
คู่มือการใช้งานขั้นพ้ืนฐาน

 กล้องดิจิตอล

รุ่น DMC-LX100

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภันฑ์ และโปรดเก็บคู่มือนี้ ไว้

เพื่อใช้ ในการอ้างอิงในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานกล้องถูกบรรจุไว้ ในแผ่นซีดี-รอม

ที่มาพร้อมกล้อง ซึ่งเป็น “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ (PDF)” 

โปรดติดตั้งคู่มือลงในคอมพิวเตอร์ เพื่ออ่านคู่มือการใช้งาน
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เรียนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

พานาโซนิคถือโอกาสนี้ขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อกล้องดิจิตอลของพานาโซนิค 
โปรดอ่านคู่มือการใช้กล้องอย่างละเอียดและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
โปรดจำไว้ว่าปุ่มควบคุมการทำงาน และส่วนประกอบต่างๆ รายการเมนู และอื่นๆ 
ของกล้องดิจิตอลที่ท่านซื้อ อาจแตกต่างกับภาพประกอบที่แสดงในคู่มือการใช้งานนี้
เล็กน้อย
คำเตือนเรื่องลิขสิทธิ์

• การบันทึกในรูปแบบเทปหรือดิสก์ที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้า หรือสื่อตีพิมพ์ ชนิดอื่น หรือ
 การแจกจ่ายสื่อ ในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคลอาจเป็นการละเมิด
 กฎหมายลิขสิทธิ์ แม้ว่าท่านจะใช้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลแต่การบันทึกลงสื่อบางประเภท
 อาจถูกจำกัดการใช้งานได้

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน:

เพื่อลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้กล้องได้รับความเสียหาย

• ห้ามไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆ ถูกฝน ความชื้น หยดน้ำ หรือมีน้ำกระเซ็นใส่

• โปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น

• ห้ามถอดฝาครอบตัวกล้องออกเป็นอันขาด

• ห้ามซ่อมแซมกล้องนี้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อให้เจ้าหน้าที่ทศูนย์บริการโดยตรง

ควรติดตั้งเต้าเสียบปลั๊กไฟไว้ใกล้กับและอยู่ในที่ที่สามารถใช้งานได้ง่าย

  ป้ายแสดงรหัสสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ตำแหน่ง

กล้องดิจิตอล
แท่นชาร์จแบตเตอรี่

ด้านล่าง
ด้านล่าง



(ภาษาไทย)      � 

  เกี่ยวกับแท่นชาร์จแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง!

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

• ห้ามติดตั้งหรือวางเครื่องนี้ไว้ในชั้นวางหนังสือ ตู้ที่ติดตั้งแบบ Built-in หรือพื้นที่ 

 ขนาดจำกัดอื่นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเครื่องมีการระบายอากาศที่ดี

• แท่นชาร์จแบตเตอรี่จะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานเมื่อเชื่อมต่อสาย AC วงจรปฐมภูมิ
 จะอยู่ที่ “ใช้งาน” นานเท่าที่ได้เชื่อมต่อสายไฟไปยังเต้าเสียบปลั๊กไฟ

  เกี่ยวกับแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

• ท่านอาจได้รับอันตรายจากการระเบิดได้หากใส่แบตเตอรี่ผิดวิธี ให้ท่านเปลี่ยน
 แบตเตอรี่ชนิดเดียวกับที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตเท่านั้น
• หากท่านต้องการทิ้งแบตเตอรี่ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในท้องถิ่น หรือ
 ตัวแทนจำหน่าย และปรึกษาถึงขั้นตอนการทำลายที่ถูกต้อง

• ห้ามทำให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อนหรืออยู่ใกล้เปลวไฟ
• ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในรถยนต์ที่ปิดประตูและหน้าต่าง และได้รับแสงแดดโดยตรง
 เป็นเวลานาน

คำเตือน

เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือการเผาไหม้ ห้ามถอดชิ้นส่วน แบตเตอรี่
ปล่อยให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 °C องศาเซลเซียส หรือเผาแบตเตอรี่
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  ข้อควรระวังในการใช้งาน

• ห้ามใช้สายต่อ USB อื่นที่นอกเหนือจากที่จัดมาให้ หรือสายต่อ USB ของแท้ของ  
 พานาโซนิค (DMW-USBC1: อุปกรณ์เสริม) 
• โปรดเลือกใช้สาย AV ของแท้จากพานาโซนิค (รุ่น DMW-AVC1: อุปกรณ์เสริม) 
• ใช้ “สาย High Speed HDMI mini” ที่มีโลโก้ HDMI สายที่ไม่ได้มาตรฐานสอดคล้อง
 ตามมาตรฐานของ HDMI จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้
 “สาย High Speed HDMI micro” (ปลั๊ก Type D-Type A, ความยาวไม่เกิน 2 เมตร)

เก็บรักษากล้องให้ห่างจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากเท่าที่ทำได้ (เช่น 

เตาไมโครเวฟ โทรทัศน์ วิดีโอเกมส์ เป็นต้น)

• หากใช้กล้องใกล้กับโทรทัศน์ ภาพ และ/หรือเสียงที่กล้องบันทึกได้อาจถูกรบกวนจาก
 การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรทัศน์
• ห้ามใช้กล้องใกล้กับโทรศัพท์มือถือ เพราะอาจทำให้ภาพและเสียงที่ถ่ายออกมา  
 อาจจะไม่ได้คุณภาพ
• ข้อมูลที่บันทึกได้อาจเสียหาย หรือภาพไม่ชัดเจน เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง
 จากลำโพง หรือมอเตอร์ขนาดใหญ่
• การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากไมโครโปรเซสเซอร์อาจส่งผลต่อกล้อง และทำให้ภาพ
 และ/หรือเสียงเพี้ยนไป
• หากกล้องได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า และหยุดทำงาน ให้ปิดกล้องและ
 ถอดแบตเตอรี่หรือถอดอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC ออก (อุปกรณ์เสริม รุ่น DMW-AC10G) 
 จากนั้นใส่แบตเตอรี่และเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC แล้วเปิดกล้องอีกครั้ง

ห้ามใช้กล้องใกล้กับตัวส่งคลื่นวิทยุหรือสายแรงดันไฟฟ้าสูง

• หากท่านถ่ายภาพใกล้กับตัวส่งคลื่นวิทยุหรือสายแรงดันไฟฟ้าสูง ภาพและเสียงที่ถ่าย
 ออกมาอาจจะไม่ได้คุณภาพ
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สำหรับสิงคโปร์เท่านั้น

สอดคล้องตาม
มาตรฐาน
DB01017

วิธีการเปลี่ยนฟิวส์

ตำแหน่งของฟิวส์จะแตกต่างกันไปตามชนิดของสาย AC (รูป A และ B) 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย AC อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง
ภาพประกอบอาจแตกต่างจากสาย AC ที่ใช้งานจริง

1. เปิดฝาครอบฟิวส์ด้วยไขควง 2.  เปลี่ยนฟิวส์ และปิดหรือติดฝาครอบฟิวส์

รูป A รูป A

รูป B

รูป B

ฟิวส์
(5 แอมแปร์)

ฟิวส์
(5 แอมแปร์)

ฝาครอบฟิวส์

-หากท่านเห็นสัญลักษณ์นี้-

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดขยะในประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป

สัญลักษณ์นี้มีผลใช้งานทางกฎหมายกับสหภาพยุโรปเท่านั้น

หากท่านต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อหน่วยงานราชการในท้องถิ่น 

หรือตัวแทนจำหน่ายของท่าน และสอบถามเกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
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อื่นๆ

  เกี่ยวกับสัญลักษณ์ในข้อความ

แสดงถึงว่าเมนูนั้นสามารถตั้งค่าได้โดยการกดปุ่ม [MENU/SET]

แสดงถึงว่าท่านสามารถตั้งค่า Wi-Fi โดยการกดปุ่ม [Wi-Fi]

การกำหนดค่าที่สามารถทำงานได้ ในเมนู [Custom]

คำแนะนำสำหรับการใช้งานที่ชำนาญ และประเด็นสำคัญสำหรับการบันทึก

สภาวะที่ฟังก์ชั่นที่ระบุจะไม่สามารถใช้งานได้

ในคู่มือการใช้งานนี้ ขั้นตอนสำหรับการตั้งค่ารายการเมนูที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้
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ก่อนใช้งาน

การเตรียมพร้อม

   การใช้งานกล้องอย่างถูกวิธี

   โปรดเก็บกล้องให้ห่างจากแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรง การกระแทก หรือแรงกด

   กล้องรุ่นนี้ไม่สามารถป้องกันฝุ่นละออง และน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้กล้องในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมาก 

   หรือทราย หรือที่ที่อาจมีน้ำกระเซ็นโดนกล้อง

   อย่านำกล้องสัมผัสกับยาฆ่าแมลง หรือสารระเหย (สามารถทำให้เกิดพื้นผิวเสียหาย หรือ

   เคลือบผิวกล้องหลุดลอกออก)

   การเกิดไอน้ำ (เมื่อเลนส์ หน้าจอหรือช่องมองภาพมีไอน้ำเกาะ)

   การเกิดไอน้ำเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อกล้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุณหภูมิ หรือความชื้น

   แบบกะทันหัน หลีกเลี่ยงสภาวะต่อไปนี้ ซึ่งอาจทำให้เลนส์ หน้าจอ หรือช่องมองภาพสกปรก 

   มีเชื้อรา หรือเกิดความเสียหายของกล้อง

   หากมีไอน้ำเกิดขึ้น ให้ท่านปิดกล้องและรอครู่หนึ่งประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน 

   เมื่อกล้องปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิแวดล้อม ไอน้ำจะค่อยๆ ระเหยไปเองตามธรรมชาติ

   การดูแลรักษากล้องของท่าน

   ก่อนทำความสะอาดกล้อง ให้ท่านถอดแบตเตอรี่ หรือ DC coupler (DMW-DCC11: 

   อุปกรณ์เสริม) หรือถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ

   ห้ามใช้แรงกดบนหน้าจอมากเกินไป

   ห้ามใช้แรงกดบนเลนส์มากเกินไป

   ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับกล้องเป็นเวลานาน

   ห้ามใช้สารละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาดในครัว เป็นต้น  

   ในการทำความสะอาดกล้อง เนื่องจากสารดังกล่าวอาจทำให้ตัวกล้องเสื่อมคุณภาพ และ 

   เคลือบผิวกล้องภายนอกหลุดออกได้

   ห้ามปล่อยให้กล้องโดนแสงแดดโดยตรง เพราะรังสีจากดวงอาทิตย์ อาจเป็นสาเหตุให้กล้อง 

   ทำงานผิดปกติ

   ห้ามต่อสายที่ให้มา หรือสายเชื่อมต่อ

   ขณะกล้องที่เข้าใช้งานการ์ด (สำหรับการดำเนินงาน เช่น การเขียนข้อมูล, การอ่านข้อมูล, 

   การลบออก หรือการล้างข้อมูล) อย่าปิดสวิตซ์กล้อง หรือถอดแบตเตอรี่ การ์ด อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า

   AC (DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม), อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม)

   หรือ DC coupler (DMW-DCC11: อุปกรณ์เสริม)

   ข้อมูลในการ์ดอาจเสียหาย หรือสูญหาย เนื่องจากคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก หรือกล้องหรือการ์ด

   เสียหาย ขอแนะนำให้เก็บข้อมูลสำคัญไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรืออื่นๆ

   ห้ามล้างข้อมูลการ์ดโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้ล้างข้อมูลด้วยกล้อง

   เท่านั้น เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
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อุปกรณ์มาตรฐาน

การเตรียมพร้อม

ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ครบทุกชิ้นก่อนการใช้งานกล้อง หมายเลขผลิตภัณฑ์ได้รับการยืนยันเมื่อเดือนกันยายน 2014 

ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

ชุดแบตเตอรี่

DMW-BLG10E

• ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

ในคู่มือนี้ เรียกชุดแบตเตอรี่ว่า 

ชุดแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่

แท่นชาร์จแบตเตอรี่

DE-A98B

ในคู่มือนี้ เรียกชุดแบตเตอรี่ว่า 

ชุดแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่

สายไฟหลัก AC

K2CT3YY00034

(DMC-LX100GC/ 

DMC-LX100GH)

K2CQ2YY00082

(DMC-LX100GC)

สายคล้องไหล่

VFC5137

สายเชื่อมต่อ USB

K1HY08YY0031

DVD

SFM0040

• ซอฟต์แวร์:

 ใช้สำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

 ของท่าน

• คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง

ฝาครอบฮอทชู*

VKF5259 (รุ่นสีดำ)

SKF0043S (รุ่นสีเงิน)

แฟลช

VEK0V37Z1-A

(รุ่นสีดำ)

VEK0V37Z1-B

(รุ่นสีเงิน)

ซองบุนิ่ม

VFC5140

โปรดเก็บรักษาแฟลชในซองบุนิ่มเมื่อไม่ได้ ใช้งาน

ฝาครอบเลนส์*

SXQ0155 (รุ่นสีดำ)

SXQ0156 (รุ่นสีเงิน)

สายคล้องฝาครอบเลนส์

VFC4366

* เป็นส่วนที่ติดมากับบอดี้กล้องเมื่อตอนที่เพิ่งซื้อกล้องมา

• การ์ดเป็นอุปกรณ์เสริม

• ในคู่มือนี้ คำว่า SD เมมโมรี่การ์ด SDHC เมมโมรี่การ์ด และ SDXC เมมโมรี่การ์ดจะถูกเรียกว่า การ์ด

• โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน หากท่านทำอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกล้องหาย (ท่านสามารถ

 หาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้)

• โปรดทิ้งบรรจุภัณฑ์ของกล้องทั้งหมดอย่างถูกต้อง

• เก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กไว้ ในที่ปลอดภัยห่างจากมือเด็กเอื้อมถึง

• ภาพประกอบและหน้าจอในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
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ชื่อและฟังก์ชั่นของส่วนประกอบหลัก

การเตรียมพร้อม

ไฟสัญญาณการตั้งเวลาถ่ายภาพ ( 54) / 

ลำแสงช่วยโฟกัส

วงแหวนควบคุม ( 22)

สวิตซ์เลือกอัตราส่วนภาพ ( 43)

ฮอทชู (ฝาครอบฮอทชู) ( 58)

• ฝาครอบฮอทชูได้ถูกติดไว้กับฮอทชูตั้งแต่ตอนที่

 ท่านเพิ่งซื้อกล้องมาใหม่

• เก็บฝาครอบฮอทชูให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกัน

 ไม่ให้เด็กเอาเข้าปาก

วงแหวนปรับรูรับแสง ( 28)

สวิตซ์เลือกโฟกัส ( 45, 46)

วงแหวนหน้าเลนส์

 ในการติดตั้งฝาครอบเลนส์แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ 

 (อุปกรณ์เสริม) ( 93) ให้ท่านถอดวงแหวน

 หน้าเลนส์ออก

กระบอกเลนส์

เลนส์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 43 มม.)

ไมโครโฟนสเตอริโอ

 โปรดระวังอย่าให้นิ้วมือปิดลำโพง เพราะจะทำให้

 ท่านได้ยินเสียงไม่ชัดเจน

ปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์ ( 28)

ปุ่มชัตเตอร์

ปุ่มปรับการซูม ( 56)

ปุ่ม [FILTER] ( 42)

ปุ่มปรับชดเชยค่าแสง ( 48)

ปุ่ม [iA] ( 26)

สวิตซ์เปิด/ปิดกล้อง [ON/OFF] 

(ด้านบน)
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(ด้านล่าง)

การเตรียมพร้อม

ลำโพง

 โปรดระวังอย่าให้นิ้วมือปิดลำโพง เพราะจะทำให้

 ท่าน ไม่ได้ยินเสียงที่ชัดเจน

ช่องติดขาตั้งกล้อง

• อย่าต่อขาตั้งกล้องที่มีน็อตขนาด 5.5 มม. หรือ

 ยาวกว่า การทำเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหาย

 กับกล้องได้และอาจไม่สามารถติดตั้งขาตั้งกล้อง

 บางประเภทได้อย่างถูกต้อง

ฝาครอบ DC coupler

• เปิดฝาครอบนี้เพื่อใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC

 (อุปกรณ์เสริม) และ DC coupler (อุปกรณ์เสริม) 

 แทนแบตเตอรี่

• โปรดเลือกใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC ของแท้จาก

 พานาโซนิค (รุ่น DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม) 

• เมื่อใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC ท่านต้องเลือกใช้

 สายไฟ AC ที่จัดมาให้พร้อมกับอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า

 AC ดังกล่าว

• เมื่อใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (อุปกรณ์เสริม รุ่น 

 DMW-AC10G) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน

 ได้ ใช้ DC coupler ของแท้จากพานาโซนิค

 (อุปกรณ์เสริม รุ่น DMW-DCC11) กับอะแด็ปเตอร์

 ไฟฟ้า AC ร่วมกัน

สวิตซ์ปลดล็อค ( 16)

ฝาครอบช่องใส่การ์ด/แบตเตอรี่ ( 16)

ช่องมองภาพ (LVF) ( 24)

 ในคู่มือเล่มนี้ “ช่องมองภาพ” ใช้ ในการอ้างอิงถึง LVF

เซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตา ( 24)

ปุ่มหมุนปรับไดออปเตอร์ ( 24)

ปุ่ม [LVF] ( 24) /ปุ่ม [Fn3] ( 21)

รูร้อยสายคล้องกล้อง ( 13)

หน้าจอ

ช่องต่อ [HDMI] ( 71)

ช่องต่อ [AV OUT/DIGITAL] ( 71, 74)



การเตรียมพร้อม

รูร้อยสายคล้องกล้อง ( 13)

เสารับสัญญาณ Wi-Fi
®

ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ( 60)

ปุ่ม [Wi-Fi] ( 60) / ปุ่ม [Fn2] ( 21)

ปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว ( 37)

ปุ่ม [AF/AE LOCK] ( 47)

เสารับสัญญาณ NFC ( 63)

ปุ่ม [Q.MENU] ( 21)

ปุ่มแสดงภาพ

ปุ่ม [Fn1] ( 21) / 

ปุ่ม [ ] (ลบ/ยกเลิก) ( 36)

ปุ่ม [DISP.] ( 35)

 ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่มนี้ รูปแบบการแสดงของหน้าจอ 

 จะเปลี่ยนไป

ปุ่ม [MENU/SET] / ปุ่มเคอร์เซอร์ / ปุ่มควบคุม

ปุ่ม [MENU/SET] ( 20)

ปุ่มเคอร์เซอร์

 ปุ่ม [ISO] ( ) ( 48)

 ปุ่ม [WB] (ไวท์บาลานซ์) ( ) ( 42)

 ปุ่ม [ ] (โหมดการถ่าย) ( ) ( 51)

  ถ่ายทีละภาพ, ถ่ายภาพต่อเนื่อง, ถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ, ถ่ายภาพคร่อม

  อัตราส่วนภาพ, ตั้งเวลาถ่ายภาพ, ถ่ายภาพพาโนรามา

 ปุ่ม [ ] (โหมด AF) ( ) ( 45)

ปุ่มควบคุม ( 20)

 ในคู่มือนี้ ปุ่มที่ใช้จะแสดงเป็นเครื่องหมาย 
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การปิดการใช้งานปุ่มกด และปุ่มหมุน (ในขณะที่บันทึก)

เมื่อ [Cursor Button Lock] ถูกกำหนดไปยังปุ่มฟังก์ชั่น การทำงานของปุ่ม [MENU/SET] ปุ่มเคอร์เซอร์

และปุ่มควบคุมจะถูกปิดใช้งาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติ

การใช้งานขั้นสูง” (รูปแบบไฟล์ PDF)”
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การเตรียมพร้อม

การเตรียมพร้อม

การติดตั้งฝาครอบเลนส์และสายคล้องไหล่

ปิดเลนส์ด้วยฝาครอบเลนส์เพื่อป้องกันเลนส์ขณะที่ท่านไม่ได้ถ่ายรูป

ขอแนะนำให้ท่านติดฝาครอบเลนส์เข้ากับกล้องโดยใช้สายคล้องฝาครอบเลนส์เพื่อป้องกันฝาครอบเลนส์

สูญหาย และขอแนะนำให้ติดตั้งสายคล้องไหล่ เพื่อป้องกันกล้องหล่น

ใช้สายคล้องฝาครอบเลนส์ (ที่จัดไห้) เพื่อยึดฝาครอบเลนส์เข้ากับกล้องถ่ายรูป

 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ส่วนที่หนาของสายจะต้องไม่แขวนอยู่เหนือฝาครอบเลนส์ หรือ

 รูร้อยเชือกสายคล้องไหล่

ใส่ฝาครอบเลนส์

• ในการติดตั้งและถอดฝาครอบเลนส์ กดส่วนที่แสดงใน

 ภาพประกอบตามทิศทางของลูกศร 

ติดตั้งสายคล้องไหล่

รูร้อยสายคล้องไหล่

• ติดตั้งส่วนอื่นๆ ของสายคล้องไหล่
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การเตรียมพร้อม

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับกล้องรุ่นนี้ คือ แบตเตอรี่ รุ่น DMW-BLG10E

แบตเตอรี่จะยังไม่ถูกชาร์จพลังงานเมื่อกล้องถูกซื้อมา ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

• ใช้แท่นชาร์จและแบตเตอรี่ที่จัดมาให้

ใส่แบตเตอรี่โดยสังเกตให้แบตเตอรี่หันไปในทิศทางที่ถูกต้อง

เชื่อมต่อแท่นชาร์จเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

• สายไฟหลัก AC 

 จะเสียบเข้ากับ

 เต้าเสียบได้ไม่สุด

 แต่จะมีระยะห่าง

 เล็กน้อย

• ชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ขณะอยู่ภายในอาคารเท่านั้น

ถอดแบตเตอรี่ออกหลังจากชาร์จไฟเสร็จแล้ว

ระยะเวลาการชาร์จ ประมาณ 190 นาที

• ระยะเวลาการชาร์จข้างต้นคือเวลาที่ต้องการในกรณีที่แบตเตอรี่ถูกใช้งานจนหมดประจุไฟเวลาที่จำเป็น

 สำหรับการชาร์จไฟแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ การชาร์จไฟจะใช้ระยะเวลา

 นานขึ้น ในกรณีที่ทั้งอุณหภูมิสูงหรือต่ำ และเมื่อแบตเตอรี่ไม่ได้ ใช้งานเป็นเวลานาน

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ ([CHARGE]) 

สว่าง: กำลังชาร์จไฟ

ดับ:  การชาร์จไฟสมบูรณ์

หากไฟกะพริบ:

• อุณหภูมิแบตเตอรี่สูง หรือต่ำจนเกินไป เราขอแนะนำให้ทำ

 การชาร์จไฟในตำแหน่งที่อุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 10 °C 

 ถึง 30°C

• ขั้วแบตเตอรี่ / แท่นชาร์จมีคราบสกปรก ให้ทำความสะอาด

 ด้วยผ้าแห้ง
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การเตรียมพร้อม

 ข้อแนะนำสำหรับจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ และเวลาการใช้งานการบันทึกภาพนิ่ง

 (เมื่อใช้งานหน้าจอ)

จำนวนรูปภาพที่สามารถบันทึกได้ ประมาณ 350 ภาพ (ประมาณ 300 ภาพ)

เวลาในการบันทึก ประมาณ 175 นาที (ประมาณ 150 นาที)

• ค่าเมื่อใช้งานแฟลช (ที่จัดมาให้) จะถูกแสดงไว้ ในวงเล็บ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (เมื่อใช้งานหน้าจอ)

[Rec Format] [AVCHD] [MP4] [MP4]

[Rec Quality] [FHD/17M/50i] [FHD/20M/25p] [4K/100M/25p]

เวลาที่สามารถ

บันทึกภาพได้

ประมาณ 125 นาที ประมาณ 135 นาที ประมาณ 90 นาที

เวลาในการบันทึกจริง ประมาณ 60 นาที ประมาณ 65 นาที ประมาณ 45 นาที

* เวลาที่ท่านสามารถบันทึกได้จริง เมื่อเปิดและปิดกล้อง เริ่มและหยุดการบันทึก และการใช้งานการซูม

 แบบซ้ำๆ หลายรอบ

แบตเตอรี่คงเหลือ (ขณะใช้แบตเตอรี่เท่านั้น)

หากเครื่องหมายแบตเตอรี่กะพริบสีแดง ให้ทำการชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่

ชาร์จไฟจนเต็มแล้ว

 แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นชนิดลิเธี่ยม-ไอออนที่สามารถชาร์จไฟได้ หากมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไป 

 ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ของแบตเตอรี่จะสั้นลง

 แบตเตอรี่อาจอุ่นขึ้นหลังจากการใช้งานทันทีหลังจากการชาร์จ กล้องจะอุ่นขึ้นขณะใช้งานได้อีกด้วย 

 ซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานที่ผิดปกติ

 ห้ามให้วัตถุที่เป็นโลหะ (อย่างเช่น คลิปหนีบกระดาษ) มาใกล้กับบริเวณปลั๊กไฟ หรือ

 ใกล้กับแบตเตอรี่

 เก็บแบตเตอรี่ไว้ ในที่แห้งและเย็น ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่

 (อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง: 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส และระดับความชื้นที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 

 ความชื้นสัมพัทธ์ 40 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์)

 ห้ามจัดเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลานานทั้งที่แบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็ม เมื่อเก็บแบตเตอรี่ไว้นาน 

 ขอแนะนำให้ท่านนำมาชาร์จอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใช้แบตเตอรี่จนหมดพลังงาน แล้วถอดแบตเตอรี่

 ออกจากกล้องและนำไปเก็บตามเดิม
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การเตรียมพร้อม

การใส่และการถอดแบตเตอรี่/การ์ด (อุปกรณ์เสริม)

• ใช้แบตเตอรี่ของแท้ของพานาโซนิคเสมอ (DMW-BLG10E)

• หากท่านใช้แบตเตอรี่จากผู้ผลิตรายอื่น เราไม่สามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

เลื่อนสวิตซ์ปลดล็อคไปที่ตำแหน่ง [OPEN] และเปิดฝาครอบ

ช่องใส่การ์ด/แบตเตอรี่

(แบตเตอรี่)

ใส่แบตเตอรี่ให้แน่นไปตลอดทางจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อค 

และตรวจสอบว่าตัวล็อคสามารถยึดแบตเตอรี่ไว้ได้หรือไม่

(การ์ด)

ใส่การ์ดลงในช่องจนสุดทางจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

ปิดฝาครอบช่องใส่การ์ด/แบตเตอรี่ และเลื่อนปุ่มปลดล็อค

ไปยังตำแหน่ง [LOCK]

 การถอด

 • การถอดแบตเตอรี่:

  เลื่อนตัวล็อคไปตามทิศทางของลูกศร

ปุ่มปลดล็อค

ตัวล็อค

ห้ามสัมผัส

โดนขั้วไฟฟ้า

 • การถอดการ์ด:

  กดที่ตรงกลางของการ์ด

ตัวล็อค

 เกี่ยวกับการ์ด

 สามารถใช้การ์ดมาตรฐาน SD ดังต่อไปนี้ (ขอแนะนำการ์ดของพานาโซนิค)

ชนิดของการ์ด ความจุ

SD เมมโมรี่การ์ด 8 MB ถึง 2 GB

SDHC เมมโมรี่การ์ด 4 GB ถึง 32 GB

SDXC เมมโมรี่การ์ด 48 GB, 64 GB

• เก็บการ์ดให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเข้าปาก
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การเตรียมพร้อม

 เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และ SD speed class

 การ์ดที่จำเป็นต้องใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [Rec Format] ( 38) และ [Rec Quality] 

 ( 38) ของภาพเคลื่อนไหว ให้ท่านใช้การ์ดที่ตรงตามอัตราความเร็วของ SD Speed Class หรือ 

 UHS Speed Class ต่อไปนี้ ท่านสามารถยืนยัน Speed Class ได้โดยดูที่ฉลากของการ์ดหรือ

 บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

[Rec Format] [Rec Quality] Speed class ตัวอย่างฉลาก

[AVCHD] ทั้งหมด

[MP4] FHD/HD/VGA

[MP4] 4K

Class 4 หรือสูงกว่า

UHS Speed Class 3

• ข้อมูลล่าสุด:

 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

 (เว็บไซต์นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การฟอร์แมตการ์ด (การล้างข้อมูล)

ฟอร์แมตการ์ดโดยใช้กล้องนี้ก่อนทำการบันทึกภาพ ข้อมูลที่ถูกฟอร์แมตไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืน

กลับมาได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้บันทึกข้อมูลภาพที่สำคัญเก็บไว้แล้วล่วงหน้า

การตั้งค่าเมนู ( 20)

• หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น หากท่านเลือก [Yes] ระบบจะทำรายการที่ยืนยัน 

คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยความจำในการบันทึก (ภาพ/ระยะเวลาในการบันทึก)

 ความจุในการบันทึกภาพ (ภาพนิ่ง)

 เมื่ออัตราส่วนภาพถูกตั้งค่าเป็น [4:3] และ [Quality] ถูกตั้งค่าเป็น [ ]
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 ความจุของระยะเวลาในการบันทึก (ภาพเคลื่อนไหว)

 • ระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้เป็นเวลาทั้งหมดของภาพเคลื่อนไหวทุกภาพที่ได้ถูกบันทึกไว้

 เมื่อ [Rec Format] เป็น [AVCHD]

1 ชั่วโมง 15 นาที 00 วินาที 5 ชั่วโมง 00 นาที 00 วินาที

2 ชั่วโมง 00 นาที 00 วินาที 8 ชั่วโมง 15 นาที 00 วินาที

เมื่อ [Rec Format] เป็น [MP4]

20 นาที 00 วินาที 1 ชั่วโมง 20 นาที 00 วินาที

1 ชั่วโมง 15 นาที 00 วินาที 5 ชั่วโมง 00 นาที 00 วินาที

 หากอุณหภูมิโดยรอบสูง หรือภาพเคลื่อนไหวถูกบันทึกอย่างต่อเนื่อง [ ] จะแสดงขึ้น และ

 การบันทึกอาจถูกหยุดไว้ครึ่งทาง เพื่อป้องกันกล้องถ่ายรูป

 ภาพเคลื่อนไหว [AVCHD]:

 การบันทึกหยุดลงเมื่อเวลาในการบันทึกต่อเนื่องเกินกว่า 29 นาที และ 59 วินาที

 ภาพเคลื่อนไหวที่ขนาดไฟล์ถูกกำหนดในรูปแบบ [FHD] [HD] หรือ [VGA] ใน [MP4]:

 การบันทึกหยุดลง เมื่อเวลาในการบันทึกต่อเนื่องเกินกว่า 29 นาทีและ 59 วินาที หรือไฟล์

 มีขนาดมากกว่า 4 GB

 • เนื่องจากขนาดไฟล์จะใหญ่ขึ้นเมื่อบันทึกด้วยขนาด [FHD] ภาพที่บันทึกที่ขนาด [FHD]   

  จะหยุดก่อนครบ 29 นาที 59 วินาที

 ภาพเคลื่อนไหวที่ขนาดไฟล์ถูกกำหนดในรูปแบบ [4K] ใน [MP4]:

 การบันทึกหยุดลง เมื่อเวลาในการบันทึกต่อเนื่องเกินกว่า 15 นาที

 (ท่านสามารถบันทึกได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก แม้ไฟล์มีขนาดเกินกว่า 4 GB แต่ไฟล์ภาพ

 เคลื่อนไหวจะถูกบันทึก และเล่นแบบแยกไฟล์)

 เวลาในการบันทึกได้ต่อเนื่องสูงสุดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
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การตั้งค่านาฬิกา

นาฬิกาจะไม่ผ่านการตั้งเวลาเมื่อซื้อกล้องมาใหม่

เปิดกล้อง

กดปุ่ม [MENU/SET] เมื่อข้อความปรากฏขึ้น

กดปุ่ม  เพื่อเลือกภาษา และกดปุ่ม [MENU/SET]

• ข้อความ [Please set the clock] จะปรากฏขึ้น

กดปุ่ม [MENU/SET]

กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ (ปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที) 

และกดปุ่ม  ตั้งค่า

• หากยกเลิก  กดปุ่ม [ ]

การตั้งค่าลำดับการแสดงผล หรือรูปแบบการแสดงเวลา

• เลือก [Style] และกดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า

 ลำดับการแสดงผล และรูปแบบการแสดงเวลา

กดปุ่ม [MENU/SET]

• หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น

 กดปุ่ม [MENU/SET]

เมื่อ [Please set the home area] ปรากฏขึ้น 

กดปุ่ม [MENU/SET]

กดปุ่ม  เพื่อกำหนดพื้นที่อาศัยของท่าน และกดปุ่ม

[MENU/SET]

: เวลาของที่บ้าน

: เวลาของปลายทาง
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การตั้งค่าเมนู

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่าง: ในการเปลี่ยนการตั้งค่า [Quality] จาก [ ] เป็น [ ] ในเมนู [Rec]

กดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อเรียกหน้าจอเมนู

ท่านสามารถตั้งค่าขนาดรูปภาพและแฟลช

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการบันทึก และคุณภาพของภาพ และ

การตั้งค่าอย่างอื่น

การทำงานของกล้อง อย่างเช่น การแสดงหน้าจอและการทำงาน

ของปุ่ม จะสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการของท่าน นอกจากนี้

ยังสามารถลงทะเบียนการตั้งค่าที่แก้ไขได้

ท่านสามารถตั้งค่าการใช้งานที่ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น 

อย่างเช่น เปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกา และระดับเสียงเตือน 

ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับ Wi-Fi ได้

ท่านสามารถกำหนดการป้องกันรูปภาพ การตัดขอบภาพ 

การตั้งค่าการพิมพ์ และการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับรูปภาพที่ท่านถ่ายไว้

กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการที่เมนู จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

• รายการที่สามารถเลือกได้ โดยหมุนปุ่มควบคุมการทำงาน

กดปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่า และกดปุ่ม [MENU/SET]

• รายการที่สามารถเลือกได้ โดยหมุนปุ่มควบคุมการทำงาน

การตั้งค่าที่เลือก

การตั้งค่า

กดปุ่ม [ ] ซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอการบันทึกภาพหรือแสดงภาพปรากฏอีกครั้ง

• ในระหว่างการบันทึก สามารถออกจากหน้าจอเมนูได้ โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง
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การใช้งานขั้นพื้นฐาน

 การเปลี่ยนรูปแบบเมนู

 ตัวอย่าง: การเปลี่ยนไปยังเมนู [Setup] จากเมนู [Rec]

   กดปุ่ม 

  กดปุ่ม  เพื่อเลือกไอคอนเปลี่ยนเมนู [ ]

   • สามารถเลือกรายการได้ โดยหมุนปุ่มควบคุมการทำงาน

  กดปุ่ม [MENU/SET]

   • เลือกรายการเมนู และทำการตั้งค่า

  ประเภทและรายการเมนู ที่แสดงขึ้นแตกต่างกันไปตามโหมด

  วิธีการตั้งค่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายการเมนู

การเรียกเมนูที่ ใช้งานเป็นประจำแบบทันที (เมนูลัด)

ท่านสามารถเรียกใช้รายการเมนูได้อย่างง่าย และกำหนดการใช้งาน

• รายการเมนู และรายการการตั้งค่าที่แสดงขึ้นจะแตกต่างกันตามโหมดการบันทึก และการตั้งค่า

 ระหว่างการบันทึก

กดปุ่ม [Q.MENU] เพื่อแสดงเมนูลัด

หมุนปุ่มควบคุมการทำงาน เพื่อเลือกรายการเมนู และ

กดปุ่ม  หรือ 

• สามารถเลือกรายการเมนูได้โดยใช้ปุ่มฟังก์ชชั่น 

เปิดปุ่มควบคุมการทำงานเพื่อเลือกการตั้งค่า

• สามารถเลือกการตั้งค่าได้ด้วยปุ่ม 

กดปุ่ม [Q.MENU] เพื่อปิดเมนูลัด

การกำหนดฟังก์ชั่นที่ ใช้งานเป็นประจำไว้ที่ปุ่ม

(ปุ่มฟังก์ชั่น)

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้งานเป็นประจำไปยังปุ่มที่กำหนด

ตั้งค่าเมนู

กดปุ่ม  เพื่อเลือกปุ่มฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการกำหนดฟังก์ชั่น จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

กดปุ่ม  เพื่อเลือกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการกำหนด และกดปุ่ม [MENU/SET] 
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การเปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้วงแหวนควบคุม

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

ท่านสามารถใช้วงแหวนควบคุม เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้อง

รายการที่สามารถตั้งค่าโดยวงแหวนควบคุมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

โหมดบันทึก ต่อไปนี้คือการตั้งค่าที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า

โหมดการบันทึก การตั้งค่า

โหมด [Intelligent Auto] 

โหมด [Program AE]

โหมด [Aperture-Priority]

โหมด [Shutter-Priority]

โหมด [Manual Exposure]

ขั้นตอนการซูม ( 57)

ขั้นตอนการซูม ( 57)

ขั้นตอนการซูม ( 57)

การปรับความเร็วชัตเตอร์* ( 31, 32)

การปรับความเร็วชัตเตอร์* ( 32)

* ท่านสามารถใช้วงแหวนควบคุมเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ซึ่งไม่สามารถกำหนดค่าโดยใช้ปุ่มปรับ

 ความเร็วชัตเตอร์

 • ความเร็วที่สูงกว่า 1/4000 วินาที (ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ( 50))

 • ความเร็วที่ช้ากว่า 1 วินาที (ชัตเตอร์กลไก ( 50))

 • การตั้งค่าทีละ 1/3 EV

 วงแหวนควบคุมถูกกำหนดไว้สำหรับการเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพ (Filter) เมื่อท่านทำการบันทึกภาพแบบ

 พาโนรามา ( 55)

 เมื่อกำหนดใช้งานแมนนวลโฟกัส การปรับโฟกัสจะถูกกำหนดไปที่วงแหวนควบคุม ( 46)
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การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนการตั้งค่าที่กำหนดไปยังวงแหวนควบคุม

เปลี่ยนการตั้งค่าที่เคยกำหนดไปยังวงแหวนควบคุม

ตั้งค่าเมนู

ใช้  เพื่อเลือกการตั้งค่า และกดปุ่ม [MENU/SET]

• [DEFLT] [Normal]  •  [Zoom] ( 56)

•  [Step Zoom] ( 57)  •  [Sensitivity] ( 48)

•  [White Balance] ( 42) •  [Filter Select] ( 42)

• [OFF] [Not Set]

 การเปลี่ยนไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น ให้ท่านเลือก [Normal]

 หากท่านไม่ใช้งานวงแหวนควบคุม ให้ท่านเลือก [OFF] ([Not Set])

 การตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ได้กำหนดสามารถใช้กับทุกโหมดการบันทึก

 ฟังก์ชั่นที่กำหนดไปยังวงแหวนควบคุมอาจไม่สามารถทำงานร่วมกับบางโหมดการบันทึก หรือการตั้งค่า

 ที่ใช้สำหรับการบันทึกภาพ (การบันทึกภาพแบบพาโนรามา การตั้งค่าฟิลเตอร์ เป็นต้น)

 เมื่อกำหนดใช้งานแมนนวลโฟกัส วงแหวนควบคุมจะถูกกำหนดให้ทำหน้าที่ปรับโฟกัส ท่านไม่สามารถ

 ใช้การตั้งค่าที่กำหนดโดยใช้ [Control Ring] ( 46)
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การถือกล้องอย่างถูกวิธี

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

• เพื่อป้องกันกล้องสั่น ให้จับกล้องด้วยสองมือและวางแขนให้ ใกล้กับ

 ตัวท่านในขณะที่ยืนให้ขาแยกออกจากกันเล็กน้อย

• อย่าสัมผัสโดนเลนส์กล้อง

• อย่าเอามือปิดลำโพง ในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว

• อย่าปิดลำแสงช่วยโฟกัส หรือแฟลชเมื่อท่านจะถ่ายภาพโดยใช้แสงไฟเหล่านี้

 ห้ามมองแสงไฟนี้ในระยะใกล้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องถ่ายรูปนั้นไม่ได้เคลื่อนที่ไปชั่วคราว 

 ขณะที่ปุ่มชัตเตอร์ถูกกด

 ขอแนะนำให้ ใช้สายคล้องไหล่ที่จัดมาให้เพื่อป้องกันกล้องตกหล่นเสียหาย

ลำแสงช่วยโฟกัส

ไมโครโฟน

สายคล้องไหล่

การบันทึกภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

 เปลี่ยนการแสดงระหว่างหน้าจอและช่องมองภาพ

   กดปุ่ม [LVF]

   • การแสดงผลจะเปลี่ยนตามที่แสดง

    ด้านล่าง

ปุ่ม [LVF]

เซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตา

การเปลี่ยนระหว่าง

ช่องมองภาพ และ

หน้าจออัตโนมัติ*

การแสดงที่

ช่องมองภาพ
การแสดงที่หน้าจอ

สวิตซ์ปรับไดออปเตอร์

   * สำหรับการเปลี่ยนอัตโนมัติระหว่างช่องมองภาพและหน้าจอ เซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตาจะเลือก

    แสดงผลไปยังช่องมองภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อตาของท่านหรือวัตถุเข้าใกล้กับช่องมองภาพ

 เกี่ยวกับการปรับไดออปเตอร์

 หมุนสวิตซ์ปรับไดออปเตอร์เพื่อปรับจนกระทั่งท่านสามารถเห็นรายละเอียดที่ปรากฏบนช่องมองภาพได้

 ชัดเจน
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การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การถ่ายภาพ

• กดปุ่ม [ ] ( ) เพื่อตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพไปยัง [ ] ([Single])

เลือกโหมดการบันทึกภาพ

• ในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม [iA] โหมดการบันทึกจะเปลี่ยนระหว่าง  และ  /  /  / 

โหมด [Intelligent Auto] (โหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ) ( 26)

ถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าแบบอัตโนมัติ

โหมด [Program AE] ( 29)

บันทึกภาพโดยใช้ค่ารูรับแสง และการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ถูกปรับโดยอัตโนมัติ

โหมด [Aperture-Priority] ( 30)

การกำหนดค่ารูรับแสงก่อนถ่ายภาพ

โหมด [Shutter-Priority] ( 31)

การกำหนดความเร็วชัตเตอร์ก่อนถ่ายภาพ

โหมด [Manual Exposure] ( 32)

การกำหนดค่ารูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ตามลำดับก่อนถ่ายภาพ

ปรับโฟกัสให้สอดคล้องกับวัสดุ

• ค่ารูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์จะแสดง 

 (ถ้าค่ารูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์แสดงเป็นสีแดง

 และกะพริบ แสดงว่าไม่มีค่าแสงที่เหมาะสม 

 เว้นแต่ว่าจะใช้แฟลช)

กดลง

ครึ่งหนึ่ง

พื้นที่การโฟกัส

(เมื่อจับโฟกัสได้: สีเขียว)

ไฟแสดงการโฟกัส

(เมื่อโฟกัสวัตถุได้: สว่าง)

(เมื่อโฟกัสวัตถุไม่ได้: กะพริบ)

ค่ารูรับแสง

ความเร็วชัตเตอร์

กดลงจนสุด

ระยะโฟกัส

การถ่ายภาพ

 ไฟแสดงการโฟกัสจะกะพริบ และส่งเสียงเตือนเมื่อไม่สามารถ

 จับโฟกัสวัตถุได้

 ใช้ระยะโฟกัสที่แสดงเป็นสีแดงสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
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การถ่ายภาพโดยใช้โหมดการตั้งค่าแบบอัตโนมัติ

[Intelligent Auto] (โหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ)

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

โหมดการบันทึก: 

ขอแนะนำให้ ใช้โหมดสำหรับผู้ที่ต้องการเล็งกล้องแล้วถ่ายภาพโดยปล่อยให้กล้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับ

วัตถุ และสภาวะโดยรอบโดยอัตโนมัติ

กล้องจะทำการปรับตั้งค่าให้เหมาะสม และฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะถูกปรับใช้งานโดยอัตโนมัติ

• การตรวจจับฉากอัตโนมัติ /การชดเชยแสงเมื่อถ่ายภาพย้อนแสง / [Face/Eye Detection] /

 [Red-Eye Removal] / [i.Zoom] / [i.Resolution] / [Stabilizer] / [i.Dynamic] / [Long Shtr NR] /

 [Quick AF] / [AF Assist Lamp]

กดปุ่ม [iA]

กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมด [Intelligent Auto]

• เมื่อท่านกดปุ่ม [iA] อีกครั้ง โหมดการบันทึกจะถูกเปลี่ยนไปยัง

 โหมดหนึ่งในการตั้งค่ารูรับแสง และปรับความเร็วชัตเตอร์

เล็งกล้องไปที่วัตถุ

• เมื่อกล้องสามารถเลือกการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับซีน ไอคอนสำหรับ

 แต่ละฉากจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า 2 วินาที และจากนั้นเปลี่ยนไปแสดงด้วย

 สีแดงปกติ

• เมื่อท่านกดปุ่ม  และกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบ

 ติดตามวัตถุอัตโนมัติ (AF Tracking) จะทำงาน ( 45)

 การตรวจจับฉากอัตโนมัติ

 เมื่อถ่ายภาพ

[i-Portrait] [i-Scenery] [i-Macro] [i-Night Portrait]
*1

[i-Night Scenery]
[i-Handheld 

Night Shot]
*2

[i-Food] [i-Baby]
*3

[i-Sunset] เมื่อฉากที่ถ่ายไม่ตรงกับรายการข้างบน

*1
 เมื่อใช้แฟลช (ที่จัดมาให้/อุปกรณ์เสริม)

*2
 เมื่อท่านตั้งค่า [iHandheld Night Shot] เป็น [ON] ( 27)

*3
 เมื่อเด็กๆ (ซึ่งได้ลงทะเบียนในกล้องโดยใช้การจดจำใบหน้า) อายุต่ำกว่า 3 ปีถูกจดจำใบหน้าได้

เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว

[i-Portrait] [i-Scenery] [i-Low Light] [i-Macro]

เมื่อฉากที่ถ่ายไม่ตรงกับรายการข้างบน



(ภาษาไทย)      �� 

 แฟลช

 เมื่อสวิตซ์ [ON/OFF] สำหรับแฟลช (ที่จัดมาให้/อุปกรณ์เสริม) มีการตั้งค่าไปที่ [OFF] แฟลชจะถูก

 ตั้งค่าไปที่ [ ] (ปิดแฟลชตลอด) เมื่อสวิตซ์ [ON/OFF] ถูกตั้งค่าเป็น [ON] ไว้ แฟลชจะถูกตั้งค่า

 [ ] (AUTO)

 เมื่อเปิดแฟลช กล้องจะตั้งค่า [ ], [ ] (การลดตาแดงอัตโนมัติ) [ ] หรือ [ ] โดยอัตโนมัติ

 ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุ และความสว่าง

 เมนูที่ใช้งาน

 ท่านสามารถตั้งค่าได้เฉพาะเมนูต่อไปนี้

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

เมนู รายการ

[Picture Size] / [Quality] / [AFS/AFF/AFC] / [Burst Rate] / [Self Timer] / 

[iHandheld Night Shot] / [iHDR] / [Time Lapse Shot] / [Stop Motion 

Animation] / [Face Recog.]

[Rec]

[Motion Picture] [Rec Format] / [Rec Quality] / [AFS/AFF/AFC]

[Custom] [Silent Mode] / [Guide Line] / [Remaining Disp.]

[Setup] ท่านสามารถกำหนดการตั้งค่ารายการต่อไปนี้

การถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง

([iHandheld Night Shot])

หากกล้องตรวจจับฉากกลางคืนได้โดยอัตโนมัติในขณะใช้มือถือกล้อง [iHandheld Night Shot] จะ

ช่วยให้สามารถบันทึกภาพนิ่งด้วยการสั่นน้อยลง และสัญญาณรบกวนลดลงโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง 

โดยการรวมภาพที่ถ่ายแบบต่อเนื่อง

 แฟลชจะถูกกำหนดการตั้งค่าไปที่ [ ] (ปิดแฟลชตลอด) 

การรวมภาพเป็นหนึ่งภาพโดยใช้การไล่น้ำหนักสีให้เด่นชัด

([iHDR])

เมื่อถ่ายภาพที่มีความต่างระหว่างพื้นหลังและวัตถุชัดเจน [iHDR] จะบันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องด้วยค่ารู

รับแสงที่แตกต่างกัน และกล้องจะรวมภาพเหล่านั้นให้เป็นภาพเดียวกันที่มีน้ำหนักสีที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้น

[iHDR] จะถูกเปิดใช้งานเมื่อจำเป็น เมื่อเปิดใช้งาน [ ] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ



��      (ภาษาไทย) 

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การถ่ายภาพหลังจากการตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์

โหมดการบันทึก: 

ท่านสามารถตั้งค่าการเปิดรับแสงโดยใช้วงแหวนปรับค่ารูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์

การใช้เมนู [Rec] เปลี่ยนการตั้งค่าและการตั้งค่าสภาวะแวดล้อมการบันทึกของท่าน

นอกจากนี้ท่านยังสามารถบันทึกภาพโดยการใช้เอฟเฟ็กต์ภาพ ( 42)

หมุนปุ่มปรับค่ารูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ไปยังโหมดการบันทึกที่ท่านต้องการ

หมุนปุ่มให้ตรงกับ

เครื่องหมาย

หมุนปุ่มปรับค่ารูรับแสงให้ตรงตำแหน่ง

ที่มีเสียงคลิก

โหมดการบันทึก แหวนรูรับแสง ปุ่มหมุนความเร็วชัตเตอร์

โหมด [Program AE] ( 29)

โหมด [Aperture-Priority] ( 30)

โหมด [Shutter-Priority] ( 31)

โหมด [Manual Exposure] ( 32)

[A] (AUTO)

การตั้งค่าที่ท่านชื่นชอบ 

[A] (AUTO)

การตั้งค่าที่ท่านชื่นชอบ 

[A] (AUTO)

[A] (AUTO)

การตั้งค่าที่ท่านชื่นชอบ 

การตั้งค่าที่ท่านชื่นชอบ 

• ในโหมด [Aperture-Priority] โหมด [Shutter-Priority] และ โหมด [Manual Exposure] เอฟเฟ็กต์

 ของค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่ท่านตั้งค่าไว้จะไม่ปรากฏที่หน้าจอการบันทึก หากต้องการ

 ตรวจสอบจากบนหน้าจอการบันทึกภาพ ให้ท่านใช้โหมด [Preview]  ( 33)    

 ความสว่างของหน้าจออาจจะแตกต่างไปจากภาพที่บันทึกได้จริง

 โปรดตรวจสอบความสว่างของภาพ โดยใช้หน้าจอแสดงภาพ

 ความเร็วชัตเตอร์ที่ถูกใช้อาจเร็วกว่าความเร็วชัตเตอร์ที่กำหนดเมื่อท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหว



(ภาษาไทย)      �� 

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การถ่ายภาพโดยการตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ

(โหมด [Program AE])

ถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ และค่ารูรับแสงที่กำหนดอัตโนมัติ ให้สอดคล้องกับ

ความสว่างของวัตถุ

หมุนวงแหวนปรับรูรับแสง เพื่อเลือก [A] (AUTO)

หมุนปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์เพื่อเลือก [A] (AUTO)

โหมด [Program AE] จะถูกกำหนดใช้งานและไอคอนโหมดการบันทึกจะเปลี่ยนเป็น [P]

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

• หากค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์กะพริบเป็นสีแดง

 แสดงว่าไม่มีค่าแสงที่เหมาะสม

มาตรวัดแสง

การแสดงการ

เปลี่ยนโปรแกรม

ขณะที่ค่าตัวเลขแสดงเป็นสีเหลือง (ประมาณ 10 วินาที) ให้ท่านหมุนปุ่มควบคุมการทำงาน 

เพื่อเปลี่ยนค่าโดยใช้การเปลี่ยนโปรแกรม (Program Shift)

• ในการยกเลิกการเปลี่ยนโปรแกรม ให้ท่านเลือกปิดกล้องถ่ายรูปหรือหมุนปุ่มควบคุมการทำงาน

 จนกระทั่งการแสดงการเปลี่ยนโปรแกรมจะหายไป

• ในการแก้ไขค่าการเปิดรับแสง ท่านสามารถใช้ปุ่มปรับชดเชยแสงเพื่อปรับค่าการชดเชย ( 48)

การเปิด/ปิดการแสดงมาตรวัดค่าแสง

 เมื่อท่านตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้เป็น [ON] มาตรวัดค่าแสงจะแสดงผลระหว่างการเปลี่ยนโปรแกรม 

 การตั้งค่ารูรับแสง และการใช้ความเร็วชัตเตอร์

 ค่าแสงที่เหมาะสมจะต้องไม่อยู่ในช่วงที่ระบุด้วยสีแดง

 หากมาตรวัดค่าแสงไม่แสดง กดปุ่ม [DISP.] เพื่อเปลี่ยนไปยังการแสดงหน้าจอ

 มาตรวัดค่าแสงจะปิด หากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ 4 วินาที



�0      (ภาษาไทย) 

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การถ่ายภาพโดยการตั้งค่ารูรับแสง (โหมด [Aperture-Priority])

เมื่อค่ารูรับแสงเพิ่มขึ้น ระยะของความลึกในการโฟกัสจะขยาย และรูปภาพจะแสดงขึ้นอย่างชัดเจน 

จากตำแหน่งของกล้องไปที่พื้นหลัง เมื่อค่ารูรับแสงลดลง ระยะของความลึกในการโฟกัส และพื้นหลัง

สามารถเบลอได้

หมุนปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์เพื่อเลือก [A] (AUTO)

หมุนวงแหวนปรับรูรับแสงเพื่อเลือกค่ารูรับแสง

โหมด [Program AE] จะถูกกำหนดใช้งานและไอคอนโหมดการบันทึก

จะเปลี่ยนเป็น [A]

• ในการแก้ไขค่าการเปิดช่องรับแสง ท่านสามารถใช้ปุ่มปรับชดเชยแสง

 เพื่อปรับค่าการชดเชย ( 48)

ค่ารูรับแสง

มาตรวัดแสง

ค่ารูรับแสงที่สามารถ

กำหนดใช้งาน*
ความเร็วชัตเตอร์ (วินาที)

F1.7 - F16
60 - 1/4000 (เมื่อใช้งานชัตเตอร์แบบกลไก)

1 - 1/16000 (เมื่อใช้งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)

* ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานบางค่าได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการซูม



(ภาษาไทย)      �1 

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การถ่ายภาพโดยการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ (โหมด [Shutter-Priority])

เมื่อท่านเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ จะสามารถลดการสั่นของภาพเมื่อบันทึกภาพ เมื่อท่านลดความเร็วชัตเตอร์

การเคลื่อนไหวของวัตถุจะปรากฏชัดขึ้น

หมุนวงแหวนปรับรูรับแสงเพื่อเลือก [A] (AUTO)

หมุนปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์

โหมด [Shutter-Priority] จะถูกกำหนดใช้งานและไอคอนโหมด

การบันทึกจะเปลี่ยนเป็น [S]

• ในการแก้ไขค่าการเปิดรับแสง ท่านสามารถใช้ปุ่มปรับชดเชยแสง

 เพื่อปรับค่าการชดเชย ( 48)

ความเร็วชัตเตอร์

มาตรวัดแสง

ความเร็วชัตเตอร์ที่สามารถตั้งค่า* (วินาที) ค่ารูรับแสง

60 - 1/4000 (เมื่อใช้งานชัตเตอร์แบบกลไก)

1 - 1/16000 (เมื่อใช้งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)
F1.7 - F16

 การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้เป็นค่าที่ไม่สามารถใช้ได้จากปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์

 • ความเร็วที่สูงกว่า 1/4000 วินาที หรือความเร็วชัตเตอร์ช้ากว่า 1 วินาที

   หมุนปุ่มปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ เพื่อเลือก [4000-] หรือ [1+]

   หมุนวงแหวนควบคุม หรือปุ่มควบคุมการทำงานเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์

 • การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ทีละ 1/3 EV 

  ท่านสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์จากการตั้งค่าที่ปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์ทีละ  2/3 

  ตัวอย่าง: การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ 1/400 วินาที

   หมุนปุ่มปรับความเร็วฃัตเตอร์ เพื่อเลือก [500]

   หมุนวงแหวนควบคุม หรือปุ่มควบคุมการทำงานเพื่อเลือก [400]

  ตรวจสอบความเร็วชัตเตอร์บนหน้าจอ

  สำหรับรายละเอียดวิธีการตั้งค่าชัตเตอร์ โปรดดูหน้า ( 50)

* การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้เป็นค่าที่ไม่สามารถใช้ได้บนปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์ ( 31)



��      (ภาษาไทย) 

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การถ่ายภาพโดยการตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ 

(โหมด [Manual Exposure])

เลือกค่าแสงโดยการตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง

แถบแสดงการปรับค่าแสงแบบแมนนวลจะปรากฏที่ส่วนล่างของหน้าจอเพื่อแสดงค่าแสง

หมุนวงแหวนปรับรูรับแสงเพื่อเลือกค่ารูรับแสง

หมุนปรับความเร็วชัตเตอร์ เพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์

โหมด [Manual Exposure] จะถูกกำหนดใช้งานและไอคอนโหมด

การบันทึกจะเปลี่ยนเป็น [M]

มาตรวัดแสง

ค่ารูรับแสง

ความเร็วชัตเตอร์

ระบบช่วยการปรับค่าแสงแบบแมนนวล

ค่ารูรับแสงที่สามารถ

กำหนดใช้งาน
*1 ความเร็วชัตเตอร์สามารถกำหนดใช้งาน

*2
 (วินาที)

F1.7 - F16

T (เวลา)

60 - 1/4000 (เมื่อใช้งานชัตเตอร์แบบกลไก)

1 - 1/16000 (เมื่อใช้งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)

*1 
ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานบางค่าได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการซูม

*2 
ท่านอาจจะไม่สามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์บางระดับได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่ารูรับแสง

 การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้เป็นค่าที่ไม่สามารถใช้ได้จากปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์ ( 31)
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การใช้งานขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับ T (เวลา)

เมื่อท่านตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไปยัง T (เวลา) และกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ชัตเตอร์จะเปิดออก 

(สูงสุดประมาณ 120 วินาที)

เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง ชัตเตอร์จะปิด ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อท่านต้องการให้ชัตเตอร์เปิดเป็นระยะ

เวลานาน ตัวอย่างเช่น การบันทึกรูปภาพของดอกไม้ไฟ หรือฉากกลางคืน

• ท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ เมื่อชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้งาน

• ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ในโหมด [Manual Exposure] เท่านั้น

 เมื่อถ่ายภาพโดยการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไปยง T (เวลา) ขอแนะนำให้ ใช้การถ่ายภาพจาก

 ระยะไกลโดยใช้ขาตั้งกล้อง หรือสมาร์ทโฟนในลักษณะของการลั่นชัตเตอร์จากระยะไกล 

 ( 64) เพื่อป้องกันกล้องสั่น

 เมื่อท่านถ่ายภาพนิ่งโดยตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น T (เวลา) ภาพอาจจะมีระดับสัญญาณ

 รบกวนที่สูงขึ้น หากท่านต้องการลดสัญญาณ ขอแนะนำให้ถ่ายรูปโดยการตั้งค่า [Long 

 Shtr NR] เป็น [ON] ในเมนู [Rec]

การตรวจสอบเอฟเฟ็กต์ของค่ารูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์

(โหมด [Preview])

โหมดการบันทึก: 

กำหนด [Preview] ไปยังปุ่มฟังก์ชั่น ( 21)

• ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการกำหนด [Preview] ไปที่ปุ่ม [Fn1]

กดปุ่ม [Fn1] เพื่อเปลี่ยนหน้าจอแสดงการยืนยัน

• ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม [Fn1] สวิตซ์หน้าจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

หน้าจอการบันทึกปกติ เอฟเฟ็กต์ของค่ารูรับแสง

เอฟเฟ็กต์ของ

ความเร็วชัตเตอร์
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การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การลงทะเบียนการตั้งค่าเพื่อใช้ร่วมกันระหว่างการบันทึก

(Custom Set)

โหมดการบันทึก: 

ท่านสามารถลงทะเบียนการตั้งค่าเมนูที่ใช้งานร่วมกันสูงสุด 3 ชุด

 การลงทะเบียนชุดตั้งค่าที่กำหนด

  ตั้งค่าเมนูที่ท่านชอบ อย่างเช่น เมนู [Rec] เมนู [Motion Picture] และเมนู [Custom] 

  ตั้งค่าเมนู

   

  ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกชุดการตั้งค่าที่กำหนดเอง (C1-C3) สำหรับการลงทะเบียน และกดปุ่ม 

   [MENU/SET]

   • หน้าจอยืนยันจะปรากฏขึ้น หากท่านเลือก [Yes] กล้องจะทำงานตามที่ยืนยัน

 การใช้ชุดตั้งค่าที่กำหนด

  ตั้งค่าเมนู

   

  ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกชุดการตั้งค่า

  กดปุ่ม [MENU/SET]

   • การตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าที่ท่านเลือกสำหรับชุดการตั้งค่านั้นๆ

การตั้งค่าปุ่มฟังก์ชั่นไปที่ [Utilize Custom Set feature] จะทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไปยัง

การตั้งค่าที่ชอบโดยกดปุ่มฟังก์ชั่น

 กำหนด [Utilize Custom Set feature] ไปยังปุ่มฟังก์ชั่นที่ท่านเลือกโดยใช้ [Fn Button Set] 

  ในเมนู [Custom] ( 21)

 กดปุ่มฟังก์ชั่นที่ซึ่ง [Utilize Custom Set feature] ได้ถูกกำหนดไว้

  ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกชุดการตั้งค่าที่กำหนด และกดปุ่ม [MENU/SET]

การใช้ปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อเรียกใช้การตั้งค่าที่กำหนด
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การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอการบันทึกภาพ

กดปุ่ม [DISP.] เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่แสดง

• ท่านสามารถใช้ [Monitor Disp. Style] และ [LVF Disp.Style] ในเมนู [Custom]

 เพื่อเลือก [ ] (รูปแบบการแสดงผลที่หน้าจอ) หรือ [ ] (รูปแบบการแสดงผลแบบ Live 

 View Finder) สำหรับแสดงที่หน้าจอและช่องมองภาพ

 [ ] รูปแบบการแสดงผลที่หน้าจอ (ตัวอย่างของการแสดงที่หน้าจอ)

แสดงข้อมูล* ไม่แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล*

+

มาตรวัดระดับ

ไม่แสดงข้อมูล

+

มาตรวัดระดับ

ปิดหน้าจอ

ตรวจสอบหน้าจอ

แสดงข้อมูลการบันทึก

* เมื่อ [Histogram] ในเมนู [Custom] ถูกตั้งค่าเป็น [ON] ฮิสโตแกรมจะแสดงขึ้น

 หากท่านไม่มีการใช้งานใดๆ เป็นระยะประมาณ 1 นาที หรือนานกว่า ข้อมูลบางอย่างบนหน้าจอ

 จะหายไป เมื่อต้องการแสดงข้อมูลอีกครั้ง ให้ท่านกดปุ่ม [DISP.]
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การแสดงภาพ

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

กดปุ่มแสดงภาพ

กดปุ่ม  หรือหมุนปุ่มควบคุมการทำงานเพื่อเลือกรูปภาพ

 การหยุดแสดงภาพ

 กดปุ่มแสดงภาพอีกครั้ง หรือกดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 ท่านสามารถหยุดการแสดงภาพ โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

 การซูมเข้าและแสดงภาพในแบบ “Playback Zoom”

  ในแต่ละครั้งที่ท่านหมุนวงแหวนปรับการซูมไปทางด้าน T อัตราการขยายภาพจะเพิ่มขึ้น 4 ระดับ 

  2x, 4x, 8x และ 16x

 การแสดงรายการภาพในแบบ “Multi Playback”

  หมุนปุ่มปรับการซูมไปทางด้านข้าง W และท่านสามารถเปลี่ยนการแสดงภาพตามลำดับต่อไปนี้: 

  1 ภาพ (เต็มหน้าจอ)  12 ภาพ  30 ภาพ  แสดงปฎิทิน (หมุนวงแหวนปรับการซูมไปทาง

  ด้าน T เพื่อย้อนกลับ)

การส่งรูปภาพไปยังบริการเว็บไซต์

หากท่านกดปุ่ม  ขณะแสดงทีละภาพ ท่านสามารถส่งรูปภาพไปยังบริการเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว ( 67)

การลบภาพ

เมื่อลบแล้ว จะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้

กดปุ่ม [ ] เพื่อลบภาพที่ปรากฏ

ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือก [Delete Single] จากนั้นกดปุ่ม 

[MENU/SET]

• หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก [Yes] และกดปุ่ม 

 [MENU/SET]
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ภาพเคลื่อนไหว

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถบันทึกภาพคุณภาพความละเอียดสูงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน AVCHD เช่นเดียวกับ

ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ ในรูปแบบ MP4 ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโหมด 4K ในรูปแบบ MP4 

( 40) เสียงที่ได้ถูกบันทึกในระบบสเตอริโอ

ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง ( 28)

กล้องจะกำหนดค่ารูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ และระบุฉากที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อบันทึก

ภาพเคลื่อนไหวในโหมด [Intelligent Auto] ( 26)

กดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มการบันทึก

• ปล่อยปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวทันทีหลังจากกดปุ่ม

• ขณะท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไฟแสดงการบันทึก

 ภาพเคลื่อนไหวจะกะพริบ (สีแดง)

• อย่าเอามือปิดลำโพง ในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว

• ท่านสามารถซูมภาพได้ ในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 - ในบางกรณี เสียงการทำงานของปุ่มปรับการซูม หรือวงแหวน

  ควบคุมอาจถูกบันทึกลงในภาพ

• หากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่ง

 ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว

สัญลักษณ์การบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว 

ระยะเวลาการบันทึกภาพ

ที่ผ่านไปแล้ว

เวลาในการบันทึกภาพ

ที่เหลือ (ประมาณ)

กดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

 หากใช้ฟังก์ชั่น Extra Optical Zoom ก่อนกดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกลบไป 

 และพื้นที่ที่สามารถบันทึกภาพได้จะเปลี่ยนไปมาก
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ภาพเคลื่อนไหว

การตั้งค่ารูปแบบ ขนาดภาพ และอัตราเฟรมในการบันทึก

โหมดการบันทึก: 

ตั้งค่าเมนู

ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ และกดปุ่ม [MENU/SET]

นี่คือรูปแบบข้อมูลที่เหมาะสำหรับการแสดงภาพบนโทรทัศน์ความคมชัดสูง

รูปแบบข้อมูลนี้เหมาะสำหรับการเล่นภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์อื่นๆ

ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือก [Rec Quality] และกดปุ่ม [MENU/SET]

ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ และกดปุ่ม [MENU/SET]

• ออกจากเมนูหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จ

เมื่อเลือก [AVCHD]

รายการ ขนาดของภาพ อัตราบิท (ประมาณ)
อัตราเฟรมใน

การบันทึก

รายการ ขนาดของภาพ อัตราบิท (ประมาณ)
อัตราเฟรมใน

การบันทึก

*1
 AVCHD Progressive

*2
 25 เฟรมต่อวินาทีสำหรับเซ็นเซอร์เอาต์พุต

เมื่อเลือก [MP4]
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ปุ่มควบคุม (ทวนเข็มนาฬิกา): เสียงลดลง

ปุ่มควบคุม (ตามเข็มนาฬิกา): เสียงดังขึ้น

[MENU/SET]: จับภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว (ขณะกดหยุด)

* ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกในรูปแบบ [AVCHD] จะถูกกรอกลับทีละเฟรมทีละ 0.5 วินาที โดยประมาณ

ภาพเคลื่อนไหว

การแสดงภาพเคลื่อนไหว

กล้องนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแสดงภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ AVCHD และ MP4

เลือกภาพที่มีไอคอนภาพเคลื่อนไหว ([ ]) ในโหมดแสดงภาพ 

และกดปุ่ม  เพื่อเริ่มแสดงภาพ

• หลังจากการแสดงภาพเริ่มขึ้น เวลาแสดงภาพที่ผ่านไปแล้วจะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของหน้าจอ

• บางข้อมูลจะไม่แสดงผลสำหรับภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในรูปแบบ [AVCHD]

ระยะเวลาการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 ตัวอย่าง: 29 นาที 30 วินาที: [29m30s]

การทำงานขณะแสดงภาพเคลื่อนไหว

หยุดเล่นชั่วคราว/เล่น

หยุด

เล่นย้อนกลับเร็ว (ทีละ 2 สเต็ป)/เล่นย้อนกลับทีละเฟรม* (ขณะหยุดชั่วคราว)

เล่นเดินหน้าเร็ว (ทีละ 2 สเต็ป)/เล่นเดินหน้าทีละเฟรม (ขณะหยุดชั่วคราว)
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การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโหมด 4K

ภาพเคลื่อนไหว

โหมดการบันทึก: 

ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีความละเอียดสูงโดยการตั้งค่า [Rec Quality] เป็น [4K]

• ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K ให้เลือกใช้ UHS การ์ด Speed   Class 3 ( 17)

• เมื่อท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K มุมมองของภาพจะแคบกว่าภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในขนาดอื่น

 ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K

  เลือกโหมดการบันทึก ( 25)

  ตั้งค่า [Rec Format] ในเมนู [Motion Picture] ไปยัง [MP4] ( 38)

  ตั้งค่า [Rec Quality] ในเมนู [Motion Picture] ไปยัง [4K/100M/25p] หรือ [4K/100M/24p] 

   ( 38)

  กดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มการบันทึก

  กดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

การสร้างภาพนิ่งที่มีความละเอียดสูงจากภาพเคลื่อนไหว 4K [4K PHOTO]

ท่านสามารถสร้างภาพนิ่งความละเอียดประมาณ 8 ล้านพิกเซลจากภาพเคลื่อนไหว 4K ที่ถูกบันทึก

โดยการตั้งค่า [4K PHOTO] ท่านสามารถสร้างภาพนิ่งเพื่อจับภาพในช่วงเวลาที่สำคัญคล้ายกับการถ่ายภาพ

ต่อเนื่องความเร็วสูง การตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้ได้ ในโหมด [Intelligent Auto] (โหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ)

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K

ตั้งค่าเมนู

กดปุ่ม  เพื่อเลือก [ON] และกดปุ่ม [MENU/SET]

หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก [Yes] และกดปุ่ม [MENU/SET]

• โหมดภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมสำหรับการจับภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว 4K จะถูกเลือก และ

 ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบนทึกโดยใช้คุณภาพของภาพนิ่ง

• เนื่องจากกล้องถ่ายให้ความสำคัญกับโฟกัสของภาพนิ่งที่มาจากภาพเคลื่อนไหว 4K การเคลื่อนที่ของ

 โฟกัสระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจึงอาจจะเห็นได้ชัด 

กล้องจะทำการตั้งค่ารายการต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

เมนู รายการ

กดปุ่ม [ ] เพื่อแสดงหน้าจอการบันทึก
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ภาพเคลื่อนไหว

หมุนวงแหวนปรับรูรับแสง และปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์เพื่อตั้งค่าโหมดการบันทึก

• ขอแนะนำการตั้งค่าโหมด [Shutter-Priority] และการตั้งค่าปรับความเร็วชัตเตอร์เป็น 

 1/1000 วินาที หรือสูงกว่าเพื่อลดภาพเบลอ ในการบันทึกวัตถุที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

 ให้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/2000 วินาทีหรือสูงกว่า

ใชส้วิตซ์เลือกอัตราส่วน เพื่อตั้งค่าอัตราส่วนภาพสำหรับภาพเคลื่อนไหว

• อัตราส่วนของการจับภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว 4K เป็นอัตราส่วน

 เดียวกับภาพเคลื่อนไหว

กดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มการบันทึก

• เมื่อท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K มุมมองของภาพจะแคบกว่าภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในขนาดอื่น

การตั้งค่าเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์

 เมื่อท่านกดปุ่ม [Fn2] ขณะบันทึก ท่านสามารถเพิ่มเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ไปที่ภาพเคลื่อนไหว

 เมื่อท่านสร้างภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถย้ายได้อย่างรวดเร็วไปยังตำแหน่ง

 สัญลักษณ์ที่ท่านต้องการจับภาพนิ่ง

 ท่านสามาถเพิ่มได้ถึง 40 เครื่องหมายในหนึ่งภาพเคลื่อนไหว

กดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

• สามารถเริ่มหรือสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยกดปุ่มชัตเตอร์

การสร้างภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว

แสดงภาพที่ท่านต้องการจับภาพนิ่ง โดยการกดปุ่ม  

เพื่อหยุดภาพเคลื่อนไหวที่เล่นบนกล้องไว้ชั่วขณะ

• ท่านสามารถกดปุ่ม  เพื่อเล่นภาพเดินหน้า/เล่นภาพย้อนกลับ

 ทีละเฟรม 

• เมื่อท่านกดปุ่ม [Fn2] และกดปุ่ม  ท่านสามารถเคลื่อนย้ายได้

 อย่างรวดเร็วไปยังตำแหน่งของเครื่องหมายที่ท่านตั้งไว้ ในขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

 (ท่านสามารถใช้การทำงานที่เหมือนกัน ระหว่างการแสดงภาพเคลื่อนไหว)

 หากท่านกดปุ่ม [Fn2] อีกครั้ง ท่านสามารถเล่นภาพเดินหน้า/เล่นภาพย้อนกลับทีละเฟรมโดยการ

 กดปุ่ม 

กดปุ่ม [MENU/SET]

• หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก [Yes] และกดปุ่ม [MENU/SET]
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การถ่ายภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ภาพ   (Filter)

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

โหมดการบันทึก: 

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าจากเอฟเฟ็กต่างๆ และถ่ายรูป ขณะยืนยันเอฟเฟ็กเหล่านี้บนหน้าจอ

กดปุ่ม [FILTER] 

กดปุ่ม  หรือหมุนปุ่มควบคุมการทำงานเพื่อเลือกเอฟเฟ็กต์

ภาพ (Filter)

กดปุ่ม [MENU/SET]

 แฟลชจะถูกกำหนดการตั้งค่าเป็น [ ] (ปิดแฟลชตลอด)

การเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอการเลือก สำหรับใช้เอฟเฟ็กต์ภาพ (Filter)

กดปุ่ม [DISP.] เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่แสดง

• ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม [DISP.] หน้าจอแสดงสำหรับเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพจะค่อยๆ เปลี่ยนไป

• เมื่อท่านเปลี่ยนหน้าจอให้มีการแสดงคำแนะนำ คำอธิบายของเอฟเฟ็กต์ภาพจะปรากฏขึ้น

การปรับไวท์บาลานซ์

โหมดการบันทึก: 

ท่ามกลางแสงแดด ภายใต้หลอดไฟ หรือในสภาวะท  สีขาวกลายเป็นสีออกแดงหรือน้ำเงิน 

ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยปรับสีขาวให้ ใกล้เคียงกับที่มองเห็นจริงด้วยตาเปล่าตามชนิดของแสง

กดปุ่ม [WB] ( )

หมุนปุ่มควบคุมการทำงานเพื่อเลือกไวท์บาลานซ์ และกดปุ่ม [MENU/SET]

*1
 ปรับให้เข้ากับสีในที่ร่ม

*2
 ปรับให้เข้ากับสีภายใต้หลอดไฟ 

*3
 ปรับให้เข้ากับสีที่เหมาะสม สำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชการตั้งค่า [AWB] จะถูกนำมาใช้ 

 เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว

*4
 ใช้ค่าไวท์บาลานซ์ที่ตั้งค่าด้วยตนเอง

*5
 ใช้การตั้งค่าอุณหภูมิสีที่กำหนดไว้
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การตั้งค่าคุณภาพและขนาดของภาพ

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

การเปลี่ยนอัตราส่วนของภาพนิ่ง

โหมดการบันทึก: 

การปรับสวิตซ์เลือกอัตราส่วนภาพ

อัตราส่วนภาพของจอโทรทัศน์ขนาด 4:3

อัตราส่วนภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส

อัตราส่วนภาพของจอโทรทัศน์ high-definition เป็นต้น

อัตราส่วนของภาพมาตรฐานแบบเดียวกับกล้องฟิล์ม

การตั้งค่าขนาดภาพ

โหมดการบันทึก: 

ยิ่งค่าพิกเซลสูงรายละเอียดของภาพยิ่งสูงขึ้นแม้ว่าภาพจะถูกพิมพ์บนกระดาษแผ่นใหญ่

อัตราส่วนภาพ

[ขนาดภาพ]
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ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

การตั้งค่าอัตราการบีบอัดภาพ ([Quality])

โหมดการบันทึก: 

ตั้งค่าอัตราการบีบอัดเพื่อใช้สำหรับเก็บรูปภาพ

ให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพ และเก็บภาพในรูปแบบไฟล์ JPEG

เก็บภาพในรูปแบบไฟล์ JPEG โดยใช้คุณภาพมาตรฐาน

การตั้งค่านี้เป็นประโยชน์เมื่อท่านต้องการเพิ่มจำนวนภาพที่สามารถบันทึก 

โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพิกเซล

เก็บภาพในรูปแบบไฟล์ JPEG เพิ่มเติมจากรูปแบบไฟล์ RAW
*1

เก็บภาพในรูปแบบไฟล์ RAW
*2

*1
 หากท่านลบไฟล์ RAW จากกล้อง ภาพเดียวกันในรูปแบบ JPEG จะถูกลบไปด้วย

*2
 ขนาดรูปภาพจะถูกตั้งค่าไปที่จำนวนพิกเซลสูงสุดที่สามารถบันทึกได้สำหรับแต่ละอัตราส่วนภาพ ([L])

เกี่ยวกับไฟล์ RAW

ในรูปแบบไฟล์ RAW ข้อมูลจะถูกเก็บโดยกล้องจะไม่มีการประมวลผลภาพใดๆ รูปแบบนี้ให้คุณภาพ

ของภาพที่สูงกว่ารูปแบบ JPEG แต่ขนาดของข้อมูลจะใหญ่กว่ามาก ในการแสดงและแก้ไขรูปแบบ

ไฟล์ RAW ท่านจะต้องใช้กล้องนี้ หรือซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้ ท่านสามารถทำการแก้ไขไฟล์ภาพ RAW 

ในแบบที่ซับซ้อน เช่น แก้ไขไวท์บาลานซ์ของภาพที่บันทึกไว้ และเก็บภาพในรูปแบบที่สามารถแสดงบน

เครื่องคอมพิวเตอร์

• ท่านสามารถพัฒนารูปแบบไฟล์โดยใช้ [RAW Processing] ในเมนู [Playback] สำหรับรายละเอียด

 เพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง” (รูปแบบไฟล์ PDF)”

• ในการพัฒนาและเเก้ไขรูปแบบไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ท่านใช้ซอฟต์แวร์ในแผ่นดีวีดีที่จัดมาให้  

 (“SILKYPIX Developer Studio ของ Ichikawa Soft Laboratory”)
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• หากท่านกดปุ่ม  เมื่อ [ ], [ ], [ ] หรือ [ ] ถูกเลือก หน้าจอการตั้งค่าพื้นที่การโฟกัส

 จะปรากฏขึ้น สำหรับรายละเอียดการใช้งานหน้าจอการตั้งค่าพื้นที่การโฟกัส โปรดดู “คู่มือ

 การใช้งานสำหรับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง” (รูปแบบไฟล์ PDF)”

การถ่ายภาพโดยใช้ออโต้โฟกัส

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

โหมดการบันทึก: 

การทำงานนี้จะทำให้ท่านสามารถใช้วิธีการโฟกัสที่เหมาะกับตำแหน่ง และจำนวนของวัตถุที่เลือก

เลื่อนสวิตซ์เลือกโฟกัสไปที่ตำแหน่ง [ ] หรือ [ ]

เลื่อนให้ตรงกับสัญลักษณ์

การเปลี่ยน [AF Mode]

กดปุ่ม [ ] ( )

กดปุ่ม  เพื่อเลือกโหมดออโต้โฟกัส และกดปุ่ม [MENU/SET]

([Face/Eye Detection]) กล้องจะตรวจจับใบหน้าและตาของคนโดยอัตโนมัติ

(โฟกัสแบบติดตามวัตถุ)

ท่านสามารถปรับโฟกัส และค่าแสงของวัตถุที่กำหนด 

กล้องจะดำเนินการปรับโฟกัส และค่าแสงไปที่วัตถุอย่าง

ต่อเนื่องแม้มีการเคลื่อนไหว

(โฟกัส 49 จุด)
โฟกัสบนวัตถุในพื้นที่กว้าง (โฟกัสได้สูงสุด 49 จุด) 

บนหน้าจอการบันทึกภาพ

, เป็นต้น

(Custom 

Multi)

ท่านสามารถกำหนดพื้นที่การโฟกัสที่ต้องการโดยเลือก 49 จุด

จากพื้นที่การโฟกัสตามวัตถุที่จะถ่าย

(การโฟกัส 1 จุด)
โฟกัสบนพื้นที่การโฟกัสตรงกลางภาพ

(ขอแนะนำให้ ใช้เมื่อปรับโฟกัสได้ยาก)

(การโฟกัส Pinpoint)
ช่วยให้จับโฟกัสไปที่จุดเล็กอย่างแม่นยำกว่า [ ] (โฟกัส 

1 จุด)
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การถ่ายภาพในระยะใกล้ (การบันทึกในโหมดมาโคร)

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

โหมดการบันทึก: 

เมื่อท่านต้องการที่จะทำให้วัตถุขยายใหญ่ขึ้น การตั้งค่า [ ] (AF Macro) จะทำให้สามารถถ่ายรูป

ในระยะที่ใกล้กว่าการโฟกัสแบบปกติ (สูงสุด 3 ซม. สำหรับมุมกว้างสุด)

ปรับสวิตซ์เลือกโฟกัสไปที่ตำแหน่ง [ ]

• ระยะโฟกัสจะปรากฏขึ้นเมื่อใช้การซูม หรืออื่นๆ ( 56)

เลื่อนให้ตรงกับสัญลักษณ์

การถ่ายภาพโดยใช้แมนนวลโฟกัส

โหมดการบันทึก: 

แมนนวลโฟกัสเป็นประโยชน์เมื่อท่านต้องการล็อคโฟกัสเพื่อถ่ายรูป หรือเมื่อปรับโฟกัสได้ยากโดยใช้

ออโต้โฟกัส

ปรับสวิตซ์เลือกโฟกัสไปที่ตำแหน่ง [ ]

กดปุ่ม [ ] ( )

กดปุ่ม  เพื่อกำหนดพื้นที่ที่จะขยาย 

จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

• หน้าจอจะเปลี่ยนไปที่หน้าจอช่วยเหลือ หน้าจอแบบขยายจะปรากฏขึ้น 

 (MF Assist)

• หากท่านกดปุ่ม [DISP.] พื้นที่ที่จะขยายจะกลับไปยังศูนย์กลาง

หมุนวงแหวนควบคุมเพื่อปรับโฟกัส

หมุนวงแหวนควบคุมไปทางด้านขวา:

โฟกัสบนวัตถุที่อยู่ใกล้ 

หมุนวงแหวนควบคุมไปทางด้านซ้าย:

โฟกัสบนวัตถุที่อยู่ระยะไกล

• ส่วนของภาพที่อยู่ในโฟกัสจะแสดงดวยการใส่สี (ฟังก์ชั่น Peaking)

• ท่านสามารถยืนยันทิศทางการปรับโฟกัสไปทางด้านที่เป็นระยะใกล้

 หรือไกลได้ (การแนะนำแมนนวลโฟกัส)

เลื่อนให้ตรงกับสัญลักษณ์

MF Assist

(หน้าจอขยาย)

ฟังก์ชั่น Peaking

การแสดงสำหรับ  (ระยะอนันต์)

การแนะนำ

แมนนวลโฟกัส
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การแนะนำ

แมนนวลโฟกัส

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

 การแสดงระบบช่วยเหลือแมนนวลโฟกัส (MF Assist)

 • หมุนวงแหวนควบคุมเพื่อแสดงระบบช่วยเหลือแมนนวลโฟกัส (MF Assist)

 • ท่านยังสามารถแสดงระบบช่วยเหลือแมนนวลโฟกัส (MF Assist) โดยการกดปุ่ม  เพื่อแสดง

  หน้าจอการตั้งค่า กดปุ่มเคอร์เซอร์เพื่อตั้งค่าตำแหน่งที่จะขยาย จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

 การปิดระบบช่วยเหลือแมนนวลโฟกัส (MF Assist)

 • ในการออกจากระบบช่วยเหลือแมนนวลโฟกัส (MF Assist) ให้ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

 • ท่านสามารถออกจากระบบช่วยเหลือแมนนวลโฟกัสโดยการกดปุ่ม [MENU/SET]

 • เมื่อท่านแสดงระบบช่วยเหลือแมนนวลโฟกัส (MF Assist) โดยหมุนวงแหวนควบคุม MF Assist 

  จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติประมาณ 10 วินาที หลังจากการใช้งานของท่านเสร็จสิ้น

การถ่ายภาพโดยใช้การล็อคโฟกัส และ/หรือค่าแสง 

[AF/AE Lock]

โหมดการบันทึก: 

ฟังก์ชั่น AF/AE Lock ช่วยอำนวยความสะดวก ในกรณีอย่างเช่น เมื่อเกิดความคอนทราสกับวัตถุ

ค่อนข้างมาก และท่านไม่สามารถปรับค่าแสงได้อย่างเหมาะสม (AE Lock) หรือเมื่อท่านต้องการ

ถ่ายภาพนิ่งโดยรวมวัตถุที่อยู่ภายนอกพื้นที่การโฟกัส AF (AF Lock)

เล็งกล้องไปที่วัตถุ

ล็อคโฟกัส และ/หรือค่าแสงขณะที่ท่านกดปุ่ม [AF/AE LOCK] 

ค้างไว้

• เมื่อท่านปล่อยปุ่ม [AF/AE LOCK] การล็อคโฟกัส และ/หรือ

 ล็อคค่าแสงจะถูกยกเลิก

• เฉพาะค่าแสงเท่านั้นที่จะถูกล็อคตอนที่ซื้อกล้องมาใหม่

ขณะที่ท่านกดปุ่ม [AF/AE LOCK] ค้างไว้ ขยับกล้องเพื่อจัดองค์ประกอบภาพที่ต้องการถ่าย

และกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

• เมื่อกำหนด [AE LOCK] ได้แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกดปุ่มลงจุดสด

การตั้งค่าฟังก์ชั่นของปุ่ม [AF/AE LOCK]

ล็อคเฉพาะค่าแสงเท่านั้น

ล็อคเฉพาะโฟกัสเท่านั้น

ล็อคโฟกัส และค่าแสง

ออโต้โฟกัสทำงาน
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*1
 เมื่อ [ISO Limit Set] ในเมนู [Rec] ถูกตั้งค่าเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจาก [OFF] ความไวแสงจะถูกปรับ

 โดยอัตโนมัติในระยะการตั้งค่าสูงสุดของ [ISO Limit Set]

*2 
สามารถใช้งานได้เมื่อท่านตั้งค่า [Extended ISO] เป็น [ON] เท่านั้น

การถ่ายภาพโดยใช้การชดเชยแสง

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

โหมดการบันทึก: 

แก้ไขค่าแสงเมื่ออยู่ในสภาวะภาพย้อนแสง หรือเมื่อวัตถุสว่างหรือมืดเกินไป

หมุนปุ่มปรับชดเชยแสงเพื่อปรับค่าการชดเชย

แสงน้อยเกินไป ค่าแสงที่เหมาะสม แสงจ้าเกินไป

ปรับค่าแสงไปทาง [+] ปรับค่าแสงไปทาง [-] 

การตั้งค่าความไวแสง

โหมดการบันทึก: 

ตั้งค่าความไวแสงด้วยตนเอง (ความไวต่อแสงสว่าง) 

ขอแนะนำให้ ใช้การตั้งค่าที่สูงขึ้น เพื่อถ่ายภาพที่ชัดเจนในตำแหน่งที่มืด

กดปุ่ม [ISO] ( )

หมุนปุ่มควบคุมเพื่อเลือกความไวแสง และกดปุ่ม [MENU/SET]

ความไวแสงจะถูกปรับอัตโนมัติได้สูงสุด ISO 3200
*1 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ความสว่างของวัตถุ

ความไวแสงจะถูกปรับอัตโนมัติได้สูงสุด ISO 3200
*1
 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

การเคลื่อนไหว และความสว่างของวัตถุ

ความไวแสงจะถูกกำหนดไปที่การตั้งค่าที่เลือก

• เมื่อ [ISO Increments] ถูกกำหนดเป็น [1/3EV] ก็จะยิ่งเลือกการตั้งค่า

 ความไวแสงได้มากขึ้น

([อัจฉริยะ ISO])
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การตั้งค่าโหมดการวัดแสง

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

โหมดการบันทึก: 

เงื่อนไขตำแหน่งการวัดค่าความสว่าง[Metering Mode]

(หลายจุด)

(เฉลี่ยหนักกลาง)

(เฉพาะจุด)

ทั้งหน้าจอ
การใช้งานปกติ 

(สร้างภาพที่มีความสมดุล)

ศูนย์กลาง และพื้นที่โดยรอบ วัตถุที่อยู่ตรงกลาง

ศูนย์กลางของ [+] (เป้าหมาย

การวัดแสงเฉพาะจุด)

มีความแตกต่างที่เด่นชัดมากระหว่าง

ความสว่างของวัตถุ และพื้นหลัง 

(เช่น ผู้คนในในสปอตไลน์บนเวที

สภาวะภาพย้อนแสง)
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การตั้งค่าประเภทชัตเตอร์

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

โหมดการบันทึก: 

คำอธิบาย

แฟลช

ความเร็วชัตเตอร์ 

(วินาที)

เสียงชัตเตอร์

ชัตเตอร์แบบกลไก ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการเปิดรับแสงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ

สิ้นสุดการเปิดรับแสงด้วยชัตเตอร์แบบกลไก 

เริ่มและสิ้นสุดการเปิดรับแสง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

60 - 1/4000

เสียงชัตเตอร์แบบกลไก
*2
 

+

เสียงชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

1
*1
 - 1/16000

เสียงชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

*1
 ท่านสามารถกำหนดความไวแสงได้สูงสุด [ISO 3200] เมื่อความไวแสงสูงกว่า [ISO 3200]

 ความเร็วชัตเตอร์จะเร็วขึ้น 1 วินาที

*2
 ท่านไม่สามารถปิดเสียงชัตเตอร์แบบกลไก

  ตั้งค่าเมนู

  

  [AUTO] / [MSHTR] / [ESHTR]

 เมื่อท่านได้ถ่ายรูปภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟ LED โดยใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ภาพอาจจะมีแถบแสงในแนวนอน หากท่านใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้าลง แถบแสงในแนวนอน

 อาจจะลดลง
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การเลือกโหมดการถ่าย

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

ท่านสามารถเปลี่ยนการใช้งานที่จะดำเนินการเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์

กดปุ่ม [ ] ( )

กดปุ่ม  เพื่อเลือกโหมดการถ่าย จากนั้นเลือก [MENU/SET]

เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ภาพจะถูกบันทึกเพียงหนึ่งภาพ

กล้องจะบันทึกภาพอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กดชัตเตอร์ค้างไว้

แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ ภาพจะถูกบันทึกด้วยค่าแสงที่

แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าช่วงการชดเชยแสง

เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์กล้องจะถ่ายภาพ 4 ภาพ ซึ่งมีอัตราส่วนภาพ

4 แบบแตกต่างกันไปโดยอัตโนมัติ

ภาพจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์และ

ขยับกล้องในแนวตั้งหรือแนวนอน และจากนั้นกล้องจะรวมภาพ

ให้เป็นหนึ่งภาพพาโนรามา

เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะบันทึกภาพหลังจากครบตามเวลา

ที่ตั้งไว้

* ไม่สามารถกำหนดการใช้งานโดยใช้โหมด [Intelligent Auto]

• ไอคอนในตารางด้านบนเป็นเพียงตัวอย่าง

• การยกเลิกโหมด เลือก [ ] ([Single]) หรือ [ ] โหมดการถ่ายภาพจะถูกเปลี่ยนไปที่ 

 “Single” (ถ่ายทีละภาพ)

• เมื่อท่านกดปุ่ม  ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในแต่ละโหมดการถ่ายภาพ

 อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของ [Single] และ [Aspect Bracket]
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ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

ฟังก์ชั่นถ่ายภาพต่อเนื่อง

โหมดการบันทึก: 

กล้องจะบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่กดชัตเตอร์ค้างไว้

• ภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่า [Burst Rate] เป็น [SH] จะถูกบันทึกรวมกันเป็นหนึ่งกลุ่มของภาพที่ถ่ายแบบต่อเนื่อง

กดปุ่ม [ ] ( )

กดปุ่ม  เพื่อเลือกไอคอนถ่ายภาพต่อเนื่อง ([ ] เป็นต้น) และกดปุ่ม 

กดปุ่ม  เพื่อความเร็วการถ่ายภาพ จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

ความเร็ว 

(ภาพ/วินาที)

การแสดงแบบ Live View 

ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง

จำนวนภาพ

[AFS]

[AFF]/[AFC]

มีไฟล์ RAW

[SH]

(ความเร็วสูง

พิเศษ)*

ไม่มี ไม่มี ใช้งานได้ ใช้งานได้

ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด

[H]

(ความเร็วสูง)

[M]

(ความเร็ว

ปานกลาง)

[L]

(ความเร็วต่ำ)

* ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะทำงาน

โฟกัสไปบนวัตถุและถ่ายภาพ

• กดชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้เพื่อเปิดการทำงานของโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่อง

ไม่มีไฟล์ RAW
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ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

การถ่ายภาพโดยใช้การปรับค่าแสงอัตโนมัติ [Auto Bracket]

โหมดการบันทึก: 

แตล่ะครั้งที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะบันทึกภาพแต่ละภาพสูงสุด 7 ภาพด้วยค่าแสงที่แตกต่างกันไป

ตามช่วงของการชดเชยแสง

ตัวอย่างของการถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ เมื่อ [Step] ถูกตั้งค่าเป็น [3·1/3] และ [Sequence] 

ถูกตั้งค่าเป็น [0/–/+]

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3

กดปุ่ม [ ] ( )

กดปุ่ม  เพื่อเลือกไอคอนถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัต ิ([ ] เป็นต้น) และกดปุ่ม 

กดปุ่ม  เพื่อเลือกระยะของการชดเชยแสง จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET] 

โฟกัสไปบนวัตถุและถ่ายภาพ

• หากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ กล้องจะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้

การถ่ายภาพโดยใช้การเปลี่ยนอัตราส่วนภาพโดยอัตโนมัติ [Aspect Bracket]

โหมดการบันทึก: 

เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์หนึ่งครั้ง กล้องจะถ่ายภาพ 4 ภาพด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ

โดยอัตโนมัติ (4:3, 3:2, 16:9 และ 1:1) (เสียงชัตเตอร์ดังเพียงหนึ่งครั้ง)

กดปุ่ม [ ] ( )

กดปุ่ม  เพื่อเลือกไอคอนในการถ่ายภาพคร่อมอัตราส่วนภาพ 

([ ]) และกดปุ่ม [MENU/SET]

โฟกัสไปบนวัตถุและถ่ายภาพ

ระยะที่สามารถบันทึก 

สำหรับแต่ละอัตราส่วน

จะปรากฏขึ้น
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ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

การถ่ายภาพโดยใช้การตั้งเวลา

โหมดการบันทึก: 

ขอแนะนำให้ท่านใช้ขาตั้งกล้อง การทำงานนี้ยังช่วยลดอาการกล้องสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะกดปุ่ม

ชัตเตอร์โดยการตั้งค่าเวลาถ่ายภาพ 2 วินาที

กดปุ่ม [ ] ( )

กดปุ่ม  เพื่อเลือกไอคอนตั้งเวลาถ่ายภาพ ([ ] เป็นต้น) และกดปุ่ม 

กดปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่าของการตั้งเวลาถ่ายภาพ จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

ชัตเตอร์จะทำงานหลังจากผ่านไป 10 วินาที

ปุ่มชัตเตอร์จะทำงานหลังผ่านไป 10 วินาที และกล้องจะถ่าย 3 ภาพต่อเนื่องโดย

เว้นช่วงภาพละประมาณ 2 วินาที

ชัตเตอร์จะทำงานหลังจากผ่านไป 2 วินาที

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกดลงจนสุด

เพื่อบันทึกภาพ

• โฟกัสและค่าแสงจะถูกกำหนดตั้งแต่ตอนที่ปุ่มชัตเตอร์ถูกกดลง

 ครึ่งหนึ่ง

• หลังจากที่ไฟเตือนการตั้งเวลาถ่ายภาพกะพริบ กล้องจะเริ่มการ

 บันทึกภาพ

การถ่ายภาพแบบพาโนรามา

โหมดการบันทึก: 

ท่านสามารถบันทึกภาพแบบพาโนรามาได้อย่างง่ายดาย โดยแพนกล้องไปตามทิศทางที่ท่านต้องการ

บันทึก และรวมภาพที่ถ่ายในช่วงเวลานั้นให้เป็นภาพพาโนรามาโดยอัตโนมัติ

กดปุ่ม [ ] ( )

กดปุ่ม  เพื่อเลือกไอคอนพาโนรามา ([ ] เป็นต้น) และกดปุ่ม 

กดปุ่ม  เพื่อเลือกทิศทางในการบันทึก จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

[ ] (ซ้าย  ขวา) / [ ] (ขวา  ซ้าย) / [ ] (ขึ้น  ลง) / [ ] (ลง  ขึ้น)

• ท่านสามารถเลือกทิศทางที่จะบันทึกโดยใช้ [Panorama Direction] ในเมนู [Rec]
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ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

การใช้เอฟเฟ็กต์ภาพ (Filter)

 กดปุ่ม [FILTER] เพื่อเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพ ( 42)

   ทิศทางของการบันทึก    เอฟเฟ็กต์ภาพ

  • [Toy Effect], [Toy Pop], [Miniature Effect] และ [Sunshine] 

   ไม่สามารถใช้งานได้

 กดปุ่ม [MENU/SET]

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด และแพนกล้องในแนววงกลมเล็ก ไปตามทิศทางการบันทึก

เพื่อเริ่มการบันทึก

การถ่ายภาพจากซ้ายไปขวา

ทิศทางการบันทึก และสถานะความคืบหน้า 

(โดยประมาณ)

กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

• ท่านสามารถหยุดการบันทึกภาพได้ หากท่านหยุดแพนกล้องขณะกำลังถ่ายรูป 

• สามารถสิ้นสุดการบันทึกภาพได้โดยขยับกล้องไปจนสุดทาง

 เนื่องจากค่ารูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์เป็นไปตามการควบคุมอัตโนมัติระหว่างการบันทึกภาพ

 พาโนรามา ดังนั้นการตั้งค่าที่ทำโดยวงแหวนปรับรูรับแสงหรือปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์จะไม่ทำงาน



��      (ภาษาไทย) 

การใช้การซูม

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

โหมดการบันทึก: 

ท่านจะสามารถปรับพื้นที่ของภาพที่ถ่ายได้โดยใช้การซูม

ปุ่มปรับการซูม วงแหวนควบคุม

หมุนปุ่มปรับการซูม หมุนวงแหวนควบคุม

ด้าน T: ระยะไกล ขยายวัตถุ

ด้าน W: มุมกว้าง ขยายพื้นที่ภาพ

ตามเข็มนาฬิกา:

ระยะไกล ขยายวัตถุ

ทวนเข็มนาฬิกา:

มุมกว้าง ขยายพื้นที่ภาพ

* ท่านสามารถทำการซูมโดยกำหนดการตั้งค่า [Zoom] ไปยังวงแหวนควบคุม ( 23)

ภาพประกอบเป็นตัวอย่างของการซูมด้วยระบบ Optical Zoom

[i.Zoom] และ [Digital Zoom] ในโหมด [Program AE] 

ระยะโฟกัส 

ระยะการซูมแบบ i.Zoom

ระยะการซูมแบบ Optical Zoom

ระยะการซูมแบบ Digital Zoom

ตำแหน่งการซูมปัจจุบัน (ความยาวโฟกัสจะเหมือนกันกับความยาวโฟกัสกล้องฟิล์ม 35 มม.) 
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ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

การซูมแบบ Optical Zoom

ท่านสามารถซูมได้โดยไม่เป็นการลดทอนคุณภาพของภาพ

อัตราการขยายสูงสุด: 3.1x

การซูมแบบ Extra optical zoom

ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานเมื่อเลือกขนาดภาพ [ ] ใน [Picture Size] ( 43) การซูมแบบ Extra optical 

zoom จะทำให้ท่านสามารถซูมเข้าได้มากกว่า Optical Zoom โดยไม่ลดทอนคุณภาพของภาพ

อัตราการขยายสูงสุด: 6.2x (รวมอัตราการซูมแบบ optical zoom อัตราการซูมสูงสุดนี้จะ

แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพ)

[i.Zoom]

โหมดการบันทึก: 

ท่านสามารถใช้เทคโนโลยี Intelligent Resolution เพื่อเพิ่มอัตราการซูมให้สูงขึ้นกว่าอัตราการซูม

แบบเดิมถึง 2x โดยคุณภาพจะลดลงแบบจำกัด

[Digital Zoom]

โหมดการบันทึก: 

ซูมได้มากกว่า Optical/Extra Optical Zoom ถึง 4x เท่า เมื่อใช้ระบบ Digital Zoom การขยายภาพจะ

ทำให้คุณภาพของภาพลดลง

 เมื่อ [Digital Zoom] ถูกใช้พร้อมกันกับ [i.Zoom] ท่านสามารถเพิ่มอัตราการซูมเพิ่มขึ้นได้ถึง 2x เท่านั้น

[Step Zoom]

โหมดการบันทึก: 

ท่านสามารถกำหนดการทำงานของระบบการซูมเพื่อให้เห็นมุมมองของภาพได้ชัดเจน (มุมรับภาพ) 

แบบเดียวกับความยาวโฟกัสของเลนส์ซึ่งมีความยาวโฟกัสแบบตายตัว (เช่นเดียวกับกล้องฟิล์ม 35 มม.)

เมื่อใช้ [Step Zoom] ท่านสามารถควบคุมอัตราการซูมได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการเปลี่ยนเลนส์กล้อง

 การใช้ปุ่มซูมสำหรับ [Step Zoom]

 ท่านสามารถใช้ปุ่มปรับการซูมสำหรับ [Step Zoom] โดยตั้งค่า [Zoom lever] เป็น [Step Zoom] 

 ในเมนู [Custom]
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การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช (จัดมาให้พร้อมกล้อง)

ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

โหมดการบันทึก: 

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช (จัดมาให้พร้อมกล้อง)

การติดตั้งแฟลช

ฝาครอบฮอทชูเป็นส่วนที่ติดมากับฮอทชูเมื่อตอนที่เพิ่งซื้อมา

ติดตั้งแฟลชไปที่ฮอทชู หลังจากถอดฝาครอบฮอทชูออก

การถอดฝาครอบฮอทชู

• โปรดแน่ใจว่าสวิตซ์เปิด/ปิดกล้อง [ON/OFF] อยู่ที่ตำแหน่ง [OFF]

ถอดฝาครอบฮอทชู โดยดึงฝาครอบในทิศทางตามที่ระบุไว้

ตามแนวลูกศร  ขณะกดฝาครอบฮอทชูในทิศทางที่ระบุไว้

ตามลูกศร 

• โปรดแน่ใจว่าท่านได้ติดฝาครอบฮอทชู เมื่อไม่ได้ใช้งานฮอทชู 

• เก็บฝาครอบฮอทชูในที่ปลอดภัยหลังจากถอดฝาครอบฮอทชูออก

 เพื่อไม่ให้ฝาครอบฮอทชูหาย ( 9)

การติดตั้งแฟลช

ปิดแฟลช

เสียบแฟลชเข้าไปอย่างแน่นหนาในฮอทชูของกล้องนี้ จนกระทั่ง

ได้ยินเสียงคลิก

• ปรับสวิตซ์เปิด/ปิดกล้อง [ON/OFF] ไปที่ [ON] และเปิดแฟลช 

 เมื่อท่านถ่ายรูป

ฮอทชู

 ห้ามจับกล้องโดยถือตรงแฟลช เมื่อติดตั้งแฟลชเข้ากับกล้อง

ปุ่มปลดล็อค

สวิตซ์เปิด/ปิดแฟลช [ON/OFF]

 การถอดแฟลช

  ให้ท่านปิดกล้อง และแฟลช

  กดปุ่มปลดล็อคค้างไว้ และดึงแฟลชไปในทิศทางที่แสดงตามลูกศรเพื่อถอดแฟลชออก

   • ขณะถอดแฟลชออก ควรทำอย่างช้าๆ และระมัดระวัง

   • ปิดฝาครอบฮอทชูไปที่ฮอทชูของกล้อง

   • เก็บแฟลชที่ถอดออกในซองบุนิ่ม
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ฟังก์ชั่นการบันทึกขั้นสูง

เกี่ยวกับ [Forced Flash Off] ([ ])

ไอคอน [ ] (ปิดแฟลชตลอด) จะปรากฏบนหน้าจอการบันทึกภาพ และแฟลชจะไม่สว่างในกรณีต่อไปนี้

นอกจากนี้ การส่งสัญญาณไฟสื่อสารกับแฟลชไร้สายก็จะไม่ทำงานเช่นกัน

• เมื่อท่านยังไม่ได้ติดตั้งแฟลชเข้ากับกล้อง

• เมื่อปรับสวิตซ์เปิด/ปิดแฟลช [ON/OFF] ไปที่ตำแหน่ง [OFF] แม้ว่าแฟลชจะถูกติดตั้งแล้ว

• เมื่อแฟลชไม่สามารถใช้ ในการถ่ายรูปได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนโหมดแฟลช

โหมดการบันทึก: 

ตั้งค่าเมนู

กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ และกดปุ่ม [MENU/SET]

ถ่ายภาพโดยใช้แฟลชตลอดเวลา

• เหมาะสำหรับการถ่ายภาพย้อนแสง หรือเมื่อวัตถุ

 อยู่ใต้แสงที่สว่าง เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

ถ่ายภาพที่สดใส เช่น ภาพของวัตถุกับทิวทัศน์ยามค่ำคืน

โดยลดความเร็วชัตเตอร์ขณะใช้แฟลช

• สำหรับการถ่ายภาพผู้คนในเวลากลางคืน

ถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลชในทุกสภาวะการบันทึกภาพ

• สำหรับการถ่ายภาพที่ห้ามใช้แฟลช

* ใช้งานได้เมื่อ [Wireless] ใน [Flash] ถูกตั้งค่าเป็น [OFF] และ [Firing Mode] ถูกตั้งค่าเป็น [TTL]

กล้องจะยิงแสงแฟลชสองครั้ง ห้ามขยับจนกว่าจะสิ้นสุดแฟลชครั้งที่ 2 ระยะห่างระหว่างแฟลช

อาจแตกต่างกันไปตามความสว่างของวัตถุ

• เอฟเฟ็กต์การลดตาแดงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุ และปัจจัยโดยรอบ เช่น ระยะห่างจากวัตถุ

 และวัตถุมองไปที่กล้องในแฟลชแรกหรือไม่ ในบางกรณี การลดตาแดงอาจจะปรากฏผลน้อยมาก

 ท่านจะไม่สามารถทำการตั้งค่า [Flash] ได้จนกว่าแฟลชถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง ( 58)
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ฟังก์ชั่น Wi-Fi
®
 และฟังก์ชั่น NFC

Wi-Fi

 เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 สว่างเป็นสีฟ้า: เมื่อฟังก์ชั่น Wi-Fi เปิดการทำงาน

 กะพริบเป็นสีฟ้า: เมื่อส่งข้อมูล ปุ่ม [Wi-Fi]

 เกี่ยวกับปุ่ม [Wi-Fi]

ท่านสามารถใช้งานปุ่ม [Wi-Fi]/[Fn2] ได้ 2 แบบ คือ การใช้งานปุ่ม [Wi-Fi] หรือปุ่มฟังก์ชั่น 

[Fn2]

การตั้งค่าจะอยู่ที่ [Wi-Fi] ตั้งแต่ตอนที่ซื้อกล้องมาใหม่ ( 21)

• ก่อนการเชื่อมต่อ Wi-Fi กดปุ่ม [Wi-Fi] ค้างไว้เพื่อแสดงข้อมูล (QR โค้ด, SSID, รหัสผ่าน)  

 ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตไปยังกล้องโดยตรง

 – หลังจากใช้งานครั้งที่ 2 หน้าจอสำหรับวิธีการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้จะแสดงขี้น

 – สามารถแสดงหน้าจอเดิมได้โดยการเลือกรายการเมนูดังต่อไปนี้

  

• ก่อนการเชื่อมต่อ Wi-Fi กดปุ่ม [Wi-Fi] เพื่อใช้งานดังต่อไปนี้

(คู่มือนี้ให้ข้อมูลขั้นตอนเมื่อท่านเลือก [New 

Connection])

• การกดปุ่ม [Wi-Fi] ระหว่างการเชื่อมต่อ Wi-Fi จะสามารถใช้งานต่อไปนี้

*1
 รายการนี้จะไม่ปรากฏหากท่านกดปุ่ม  เพื่อ

 ส่งภาพไปยังบริการเว็บเซอร์วิสขณะที่ภาพแสดง

  ( 67)

*2
 รายการนี้จะไม่ปรากฏ หากปลายทางสำหรับ

 [Remote Shooting & View], [Playback on 

 TV] หรือ [Send Images Stored in the 

 Camera] ถูกตั้งค่าเป็น [Printer]

 ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านใช้การเข้ารหัสในการตั้งค่า Wireless access point ของท่าน

 เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
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Wi-Fi

 เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หรือส่งภาพบนเครือข่ายโทรศัพท์ จะมีการคิดค่าบริการการสื่อสารแบบ 

 High packet ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาการใช้บริการของท่าน

• หลังจากนี้ คู่มือนี้จะใช้คำว่า “สมาร์ทโฟน” สำหรับทั้งสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เว้นแต่ว่าจะมีการระบุ

 เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจน

การใช้งานกล้องถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น “Panasonic Image App” สำหรับสมาร์ทโฟน/

แท็บเล็ต

“Image App” เป็นแอปพลิเคชั่นจากพานาโซนิค ซึ่งทำให้สมาร์ทโฟนของท่านใช้การทำงานของ 

กล้อง LUMIX ที่มีฟังก์ชั่น Wi-Fi

 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  Android
TM

: Android 2.3.3 หรือสูงกว่า
*1

   iOS: iOS 6.0 หรือสูงกว่า
*2

*1 
ในการเชื่อมต่อกล้องโดยใช้ [Wi-Fi Direct] จำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android OS 4.0 

 หรือสูงกว่า และอุปกรณ์จะต้องเข้ากันได้กับ Wi-Fi Direct
TM

 โดยตรง

*2
 ไม่รองรับ iPhone 3GS

เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับเน็ตเวิร์ก

(Android) เลือก “Google Play
TM

 Store” 

(iOS)   เลือก “App Store
SM

”

ป้อน “Panasonic Image App” หรือ “LUMIX” ในการค้นหาแอปพลิเคชั่น

เลือก “Panasonic Image App”  และติดตั้งแอปพลิเคชั่น

• ใช้เวอร์ชั่นล่าสุด

• เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการที่รองรับ ได้รับการยืนยันเมื่อเดือนกันยายน 2557 เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ

 ที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ภาพแสดงหน้าจอ และข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่รองรับ 

 และเวอร์ชั่น “Image App” 

• อาจไม่สามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสมาร์ทโฟนที่กำลังใช้งาน

• สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน หรืออื่นๆ โปรดดู [Help] ในเมนู “Image App”

• สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ “Image App” โปรดดูเว็บไซต์สนับสนุนด้านล่างนี้

 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

 (เว็บไซต์นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)
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การเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน

Wi-Fi

หากท่านกำลังใช้อุปกรณ์ iOS

(iPhone, iPod touch, iPad)

ใช้ QR โค้ด เพื่อกำหนด

การตั้งค่าอย่างง่าย ( 62)

หากท่านกำลังใช้อุปกรณ์ Android

อุปกรณ์ของท่านมีฟังก์ชั่น NFC หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

ใช้ฟังก์ชั่น NFC 

เพื่อเชื่อมต่อ ( 63)

อ่าน QR โค้ด

เพื่อเชื่อมต่อ ( 63)

หากท่านกำลังใช้อุปกรณ์ iOS (iPhone, iPod touch, iPad)

 ท่านสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยการป้อนรหัสผ่านด้วยตนเอง ( 63, 64)

 เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้การอ่าน QR โค้ด

 (ขั้นตอนที่  ถึง  ไม่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อครั้งต่อๆ ไป)

 (บนตัวกล้อง)

  กดปุ่ม [Wi-Fi] ค้างไว้

 (บนสมาร์ทโฟนของท่าน)

  เริ่มการทำงานของ “Image App”

  เลือก [QR Code]  [OK]

  อ่าน QR โค้ดที่แสดงบนกล้องนี้โดยใช้แอปพลิเคชั่น “Image App”

   (เมื่อท่านกดปุ่ม [MENU/SET] บนกล้อง QR โค้ดจะแสดงแบบขยาย)

  ติดตั้งโปรไฟล์ของ IMAGE APP

เลือก [Install]* จากนั้นเลือก [Install Now]*  [Done]*

• ข้อความจะแสดงในเว็บเบราเซอร์

• หากต้องใช้รหัสผ่านในการปลดล็อคสมาร์ทโฟน ท่านจะต้องป้อนรหัสผ่าน

 ดังกล่าว

กดปุ่ม home เพื่อปิดเว็บเบราเซอร์

เลือก [Wi-Fi]* ใต้ [Settings]* บนสมาร์ทโฟน

เปิด [Wi-Fi]* และเลือก SSID ที่แสดงบนกล้องนี้

กลับไปที่หน้าจอหลัก และเริ่มการทำงานของแอปพลิเคชั่น “Image App”

* หน้าจอแสดงผลอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาระบบ
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 เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้ SSID และรหัสผ่าน

 (บนตัวกล้อง)

  กดปุ่ม [Wi-Fi] ค้างไว้

 (บนสมาร์ทโฟนของท่าน)

  เลือก [Wi-Fi]* ภายใต้เมนู [Settings]* บนสมาร์ทโฟน

  เปิด [Wi-Fi]* และเลือก SSID ที่แสดงบนกล้องนี้

  ป้อนรหัสผ่านที่แสดงบนกล้องนี้ (การเชื่อมต่อครั้งแรกเท่านั้น)

  กลับไปที่หน้าจอหลัก และเริ่มการทำงานของแอปพลิเคชั่น “Image App”

 * หน้าจอแสดงผลอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาระบบ

หากท่านกำลังใช้อุปกรณ์ระบบ Android

 การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนใช้ฟังก์ชั่น NFC

 • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชั่น NFC ที่มีระบบปฏิบัติการ Android (2.3.3 

  หรือสูงกว่า) (ไม่สามารถใช้งานได้ ในบางรุ่น)

  เริ่มการทำงาน “Image App” บนสมาร์ทโฟน

  ขณะที่ [ ] แสดงขึ้นบนหน้าจอการเชื่อมต่อของ 

   “Image App” ให้ท่านถือสมาร์ทโฟนไปใกล้กับ

   กล้องนี้

  ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือก [Yes] และกดปุ่ม [MENU/SET]

  จับสมาร์ทโฟนไปใกล้กับกล้องอีกครั้ง

   • สำหรับการเชื่อมต่อในครั้งต่อๆ ไป ท่านสามารถเชื่อมต่อ

    โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  และ 

   • โปรดดูคู่มือการใช้งานของสมาร์ทโฟนของท่านที่มีฟังก์ชั่น NFC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

    การตั้งค่า และการใช้งานสมาร์ทโฟน

 เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้การอ่าน QR โค้ด

 (บนตัวกล้อง)

  กดปุ่ม [Wi-Fi] ค้างไว้

 (บนสมาร์ทโฟนของท่าน)

  เริ่มการทำงานของ “Image App”

  เลือก [QR code]

  อ่าน QR โค้ดที่แสดงบนกล้องนี้โดยใช้แอปพลิเคชั่น “Image App”

   (เมื่อท่านกดปุ่ม [MENU/SET] บนกล้อง QR โค้ดจะแสดงแบบขยาย)
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 เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้ SSID และรหัสผ่าน

 (บนตัวกล้อง)

  กดปุ่ม [Wi-Fi] ค้างไว้

 (บนสมาร์ทโฟนของท่าน)

  เริ่มการทำงานของ “Image App”

  เลือก [Wi-Fi]

  เลือก SSID ที่แสดงบนกล้องนี้

  ป้อนรหัสผ่านที่แสดงบนหน้าจอของกล้องนี้ (การเชื่อมต่อครั้งแรกเท่านั้น)

 • หากท่านตรวจสอบรายการแสดงผลรหัสผ่านที่หน้าจอ ท่านสามารถยืนยันรหัสผ่านของท่าน

  โดยป้อนรหัสเข้าไป

การปิดการเชื่อมต่อ

(บนตัวกล้อง)

 กดปุ่ม [Wi-Fi] ค้างไว้

  (บนหน้าจอเตรียมพร้อมบันทึกภาพ ท่านสามารถปิดการเชื่อมต่อได้โดยกดปุ่ม 

  

 เลือก [Terminate the Connection]

  • หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก [Yes] และกดปุ่ม [MENU/SET]

(บนสมาร์ทโฟนของท่าน)

 ปิด “Image App”

  <กำลังใช้อุปกรณ์ในระบบ iOS>

  จากหน้าจอ “Image App” ให้ท่านกดปุ่ม home บนสมาร์ทโฟนเพื่อปิดแอปพลิเคชั่น

  <กำลังใช้อุปกรณ์ในระบบ Android>

  จากหน้าจอ “Image App” ให้ท่านกดปุ่ม back บนสมาร์ทโฟน 2 ครั้งเพื่อปิดแอปพลิเคชั่น

การถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟน (การบันทึกภาพระยะไกล)

เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน ( 62)

เลือก [ ] จาก “Image App”

การถ่ายภาพ

• ภาพที่บันทึกจะถูกเก็บไว้ ในกล้อง

• เมื่อใช้การซูม กล้องสามารถพลิกคว่ำได้เมื่อกระบอกเลนส์ยืดออก

 โปรดแน่ใจว่าได้ยึดกล้องเข้ากับขาตั้งกล้อง หรอือุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน

• ไม่สามารถใช้การตั้งค่าบางอย่างได้
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การแสดงภาพในกล้องบนสมาร์ทโฟน

เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน ( 62)

เลือก [ ] จาก “Image App”

• ภาพที่ถูกถ่ายโดยกล้องจะแสดงขึ้นบนสมาร์ทโฟน

• ท่านสามารถเปลี่ยนภาพที่จะแสดงโดยใช้ไอคอนที่ด้านบนซ้ายของ

 หน้าจอ เลือก [LUMIX] เพื่อแสดงภาพที่เก็บไว้ ในกล้อง

• เมื่อภาพถูกสัมผัส ภาพจะแสดงขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยน
ตำแหน�งของ
ภาพที่จะแสดง

การบันทึกภาพในกล้องไปยังสมาร์ทโฟน

เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน ( 62)

เลือก [ ] จาก “Image App”

กดภาพค้างไว้ และลากภาพเพื่อเก็บไว้ที่สมาร์ทโฟน

• ภาพจะถูกเก็บไว้บนสมาร์ทโฟน

• สามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ด้านบนสุด ด้านล่างสุดซ้าย ซ้าย และขวา

 ตามที่ท่านต้องการ

 ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีต่อไปนี้:

 ท่านไม่สามารถบันทึกภาพนิ่งในรูปแบบ RAW ภาพเคลื่อนไหว AVCHD หรือภาพเคลื่อนไหว 

 MP4 โดยการตั้งค่า [Rec Quality] เป็น [4K]
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 การถ่ายโอนภาพที่อยู่ในกล้องอย่างง่ายโดยใช้ฟังก์ชั่น NFC

 ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้ฟังก์ชั่น NFC และถ่ายโอนภาพบนหน้าจอผ่าน Wi-Fi ได้

 อย่างง่ายดาย โดยถือสมาร์ทโฟนไว้ ใกล้กับกล้อง

  ตั้งค่า [Touch Sharing] เป็น [ON]

   

  บนกล้องถ่ายรูป แสดงภาพที่ท่านต้องการถ่ายโอนไปยังสมาร์ทโฟน

  เริ่มการทำงานของ “Image App” บนสมาร์ทโฟนที่ถ่ายโอนรูปภาพไปให้

  ขณะที่ [ ] แสดงขึ้นบนหน้าจอการเชื่อมต่อของ “Image App” ให้ท่านถือสมาร์ทโฟนไปใกล้กับ

   กล้อง

   • ภาพจะถูกถ่ายโอนไปที่สมาร์ทโฟน

   • หากท่านกำลังถ่ายโอนภาพหลายภาพ ให้ทำซ้ำขั้นตอน  และ  (ไม่สามารถถ่ายโอนหลาย

    ภาพในคราวเดียวกันได้)

ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชั่น NFC ระบบปฏิบัติการ Android (2.3.3 หรือ 

สูงกว่า) (ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับบางรุ่น)

การส่งภาพในกล้องถ่ายรูปไปยังบริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก

เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน ( 62)

เลือก [ ] จาก “Image App”

กดภาพค้างไว้ และลากภาพเพื่อส่งไปยังบริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรืออื่นๆ

• ภาพจะถูกส่งไปยังบริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือบริการเว็บไซต์

• สามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ด้านบนสุด ด้านล่างสุด ซ้าย และขวาตามที่ท่าน

 ต้องการ
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เมื่อส่งรูปภาพไปยังบริการเว็บเซอร์วิส

ท่านสามารถส่งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวไปยังผู้ ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรืออื่นๆ ผ่าน “LUMIX 

CLUB”

Wireless access point

บริการเว็บเซอร์วิส

เมื่อส่งรูปภาพไปยังบริการเว็บเซอร์วิส บริการเว็บเซอร์วิสที่จะใช้จะต้องลงทะเบียนบนการตั้งค่าบนลิงค์

บริการเว็บเซอร์วิสโดยผ่าน “LUMIX CLUB”

 สำหรับรายละเอียดท่านสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ “LUMIX CLUB”

 http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/

 เข้าสู่ระบบโดยป้อน ID และรหัสผ่าน ที่มีการลงทะเบียนด้วยอุปกรณ์ของท่าน

การส่งรูปภาพในกล้องไปยังบริการเว็บเซอร์วิสอย่างรวดเร็ว

แสดงรูปภาพ ( 36)

ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือก [Yes] หลังจากกดปุ่ม 

(เมื่อกลุ่มรูปภาพกำลังแสดงผล เลือก [Upload(Wi-Fi)]  [Yes])

• กล้องจะเชื่อมต่อไปยัง Wireless access point ที่ใช้งานก่อนหน้านี้

 และรูปภาพจะถูกส่งไปยังบริการเว็บเซอร์วิส*

* เมื่อไม่มีประวัติการเชื่อมต่อสำหรับ Wireless access point ให้ท่านดำเนินการต่อไปยังหน้าจอ

 การเลือกวิธีการเชื่อมต่อ เพื่อเลือกวิธีการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อกล้องกับ Wireless access point



��      (ภาษาไทย) 

Wi-Fi

ใช้ปุ่ม  เพื่อเลือกบริการเว็บเซอร์วิส และกดปุ่ม [MENU/SET]

ตรวจสอบการตั้งค่าบนหน้าจอการยืนยัน สำหรับการตั้งค่าการส่ง และกดปุ่ม [MENU/SET]

• ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการส่งภาพ ให้ท่านกดปุ่ม [DISP.] 

• หลังจากครั้งที่ 2 ภาพจะถูกส่งโดยใช้บริการเว็บเซอร์วิสเดียวกัน และการตั้งค่าการส่งภาพที่

 เหมือนกันกับครั้งที่ผ่านมา

ขั้นตอนการเชื่อมต่อในครั้งแรก

หลังจากท่านเลือก [Yes] ในขั้นตอนที่  ( 67) หน้าจอการเลือกบริการเว็บเซอร์วิสจะแสดงขึ้น

 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง” 

 (รูปแบบไฟล์ PDF)”

การส่งรูปภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยฟังก์ชั่น Wi-Fi 

ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกโดยกล้องสามารถส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

 วธิีการส่งภาพ และภาพที่สามารถส่งได้

* ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกในรูปแบบ [AVCHD] สามารถส่งได้ที่ขนาดไฟล์สูงสุด 4 GB ไฟล์ขนาด

 ใหญ่กว่า 4 GB ไม่สามารถส่งได้

การเตรียมพร้อม

• เปิดคอมพิวเตอร์

• เตรียมโฟลเดอร์สำหรับการรับภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนส่งภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

• หากการตั้งค่าพื้นฐานถูกเปลี่ยนสำหรับเวิร์คกรุ๊ปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ ท่านอาจจะต้อง

 เปลี่ยนการตั้งค่าใน [PC Connection] บนกล้องนี้

การสร้างโฟลเดอร์เพื่อใช้ในการรับภาพ

• สร้างชื่อแอคเคาท์ของผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ [ชื่อแอคเคาท์ (สูงสุด 254 ตัวอักษร) และรหัสผ่าน 

 (สูงสุด 32 ตัวอักษร)] ที่ประกอบด้วยตัวเลขตัวอักษร ความพยายามในการสร้างโฟลเดอร์รับภาพ

 อาจล้มเหลวได้หากแอคเคาท์ประกอบด้วยตัวอักษรที่ไม่ใช่ประเภทตัวเลขกับตัวอักษรเท่านั้น
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 เมื่อใช้ฟังก์ชั่น “PHOTOfunSTUDIO”

  ติดตั้ง “PHOTOfunSTUDIO” บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ( 73)

   • “PHOTOfunSTUDIO” ไม่สามารถใช้งานได้กับระบบของ Mac

  สร้างโฟลเดอร์ที่รับภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ “PHOTOfunSTUDIO”

   • การสร้างโฟลเดอร์อัตโนมัติ ให้เลือก [Auto-create] ในการกำหนดโฟลเดอร์ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ 

    หรือกำหนดรหัสผ่านไปยังโฟลเดอร์ ให้ท่านเลือก [Create manually]

   • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งาน “PHOTOfunSTUDIO” (PDF)

 เมื่อไม่ได้ใช้ “PHOTOfunSTUDIO”

 (สำหรับ Windows) ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: 

 Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

 ตัวอย่าง: Windows 7

  เลือกโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการใช้สำหรับการรับภาพ จากนั้นคลิกขวา

  เลือก [Properties] จากนั้นเปิดการแชร์โฟลเดอร์

   • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 

    หรือเมนู Help บนระบบปฏิบัติการ

 (สำหรับ Mac) ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: OS X v10.5 ถึง v10.9

 ตัวอย่าง: OS X v10.8

  เลือกโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการใช้สำหรับการรับภาพ จากนั้นคลิกบนรายการตามลำดับต่อไปนี้ 

   ([File]  [Get Info])

  เปิดใช้การแชร์โฟลเดอร์

   • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 

    หรือเมนู Help บนระบบปฏิบัติการ

Wi-Fi

การถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งค่าเมนู

เลือก [Via Network] หรือ [Direct] เพื่อเชื่อมต่อ

[Via Network]: เชื่อมต่อผ่าน Wireless access point

[Direct]: ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยังกล้องโดยตรง

(ตัวอย่าง) การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ Wireless access point โดยใช้ [WPS (Push- Button)]  

     ในเมนู [Via Network]

  เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ Wireless access point

  เชื่อมต่อกล้องนี้เข้ากับ Wireless access point

   ใช้ปุ่ม  บนกล้องนี้เพื่อเลือก [Via Network]  [WPS (Push-Button)]

  กดปุ่ม WPS ที่ wireless access point ค้างไว้ จนกว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมด WPS

 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง” 

  (รูปแบบไฟล์ PDF)”
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Wi-Fi

เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

• หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านจะเชื่อมต่อไม่แสดง ให้เลือก [Manual Input] จากนั้น จึงป้อนชื่อ

 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ป้อนชื่อ NetBIOS สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac)

เลือกโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการส่ง 

• เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอการยืนยันสำหรับการตั้งค่าการถ่ายโอนจะแสดงขึ้น ตรวจสอบ

 การตั้งค่า และกดปุ่ม [MENU/ SET] หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการส่ง ให้ท่านกดปุ่ม [DISP.]

ใช้การสั่งงานจากกล้อง (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของท่าน)

 [Send Images While Recording]

การถ่ายภาพนิ่ง

• หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหรือถอดการเชื่อมต่อ ให้ท่านกดปุ่ม [Wi-Fi] ( 60)

 ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า ขณะทำการส่งภาพนิ่ง โปรดรอจนกระทั่งการส่งภาพจะเสร็จสมบูรณ์

 (ท่านสามารถปิดการเชื่อมต่อโดยกดปุ่ม  

 

 [Send Images Stored in the Camera]

เลือก [Single Select] หรือ [Multi Select] เพื่อเลือกภาพที่ท่านต้องการส่ง

• หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น หากท่านเลือก [Yes] กล้องจะทำงานตามที่ยืนยัน

• หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการส่ง ให้ท่านกดปุ่ม [DISP.]

• ในการปิดการเชื่อมต่อ เลือก [Exit]

 โฟลเดอร์ที่จัดเรียงตามวันที่ที่ส่งจะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ และภาพจะถูกบันทึกไว้ ใน

 โฟลเดอร์เหล่านี้

 หากหน้าจอสำหรับการป้อนบัญชีของผู้ ใช้และรหัสผ่านปรากฏขึ้น ให้ท่านป้อนชื่อที่ท่านตั้งค่าบน

 เครื่องคอมพิวเตอร์

 หากชื่อคอมพิวเตอร์ (ป้อนชื่อ NetBIOS สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac) ประกอบด้วย

 การเว้นวรรค (พื้นที่ว่าง) หรืออื่นๆ ชื่อจะไม่สามารถยอมรับการเชื่อมต่อได้ หากท่านไม่สามารถ

 เชื่อมต่อ ขอแนะนำให้เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ (ป้อนชื่อ NetBIOS สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac) 

 ให้ตัวอักษร และตัวเลขรวมกัน 15 หรือน้อยกว่าเท่านั้น
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การแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์

ท่านสามารถแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ โดยการเชื่อมต่อกล้องของท่านกับโทรทัศน์โดยใช้สาย HDMI 

micro หรือสาย AV (DMW-AVC1: อุปกรณ์เสริม) 

การเตรียมพร้อม

ปิดทั้งกล้องถ่ายรูปและโทรทัศน์

เชื่อมต่อกล้องไปยังโทรทัศน์

ตรวจสอบทิศทางหัวปลั๊ก และเสียบปลั๊กเป็นแนวตรง (หากเสียบสายไม่ถูกทิศทางหัวเสียบอาจ

เสียหาย ปลั๊กอาจจะเสียรูปทรงและทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด) นอกจากนี้ ห้ามเสียบปลั๊กผิดช่อง

เชื่อมต่อ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายกับกล้องได้

 การเชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI micro

จัดให้ตรงแนวเครื่องหมาย

จากนั้นจึงเชื่อมต่อ

สาย HDMI micro

• ใช้ “สาย High Speed HDMI micro” ที่มีโลโก้ HDMI สายที่ไม่ได้มาตรฐาน

 สอดคล้องตามมาตรฐานของ HDMI จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ “สาย High Speed 

 HDMI micro” (ปลั๊ก Type D-Type A ความยาวไม่เกิน 2 เมตร)

ช่องรับสัญญาณวิดีโอ/

เสียง HDMI

ช่องต่อ [HDMI] 

• ในการเล่นภาพเคลื่อนไหว 24p ให้ท่านตั้งค่า [HDMI Mode] ไปที่ [AUTO] ไม่เช่นนั้น

 ภาพจะไม่ส่งสัญญาณที่ 24 เฟรมต่อวินาที

• การส่งสัญญาณเสียงเป็นระบบสเตอริโอ

 การเชื่อมต่อโดยใช้สาย AV (อุปกรณ์เสริม)

 จัดให้ตรงแนวเครื่องหมาย 

 จากนั้นจึงเชื่อมต่อ

สาย AV

• โปรดเลือกใช้เฉพาะสาย AV ของแท้จาก

 พานาโซนิค (รุ่น DMW-AVC1: อุปกรณ์เสริม) 

ช่องต่อ [AV OUT/DIGITAL]

สีเหลือง: ต่อเข้ากับช่องรับ

    สัญญาณวิดีโอ

สีขาว: ต่อเข้ากับช่องรับสัญญาณ

   เสียง*

* การส่งสัญญาณเป็นระบบ

เปิดโทรทัศน์ และเปลี่ยนช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อให้เข้ากับช่องเชื่อมต่อ

เปิดกล้องและกดปุ่มแสดงภาพ

 โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์ 
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การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมกล้อง

แผ่น DVD ที่จัดมาให้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ต่อไปนี้

ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนใช้งาน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของระบบปฏิบัติการและการใช้งาน โปรดอ่าน “คู่มือ

การใช้งานสำหรับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง” (รูปแบบไฟล์ PDF) หรือคู่มือสำหรับแต่ละซอฟต์แวร์

PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE

ท่านสามารถจับภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือจัดภาพโดยแบ่ง

ประเภทตามวันที่ที่บันทึกภาพ ชื่อรุ่นของกล้องดิจิตอลใช้ ในการบันทึก หรืออื่นๆ นอกจากนี้ท่านยัง

สามารถแก้ไขภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเขียนข้อมูลลงแผ่น DVD ท่านสามารถอ่านคู่มือการใช้งาน 

(รูปแบบไฟล์ PDF) หลังจากเริ่มการทำงานซอฟต์แวร์

• ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista

(ในการแก้ไขภาพเคลื่อนไหว 4K ท่านต้องการระบบปฏิบัติการ Windows 8.1, Windows 8 หรือ 

Windows 7 เวอร์ชั่น 64-bit)

SILKYPIX Developer Studio 4.2 SE

ซอฟต์แวร์นี้ใช้สำหรับการประมวลผลภาพ และแก้ไขไฟล์ภาพ RAW ภาพที่ถูกแก้ไข สามารถบันทึกไว้ ใน

รูปแบบไฟล์อย่างเช่น JPEG หรือ TIFF ที่สามารถนำไปแสดงบนเครืิ่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

• ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista 

     Mac OS X v10.5 / v10.6 / v10.7 / v10.8 / v10.9

• สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน SILKYPIX Developer Studio โปรดดู “Help” หรือเว็บไซต์

 ที่ให้การสนับสนุนของ Ichikawa Soft Laboratory:

 http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/

LoiLoScope (เวอร์ชั่นทดลองใช้ 30 วัน ฉบับเต็ม)

LoiLoScope เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการแก้ไขวิดีโอซึ่งจะทำให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่ การสร้างวิดีโอจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการจัดระเบียบข้อมูลการ์ดจาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ใช้ไฟล์เพลง รูปภาพ และวิดีโอของท่านในการสร้างวิดีโอเพื่อแบ่งปันกับเพื่อน

และครอบครัว  โดยการไรท์ลงแผ่น DVD อัพโหลดไปยังเว็บไซต์ หรือแบ่งปันวิดีโอกับเพื่อนๆ 

ผ่านทางอีเมล์

• ต่อไปนี้เป็นเพียงการติดตั้งทางลัดไปยังเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้

• ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista

• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน LoiLoScope โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของ 

 LoiLoScope ที่ใช้งานได้สำหรับดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง  

 URL สำหรับดาวน์โหลดคู่มือ: http://loilo.tv/product/20/
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อื่นๆ

การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จัดให้มาพร้อมกล้อง

ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะได้รับการติดตั้ง

การเตรียมพร้อม

• โปรดตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และระบบปฏิบัติการสำหรับแต่ละ

 ซอฟต์แวร์

• ก่อนที่ท่านจะใส่แผ่น DVD (ที่จัดให้มาพร้อมกล้อง) ให้ท่านปิดการทำงานของแอปพลิเคชั่นที่

 กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมด

ใส่แผ่น DVD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่จัดให้

• หากหน้าจอแสดงภาพแบบอัตโนมัติปรากฏขึ้น ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการเลือกและทำรายการ

 [Launcher.exe]

• ในระบบปฏิบัติการ Windows 8.1/Windows 8 ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการคลิกที่ข้อความที่

 แสดงหลังจากใส่แผ่น DVD จากนั้นจึงเลือกและทำรายการ [Launcher.exe]

• ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการดับเบิ้ลคลิก [SFMXXXX] ใน [Computer] (ส่วนของ “XXXX” จะ

 แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)

คลิกที ่[Applications]

คลิกที ่[Recommended Installation]

• ดำเนินการต่อตามขั้นตอนการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

หากท่านใช้เครื่อง Mac ท่านสามารถติดตั้ง SILKYPIX ได้ด้วยตนเอง

ใส่แผ่น DVD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่จัดให้

ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์แอปพลิเคชั่นบนแผ่น DVD

ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ

ดับเบิ้ลคลิกไอคอนในโฟลเดอร์

ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีต่อไปนี้:

PHOTOfunSTUDIO / LoiLoScope ไม่สามารถใช้งานได้กับระบบของเครื่อง Mac
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อื่นๆ

การคัดลอกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

การเตรียมพร้อม

• ติดตั้ง “PHOTOfunSTUDIO” บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มขั้นตอนการคัดลอก ( 73)

• ให้ท่านเปิดกล้องและคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวตอร์

• ตรวจสอบทิศทางหัวปลั๊ก และเสียบปลั๊กเป็นแนวตรง (หากเสียบสายไม่ถูกทิศทางหัวเสียบอาจ

 เสียหาย ปลั๊กอาจจะเสียรูปทรงและทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด) นอกจากนี้ ห้ามเสียบปลั๊ก

 ผิดช่องเชื่อมต่อ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายกับกล้องได้

• ห้ามใช้สายต่อ USB อื่นที่นอกเหนือจากที่จัดมาให้ หรือสายต่อ USB ของแท้ของพานาโซนิค 

 (รุ่น DMW-USBC1: อุปกรณ์เสริม) การใช้สายอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาอาจทำให้เกิด

 ความผิดปกติได้

จัดให้ตรงแนวเครื่องหมาย 

จากนั้นจึงเชื่อมต่อ

[Access] (กำลังส่งข้อมูล)

• อย่าถอดสายเชื่อมต่อ USB (ที่จัดมาให้) 

 ขณะที่ [Access] แสดงที่หน้าจอ

ช่องต่อ [AV OUT/DIGITAL]

สายต่อ USB (ที่จัดมาให้)

ใช้ปุ่ม  เลือก [PC] และกดปุ่ม [MENU/SET]

• การตั้งค่า [USB Mode] ไปยัง [PC] ทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องทำให้การตั้งค่าแต่ละเวลาที่กล้อง

 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ใช้ “PHOTOfunSTUDIO” เพื่อคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน

ห้ามลบหรือย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกคัดลอกโดยใช้ Windows Explorer หรือเบราเซอร์อื่นๆ 

ไม่เช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถแสดงภาพ หรือแก้ไขไฟล์โดยใช้ “PHOTOfunSTUDIO”

การคัดลอกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้ “PHOTOfunSTUDIO”

ท่านสามารถบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้งานบนเครื่องพิวเตอร์โดยการลากแล้ววางไฟล์และโฟลเดอร์

ลงในโฟลเดอร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์แบบแยกกัน
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อื่นๆ

รายการของการแสดงหน้าจอ/ช่องมองภาพ

• ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเมื่อหน้าจอแสดงผลถูกตั้งค่าเป็น [ ] (รูปแบบการแสดงหน้าจอ) ในหน้าจอ

ในขณะบันทึกภาพ

โหมดการบันทึก ( 25)

โหมดการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว ( 37)

โหมดการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวเมื่อ [4K 

PHOTO] ถูกตั้งค่าเป็น 

[ON] ( 40)

ชุดการตั้งค่าที่กำหนด ( 34)

โหมดบันทึกภาพพาโนรามา 

( 54)

[Photo Style]

โหมดแฟลช ( 59)

แฟลช

[Rec Format]/ 

[Rec Quality] ( 38)

อัตราส่วนภาพ/ 

[Picture Size] ( 43)

การ์ด (แสดงขึ้นระหว่าง

การบันทึกเท่านั้น)

ทิศทางภาพพาโนรามา 

( 54)

ประเภทของเอฟเฟ็กต์ภาพ 

(Filter) ( 42)

การแสดงการปรับเอฟเฟ็กต์

ภาพ (Filter) ( 42)

ระยะเวลาการบันทึกที่

ผ่านไปแล้ว
*1 
( 37)

ไฟแสดงการถ่ายภาพนิ่ง

ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนอัตโนมัติระหว่าง

ช่องมองภาพ และหน้าจอ 

( 24)

[Peaking] ( 46)

[Highlight Shadow]

[HDR]

[Multi Exp.]

ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

( 50)

[Dial Guide]

การถ่ายภาพคร่อมไวท์บาลานซ์

การปรับไวท์บาลานซ์แบบ

ละเอียด

ไวท์บาลานซ์ ( 42)

จำนวนภาพที่สามารถบันทึก

ได
้*2
 ( 17)

ระยะเวลาที่สามารถบันทึก

ภาพได้
*1*2

 ( 17)

มาตรวัดแสง ( 29)

การซูม
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อื่นๆ

[Quality] ( 44)

โหมดการโฟกัส

โหมด AF ( 45)

[Face Recog.]

AF Lock ( 47)

ถ่ายภาพต่อเนื่อง ( 52)

[Auto Bracket] ( 53)

[Auto Bracket] ( 53)

การตั้งเวลาถ่ายภาพ ( 54)

ทิศทางภาพพาโนรามา 

( 54)

พลังงานแบตเตอรี่ ( 15)

โหมดภาพ (ให้ความสำคัญ

กับภาพนิ่ง)

การบันทึกภาพมาโคร 

( 46)

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว

การเตือนกล้องสั่น

สภาวะการบันทึก

(กะพริบสีแดง)/โฟกัส 

(สว่างเป็นสีเขียว) ( 25)

โฟกัส (ในสภาวะแสงน้อย)

สถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi

เครื่องหมาย [4K PHOTO] 

( 41)

[Time Lapse Shot] 

[Stop Motion Animation]

ฮิสโตแกรม

การตั้งค่าปลายทาง
*3

วันเดินทางที่ผ่านไป
*3

ชื่อ
*3

อายุเป็นปี/เดือน
*3

การตั้งค่าวันที่/เวลาปัจจุบัน
*3

เวลาสากล
*3
: 

พื้นที่ AF

เป้าหมายการวัดแสง

เฉพาะจุด ( 49)

การตั้งเวลาถ่ายภาพ
*4
 ( 54)

[Silent Mode]

[Mic Level Disp.]

AF Lock ( 47)

[Metering Mode] ( 49)

การเปลี่ยนโปรแกรม ( 29)

ค่ารูรับแสง ( 28)

ความเร็วชัตเตอร์ ( 28)

ค่าการชดเชยแสง ( 48)

ระบบช่วยเหลือแมนนวล

โฟกัส

ความไวแสง ( 48)

*1
 [m] และ [s] แสดงถึง “นาที” และ “วินาที”

*2
 ท่านสามารถเปลี่ยนการแสดงหน้าจอได้ระหว่างจำนวนภาพ และระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้ด้วย 

 การตั้งค่า [Remaining Disp.] ในเมนู [Custom]

*3
 แสดงผลเป็นระยะเวลา 5 วินาที เมื่อเปิดกล้อง หลังจากการตั้งค่านาฬิกา และหลังจากเปลี่ยน

 จากโหมดแสดงภาพไปยังโหมดการบันทึก 

*4
 แสดงขึ้นระหว่างการนับถอยหลัง
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 ข้อมูลการบันทึกภาพบนหน้าจอ

อื่นๆ

โหมดการบันทึก ( 25)

การเปลี่ยนโปรแกรม ( 29)

โหมดการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว ( 37)

โหมดการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวเมื่อ [4K PHOTO]

ถูกตั้งค่าเป็น [ON] ( 40)

ชุดการตั้งค่าที่กำหนด ( 34)

โหมดการบันทึกภาพ

พาโนรามา ( 54)

ค่ารูรับแสง ( 28)

ความเร็วชัตเตอร์ ( 28)

ระยะเวลาการบันทึกที่ผ่าน

ไปแล้ว ( 33)

พลังงานแบตเตอรี่ ( 15)

การ์ด (แสดงขึ้นระหว่าง

การบันทึกเท่านั้น)

ความไวแสง ( 48)

ค่าการชดเชยแสง ( 48)

ระบบช่วยเหลือแมนนวล

โฟกัส

โหมดแฟลช ( 59)

แฟลช

ถ่ายทีละภาพ ( 51)

ถ่ายภาพต่อเนื่อง ( 52)

[Auto Bracket] ( 53) 

[Aspect Bracket] ( 53)

การตั้งเวลาถ่ายภาพ ( 54)

ทิศทางภาพพาโนรามา

( 54)

โหมดการโฟกัส

โหมด AF ( 45) 

[Quality] ( 44)

[Rec Format]/ 

[Rec Quality] ( 38)

อัตราส่วนภาพ/ 

[Picture Size] ( 43)

Wi-Fi ( 60)

การต้ังค่าปุ่มฟังก์ชั่น ( 21)

[Photo Style]

ไวท์บาลานซ์ ( 42)

[i.Dynamic]

[Metering Mode] ( 49) 

จำนวนภาพที่สามารถ

บันทึกได้ ( 17)

ระยะเวลาที่สามารถบันทึก

ภาพได้* ( 17)

* [m] และ [s] แสดงถึง “นาที” และ “วินาที”
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อื่นๆ

การแสดงข้อความบนหน้าจอ

ต่อไปนี้จะอธิบายถึงความหมายของข้อความที่สำคัญที่แสดงบนหน้าจอ หรือช่องมองภาพและวิธีการ

จัดการที่เหมาะสม

• ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ใน “คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDFt)” ตรวจสอบคู่มือ

 การใช้งานพร้อมกันกับข้อมูลในส่วนนี้

[Some pictures cannot be deleted]   [This picture cannot be deleted]

• ภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน DCF ไม่สามารถลบได้

  บันทึกข้อมูลที่ต้องการลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์อื่น จากนั้นใช้ [Format] 

   ที่อยู่บนกล้อง ( 17)

[Memory Card Error]   [This memory card cannot be used]

• การ์ดนี้ไม่สามารถใช้งานได้กับกล้อง ใช้การ์ดที่รองรับการทำงาน 

[Insert SD card again]   [Try another card]

• การเข้าถึงการ์ดล้มเหลว

  ใส่การ์ดอีกครั้ง

• ลองใช้กับการ์ดที่แตกต่างกัน

[Read Error] / [Write Error]   [Please check the card]

• อ่านข้อมูลล้มเหลว

  ตรวจสอบว่าท่านได้ ใส่การ์ดอย่างถูกต้องหรือไม่

• เขียนข้อมูลล้มเหลว

  ให้ท่านปิดกล้อง และถอดการ์ดออก ใส่การ์ดและเปิดกล้องอีกครั้ง

• การ์ดอาจจะได้รับความเสียหาย

  ลองใช้การ์ดอื่น

[This battery cannot be used]

• ใช้แบตเตอรี่แท้จากพานาโซนิคเสมอ (DMW-BLG10E)

• แบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะยอมรับการเชื่อมต่อหากขั้วไฟฟ้าสกปรก

  เช็ดสิ่งสกปรกออกจากขั้วแบตเตอรี่
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[Failed to connect wireless access point] / [Connection failed] /

[No destination found]

• โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับ Wireless access point ต่อไปนี้

  ข้อมูล Wireless access point ที่กำหนดบนกล้องนี้ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบประเภทของการ

   ยืนยันสิทธิ์ ประเภทของการเข้ารหัส และ Encryption key

  ไม่สามารถเปิด Wieless access point

  กล้องไม่รองรับการตั้งค่า Wireless access point 

• โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเน็ตเวิร์กของปลายทาง

• คลื่นวิทยุจากอุปกรณ์อื่นๆ อาจปิดกั้นการเชื่อมต่อกับ Wireless access point

  โปรดตรวจอุปกรณ์อื่นที่ถูกเชื่อมต่อเข้ากับ Wireless access point และอุปกรณ์ที่ใช้ย่านความถี่ 

   2.4 GHz

อื่นๆ

[No picture to send]

• ข้อความนี้จะแสดงขึ้นเมื่อไม่มีภาพที่จะส่งเนื่องจากข้อจำกัดของปลายทาง โปรดตรวจสอบประเภท

 ไฟล์ของภาพที่จะส่ง
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อื่นๆ

รายการเมนู

• [Photo Style], [AFS/AFF/AFC], [Metering Mode], [Highlight Shadow], [i.Dynamic], 

 [i.Resolution], [i.Zoom] และเมนู [Digital Zoom]  รายการที่ร่วมกันทั้ง [Rec] และเมนู 

 [Motion Picture] หากการตั้งค่าในเมนูหนึ่งที่เปลี่ยน การตั้งค่าด้วยชื่อที่เหมือนกันในเมนูอื่นๆ 

 โดยจะเปลี่ยนไปอัตโนมัติ 

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ภาพตามคอนเซปต์ของภาพที่

ท่านต้องการจะสร้าง ปรับสีของเอฟเฟ็กต์ และคุณภาพของภาพ

กำหนดจำนวนของพิกเซล ( 43)

ตั้งค่าอัตราการบีบอัดเพื่อใช้สำหรับเก็บรูปภาพ ( 44)

เลือกวิธีการปรับโฟกัส

ท่านสามารถเปลี่ยนวิธีการวัดความสว่างของเลนส์ได้ ( 49)

ตั้งค่าความเร็วที่จะใช้สำหรับการบันทึกภาพต่อเนื่อง ( 52)

ตั้งค่าการบันทึกภาพแบบทีละภาพ/แบบต่อเนื่อง ช่วงการชดเชยแสง และ

ความต่อเนื่องในการบันทึกสำหรับการบันทึกภาพแบบคร่อมแสงอัตโนมัติ 

( 53)

กำหนดระยะเวลาก่อนที่จะเริ่มบันทึกภาพ เมื่อท่านถ่ายภาพโดยใช้

การตั้งเวลา ( 54)

ท่านสามารถปรับแสงและเงาในภาพ ขณะที่ยืนยันความสว่างของพื้นที่

แสงและเงาบนหน้าจอ

การแก้ไขค่าความเปรียบต่าง และค่าแสง

บันทึกภาพนิ่งด้วยเส้นขอบที่คมชัด และความประทับใจในความละเอียดสูง

ตั้งค่าบันทึกภาพด้วย Filter และไม่มี Filter ในเวลาเดียวกัน

รวมภาพทิวทัศน์ยามค่ำคืน โดยใช้การบันทึกภาพต่อเนื่องความเร็วสูงใน

หนึ่งภาพ ( 27)

เมื่อมีความต่างระหว่างพื้นหลัง และวัตถุค่อนข้างชัดเจน [iHDR] 

จะบันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องด้วยรูรับแสงที่แตกต่างกัน และกล้อง

จะรวมภาพเหล่านั้นให้เป็นหนึ่งภาพที่มีน้ำหนักสีที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้น

( 27)
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กล้องสามารถรวมภาพนิ่ง 3 ภาพด้วยค่าแสงที่แตกต่างกันให้เป็น 1 ภาพ 

อย่างเหมาะสมที่มีการไล่ระดับสีที่เด่นชัด

ท่านสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ที่เหมือนการปรับค่าแสงถึง 4 ครั้งในภาพ

เดียวกัน

ท่านสามารถกำหนดเวลาเริ่มการบันทึก การเว้นช่วงห่างของการบันทึก

และจำนวนภาพที่จะถ่ายไว้ล่วงหน้าเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบ Time 

Lapse โดยอัตโนมัติ สำหรับวัตถุประเภทสัตว์ และพืช เป็นต้น

ท่านสามารถเชื่อมต่อภาพนิ่งเพื่อสร้างภาพอะนิเมชั่นแบบ Stop Motion

ท่านสามารถตั้งทิศทางการบันทึก เพื่อใช้สำหรับการบันทึกภาพแบบ

พาโนรามา ( 54)

ท่านสามารถถ่ายภาพโดยใช้ 2 รูปแบบของโหมดชัตเตอร์: 

ชัตเตอร์แบบกลไก และชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ( 50)

ทำการตั้งค่าแฟลชให้สอดคล้องกับสภาวะของการบันทึก ( 59)

ตรวจหาดวงตาสีแดงและแก้ไขข้อมูลภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ เมื่อบันทึก

พร้อมแฟลช

ตั้งค่าความไวแสงที่เหมาะสมโดยใช้ค่าที่เลือกเป็นค่าจำกัดสูงสุดของ

ความไวแสงเมื่อตั้งค่า [Sensitivity] เป็น [AUTO] หรือ [ ]

เปลี่ยนการตั้งค่าความไวแสงทีละ 1/3 EV หรือ 1 EV steps

ท่านสามารถขยายค่าตัวเลขที่สามารถตั้งความไวแสง

ลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์ช้าลง

ช่วยเพิ่มอัตราการซูมแบบไม่ลดทอนคุณภาพของรูปภาพ ( 57)

เพิ่มความสามารถในการถ่ายภาพระยะไกลการขยายภาพนั้นจะทำให้

คุณภาพของภาพลดลง ( 57)

ท่านสามารถตั้งค่าวิธีการทำซ้ำสีเพื่อการแสดงภาพด้วยสีที่ถูกต้องบน

หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ อื่นๆ

ตรวจจับการสั่นไหวระหว่างการบันทึกภาพโดยอัตโนมัติ และทำการแก้ไข

ให้ถูกต้อง

จดจำใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อปรับโฟกัสและค่าแสงใบหน้านั้นโดย

อัตโนมัติก่อนใบหน้าอื่นๆ
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ท่านสามารถตั้งชื่อ หรือวันเกิดของเด็กหรือสัตว์เลี้ยง ก่อนที่จะถ่ายรูป

เพื่อบันทึกชื่อหรืออายุเป็นเดือน/ปีลงในรูปภาพ

ท่านสามารถกำหนดโหมดภาพเคลื่อนไหวที่ใช้สำหรับการสร้างภาพนิ่งที่มี

ความละเอียดสูงโดยจับภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว 4K ( 40)

กำหนดรูปแบบไฟล์ (AVCHD, MP4) ของภาพเคลื่อนไหวเพื่อทำการ

บันทึก ( 38)

กำหนดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว (ขนาดภาพ อัตราเฟรม อื่นๆ) 

เพื่อทำการบันทึก ( 38)

กำหนดวิธีการบันทึกของภาพนิ่งที่จะถ่าย ขณะทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องบนวัตถุที่อยู่ในจุดโฟกัสแล้ว 

ท่านสามารถตั้งค่าว่าต้องการแสดงระดับไมโครโฟนบนหน้าจอการบันทึก

ภาพหรือไม่

ท่านสามารถปรับระดับการรับสัญญาณเสียงในขั้นตอนที่ 4

หากท่านได้ยินเสียงรบกวนระหว่างการบันทึกเสียง ท่านสามารถใช้ 

[Wind Cut] เพื่อลดเสียงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียกใช้การตั้งค่าที่ลงทะเบียนไว้ได้โดยใช้ [Cust.Set Mem.]

บันทึกการตั้งค่ากล้องปัจจุบันเป็นการตั้งค่าที่ผู้ ใช้กำหนดเอง ( 34)

ปิดการทำงานเสียงเตือน และแฟลชในเวลาเดียวกัน 

ตั้งค่ าการทำงานของปุ่ม [AF/AE LOCK] ที่ใช้สำหรับการบันทึกโดยการ

กำหนดจุดโฟกัส และ/หรือ/ค่าแสงแบบตายตัว

กล้องจะโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ให้กล้องสามารถลั่นชัตเตอร์ เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ทำการตั้งค่าล็อคโฟกัส/หรือค่าแสงเพื่อใช้สำหรับ AF/AE lock
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ให้การโฟกัสที่เร็วขึ้น เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

จะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตาทำงาน

ตั้งเวลาสำหรับแสดงหน้าจอแบบขยายหากกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเมื่อ

ตั้งค่าโหมดออโต้โฟกัสเป็น [ ]

กำหนดให้หน้าจอช่วยเหลือขยายบนส่วนหนึ่งของหน้าจอ หรือทั้งหน้าจอ

เมื่อตั้งค่าโหมออโต้โฟกัสเป็น [ ]

ลำแสงช่วยโฟกัสส่องสว่าง เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เมื่ออยู่ใน

สถานที่ที่มืดเกินไปเพื่อทำให้ง่ายแก่การโฟกัส

ย้ายพื้นที่การโฟกัสอัตโนมัติ หรือระบบช่วยเหลือแมนนวลโฟกัส (MF 

Assist) โดยใช้ปุ่มเคอร์เซอร์เมื่อบันทึกภาพ

ปิดการใช้งานการบันทึก เมื่อวัตถุอยู่นอกโฟกัส

ช่วยให้สามารถปรับโฟกัสแบบแมนนวลหลังจากที่ใช้ออโต้โฟกัส

ตั้งค่าวิธีการแสดงระบบสำหรับ MF Assist (หน้าจอขยาย) ( 46) 

กำหนดให้หน้าจอระบบช่วยเหลือ (หน้าจอที่ขยาย) ถูกขยายบนส่วนหนึ่ง

ของหน้าจอหรือทั้งหน้าจอ

แสดงการแนะนำแมนนวลโฟกัส เพื่อตรวจสอบทิศทางของโฟกัสที่หน้าจอ 

เมื่อปรับโฟกัสด้วยตนเอง ( 46)

เมื่อท่านใช้งานแมนนวลโฟกัส ฟังก์ชั่นนี้จะใส่สีโดยอัตโนมัติ เพื่อเน้นภาพ

ที่อยู่ในโฟกัส ( 46)

ตั้งค่าว่าท่านต้องการแสดงฮิสโตแกรมหรือไม่

ตั้งค่ารูปแบบของเส้นไกด์ที่จะแสดงขณะบันทึกภาพ

สีขาว-ดำกะพริบบนพื้นที่ที่สว่างเกินไประหว่าง [Auto Review] 

หรือแสดงภาพ

แสดงพื้นที่ที่มีค่าแสงมากเกินไปโดยใช้รูปแบบทางม้าลาย   

ท่านสามารถแสดงหน้าจอการบันทึกเป็นสีขาว-ดำ
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ให้ท่านสามารถตรวจสอบเอฟเฟ็กต์ของค่ารูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์

บนหน้าจอการบันทึกภาพเมื่อมีการกำหนดใช้งานโหมด [Manual Exposure]

ตั้งค่าว่าท่านต้องการแสดงมาตรวัดค่าแสงหรือไม่ ( 29)

ตั้งค่าว่าท่านต้องการแสดงคู่มือการใช้งานหรือไม่

ตั้งค่าวิธีการแสดงช่องมองภาพ ( 35)

การเปลี่ยนวิธีการแสดงหน้าจอ ( 35)

เปลี่ยนหน้าจอข้อมูลการบันทึกของหน้าจอ LCD

เปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองของภาพที่ใช้สำหรับการบันทึกภาพนิ่ง และ

ภาพเคลื่อนไหว

เปลี่ยนการแสดงจำนวนของภาพที่สามารถบันทึกได้ และระยะเวลาที่

สามารถบันทึกได้

ตั้งค่าเวลาแสดงภาพ ที่ท่านถ่ายหลังจากที่ถ่ายภาพนั้นๆ เสร็จ

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้งานเป็นประจำไปยังปุ่มที่กำหนด ( 21)

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานปุ่มปรับการซูม

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้งานเป็นประจำไปยังวงแหวนควบคุม ( 23)

เก็บตำแหน่งการซูมไว้เมื่อท่านปิดกล้อง

เปลี่ยนวิธีการตั้งค่าของเมนูลัด (Quick Menu)

เปลี่ยนวิธีการทำงานของปุ่ม [iA] ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนไปยังโหมด 

[Intelligent Auto] (โหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ)

เปิด/ปิดการทำงานของปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การตั้งค่าความไวของเซ็นเซอร์ตรวจจับดวงตา หรือตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนการ

แสดงระหว่างช่องมองภาพและหน้าจอ
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ตั้งค่าเวลา วันที่ และรูปแบบการแสดง ( 19)

ตั้งค่าเวลาท้องถิ่นของสถานที่ปลายทาง

หากท่านตั้งค่ากำหนดการเดินทาง และบันทึกภาพ วันเดินทางของท่าน

ซึ่งตรงกับวันที่ถ่ายภาพจะถูกบันทึกลงในภาพเช่นกัน

กำหนดการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชั่น Wi-Fi

ตั้งค่าเสียงเตือน หรือเสียงชัตเตอร์

ตั้งค่าคุณภาพของภาพ และความเร็วในการแสดงหน้าจอ (หน้าจอ Live 

View) เมื่อทำการบันทึกภาพ

ปรับความสว่างและสีของหน้าจอ LCD หรือช่องมองภาพ

ท่านสามารถปรับความสว่างของหน้าจอ LCD ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสว่าง

ของพื้นที่บริเวณรอบๆ กล้อง

กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานกล้องตามเวลาที่กำหนด

เลือกวิธีการสื่อสารสำหรับเวลาที่ท่านเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ

เครื่องพิมพ์ด้วยสายเชื่อมต่อ USB (ที่จัดให้มาพร้อมกล้อง)

เปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้ขณะกล้องถูกเชื่อมต่อไปยังโทรทัศน์ หรือ

อุปกรณ์อื่นๆ

บันทึกตำแหน่งเมนูที่ใช้งานล่าสุด

ตั้งค่าสีพื้นหลังของหน้าจอเมนู

คำอธิบายของรายการเมนู และการตั้งค่าแสดงขึ้นบนหน้าจอเมนู

ตั้งค่าภาษาที่ใช้แสดงบนหน้าจอ

ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง หรือแฟลชที่จัดมาให้ 

(เมื่อแฟลชได้ถูกติดตั้ง)

การตั้งเวลาถูกยกเลิก หากท่านปิดกล้อง

ตั้งค่ากลับหมายเลขไฟล์ภาพ

ตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนการตั้งค่า [Wi-Fi] กลับเป็นค่าเริ่มต้น

ฟอร์แมต (ล้างข้อมูล) เมมโมรี่การ์ด ( 17)
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เล่นภาพโดยอัตโนมัติตามลำดับ

ท่านสามารถจำกัดภาพที่จะแสดงด้วยการกำหนดวิธีการคัดกรอง เช่น 

ประเภทรูปภาพหรือภาพโปรด

ท่านสามารถเขียนข้อมูลตำแหน่งสถานที่ (ลองติจูด/ละติจูด) ลงบนภาพที่

ส่งมาจากสมาร์ทโฟน

ท่านสามารถใช้กล้องเพื่อพัฒนาภาพนิ่งที่ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบ RAW 

ภาพนิ่งที่สร้างจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG

ท่านสามารถป้อนตัวอักษร (คอมเมนต์) บนภาพที่ถ่าย

ท่านสามารถประทับข้อมูลวันที่และเวลา ชื่อ ปลายทางการเดินทาง

วันที่เดินทาง หรืออื่นๆ ลงบนภาพนิ่งที่ถ่ายได้

ภาพเคลื่อนไหวหนึ่งภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้

ท่านสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพในกลุ่มที่บันทึกภาพไว้แบบ 

[Time Lapse Shot]

ท่านสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพในกลุ่มที่บันทึกภาพไว้ 

โดยใช้แบบ [Stop Motion Animation]

ขนาดภาพจะลดลง

ขยายภาพนิ่งของท่าน และตัดขอบพื้นที่ภาพที่ไม่ต้องการ

หมุนภาพด้วยตนเองทีละ 90 องศา

หมุนภาพแนวตั้งอัตโนมัติ

ใช้สำหรับติดสัญลักษณ์ที่ภาพด้วยเครื่องหมาย เพื่อตั้งค่าเป็นภาพโปรด

ตั้งค่าภาพ และจำนวนภาพที่จะพิมพ์

ตั้งค่าการป้องกัน เพื่อป้องกันการลบภาพโดยไม่ได้ตั้งใจ

แก้ไขหรือลบข้อมูลการจดจำสำหรับรูปภาพที่มีการจดจำใบหน้าผิดพลาด

ท่านสามารถตั้งค่าลำดับการแสดงที่ใช้สำหรับการแสดงภาพบนกล้องนี้

ท่านสามารถตั้งค่าตัวเลือก Yes/No ที่ท่านต้องการเลือกก่อนบนหน้าจอ

การยืนยัน เมื่อท่านลบภาพโดยเลือกจาก [Yes] หรือ [No]
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โฟกัสไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ภาพที่บันทึกไว้เบลอ ฟังก์ชั่นระบบป้องกันภาพสั่นไหวไม่ได้ผล

• วัตถุอยู่นอกระยะโฟกัส

• เกิดจากกล้องสั่น หรือวัตถุเคลื่อนไหว

• [Focus/Release Priority] ถูกตั้งค่าเป็น [RELEASE]

• [Shutter AF] ถูกตั้งค่าเป็น [OFF]

• AF Lock ( 47) ถูกตั้งค่าไว้อย่างไม่ถูกต้อง

• ใช้การทำงานของ [Reset] ในเมนู [Setup] อาจจะแก้ไขปัญหาได้

• ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” 

 โปรดตรวจสอบคู่มือการใช้งานพร้อมกันกับข้อมูลในส่วนนี้

• ความเร็วชัตเตอร์จะช้าลงในตำแหน่งที่มืด และฟังก์ชั่นระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะมีประสิทธิภาพน้อย

  ถือกล้องด้วยมือทั้ง 2 ข้าง และวางแขนให้ ใกล้กับลำตัว

• ใช้ขาตั้งกล้องและตั้งเวลาถ่ายภาพ ขณะใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้าลง ( 54)

ภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED อาจพบหน้าจอกะพริบหรือมีแถบ

แสงปรากฏบนหน้าจอ วัตถุจะปรากฏบิดเบี้ยว

• เป็นธรรมชาติของเซ็นเซอร์รับภาพ MOS ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งไม่ถือเป็นการ

 ทำงานที่ผิดปกติ หากวัตถุผ่านด้านหน้าของเลนส์อย่างรวดเร็ว วัตถุจะปรากฏบิดเบี้ยวเล็กน้อย

• หากท่านจะถ่ายภาพนิ่งโดยใช้  [ESHTR] แถบแสงอาจลดลงโดยการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ช้าลง 

 ( 31)

ไม่มีแฟลชปล่อยออกมา

แฟลชจะไม่สามารถใช้งานได้ ในกรณีต่อไปนี้

• เมื่อเอฟเฟ็กต์ภาพ (Filter) ถูกใช้งาน

• เมื่อกล้องใช้ [Auto Bracket] ถ่ายภาพคร่อมไวท์บาลานซ์ หรือ [Aspect Bracket]

• เมื่อใช้ [Burst]

• ระหว่างการบันทึกภาพแบบพาโนรามา

• เมื่อตั้งค่า [HDR] เป็น [ON]

• เมื่อชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้ ( 50)

  ตั้งค่า [Shutter Type] เป็น [AUTO] หรือ [MSHTR]

• เมื่อ [Silent Mode] ถูกตั้งค่าเป็น [ON]

  ตั้งค่า [Silent Mode] เป็น [OFF]
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ไม่สามารถแสดงภาพ ไม่มีภาพบันทึกไว้

• ยังไม่ได้ ใส่การ์ดลงไปในกล้อง

• ไม่มีภาพบนการ์ดเพื่อแสดงภาพ

• อาจมีชื่อไฟล์ของภาพที่ถูกเปลี่ยนชื่อบนคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นเช่นนั้น จะไม่สามารถแสดงภาพบน

 กล้องได้

• [Playback Mode] ได้ถูกตั้งค่าเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจาก [Normal Play]

  ตั้งค่า [Playback Mode] ไปยัง [Normal Play] 

หมายเลขโฟลเดอร์/ไฟล์แสดงขึ้นเป็น [-] ภาพเป็นสีดำ

• ภาพที่แก้ไขบนคอมพิวเตอร์ หรือที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์ที่ต่างกัน 

ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายด้วยกล้องนี้ไม่สามารถเล่นในกล้องอื่นได้

• แม้อุปกรณ์ของท่านจะรองรับภาพในรูปแบบ AVCHD และ MP4 ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกบนกล้องนี้

 อาจจะมีคุณภาพของภาพหรือคุณภาพเสียงลดลงขณะแสดงภาพหรืออาจจะไม่สามารถแสดงภาพได้ 

 นอกจากนี้ ข้อมูลการบันทึกอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wireless LAN

คลื่นวิทยุอาจถูกตัดขาดสัญญาณ

• ใช้ ในช่วงการสื่อสารของเครือข่าย LAN แบบไร้สาย

• เมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ อาจไม่เริ่มต้นหรือ

 การเชื่อมต่ออาจถูกขัดจังหวะ (ข้อความอย่างเช่น [Communication error] จะปรากฏ)

ไม่ปรากฏ Wireless access point หรือไม่สามารถเชื่อมต่อ

• กล้องอาจไม่แสดงขึ้น หรือเชื่อมต่อเข้ากับ Wireless access point ขึ้นอยู่กับสภาวะของคลื่นวิทยุ

  ทำการเชื่อมต่อโดยอยู่ให้ ใกล้กับ Wireless access point มากยิ่งขึ้น

  กำจัดสิ่งกีดขวางระหว่างตัวกล้อง และ Wireless access point

  เปลี่ยนทิศทางของกล้อง

• โปรดตรวจสอบว่า Wireless access point ที่จะเชื่อมต่ออยู่ในสภาวะที่พร้อมทำงานหรือไม่

• วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ Wireless access point

  โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Wireless access point

ฉันมีปัญหาการเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8 

ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านไม่สามารถใช้ได้

• ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น Windows 8 มีชื่อบัญชีผู้ ใช้ 2 รูปแบบ (local 

 account/Microsoft account)

  โปรดแน่ใจว่าท่านได้ตั้งค่า local account และใช้ชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่านสำหรับ local account
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การเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่สามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของฉันได้

• จากค่าเริ่มต้น การเชื่อมต่อ Wi-Fi ใช้ชื่อเวิร์คกรุ๊ปเริ่มต้นคือ “WORKGROUP” หากชื่อของ

 เวิร์คกรุ๊ปได้รับการเปลี่ยนจะไม่สามารถยอมรับเวิร์คกรุ๊ปได้

  เลือก [PC Connection] จากนั้นเลือก [Change Workgroup Name] ใน [Wi-Fi Setup] 

   เพื่อเปลี่ยนชื่อเวิร์คกรุ๊ปให้เข้ากันกับคอมพิวเตอร์ของท่าน

อื่นๆ

การส่งภาพล้มเหลวกลางคัน มีภาพที่ไม่สามารถส่งได้

• ท่านจะไม่สามารถส่งภาพได้ เมื่อไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง

• ภาพมีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่?

  แบ่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ฟังก์ชั่น [Video Divide]

  ลดขนาดภาพจากการตั้งค่า [Size] จากนั้นจึงส่งภาพ

• รูปแบบไฟล์ของภาพที่สามารถส่งได้จะแตกต่างกันไปตามปลายทาง

ในบางครั้งการปรับโฟกัสด้วยโหมดออโต้โฟกัสจะทำได้ค่อนข้างยากเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K

• ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อกำลังถ่ายภาพโดยลดความเร็วออโต้โฟกัสเพื่อที่จะปรับโฟกัสที่มีความ

 แม่นยำสูง ซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานที่ผิดปกติ
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ข้อมูลจำเพาะ

กล้องดิจิตอล: ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

แหล่งพลังงาน DC 8.4 V

การใช้พลังงาน 2.1 วัตต์ (เมื่อบันทึกภาพโดยใช้การเล็งภาพจากหน้าจอ)

      2.3 วัตต์ (เมื่อบันทึกภาพโดยใช้การเล็งภาพจากช่องมองภาพ)

      1.5 วัตต์ (เมื่อแสดงภาพโดยใช้การแสดงผ่านหน้าจอ)

      1.6 วัตต์ (เมื่อแสดงภาพโดยใช้การแสดงผ่านช่องมองภาพ)

จำนวนพิกเซลที่ทำงาน

ในกล้อง
12,800,000 พิกเซล

เซ็นเซอร์ภาพ เซ็นเซอร์ MOS 4/3 นิ้ว จำนวนพิกเซลทั้งหมด 16,840,000 พิกเซล 

ฟิวเตอร์สีปฐมภูมิ

เลนส์ Optical zoom 3.1x

f=10.9 มม. ถึง 34 มม.

(เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 24 มม. ถึง 75 มม.) / 

มุมกว้างสูงสุด: F1.7 ถึง F16.0 

ระยะไกลสูงสุด: F2.8 ถึง F16.0 

เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์ 43 มม.

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว ระบบออปติคอล

ระยะโฟกัส AF:

50 ซม. (มุมกว้างสุด) /

50 ซม. (ระยะไกลสุด) ถึง 

AF Macro / MF / Intelligent Auto / Motion picture: 3 ซม. (มุมกว้างสุด) / 

30 ซม. (ระยะไกลสุด) ถึง 

ระบบชัตเตอร์ ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ + ชัตเตอร์กลไก

ความสว่างขั้นต่ำ ประมาณ 5 lx  (เมื่อใช้โหมด i-Low light ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/25 วินาที)

ความเร็วชัตเตอร์ ภาพนิ่ง:

60 วินาที ถึง 1/4000 วินาที

(เมื่อใช้งานชัตเตอร์แบบกลไก)

1 วินาที ถึง 1/16000 วินาที

(เมื่อใช้งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)

T (เวลา) (สูงสุดประมาณ 120 นาที)

การเปิดรับแสง Programme AE (P) / Aperture-priority AE (A) / Shutter-priority AE (S) / 

Manual exposure (M)

การชดเชยแสง

(1/3 EV steps, -3 EV ถึง +3 EV)
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หน้าจอแสดงผล หน้าจอ LCD สี TFT ขนาด 3.0 นิ้ว (3:2) (ประมาณ 921,600 ดอท)

(พื้นที่ครอบคลุมการมองเห็น 100%)

ช่องมองภาพ จอ LCD ขนาด 3.8 นิ้ว

(เท่ากับประมาณ 2,760,000 ดอท)

(พื้นที่ครอบคลุมการมองเห็น 100%)

(ระดับการปรับแก้สายตา -4.0 ถึง +3.0 diopter)

โหมดแฟลช Auto, Auto/Red-Eye Reduction, Forced ON,

Forced ON/Red-Eye Reduction, Slow Sync.,

Slow Sync./Red-Eye Reduction, Forced OFF

ไมโครโฟน สเตอริโอ

ลำโพง Monaural

สื่อที่ใช้ในการบันทึก SD เมมโมรี่การ์ด / SDHC เมมโมรี่การ์ด* / SDXC เมมโมรี่การ์ด*

* UHS-  UHS Speed Class 3

รูปแบบไฟล์ในการบันทึก

 ภาพนิ่ง

 Motion pictures

RAW/JPEG (ตามกฎของการออกแบบสำหรับระบบไฟล์กล้องตามมาตรฐาน Exif

 2.3 / สอดคล้องกับรูปแบบการสั่งพิมพ์ DPOF)

AVCHD Progressive / AVCHD / MP4

รูปแบบการบีบอัดเสียง AVCHD: Dolby
®
 Digital (2 ch)

MP4: AAC (2 ch)

การเชื่อมต่อ

 ดิจิตอล 

 ภาพวิดีโออนาล็อก

 เสียง

USB 2.0 (ความเร็วสูง)

NTSC/PAL Composite (เปลี่ยนได้โดยใช้เมนู)

Audio line output (Monaural)

ช่องต่อ

 AV OUT/DIGITAL

 HDMI

ช่องต่อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (8 pin)

MicroHDMI Type D

ขนาด ประมาณ 114.8 มม. (W) x 66.2 มม. (H) x 55.0 มม. (D) 

(ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)

น้ำหนัก รวมการ์ดและแบตเตอรี่: ประมาณ 393 กรัม

ไม่รวมการ์ดและแบตเตอรี่: ประมาณ 351 กรัม

อุณหภูมิในการทำงาน 0 °C ถึง 40 °C

ความชื้นในการทำงาน 10%RH ถึง 80%
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Wi-Fi

มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (โปรโตคอล wireless LAN มาตรฐาน)

ช่วงความถี่ที่ใช้งาน

(ความถี่ศูนย์กลาง)
2412 MHz ถึง 2462 MHz (1 ch ถึง 11 ch)

วิธีการเข้ารหัส Wi-Fi compliant WPA
TM

/WPA2
TM

วิธีการเข้าถึงข้อมูล โหมด Infrastructure

NFC

มาตรฐาน ISO / IEC 18092 NFC-F (โหมด Passive)

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ (Panasonic DE-A98B): ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

กระแสไฟฟ้าอินพุต: AC~110 V ถึง 240 V, 50/60 Hz, 0.15 A

กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: DC  8.4 V, 0.43 A

ชุดแบตเตอรี่ (ลิเธี่ยมไอออน) (Panasonic DMW-BLG10E): 

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

แรงดันไฟฟ้า/  7.2 V/1025 mAh

ความจุกระแสไฟฟ้า:

แฟลช (ที่จัดมาให้)

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่า Guide number เทียบเท่ากับ 10 (ISO 200 m) เทียบเท่ากับ 7 (ISO 100 m)

มุมมองแสงไฟ 24 มม. (เทียบเท่ากล้องฟิล์ม 35 มม.)
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ระบบอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องดิจิตอล

อุปกรณ์#คำอธิบาย

DMW-BLG10ชุดแบตเตอรี่ 

DMW-AC10อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC
*1
 

DMW-DCC11DC coupler
*1
 

DMW-FL220 / DMW-FL360L / DMW-FL580Lแฟลช
*2
 

VW-LED1ไฟ LED วิดีโอไลท์

DMW-LFAC1ฝาปิดเลนส์เปิด/ปิดอัตโนมัติ

DMW-VF1ช่องมองภาพภายนอก

DMW-USBC1สายเชื่อมต่อ USB 

DMW-AVC1สาย AV 

*1
 อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (อุปกรณ์เสริม) สามารถใช้งานได้เฉพาะกับ DC Coupler ของพานาโซนิค 

 (อุปกรณ์เสริม) อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (อุปกรณ์เสริม) ไม่สามารถใช้งานได้แบบเดี่ยว

*2
 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแฟลช โปรดดูหน้า ( 58) ในคู่มือนี้ และคู่มือการใช้งานสำหรับแฟลช

 หมายเลขผลิตภัณฑ์ได้รับการยืนยันความถูกต้องเมื่อเดือนกันยายน 2014 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ ในบางประเทศ



��      (ภาษาไทย) 

อื่นๆ

การอ่านคู่มือการใช้งาน

(รูปแบบไฟล์ PDF)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานกล้องถูกบรรจุไว้ ในแผ่นซีดี-รอมที่มาพร้อมกล้อง ซึ่งเป็น 

“คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ (PDF)” โปรดติดตั้งข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เพื่ออ่านคู่มือ

การใช้งาน

 สำหรับ Windows

  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และใส่แผ่นดิสก์คู่มือการใช้งาน (ที่จัดมาให้)

   • หากหน้าจอแสดงภาพแบบอัตโนมัติปรากฏขึ้น ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการเลือก และ

    ทำรายการ [Launcher.exe]

   • ในระบบปฏิบัติการ Windows 8.1/Windows 8 ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการคลิกที่ข้อความ

    ที่แสดงหลังจากใส่แผ่นดีวีดี จากนั้นจึงเลือกและทำรายการ [Launcher.exe]

   • ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการดับเบิ้ลคลิก [SFMXXXX] ใน [Computer] (“XXXX” ส่วนที่

    แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น) 

  คลิกที่ [Operating Instructions]

  เลือกภาษาที่ต้องการ และจากนั้นคลิก

   [Operating Instructions] เพื่อติดตั้ง

    กลับไปยังเมนูการติดตั้ง

  ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนทางลัด “Operating Instructions” 

   บนหน้าเดสก์ทอป

 เมื่อคู่มือการใช้งาน (รูปแบบไฟล์ PDF) ไม่เปิดขึ้น

 ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader 5.0 หรือสูงกว่า หรือ Adobe Reader 7.0 

 หรือสูงกว่าในการเรียกดู หรือพิมพ์คู่มือการใช้งาน (รูปแบบไฟล์ PDF)

 • ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชั่นของ Adobe Reader ที่ท่านสามารถใช้กับระบบ

  ปฏิบัติการจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

  http://get.adobe.com/reader/otherversions/

 การลบคู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)

 ลบไฟล์ PDF ออกจากโฟลเดอร์ตามลำดับต่อไปนี้

 Program Files\Panasonic\Lumix\

 สำหรับ Mac

  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และใส่แผ่นดิสก์คู่มือการใช้งาน (ที่จัดมาให้)

  เปิดโฟลเดอร์ “Manual” ในแผ่นดีวีดี (ที่จัดมาให้)

   • โฟลเดอร์ “Manual” แสดงขึ้นอีกครั้ง

  เปิดโฟลเดอร์ “Manual” ในแผ่นดีวีดี (ที่จัดมาให้) และคัดลอกไฟล์ PDF ในโฟลเดอร์ภาษา

  ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ PDF เพื่อเปิด
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 โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC.

 HDMI โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ

 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

 HDAVI Control
TM

 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic Corporation

 “AVCHD”, “AVCHD Progressive” และโลโก้ “AVCHD Progressive” เป็นเครื่องหมายการค้า

 ของ Panasonic Corporation และ Sony Corporation

 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตภายใต้การอนุญาตจากทาง Dolby Laboratories

 Dolby และสัญลักษณ์ D สองตัว เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

 Adobe เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems 

 Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกา และหรือประเทศอื่นๆ

 Windows และ Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ

 บริษัท Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

 Mac และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ

 สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

 iPad, iPhone, iPod และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Appe Inc. ซึ่งจดทะเบียน 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

 App Store เป็นเครื่องหมายการบริการของ Apple Inc.

 Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 

 Google Inc.

 โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED
TM

 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance
®

 The Wi-Fi Protected Setup
TM

 Identifier mark is a certification mark of Wi-Fi Alliance
®

 “Wi-Fi
®
” และ “Wi-Fi Direct

®
” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

®

 “Wi-Fi Protected Setup
TM

”, “WPA
TM

” และ “WPA2
TM

” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi 

 Alliance
®

 DLNA โลโก้ DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือ

 เครื่องหมายรับรองของ Digital Living Network Alliance

 QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

 ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ “DynaFont” จาก DynaComware Corporation ซึ่ง DynaFont เป็นเครื่องหมาย

 การค้าจดทะเบียนของ DynaComware Taiwan Inc.

 ชื่อเรียก ชื่อบริษัท และชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในคู่มือเหล่านี้ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่อง หมาย

 การค้าจดทะเบียนของบริษัท
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บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

โทร. 0-2731-8888 โทรสาร: 0-2731-9976 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2729-9000

http://www.panasonic.com/th


