรั้บการแท็กสถานทีโ่ดยใชข้อ้มลู GPS (เชน่ ละตจิดู ลองจจิดู 
และระดบัความสงู) จากสมารท์โฟนทีเ่ชือ่มตอ่ Bluetooth

1 เร ิม่ Camera Connect

 ● ใหส้มารท์โฟนยงัคงใชง้าน Camera Connect 
และอยูภ่ายในระยะทีม่อืเอือ้มถงึ

2 เปิด GPS

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่ GPS]

 ● ใน [GPS ผา่นมอืถอื] ใหเ้ลอืก [ใชง้าน]

 ● เปิดใชง้านบรกิารต�าแหน่งบนสมารท์โฟน

3 ถา่ยภาพ

 ● กอ่นการถา่ยภาพตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไอคอน 
[ ] และ [ ] แสดงอยูบ่นกลอ้ง หาก
ไอคอนยงัไมแ่สดงขึน้ กดปุ่ ม  ซ�้าๆ

 ● ภาพทีค่ณุถา่ยไดรั้บการแท็กสถานที่

 ● ตอ่จากนีไ้ปภาพทีค่ณุถา่ยโดยใช ้Camera 
Connect จะแท็กสถานที่
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2 เลอืก [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่]

 ● เลอืก [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่] จาก
นัน้เลอืก [ไมแ่สดง]

3 ตรวจสอบ SSID และรหสัผา่น

 ● SSID ลงทา้ยดว้ย _Canon0B

4 เชือ่มตอ่สมารท์โฟนกบักลอ้ง

 ● ในเมนูการตัง้คา่ Wi-Fi ของสมารท์โฟน ให ้
เลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ทีแ่สดงบนกลอ้ง
เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

 ● ในชอ่งป้อนรหสัผา่นบนสมารท์โฟน ใหป้้อน
รหสัผา่นทีแ่สดงบนกลอ้ง

5 เร ิม่ Camera Connect

 ● หลงัจาก [เริม่ใชง้านแอป/ซอฟตแ์วร ์Canon 
บนสมารท์โฟน] แสดงขึน้บนกลอ้ง Camera 
Connect จะเริม่การท�างานบนสมารท์โฟน

6 เลอืกกลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่

 ● ในรายการ [Cameras] ใน Camera Connect 
แตะทีก่ลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

การเชือ่มตอ่เขา้กบัสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi
เชือ่มตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi ดว้ยวธิตีอ่ไปนี้
การปิดกลอ้งจะสิน้สดุการเชือ่มตอ่ Wi-Fi

เชือ่มตอ่เขา้กบัสมารท์โฟนทีเ่ชือ่มตอ่ Bluetooth ผา่น 
Wi-Fi

คณุสามารถเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้เมือ่กลอ้งและสมารท์โฟนถกู
จับคูผ่า่น Bluetooth

1 เลอืกฟงักช์ ัน่การเชือ่มตอ่กบักลอ้ง

 ● เลอืก [Images on camera]

 ● ใน iOS ใหเ้ลอืก [Connect] เมือ่ขอ้ความ
ยนืยนัการเชือ่มตอ่กลอ้งแสดงขึน้

2 ยนืยนัอปุกรณท์ีถ่กูเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

 ● หลงัจากอปุกรณไ์ดเ้ชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi แลว้ 
หนา้จอส�าหรับฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้บน
สมารท์โฟน

 ● [Wi-Fi เปิด] จะแสดงขึน้บนกลอ้ง

เชือ่มตอ่เขา้กบัสมารท์โฟนผา่น Wi-Fi ดว้ยปุ่ ม Wi-Fi

1 กดปุ่ ม 

 ● เลอืก [ ]
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4 หลงัจากการเชือ่มตอ่ถกูสรา้งขึน้ ให้
ไปทีข่ ัน้ตอนที ่5 ใน “เชือ่มตอ่เขา้กบั
สมารท์โฟนผา่น Wi-Fi ดว้ยปุ่ ม Wi-Fi” 
(= 88)

 ● หากคณุเลอืก [WPS (โหมด PIN)] ในขัน้ตอนที ่1 รหสั PIN จะแสดงบน
หนา้จอ ควรแน่ใจวา่ไดต้ัง้คา่รหสันีใ้น Access Point เลอืกอปุกรณใ์นหนา้
จอ [เลอืกอปุกรณส์�าหรับการเชือ่มตอ่] ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรด
ดคููม่อืการใชง้านทีใ่หม้าพรอ้มกบั Access Point ของคณุ

การควบคมุกลอ้งจากสมารท์โฟน

ใช ้Camera Connect เพือ่เรยีกดภูาพบนกลอ้ง หรอืถา่ยภาพจากระยะไกล

รปูภาพบนกลอ้ง

เรยีกดภูาพบนกลอ้งและบนัทกึภาพลงในสมารท์โฟน

การถา่ยภาพแบบ Live View จากระยะไกล

ถา่ยภาพจากระยะไกลขณะคณุดภูาพสดจากกลอ้งบนสมารท์โฟน

 ● หากกลอ้งรอ้นจัดเกนิไปชัว่ขณะระหวา่งการบนัทกึ 4K หรอื Full HD ที่
อตัราเฟรมสงู เป็นระยะเวลานาน [ ] จะแสดงขึน้และการบนัทกึจะหยดุ 
ในขณะนีก้ารบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถใชง้านไดแ้มว้า่คณุจะกด
ปุ่ มภาพเคลือ่นไหวกต็าม ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงขึน้ คณุอาจจะเลอืก
ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหวอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่[ ], [ ], 
[ ] หรอื [ ] หรอืปิดกลอ้งเพือ่ปลอ่ยใหก้ลอ้งเย็นลง
กอ่นทีจ่ะท�าการบนัทกึตอ่

7 สรา้งการเชือ่มตอ่ Wi-Fi

 ● เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม 

 ● [Wi-Fi เปิด] จะแสดงขึน้บนกลอ้ง

 ● หนา้จอเชือ่มตอ่กบักลอ้งหลกัจะแสดงขึน้บน
สมารท์โฟน

 ● อปุกรณจ์ะเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

สรา้งการเชือ่มตอ่ผา่น Access Point

กลอ้งและสมารท์โฟนยงัสามารถเชือ่มตอ่ผา่น Access Point ล�าดบัแรกเชือ่มตอ่
สมารท์โฟนกบั Access Point
เชือ่มตอ่อปุกรณใ์กลก้บั Access Point เนือ่งจากคณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่ ม WPS

1 เลอืก [WPS (โหมด PBC)]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สารไร ้
สาย] > [ฟังกช์ัน่ Wi-Fi] > [ ]

 ● เลอืก [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่] จาก
นัน้เลอืก [ไมแ่สดง]

 ● เลอืก [เปลีย่นเน็ตเวริค์] บนหนา้จอ [ก�าลงัรอ
เชือ่มตอ่]

 ● เลอืก [เชือ่มตอ่ดว้ย WPS] จากนัน้เลอืก 
[WPS (โหมด PBC)]

2 กดปุ่ ม WPS บน Access Point

3 เลอืก [ต ัง้คา่อตัโนมตั]ิ บนหนา้จอ  
[ต ัง้คา่หมายเลข IP] ของกลอ้ง

 ● ความพยายามในการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งกบั 
Access Point
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4 เลอืกภาพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● หลงัจากคณุเลอืกตวัเลอืกในการสง่ภาพอืน่ๆ
บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ ภาพจะถกูสง่ไปยงั 
สมารท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนโดยอตัโนมตัขิณะทีค่ณุถา่ยภาพ

ภาพถา่ยของคณุสามารถสง่ไปยงัสมารท์โฟนโดยอตัโนมตัิ

1 เลอืก [สง่ไปยงัสมารท์โฟนหลงัถา่ย
ภาพ]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สาร
ไรส้าย] > [ตัง้คา่ Wi-Fi] > [สง่ไปยงัสมารท์
โฟนหลงัถา่ยภาพ]

2 ต ัง้คา่สง่อตัโนมตั ิ

 ● เลอืก [สง่อตัโนมตั]ิ จากนัน้เลอืก [ใชง้าน]

 ● เลอืกขนาดใน [ขนาดทีส่ง่]

3 ถา่ยภาพ

 ● ภาพถา่ยของคณุถกูสง่ไปยงัสมารท์โฟน

การระบภุาพทีส่ามารถดไูด้

จ�ากดัรปูภาพทีส่ามารถสง่ไปยงัสมารท์โฟนหรอืเรยีกดจูากสมารท์โฟน

1 ยกเลกิการเชือ่มตอ่ Wi-Fi (= 91)

การสง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน

รปูภาพสามารถสง่จากกลอ้งไปยงัสมารท์โฟนทีเ่ชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนจากเมนกูลอ้ง

1 เขา้สูเ่มนู

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สาร 
ไรส้าย] > [สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน]

 ● ภาพจะแสดงขึน้

2 เลอืกภาพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● หลงัจากคณุเลอืกตวัเลอืกในการสง่ภาพอืน่ๆ
บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ ภาพจะถกูสง่ไปยงั 
สมารท์โฟน

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนขณะเลน่ภาพ

1 เลน่ภาพ

2 กดปุ่ ม 

3 เลอืก [ ]
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การสง่ภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดย
อตัโนมตั ิ

รปูภาพบนกลอ้งสามารถสง่ไปยงัคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่กบั Access Point โดย
อตัโนมตั ิ(ยงัสามารถตัง้คา่ส�าหรับการเชือ่มตอ่ Wi-Fi บนกลอ้ง) เมือ่กลอ้งอยูใ่น
ระยะ เหมอืนเมือ่คณุน�ากลอ้งกลบัมาบา้นหลงัจากถา่ยภาพ

การเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

1 เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรก์บั Access Point

 ● ตดิตัง้ Image Transfer Utility 2 บน
คอมพวิเตอร์

2 เร ิม่ตน้ Image Transfer Utility 2

3 ใน Image Transfer Utility 2 เขา้สู่
หนา้จอการต ัง้คา่การจบัคู่

 ● หนา้จอการตัง้คา่การจับคูจ่ะแสดง เมือ่คณุ
ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงขึน้ในครัง้แรกทีเ่ริม่ 
Image Transfer Utility 2

4 เลอืกประเภทของการเชือ่มตอ่

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สาร
ไรส้าย] > [ตัง้คา่ Wi-Fi] > [สง่ภาพไป
คอมพวิเตอรอ์ตัโนมตั]ิ

 ● เลอืก [สง่อตัโนมตั]ิ > [ใชง้าน] จากนัน้เลอืก 
[ตกลง]

 ● เลอืก [เชือ่มตอ่ดว้ย WPS] จากนัน้เลอืก 
[WPS (โหมด PBC)]

2 กดปุ่ ม 

 ● เลอืก [ ]

3 เลอืก [แกไ้ขขอ้มลูอปุกรณ]์

 ● เลอืกสมารท์โฟน

4 เลอืก [ภาพทีเ่ห็นได]้

 ● ระบวุา่ภาพไหนทีส่ามารถดไูด ้

 ● การถา่ยภาพแบบ Live View จากระยะไกลใน Camera Connect ไม่
สามารถท�าไดห้ากไมต่ัง้คา่ [ภาพทีเ่ห็นได]้ เป็น [ทกุภาพ]

ยกเลกิการเชือ่มตอ่ Wi-Fi

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สารไร ้
สาย] > [ฟังกช์ัน่ Wi-Fi] > [ต.เชือ่ม ออก]

 ● คณุยงัสามารถตดัการเชือ่มตอ่โดยแตะที ่[x] 
บนหนา้จอเชือ่มตอ่กบักลอ้ง
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การสง่ภาพโดยอตัโนมตั ิ

 ● ท�าตามตวัเลอืกการสง่ในขัน้ตอนที ่9 ภาพบน
กลอ้งจะสง่ไปยงัคอมพมิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิ
คณุจะเขา้สูร่ะบบเมือ่คณุน�ากลอ้งมาอยูใ่นระยะ
ของ Access point และเปิดกลอ้ง

 ● เมือ่ใชง้านการถา่ยโอนภาพอตัโนมตั ิโปรดแน่ใจวา่แบตเตอรีแ่พ็คชารจ์
เพยีงพอแลว้ ระบบประหยดัพลงังานของกลอ้งถกูปิดใชง้าน

 ● ภาพทีถ่า่ยหลงัจากการถา่ยโอนภาพอตัโนมตัจิะไมส่ามารถสง่ไปยงั
คอมพวิเตอรไ์ด ้แตจ่ะถกูสง่โดยอตัโนมตั ิเมือ่เปิดกลอ้งใหมอ่กีครัง้

 ● การถา่ยโอนภาพอตัโนมตัไิปยงัคอมพวิเตอรจ์ะจับเวลาเมือ่กลอ้งเริม่
ภายในชว่งของ Access Point หากการถา่ยโอนภาพไมเ่ริม่ตน้โดย
อตัโนมตั ิใหล้องปิดแลว้เปิดกลอ้งใหม่

 ● หากตอ้งการหยดุการสง่ภาพโดยอตัโนมตั ิใหเ้ลอืก [การสง่ภาพโดย
อตัโนมตั]ิ > [สง่อตัโนมตั]ิ > [ไมใ่ชง้าน]

5 กดปุ่ ม WPS

 ● กดปุ่ ม WPS บน Access Point เพือ่ใหก้ลอ้ง
เชือ่มตอ่

6 เลอืกตดิต ัง้โดยอตัโนมตั ิ

 ● หนา้จอ [ตัง้คา่หมายเลข IP] จะแสดงขึน้ 
เลอืก [ตัง้คา่อตัโนมตั]ิ

7 เลอืกคอมพวิเตอร์

 ● ชือ่ของคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่กบั Access 
Point ถกูบนัทกึไว ้เลอืกคอมพวิเตอรส์�าหรับ
การถา่ยโอนภาพอตัโนมตัิ

8 เลอืกกลอ้งเพือ่ท�าการจบัคูบ่น
คอมพวิเตอร์

 ● ชือ่เลน่ของกลอ้งจะแสดงอยูบ่นหนา้จอการจับ
คูใ่น Image Transfer Utility 2

 ● เลอืกกลอ้งทีจ่ะเชือ่มตอ่และคลกิ [Pairing] 
เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งและคอมพวิเตอร์

การต ัง้คา่การถา่ยโอนภาพอตัโนมตั ิ

9 ระบตุวัเลอืกการสง่

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สาร
ไรส้าย] > [ตัง้คา่ Wi-Fi] > [สง่ภาพไป
คอมพวิเตอรอ์ตัโนมตั]ิ

 ● ระบเุงือ่นไขการถา่ยโอนใน [ตวัเลอืกสง่ภาพ]

 ● ปิดกลอ้งใหเ้รยีบรอ้ย
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6 เลอืกเครือ่งพมิพท์ีจ่ะเชือ่มตอ่ผา่น 
Wi-Fi

 ● เลอืกเครือ่งพมิพท์ีใ่ชแ้ละกดปุ่ ม 

 ● ภาพในเมมโมรีก่ารด์จะแสดงขึน้หลงัจากเชือ่ม
ตอ่อปุกรณผ์า่น Wi-Fi

7 เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ์

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● เลอืกหรอืระบรุายการทีแ่สดง จากนัน้พมิพ ์
(= 112)

เชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งพมิพผ์า่น Wi-Fi
ภาพบนกลอ้งสามารถพมิพไ์ดบ้นเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่กบักลอ้งผา่น Wi-Fi

1 กดปุ่ ม 

2 เลอืก [ ]

3 เลอืก [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่]

4 ตรวจสอบ SSID และรหสัผา่น

 ● SSID ลงทา้ยดว้ย _Canon0B

5 ใชเ้ครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่กบักลอ้งผา่น 
Wi-Fi

 ● ในเมนูการตัง้คา่ Wi-Fi ของเครือ่งพมิพ ์ให ้
เลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ทีแ่สดงบนกลอ้ง
เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

 ● ในชอ่งป้อนรหสัผา่นบนเครือ่งพมิพ ์ใหป้้อน
รหสัผา่นทีแ่สดงบนกลอ้ง
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การอพัโหลดภาพไปยงับรกิารบนเว็บ

การลงทะเบยีนใชบ้รกิารบนเว็บ

ใชส้มารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอรเ์พือ่เพิม่บรกิารบนเว็บเขา้กบักลอ้ง

 ● คณุจ�าเป็นตอ้งใชส้มารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอรท์ีม่เีบราวเ์ซอรแ์ละการเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต เพือ่ท�าการตัง้คา่กลอ้งส�าหรับ CANON iMAGE GATEWAY และ
บรกิารบนเว็บอืน่ๆ

 ● โปรดเขา้สูเ่ว็บไซต ์CANON iMAGE GATEWAY เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดขอ้
ก�าหนดของเบราวเ์ซอร ์(Microsoft Internet Explorer ฯลฯ) รวมทัง้ขอ้มลูการ
ตัง้คา่และรุน่

 ● ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัประเทศและภมูภิาคที ่CANON iMAGE GATEWAY 
สามารถใหบ้รกิารได ้โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องแคนนอน  
(http://www.canon.com/cig/)

 ● ส�าหรับค�าแนะน�าและรายละเอยีดการตัง้คา่ CANON iMAGE GATEWAY โปรดดู
ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนส์�าหรับ CANON iMAGE GATEWAY

 ● ในการใชบ้รกิารบนเว็บอืน่ๆ นอกเหนอืจาก CANON iMAGE GATEWAY คณุ
ตอ้งมบีญัชผีูใ้ชก้บับรกิารนัน้ ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ตรวจสอบทีเ่ว็บไซต์
ของแตล่ะบรกิารทีค่ณุตอ้งการลงทะเบยีน

 ● อาจมคีา่ธรรมเนยีมการเชือ่มตอ่ ISP และการเขา้ใช ้

สรา้งการเชือ่มตอ่ผา่น Access Point

กลอ้งสามารถเชือ่มตอ่เขา้กบั Access point ทีเ่ครือ่งพมิพเ์ชือ่มอยู ่เพือ่พมิพผ์า่น 
Access point
เชือ่มตอ่อปุกรณใ์กลก้บั Access Point เนือ่งจากคณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่ ม WPS

1 เลอืก [WPS (โหมด PBC)]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สาร 

ไรส้าย] > [ฟังกช์ัน่ Wi-Fi] > [ ]

 ● เลอืก [ลงทะเบยีนอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่] 
และบนหนา้จอ [ก�าลงัรอเชือ่มตอ่] ใหเ้ลอืก 
[เปลีย่นเน็ตเวริค์]

 ● เลอืก [เชือ่มตอ่ดว้ย WPS] จากนัน้เลอืก 
[WPS (โหมด PBC)]

2 กดปุ่ ม WPS บน Access Point

3 เลอืก [ต ัง้คา่อตัโนมตั]ิ บนหนา้จอ  
[ต ัง้คา่หมายเลข IP] ของกลอ้ง

 ● ความพยายามในการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งกบั 
Access Point

4 หลงัจากการเชือ่มตอ่ถกูสรา้งขึน้ ให้
ไปทีข่ ัน้ตอนที ่6 ใน “เชือ่มตอ่เขา้กบั
เครือ่งพมิพผ์า่น Wi-Fi” (= 93)
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4 สรา้งการเชือ่มตอ่กบั Access Point

 ● เลอืก [เชือ่มตอ่ดว้ย WPS] จากนัน้เลอืก 
[WPS (โหมด PBC)]

 ● กดปุ่ ม WPS บน Access Point

 ● เลอืก [ตัง้คา่อตัโนมตั]ิ บนหนา้จอ [ตัง้คา่
หมายเลข IP] ของกลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งกบั 
Access Point

5 ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ

 ● เมือ่กลอ้งถกูเชือ่มตอ่กบั CANON iMAGE 
GATEWAY หนา้จอจะแสดงใหป้้อนทีอ่ยูอ่เีมล

 ● ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลของคณุและด�าเนนิการตอ่ไป

6 ป้อนตวัเลขสีห่ลกั

 ● ป้อนตวัเลขสีห่ลกัทีค่ณุเลอืกและด�าเนนิการ
ตอ่ไป

 ● คณุจ�าเป็นตอ้งใชต้วัเลขสีห่ลกันีเ้มือ่ตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่ดว้ย CANON iMAGE GATEWAY ใน
ขัน้ตอนที ่8

7 ตรวจสอบขอ้ความการแจง้เตอืน

 ● เมือ่ขอ้มลูไดส้ง่ไปยงั CANON iMAGE 
GATEWAY คณุจะสามารถรับขอ้ความการแจง้
เตอืนในทีอ่ยูอ่เีมลทีป้่อนไวใ้นขัน้ตอนที ่5

 ● กดปุ่ ม  บนหนา้จอถดัไป ซึง่แสดงวา่ไดส้ง่
การแจง้เตอืนแลว้

การลงทะเบยีน CANON iMAGE GATEWAY

เชือ่มตอ่กลอ้งและ CANON iMAGE GATEWAY โดยการเพิม่ CANON iMAGE 
GATEWAY เป็นปลายทางการบรกิารบนเว็บของกลอ้ง
เชือ่มตอ่อปุกรณใ์กลก้บั Access Point เนือ่งจากคณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่ ม WPS
โปรดทราบวา่คณุตอ้งป้อนทีอ่ยูอ่เีมลทีใ่ชใ้นคอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟนของคณุ 
เพือ่รับขอ้ความการแจง้เตอืนส�าหรับท�าการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ใหเ้สร็จสมบรูณ์

1 กดปุ่ ม 

2 เลอืก [ ]

3 ยอมรบัขอ้ตกลงเพือ่ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลของ
คณุ

 ● อา่นขอ้ตกลงทีแ่สดงขึน้ และเลอืก [ฉันตกลง]
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การลงทะเบยีนใชบ้รกิารบนเว็บอืน่ๆ

คณุยงัสามารถเพิม่บรกิารบนเว็บนอกเหนอืจาก CANON iMAGE GATEWAY ไปยงั
กลอ้งได ้

1 ล็อกอนิ CANON iMAGE GATEWAY 
และเขา้สูห่นา้การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
ของกลอ้ง

 ● ใชค้อมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน เขา้สู ่ 
http://www.canon.com/cig/ เพือ่ไปยงั 
CANON iMAGE GATEWAY

2 ก�าหนดบรกิารบนเว็บทีค่ณุตอ้งการใช้

 ● ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงบนสมารท์โฟนหรอื
คอมพวิเตอรเ์พือ่ตัง้คา่บรกิารบนเว็บ

3 เลอืก [ ]

 ● กดปุ่ ม  เพือ่เลอืก [ ]

 ● หากการตัง้คา่ทีก่�าหนดมกีารเปลีย่นแปลง ท�าตามขัน้ตอนเหลา่นีซ้�้าเพือ่
อพัเดทการตัง้คา่ของกลอ้ง

 ● [ ] ตอนนีเ้ปลีย่นเป็น [ ]

8 เขา้สูห่นา้ในขอ้ความการแจง้เตอืนและ
สิน้สดุการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ของกลอ้ง

 ● เขา้สูห่นา้ทีล่งิกใ์นขอ้ความการแจง้เตอืนจาก
คอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน

 ● ท�าตามค�าแนะน�าเพือ่สิน้สดุการตัง้คา่บนหนา้
การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ของกลอ้ง

9 การต ัง้คา่ CANON iMAGE GATEWAY 
บนกลอ้งเสร็จสมบรูณ์

 ● เลอืก [ ]

 ● CANON iMAGE GATEWAY ไดถ้กูเพิม่เป็น
ปลายทางบรกิารบนเว็บแลว้

 ● ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่โปรแกรมอเีมลในคอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน
ของคณุไมไ่ดต้ัง้คา่บล็อกอเีมลจากโดเมนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจขดัขวางให ้
คณุไมไ่ดรั้บขอ้ความการแจง้เตอืน
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เชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi อกีคร ัง้
การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณห์รอืบรกิารบนเว็บผา่น Wi-Fi อกีครัง้จะท�าไดก้็ตอ่เมือ่ได ้
บนัทกึการตัง้คา่การเชือ่มตอ่แลว้

1 กดปุ่ ม 

2 เลอืกรายการ

 ● จากการเชือ่มตอ่กอ่นหนา้ทีแ่สดงขึน้มา เลอืก
รายการทีจ่ะเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi หากรายการ
ไมแ่สดงขึน้มา ใหก้ดปุ่ ม /  เพือ่สลบัไปยงั
หนา้จออืน่

 ● ไมม่กีารเชือ่มตอ่กอ่นหนา้แสดงขึน้เมือ่เมนู 
[ ] (= 23) > ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] > 
[ตัง้คา่ Wi-Fi] > [ประวตักิารเชือ่มตอ่] ถกูตัง้
เป็น [ซอ่น]

บรกิารบนเว็บ

 ● ขัน้ตอนที ่3 ไมจ่�าเป็น

3 เตรยีมพรอ้มอปุกรณอ์ืน่ๆ

 สมารท์โฟน

 ● เปิดใชง้าน Wi-Fi จากนัน้เริม่ Camera 
Connect บนสมารท์โฟน

 ● หากการตัง้คา่ของสมารท์โฟนถกูเปลีย่นเป็น
เชือ่มตอ่ไปยงัอปุกรณอ์ืน่ ใหค้นืคา่การตัง้คา่
เป็นเชือ่มตอ่ไปยงักลอ้งหรอื Access Point 
ของกลอ้งผา่น Wi-Fi 
ในการเชือ่มตอ่ Wi-Fi โดยตรงระหวา่ง
กลอ้งและสมารท์โฟน SSID จะลงทา้ยดว้ย 
_Canon0B

การอพัโหลดภาพไปยงับรกิารบนเว็บ

1 กดปุ่ ม 

2 เลอืกปลายทาง

 ● เลอืกไอคอนการบรกิารบนเว็บ

 ● หากมหีลายผูรั้บหรอืตวัเลอืกการแบง่ปันทีใ่ช ้
กบับรกิารบนเว็บ ใหเ้ลอืกรายการทีแ่สดงบน
หนา้จอส�าหรับเลอืกผูรั้บ

3 สง่ภาพ

 ● เลอืกตวัเลอืกการสง่และอพัโหลดภาพ

 ● เมือ่ท�าการอพัโหลดขึน้ YouTube ควรอา่นขอ้
ตกลงในการใชง้าน และเลอืก [ฉันตกลง]

 ● หลงัจากภาพไดถ้กูสง่แลว้ [ตกลง] จะแสดง
ขึน้มา กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสูห่นา้จอการเลน่
ภาพ

 ● หากตอ้งการดภูาพทีอ่พัโหลดสู ่CANON iMAGE GATEWAY บนสมารท์
โฟน ลองใชแ้อพ Canon Online Photo Album ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ 
Canon Online Photo Album ส�าหรับ iPhone หรอื iPad จาก App Store 
หรอืส�าหรับอปุกรณ ์Android จาก Google Play
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การแกไ้ขหรอืการลบการต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย

เปลีย่นหรอืลบการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่

การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ถกูบนัทกึไวบ้นกลอ้ง ซึง่สามารถเปลีย่นหรอืลบได ้หากจะ
เปลีย่นหรอืลบการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ ใหส้ ิน้สดุการเชือ่มตอ่ Wi-Fi กอ่น

1 กดปุ่ ม 

2 เลอืกรายการ

 ● บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ทางดา้นซา้ย คณุสามารถ
สลบัไปยงัหนา้จออืน่ได ้โดยกดปุ่ ม /

 ● บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ทางดา้นซา้ย เลอืก
รายการทีจ่ะลบหรอืเปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่ม
ตอ่

3 เลอืก [แกไ้ขขอ้มลูอปุกรณ]์

 ● บนหนา้จอทีแ่สดงขึน้ เลอืกอปุกรณท์ีจ่ะลบ
หรอืเปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ จากนัน้
เปลีย่นหรอืลบการตัง้คา่

 เครือ่งพมิพ์

 ● หากการตัง้คา่ของเครือ่งพมิพถ์กูเปลีย่นเป็น
เชือ่มตอ่ไปยงัอปุกรณอ์ืน่ ใหค้นืคา่การตัง้คา่
เป็นเชือ่มตอ่ไปยงักลอ้งหรอื Access Point 
ของกลอ้งผา่น Wi-Fi 
ในการเชือ่มตอ่ Wi-Fi โดยตรงระหวา่ง
กลอ้งและเครือ่งพมิพ ์SSID จะลงทา้ยดว้ย 
_Canon0B
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การลา้งขอ้มลูของอปุกรณท์ีจ่บัคูผ่า่น Bluetooth

กอ่นทีจ่ะจับคูก่บัสมารท์โฟนเครือ่งอืน่ ใหล้บขอ้มลูเกีย่วกบัสมารท์โฟนทีเ่คยเชือ่ม
ตอ่ทัง้หมด

ข ัน้ตอนบนกลอ้ง

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] > [ฟังกช์นั Bluetooth] > 
[เชค็/ลบขอ้มลูการเชือ่มตอ่] และกดปุ่ ม 

ข ัน้ตอนบนสมารท์โฟน

 ● ในเมนูการตัง้คา่ Bluetooth บนสมารท์โฟน ใหล้บขอ้มลูกลอ้งทีบ่นัทกึไวบ้น
สมารท์โฟน

การคนืคา่มาตรฐานการต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย

การตัง้คา่การสือ่สารไรส้ายทัง้หมดสามารถลบได ้ซึง่สามารถป้องกนัการร่ัวไหลของ
ขอ้มลู หากคณุใหย้มืหรอืสง่ตอ่กลอ้งใหผู้อ้ ืน่

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่การสือ่สารไร ้
สาย] > [ลบการตัง้คา่]
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การปรบัฟงักช์ ัน่พืน้ฐานของกลอ้ง
การตัง้คา่เหลา่นีจ้ะถกูก�าหนดคา่ในเมนู [ ] (= 23) โดยก�าหนดฟังกช์ัน่ทีใ่ชเ้ป็น
ประจ�าไดเ้องตามตอ้งการ เพือ่ความสะดวกในการใชง้านยิง่ขึน้

การปิดเสยีงกลอ้ง

กลอ้งจะไมม่เีสยีงเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืใชก้ารตัง้เวลาถา่ยภาพ

 ● ตัง้คา่ [เสยีงเตอืน] เป็น [ปิด]

การปรบัระดบัเสยีง

ปรับระดบัเสยีงการท�างานตา่งๆ ของกลอ้งไดด้งันี้

 ● เลอืก [เสยีง]

 ● เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม /  เพือ่ปรับ
ระดบัเสยีง

เมนกูารต ัง้คา่
ตัง้คา่หรอืปรับฟังกช์ัน่พืน้ฐานของกลอ้งเพือ่ความสะดวกยิง่ขึน้
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การปรบัฟงักช์นัประหยดัพลงังาน

ปรับเวลาการปิดใชง้านกลอ้งและหนา้จอโดยอตัโนมตั ิ(ปิดกลอ้งอตัโนมตัแิละปิด
หนา้จอตามล�าดบั) ไดต้ามตอ้งการ

 ● เลอืก [ประหยดัพลงังาน]

 ● หลงัจากเลอืกรายการ ใหก้ดปุ่ ม /  เพือ่
ปรับคา่ตามตอ้งการ

 ● เพือ่เป็นการประหยดัพลงังานแบตเตอรี ่คณุควรเลอืก [30 วนิาท]ี ส�าหรับ 
[ปิดกลอ้งอตัโนมตั]ิ และ [1 นาท]ี หรอืนอ้ยกวา่ส�าหรับ [ปิดหนา้จอ]

 ● การตัง้คา่ [ปิดหนา้จอ] ยงัคงใชไ้ดแ้มว้า่คณุจะตัง้คา่ [ปิดกลอ้งอตัโนมตั]ิ 
เป็น [ปิด]

 ● ฟังกช์ัน่การประหยดัพลงังานเหลา่นีจ้ะไมส่ามารถใชไ้ดเ้มือ่คณุไดต้ัง้คา่
โหมด Eco (= 101) เป็น [เปิด]

ความสวา่งของหนา้จอ

ปรับความสวา่งของหนา้จอไดด้งันี้

 ● เลอืก [ความสวา่งของหนา้จอ] จากนัน้กดปุ่ ม 
/  เพือ่ปรับความสวา่ง

การเปลีย่นเวลาส�าหรบัเก็บเลนส์

เพือ่ความปลอดภยั เลนสจ์ะถกูเกบ็ในเวลาประมาณหนึง่นาทหีลงัจากคณุกดปุ่ ม 
เมือ่อยูใ่นโหมดถา่ยภาพ (= 20) หากตอ้งการใหเ้ลนสเ์ลือ่นเกบ็ทนัทหีลงัจากทีก่ด
ปุ่ ม  ใหต้ัง้คา่เวลาการเกบ็เลนสเ์ป็น [0 วนิาท]ี

 ● ตัง้คา่ [เกบ็เลนส]์ เป็น [0 ว.ิ]

การใชโ้หมด Eco

ฟังกช์นันีจ้ะชว่ยใหค้ณุประหยดัพลงังานแบตเตอรีใ่นโหมดถา่ยภาพ เมือ่ไมไ่ดใ้ช ้
งานกลอ้ง หนา้จอจะมดืลงอยา่งรวดเร็วเพือ่ลดการใชแ้บตเตอรี ่

1 ปรบัการต ัง้คา่

 ● ตัง้คา่ [โหมด Eco] เป็น [เปิด]

 ● หนา้จอจะมดืลงเมือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้งประมาณสอง
วนิาท ีและอกีประมาณสบิวนิาทหีลงัจากทีห่นา้
จอมดืลง หนา้จอจะถกูปิด กลอ้งจะปิดหลงัจาก
ไมม่กีารใชง้านประมาณสามนาที

2 ถา่ยภาพ

 ● ในการเปิดหนา้จอและเตรยีมพรอ้มส�าหรับการ
ถา่ยภาพ เมือ่หนา้จอดบัไปแลว้แตเ่ลนสย์งัไม่
เลือ่นกลบั ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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 ● การฟอรแ์มตหรอืลา้งขอ้มลูในเมมโมรีก่ารด์ เป็นเพยีงการเปลีย่นขอ้มลูการ
จัดการไฟลบ์นการด์เทา่นัน้ และไมส่ามารถลบขอ้มลูทัง้หมดไดโ้ดยสิน้เชงิ 
โปรดระมดัระวงัเมือ่ใหผู้อ้ ืน่ใชก้ารด์ หรอืกอ่นทิง้เมมโมรีก่ารด์ ควรป้องกนั
ขอ้มลูสว่นตวัหากจ�าเป็น เชน่ การท�าลายการด์

 ● ความจทุัง้หมดของการด์ทีแ่สดงบนหนา้จอฟอรแ์มต อาจนอ้ยกวา่ความ
จจุรงิ

การฟอรแ์มตการด์แบบ Low Level

โปรดลา้งขอ้มลูแบบ Low Level ในกรณีตอ่ไปนี:้ เมือ่ขอ้ความ [แผน่บนัทกึภาพ
บกพรอ่ง] แสดงขึน้บนหนา้จอน่ันหมายถงึการท�างานของกลอ้งไมป่กต,ิ ความเร็ว
ในการบนัทกึ/การอา่นขอ้มลูของแผน่บนัทกึภาพลดลง, ความเร็วการถา่ยภาพตอ่
เนือ่งลดลง หรอืการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวหยดุลงทนัท ีการฟอรแ์มตแบบ Low 
Level จะลบขอ้มลูทัง้หมดในเมมโมรีก่ารด์ ควรคดัลอกภาพจากเมมโมรีก่ารด์ไปยงั
คอมพวิเตอรก์อ่นท�าการฟอรแ์มตแบบ Low Level หรอืใชว้ธิอีืน่ในการส�ารองขอ้มลู

 ● บนหนา้จอ “การฟอรแ์มตเมมโมรีก่ารด์” 
(= 102) ใหก้ดปุ่ ม  เพือ่แสดง [ ]

 ● เริม่ตน้การฟอรแ์มตโดยเลอืก [ตกลง]

 ● การฟอรแ์มตแบบ Low Level จะใชเ้วลานานกวา่ “การฟอรแ์มตเมมโมรี่
การด์” (= 102) เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมดจะถกูลบออกไป

 ● คณุสามารถยกเลกิการฟอรแ์มตแบบ Low Level ทีก่�าลงัด�าเนนิการได ้
โดยเลอืก [ยกเลกิ] ในกรณีนี ้ขอ้มลูทัง้หมดจะยงัถกูลบ แตเ่มมโมรีก่ารด์
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ

 ● ส�าหรับการปรับใชค้วามสวา่งสงูสดุ ใหก้ดปุ่ ม  คา้งไวอ้ยา่งนอ้ยหนึง่
วนิาท ีขณะทีห่นา้จอการถา่ยภาพแสดงขึน้ หรอืขณะแสดงภาพทลีะภาพ 
(จะเป็นการเขยีนทบัการตัง้คา่ [ความสวา่งของหนา้จอ] บนแท็บ [ ]) ให ้
กดปุ่ ม  และคา้งไวอ้ยา่งนอ้ยหนึง่วนิาทอีกีครัง้ หรอืปิดแลว้เปิดกลอ้ง
ใหม ่เพือ่กลบัไปใชค้า่ความสวา่งเดมิ

การซอ่นหนา้จอเร ิม่ตน้

คณุสามารถปิดการแสดงหนา้จอเริม่ตน้ซึง่ปกตจิะแสดงขึน้เมือ่เปิดกลอ้งไดห้าก
ตอ้งการ

 ● ตัง้คา่ [ภาพเริม่ตน้] เป็น [ปิด]

การฟอรแ์มตเมมโมรีก่ารด์

กอ่นทีจ่ะใชเ้มมโมรีก่ารด์ใหม ่หรอืการด์ทีเ่คยฟอรแ์มตจากอปุกรณอ์ืน่ คณุควร
ฟอรแ์มตการด์โดยใชก้ลอ้งนีก้อ่น
การฟอรแ์มตจะลบขอ้มลูทัง้หมดในเมมโมรีก่ารด์ ควรคดัลอกภาพจากเมมโมรีก่ารด์
ไปยงัคอมพวิเตอรก์อ่นท�าการฟอรแ์มต หรอืใชว้ธิอีืน่ในการส�ารองขอ้มลู

 ● เลอืก [ฟอรแ์มตการด์]

 ● เริม่ตน้การฟอรแ์มตโดยเลอืก [ตกลง]



103

กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การต ัง้ชือ่ไฟล์

ภาพถา่ยของคณุจะถกูก�าหนดชือ่ไฟลเ์ป็นหมายเลขตามล�าดบัโดยอตัโนมตั ิ(ตัง้แต ่
0001 – 9999) และบนัทกึไดส้งูสดุ 9,999 ภาพในแตล่ะโฟลเดอร ์คณุสามารถ
เปลีย่นวธิกี�าหนดหมายเลขไฟลข์องกลอ้งได ้

 ● เลอืก [หมายเลขไฟลภ์าพ] จากนัน้เลอืกตวัเลอืกที่
ตอ้งการ

ตอ่เนือ่ง ก�าหนดหมายเลขภาพแบบตอ่เนือ่ง (จนกระทัง่ภาพที ่9999 
ถกูถา่ย/บนัทกึ) แมว้า่คณุจะเปลีย่นเมมโมรีก่ารด์ใหม่

รเีซต็อตัโนมตัิ ก�าหนดหมายเลขภาพเป็น 0001 อกีครัง้ เมือ่คณุเปลีย่น
เมมโมรีก่ารด์ หรอืสรา้งโฟลเดอรใ์หม่

ผูใ้ชร้เีซต็เอง เลอืกโฟลเดอรใ์หมแ่ละเริม่ตัง้ชือ่ไฟลภ์าพจาก 0001

 ● ภาพใหมอ่าจถกูก�าหนดชือ่ไฟลต์อ่จากภาพทีม่อียูแ่ลว้ในเมมโมรีก่ารด์
ทีใ่สเ่ขา้ไปใหม ่แมจ้ะเลอืกตวัเลอืกนีใ้นการตัง้คา่เรยีบรอ้ยแลว้ หากเริม่
บนัทกึการถา่ยภาพใหมต่ัง้แต ่0001 ใหใ้ชเ้มมโมรีก่ารด์ทีว่า่งเปลา่ (หรอืที่
ฟอรแ์มตแลว้, = 102)

การเลอืกและสรา้งโฟลเดอร์

คณุสามารถเลอืกหรอืสรา้งโฟลเดอรใ์นทีท่ีภ่าพถกูบนัทกึ โฟลเดอรใ์หมส่ามารถถกู
สรา้งขึน้โดยเลอืก [สรา้งโฟลเดอร]์ บนหนา้จอการเลอืกโฟลเดอร์

1 เขา้สูห่นา้จอ [เลอืกโฟลเดอร]์

 ● เลอืก [เลอืกโฟลเดอร]์

2 ปรบัการต ัง้คา่

 ● เลอืกโฟลเดอรเ์พือ่จัดเกบ็ภาพ

 ● เพือ่สรา้งโฟลเดอรใ์หม ่ใหเ้ลอืก [สรา้ง
โฟลเดอร]์

 ● โฟลเดอรท์ีใ่ชช้ือ่ 100CANON จะประกอบไปดว้ยหมายเลขโฟลเดอรส์าม
หลกัและตามดว้ย 5 ตวัอกัษรหรอืตวัเลข

 ● โฟลเดอรท์ีป่ระกอบดว้ยตวัเลขในชว่ง 100-999 สามารถสรา้งได ้
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การตรวจสอบโลโกร้บัรอง

บางโลโกซ้ ึง่ผา่นการรับรองวา่ตรงกบัความตอ้งการของกลอ้งสามารถดไูดบ้นหนา้จอ 
โลโกรั้บรองอืน่ๆ ไดพ้มิพอ์ยูใ่นคูม่อืนี ้และบนกลอ่งบรรจกุลอ้ง หรอืบนตวักลอ้ง

 ● เลอืก [รับรองการแสดงโลโก]้

ภาษาทีแ่สดง

เปลีย่นภาษาทีแ่สดงบนหนา้จอไดต้ามตอ้งการ

 ● ใน [ภาษา ] เลอืกภาษา

การปิดใชง้านการกลบัภาพอตัโนมตั ิ

ท�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่ปิดใชง้านการกลบัภาพอตัโนมตั ิทีซ่ ึง่หมนุภาพทีแ่สดง
บนกลอ้งหรอืคอมพวิเตอรต์ามการวางแนวกลอ้ง

 ● ตัง้คา่ [หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [ปิด]

เปิด
การหมนุภาพโดยอตัโนมตัใินระหวา่งการเลน่ภาพทัง้บนกลอ้งและ
คอมพวิเตอร์

เปิด การหมนุภาพโดยอตัโนมตัใินระหวา่งการเลน่ภาพบนคอมพวิเตอร์

ปิด อยา่หมนุภาพอตัโนมตัิ

 ● ภาพทีถ่า่ยโดยทีต่ัง้คา่ [หมนุภาพอตัโนมตั]ิ ไปที ่[ปิด] จะไมห่มนุอตัโนมตัแิม ้
คณุตัง้คา่เป็น [เปิด] ในภายหลงั

การแสดงหนว่ยในระบบเมตรกิ/ไมใ่ชเ่มตรกิ

เปลีย่นหน่วยการวดัทีแ่สดงในแถบการซมู (= 26) ตวัแสดงระยะโฟกสั MF 
(= 56) และจดุอืน่ๆ จาก ม./ซม. เป็น ฟตุ/นิว้ ตามตอ้งการ

 ● ตัง้คา่ [หน่วยการวดั] เป็น [ft/in]
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 ● ฟังกช์ัน่ตอ่ไปนีจ้ะไมก่ลบัสูก่ารตัง้คา่มาตรฐาน
 - เมนูการตัง้คา่ [ ] (= 23) > [วนัที/่เวลา/โซน] (= 16), [ภาษา ] 
(= 104) และ [ระบบวดิโีอ] (= 108)

 - ขอ้มลูทีไ่มใ่ช ่[ฟังกช์นั Bluetooth] ทีบ่นัทกึไวใ้น [ตัง้คา่การสือ่สารไร ้
สาย] (= 83)

การคนืคา่มาตรฐานการต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย

 ● ใน [รเีซตกลอ้ง] ใหเ้ลอืก [ตัง้คา่การสือ่สาร
ไรส้าย]

 ● เมือ่คณุเลอืก [ตกลง] การตัง้คา่ของการสือ่สาร
ไรส้ายกลอ้งจะคนืคา่เป็นคา่มาตรฐาน

การซอ่นคณุสมบตัคิ�าแนะน�า

โดยปกตแิลว้คณุสมบตัคิ�าแนะน�าจะแสดงเมือ่คณุเลอืกใชง้านฟังกช์นัควบคมุทนัใจ
ควบคมุทนัใจ (= 23) หรอื MENU (= 23) คณุสามารถปิดการใชง้านนีไ้ดต้าม
ตอ้งการ

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [แนะน�าคณุสมบตั]ิ > 
[ไมใ่ชง้าน]

 ● คณุสามารถเปลีย่นแปลงวธิกีารแสดงเมนูไดใ้น เมนู [ ] (= 23) > 
[แสดงเมนู]

เปลีย่นคา่ความละเอยีดสญัญาณออก HDMI

เมือ่คณุปรับเปลีย่นคา่ความละเอยีดตา่งๆ ของภาพเคลือ่นไหวอาจจะใชเ้วลากอ่นที่
จะแสดงบนโทรทศันผ์า่น HDMI คณุสามารถแกปั้ญหาความชา้กอ่นการแสดงภาพ
โดยการเปลีย่นภาพเคลือ่นไหว 4K เป็น Full HD และตัง้คา่ความละเอยีดเป็น Full 
HD

 ● ตัง้คา่ [ความละเอยีด HDMI] เป็น [1080p]

การปรบัการต ัง้คา่อืน่ๆ

การตัง้คา่ตอ่ไปนีย้งัสามารถปรับไดจ้ากเมนู [ ]

 ● [ระบบวดิโีอ] (= 108)

 ● [ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] (= 83)

 ● [ตัง้คา่ GPS] (= 87)

 ● กลบัหนา้จอ (= 22)

การคนืคา่มาตรฐานของกลอ้ง

คณุสามารถคนืการตัง้คา่ของกลอ้งกลบัไปยงัการตัง้คา่มาตรฐานได ้หากมกีาร
เปลีย่นแปลงคา่โดยไมต่ัง้ใจ

การคนืคา่มาตรฐานของกลอ้ง

 ● ใน [รเีซตกลอ้ง] เลอืก [การตัง้คา่พืน้ฐาน]

 ● เมือ่คณุเลอืก [ตกลง] กลอ้งจะคนืคา่เป็นคา่
มาตรฐาน
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แผนผงัระบบ

สายคลอ้งขอ้มอื
แบตเตอรีแ่พ็ค

NB-13L*1

แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ CB-2LH *1

สาย USB (ปลายทีเ่สยีบกบักลอ้ง: Micro-B)*2

เมมโมรีก่ารด์ ตวัอา่นการด์ คอมพวิเตอร์

TV/หนา้จอ

อปุกรณเ์สรมิทีใ่หม้าพรอ้มกลอ้ง

พลงังาน

สายสญัญาณ HDMI
(ปลายทีเ่สยีบกบักลอ้ง: ประเภท D)*3

เครือ่งพมิพท์ีร่องรับระบบ PictBridge

*1 สามารถแยกซือ้ไดต้า่งหาก
*2 สามารถใชอ้ปุกรณเ์สรมิของแทข้องแคนนอนไดเ้ชน่กนั (สายเชือ่มตอ่ รุน่ IFC-600PCU)
*3 ใชส้ายเชือ่มตอ่ทีม่จี�าหน่ายทัว่ไปแบบยาวไมเ่กนิ 2.5 ม. (8.2 ฟตุ)

อปุกรณเ์สรมิ
เพลดิเพลนิกบัการใชก้ลอ้งในหลากหลายรปูแบบยิง่ขึน้ ดว้ยชดุอปุกรณเ์สรมิจาก
แคนนอน และอปุกรณเ์สรมิแยกจ�าหน่ายอืน่ๆ ทีร่องรับการใชง้าน

ชดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า
แบบคอมแพค รุน่ 

CA-DC30
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อปุกรณเ์สรมิ
อปุกรณเ์สรมิของกลอ้งตอ่ไปนีเ้ป็นอปุกรณแ์ยกจ�าหน่าย โปรดทราบวา่อปุกรณเ์สรมิ
บางรายการไมม่จี�าหน่ายในบางประเทศ หรอือาจไมม่จี�าหน่ายอกีตอ่ไป

อปุกรณท์ีใ่หพ้ลงังาน

แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ NB-13L

 ● แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์ซ�้าได ้

แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ CB-2LH

 ● แทน่ชารจ์ส�าหรับแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ NB-13L

 ● แทน่ชารจ์แบตเตอรีส่ามารถใชไ้ดใ้นพืน้ทีท่ีม่กีระแสไฟฟ้า AC 100 – 240 V 
(50/60 Hz)

 ● ส�าหรับเตา้รับทีม่รีปูแบบตา่งกนั ใหใ้ชต้วัตอ่ปลั๊กทีส่ามารถหาซือ้ได ้หา้ม
ใชอ้ปุกรณต์วัแปลงไฟฟ้าทีอ่อกแบบเพือ่ใชส้�าหรับการเดนิทาง เพราะอาจ
ท�าใหแ้บตเตอรีแ่พ็คเสยีหายได ้

 ● หากคณุใชแ้บตเตอรีแ่พ็คทีไ่มใ่ชข่องแทข้องแคนนอน ขอ้ความ [การสือ่สาร 
กบัแบตเตอรีข่ดัขอ้ง] จะแสดงขึน้ และตอ้งมกีารตอบสนองจากผูใ้ช ้ 
โปรดทราบวา่แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายอนัเป็นผล
มาจากอบุตัเิหต ุเชน่ การท�างานผดิพลาดหรอืไฟไหม ้ซึง่เกดิขึน้เนือ่งจาก
ใชง้านแบตเตอรีแ่พ็คทีไ่มใ่ชข่องแทข้องแคนนอน

 ● แบตเตอรีแ่พ็คประกอบดว้ยฝาครอบทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถรูส้ถานะการชารจ์
ไดท้นัท ีตดิฝาครอบเพือ่ให ้  สามารถมองเห็นไดบ้นแบตเตอรีท่ีช่ารจ์
แลว้ และตดิฝาครอบจะไมเ่เสดง  บนแบตเตอรีท่ีย่งัไมไ่ดช้ารจ์

แนะน�าใหใ้ชอ้ปุกรณเ์สรมิของแทข้องแคนนอน

ผลติภณัฑน์ีถ้กูออกแบบเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพการท�างานทีด่เียีย่ม เมือ่ใชคู้ก่บั
อปุกรณเ์สรมิแทข้องแคนนอน
แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากอบุตัเิหต ุเชน่ ไฟไหม ้ 
เป็นตน้ หรอืเกดิจากการท�างานทีผ่ดิปกตอินัเนือ่งมาจากการใชก้ลอ้งคูก่บัอปุกรณ์
เสรมิทีไ่มใ่ชข่องแทจ้ากแคนนอน (เชน่ การร่ัวซมึ และ/หรอื การระเบดิของ
แบตเตอรีแ่พ็ค) โปรดทราบวา่การสง่ซอ่มใดๆ ของผลติภณัฑแ์คนนอนของคณุอนั
เนือ่งมาจากการท�างานผดิปกต ิจะไมอ่ยูภ่ายใตก้ารรับประกนั และจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย
ในการซอ่ม
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การใชอ้ปุกรณเ์สรมิ

การเลน่ภาพบนหนา้จอโทรทศัน์

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถดภูาพทีถ่า่ยบนหนา้จอโทรทศันไ์ดด้ว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบั
โทรทศันร์ะบบ HDTV โดยใชส้ายสญัญาณ HDMI ทีม่จี�าหน่ายทัว่ไป (แบบยาวไม่
เกนิ 2.5 ม. / 8.2 ฟตุ มขีัว้ประเภท D บนปลายทีเ่สยีบกบักลอ้ง)
ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่หรอืวธิกีารเปลีย่นชอ่งรับสญัญาณ โปรดดู
คูม่อืการใชง้านโทรทศันป์ระกอบ

 ● ขอ้มลูบางอยา่งอาจไมแ่สดงขึน้เมือ่ดภูาพบนหนา้จอโทรทศัน ์(= 120)

1 ปิดการท�างานของกลอ้งและโทรทศันใ์ห้
เรยีบรอ้ย

2 เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัโทรทศัน์

 ● บนตวัเครือ่งโทรทศัน ์ใหค้ณุเสยีบสายเชือ่ม
ตอ่เขา้กบัชอ่งตอ่รับสญัญาณ HDMI จนสดุ ดงั
ภาพตวัอยา่งนี้

 ● บนตวักลอ้ง ใหค้ณุเปิดฝาครอบชอ่งเชือ่มตอ่
อปุกรณ ์และเสยีบปลั๊กสายสญัญาณจนสดุเขา้
กบัชอ่งตอ่บนตวักลอ้ง

ชุดอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพค รุน่ 
CA-DC30

 ● ใสแ่บตเตอรีแ่พ็คทีใ่หม้า ลงในกลอ้งเพือ่ชารจ์ 
จ�าเป็นตอ้งใชส้ายเชือ่มตอ่ รุน่ IFC-600PCU 
(แยกจ�าหน่าย) เพือ่เชือ่มตอ่อะแดปเตอรเ์ขา้
กบักลอ้ง

อปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ

สายเชือ่มตอ่ รุน่ IFC-600PCU

 ● ส�าหรับเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรห์รอื
เครือ่งพมิพ์

เครือ่งพมิพ์

เครือ่งพมิพท์ีร่องรบัระบบ PictBridge ของ
แคนนอน

 ● คณุสามารถพมิพภ์าพไดแ้มไ้มไ่ดใ้ช ้
คอมพวิเตอร ์โดยเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบั
เครือ่งพมิพโ์ดยตรง
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การใสแ่ละการชารจ์แบตเตอรีแ่พ็ค
ชารจ์แบตเตอรีแ่พ็คโดยใชแ้ทน่ชารจ์แบตเตอรีท่ีจั่ดให ้กบัอปุกรณเ์สรมิอะแดปเตอร์
ไฟฟ้าแบบคอมแพค รุน่ CA-DC30 และสายเชือ่มตอ่ รุน่ IFC-600PCU

1 ใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค

 ● ท�าตามขัน้ตอนที ่1 ใน “การใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค
และเมมโมรีก่ารด์ของคณุ” (= 15) เพือ่เปิด
ฝา

 ● ใสแ่บตเตอรร์ีแ่พ็คตามค�าอธบิายในขัน้ตอนที ่
2 ของ “การใสแ่บตเตอรีแ่พ็คและเมมโมรีก่ารด์
ของคณุ” (= 15)

 ● ท�าตามขัน้ตอนที ่4 ใน “การใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค
และเมมโมรีก่ารด์” (= 16) เพือ่ปิดฝา

2 เชือ่มตอ่อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบ
คอมแพคเขา้กบักลอ้ง

 ● ปิดกลอ้ง จากนัน้เปิดฝาครอบชอ่งตอ่สาย
อปุกรณ ์(1) ถอืปลายดา้นทีเ่ล็กกวา่ของสาย
เชือ่มตอ่ (แยกจ�าหน่าย) ในทศิทางทีแ่สดงใน
ภาพ และเสยีบเขา้ไปในชอ่งเชือ่มตอ่ของตวั
กลอ้งจนสดุ (2)

 ● เสยีบปลั๊กของสายเชือ่มตอ่ดา้นทีใ่หญก่วา่เขา้
กบัอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพค

(1)

(2)

3 เปิดโทรทศันแ์ละเปลีย่นไปทีช่อ่งรบั
สญัญาณภายนอก

 ● สลบัจากชอ่งรับสญัญาณโทรทศันไ์ปทีช่อ่ง
รับสญัญาณภายนอกทีค่ณุตอ่สายเชือ่มตอ่
สญัญาณเขา้ไป ในขัน้ตอนที ่2

4 เปิดกลอ้ง

 ● กดปุ่ ม  เพือ่เปิดกลอ้ง

 ● ภาพจากกลอ้งจะแสดงบนโทรทศัน ์(ไมม่กีาร
แสดงผลใดๆ บนหนา้จอกลอ้ง)

 ● เมือ่เสร็จสิน้การแสดงภาพ ใหปิ้ดกลอ้งและ
โทรทศันก์อ่นทีจ่ะดงึปลั๊กออก

 ● ระหวา่งการสง่สญัญาณแบบ HDMI แสดงภาพถดัไปอาจใชเ้วลาเล็ก
นอ้ย หากคณุสลบัระหวา่งภาพ 4K และภาพเคลือ่นไหว HD หรอืภาพ
เคลือ่นไหวทีม่คีวามตา่งของอตัราเฟรม

 ● เมือ่กลอ้งและโทรทศันเ์ชือ่มตอ่กนั คณุยงัสามารถถา่ยภาพไดใ้นขณะที่
ดภูาพทีเ่พิง่ถา่ยบนหนา้จอโทรทศัน ์ในการถา่ยภาพ ใหท้�าตามขัน้ตอน
เดยีวกนักบัเมือ่ใชห้นา้จอกลอ้ง
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 ● หากหลอดไฟชารจ์ USB ไมส่วา่งขึน้ ใหเ้ชือ่มตอ่สายเชือ่มตอ่อกีครัง้
 ● แบตเตอรีแ่พ็คทีช่ารจ์ไวจ้ะคอ่ยๆ หมดลงถงึแมไ้มไ่ดใ้ชก้ต็าม ใหช้ารจ์

แบตเตอรีแ่พ็คใน (หรอืทนัทกีอ่น) วนัทีจ่ะใช ้
 ● แทน่ชารจ์สามารถใชไ้ดใ้นพืน้ทีท่ีม่กีระแสไฟฟ้า AC 100 – 240 V 

(50/60 Hz) ส�าหรับเตา้รับทีม่รีปูแบบตา่งกนั ใหใ้ชต้วัตอ่ปลั๊กทีส่ามารถหา
ซือ้ได ้หา้มใชอ้ปุกรณต์วัแปลงไฟฟ้าทีอ่อกแบบเพือ่ใชส้�าหรับการเดนิทาง 
เพราะอาจท�าใหแ้บตเตอรีแ่พ็คเสยีหายได ้

3 ชารจ์แบตเตอรีแ่พ็ค

 ● เสยีบปลั๊กอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพคเขา้
กบัเตา้รับตามทีแ่สดงในภาพ

 ● หากอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพคของคณุ
มสีายไฟ เสยีบสายไฟเขา้กบัอะแดปเตอร ์จาก
นัน้เสยีบปลายอกีดา้นหนึง่เขา้กบัเตา้รับจนสดุ

 ● การชารจ์เริม่และหลอดไฟชารจ์ USB จะสวา่ง
ขึน้

 ● หลอดไฟจะดบัลง เมือ่เสร็จสิน้การชารจ์

 ● ถอดอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพคออกจาก
เตา้รับและถอดสายเชือ่มตอ่ออกจากตวักลอ้ง

 ● ในการปกป้องและรักษาแบตเตอรีแ่พ็คใหอ้ยูใ่นสภาพด ีอยา่ชารจ์
แบตเตอรีท่ ิง้ไวน้านเกนิ 24 ชัว่โมง

 ● เมือ่ชารจ์แบตเตอรีแ่พ็คกอ้นอืน่ กอ่นทีจ่ะเปลีย่นแบตเตอรีแ่พ็คเพือ่ท�าการ
ชารจ์ ใหถ้อดสายเชือ่มตอ่ออกจากกลอ้งเสมอ
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การใชซ้อฟตแ์วร ์
เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากซอฟตแ์วรต์อ่ไปนี ้ใหด้าวนโ์หลดซอฟตแ์วรจ์ากเว็บไซตข์อง
แคนนอนและตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรข์องคณุ

 ● Image Transfer Utility 2
 - สง่ภาพไปยงัคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิ(= 91)

 ● Map Utility
 - ใชแ้ผนทีเ่พือ่ดขูอ้มลู GPS ทีไ่ดม้กีารเพิม่ลงในภาพ

 ● ในการดแูละแกไ้ขภาพบนคอมพวิเตอร ์ใหใ้ชซ้อฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้กอ่นหนา้นี้
หรอืซอฟตแ์วรท์ัว่ไปทีร่องรับภาพถา่ยทีถ่า่ยดว้ยกลอ้ง

 ● ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่ลา่สดุจากเว็บไซตข์องแคนนอน

การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่ชารจ์แบตเตอรี่

คณุยงัสามารถชารจ์แบตเตอรีแ่พ็คโดยการเสยีบปลายดา้นทีใ่หญก่วา่ของสายเชือ่ม
ตอ่เขา้กบัชอ่งเชือ่มตอ่ USB ของคอมพวิเตอรใ์นขัน้ตอนที ่2 ของ “การใสแ่ละการ
ชารจ์แบตเตอรีแ่พ็ค” (= 109) ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่สาย USB 
บนเครือ่งคอมพวิเตอร ์โปรดดคููม่อืการใชง้านคอมพวิเตอร ์เราขอแนะน�าใหใ้ชส้าย
เชือ่มตอ่ รุน่ IFC-600PCU (แยกจ�าหน่าย)

 ● ปิดกลอ้ง จากนัน้เปิดฝาครอบชอ่งตอ่สาย
อปุกรณ ์เสยีบปลั๊กทีเ่ล็กกวา่ของสายเชือ่มตอ่
เขา้ไปในชอ่งเชือ่มตอ่ของตวักลอ้งในทศิทาง
ทีแ่สดงในภาพจนสดุ

 ● เชือ่มตอ่ปลั๊กทีห่วัปลั๊กใหญก่วา่เขา้กบั
คอมพวิเตอร ์ส�าหรับรายละเอยีดในการเชือ่ม
ตอ่บนคอมพวิเตอร ์โปรดดคููม่อืการใชง้าน
คอมพวิเตอร์

 ● การชารจ์เริม่ตน้ขึน้ในขณะนี ้และไฟสญัญาณที่
อยูด่า้นหลงัตวักลอ้งกะพรบิเป็นสสีม้

 ● อยา่งไรกต็าม การชารจ์อาจใชเ้วลานานขึน้
หากคณุสง่ภาพจากกลอ้งไปยงัคอมพวิเตอร ์
ตามทีอ่ธบิายไวใ้น “การบนัทกึภาพลงใน
คอมพวิเตอร”์ (= 112)

 ● หลอดไฟจะดบัลง เมือ่เสร็จสิน้การชารจ์

 ● การชารจ์อาจใชเ้วลานานขึน้หากคณุสง่ภาพจากกลอ้งไปยงัคอมพวิเตอร ์
ตามทีอ่ธบิายไวใ้น “การบนัทกึภาพลงในคอมพวิเตอร”์ (= 112)

 ● หลงัจากทีค่ณุเริม่ตน้การชารจ์ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ หากคณุกดปุ่ มเพือ่
ปิดกลอ้ง การชารจ์จะหยดุและไฟสญัญาณจะดบัลง

 ● ในคอมพวิเตอรบ์างเครือ่ง การชารจ์แบตเตอรร์ีอ่าจตอ้งมเีมมโมรีก่ารด์อยู่
ในกลอ้ง ใสเ่มมโมรีก่ารด์ลงในกลอ้ง (= 15) กอ่นทีจ่ะตอ่สายเชือ่มตอ่ไป
ยงัชอ่งเสยีบ USB ของคอมพวิเตอร์
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การพมิพภ์าพ
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถสัง่พมิพภ์าพไดง้า่ยๆ โดยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งพมิพ ์บนตวั
กลอ้ง คณุสามารถระบภุาพเพือ่ตัง้คา่การพมิพแ์บบหลายๆ ภาพ หรอืเตรยีมค�าสัง่
พมิพส์�าหรับน�าภาพไปลา้งทีร่า้นรับอดัภาพ และเตรยีมหรอืพมิพภ์าพส�าหรับการจัด
ท�าสมดุภาพ
โดยเราไดใ้ชเ้ครือ่งพมิพภ์าพของแคนนอนในซรีีส่ ์SELPHY CP ประกอบการอธบิาย
ในคูม่อืนี ้หนา้จอทีแ่สดงและฟังกช์ัน่ทีส่ามารถใชง้านไดอ้าจแตกตา่งกนัไปตาม
เครือ่งพมิพ ์ดงันัน้โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิจากคูม่อืการใชง้านเครือ่งพมิพนั์น้ๆ

การพมิพภ์าพอยา่งงา่ย

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

พมิพภ์าพของคณุโดยเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งพมิพท์ีร่องรับระบบ PictBridge 
ดว้ยสาย USB (แยกจ�าหน่าย; ปลายทีเ่สยีบกบักลอ้ง: Micro-B)

1 ปิดการท�างานของกลอ้งและเครือ่งพมิพ์
ใหเ้รยีบรอ้ย

2 เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งพมิพ์

 ● เปิดฝาครอบชอ่งเชือ่มตอ่อปุกรณ ์และเสยีบ
ปลั๊กทีม่ขีนาดเล็กเขา้ไปในชอ่งตอ่บนตวักลอ้ง
จนสดุตามทศิทางทีแ่สดง

 ● เชือ่มตอ่ปลั๊กทีห่วัปลั๊กใหญก่วา่เขา้กบั
เครือ่งพมิพ ์ส�าหรับรายละเอยีดการเชือ่มตอ่
อืน่ๆ โปรดดคููม่อืการใชง้านเครือ่งพมิพ์

3 เปิดเครือ่งพมิพ์

การบนัทกึภาพลงในคอมพวิเตอร์
การใชส้ายเชือ่มตอ่ รุน่ IFC-600PCU หรอืสาย USB (แยกจ�าหน่ายทัง้คู;่ ปลายที่
เสยีบกบักลอ้ง: Micro-B) คณุสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรแ์ละบนัทกึ
ภาพถา่ยลงในคอมพวิเตอรไ์ด ้

1 เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์

 ● ปิดกลอ้ง จากนัน้เปิดฝาครอบชอ่งตอ่สาย
อปุกรณ ์(1) และเสยีบปลายของสาย USB 
ดา้นทีเ่ล็กกวา่เขา้ไปในชอ่งเชือ่มตอ่ของตวั
กลอ้งในทศิทางทีแ่สดงในภาพจนสดุ (2)

 ● เชือ่มตอ่ปลั๊กทีห่วัปลั๊กใหญก่วา่เขา้กบั
คอมพวิเตอร ์ส�าหรับรายละเอยีดในการเชือ่ม
ตอ่บนคอมพวิเตอร ์โปรดดคููม่อืการใชง้าน
คอมพวิเตอร์

 ● กลอ้งจะเปิดการท�างานโดยอตัโนมตัเิมือ่เชือ่ม
ตอ่กบัคอมพวิเตอร์

2 บนัทกึภาพลงในคอมพวิเตอร์

 ● หากตอ้งการเปิดภาพ ใหใ้ชซ้อฟตแ์วรท์ีต่ดิ
ตัง้กอ่นหนา้นีห้รอืซอฟตแ์วรท์ัว่ไปทีร่องรับ
ภาพถา่ยทีถ่า่ยดว้ยกลอ้ง

(1)

(2)
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การเพิม่ภาพลงในรายการส ัง่พมิพ ์(DPOF)

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

ตัง้คา่การพมิพแ์บบหลายภาพ (ไดส้งูสดุ 400 ภาพ) หรอืสัง่พมิพจ์ากรา้นทีใ่หบ้รกิาร 
โดยเลอืกภาพจากเมมโมรีก่ารด์และจ�านวนส�าเนา (ไดส้งูสดุ 998 ภาพ) ขอ้มลูการ
พมิพท์ีค่ณุเตรยีมดว้ยวธิกีารนีจ้ะมคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานค�าสัง่พมิพ ์DPOF 
(Digital Print Order Format)

 ● ภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถเลอืกได ้

การก�าหนดการต ัง้คา่การพมิพ์

ก�าหนดรปูแบบการพมิพ ์วา่ตอ้งการเพิม่วนัทีห่รอืเลขทีภ่าพหรอืไม ่และการตัง้คา่
อืน่ตามขัน้ตอนดา้นลา่ง ซึง่การตัง้คา่เหลา่นีจ้ะใชก้บัภาพทัง้หมดทีอ่ยูใ่นรายการสัง่
พมิพ์

1 เลอืก [ส ัง่พมิพ]์

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [สัง่พมิพ]์

4 เลอืกภาพ

5 เขา้สูห่นา้จอการพมิพ์

 ● กดปุ่ ม  เพือ่เลอืก [พมิพภ์าพ] จากนัน้กด
ปุ่ ม  อกีครัง้

6 พมิพภ์าพ

 ● เลอืก [พมิพ]์

 ● การพมิพภ์าพเริม่ตน้ขึน้

 ● ในการพมิพภ์าพอืน่ๆ หลงัจากการพมิพเ์สร็จ
สมบรูณใ์หท้�าตามขัน้ตอนที ่4 ซ�้า

 ● เมือ่คณุพมิพเ์สร็จ ใหปิ้ดกลอ้งและเครือ่งพมิพ ์
และถอดสายเชือ่มตอ่ออก

การก�าหนดการต ัง้คา่การพมิพ์

 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

1 เขา้สูห่นา้จอการพมิพ์

 ● ท�าตามขัน้ตอนที ่1 – 5 ใน “การพมิพภ์าพ
อยา่งงา่ย” (= 112) เพือ่เขา้สูห่นา้จอนี้

2 ปรบัการต ัง้คา่

 ● เลอืกรายการ จากนัน้เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ
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การพมิพภ์าพทีเ่พิม่ลงในรายการส ัง่พมิพ ์(DPOF)
 ภาพนิง่   ภาพเคลือ่นไหว

 ● หนา้จอการเลน่ภาพจะแสดงขึน้ เมือ่คณุเชือ่ม
ตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งพมิพท์ีร่องรับระบบ 
PictBridge 
เพือ่เขา้สูห่นา้จอนี ้ใหก้ดปุ่ ม  และเลอืก [สัง่
พมิพ]์ บนหนา้จอทีแ่สดง

 ● เลอืก [พมิพ]์ จากนัน้เลอืก [OK] บนหนา้จอ
ถดัไปเพือ่พมิพร์ปูภาพ

 ● งานสัง่พมิพ ์DPOF ทีถ่กูหยดุพมิพไ์วช้ัว่คราว
จะเริม่พมิพต์อ่จากภาพถดัไปทนัที

2 เลอืก [ต ัง้คา่]

 ● เลอืกรายการเพือ่ก�าหนดคา่ จากนัน้เลอืกตวั
เลอืกทีต่อ้งการ

 ● กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสูห่นา้จอการพมิพ์

 ● ในบางกรณี การตัง้คา่ DPOF บางอยา่งอาจไมส่ามารถใชใ้นการพมิพไ์ด ้
โดยเครือ่งพมิพ ์หรอืรา้นทีใ่หบ้รกิารลา้งอดัภาพ

 ● อยา่ใชก้ลอ้งนีเ้พือ่ก�าหนดการตัง้คา่การพมิพภ์าพดว้ยการตัง้คา่ DPOF ให ้
ตัง้คา่บนกลอ้งตวัอืน่ การเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพโ์ดยใชก้ลอ้งเครือ่งนี ้
อาจเป็นการบนัทกึทบัการตัง้คา่เดมิทัง้หมด

 ● การตัง้คา่ [วนัที]่ เป็น [ใส]่ อาจท�าใหเ้ครือ่งพมิพบ์างเครือ่งพมิพว์นัทีล่ง
บนภาพซ�้าสองครัง้

ระบภุาพทีจ่ะพมิพ์

1 เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ์

 ● ท�าตามขัน้ตอนที ่1 ใน “การก�าหนดการตัง้
คา่การพมิพ”์ (= 113) เพือ่เขา้สูห่นา้จอทาง
ดา้นซา้ย

 ● เลอืก [เลอืกภาพ] หรอื [หลายภาพ] จากนัน้
กดปุ่ ม 

 ● ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงขึน้เพือ่เพิม่ภาพ
ส�าหรับการพมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม 
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การเพิม่ภาพหลายภาพในคราวเดยีว

 ● ขัน้ตอนที ่2 ใน “การเพิม่ภาพทลีะภาพ” 
(= 115) เลอืก [หลายภาพ] เพือ่เขา้สูห่นา้จอ
ทางดา้นซา้ย

 ● เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม 

 ● ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงขึน้เพือ่เพิม่ภาพ

 ● อยา่ใชก้ลอ้งนีเ้พือ่ก�าหนดการตัง้คา่การพมิพภ์าพดว้ยการตัง้คา่ DPOF ให ้
ตัง้คา่บนกลอ้งตวัอืน่ การเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพโ์ดยใชก้ลอ้งเครือ่งนี ้
อาจเป็นการบนัทกึทบัการตัง้คา่เดมิทัง้หมด

 ● ภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถเลอืกได ้

การเพิม่ภาพไปยงัสมดุภาพ

คณุสามารถสรา้งโฟโตบุ้ค๊โดยเลอืกภาพจากเมมโมรีก่ารด์สงูสดุ 998 ภาพ

การเพิม่ภาพทลีะภาพ

1 เลอืก [ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊]

 ● เลอืกเมนู [ ] (= 23) > [ตัง้คา่โฟโตบุ้ค๊]

2 เลอืก [เลอืกภาพ]

3 เลอืกภาพ

 ● เลอืกภาพและกดปุ่ ม 

 ● [ ] จะแสดงขึน้มา

 ● หากตอ้งการลบภาพออกจากสมดุภาพ ใหก้ด
ปุ่ ม  อกีครัง้ และ [ ] จะหายไป

 ● ท�าตามขัน้ตอนนีซ้�้าเพือ่เลอืกภาพอืน่ๆ

 ● เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม  เพือ่
กลบัสูห่นา้จอเมนู
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การแกไ้ขปญัหา
หากคณุประสบปัญหาในการใชง้านกลอ้ง โปรดตรวจสอบรายการตอ่ไปนี ้หากยงัคง
มปัีญหาอยู ่โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้

พลงังาน

ไมม่สี ิง่ใดเกดิขึน้เมือ่กดปุ่ มเปิด/ปิดกลอ้ง
 ● หากขัว้แบตเตอรีส่กปรก ประสทิธภิาพการท�างานของแบตเตอรีจ่ะลดลง ใหท้�าความสะอาด

ขัว้แบตเตอรีด่ว้ยไมพั้นส�าล ีถอดและใสแ่บตเตอรีแ่พ็คใหมอ่กีครัง้

แบตเตอรีแ่พ็คพลงังานหมดอยา่งรวดเร็ว
 ● ประสทิธภิาพของแบตเตอรีจ่ะลดลงเมือ่อยูใ่นทีท่ีม่อีณุหภมูติ�า่ ควรท�าใหแ้บตเตอรีแ่พ็คอุน่ 

ขึน้เล็กนอ้ย เชน่ การเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นกระเป๋า และระวงัอยา่ใหข้ัว้แบตเตอรีส่มัผัสกบัวตัถุ
ทีเ่ป็นโลหะ

 ● หากขัว้แบตเตอรีส่กปรก ประสทิธภิาพการท�างานของแบตเตอรีจ่ะลดลง ใหท้�าความสะอาด
ขัว้แบตเตอรีด่ว้ยไมพั้นส�าล ีถอดและใสแ่บตเตอรีแ่พ็คใหมอ่กีครัง้

 ● หากวธินีีไ้มส่ามารถชว่ยไดแ้ละแบตเตอรีแ่พ็คยงัคงหมดพลงังานอยา่งรวดเร็วหลงัจากการ
ชารจ์ แสดงวา่แบตเตอรีอ่าจหมดอายกุารใชง้านแลว้ ใหซ้ือ้แบตเตอรีแ่พ็คใหม่

แบตเตอรีแ่พ็คบวม
 ● อาการบวมของแบตเตอรีเ่ป็นเรือ่งปกตแิละไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายใดๆ แตห่ากแบตเตอรีบ่วม

จนไมส่ามารถใสล่งในกลอ้งได ้โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้

การถา่ยภาพ

กลอ้งไมส่ามารถถา่ยภาพ
 ● ในโหมดเลน่ภาพ (= 67) ใหค้ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (= 21)

การแสดงภาพบนหนา้จอผดิปกตขิณะถา่ยภาพ
 ● โปรดทราบวา่ปัญหาการแสดงภาพตอ่ไปนี ้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ภาพนิง่แตจ่ะมผีลตอ่การ

บนัทกึภาพเคลือ่นไหว
 - หนา้จออาจมแีสงวบูวาบหรอืปรากฏเสน้แนวนอนบนหนา้จอภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนต์

หรอืแสงไฟ LED

ภาคผนวก
ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนส์�าหรับการใชง้านกลอ้ง
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ไมส่ามารถเชือ่มตอ่ไปยงั Access Point
 ● แน่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ชอ่งสญัญาณ Access Point ทีก่ลอ้งสามารถรองรับ (= 123) แนะน�าให ้

ระบชุอ่งสญัญาณทีร่องรับดว้ยตวัเองแทนการก�าหนดแบบอตัโนมตัิ

การสง่ภาพใชเ้วลานาน/การเชือ่มตอ่แบบไรส้ายขดัขอ้ง
 ● อยา่ใชก้ลอ้งใกลก้บัแหลง่ทีม่กีารรบกวนสญัญาณ Wi-Fi เชน่ เตาไมโครเวฟ หรอือปุกรณอ์ืน่

ทีท่�างานอยูใ่นยา่นความถี ่2.4 GHz
 ● วางกลอ้งไวใ้กลก้บัอปุกรณท์ีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่ (เชน่ Access Point) และตรวจดใูหแ้น่ใจ

วา่ไมม่วีตัถอุืน่อยูร่ะหวา่งอปุกรณ์

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวหรอืเลน่ภาพหยดุกะทนัหนั
 ● ส�าหรับ [ ] หรอื [ ] ใหใ้ชเ้มมโมรีก่ารด์ UHS-I ขัน้ 3

ภาพถา่ยไมอ่ยูใ่นโฟกสั
 ● ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดฟังกช์ัน่ทีไ่มจ่�าเป็นตอ้งใช ้เชน่ การถา่ยภาพมาโคร
 ● ถา่ยภาพโดยใชก้ารล็อคจดุโฟกสั หรอืล็อคโฟกสั (= 59, = 60)

ไมม่จีดุโฟกสัอตัโนมตัแิสดงขึน้ และกลอ้งไมท่�าการโฟกสัเมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่

 ● เพือ่ใหจ้ดุโฟกสัอตัโนมตัแิสดง และกลอ้งโฟกสัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง พยายามจัดองคป์ระกอบ
ภาพในบรเิวณทีเ่ห็นวตัถเุดน่ชดัตรงกลางภาพ กอ่นทีจ่ะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (หรอืกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ซ�้าๆ)

วตัถใุนภาพทีถ่า่ยดมูดืเกนิไป
 ● ปรับความสวา่งโดยใชก้ารชดเชยคา่แสง (= 52)
 ● ใชก้ารล็อคคา่แสงหรอืการวดัแสงเฉพาะจดุ (= 52, = 52)

วตัถดุสูวา่งเกนิไป และแสงในภาพสวา่งจา้
 ● ปรับความสวา่งโดยใชก้ารชดเชยคา่แสง (= 52)
 ● ใชก้ารล็อคคา่แสงหรอืการวดัแสงเฉพาะจดุ (= 52, = 52)
 ● ลดความสวา่งของแสงทีส่อ่งไปยงัวตัถุ

ภาพยงัคงมดืแมจ้ะใชแ้ฟลช (= 29)
 ● ปรับความสวา่งโดยใชก้ารชดเชยระดบัแสงแฟลชหรอืเปลีย่นแปลงระดบัก�าลงัแสงแฟลช 

(= 62, = 66)
 ● เพิม่ความไวแสง ISO (= 53)

วตัถใุนภาพทีถ่า่ยโดยใชแ้ฟลชดสูวา่งเกนิไป และแสงในภาพสวา่งจา้
 ● ปรับความสวา่งโดยใชก้ารชดเชยระดบัแสงแฟลชหรอืเปลีย่นแปลงระดบัก�าลงัแสงแฟลช 

(= 62, = 66)

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ภาพวตัถดุผูดิเพีย้น
 ● วตัถทุีผ่า่นเขา้มาหนา้กลอ้งอยา่งรวดเร็วอาจดผูดิเพีย้นได ้

Wi-Fi

ไมส่ามารถเขา้สูเ่มนู Wi-Fi ไดโ้ดยการกดปุ่ ม 
 ● ไมส่ามารถเขา้สูเ่มนู Wi-Fi ไดใ้นขณะทีเ่ชือ่มตอ่กลอ้งไปยงัเครือ่งพมิพห์รอืคอมพวิเตอร์

ผา่นสายเชือ่มตอ่ ใหถ้อดสายเชือ่มตอ่ออก
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Wi-Fi

บนเครอืขา่ยทีถ่กูเลอืกมอีปุกรณท์ีม่ ีIP address เดยีวกนัอยู่
 ● ตัง้คา่ IP address ใหมเ่พือ่ไมใ่หข้ดัแยง้กบัแอดเดรสอืน่

ถกูตดัการเชือ่มตอ่/ไมส่ามารถสง่ภาพได ้
 ● คณุอาจอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่กีารขดัขวางสญัญาณ Wi-Fi
 ● หลกีเลีย่งการใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi ของกลอ้งในบรเิวณทีม่เีตาไมโครเวฟ และอปุกรณอ์ืน่ที่

ท�างานในยา่นความถี ่2.4 GHz
 ● วางกลอ้งไวใ้กลก้บัอปุกรณท์ีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่ (เชน่ Access Point) และตรวจดใูหแ้น่ใจ

วา่ไมม่วีตัถอุืน่อยูร่ะหวา่งอปุกรณ์
 ● ตรวจสอบอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ

พืน้ทีว่า่งบนเซริฟ์เวอรไ์มเ่พยีงพอ
 ● ลบภาพทีไ่มต่อ้งการบนเซริฟ์เวอรแ์ละตรวจสอบพืน้ทีว่า่งกอ่นทีค่ณุจะลองถา่ยโอนขอ้มลู

อกีครัง้

ตรวจสอบการตัง้คา่เครอืขา่ย
 ● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรข์องคณุสามารถเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตไดด้ว้ยการตัง้คา่

เน็ตเวริค์ปัจจบุนั

ขอ้ผดิพลาดและค�าเตอืน
หากเกดิขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดขึน้ ใหท้�าตามค�าแนะน�าตอ่ไปนี้

รหสัขอ้ผดิพลาด

 ● ในกรณีทีก่ลอ้งเกดิปัญหา รหสัขอ้ผดิพลาด (ในรปูแบบ Errxx) และค�าแนะน�าการด�าเนนิการ
ตอบสนองจะแสดงขึน้

รหสั ขอ้ความและการด�าเนนิการตอบสนอง

02
ไมส่ามารถอา่นการด์ได ้ใส/่เปลีย่นการด์อกีครัง้หรอืฟอรแ์มต
การด์โดยใชก้ลอ้ง

→  ใสเ่มมโมรีก่ารด์อกีครัง้ ใชก้ารด์อืน่หรอืฟอรแ์มตการด์

04
ไมส่ามารถบนัทกึภาพได ้เนือ่งจากการด์เต็ม เปลีย่นการด์

→  ใชเ้มมโมรีก่ารด์อืน่ ลบภาพทีไ่มต่อ้งการหรอืฟอรแ์มต
การด์

10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 

80, 99

ขอ้ผดิพลาดป้องกนัไมใ่หถ้า่ยภาพ ใหปิ้ดแลว้เปิดกลอ้งใหม่
หรอืใสแ่บตเตอรีอ่กีครัง้

→  ใชปุ้่ มเปิด/ปิดกลอ้งหรอืใสแ่บตเตอรีแ่พ็คอกีครัง้

* หากยงัคงมปัีญหาอยู ่ใหจ้ดหมายเลขขอ้ผดิพลาด (Errxx) และตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ของ
แคนนอน
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

(19) ตัง้คา่รปูแบบ (= 55)

(20) ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ(= 53)

(21) สดัสว่นของภาพนิง่ (= 34)

(22) โหมดแฟลช (= 61), ล็อคแสงแฟลช 
(= 62)

(23) ชดเชยระดบัแสงแฟลช (= 62), 
โหมดแฟลช (= 66)

(24) ความไวแสง ISO (= 53)

(25) ความเร็วชตัเตอร ์(= 64, = 65)

(26) สถานะการเชือ่มตอ่ Bluetooth (= 85)

(27) คา่รรัูบแสง (= 65, = 65)

(28) ระดบัการวดัแสง (= 65)

(29) การเชือ่มตอ่สมารท์โฟนผา่น 
Bluetooth, สถานะการรับ GPS 
(= 87)

(30)  อตัโนมตั ิ(= 31)

(31) การเตอืนกลอ้งสัน่ (= 29)

(32) อจัฉรยิะ IS (= 30)

(33) โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ / ประเภท
วดิโีอสรปุ (= 28)

(34)  จ�านวนภาพ (= 49)

(35) แถบซมู (= 26)

(36)  เวลาทีต่อ้งการ (= 49)

(37)  ระยะเวลาเลน่ภาพ (= 49)

(38) แกไ้ขสมดลุแสงขาว (= 55)

(39) ภาพเคลือ่นไหวเอฟเฟกตร์เูข็ม 
(= 49)

(40) Video snapshot (= 50)

(41) บนัทกึวนัที ่(= 33)

(42) โหมด Eco (= 101)

(43) โหมด IS (= 63)

(44) ลดเสยีงลม (= 48)

(45) ลดระดบัเสยีง (= 48)

(46)  ความเร็วชตัเตอรต์�า่อตัโนมตั ิ
(= 48)

(47)  ปรับระดบัอตัโนมตั ิ(= 36)

(48) ระดบัการชดเชยแสง (= 52)

(49) ตวัแสดงระยะโฟกสั MF (= 56)

ระดบัแบตเตอรี่

ไอคอนหรอืขอ้ความบนหนา้จอตอ่ไปนีแ้สดงถงึระดบัพลงังานของแบตเตอรี่

หนา้จอแสดงผล รายละเอยีด

แบตเตอรีช่ารจ์เพยีงพอ

แบตเตอรีก่�าลงัลดลง แตเ่พยีงพอส�าหรับการใช ้

 (กะพรบิเป็นสแีดง)
แบตเตอรีใ่กลห้มดพลงังาน—เตรยีมชารจ์แบตเตอรี่
แพ็ค

แบตเตอรีห่มดพลงังาน—ชารจ์แบตเตอรีแ่พ็คทนัที

ขอ้มลูทีแ่สดงบนหนา้จอ

การถา่ยภาพ (แสดงขอ้มลูแบบละเอยีด)

(48)

(47)(46)(45)(44)

(43)(42)

(39)

(38)

(37)
(36)

(34)

(31)

(29)(28)(27)(26)(25)

(24)

(19)
(20)
(21)
(22) (23)

(1) (2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(12)(13) (15) (17)

(18)

(14)

(30)

(41)

(49)

(35)
(16)(11)(32)

(33)

(40)

(1) โหมดถา่ยภาพ, ไอคอนแสดงฉาก 
(= 29)

(2) วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ(= 57)

(3) การโฟกสัอตัโนมตั ิ(= 59)

(4) เสน้ตาราง (= 35)

(5) โหมดขบัเคลือ่น (= 33, = 34)

(6) โหมดวดัแสง (= 52)

(7) คณุภาพของภาพ (= 35)

(8) ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว (= 47)

(9) ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi

(10) ล็อคคา่แสง (= 52)

(11) ภาพทีส่ามารถบนัทกึได ้
ภาพถา่ยตอ่เนือ่งสงูสดุ

(12) เวลาทีเ่หลอื

(13) ระดบัแบตเตอรี ่(= 119)

(14) ก�าลงัขยายการซมู (= 30), เลนสถ์า่ย
ภาพระยะไกลดจิติอล (= 57)

(15) จดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(= 57)

(16) กรอบตามจดุโฟกสั (= 52)

(17) ระยะโฟกสั (= 56, = 56),  
ล็อคโฟกสั (= 60)

(18) สมดลุแสงขาว (= 54)
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การเลน่ภาพ (แสดงขอ้มลูแบบละเอยีด)

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

(11) (13) (14) (16)

(17) (18) (21) (24)

(25) (29)

(12)

(2) (3)

(28)

(19) (23)

(26) (27)

(1)

(10)

(20)

(15)

(22)

(1) เลน่ภาพเคลือ่นไหว (= 26, = 67), 
การเลน่วดิโีอสรปุ (= 28)

(2) จ�านวนภาพปัจจบุนั / จ�านวนภาพ
ทัง้หมด

(3) ระดบัแบตเตอรี ่(= 119)

(4) ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi

(5) สถานะการเชือ่มตอ่ Bluetooth 
(= 85)

(6) คะแนน (= 77)

(7) การป้องกนัภาพ (= 72)

(8) ฮสิโตแกรม (= 69)

(9) หมายเลขโฟลเดอร ์- หมายเลขไฟล ์
(= 103)

(10) วนัที/่เวลาทีถ่า่ยภาพ (= 16)

(11) โหมดถา่ยภาพ

(12) ความเร็วชตัเตอร ์(= 64, = 65)

(13) คา่รรัูบแสง (= 65, = 65)

(14) ระดบัการชดเชยแสง (= 52)

(15) ความสวา่ง (= 39)

(16) ความไวแสง ISO (= 53)

(17) สมดลุแสงขาว (= 54)

(18) แกไ้ขสมดลุแสงขาว (= 55)

(19) ตัง้คา่รปูแบบ (= 55)

(20) ลกูเลน่ฟิลเตอร ์(= 39)

(21) แฟลช (= 61)

(22)  ปรับระดบัอตัโนมตั ิ(= 36)

(23) ชดเชยระดบัแสงแฟลช (= 62),  
การบบีอดัภาพเคลือ่นไหว (= 80)

(24) ระบบการวดัแสง (= 52)

(25) ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ(= 53)

(26) ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว (= 47)

(27) แกไ้ขภาพ (= 77)

(28) ภาพนิง่: คณุภาพของภาพ (= 35)* 
ภาพเคลือ่นไหว: ระยะเวลาเลน่ภาพ

(29) ขนาดไฟล์

* ภาพทีต่ดัจะแสดงสญัลกัษณด์ว้ย [ ]
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

ขอ้มลูจ�าเพาะ

เซนเซอรภ์าพ

ขนาดภาพ ....................................... 1/2.3 นิว้
ความละเอยีดของภาพในกลอ้ง
(การประมวลผลภาพอาจท�าให ้
จ�านวนพกิเซลลดลง) ............................ ประมาณ 20.3 ลา้นพเิซล
ความละเอยีดทัง้หมด ........................ ประมาณ 21.1 ลา้นพกิเซล

เลนส์

ความยาวโฟกสั 
(เทยีบเทา่ฟิลม์ 35 มม.) ....................  4.3 – 172.0 มม.  

(24 – 960 มม.)
อตัราขยายการซมู ............................. 40x

ระยะการถา่ยภาพ (วดัจากสว่นปลายสดุของเลนส)์

โหมดถา่ย
ภาพ ระยะโฟกสั มมุกวา้งสงูสดุ ( ) ระยะไกลสงูสดุ ( )

* – 1 ซม. (0.4 นิว้) –  
ระยะอนันต์

2.0 ม. (6.6 ฟตุ) –  
ระยะอนันต์

โหมดถา่ย
ภาพอืน่นอก
เหนอืจากที่
กลา่วขา้งตน้

5 ซม. (2.0 นิว้) –  
ระยะอนันต์

2.0 ม. (6.6 ฟตุ) –  
ระยะอนันต์

1 – 50 ซม.
(0.4 นิว้ – 1.6 ฟตุ)

–

* เหมอืนกนักบัแมนนวลโฟกสั

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

 ● กลอ้งเป็นอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสท์ีม่คีวามแมน่ย�าสงู หลกีเลีย่งการตกหลน่หรอื
ไดรั้บการกระทบอยา่งรนุแรง

 ● อยา่น�ากลอ้งเขา้ใกลแ้มเ่หล็ก มอเตอร ์หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ ทีม่สีนามแมเ่หล็ก
ไฟฟ้าแรงสงู สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าแรงสงูอาจกอ่ใหเ้กดิความผดิปกตหิรอืขอ้มลู
ภาพถกูลบ

 ● หากมหียดน�้าหรอืสิง่สกปรกตดิอยูบ่นกลอ้งหรอืหนา้จอ ใหเ้ชด็ดว้ยผา้นุ่มแหง้ 
เชน่ ผา้เชด็แวน่ตา อยา่ถโูดยใชแ้รงมาก

 ● อยา่ใชน้�้ายาท�าความสะอาดทีม่ตีวัท�าละลายอนิทรยีใ์นการท�าความสะอาดกลอ้ง
หรอืหนา้จอ

 ● ใชแ้ปรงเป่าลมเพือ่ก�าจัดฝุ่ นออกจากเลนส ์หากการท�าความสะอาดเป็นเรือ่งยาก 
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้

 ● โปรดเก็บแบตเตอรีแ่พ็คทีไ่มไ่ดใ้ชไ้วใ้นถงุพลาสตกิหรอืหบีหอ่อืน่ๆ ในการคง
สภาพการท�างานของแบตเตอรี ่หากคณุจะไมใ่ชแ้บตเตอรีแ่พ็คในบางเวลา 
ใหช้ารจ์แบตเตอรีป่ระมาณหนึง่ครัง้ตอ่ปี จากนัน้ใชก้ลอ้งจนกระทัง่แบตเตอรี่
พลงังานหมดกอ่นเกบ็แบตเตอรีแ่พ็ค
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กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้

คูม่อืการใชง้านข ัน้สงู

ดชันี

พืน้ฐานการใชก้ลอ้ง

โหมดอตัโนมตั ิ/  
โหมดอตัโนมตัแิบบไฮบรดิ

โหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

หนา้จอ

ประเภท .............................................. จอ LCD ส ีTFT

ขนาดหนา้จอ ....................................... 3.0 นิว้

จ�านวนจดุ ........................................... ประมาณ 0.92 ลา้นจดุ

การถา่ยภาพ

ดจิติอลซมู
ขยายภาพ ....................................... ประมาณ 4 เทา่
ออฟตคิอลซมูสงูสดุ .......................... ประมาณ 160 เทา่
ความยาวโฟกสั (การถา่ยภาพระยะไกล 
เทยีบเทา่ฟิลม์ 35 มม.) ...................... เทยีบเทา่ประมาณ 3840 มม.
ZoomPlus 
(จ�านวนพกิเซล L ทีใ่ชบ้นัทกึภาพ) ....... ประมาณ 80 เทา่

การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
ความเร็วการถา่ยภาพ*

AF ครัง้เดยีว
ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
(ความเร็วสงู) ........................... สงูสดุประมาณ 10.0 ภาพ/วนิาที
ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
(ความเร็วต�า่) ........................... สงูสดุประมาณ 4.0 ภาพ/วนิาที

โฟกสัแบบตอ่เนือ่ง
ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
(ความเร็วสงู) ........................... สงูสดุประมาณ 7.4 ภาพ/วนิาที
ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
(ความเร็วต�า่) ........................... สงูสดุประมาณ 4.0 ภาพ/วนิาที

* ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจชา้ลง เนือ่งจากปัจจัยตอ่ไปนี:้ 
คา่ Tv/คา่ Av/สภาพวตัถ/ุสภาวะแวดลอ้มของการถา่ยภาพ/การใชแ้ฟลช/ความไวแสง ISO/
ต�าแหน่งซมู

ชตัเตอร์

ความเร็วชตัเตอร์
โหมดอตัโนมตั ิ(การตัง้คา่อตัโนมตั)ิ

Tv สงูสดุ ..................................... 1 วนิาที
Tv ต�า่สดุ ..................................... 1/3200 วนิาที

ชว่งในโหมดถา่ยภาพทัง้หมด
Tv สงูสดุ ..................................... 15 วนิาที
Tv ต�า่สดุ ..................................... 1/3200 วนิาที

คา่ Tv ทีใ่ชไ้ด ้(วนิาท)ี
โหมดถา่ยภาพ .............................  โหมด M / โหมด Tv 

15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 
1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 
1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 
1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 
1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 
1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 
1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 
1/3200

คา่รรูบัแสง

F number
ภาพมมุกวา้ง .................................... 3.3 ‒ 8.0
ภาพระยะไกล .................................. 6.9 – 8.0

ควบคมุระบบแฟลช

แฟลชในตวักลอ้ง
ระยะการท�างานของแฟลช (มมุกวา้งสงูสดุ)

จดุใกลส้ดุ ................................... ประมาณ 50 ซม. (1.6 ฟตุ)
จดุไกลสดุ ................................... ประมาณ 5.0 ม. (16.4 ฟตุ)

ระยะการท�างานของแฟลช (ภาพระยะไกล)
จดุใกลส้ดุ ................................... ประมาณ 2.0 ม. (6.6 ฟตุ)
จดุไกลสดุ ................................... ประมาณ 2.5 ม. (8.2 ฟตุ)
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อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

การเชือ่มตอ่

แบบมสีาย
ชอ่งสญัญาณดจิติอล ......................... Micro USB
ชอ่งสญัญาณ HDMI OUT .................. Type D

แบบไรส้าย
Bluetooth

รองรับมาตรฐาน ............................  Bluetooth รุน่ 4.1 
(Bluetooth เทคโนโลยพีลงังานต�า่)

Wi-Fi
รองรับมาตรฐาน ............................  IEEE802.11n/g/b
ความถีข่องการสง่สญัญาณ

ความถี ่.................................... 2.4 GHz
ชอ่งสญัญาณ ........................... 1-11 ชอ่ง

ความปลอดภยั
โหมด Infrastructure ................  WPA2-PSK (AES/TKIP), 

WPA-PSK (AES/TKIP), WEP 
*  ตรงตามมาตรฐาน Wi-Fi Protected 

Setup
โหมด Camera Access Point ...... WPA2-PSK (AES)

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน

อณุหภมู ิ.............................................  ต�า่สดุ 0 °C, สงูสดุ 40 °C  
(ต�า่สดุ 32 °F, สงูสดุ 104 °F)

ขนาด (ตามมาตรฐาน CIPA)

W ..................................................... ประมาณ 110.1 มม. (4.33 นิว้)

H ...................................................... ประมาณ 63.8 มม. (2.51 นิว้)

D ...................................................... ประมาณ 39.9 มม. (1.57 นิว้)

น�า้หนกั (ตามมาตรฐาน CIPA)

รวมแบตเตอรีแ่พ็ค, เมมโมรีก่ารด์ ............. ประมาณ 299 กรัม (ประมาณ 10.5 ออนซ)์

เฉพาะตวักลอ้ง .................................... ประมาณ 275 กรัม (ประมาณ 9.7 ออนซ)์

การบนัทกึ

รปูแบบไฟล ์........................................  ตามมาตรฐาน DCF ทีร่องรับ DPOF 
(เวอรช์ัน่ 1.1)

ประเภทของขอ้มลู
ภาพนิง่

รปูแบบการบนัทกึภาพ.................... Exif 2.31 (DCF 2.0)
ภาพ ........................................... JPEG เทา่นัน้

ภาพเคลือ่นไหว
รปูแบบการบนัทกึภาพ.................... MP4
วดิโีอ ......................................... MPEG-4 AVC/H.264
เสยีง .......................................... MPEG-4 AAC-LC (แบบสเตอรโิอ)

พลงังาน

แบตเตอรีแ่พ็ค ..................................... รุน่ NB-13L

จ�านวนภาพนิง่ทีถ่า่ยได ้(ตามมาตรฐาน CIPA:  
ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 23°C / 73°F) ประมาณ 265 ภาพ

จ�านวนภาพนิง่ทีถ่า่ยได ้(เปิดโหมด Eco) ประมาณ 370 ภาพ

ระยะเวลาบนัทกึภาพเคลือ่นไหว (ตามมาตรฐาน 
CIPA: ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 23°C / 73°F) ประมาณ 60 นาที

ระยะเวลาบนัทกึภาพเคลือ่นไหว (ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง) ประมาณ 100 นาที

ระยะเวลาเลน่ภาพ* ประมาณ 4 ชัว่โมง

* เวลาเมือ่ก�าลงัเลน่ภาพนิง่แบบตอ่เนือ่ง



124

กอ่นการใชง้าน

คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้
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อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ NB-13L

ประเภท: แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์ซ�้าได ้
แรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบ:ุ  3.6 V DC
ความจทุีร่ะบ:ุ  1250 mAh
รอบการชารจ์:  ประมาณ 300 ครัง้
อณุหภมูใินการท�างาน:  0 – 40 °C (32 – 104 °F)

แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ CB-2LHE

กระแสไฟเขา้:   100 – 240 V AC (50/60 Hz) 
0.09 A (100 V) – 0.06 A (240 V)

กระแสไฟออก:  4.2 V DC, 0.7 A
ระยะเวลาการชารจ์:  ประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท ี(เมือ่ใช ้NB-13L)
อณุหภมูใินการท�างาน:  5 – 40 °C (41 – 104 °F)

อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพค รุน่ CA-DC30E

กระแสไฟเขา้:   100 – 240 V AC (50/60 Hz) 
0.07 A (100 V) – 0.045 A (240 V)

กระแสไฟออก:  5.0 V DC, 0.55 A
ระยะเวลาการชารจ์:   ประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท*ี (เมือ่ชารจ์กบั  

NB-13L ในกลอ้ง) 
*  ระยะเวลาในการชารจ์ขึน้อยูก่บัระดบัของแบตเตอรีท่ี่

เหลอือยู่
อณุหภมูใินการท�างาน:  5 – 40 °C (41 – 104 °F)
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โหมด P

โหมด Tv, Av และ M

การเลน่ภาพ

คณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

เมนกูารต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

ดชันี

อกัษรโรมนั
AF แบบตดิตาม  58
Av (โหมดถา่ยภาพ)  65
Bluetooth  83
Camera Connect  83
CANON iMAGE GATEWAY  94
DPOF  113
M (โหมดถา่ยภาพ)  65
P (โหมดถา่ยภาพ)  51
Tv (โหมดถา่ยภาพ)  64

ก
การแกไ้ขปัญหา  116
การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง  34
แกไ้ขภาพ

แกต้าแดง  79
แกไ้ขหรอืลบขอ้มลูการเชือ่มตอ่  98
แกต้าแดง  79

ข
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด  118

ค
คน้หาภาพ  70
ความไวแสง ISO  53
คา่เริม่ตน้ → รเีซต็
คา่แสง

ชดเชยแสง  52
ล็อคคา่แสง  52
ล็อคแสงแฟลช  62

คณุภาพของภาพ  35
คณุสมบตั ิWi-Fi  83

ช
ชว่ยจัดกรอบ  31
ชอ่งตอ่สายอปุกรณ ์ 112

ซ
ซอฟตโ์ฟกสั (โหมดถา่ยภาพ)  44
ซอฟตแ์วร์

บนัทกึภาพลงในคอมพวิเตอร ์ 112
ซมู  27, 30

ด
ดจิติอลซมู  30
ดภูาพ  19

คน้หาภาพ  70
เลน่ภาพตอ่เนือ่ง  72
แสดงภาพทลีะภาพ  19
แสดงภาพบนหนา้จอโทรทศัน ์ 108
แสดงภาพแบบขยาย  71
แสดงภาพแบบดชัน ี 70

ต
ตัง้คา่โฟโตบุ้ค๊  115
ตัง้ชือ่ไฟล ์ 103
ตัง้เวลาถา่ยภาพ  33

ถ
ถา่ยกลางคนืโดยใชม้อื 

(โหมดถา่ยภาพ)  41
ถา่ยภาพ

ขอ้มลูการถา่ยภาพ  119
วนัที/่เวลาทีถ่า่ยภาพ 
→ วนัที/่เวลา/โซน

ท
แท็กทีต่ัง้ของภาพ  87

บ
บนัทกึภาพลงในคอมพวิเตอร ์ 112
แบตเตอรีแ่พ็ค

ชารจ์  15
ประหยดัพลงังาน  101
ระดบั  119
โหมด Eco  101

ป
ประหยดัพลงังาน  101
ป้องกนัภาพ  72
โปรแกรม AE  51

ผ
ผวิเนยีน (โหมดถา่ยภาพ)  43

พ
พลงังาน  107 
→ แทน่ชารจ์แบตเตอรี,่ 
→ แบตเตอรีแ่พ็ค

พล ุ(โหมดถา่ยภาพ)  42
พมิพภ์าพ  112

ฟ
แฟลช

ชดเชยระดบัแสงแฟลช  62
ปิดแฟลช  61
เปิดแฟลช  61
แฟลชความเร็วต�า่  61

โฟกสั
เนน้สจีดุโฟกสั  57
โฟกสัแบบตอ่เนือ่ง  59
ล็อคโฟกสั  60
วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ 57

โฟกสัแบบตอ่เนือ่ง  59
ไฟสญัญาณ  25, 37, 38

ภ
ภาพ

ป้องกนัภาพ  72
ระยะเวลาแสดงภาพ  38
ลบภาพ  74
เลน่ภาพ → การดภูาพ

ภาพเคลือ่นไหว
แกไ้ขภาพ  79

ภาพตวัเอง (โหมดถา่ยภาพ)  40
ภาพบคุคล (โหมดถา่ยภาพ)  41
ภาพหยาบ ขาว/ด�า (โหมดถา่ยภาพ)  43
ภาษาทีแ่สดง  17

ม
มาโคร (ระยะโฟกสั)  56
เมนู

การท�างานขัน้พืน้ฐาน  23
เมมโมรีก่ารด์  2
เมมโมรีก่ารด์ SD/SDHC/SDXC 
→ เมมโมรีก่ารด์

แมนนวลโฟกสั (ระยะโฟกสั)  56

ร
ระบบการวดัแสง  52
ระยะโฟกสั

มาโคร  56
แมนนวลโฟกสั  56

รายการของในบรรจภุณัฑ ์ 2
รเีซต็  105
รเีซตกลอ้ง  105

ล
ลดขนาดภาพ  77
ลดเสยีงลม  48



126
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อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

ลบภาพ  74
ล็อคคา่แสง  52
ล็อคโฟกสั  60
ล็อคแสงแฟลช  62
เลน่ภาพ → การดภูาพ
เลน่ภาพตอ่เนือ่ง  72
เลนสถ์า่ยภาพระยะไกลดจิติอล  57

ว
วนัที/่เวลา/โซน

การตัง้คา่  16
วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ 57

ส
สง่ภาพ  94
สง่ภาพไปยงับรกิารบนเว็บ  94
สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน  83
สมดลุแสงขาว (ส)ี  54
สมดลุแสงขาวแบบก�าหนดเอง  54
สายคลอ้ง  2, 14
สายคลอ้งขอ้มอื → สายคลอ้ง
สายสญัญาณ HDMI  108
ส ี(สมดลุแสงขาว)  54
เสยีงเตอืน  100
แสดงขอ้มลู GPS  69
แสดงตาราง  35
แสดงภาพบนหนา้จอโทรทศัน ์ 108
แสดงภาพแบบขยาย  71

ห
หนา้จอ

ภาษาทีแ่สดง  17
เมนู → เมนูควบคมุทนัใจ
ไอคอน  119, 120

หมนุภาพ  76
โหมด Eco  101
โหมดอตัโนมตั ิ(โหมดถา่ยภาพ)  18, 26
ใหค้ะแนน  77

อ
อตัราสว่นภาพ  34
อปุกรณเ์สรมิ  107
เอฟเฟคกลอ้งของเลน่ 

(โหมดถา่ยภาพ)  46
เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม (โหมดถา่ยภาพ)  46
เอฟเฟคเลนสต์าปลา (โหมดถา่ยภาพ)  44
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อปุกรณเ์สรมิ

ภาคผนวก

ขอ้ควรระวงัส�าหรบัคณุสมบตักิารสือ่สารไรส้าย

●	 กอ่นการสง่ออก (ประกอบดว้ยการน�าออกนอกประเทศญีปุ่่ น หรอืแสดงตอ่ผูท้ี่
ไมไ่ดอ้าศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น) สนิคา้หรอืเทคโนโลยใีนกลอ้งทีถ่กูก�าหนดโดย
ขอ้บงัคบัการแลกเปลีย่นและการคา้ระหวา่งประเทศนัน้ อาจมคีวามจ�าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการอนุญาตในการด�าเนนิการทางการคา้การบรกิารและการสง่ออกจาก
รัฐบาลญีปุ่่ น

●	 เพราะผลติภณัฑช์นดินีใ้ชร้ายการสิง่ของทีม่กีารเขา้รหสัของอเมรกิาจงึตกอยู่
ภายใตข้อ้ก�าหนดควบคมุการสง่ออกแหง่สหรัฐอเมรกิา และไมส่ามารถสง่ออก
หรอืซือ้เขา้ไปยงัประเทศทีส่ัง่หา้มการคา้กบัสหรัฐอเมรกิา

●	 โปรดแน่ใจวา่คณุไดบ้นัทกึการตัง้คา่ Wi-Fi ทีใ่ช ้การตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย
ทีบ่นัทกึลงในผลติภณัฑน์ีอ้าจถกูเปลีย่นแปลงหรอืถกูลบ เนือ่งจากผลติภณัฑ์
ท�างานไมถ่กูตอ้ง ซึง่เป็นผลจากคลืน่วทิย ุหรอืไฟฟ้าสถติย ์หรอือบุตัเิหต ุหรอื
ความผดิพลาด โปรดทราบวา่แคนนอนจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทัง้ทาง
ตรงหรอืทางออ้ม หรอืการสญูเสยีรายไดอ้นัเนือ่งมาจากการเสือ่มสภาพหรอืการ
เลอืนหายของเนือ้หา

●	 เมือ่มกีารโอนความเป็นเจา้ของ ละทิง้ผลติภณัฑ ์หรอืสง่ผลติภณัฑไ์ปซอ่ม ควร
คนืการตัง้คา่การสือ่สารไรส้ายเป็นคา่เริม่ตน้ โดยการลบการตัง้คา่ทัง้หมดทีค่ณุ
เคยป้อน

●	 แคนนอนจะไมช่ดเชยความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการสญูหายหรอืผลติภณัฑ์
ถกูลกัขโมย  
แคนนอนจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทีเ่กดิจากการเขา้
ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืการใชอ้ปุกรณเ์ป้าหมายทีบ่นัทกึลงในผลติภณัฑน์ี ้
เนือ่งมาจากการสญูหายหรอืผลติภณัฑถ์กูลกัขโมย

●	 โปรดแน่ใจวา่ คณุใชผ้ลติภณัฑน์ีต้ามทีคู่ม่อืแนะน�า  
โปรดแน่ใจวา่ คณุใชฟั้งกช์ัน่การสือ่สารไรส้ายของผลติภณัฑน์ีต้ามค�าแนะน�าใน
คูม่อืฉบบันี ้แคนนอนจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืความสญูเสยี หาก 
ฟังกช์ัน่และผลติภณัฑถ์กูใชด้ว้ยวธิอีืน่นอกเหนอืจากทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืนี้

ขอ้ควรระวงัดา้นการรกัษาความปลอดภยั

เนือ่งจาก Wi-Fi ใชค้ลืน่วทิยเุพือ่สง่สญัญาณ ขอ้ควรระวงัดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัจงึเขม้งวดกวา่เวลาทีใ่ชส้าย LAN
โปรดปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีเ้มือ่มกีารใชง้าน Wi-Fi

●	 ใชง้านเฉพาะเครอืขา่ยทีค่ณุมอี�านาจใช ้ 
ผลติภณัฑน์ีค้น้หาเครอืขา่ย Wi-Fi จากบรเิวณใกลเ้คยีงและแสดงผลบนหนา้
จอ อาจแสดงเครอืขา่ยทีค่ณุไมม่อี�านาจใช ้(เครอืขา่ยทีไ่มรู่จั้ก) ดว้ยเชน่กนั 
อยา่งไรกต็าม การพยายามเชือ่มตอ่หรอืใชง้านเครอืขา่ยดงักลา่วอาจนับเป็นการ
เขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต โปรดแน่ใจวา่คณุใชง้านเฉพาะเครอืขา่ยทีค่ณุมี
อ�านาจใชเ้ทา่นัน้ และอยา่พยายามเชือ่มตอ่ไปยงัเครอืขา่ยทีไ่มรู่จั้กอืน่ๆ

หากการตัง้คา่ความปลอดภยัยงัไมผ่า่นการตัง้คา่อยา่งถกูตอ้ง อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหา
ตอ่ไปนี้

●	 การสงัเกตการณก์ารถา่ยโอนขอ้มลู 
บคุคลทีส่ามทีม่เีจตนามุง่รา้ยอาจเฝ้าสงัเกตการณก์ารถา่ยโอนขอ้มลู Wi-Fi และ
พยายามดงึขอ้มลูทีค่ณุก�าลงัสง่

●	 การเขา้ถงึเครอืขา่ยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
บคุคลทีส่ามทีม่เีจตนามุง่รา้ยอาจเขา้ถงึเครอืขา่ยทีค่ณุใชง้านอยูโ่ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตเพือ่ขโมย แกไ้ข หรอืท�าลายขอ้มลู นอกจากนี ้คณุอาจตกเป็นเหยือ่
ของการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตชนดิอืน่ๆ เชน่ การปลอมตวั (เมือ่ใครบาง
คนปลอมตวัตนเพือ่เขา้ถงึขอ้มลูทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต) หรอืการโจมตแีบบสปรงิส์
บอรด์ (เมือ่ใครบางคนเขา้ถงึเครอืขา่ยของคณุโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ใชเ้ครอื
ขา่ยเป็นสปรงิสบ์อรด์เพือ่ปิดบงัเสน้ทางของตนขณะแทรกซมึไปยงัระบบอืน่)

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาประเภทนี ้โปรดแน่ใจวา่คณุป้องกนัเครอืขา่ย Wi-Fi 
ของคณุอยา่งทัว่ถงึ
ใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi ของกลอ้งเมือ่เขา้ใจการรักษาความปลอดภยั Wi-Fi เป็นอยา่ง
ดแีลว้เทา่นัน้ และหาความสมดลุระหวา่งความเสีย่งและความสะดวกเมือ่ปรับการตัง้
คา่ความปลอดภยั
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●	 CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

ซอฟตแ์วรบ์คุคลทีส่าม

●	 AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights 
reserved.

LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) 
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products 
built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in 
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/
or fitness for purpose.
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ขอ้ควรระวงัดา้นการรกัษาความปลอดภยัและขอ้มลูสว่น
บคุคล

หากคณุบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอืการตัง้คา่ความปลอดภยั Wi-Fi เชน่ รหสั
ผา่น และอืน่ๆ ไวใ้นกลอ้ง โปรดตระหนักวา่ขอ้มลูและการตัง้คา่เหลา่นีอ้าจยงัคงอยู่
ในกลอ้ง
เมือ่มกีารสง่ตอ่กลอ้งใหบ้คุคลอืน่ ละทิง้ หรอืสง่ไปซอ่ม โปรดแน่ใจวา่ไดท้�าตาม
มาตรการในการป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มลูและการตัง้คา่ตา่งๆ แลว้

●	 ลบขอ้มลูการรักษาความปลอดภยั Wi-Fi ทีบ่นัทกึไวไ้ด ้โดยการเลอืก [รเีซต
การตัง้คา่] ในการตัง้คา่ Wi-Fi

เครือ่งหมายการคา้และสทิธกิารใชง้าน

●	 Microsoft และ Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จด
ทะเบยีนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ

●	 Macintosh และ Mac OS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. ทีจ่ดทะเบยีน
ในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ

●	 App Store, iPhone และ iPad เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc.

●	 โลโก ้SDXC เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ SD-3C, LLC.

●	 HDMI, โลโก ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing, 
LLC.

●	 Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ และ Wi-Fi Protected Setup™ 
เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance

●	 สญัลกัษณค์�าและโลโกข้อง Bluetooth® ไดจ้ดทะเบยีนในฐานะเป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ Bluetooth SIG, Inc. ซึง่ Canon Inc. ไดรั้บสทิธิใ์น
การใชเ้ครือ่งหมายเหลา่นี ้เครือ่งหมายการคา้และชือ่ทางการคา้อืน่ๆ เป็นของ
เจา้ของทีเ่กีย่วขอ้ง

●	 เครือ่งหมายการคา้อืน่ทัง้หมดเป็นของเจา้ของเครือ่งหมายการคา้นัน้ๆ

●	 อปุกรณน์ีใ้ชเ้ทคโนโลย ีexFAT ทีไ่ดรั้บสทิธกิารใชง้านจาก Microsoft

●	 KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer 
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the <organization> nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived 
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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●	 This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard 
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or 
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a 
personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider 
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant 
video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 
standard. 
ผลติภณัฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใตส้ทิธบิตัร AT&T ส�าหรับมาตรฐาน MPEG-4 
และสามารถใชง้านไดส้�าหรับการเขา้รหสัวดิโีอตามมาตรฐาน MPEG-4 และ/
หรอืการถอดรหสัวดิโีอตามมาตรฐาน MPEG-4 ทีไ่ดรั้บการเขา้รหสั (1) เพือ่
วตัถปุระสงคก์ารใชง้านสว่นตวัและไมใ่ชเ้พือ่การคา้ หรอื (2) น�าไปใชง้านโดยผู ้
จัดหาวดิโีอซึง่ไดรั้บอนุญาตภายใตส้ทิธบิตัร AT&T เพือ่การเผยแพรว่ดิโีอตาม
มาตรฐาน MPEG-4 ไมม่กีารอนุญาตใหใ้ชง้านมาตรฐาน MPEG-4 ในลกัษณะ
อืน่ๆ นอกเหนอืจากทีก่ลา่วไวข้า้งตน้

ขอ้สงวนสทิธิ์

●	 ไมอ่นุญาตใหพ้มิพซ์�้า ถา่ยโอน หรอืจัดเกบ็สว่นใดๆ ของคูม่อืนีใ้นระบบรับขอ้มลู 
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากแคนนอน

●	 คณุสมบตัทิัง้หมดอยูภ่ายใตม้าตรฐานการทดสอบของแคนนอน

●	 ขอ้มลูจ�าเพาะหรอืลกัษณะภายนอกของผลติภณัฑอ์าจมกีารเปลีย่นแปลง โดย
ไมจ่�าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

●	 ภาพประกอบและภาพหนา้จอในคูม่อืฉบบันีอ้าจแตกตา่งจากอปุกรณจ์รงิเล็กนอ้ย

●	 แคนนอนจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความสญูเสยีทีเ่กดิจากการใชง้านผลติภณัฑ ์ 
ถงึแมว้า่ปฏบิตัติามรายการขา้งตน้แลว้กต็าม
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