
คู่มือการใช้งานขั้นพ้ืนฐาน

กล้องดิจิตอลเลนส์คิท/ดับเบิ้ลซูมเลนส์คิท

 รุ่น DMC-GF7K
DMC-GF7W

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานกล้องถูกบรรจุไว้ใน
แผ่นซีดี-รอมที่มาพร้อมกล้อง ซึ่งเป็น “คู่มือการใช้งานขั้นสูง 
(รูปแบบไฟล์ (PDF)” ในแผ่น DVD ที่จัดมาให้พร้อมกล้อง

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และ
โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงในภายหลัง
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เรียน ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
พานาโซนิคถือโอกาสนี้ขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อกล้องดิจิตอลของพานาโซนิค โปรดอ่านคู่มือการใช้กล้อง
อย่างละเอียดและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต โปรดจำไว้ว่าปุ่มควบคุมการทำงาน และส่วนประกอบ
ต่างๆ รายการเมนูและอ่ืนๆ ของกล้องดิจิตอลที่ท่านซื้อ อาจแตกต่างกับภาพประกอบที่แสดงในคู่มือ
การใช้งานนี้เล็กน้อย

คำเตือนเรื่องลิขสิทธิ์
• การบันทึกในรูปแบบเทปหรือดิสก์ท่ีได้บันทึกไว้ก่อนหน้า หรือส่ือตีพิมพ์ชนิดอ่ืนหรือการแจกจ่ายส่ือด้วย
 วัตถุประสงค์อ่ืนท่ีไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคลอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิ แม้ว่าท่านจะใช้เพ่ือ
 การใช้งานส่วนบุคคลแต่การบันทึกลงส่ือบางประเภทอาจถูกจำกัดการใช้งานได้

 ควรมีเต้าเสียบปลั๊กไฟติดตั้งอยู่ใกล้กับกล้องและควรเข้าถึงได้ง่าย

ผลิตภัณฑ์ ตำแหน่ง

 กล้องดิจิตอล

 ที่ชาร์จแบตเตอรี่

 ด้านล่าง

 ด้านล่าง

	 คำเตือน:
 เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
 • อย่าให้เครื่องเล่นถูกน้ำฝน ความชื้น หยดน้ำ หรือละอองน้ำ
 • โปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น
 • ห้ามถอดฝาครอบออก 
 • ห้ามทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเอง โปรดติดต่อให้เจ้าหน้าที่
   ที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ซ่อมแซมให้กับท่าน

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย	

สำหรับสิงคโปร์เท่านั้น

มีคุณสมบัติสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน IDA 
Standards DB01017

 ป้ายแสดงรหัสสินค้า
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 เกี่ยวกับแบตเตอรี่ 

• ห้ามให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อนหรืออยู่ใกล้เปลวไฟ
• อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ในรถ โดยที่แบตเตอรี่ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน    
 ในขณะที่รถยนต์ปิดประตูและหน้าต่างอยู่

ข้อควรระวัง

 • อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดหากใส่แบตเตอรี่ผิดวิธี ควรใช้แบตเตอรี่ที่
  รับรองโดยผู้ผลิตเท่านั้น
 • หากท่านต้องการทิ้งแบตเตอรี่ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในท้องถิ่น
  หรือตัวแทนจำหน่าย และปรึกษาถึงขั้นตอนการทำลายที่ถูกต้อง

คำเตือน	

เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือการเผาไหม้ ห้ามถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่ปล่อยให้มีอุณหภูมิ
สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส หรือเผาแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง!
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
• ห้ามติดตั้งหรือวางเครื่องนี้ไว้ในชั้นวางหนังสือ ตู้ที่ติดตั้งแบบ Built-in หรือพื้นที่ขนาดจำกัดอื่นๆ

 เกี่ยวกับที่ชาร์จแบตเตอรี่

 วิธีการเปลี่ยนฟิวส์
ตำแหน่งของฟิวส์จะแตกต่างกันไปตามชนิดของสายไฟหลัก AC (รูป A และ B)
โปรดแน่ใจว่าสายไฟหลัก AC มีลักษณะที่เรียบร้อยดี จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ภาพตัวอย่างอาจมีความแตกต่างไปจากสายไฟหลัก AC ที่แท้จริง
1.  เปิดฝาครอบฟิวส์โดยใช้ไขควง

2.  เปลี่ยนฝาครอบฟิวส์ จากนั้นจึงปิดหรือ
  ใส่ฝาครอบฟิวส์กลับเข้าที่

ภาพ A

ภาพ A ภาพ B

ภาพ B

ฝาครอบฟิวส์

ฟิวส์ 
(5 แอมแปร์) 

ฟิวส์ 
(5 แอมแปร์) 

• แท่นชาร์จแบตเตอรี่จะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานเมื่อเชื่อมต่อสายไฟหลัก AC วงจรปฐมภูมิจะอยู่ที่ 
 “ใช้งาน” นานเท่าที่ได้เชื่อมต่อสายไฟไปยังเต้าเสียบปลั๊กไฟ และท่านต้องแน่ใจว่าตัวเครื่องนั้นอยู่
 ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

ภาพ A

ภาพ A

ภาพ B

ภาพ Bฟิวส์
(5 แอมแปร์)

ฟิวส์
(5 แอมแปร์)

ฝาครอบฟิวส์
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• ห้ามใช้สายเชื่อมต่อ USB จากที่อื่นๆ ยกเว้นสายที่จัดให้ หรือสายเชื่อมต่อ USB   
 ของแท้จากพานาโซนิค (รุ่น DMW-USBC1: อุปกรณ์เสริม) 
• ใช้ “สาย High Speed HDMI แบบ micro” ที่มีโลโก้ HDMI สายที่ไม่ได้มาตรฐาน สอดคล้องตาม
 มาตรฐานของ HDMI จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้     
 “สาย High Speed HDMI micro” (ปลั๊ก Type D-Type A, ความยาวไม่เกิน 2 เมตร)
• โปรดเลือกใช้เฉพาะสาย AV ของแท้จากพานาโซนิค (รุ่น DMW-AVC1: อุปกรณ์เสริม) 

เก็บรักษากล้องให้ห่างจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากเท่าที่ทำได้ (อย่างเช่น เตาไมโครเวฟ 
โทรทัศน์ วิดีโอเกม และอื่นๆ)
• หากใช้กล้องใกล้กับโทรทัศน์ ภาพ และ/หรือเสียงที่กล้องบันทึกได้อาจถูกรบกวนจากการแผ่คลื่น
 แม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรทัศน์
• ห้ามใช้กล้องใกล้กับโทรศัพท์มือถือ เพราะอาจทำให้ภาพและเสียงที่ถ่ายออกมาอาจจะไม่ได้คุณภาพ
• ข้อมูลที่บันทึกได้อาจเสียหาย หรือภาพไม่ชัดเจน เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงจากลำโพง  
 หรือมอเตอร์ขนาดใหญ่
• การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากไมโครโปรเซสเซอร์อาจส่งผลต่อกล้องและทำให้ภาพและ/  
 หรือเสียงเพี้ยนไป
• หากกล้องได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าและหยุดทำงานให้ปิดกล้อง และถอดแบตเตอรี่  
 หรือถอดอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม) จากนั้นใส่แบตเตอรี่ และเชื่อมต่อ
 อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC แล้วเปิดกล้องอีกครั้ง

ห้ามใช้กล้องใกล้กับตัวส่งคลื่นวิทยุหรือสายแรงดันไฟฟ้าสูง
• หากท่านถ่ายภาพใกล้กับตัวส่งคลื่นวิทยุหรือสายแรงดันไฟฟ้าสูง ภาพและเสียงที่ถ่ายออกมาอาจจะ
 ไม่ได้คุณภาพ

ข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน
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• ก่อนทำความสะอาดกล้อง ให้ท่านถอดแบตเตอรี่ หรือ DC coupler (รุ่น DMW-DCC1�:   
 อุปกรณ์เสริม) หรือถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
• ห้ามใช้แรงกดบนหน้าจอมากเกินไป
• ห้ามใช้แรงกดบนเลนส์มากเกินไป
• ห้ามฉีดยาฆ่าแมลง หรือสารระเหยใส่กล้อง
• ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับกล้องเป็นเวลานาน
• ห้ามใช้สารละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาทำความสะอาดครัว เป็นต้น 
 ในการทำความสะอาดกล้อง เนื่องจากสารดังกล่าวอาจทำให้ตัวกล้องเสื่อมคุณภาพ และ
 เคลือบผิวกล้องภายนอกหลุดออกได้
• ห้ามปล่อยให้กล้องโดนแสงแดดโดยตรง เพราะรังสีจากดวงอาทิตย์อาจเป็นสาเหตุให้กล้อง
 ทำงานผิดปกติ
• ใช้สายไฟหรือสายเชื่อมต่อที่จัดให้เสมอ
• ห้ามต่อความยาวของสายไฟหรือสายเชื่อมต่อ
• ระหว่างการเข้าถึงข้อมูลในการ์ด (การเขียนข้อมูล การอ่านข้อมูล การลบข้อมูล การล้างข้อมูล 
 และอื่นๆ) ห้ามปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี่ การ์ด หรือถอดอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC 
 (รุ่น DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม) นอกจากนี้ ห้ามเขย่ากล้อง กระแทก หรือทำให้มีไฟฟ้าสถิต
• ข้อมูลในหน่วยความจำภายในหรือการ์ดอาจเสียหาย หรือสูญหายเนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ
 กล้องหรือการ์ดเสียหาย ขอแนะนำให้เก็บข้อมูลสำคัญไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรืออื่นๆ
• ห้ามล้างข้อมูลการ์ดโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้ล้างข้อมูลด้วยกล้องเท่านั้น
 เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

• แบตเตอรี่จะยังไม่ถูกชาร์จพลังงานเมื่อกล้องถูกซื้อมา ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
• แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นชนิดลิเธี่ยม-ไอออนที่สามารถชาร์จไฟได้ หากมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไป 
 ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ของแบตเตอรี่จะสั้นลง
• แบตเตอรี่อาจอุ่นขึ้นหลังจากการใช้งานทันทีหลังจากการชาร์จไฟ กล้องจะอุ่นขึ้นขณะใช้งานได้อีกด้วย 
 ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด
• ห้ามให้วัตถุที่เป็นโลหะ (อย่างเช่น คลิปหนีบกระดาษ) มาใกล้กับบริเวณปลั๊กไฟ หรือใกล้กับ
 แบตเตอรี่
• เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้งและเย็น ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่: [อุณหภูมิที่เหมาะสม: 1� ถึง 
 �� องศาเซลเซียส ความชื้นที่เหมาะสม: �0%RH ถึง 60%RH]
• ห้ามจัดเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลานานทั้งที่แบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็ม เมื่อเก็บแบตเตอรี่ไว้นาน  
 ขอแนะนำให้ท่านนำมาชาร์จอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใช้พลังงานแบตเตอรี่จนหมด แล้วถอด
 แบตเตอรี่ออกจากกล้องและนำไปเก็บตามเดิม
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การดูแลรักษากล้อง
ห้ามทำให้กล้องเกิดการสั่นอย่างรุนแรง กระแทก หรือกดทับตัวกล้อง
•  ส่วนของเลนส์ หน้าจอ LCD หรือกรอบด้านนอกของตัวกล้องอาจได้รับความเสียหายจากสภาวะต่อไปนี้ 
 นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาด หรือไม่สามารถบันทึกได้ หากท่าน:
 – ทำกล้องตกหล่น หรือกระแทกเสียหาย
 – กดบริเวณเลนส์ หรือหน้าจอแรงเกินไป

กล้องรุ่นนี้ไม่สามารถกันฝุ่น/น้ำ/ของเหลวได้ 
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องในบริเวณที่มีฝุ่น ของเหลว ทราย ฯลฯ อยู่เป็นจำนวนมาก
• ของเหลว ทราย หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ อาจเข้าไปในช่องว่างรอบๆ เลนส์ ปุ่มกด ฯลฯ 
 โปรดระมัดระวังเป็นอย่างสูง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาด และอาจทำให้
 ตัวกล้องเสียหายถึงขั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้ในภายหลัง
 – บริเวณที่มีทรายหรือฝุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก
 – บริเวณที่น้ำอาจเข้าไปในตัวกล้องได้ เช่น เมื่อท่านใช้งานกล้องในวันที่ฝนตก หรือบริเวณชายหาด

ห้ามวางมือของท่านภายในเมาท์ยึดเลนส์ที่ตัวกล้องดิจิตอล เนื่องจากชุดเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความแม่นยำสูง ซึ่งอาจทำให้การทำงานผิดปกติ หรือเกิดความเสียหายได้

 เกี่ยวกับการเกิดไอน้ำ (เมื่อเลนส์มีไอน้ำเกาะ)
• ไอน้ำจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบ หรือความชื้น โปรดระมัดระวัง เนื่องจาก
 ไอน้ำอาจก่อให้เกิดรอยเปื้อนและเชื้อราบนเลนส์และหน้าจอ รวมถึงความผิดปกติในการทำงานของกล้อง
• หากมีไอน้ำเกาะ ให้ปิดกล้องทิ้งไว้ก่อนประมาณ 2 ชั่วโมง ฝ้าไอน้ำจะหายไปตามธรรมชาติ   
 เมื่ออุณหภูมิของกล้องใกล้เคียงกับอุณหภูมิโดยรอบ

สำหรับการบันทึกภาพที่ดียิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ท่านทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากต้องการดูข้อมูลล่าสุดของเฟิร์มแวร์หรือหากต้องการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์   
 ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 (เว็บไซต์นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)
• หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ ให้ทำการติดตั้งเลนส์เข้ากับ
 ตัวกล้องก่อน จากนั้นเลือก [Version Disp.] ในเมนู [Setup]

เกี่ยวกับเฟิร์มแวร์ของเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ของท่าน

การเตรียมพร้อม/การใช้งานขั้นพื้นฐาน
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โปรดตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์ที่จัดให้ทั้งหมดก่อนใช้งานกล้อง
หมายเลขผลิตภัณฑ์ได้รับการยืนยันเมื่อเดือน มกราคม 2015 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังได้ 
 บอดี้กล้องดิจิตอล 
 (หมายถึง บอดี้กล้อง ในคู่มือการใช้งานนี้)

อุปกรณ์มาตรฐาน

( : จัดมาให้พร้อมกล้อง, –: ไม่ได้จัดมาให้พร้อมกล้อง)

1 เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้*1

2 ฝาปิดเลนส์
   สีดำ
   สีเงิน
3 ฝาปิดเลนส์ด้านหลัง 
4 เลนส์ฮูด 

5 ชุดแบตเตอรี่
 (ในคู่มือนี้อาจเรียกว่า ชุดแบตเตอรี่ หรือ แบตเตอรี)่
 ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
6  แท่นชาร์จแบตเตอรี่
 (ในคู่มือนี้อาจเรียกว่า แท่นชาร์จแบตเตอรี่ หรือ แท่นชาร์จ)
7 สายไฟ AC
 ในซาอุดิอารเบีย โปรดเลือกใช้งาน  เสมอ
8 สายเชื่อมต่อ USB
9 แผ่น DVD
 • ซอฟต์แวร์:
  ใช้สำหรับติดตั้งซอฟท์แวร์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง
10 สายคล้องไหล่

*1 ในคู่มือนี้จะเรียกว่า เลนส์
*2 เป็นส่วนที่ติดมากับเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้เมื่อตอนที่เพิ่งซื้อกล้องมา
*3 เป็นส่วนที่ติดมากับบอดี้กล้องเมื่อตอนที่เพิ่งซื้อกล้องมา

การเตรียมพร้อม/การใช้งานขั้นพื้นฐาน
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* สายรุ่นน้ีจัดมาให้พร้อมกับกล้อง รุ่น DMC-GF7KGC/DMC-GF7WGC/DMC-GF7XGC เท่าน้ัน
• ในข้อความการใช้งาน คำว่า SD เมมโมรี่การ์ด, SDHC เมมโมรี่การ์ด และ SDXC เมมโมรี่การ์ด 
 จะถูกเรียกว่า การ์ด
•  การ์ดเป็นอุปกรณ์เสริม
•  การอธิบายในคู่มือนี้จะอยู่บนพื้นฐานของการใช้งานร่วมกับเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ 
 (H-FS12032)
• ชุดคิทกล้องดิจิตอลบางรุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางเขตพื้นที่
• โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการพานาโซนิค หากท่านทำอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกล้องหาย 
 (ท่านสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์เหล่านี้แบบแยกได้)

การเตรียมพร้อม/การใช้งานขั้นพื้นฐาน
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แนะนำส่วนประกอบและฟังก์ชั่นของกล้อง

 บอดี้กล้อง

ปุ่มปรับโหมดการทำงาน (หน้า 18)

การเตรียมพร้อม/การใช้งานขั้นพื้นฐาน

ปุ่มชัตเตอร์ (หน้า 17)

สวิตช์เปิด/ปิดกล้อง (หน้า 16)

ไฟสัญญาณการตั้งเวลาถ่ายภาพ/
ลำแสงช่วยโฟกัส
ปุ่มโหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ (หน้า 21)

ไมโครโฟนสเตอริโอ
• โปรดระวังอย่าให้นิ้วมือปิดลำโพง เพราะจะ
  ทำให้ท่านไม่ได้ยินเสียงที่ชัดเจน

แฟลช

เครื่องหมายอ้างอิงระยะโฟกัส

ปุ่ม [Wi-Fi] (หน้า 31)/ปุ่ม [Fn1] (หน้า 18)

รูร้อยสายคล้องไหล่ (หน้า 12)

ไฟแสดงสถานะ (หน้า 16)/ไฟแสดงสถานะ
การเชื่อมต่อ Wi-Fi®

• ไฟจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อเปิดกล้อง และสว่าง
 เป็นสีน้ำเงินเมื่อเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi
ไฟแสดงการทำงานโหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ
(หน้า 21)

เครื่องหมายแสดงการติดตั้งเลนส์ (หน้า 15)

เซ็นเซอร์

เมาท์

สลักล็อคเลนส์

ปุ่มปลดล็อคเลนส์ (หน้า 15)

ลำโพง
• โปรดระวังอย่าให้นิ้วมือปิดลำโพงเพราะ
 จะทำให้ท่านไม่ได้ยินเสียงที่ชัดเจน
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การเตรียมพร้อม/การใช้งานขั้นพื้นฐาน

หน้าจอสัมผัส (หน้า 19)/
จอแสดงผล (หน้า 17)

สวิตช์เปิดแฟลช 
• แฟลชเปิด และสามารถบันทึกภาพโดยใช้แฟลชได้

ปุ่มบันทึกภาพเคล่ือนไหว (หน้า 26)

ปุ่ม  (แสดงภาพ) (หน้า 28)

ช่องต่อ [HDMI]

ช่องต่อ [AV OUT/DIGITAL]

ปุ่มเคอร์เซอร์

•  คู่มือการใช้งานเหล่าน้ีจะแสดงถึงการกดปุ่ม

  เคอร์เซอร์ในตำแหน่งข้ึน ลง ซ้าย และขวา 

 โดยใช้สัญลักษณ์ 

 (การชดเชยแสง)

 (ไวท์บาลานซ์)

 (โหมดโฟกัสอัตโนมัติ)

 (โหมดการถ่าย)

 – ถ่ายทีละภาพ/ถ่ายต่อเน่ือง/ถ่ายภาพคร่อม

   อัตโนมัติ/ต้ังเวลาถ่ายภาพ
ปุ่มควบคุม

• ในคู่มือเล่มน้ี การหมุนปุ่มควบคุมถูกแสดงใน

 ลักษณะต่อไปน้ี

ปุ่ม [MENU/SET] (หน้า 20)

ปุ่ม [DISP.]

• ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่มนี้รูปแบบการแสดงของ

 หน้าจอจะเปลี่ยนไป
ปุ่ม  (ลบ) (หน้า 29)/

ปุ่ม (เมนูลัด/ย้อนกลับ) (หน้า 20)

ปุ่ม [REC. SETTING RESET] (หน้า 19)

• ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกภาพ

 ให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น

ช่องติดขาตั้งกล้อง

• อาจไม่สามารถติดตั้งและยึดขาตั้งกล้องได้ 

 อย่างแน่นหนาโดยใช้น็อตที่ยาวตั้งแต่ 5.5 มม. 

 หรือมากกว่าในการยึดเข้ากับกล้อง ไม่เช่นนั้น

 อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวกล้อง
ฝาครอบ DC coupler

• เมื่อใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC โปรดตรวจสอบ

 ให้แน่ใจว่าท่านได้ใช้ DC coupler ของแท้จาก

 พานาโซนิค (รุ่น DMW-DCC1อุปกรณ์เสริม) 

 และอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (รุ่น DMW-AC10G: 

 อุปกรณ์เสริม)

• โปรดเลือกใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC ของแทจ้าก

 พานาโซนิค (รุ่น DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม) 

• เมื่อใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC ท่านต้องเลือกใช้

 สายไฟ AC ท่ีจัดมาให้พร้อมกับตัวอะแด็ปเตอร์ 

 ดังกล่าว

สวิตช์ปลดล็อค (หน้า 13)

ฝาครอบการ์ด/แบตเตอรี่ (หน้า 13)
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 เลนส์ 
H-FS1�0��    H-FS��100

H-PS1�0��
1 พื้นผิวเลนส์
2 ตำแหน่ง Tele (ภาพระยะไกล)
3 วงแหวนปรับการซูม
4 ตำแหน่ง Wide (ภาพมุมกว้าง)
5 จุดเชื่อมต่อเลนส์
6 เครื่องหมายแสดงการติดตั้งเลนส์ (หน้า 15)
7 วงแหวนปรับโฟกัส
8 ปุ่มปรับการซูม
9 คันปรับโหมดการโฟกัส

•  เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS12032) ไม่มีวงแหวนปรับโฟกัส แต่ท่านสามารถใช้แมนนวล
 โฟกัสได้โดยการสั่งงานจากตัวกล้อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 24

• ขอแนะนำให้ติดตั้งสายคล้องไหล่เมื่อใช้กล้องเพื่อการป้องกันกล้องหล่น

การเตรียมพร้อม
• ปิดกล้องให้เรียบร้อยก่อน

การติดสายคล้องไหล่

• ทำตามขั้นตอนที่  ถึง  และติดปลายสายอีกด้านของสายคล้องไหล่เข้ากับกล้อง
• ใช้สายคล้องไหล่คล้องพาดไหล่ท่าน
 – ห้ามคล้องสายรอบๆ คอ
 – ท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้
• ควรวางสายคล้องไหล่ให้พ้นมือเด็ก
 – ไม่เช่นนั้นเด็กอาจเล่นสายคล้องไหล่และสายพันคอโดยไม่ตั้งใจได้

การเตรียมพร้อม/การใช้งานขั้นพื้นฐาน
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แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับกล้องรุ่นนี้ คือแบตเตอรี่ รุ่น DMW-BLH7E
1 ใส่แบตเตอรี่โดยสังเกตให้แบตเตอรี่หันไปในทิศทางที่ถูกต้อง
� เชื่อมต่อสายไฟ AC
 • ไฟแสดงสถานะ [CHARGE]  จะสว่างขึ้น และการชาร์จเริ่มต้น

การชาร์จแบตเตอรี่

 เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ [CHARGE]
 สว่าง:  กำลังชาร์จ
 ดับ:   การชาร์จเสร็จสิ้น
     (ถอดปลั๊กไฟแท่นชาร์จแบตเตอรี่ออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟแล้วถอดแบตเตอรี่ออก 
     เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์)
• เมื่อไฟแสดงสถานะ [CHARGE] กะพริบ
 – อุณหภูมิแบตเตอรี่สูงหรือต่ำจนเกินไป ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิ
  โดยรอบระหว่าง 10 ถึง 30 องศาเซลเซียส
 – ขั้วต่อของแท่นชาร์จ หรือแบตเตอรี่สกปรก ในกรณีนี้ ให้เช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้ง

• เป็นระยะเวลาในการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดเวลาในการชาร์จ อาจแตกต่าง
 กันไปขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานแบตเตอรี่ สำหรับระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ในอุณหภูมิ
 ร้อนหรือเย็นหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน อาจนานกว่าปกติ

 ระยะเวลาการชาร์จ

ระยะเวลาการชาร์จ ประมาณ 1�0 นาที

• โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของพานาโซนิคเสมอ (DMW-BLH7E)
•  หากท่านใช้แบตเตอรี่จากผู้ผลิตรายอื่น เราไม่สามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

การใส่/การถอดแบตเตอรี่

• โปรดใช้ระมัดระวังเกี่ยวกับทิศทางของแบตเตอรี่ ให้ท่านใส่แบตเตอรี่ลงในช่องจนสุดจนท่านได้
 ยินเสียงล็อค จากนั้นจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกล็อคด้วยตัวล็อค 
 หากต้องการนำแบตเตอรี่ออก ให้ตัวล็อค  ไปตามทิศทางของลูกศร

การเตรียมพร้อม/การใช้งานขั้นพื้นฐาน
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• กดการ์ดเข้าไปในช่องให้สุดจนได้ยินเสียง “คลิก” พร้อมกับสังเกตทิศทางของการใส่การ์ดให้ถูกต้อง
 ในการถอดการ์ด ให้กดลงจนมีเสียงคลิ๊ก จากนั้นให้ดึงออก

 เกี่ยวกับการ์ดที่สามารถใช้งานได้กับกล้องรุ่นนี้
SD เมมโมรี่การ์ด (8 MB ถึง 2 GB)
SDHC เมมโมรี่การ์ด (4 GB ถึง 32 GB)
SDXC เมมโมรี่การ์ด (48 GB, 64 GB)

 เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และ SD speed class
โปรดตรวจสอบ SD Speed Class (มาตรฐานความเร็วในการเขียนข้อมูลแบบต่อเนื่อง) บนฉลากที่ติดอยู่
ที่การ์ด เป็นต้น เมื่อท่านจะทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใช้การ์ดที่มี SD Speed Class ระดับ “Class 4” 
หรือสูงกว่า เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ [AVCHD]/[MP4] 
 ตัวอย่าง:

การใส่/การถอดการ์ด (อุปกรณ์เสริม)

• โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 (เว็บไซต์นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)

การฟอร์แมตการ์ด (การล้างข้อมูล)

• เก็บการ์ดให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเข้าปาก

ฟอร์แมตการ์ดโดยใช้กล้องนี้ก่อนทำการบันทึกภาพ
ข้อมูลที่ถูกฟอร์แมตไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้
บันทึกข้อมูลภาพที่สำคัญเก็บไว้แล้วล่วงหน้า

เลือก [Format] ในเมนู [Setup]
• หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น การทำงานจะสมบูรณ์เมื่อท่านเลือก [Yes]

การเตรียมพร้อม/การใช้งานขั้นพื้นฐาน
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•  เมื่อติดตั้งหรือถอดเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS12032/H-FS35100) ให้เลื่อนเก็บกระบอก
 เลนส์ก่อน
•  เปลี่ยนเลนส์ในสถานที่ที่ไม่มีสิ่งสกปรก หรือฝุ่นละออง

การเปลี่ยนเลนส์

• ห้ามกดปุ่มปลดล็อคเลนส์  เมื่อท่านติดตั้งเลนส์

 การถอดเลนส์
 ใส่ฝาปิดเลนส์
 ขณะกดปุ่มปลดล็อคเลนส์  ให้หมุนเลนส์ตามลูกศร

 จนหยุด แล้วจึงถอดเลนส์ออก
 • จับแล้วหมุนจากส่วนฐานของเลนส์ 

 การเลื่อนเลนส์ออก/การเลื่อนเก็บเลนส์ [เมื่อติดตั้งเลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS1�0��/
 H-FS��100)]

วิธกีารเลื่อนเลนส์ออก
หมุนวงแหวนปรับการซูมของเลนส์ไปตามทิศทางของลูกศร 

 จากตำแหน่ง  (เลนส์ถูกเลื่อนเก็บ) ไปที่ตำแหน่ง 
[12 มม. ถึง 32 มม. (รุ่น H-FS12032) 35 มม. ถึง 100 มม.
(H-FS35100)] เพื่อเลื่อนเลนส์ออก
• เมื่อเลื่อนเก็บกระบอกเลนส์ กล้องจะไม่สามารถบันทึกภาพได้

 เลนส์จะถูกเลื่อนเก็บ
วิธีการเลื่อนเก็บเลนส์
หมุนวงแหวนปรับการซูมของเลนส์ไปตามทิศทางของลูกศร  จากตำแหน่ง

 [12 มม. ถึง 32 มม. (รุ่น H-FS12032) 35 มม. ถึง 100 มม. 
(H-FS35100)] ไปยังตำแหน่ง  เพื่อเลื่อนเก็บเลนส์
• วงแหวนปรับการซูมจะดูเหมือนคลิกเข้าสู่ตำแหน่ง 12 มม. 
 (รุ่น H-FS12032) หรือตำแหน่ง 35 มม. (รุ่น H-FS35100) 
 แต่จากนั้นก็จะหมุนเลนส์ต่อจนกระทั่งไปถึงตำแหน่ง 
•  หากยังไม่ต้องการบันทึกภาพ ขอแนะนำให้ท่านเลื่อนเก็บเลนส์

 เลนส์ถูกเลื่อนออก

ตัวอย่าง: H-FS12032

การเตรียมพร้อม/การใช้งานขั้นพื้นฐาน
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• นาฬิกาจะไม่ผ่านการตั้งเวลาเมื่อซื้อกล้องมาใหม่
 เปิดกล้อง

 • เมื่อเปิดกล้อง ไฟแสดงสถานะ  จะสว่างเป็นสีเขียว

 กดปุ่ม [MENU/SET]
 กดปุ่ม  เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]
 กดปุ่ม [MENU/SET]
 กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ (ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที) 

 จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อตั้งเวลา

 กดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อตั้งค่า
 •  หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุ่ม [MENU/SET]
 •  ข้อความเตือนให้ท่านตั้งค่าเวลาสำหรับ [Home] ใน [World Time] 
  จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม [MENU/SET]
 กดปุ่ม  เพื่อเลือกพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัย จากนั้นกดปุ่ม

 [MENU/SET]

การตั้งค่าวันที่/เวลา (Clock Set)

การเตรียมพร้อม/การใช้งานขั้นพื้นฐาน
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การใช้งานเบื้องต้น

ท่านสามารถปรับระดับมุมมองของหน้าจอได้
• โปรดระมัดระวังไม่ให้หน้าจอหนีบนิ้วมือ หรืออื่นๆ
• เมื่อหมุนหน้าจอ โปรดระมัดระวังไม่ใช้แรงมากเกินไป
 ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนและการทำงานผิดปกติได้
• เมื่อไม่ได้ใช้กล้อง ให้ท่านปิดหน้าจอให้สนิทในตำแหน่งเดิม

หน้าจอแสดงผล

ปุ่มชัตเตอร์ทำงานเป็น 2 จังหวะ ในการถ่ายภาพ ให้ท่านกดปุ่มชัตเตอร์

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

  ค่ารูรับแสง
 ความเร็วชัตเตอร์
  การแสดงการโฟกัส

• ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์จะแสดง
 (จะกะพริบเป็นสีแดงหากไม่สามารถปรับค่าแสงที่ถูกต้องได้ 
 ยกเว้นเวลาที่ท่านตั้งค่าเป็นเปิดแฟลช)
• เมื่อวัตถุอยู่ในจุดโฟกัสแล้ว การแสดงการโฟกัสจึงจะปรากฏ
 (หากวัตถุยังไม่อยู่ในจุดโฟกัส การแสดงนี้จะกะพริบแทน)

กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด (กดลงอีก) และถ่ายภาพ

ปุ่มชัตเตอร์ (การถ่ายภาพ)

• กล้องจะถ่ายภาพเมื่อภาพถูกโฟกัสได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก [Focus/Release Priority] 
 ถูกกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ [FOCUS]
• ระยะการโฟกัสจะแตกต่างกันไปตามเลนส์ที่ใช้งาน
• แม้ในระหว่างการใช้งานเมนูหรือการแสดงภาพ หากท่านกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 
 ท่านจะสามารถตั้งค่ากล้องให้พร้อมสำหรับการถ่ายภาพได้ทันที 

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น
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เลือกโหมดโดยการหมุนปุ่มปรับโหมดการทำงาน
•  หมุนปุ่มปรับโหมดการทำงานอย่างช้าๆ เพื่อเลือกโหมด
 ที่ต้องการ

ปุ่มปรับโหมดการทำงาน (การเลือกโหมดการบันทึกภาพ)

   โหมด Programme AE

บันทึกภาพโดยใช้ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่กำหนดโดยกล้อง

   โหมด Aperture-Priority AE

ความเร็วชัตเตอร์จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติตามค่ารูรับแสงที่่ท่านกำหนด

   โหมด Shutter-Priority AE
ค่ารูรับแสงจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติตามความเร็วชัตเตอร์ที่่ท่านกำหนด

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นการบันทึก หรืออื่นๆ ไปยังปุ่มและไอคอนที่กำหนด
  เลือกเมนู       

 
  
  กดปุ่ม  เพื่อเลือกปุ่มฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการกำหนดฟังก์ชั่น 

  จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]
  กดปุ่ม  เพื่อเลือกปุ่มฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการกำหนดฟังก์ชั่น 

  จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]
  • บางฟังก์ชั่นไม่สามารถกำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปุ่มฟังก์ชั่น

ปุ่มฟังก์ชั่น (การกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้งานเป็นประจำไว้บนปุ่ม)

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น

   โหมด Manual Exposure

ค่าแสงจะถูกปรับตามค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ซึ่งปรับแบบแมนนวล

   โหมด Panorama Shot

โหมดนี้จะทำให้ท่านสามารถถ่ายภาพพาโนรามาได้

   โหมด Scene Guide

ใชโ้หมดนี้เพื่อถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมกับฉากที่จะบันทึกภาพ

   โหมด Scenery

โหมดนี้จะทำให้ท่านสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์

   โหมด Child

โหมดนี้จะทำให้ท่านสามารถถ่ายภาพเด็กๆ

   โหมด Portrait

โหมดนี้จะทำให้ท่านสามารถถ่ายภาพบุคคล

   โหมด Creative Control
เป็นการบันทึกภาพพร้อมกับให้ท่านสามารถตรวจสอบเอฟเฟ็กต์ของภาพ
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หน้าจอสัมผัสเป็นชนิด Capacitive ให้ท่านสัมผัสที่หน้าจอโดยใช้นิ้วมือโดยตรง

 สัมผัส
การสัมผัสและปล่อยแผงควบคุมแบบสัมผัส
• เมื่อเลือกคุณสมบัติโดยใช้หน้าจอสัมผัส โปรดแน่ใจว่า
 ท่านได้สัมผัสศูนย์กลางของไอคอนที่ต้องการ

 การลาก
เป็นการสัมผัสแล้วลากไปตามหน้าจอโดยไม่ปล่อยมือออกจาก
หน้าจอสัมผัส 
ใช้สำหรับการทำงานอย่างเช่น เปลี่ยนไปยังภาพถัดไประหว่าง
การแสดงภาพ หรืออื่นๆ

 การกรีดนิ้ว (เพื่อขยาย/ย่อ)
กรีดนิ้ว 2 นิ้วออกจากกันบนหน้าจอ (ขยาย) หรือ
กรีดนิ้วเข้าหากัน (ย่อ)

หน้าจอสัมผัส (การทำงานระบบสัมผัส)

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกภาพมาตรฐาน โดยการกดปุ่มนี้
ลองกดปุ่มนี้ เมื่อฟังก์ชั่นที่กำลังใช้งานหยุดการทำงาน หรือไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็น

ขณะที่หน้าจอการบันทึกภาพแสดง: 
กดปุ่ม [REC. SETTING RESET]

• หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น กล้องจะทำรายการเมื่อ
 เลือก [Yes]
• เมื่อการตั้งค่าการบันทึกภาพถูกรีเซ็ต การตั้งค่าต่อไปนี้จะถูกรีเซ็ตไปด้วย:
 – โหมดการถ่าย
• การตั้งค่า [Face Recog.] และ [Profile Setup] จะไม่ถูกรีเซ็ต

ปุ่ม [REC. SETTING RESET] (การรีเซ็ตการตั้งค่าบันทึกภาพ)

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น
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การเรียกเมนูที่ใช้งานเป็นประจำแบบทันที
(เมนูลัด)

การใช้เมนูลัดจะทำให้เข้าสู่การตั้งค่าเมนูบางรายการได้ง่ายขึ้น
• คุณสมบัติที่สามารถปรับโดยใช้เมนูลัดจะถูกกำหนดโดยโหมดการทำงาน หรือรูปแบบการแสดง

   กดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอเมนูลัด

  หมุนปุ่มควบคุมเพื่อเลือกรายการเมนู จากนั้นกดปุ่ม 
   หรือ 

  หมุนปุ่มควบคุมเพื่อเลือกการตั้งค่า

  กดปุ่ม  เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งค่า
  เสร็จสมบูรณ์
  • ท่านสามารถปิดเมนูโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

การตั้งค่าเมนู

   กดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม  ของปุ่มเคอร์เซอร์เพื่อเลือกรายการเมนู 
  จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม  ของปุ่มเคอร์เซอร์เพื่อเลือกการตั้งค่า 
  จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]
  • การตั้งค่าอาจไม่ปรากฏขึ้น หรืออาจแสดงในลักษณะ
    ที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการของเมนู

 ปิดเมนู
กดปุ่ม  หรือกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

 การเปลี่ยนไปยังเมนูอื่น
ตัวอย่าง: การเปลี่ยนไปยังเมนู [Setup] จากเมนู [Rec]
 กดปุ่ม 
 กดปุ่ม  เพื่อเลือกไอคอนตัวเลือกเมนู เช่น 
 กดปุ่ม [MENU/SET]

 • เลือกรายการเมนูถัดไป และตั้งค่า

การเตรียมพร้อม/การใช้งานเบื้องต้น
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การถ่ายภาพโดยใช้การทำงานอัตโนมัติ 
(โหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ (Intelligent Auto))

โหมดการบันทึก: 

ในโหมดนี้ กล้องจะเป็นตัวกำหนดการตั้งค่าที่เหมาะสมกับวัตถุและฉาก ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้
โหมดนี้เมื่อท่านต้องการใช้การตั้งค่าที่กล้องกำหนดให้ และบันทึกภาพโดยไม่ต้องกังวลกับการตั้งค่า

   กดปุ่ม 

  • กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดที่ใช้งานล่าสุดของโหมดอัจฉริยะ
    อัตโนมัติ (Intelligent Auto Mode) หรือโหมด Intelligent    
    Auto Plus 
    สำหรับกล้องที่เพิ่งซื้อใหม่ โหมดจะถูกกำหนดให้เป็นโหมด 
    Intelligent Auto Plus
  •  ไฟแสดงการทำงานโหมดอัจฉริยะอัตโนมัติจะสว่างขึ้น เมื่อท่านตั้งค่ากล้องไปยังโหมด
    อัจฉริยะอัตโนมัติ (Intelligent Auto)
  •  หากท่านกดปุ่มอีกครั้ง ไฟแสดงการทำงานโหมดอัจฉริยะ
    อัตโนมัติจะดับลง และกล้องจะถูกตั้งค่าเป็นโหมดการบันทึก
    ภาพที่เลือกโดยใช้ปุ่มปรับโหมดการทำงาน

  เล็งหน้าจอให้ตรงแนวกับวัตถุ
  • เมื่อกล้องสามารถเลือกการตั้งค่าที่ดีที่สุดไอคอนของซีนนั้นๆ
    จะปรากฏขึ้นเป็นสีฟ้าประมาณ 2 วินาที หลังจากนั้นจะ
    เปลี่ยนเป็นสีแดงตามปกติ (การตรวจจับฉากอัตโนมัติ)

 การเปลี่ยนระหว่างโหมด Intelligent Auto Plus กับโหมด
 อัจฉริยะอัตโนมัติ (Intelligent Auto)
 กดปุ่ม [MENU/SET]
 กดปุ่ม 
 กดปุ่ม  เพื่อเลือกแท็บ  หรือ 
 กดปุ่ม  เพื่อเลือก  หรือ  จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

  • หากกดปุ่ม [DISP.] คำอธิบายของโหมดที่เลือกจะแสดง

การบันทึกภาพ

เมื่อท่านตั้งค่า [iHandheld Night Shot] เป็น [ON] และ  ถูกตรวจจับได้ขณะถ่ายภาพในฉากเวลา
กลางคืนโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง ภาพของฉากนั้นจะถูกถ่ายแบบต่อเนื่องความเร็วสูง และถูกนำมาประมวลผล
รวมกันเป็นหนึ่งภาพ
โหมดนี้เป็นประโยชน์หากท่านต้องการถ่ายภาพฉากกลางคืนที่น่าประทับใจให้มีความสั่นของกล้อง และ
สัญญาณรบกวนที่น้อยได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง

การบันทึกฉากเวลากลางคืน ([iHandheld Night Shot])
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เมื่อตั้งค่า  เป็น [ON] และในฉากที่ท่านต้องการถ่ายภาพมีความต่างระหว่างพื้นหลัง 
กับวัตถุอย่างชัดเจนมากเกินไป กล้องจะถ่ายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยค่าแสงที่แตกต่างกันไป 
จากนั้นกล้องจะรวมภาพเหล่านั้นให้เป็นหนึ่งภาพที่มีน้ำหนักสีที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้น
[iHDR] ทำงานโดยอัตโนมัติตามที่ต้องการ เมื่อทำงาน ไอคอน  จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

 การรวมภาพเป็นหนึ่งภาพโดยใช้การไล่น้ำหนักสีให้เด่นชัด ([iHDR])

โหมดการบันทึก: 
ท่านสามารถตั้งค่าความเบลอของพื้นหลังขณะตรวจสอบหน้าจอ
 กดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า

 • แต่ละครั้งที่กดปุ่ม  ในโหมด Intelligent Auto Plus กล้องจะสลับระหว่างการตั้งค่า
  ความสว่าง, การควบคุมการเบลอฉากหลัง (Defocus Control) และการทำงานปกติ
 •  แต่ละครั้งที่กดปุ่ม  ในโหมดอัจฉริยะอัตโนมัติ (Intelligent Auto) กล้องจะสลับระหว่าง  
  การควบคุมการเบลอฉากหลัง (Defocus Control) และการทำงานปกติ
 หมุนปุ่มควบคุมเพื่อกำหนดระดับความเบลอ

MENU

  การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคละลายฉากหลัง (Defocus Control)

โหมดการบันทึก: 

โหมดน้ีจะทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนความสว่างและโทนสีไปยังการตั้งค่าที่ต้องการจากตัวเลือกที่กำหนด
ไว้โดยกล้อง

 การตั้งค่าความสว่าง
 กดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า

 • แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม  จะเป็นการเปลี่ยนระหว่าง
  การตั้งค่าความสว่าง การควบคุมการเบลอฉากหลัง 
   (Defocus Control) และสิิ้นสุดการทำงาน
 หมุนปุ่มควบคุมเพื่อปรับความสว่าง

 การตั้งค่าสี
 กดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า
 หมุนปุ่มควบคุมเพื่อปรับสี

 • การทำงานนี้จะปรับสีของภาพจากเฉดสีแดงไปทางเฉดสีฟ้า
 • กดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอการบันทึก

 การบันทึกภาพโดยใช้การเปลี่ยนความสว่างหรือโทนสี

การบันทึกภาพ
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การถ่ายภาพแบบรวมผู้ถ่ายลงในภาพด้วย
([Self Shot])

โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

หากท่านพลิกหน้าจอ โหมด Self Shot จะทำงาน
ท่านสามารถถ่ายภาพตัวเองได้อย่างง่ายดายโดยการมองไปที่หน้าจอ

   พลิกหน้าจอตามภาพตัวอย่างที่แสดง
  •  เมื่อท่านหมุนหน้าจอ ภาพแสดงแบบสะท้อน
    จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

  สัมผัสเลือกรายการ

OFF

OFF

OFF

1

ใช้เพื่อปรับสีผิวใบหน้าให้ดูสว่าง และทำให้โทนสีผิวดูนุ่มนวลยิ่งขึ้น
OFF  (ปิด), L  (ต่ำ), M  (กลาง)*, H  (สูง)

ปรับความเบลอฉากหลังของใบหน้า ที่กล้องตรวจจับได้ (โปรดทราบว่า 
ใบหน้า ที่อยู่ไกลออกไปทางด้านหลัง ภาพจะถูกปรับให้เบลอไปพร้อมกับ
ฉากหลัง) OFF  (ปิด), ON  (เปิด)*

เป็นโหมดที่ทำให้บุคคลในภาพดูเพรียวบางครั้ง
[ OFF ] (ปิด), [ L ] (ต่ำ),   (สูง)

ใช้สำหรับกำหนดวิธีที่กล้องลั่นชัตเตอร์
[ ] (ปุ่มชัตเตอร์เท่านั้น), [ ] (สัมผัส),
[ ] (บัดดี้), [ ] (ใบหน้า)

ใช้สำหรับกำหนดจำนวนภาพที่จะถ่ายแบบต่อเนื่อง
[1 ] (1 ภาพ)/[2 ] (2 ภาพ)/[3 ] (3 ภาพ)/[4 ] (4 ภาพ)

กล้องจะถ่ายภาพหลังจากนับถอยหลัง
[ ] ([ปิด])/[ ] (3)/[ ] (10)

* การแสดงภาพที่หน้าจอการบันทึกภาพอาจมีการหน่วงเล็กน้อย และหน้าจอจะดูเหมือนกับภาพสะดุด

  โพสต์ท่าตามที่ต้องการโดยใช้การตรวจสอบที่หน้าจอ

  กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกดลง
  จนสุดเพื่อถ่ายภาพ   
  • มองตรงไปที่เลนส์ขณะบันทึกภาพ
  • โปรดระมัดระวังไม่มองตรงไปที่แสงจากแฟลช และลำแสงช่วย
    โฟกัส

OFF

OFF

OFF

1pic.

2

การบันทึกภาพ

OFF

OFF

OFF

1pic.

2
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การถ่ายภาพโดยใช้แมนนวลโฟกัส
โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อท่านต้องการกำหนดจุดโฟกัสหรือเมื่อระยะห่างระหว่างเลนส์กับวัตถุถูกกำหนด
และท่านไม่ต้องการเปิดการทำงานของออโต้โฟกัส

เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS1�0��) ที่มีวงแหวนปรับโฟกัส
กดปุ่ม : โฟกัสบนวัตถุในระยะใกล้
กดปุ่ม : โฟกัสบนวัตถุในระยะไกล

  แถบเลื่อน
• การทำงานเหล่านี้สามารถทำได้เฉพาะเวลา
 ที่อยู่บนหน้าจอการปรับโฟกัส
• การกดปุ่ม  ค้างไว้จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการโฟกัส
• สามารถปรับโฟกัสได้โดยลากแถบเลื่อน

   เลือกเมนู

  

  กดปุ่ม  ( )

  กดปุ่ม  เพื่อปรับตำแหน่งการโฟกัส จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]
  • หน้าจอระบบช่วยเหลือจะแสดงเพื่อขยายพื้นที่ (MF Assist)
  • การกด
ปุ่ม [DISP.] เป็นการคืนตำแหน่งการโฟกัสกลับไปที่ศูนย์กลาง

การบันทึกภาพ
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   ปรับโฟกัส
    การแสดงสำหรับระยะ  (ระยะอนันต์)
    ระบบ MF Assist (หน้าจอขยาย)
    การแสดงของฟังก์ชั่น Peaking
    การแนะนำแมนนวลโฟกัส
   • ส่วนที่อยู่ในจุดโฟกัสจะถูกเน้นไฮไลท์ (ฟังก์ชั่น Peaking)  
   • ท่านสามารถตรวจสอบว่าจะให้จุดของโฟกัสทางด้านใกล้ 
     หรือไกล (การแนะนำแมนนวลโฟกัส)

ท่านสามารถใช้การทำงานต่อไปนี้:

การลาก ย้ายพื้นที่ที่ถูกขยาย

การกรีดนิ้วออก/เข้า ขยาย/ย่อพื้นที่การโฟกัสแบบทีละน้อย

ขยาย/ย่อพื้นที่การโฟกัสแบบทีละมากๆ

เปลี่ยนหน้าจอที่แสดงแบบขยาย 
(หน้าต่าง/เต็มหน้าจอ)

[Reset]* รีเซ็ตพื้นที่ที่จะถูกขยายกลับไปที่ศูนย์กลาง

* เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ที่ไม่มีวงแหวนปรับโฟกัส ท่านจะสามารถใช้การทำงานเหล่านี้
 หลังจากกดปุ่ม  เพื่อแสดงหน้าจอที่ช่วยให้ท่านกำหนดพื้นที่ในการขยาย

  กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • หน้าจอช่วยเหลือจะถูกปิดการทำงาน หน้าจอการบันทึกจะปรากฏขึ้น
  • ท่านสามารถปิดหน้าจอช่วยเหลือโดยการกดปุ่ม [MENU/SET]

การบันทึกภาพ

การทำงานของปุ่ม การทำงานระบบสัมผัส คำอธิบายการทำงาน
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การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

กล้องนี้สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีความละเอียดระดับ Full HD ที่เข้ากันได้กับรูปแบบ AVCHD 
หรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกในรูปแบบ MP4
เสียงจะถูกบันทึกในระบบสเตอริโอ

    เริ่มบันทึกโดยการกดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว
   ระยะเวลาการบันทึกภาพที่ผ่านไปแล้ว
   ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพได้
  •  สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสำหรับแต่ละโหมดได้
  •  สัญลักษณ์การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (สีแดง)  
     จะกะพริบขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  •  หากเวลาผ่านไป 1 นาที โดยไม่มีการใช้งานใดๆ 
     ส่วนของหน้าจอจะหายไป กดปุ่ม [DISP.]     
      หรือสัมผัสหน้าจอเพื่อทำให้หน้าจอปรากฏขึ้นอีกครั้ง

  หยุดการบันทึกโดยการกดปุ่มบันทึก
  ภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง
  • ท่านสามารถบันทึกภาพนิ่งระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
    โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

• เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูง การบันทึกต่อเนื่องหรือสภาวะอื่นๆ จะส่งผลให้กล้องเกิดความร้อนสูงเกิน  
 และจะทำให้มีข้อจำกัดการใช้งานดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันตัวกล้อง โปรดรอสักครู่จนกว่ากล้องจะเย็นลง
 – การบันทึกภาพต่อเนื่อง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว และการเชื่อมต่อ Wi-Fi จะไม่สามารถใช้งาน 
  ได้ชั่วคราว
 –  หากท่านทำการบันทึกต่อแม้ในเวลาที่  กะพริบบนหน้าจอ ข้อความจะแสดง และกล้อง
  จะปิดโดยอัตโนมัติ
•  ขอแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม หรืออะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (รุ่น DMW-AC10G:   
 อุปกรณ์เสริม) เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว
•  หากบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (รุ่น DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม)   
 แล้วกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดอันเนื่องมาจากกะรแสไฟขัดข้อง หรือหากมีการถอดอะแด็ปเตอร์
 ไฟฟ้า AC (รุ่น DMW-AC10G: อุปกรณ์เสริม) ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ถูกบันทึก
•  ระยะเวลาสูงสุดในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ [MP4] คือ 29 นาที 
 59 วินาที หรือสูงสุดที่ 4GB (สำหรับภาพที่คุณภาพระดับ [FHD/28M/50p]/[FHD/20M/25p]  
 ในรูปแบบ [MP4] ขนาดไฟล์ คือ ขนาดใหญ่ ดังนั้นระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้จะลดลงต่ำกว่า   
 29 นาที 59 วินาที)

การบันทึกภาพ
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การบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบสั้นๆ
โหมดที่สามารถใช้งานได้: 

ท่านสามารถกำหนดระยะเวลาการบันทึกภาพไว้ล่วงหน้า และบันทึกภาพเคลื่อนไหวอย่างสะดวกสบาย
แบบเดียวกับการถ่ายภาพแบบ Snapshots ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ท่านสามารถปรับเลื่อนโฟกัสที่จุดเริ่มต้นของ
การบันทึก และใส่เอฟเฟ็กต์การเลือนภาพเข้า/ออกไว้ล่วงหน้า
• ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกที่ระดับคุณภาพ [FHD/20M/25p] ในรูปแบบ [MP4]
• การใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต “Panasonic Image App” ทำให้ท่านสามารถรวม
 ภาพเคลื่อนไหวหลายๆ ภาพที่บันทึกโดยใช้กล้องนี้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใส่เพลงและทำการ
 แก้ไขต่างๆ เวลารวมภาพ นอกจากนี้ ท่านสามารถส่งภาพเคลื่อนไหวที่ถูกนำมารวมไปยังบริการ
 เว็บเซอร์วิส (หน้า 33)

   เลือกเมนู (หน้า �0)

  

  เลือก [SET] โดยใช้ปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

  กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

ตั้งค่าระยะเวลาการบันทึกของภาพเคลื่อนไหว

ให้คุณสามารถถ่ายภาพได้ถึงอารมณ์ที่ต้องการโดยการเปลี่ยนโฟกัสทีละน้อยที่
จุดเริ่มต้นของการบันทึก
เพิ่มเอฟเฟ็กต์การเลือนเข้า (การปรากฏขึ้นทีละน้อย) ไปยังภาพ และเสียง ขณะ
ที่การบันทึกเริ่มต้นขึ้น หรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์การเลือนออก (การหายไปทีละน้อย) 
ลงในภาพขณะที่การบันทึกสิ้นสุดลง

  กดปุ่ม 

  กดปุ่ม [MENU/SET]

  เลือก [ON] โดยใช้ปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]
  •  กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกจากเมนู
  •  หาก [Pull Focus] ถูกตั้งค่าเป็น [ON] ให้ทำการตั้งค่าจุดโฟกัสด้วย

  เริ่มบันทึกโดยการกดปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว
   ระยะเวลาการบันทึกภาพที่ผ่านไปแล้ว
   ระยะเวลาการบันทึกภาพที่กำหนด
  • ปล่อยปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวทันทีหลังการกดปุ่ม
  • ท่านไม่สามารถหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวกลางคัน
    การบันทึกภาพจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อระยะเวลา
    การบันทึกภาพที่กำหนดได้ผ่านไป

 การปิดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบ Snap Movie
เลือก [OFF] ในขั้นตอนที่ 2

• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบ ไฟล์ PDF)” 

การบันทึกภาพ
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การแสดงภาพนิ่ง

   กดปุ่ม 

  กดปุ่ม 

  : แสดงภาพที่ผ่านมา

  : แสดงภาพถัดไป

  การส่งภาพไปยังบริการเว็บเซอร์วิส

หากท่านกดปุ่ม  เมื่อแสดงภาพทีละภาพ ท่านจะสามารถส่งภาพไปยังบริการเว็บเซอร์วิส
ได้อย่างง่ายดาย
•  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบ ไฟล์ PDF)” 

การแสดงภาพเคลื่อนไหว
กล้องนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแสดงภาพเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบ AVCHD, MP4 และ
QuickTime Motion JPEG
• ภาพเคลื่อนไหวจะถูกแสดงพร้อมกับไอคอนภาพเคลื่อนไหว 
 ([ ])

กดปุ่ม  เพื่อแสดงภาพ

  เวลาสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การทำงาน
ของปุ่ม

การทำงาน
ระบบสัมผัส

คำอธิบายการทำงาน

เล่น/หยุดชั่วคราว

แสดงภาพย้อนกลับแบบเร็ว*

แสดงภาพย้อนกลับแบบ
ทีละเฟรม 
(ขณะหยุดภาพชั่วคราว)

ลดระดับเสียง

หยุด

แสดงภาพเดินหน้าแบบเร็ว*

แสดงภาพเดินหน้า
แบบทีละเฟรม 
(ขณะหยุดภาพช่ัวคราว)

เพิ่มระดับเสียง

* ความเร็ว ในการเล่นภาพไปข้างหน้า/ย้อนกลับจะเพิ่มขึ้นหากท่านกดปุ่ม  อีกครั้ง
• หากท่านกดปุ่ม [MENU/SET] ระหว่างการหยุดแสดงภาพชั่วคราว ท่านสามารถสร้างภาพจากภาพ 
 เคลื่อนไหวได้

การแสดงภาพนิ่ง

การทำงาน
ของปุ่ม

การทำงาน
ระบบสัมผัส

คำอธิบายการทำงาน
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แสดงภาพเดินหน้าแบบเร็ว*

การลบภาพ
เมื่อลบภาพแล้ว จะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้

  การลบทีละภาพ

   ในโหมดการแสดงภาพ ให้ท่านเลือกภาพที่จะลบ 
  จากนั้นกดปุ่ม 
  •  สามารถใช้การทำงานเดียวกันนี้ได้โดยการสัมผัส 

  กดปุ่ม  เพื่อเลือก [Delete Single] 
  จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]
  • หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น
    ภาพจะถูกลบโดยการเลือก [Yes]

*  กลุ่มของภาพจะถูกนับเป็นภาพเดียว 
 (ภาพทั้งหมดในกลุ่มที่เลือกจะถูกลบ)

   ในโหมดแสดงภาพ ให้ท่านกดปุ่ม 

  กดปุ่ม  เพื่อเลือก [Delete Multi] หรือ 
  [Delete All] จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET]

  •  [Delete All]  หน้าจอยืนยันจะปรากฏขึ้น
    ภาพจะถูกลบเมื่อท่านเลือก [Yes]
  •  ท่านสามารถลบภาพทั้งหมดยกเว้นภาพที่กำหนดเป็นภาพโปรด เมื่อ [All Delete Except   
    Favorite] ถูกเลือกเมื่อมีการกำหนดการใช้งาน [Delete All]

  (เมื่อท่านเลือก [Delete Multi])
  กดปุ่ม  เพื่อเลือกภาพ 
  จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อตั้งค่า (ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ซ้ำ)
  •  ปรากฏขึ้นบนภาพที่เลือก
    หากกดปุ่ม [MENU/SET] อีกครั้ง การตั้งค่าจะถูกยกเลิก

  (เมื่อท่านเลือก [Delete Multi])
  กดปุ่ม  เพื่อเลือก [OK] จากนั้นกดปุ่ม [MENU/SET] เพื่อทำรายการ

  •  หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น
    ภาพจะถูกลบเมื่อท่านเลือก [Yes]

  การลบหลายภาพ (สูงสุด 100*) หรือลบทั้งหมด

การแสดงภาพนิ่ง
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สิ่งที่ท่านสามารถใช้งานได้เมื่อใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi®

• ท่านไม่สามารถใช้กล้องเพื่อเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ wireless LAN แบบสาธารณะได้

การควบคุมโดยใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต (หน้า ��)
• การบันทึกโดยใช้สมาร์ทโฟน (หน้า 32)
• การแสดงภาพในกล้อง (หน้า 32)
• การบันทึกภาพที่เก็บไว้ในกล้อง (หน้า 32)
• การส่งภาพไปยัง SNS (หน้า 32)
• การเขียนข้อมูลแสดงตำแหน่งบนภาพที่เก็บไว้ในกล้อง (หน้า 33)
• การรวมภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยใช้ฟังก์ชั่น Snap Movie ตามที่ท่านต้องการบนสมาร์ทโฟน/  
 แท็บเล็ต (หน้า 33)

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น “Image App” สำหรับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ
 แอปพลิเคชั่นสำหรับระบบ AndroidTM: Android 2.3.3 หรือสูงกว่า*
   ค้นหา “Panasonic Image App” หรือ “LUMIX”, ได้จากใน Google PlayTM Store 
  จากนั้นจึงทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น
 แอปพลิเคชั่นสำหรับระบบ iOS: iOS 6.0 หรือสูงกว่า (โปรดทราบว่าไม่รองรับการทำงานกับ   
 iPhone 3GS)
   ค้นหา “Panasonic Image App” หรือ “LUMIX” ได้จากใน App StoreSM จากนั้นจึงทำการ
  ติดตั้งแอปพลิเคชั่น
*  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้โดยใช้ [Wi-Fi Direct] ต้องการระบบปฏิบัติการ Android OS 4.0   
 หรือสูงกว่า และการรองรับระบบ Wi-Fi DirectTM

• ใช้เวอร์ชั่นล่าสุด
• ระบบปฏิบัติการที่รองรับได้รับการยืนยันความถูกต้องเมื่อเดือนมกราคม 2015 ซึ่งอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• โปรดอ่าน [Help] ในเมนู “Image App” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน
• อาจไม่สามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตที่กำลังใช้งาน
 สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ “Image App” โปรดดูเว็บไซต์สนับสนุนด้านล่างนี้
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 (เว็บไซต์นี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)
• เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบนเครือข่ายโทรศัพท์ อาจมีการคิดค่าบริการการสื่อสารแบบ 
 High packet ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาการใช้บริการของท่าน

การแสดงภาพบนหน้าจอโทรทัศน์
การพิมพ์ภาพแบบไร้สาย
เมื่อส่งภาพไปยังอุปกรณ์ภาพและเสียง
เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้บริการเว็บเซอร์วิส

ในคู่มือการใช้งานนี้ ทั้งคำว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต จะถูกเรียกว่า “สมาร์ทโฟน” นับจากนี้จนกว่า
จะมีการระบุว่าเป็นอุปกรณ์อื่น
•  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบ ไฟล์ PDF)

Wi-Fi
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การเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

สำหรับทั้งอุปกรณ์ในระบบ iOS (iPhone/iPod touch/iPad) และ Android

การเชื่อมต่อโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน

ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ง่ายโดยการกดปุ่ม [Wi-Fi] ค้างไว้

 กดปุ่ม [Wi-Fi] บนกล้อง

 เปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi ในเมนูการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน

 เลือก SSID ที่แสดงบนหน้าจอของกล้อง
  SSID
 บนสมาร์ทโฟน ให้ท่านเปิด “Image App”

 • หน้าจอยืนยันการเชื่อมต่อจะแสดงบนหน้าจอของกล้อง 
  เลือก [Yes] (เฉพาะเวลาที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก)

เมื่อ [Wi-Fi Password] ถูกกำหนดเป็นการตั้งค่ามาตรฐานซึ่งเป็น 
[OFF] อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาลักลอบขโมยข้อมูลที่ทำการสื่อสารผ่าน Wi-Fi ควรตั้งค่า 
[Wi-Fi Password] เป็น [ON] เพื่อให้รหัสผ่านทำงาน
• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบ ไฟล์ PDF)”

สำหรับทั้งอุปกรณ์ในระบบ iOS (iPhone/iPod touch/iPad) และ Android

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

หลังจากใช้งานแล้ว ให้สิ้นสุดการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน

 กดปุ่ม [Wi-Fi] บนกล้อง
 [Terminate the Connection]  [Yes]
 บนสมาร์ทโฟน ให้ท่านปิด “Image App”

 (หากท่านกำลังใช้อุปกรณ์ iOS)
 บนหน้าจอของ “Image App” ให้ท่านกดปุ่ม Home เพื่อปิดแอปพลิเคชั่น

 (หากท่านกำลังใช้อุปกรณ์ Android)
 บนหน้าจอของ “Image App” ให้ท่านกดปุ่ม Return สองครั้งเพื่อปิดแอปพลิเคชั่น

Wi-Fi
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การควบคุมโดยใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

การถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต (การบันทึกภาพระยะไกล)

 เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า �1)
 ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

   เลือก [ ]
   บันทึกภาพ
   • ภาพที่บันทึกจะถูกเก็บไว้ในกล้อง
   • ไม่สามารถใช้การตั้งค่าบางอย่างได้

• เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูง การบันทึกต่อเนื่อง หรือสภาวะอื่นๆ 
 จะส่งผลให้กล้องเกิดความร้อนสูงเกิน และจะทำให้มีข้อจำกัด
 การใช้งานดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันตัวกล้อง โปรดรอสักครู่จนกว่า
 กล้องจะเย็นลง
 – การบันทึกภาพต่อเนื่อง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว และการเชื่อมต่อ Wi-Fi จะไม่สามารถใช้งานได้
  ชั่วคราว
 – หากท่านทำการบันทึกต่อแม้ในเวลาที่ [ ] กะพริบบนหน้าจอ ข้อความจะแสดง และกล้อง
  จะปิดโดยอัตโนมัติ

 การถ่ายภาพขณะกระโดด
เมื่อท่านถือสมาร์ทโฟนและกระโดด ชัตเตอร์ของกล้องจะสามารถลั่นชัตเตอร์โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก
สมาร์ทโฟนจะตรวจจับจุดที่สูงที่สุดของการกระโดด ฟังก์ชั่นนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพ
ขณะกระโดด

ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน
[ ]  [Live Control Settings]  [Jump Snap] เลือกความไว
• ขอแนะนำให้ท่านถ่ายภาพทดสอบเพื่อยืนยันมุมกล้อง และระดับความยากลำบากในการกระโดด  
 และเพื่อทำการปรับตั้งค่าตามต้องการ
• โปรดดูหัวข้อ Help ในเมนู “Image App” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การแสดงภาพในกล้อง

 เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า �1)
 ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

   เลือก [ ]
   สัมผัสภาพเพื่อขยาย

การบันทึกภาพในกล้อง/ การส่งภาพในกล้องไปยังบริการ SNS

 เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า �1)
 ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

   เลือก [ ]
   สัมผัสภาพค้างไว้ แล้วลากเพื่อบันทึก หรือส่งไปยังบริการ SNS หรืออื่นๆ

• ฟังก์ชั่นนี้สามารถกำหนดไปที่ด้านบนสุด ด้านล่างสุด ด้านซ้าย หรือด้านขวาตามที่ต้องการ
• ภาพในรูปแบบ RAW และภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ [AVCHD] ไม่สามารถบันทึกได้

Wi-Fi
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การใส่ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ไปยังภาพในกล้องจากสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

ท่านสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่มาจากสมาร์ทโฟนไปยังกล้องหลังจากส่งข้อมูล ท่านสามารถ
เขียนข้อมูลลงบนภาพในกล้อง

 เริ่มการบันทึกข้อมูลตำแหน่งสถานที่
 เริ่มการบันทึกภาพ
 เสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูลตำแหน่งสถานที่
 การส่ง และการเขียนข้อมูลตำแหน่งสถานี

 ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน
 เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า �1)
 เลือก [ ]
 เลือก [Geotagging]
 เลือกไอคอน 

เริ่ม/หยุดการบันทึกข้อมูลตำแหน่งสถานที่

การส่งและการเขียนข้อมูลตำแหน่งสถานี
• ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอเพื่อควบคุมการทำงานของสมาร์ทโฟน
• ภาพที่มีข้อมูลแสดงตำแหน่งสถานที่จะแสดงพร้อมกับ [ ]

การรวมภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยใช้ฟังก์ชั่นบันทึกภาพยนตร์ (Snap Movie) ตามที่ท่านต้องการ
บนสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

ท่านสามารถรวมภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยใช้ฟังก์ชั่น [Snap Movie] ของกล้อง (หน้า 27) โดยใช้
สมาร์ทโฟน ท่านสามารถเพิ่มเสียงเพลงลงในภาพเคลื่อนไหวที่จะนำมารวม นอกจากนี้ ท่านสามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกนำมารวม หรืออัพโหลดไปยังบริการเว็บเซอร์วิส

 เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน (หน้า �1)
 ควบคุมการสั่งงานจากสมาร์ทโฟน

   เลือก [ ]
   เลือก [Snap Movie]
   • ภาพเคลื่อนไหวแบบ [Snap Movie] ที่มีวันที่ในการบันทึกล่าสุดจะถูกเลือกขึ้นมาแบบสุ่ม 
     จากนั้นจะถูกส่งโดยอัตโนมัติไปยังสมาร์ทโฟน
   • เมื่อไม่มีภาพเคลื่อนไหวที่มีวันที่บันทึกภาพล่าสุด หน้าจอที่ทำให้ท่านสามารถเลือก
     ภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏ เลือกภาพเคลื่อนไหว และส่งภาพ
   แก้ไขภาพเคลื่อนไหว
   • โปรดอ่าน [Help] ในเมนู “Image App” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน

•  [Snap Movie] ของ “Image App” จะทำงานได้กับสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android  
 4.3 หรือสูงกว่า
•  iPhone 4 และ iPod touch (4th generation) ไม่รองรับการใช้งานกับคุณสมบัติ [Snap Movie]   
 ของ “Image App”

Wi-Fi
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เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมกล้อง
แผ่น DVD ที่จัดมาให้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ต่อไปนี้
ติดตั้งซอฟท์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนใช้งาน
• PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE (Windows Vista/Windows 7/Windows �/Windows �.1)
• SILKYPIX Developer Studio �.� SE
 (Windows Vista/Windows 7/Windows �/Windows �.1, Mac OS X v10.� ถึง v10.10)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน SILKYPIX Developer Studio โปรดดู “Help” หรือ
เว็บไซต์ที่ให้การสนับสนุน Ichikawa Soft Laboratory: 
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/

• LoiLoScope เวอร์ชั่นทดลองใช้ �0 วัน ฉบับเต็ม (Windows Vista/Windows 7/Windows �/ 
 Windows �.1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน LoiLoScope โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของ 
LoiLoScope ที่ใช้งานได้สำหรับดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง
URL สำหรับดาวน์โหลดคู่มือ: http://loilo.tv/product/�0

• ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะได้รับการติดตั้ง
• บนระบบปฏิบัติการ Macintosh ท่านสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ SILKYPIX ได้ด้วยตนเอง

  ใส่แผ่น DVD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่จัดให้
  ดับเบิ้ลคลิกบนโฟลเดอร์แอปพลิเคชั่นบนแผ่น DVD
  ดับเบิ้ลคลิกบนโฟลเดอร์ที่แสดงโดยอัตโนมัติ
  ดับเบิ้ลคลิกบนไอคอนในโฟลเดอร์แอปพลิเคชั่น

   ไมส่ามารถใช้งานได้ในกรณีต่อไปนี้:
• “PHOTOfunSTUDIO” และ “LoiLoScope” ไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่อง Mac

 การติดตั้งซอฟท์แวร์ที่จัดให้มาพร้อมกล้อง
• ก่อนที่ท่านจะใส่แผ่น DVD ให้ท่านปิดการทำงานของแอปพลิเคชั่นที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมด
  ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล อย่างเช่น สภาวะแวดล้อมการทำงาน หรือวิธีการทำงาน โปรดดู 
   “คู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง” (รูปแบบไฟล์ PDF)” หรือคู่มือการใช้งาน
   สำหรับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
  ใส่แผ่น DVD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่จัดให้

  • หากหน้าจอแสดงภาพแบบอัตโนมัติปรากฏขึ้น ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการเลือกและทำรายการ 
   [Launcher.exe]
  • ในระบบปฏิบัติการ Windows 8/Windows 8.1 ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการคลิกที่ข้อความที่
   แสดงหลังจากใส่แผ่น DVD จากนั้นจึงเลือกและทำรายการ [Launcher.exe]
  • ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการดับเบิ้ลคลิก [SFMXXXX] ใน [Computer] (XXXX แตกต่างกันไป
   ตามชื่อรุ่น)
  คลิก [Applications] 
  คลิกที่ [Recommended Installation] บนเมนูการติดตั้ง

  • ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ

อื่นๆ
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การแสดงหน้าจอ

ในขณะบันทึกภาพ

โหมดการบันทึกภาพ 
(หน้า 18)

Photo Style

โหมดแฟลช

แฟลช
Extra Tele Conversion 
(เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว)
รูปแบบการบันทึก/
คุณภาพการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยใช้
ฟังก์ชั่น Snap Movie (หน้า 27)

ขนาดภาพ/อัตราส่วนภาพ
Extra Tele Conversion 
(เมื่อบันทึกภาพนิ่ง)
การแสดงการปรับเอฟเฟ็กต์ภาพ 
(ฟิลเตอร์)

การต้ังค่าเอฟเฟ็กต์ภาพ (ฟิลเตอร์)

การ์ด (แสดงขึ้นระหว่าง
การบันทึกเท่านั้น)
ระยะเวลาการบันทึกที่ผ่านไป*1 
(หน้า 26)

ไฟแสดงการถ่ายภาพนิ่งขณะ
บันทึกภาพเคลื่อนไหว
ฟังก์ชั่น Peaking

ฟังก์ชั่น HDR/iHDR (P22)
การถ่ายภาพหลายค่าแสง

การซูมแบบ Digital Zoom
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

โหมดภาพ (ให้ความสำคัญ
กับภาพนิ่ง)

ไฟแสดงสถานะความร้อนสูงเกิน 
(หน้า 39)

คุณภาพ

โหมดการโฟกัส

โหมดออโต้โฟกัส

Pull Focus (หน้า 27)

การจดจำใบหน้า

ล็อคออโต้โฟกัส
การถ่ายภาพต่อเนื่อง

ถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัติ

การตั้งเวลาถ่ายภาพ
สัญลักษณ์แสดงสถานะของ
แบตเตอรี่

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว
ออปติคอล*2

การเตือนกล้องสั่น 

สภาวะการบันทึก (กะพริบสีแดง)/
โฟกัส (สว่างเป็นสีเขียว)

โฟกัส (ในสภาวะแสงน้อย)
เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ฮิสโตแกรม

อื่นๆ
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ชื่อ*3

จำนวนวันที่ผ่านไปนับจากวันที่ออกเดินทาง*4

อายุ*3

ตำแหน่ง*4

การตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบัน/ปลายทางการเดินทาง*4:

มาตรวัดแสง
การแสดงระยะการโฟกัส
Step zoom

พื้นที่การโฟกัสอัตโนมัติ

เป้าหมายการวัดแสงเฉพาะจุด

การตั้งเวลาถ่ายภาพ*5

การแสดงระดับไมโครโฟน

โหมดปิดเสียง

ล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE Lock)

โหมดการวัดแสง

ฟังก์ชั่น Programme Shift

ค่ารูรับแสง (หน้า 17)

ความเร็วชัตเตอร์ (หน้า 17)
ค่าการชดเชยแสง
ความสว่าง (หน้า 22)
ระบบช่วยการปรับค่าแสง
แบบแมนนวล
ความไวแสง

การแนะนำการใช้งานปุ่ม
การถ่ายภาพคร่อมไวท์บาลานซ์
การปรับไวท์บาลานซ์แบบละเอียด

ไวท์บาลานซ์

สี (หน้า 22)

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้*6

ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพได้*1, 6

แท็บควบคุมแบบสัมผัส

การซูมด้วยระบบสัมผัส

การลั่นชัตเตอร์ระบบสัมผัส

การปรับแสงอัตโนมัติระบบสัมผัส

ฟังก์ชั่น Peaking

ในโหมด Self Shot 
(หน้า 23)

ปุ่มฟังก์ชั่น (หน้า 18)

สี

ฟังก์ชั่นควบคุมการเบลอ
ฉากหลัง (หน้า 22)

ความสว่าง (หน้า 22)

ประเภทของการเบลอฉากหลัง 
([Miniature Effect])

สีหนึ่งจุด

ตำแหน่งของแหล่งแสงสว่าง

การปรับเอฟเฟ็กต์ภาพ 
(ฟิลเตอร์)

เอฟเฟ็กต์ภาพ (ฟิลเตอร์)

*1  h: ชั่วโมง, m: นาที, s: วินาที
*2  ใช้งานได้เมื่อมีการติดตั้งเลนส์ที่รองรับฟังก์ชั่นการป้องกันภาพสั่นไหวเท่านั้น
*3  แสดงขึ้นประมาณ 5 วินาที เมื่อเปิดกล้อง หากมีการตั้งค่า [Profile Setup] ไว้
*4  แสดงขึ้นประมาณ 5 วินาที เมื่อเปิดกล้อง หลังจากการตั้งนาฬิกา และหลังจากเปลี่ยนจากโหมดการแสดงภาพ 
  เป็นโหมดการบันทึกภาพ
*5  แสดงขึ้นระหว่างการนับถอยหลัง
*6  ท่านสามารถเปลี่ยนการแสดงข้อมูลบนหน้าจอระหว่างจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้กับระยะเวลาที่สามารถ
  บันทึกภาพได้โดยใช้การตั้งค่า [Remaining Disp.] ในเมนู [Custom]

อื่นๆ
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รายการเมนู

   การแสดงคำอธิบายของรายการเมนู

เมื่อ [Menu Information] ในเมนู [Setup] ถูกตั้งค่าเป็น [ON] 
คำอธิบายของรายการเมนู และการตั้งค่าจะแสดงบนหน้าจอเมนู

  คำอธิบายของเมนู

เมนูนี้จะทำให้ท่านสามารถตั้งค่าอัตราส่วนภาพ จำนวนของพิกเซล และรายละเอียดอื่นๆ สำหรับภาพที่
ท่านกำลังบันทึก

เมนูนี้จะทำให้ท่านสามารถตั้งค่า [Rec Format], [Rec Quality] และรายละเอียดอื่นๆ สำหรับการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว

• [Photo Style], [Filter Settings], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Dynamic], [i.Resolution]  
 และ [Digital Zoom] เป็นการตั้งค่าที่ใช้ร่วมกันกับทั้งเมนู [Rec] และเมนู [Motion Picture]   
 การเปลี่ยนการตั้งค่าจากหนึ่งในหลายๆ เมนูเหล่านี้ จะปรากฏแบบเดียวกันในเมนูอื่นด้วยเสมอ

อื่นๆ
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การทำงานอื่นๆ ของตัวเครื่อง เช่น การแสดงหน้าจอและการทำงานของปุ่มกด สามารถตั้งค่าได้ตาม
การใช้งานของท่าน

เมนูนี้จะทำให้ท่านสามารถทำการตั้งค่านาฬิกา เลือกเสียงบี๊บ และการตั้งค่าอื่นๆ ที่ทำให้ง่าย
ต่อการใช้งานกล้องยิ่งขึ้น
ท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับ Wi-Fi

เมนูนี้จะทำให้ท่านสามารถตั้งค่าการป้องกัน การตัดขอบภาพ หรือการตั้งค่าการพิมพ์หรืออื่นๆ ของภาพ
ที่บันทึก

อื่นๆ
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การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อันดับแรก ขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ท่านสามารถปรับปรุงได้โดยการเลือก [Reset] บนเมนู [Setup]

• โปรดอ้างอิงกับ “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” ซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดยิ่งขึ้น

เปิดกล้องแต่กล้องไม่ทำงาน
กล้องปิดลงทันทีหลังจากที่ท่านเปิดกล้อง

• แบตเตอรี่หมดพลังงาน
  ชาร์จแบตเตอรี่
• หากท่านเปิดกล้องทิ้งไว้ จะทำให้พลังงานแบตเตอรี่หมดลง
  ปิดกล้องบ่อยๆ โดยใช้โหมด [Economy] หรืออื่นๆ

กล้องดับกะทันหันระหว่างบันทึกภาพ

• เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูง การบันทึกต่อเนื่อง หรือสภาวะอื่นๆ จะส่งผลให้กล้องเกิดความร้อนสูงเกิน 
 และจะทำให้มีข้อจำกัดการใช้งานดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันตัวกล้อง โปรดรอสักครู่จนกว่ากล้องจะเย็นลง
 – การบันทึกภาพต่อเนื่อง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว และการเชื่อมต่อ Wi-Fi จะไม่สามารถใช้งาน
   ได้ชั่วคราว
 – หากท่านทำการบันทึกต่อแม้ในเวลาที่ [ ] กะพริบบนหน้าจอ ข้อความจะแสดง และกล้องจะปิด
   โดยอัตโนมัติ

วัตถุอาจไม่ถูกโฟกัสอย่างถูกต้อง

• วัตถุอยู่นอกระยะโฟกัสของกล้อง
• กล้องสั่นหรือวัตถุขยับเล็กน้อย
• ท่านได้ตั้งค่า [Focus/Release Priority] ในเมนู [Custom] เป็น [RELEASE] หรือไม่?

ภาพที่บันทึกไว้เบลอ
ฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่นไหวออปติคอลไม่ทำงาน

• ความเร็วชัตเตอร์อาจช้าลงและฟังก์ชั่นการป้องกันภาพสั่นไหวออปติคอลทำงานได้ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะ
 เมื่อถ่ายภาพในที่มืด
  ขอแนะนำให้ถือกล้องให้มั่นคงด้วยมือทั้งสองข้างขณะถ่ายภาพ
  ขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง และการตั้งเวลาถ่ายภาพ เมื่อถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์ความเร็วต่ำ
• เมื่อบันทึกภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวด้วยชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุอาจดูผิดเพี้ยนบนภาพ

อื่นๆ
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ภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED อาจพบหน้าจอกะพริบหรือมีแถบแสงปรากฏ
บนหน้าจอ

• เป็นธรรมชาติของเซ็นเซอร์รับภาพ MOS ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด
 ซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานที่ผิดปกติ
• ท่านกำลังถ่ายภาพโดยใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อยู่หรือไม่?
  เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ การลดความเร็วชัตเตอร์อาจเป็นการลดเอฟเฟ็กต์ของแถบแสงใน
   แนวนอน

ความสว่างหรือเฉดสีของภาพที่บันทึกดูแตกต่างไปจากฉากที่แท้จริง

• เมื่อบันทึกภาพภายใต้แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟ LED หรืออื่นๆ   
 การเพิ่มความเร็วชัตเตอร์อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความสว่างและสีสัน ซึ่งเป็นผลมาจาก
 คุณสมบัติของแหล่งแสง และไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติของกล้อง
• เมื่อบันทึกภาพวัตถุในที่ที่มีความสว่างสูงเกิน หรือภายใต้แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ
 หลอดไฟ LED หลอดไฟปรอท หลอดโซเดียม เป็นต้น อาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของความสว่าง
 ของหน้าจอและสีสัน หรืออาจปรากฏแถบแสงในแนวนอนบนหน้าจอ

แฟลชไม่ทำงาน

• ปิดแฟลชไว้หรือไม่?
  เปิดแฟลช
• เมื่อชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้งาน แฟลชจะไม่ทำงาน
  ตั้งค่า [Shutter Type] เป็น [AUTO] หรือ [EFC]
• เมื่อ [Silent Mode] ถูกตั้งค่าเป็น [ON] แฟลชจะไม่ทำงาน  ตั้งค่า [Silent Mode] เป็น [OFF]

ภาพไม่แสดงขึ้น
ไม่มีภาพบันทึกไว้

• ท่านใส่การ์ดไว้หรือไม่? มีภาพบนการ์ดหรือไม่?
• มีโฟลเดอร์หรือรูปภาพที่ถูกประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่?
 หากมีโฟลเดอร์ รูปภาพจะไม่สามารถแสดงผลด้วยกล้องนี้
  ขอแนะนำให้ท่านใช้ซอฟต์แวร์ “PHOTOfunSTUDIO” ในแผ่น DVD (ที่จัดมาให้พร้อมกล้อง) 
 เพื่อเขียนข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยังการ์ด
• ท่านได้ตั้งค่า [Playback Mode] สำหรับการแสดงภาพไว้หรือไม่?
  เปลี่ยนเป็น [Normal Play]

ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยใช้กล้องรุ่นนี้ไม่สามารถนำมาเล่นบนอุปกรณ์อื่นๆ

• คุณภาพของภาพและเสียงของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอาจลดลงแม้ในเวลาที่แสดงภาพโดยใช้อุปกรณ์ที่
 รองรับการใช้งาน นอกจากนี้ ข้อมูลการบันทึกอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้อง

อื่นๆ
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ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Wi-Fi
คลื่นวิทยุอาจถูกตัดขาดสัญญาณ
ไม่ปรากฏ Wireless access point

 คำแนะนำทั่วไปสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi
• ใช้งานกล้องในระยะการสื่อสารของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
• มีอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ โทรศัพท์แบบไร้สาย เป็นต้น ที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz   
 ทำงานอยู่ใกล้ๆ หรือไม่?
  คลื่นวิทยุอาจถูกรบกวนเมื่อใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้พร้อมกัน ให้ท่านใช้งานกล้องห่างจากอุปกรณ์
   เหล่านี้ให้มากที่สุด
• เมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ อาจไม่เริ่มต้น หรือ
 การเชื่อมต่ออาจถูกขัดจังหวะ
 (ข้อความอย่างเช่น [Communication error] จะปรากฏ)
• หากท่านวางกล้องไว้บนโต๊ะที่เป็นโลหะ หรือชั้นที่เป็นโลหะ คลื่นวิทยุอาจส่งผลเสียอย่างรุนแรงในกรณี
 ต่อไปนี้ ท่านอาจไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ ให้ท่านย้ายกล้องออกห่างจากพื้นผิวที่เป็นโลหะ

 เกี่ยวกับ Wireless access point
• โปรดตรวจสอบว่า Wireless access point ที่จะเชื่อมต่ออยู่ในสภาวะที่พร้อมทำงานหรือไม่
• กล้องอาจไม่แสดงขึ้น หรือเชื่อมต่อเข้ากับ Wireless access point ขึ้นอยู่กับสภาวะของคลื่นวิทยุ
  นำกล้องไปใกล้กับ Wireless access point มากขึ้น
  กำจัดสิ่งกีดขวางระหว่างตัวกล้อง และ Wireless access point
  เปลี่ยนทิศทางของกล้อง
  เปลี่ยนตำแหน่งและทิศทางของ Wireless access point
  ใช้การทำงาน [Manual Input]
• อาจไม่สามารถแสดงได้แม้ว่าคลื่นวิทยุจะปรากฏอยู่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ Wireless access point
  โปรดตรวจสอบการตั้งค่าของ Wireless access point
  เมื่อ SSID ของเน็ตเวิร์กของ Wireless access point ไม่ได้รับการตั้งค่าให้กระจายสัญญาณ 
   Wireless access point อาจไม่สามารถถูกตรวจจับได้ ป้อน SSID ของเน็ตเวิร์กเพื่อเริ่ม
   การเชื่อมต่อ หรือเปิดการกระจายสัญญาณของ Wireless access point
• ประเภทของการเชื่อมต่อและวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยอาจแตกต่างกันไปตาม Wireless access 
 Point (โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Wireless access point)
•  มี Wireless access point ที่ใช้คลื่นความถี่ 5 GHz/2.4 GHz เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์อื่นๆ โดยใช้
 ย่านความถี่ 5 GHz หรือไม่?
  ขอแนะนำให้ใช้ Wireless access point ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ 5 GHz/2.4 GHz พร้อมๆ   
  กันได้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกันกับกล้องนี้ หากมีคุณสมบัติที่ไม่เข้ากัน

อื่นๆ
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เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ยอมรับการเชื่อมต่อเมื่อฉันใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่สามารถเชื่อมต่อกล้อง
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

• ชื่อเวิร์คกรุ๊ปเริ่มต้นถูกกำหนดชื่อไว้เป็น “WORKGROUP” หากท่านเปลี่ยนชื่อเวิร์คกรุ๊ป 
 เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถยอมรับการเชื่อมต่อได้
 ที่การตั้งค่า[Change Workgroup Name] ใน [PC Connection] ของเมนู [Wi-Fi Setup] ให้ท่าน
 เปลี่ยนชื่อเวิร์คกรุ๊ปเป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านจะเชื่อมต่อ
• เมื่อเวลาในระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows ที่เชื่อมต่อกับกล้องแตกต่างจากเวลาใน
 ระบบของกล้องค่อนข้างมาก กล้องจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในบางระบบปฏิบัติการได้

ไม่สามารถส่งภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

• เมื่อ firewall ของระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ระบบป้องกัน หรืออื่นๆ ถูกเปิดใช้งานไว้ การเชื่อมต่อ
 กับเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถทำงานได้

เมื่อฉันพยายามสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows � ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น ฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

• ระบบปฏิบัติการบางเวอร์ชั่น รวมถึง Windows 8 ใช้แอคเคาท์ 2 ประเภทต่อไปนี้: local account  
 และ Microsoft account
  โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ local account

การส่งภาพล้มเหลวกลางคัน ไม่สามารถส่งภาพบางภาพได้สำเร็จ

•  ท่านจะไม่สามารถส่งภาพได้ เมื่อไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง
•  ภาพมีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่?
  ลดขนาดภาพจากการตั้งค่า [Size] จากนั้นจึงส่งภาพ
  ส่งภาพใหม่หลังจากแบ่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ [Video Divide]
•  รูปแบบไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวที่สามารถส่งได้จะแตกต่างกันไปตามปลายทาง
•  ความจุหรือจำนวนของภาพในบริการเว็บเซอร์วิสนั้นเต็ม
  ล็อกอินไปยัง “LUMIX CLUB” จากนั้นจึงตรวจสอบสถานะของปลายทางบนการตั้งค่าการเชื่อมโยง
   กับบริการเว็บเซอร์วิส

ชัตเตอร์ยังคงปิดอยู่เมื่อปิดกล้อง (รวมไปถึงโหมด Sleep)

•  หากกล้องส่ัน อาจทำให้ชัตเตอร์ปิดได้ ซ่ึงไม่ถือเป็นการทำงานท่ีผิดปกติ ห้ามแหย่น้ิวของท่านเข้าไปใน
 เมาท์ติดตั้งเลนส์ การเปิดกล้องอีกครั้งจะทำให้ม่านชัตเตอร์เปิดขึ้นได้ใหม่

มีเสียงดังออกมาจากชุดเลนส์

•  เป็นเสียงการเคลื่อนตัวของเลนส์ หรือการทำงานของค่ารูรับแสง เมื่อเปิดหรือปิดเครื่อง ถือว่า
 เป็นการทำงานที่ปกติ
•  เสียงท่ีเกิดข้ึนจากการปรับอัตโนมัติของค่ารูรับแสง ดังข้ึนเม่ือมีความสว่างเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจาก 
 ตัวอย่างเช่น การซูม หรือการขยับกล้อง ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด

กล้องอุ่น

•  พื้นผิวของกล้องและด้านตรงข้ามของหน้าจออาจอุ่นขึ้นระหว่างการใช้งาน
 ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ หรือคุณภาพของกล้อง

นาฬิกาถูกรีเซ็ตการตั้งค่า

•  หากท่านไม่ใช้กล้องเป็นเวลานาน นาฬิกาอาจรีเซ็ตการตั้งค่าได้
  ข้อความ [Please set the clock] จะปรากฏขึ้น โปรดตั้งค่านาฬิกาใหม่ (หน้า 16 )

อื่นๆ
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ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บอดี้กล้องดิจิตอล (DMC-GF7):
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

แหล่งพลังงาน: DC 8.4 V
การใช้พลังงาน: 2.3 วัตต์ (เมื่อบันทึกภาพ)
 [เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS12032)]
 2.2 วัตต์ (เมื่อบันทึกภาพ)
 [เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS35100)]
 2.4 วัตต์ (เมื่อบันทึกภาพ)
 [เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-PS14042)]
 1.5 วัตต์ (เมื่อแสดงภาพ)
 [เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS12032)]
 1.6 วัตต์ (เมื่อแสดงภาพ)
 [เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS35100)]
 1.7 วัตต์ (เมื่อแสดงภาพ)
 [เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-PS14042)]

จำนวนพิกเซลที่ทำงานในกล้อง 16,000,000 พิกเซล

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

ดิจิตอลซูม สูงสุด 4x

Extra Tele Conversion เมื่อถ่ายภาพนิ่ง:
สูงสุด 2x (เมื่อขนาดของภาพ คือ [S] (4 M) เลือกใช้อัตราส่วนภาพ [4:3])
เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว: 
2.4x/3.6x/4.8x

การโฟกัส ออโต้โฟกัส/แมนนวลโฟกัส
การค้นหาใบหน้า/ดวงตา/การติดตามวัตถุ/การโฟกัส 23 จุด/การโฟกัส 1 จุด/
การโฟกัสที่จุดเล็กมาก (สามารถเลือกพื้นที่การโฟกัสด้วยระบบสัมผัส)

ประเภทชัตเตอร์ ชัตเตอร์ระนาบโฟกัส ม่านชัตเตอร์เดี่ยว ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์/
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

การถ่ายภาพต่อเนื่อง

ความเร็วในการถ่ายต่อเนื่อง ชัตเตอร์กลไก 5.8 ภาพ/วินาที (ความเร็วสูง, AFS),
5 ภาพ/วินาที (ความเร็วสูง, AFC),
4 ภาพ/วินาที (ความเร็วปานกลาง),
2 ภาพ/วินาที (ความเร็วต่ำ)

ชัตเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์

40 ภาพ/วินาที (ความเร็วสูงพิเศษ),
10 ภาพ/วินาที (ความเร็วปานสูง),
4 ภาพ/วินาที (ความเร็วปานกลาง),
2 ภาพ/วินาที (ความเร็วต่ำ)

อื่นๆ
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การถ่ายภาพต่อเนื่อง

จำนวนของภาพที่บันทึกได้ สูงสุด 7 ภาพ (เมื่อมีไฟล์ภาพ RAW)
ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด
(เมื่อไม่มีไฟล์ RAW)

ความไวแสง 
(ความไวแสงมาตรฐาน)

AUTO/ /100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
(สามารถปรับได้ทีละ 1/3 EV step)
* สามารถใช้งานได้ เฉพาะเมื่อท่านตั้งค่า [Extended ISO]

ความสว่างขั้นต่ำ ประมาณ 9 lx (เม่ือใช้โหมด i-low light, ความเร็วชัตเตอร์ท่ี 1/25 ของ 1 วินาที)
[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS12032)]
ประมาณ 12 lx (เม่ือใช้โหมด i-low light, ความเร็วชัตเตอร์ท่ี 1/25 ของ 1 วินาที)
[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS35100)]
ประมาณ 9 lx (เม่ือใช้โหมด i-low light, ความเร็วชัตเตอร์ท่ี 1/25 ของ 1 วินาที)
[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-PS14042)]

ความเร็วชัตเตอร์ ภาพนิ่ง:
T (มาจากคำว่า Time) (สูงสุดประมาณ 60 วินาที), 60 วินาที ถึง 1/500 
วินาที (ชัตเตอร์แบบกลไก),
1 วินาที ถึง 1/16000 วินาที (ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)
ภาพเคลื่อนไหว:
1/25 วินาที ถึง 1/16000 วินาที

ช่วงการวัดแสง EV 0 ถึง EV 18

ไวท์บาลานซ์ Auto White Balance/Daylight/Cloudy/Shade/Incandescent lights/ Flash/
White set1/White set2/White Balance K set

ค่าการเปิดรับแสง (AE) Programme AE (P)/Aperture-priority AE (A)/Shutter-priority AE (S)/
Manual exposure (M)/AUTO
การชดเชยแสง (1/3 EV Step, 5 EV ถึง 5 EV)

โหมดการวัดแสง วัดแสงแบบหลายจุด/แบบเฉลี่ยหนักกลาง/แบบเฉพาะจุด

หน้าจอแสดงผล จอ LCD สี TFT ขนาด 3 นิ้ว (อัตราส่วน 3:2) (ความละเอียดประมาณ 
1,040,000 ดอท)
(พื้นที่ครอบคลุมการมองเห็น 100%)
หน้าจอสัมผัส

อื่นๆ
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แฟลช แฟลชป๊อปอัพในตัว
เทียบเท่ากับ GN 5.6 (ISO200.m)
[เทียบเท่ากับ GN 4.0 (ISO100.m)]
ระยะการทำงานของแฟลช:
ประมาณ 40 ซม. ถึง 4.5 ม.
[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS12032)], ถ่ายภาพมุมกว้าง (WIDE),
ตั้งค่าความไวแสงแบบ [ISO AUTO]]
ระยะการทำงานของแฟลช:
ประมาณ 90 ซม. ถึง 4.0 ม.
[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS35100)], ถ่ายภาพมุมกว้าง (WIDE),
ตั้งค่าความไวแสงแบบ [ISO AUTO]]
ระยะการทำงานของแฟลช:
ประมาณ 1.0 ม. ถึง 4.5 ม.
[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-PS14042)], ถ่ายภาพมุมกว้าง (WIDE),
ตั้งค่าความไวแสงแบบ [ISO AUTO]]
AUTO, AUTO/Red-Eye Reduction, Forced ON, Forced ON/ Red-Eye
Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-Eye Reduction, Forced OFF

ความเร็วในการซิงค์แฟลช เท่ากับ หรือน้อยกว่า 1/50 วินาที (ชัตเตอร์แบบกลไก)

ไมโครโฟน สเตอริโอ

ลำโพง Monaural

สื่อที่ใช้ในการบันทึก SD เมมโมรี่การ์ด/ SDHC เมมโมรี่การ์ด¢/ SDXC เมมโมรี่การ์ด
(* เข้าได้กับ UHS-I)

ขนาดของภาพ

ภาพนิ่ง เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [4:3]
4592 x 3448 พิกเซล, 3232 x 2424 พิกเซล, 2272 x 1704 พิกเซล
เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [3:2]
4592 x 3064 พิกเซล, 3232 x 2160 พิกเซล, 2272 x 1520 พิกเซล
เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [16:9]
4592 x 2584 พิกเซล, 3840 x 2160 พิกเซล, 1920 x 1080 พิกเซล
เมื่ออัตราส่วนภาพคือ [1:1]
3424 x 3424 พิกเซล, 2416 x 2416 พิกเซล, 1712 x 1712 พิกเซล

คุณภาพการบันทึกภาพ

ภาพเคลื่อนไหว [AVCHD]
1920 x 1080/50p (เซ็นเซอร์เอาต์พุต คือ 50 เฟรม/วินาที) (28 Mbps)/
1920 x 1080/50i (เซ็นเซอร์เอาต์พุต คือ 50 เฟรม/วินาที) (17 Mbps)/
1920 x 1080/25i (เซ็นเซอร์เอาต์พุต คือ 50 เฟรม/วินาที) (24 Mbps)/
1920 x 1080/24p (เซ็นเซอร์เอาต์พุต คือ 24 เฟรม/วินาที) (24 Mbps)
[MP4]
1920 x 1080/50p (เซ็นเซอร์เอาต์พุต คือ 50 เฟรม/วินาที) (28 Mbps)/
1920 x 1080/25p (เซ็นเซอร์เอาต์พุต คือ 25 เฟรม/วินาที) (20 Mbps)/
1280 x 720/25p (เซ็นเซอร์เอาต์พุต คือ 25 เฟรม/วินาที) (10 Mbps)/
640 x 480/25p (เซ็นเซอร์เอาต์พุต คือ 25 เฟรม/วินาที) (4 Mbps)

คุณภาพ RAW/RAWiFine/RAWiStandard/Fine/Standard/MPOiFine/MPOiStandard

อื่นๆ
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รูปแบบไฟล์ในการบันทึก

ภาพนิ่ง RAW / JPEG (เป็นไปตามกฎการออกแบบสำหรับระบบไฟล์ของกล้องตาม
มาตรฐาน “Exif 2.3”, DPOF) / MPO

ภาพเคลื่อนไหว

AVCHDการบีบอัดเสียง Dolby  Digital (2 ch)

MP4 AAC (2 ch)

การเชื่อมต่อ

“USB 2.0” (High Speed)ดิจิตอล 

NTSC/PAL Composite (เปลี่ยนได้โดยใช้เมนู)
Audio line output (Monaural)

วิดีโอ/เสียงอนาล็อก 

ช่องต่อ

ช่องต่อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (8 pin)[AV OUT/DIGITAL] 

microHDMI Type D[HDMI]

ประมาณ 106.5 มม. (W) x 64.6 มม. (H) x 33.3 มม. (D) 
(ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)

ขนาด

ประมาณ 266 กรัม
[รวมกับการ์ดและแบตเตอรี่]
ประมาณ 236 กรัม (เฉพาะตัวกล้อง)
ประมาณ 336 กรัม
[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS12032), การ์ดและแบตเตอรี่]
ประมาณ 401 กรัม
[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-FS35100), การ์ดและแบตเตอรี่]
ประมาณ 361 กรัม
[เมื่อใช้เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ (รุ่น H-PS14042), การ์ดและแบตเตอรี่]

น้ำหนัก

0 oC ถึง 40 oCอุณหภูมิในการทำงาน 

10%RH ถึง 80%ความชื้นในการทำงาน 

Wireless transmitter

IEEE 802.11b/g/n (standard wireless LAN protocol)มาตรฐาน

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

Wi-Fi compliant WPATM/WPA2TMวิธีการเข้ารหัส

โหมด InfrastructureAccess method

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ (Panasonic DE-A9�B):
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

กระแสไฟฟ้าอินพุต:  AC 110 V ถึง 240 V, 50/60 Hz, .15 A
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: DC 8.4 V, .43 A

ชุดแบตเตอรี่ (ลิเธี่ยมไอออน) (Panasonic DMW-BLH7E): 
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

แรงดันไฟฟ้า/ความจุกระแสไฟฟ้า: 7.2 V/680 mAh

อื่นๆ
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เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้ H-FS1�0�� “LUMIX G VARIO 
1�–�� mm/
F�.�–�.6 ASPH./MEGA O.I.S.”

H-FS��100 “LUMIX G VARIO 
��–100 mm/
F�.0–�.6 ASPH./MEGA O.I.S.”

ความยาวโฟกัส  f=12 มม. ถึง 32 มม. 
(เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 24 มม. 
ถึง 64 มม.)

f=35 มม. ถึง 100 มม.
(เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 70 มม. 
ถึง 200 มม.)

ประเภทรูรับแสง ไดอะแฟรม 7 กลีบ/ไดอะแฟรมรูรับแสง
ทรงกลม

ไดอะแฟรม 7 กลีบ/ไดอะแฟรมรูรับแสง
ทรงกลม

ช่วงรูรับแสง F3.5 (มุมกว้าง) ถึง F5.6 (ระยะไกล) F4.0 (มุมกว้าง) ถึง F5.6 (ระยะไกล)

ค่ารูรับแสงขั้นต่ำ F22 F22

โครงสร้างเลนส์ 8 ชิ้น ใน 7 กลุ่ม (3 ชิ้นเลนส์ 
Aspherical, 1 ชิ้นเลนส์ ED)

12 ชิ้น ใน 9 กลุ่ม (1 ชิ้นเลนส์ 
Aspherical, 2 ชิ้นเลนส์ ED)

ในระยะโฟกัส 0.2 ม. ถึง  (จากเส้นอ้างอิงระยะโฟกัส) 
(ความยาวโฟกัส 12 มม. ถึง 20 มม.), 
0.3 ม. ถึง  (จากเส้นอ้างอิงระยะโฟกัส) 
(ความยาวโฟกัส 21 มม. ถึง 32 มม.)

0.9 ม. ถึง  (จากเส้นอ้างอิงระยะโฟกัส)

อัตราการขยายภาพสูงสุด: 0.13x (เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 
0.26x)

0.11x (เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 
0.22x)

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว
ออปติคอล 

ใช้งานได้ ใช้งานได้

สวิตช์ [O.I.S.] ไม่มี 
(ทำการต้ังค่า [Stabilizer] ในเมนู [Rec])

ไม่มี 
(ทำการต้ังค่า [Stabilizer] ในเมนู [Rec])

เมาท์ “Micro Four Thirds Mount” “Micro Four Thirds Mount”

มุมรับภาพ 84x (มุมกว้าง) ถึง 37x (ระยะไกล) 34x (มุมกว้าง) ถึง 12x (ระยะไกล)

เส้่นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์ 37 มม. 46 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด ประมาณ 55.5 มม. ประมาณ 55.5 มม.
ความยาวโดยรวม ประมาณ 24 มม.

(จากปลายหน้าสุดของเลนส์ ไปจนถึง
ส่วนฐานของเลนส์ เมื่อมีการเลื่อนเก็บ
เลนส์)

ประมาณ 50 มม.
(จากปลายหน้าสุดของเลนส์ ไปจนถึง
ส่วนฐานของเลนส์ เมื่อมีการเลื่อนเก็บ
เลนส์)

น้ำหนัก ประมาณ 70 กรัม ประมาณ 135 กรัม

อื่นๆ
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H-PS1�0��
“LUMIX G X VARIO PZ 1�–�� mm/F�.�–�.6 ASPH./POWERO.I.S.”

f=14 มม. ถึง 42 มม.
(เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 28 มม. ถึง 84 มม.)

ไดอะแฟรม 7 กลีบ/ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม

F3.5 (มุมกว้าง) ถึง F5.6 (ระยะไกล)

F22

9 ชิ้น ใน 8 กลุ่ม (4 ชิ้นเลนส์ Aspherical, 2 ชิ้นเลนส์ ED)

ใช่

0.2 ม. ถึง  (จากเส้นอ้างอิงระยะโฟกัส) (ความยาวโฟกัส 14 มม. ถึง 20 มม.),
0.3 ม. ถึง  (จากเส้นอ้างอิงระยะโฟกัส) (ความยาวโฟกัส 21 มม. ถึง 42 มม.)

0.17x (เทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.34x)

ใช้งานได้

ไม่มี (ทำการตั้งค่า [Stabilizer] ในเมนู [Rec])

“Micro Four Thirds Mount”

75x (มุมกว้าง) ถึง 29x (ระยะไกล)

17 มม.

ประมาณ 61 มม.

ประมาณ 26.8 มม. (จากปลายหน้าสุดของเลนส์ ไปจนถึงส่วนฐานของเลนส์ 
เมื่อมีการเลื่อนเก็บเลนส์)

ประมาณ 95 กรัมน้ำหนัก 

ความยาวโดยรวม 

เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด

เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์ 

มุมรับภาพ 

เมาท์ 

สวิตช์ [O.I.S.] 

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว
ออปติคอล

อัตราการขยายภาพสูงสุด:

ในระยะโฟกัส 

การเคลือบผิวนาโน

โครงสร้างเลนส์ 

ค่ารูรับแสงขั้นต่ำ

ช่วงรูรับแสง 

ประเภทรูรับแสง

ความยาวโฟกัส

เลนส์ชนิดถอดเปลี่ยนได้

อื่นๆ
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ระบบอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องดิจิตอล

ชื่ออุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์

ชุดแบตเตอรี่ 

อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC*1

DC Coupler*1 

ฝาปิดบอดี้ 

อะแด็ปเตอร์ขาตั้งกล้อง*2 

สายเชื่อมต่อ USB

สาย AV 

เมาท์อะแด็ปเตอร์

*1  อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (อุปกรณ์เสริม) สามารถใช้งานได้เฉพาะกับ DC Coupler ของพานาโซนิค (อุปกรณ์เสริม) 
  อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (อุปกรณ์เสริม) ไม่สามารถใช้งานได้แบบเดี่ยว
*2  ใช้งานอุปกรณ์หากเลนส์ที่ถูกติดตั้งเข้ากับกล้องสัมผัสกับฐานวางของขาตั้งกล้อง
หมายเลขผลิตภัณฑ์ได้รับการยืนยันเมื่อเดือน มกราคม 2015 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้
• อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ
• หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริม และ/หรือหมายเลขรุ่น อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โปรดติดต่อสอบถามตัวแทน
 จำหน่าย
• สำหรับอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวกับเลนส์ เช่น เลนส์และฟิลเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดูจากแคตตาล็อก/หน้าเว็บเพจ 
 หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ

อื่นๆ
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การอ่านคู่มือการใช้งาน (รูปแบบไฟล์ PDF)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานกล้อง
โปรดดู “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” ในแผ่น DVD ที่จัดมาให้พร้อมกล้อง

 สำหรับ Windows
  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และใส่แผ่น DVD คู่มือการใช้งาน (ที่จัดให้)

  • หากหน้าจอแสดงภาพแบบอัตโนมัติปรากฏขึ้น ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการเลือกและทำรายการ 
   [Launcher.exe]
  • ในระบบปฏิบัติการ Windows 8/Windows 8.1 ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการคลิกที่ข้อความที่
   แสดงหลังจากใส่แผ่น DVD จากนั้นจึงเลือกและทำรายการ [Launcher.exe]
  • ท่านสามารถแสดงเมนูโดยการดับเบิ้ลคลิก [SFMXXXX] ใน [Computer] (XXXX แตกต่างกันไป
   ตามชื่อรุ่น)
  คลิกที่ [Operating Instructions]

  • รายการของคู่มือการใช้งาน (รูปแบบไฟล์ PDF) จะแสดง

  คลิกเลือกภาษาของคู่มือการใช้งานที่ท่านต้องการเปิด
  • “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” จะเปิดขึ้นมา
   ท่านสามารถบันทึก “คู่มือการใช้งานขั้นสูง” เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

• ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader ในการเรียกดู หรือพิมพ์ “คู่มือการใช้งานขั้นสูง” 
 (รูปแบบไฟล์ PDF)”
ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชั่นของ Adobe Reader ที่ท่านสามารถใช้กับระบบปฏิบัติการ
จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเมื่อเดือน มกราคม 2015)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep�.html

 สำหรับ Mac
  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และใส่แผ่น DVD คู่มือการใช้งาน (ที่จัดให้)
  เปิดโฟลเดอร์ “Manual” ในแผ่นดีวีดี
  ดับเบิ้ลคลิกที่ [INDEX.pdf]

  • รายการของคู่มือการใช้งาน (รูปแบบไฟล์ PDF) จะแสดง
  คลิกเลือกภาษาของคู่มือการใช้งานที่ท่านต้องการเปิด

  • “คู่มือการใช้งานขั้นสูง (รูปแบบไฟล์ PDF)” จะเปิดขึ้นมา
   ท่านสามารถบันทึก “คู่มือการใช้งานขั้นสูง” เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

อื่นๆ
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ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ดังนี้:
(1) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยหรือสำหรับ Panasonic Corporation,
(2) ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและอนุญาตให้ Panasonic Corporation และ/หรือ,
(3) ซอฟต์แวร์แบบ Open source

ซอฟตแ์วร์ที่ถูกจัดประเภทตามหมวดที่ (3) ถูกนำมาเผยแพร่ด้วยความมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ แต่ไม่มีการ
รับประกันใดๆ แม้แต่การรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์
ที่เฉพาะเจาะจง
โปรดอ้างอิงจากเงื่อนไขและข้อตกลงที่แสดงโดยการเลือก [MENU/SET]  [Setup]  [Version Disp.]  
[Software info]

• G MICRO SYSTEM คือระบบกล้องดิจิตอลที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ของ 
 LUMIX ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐาน Micro Four Thirds System
• Micro Four Thirds™ และโลโก้ Micro Four Thirds เป็นเครื่องหมายการค้า
 หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Olympus Imaging Corporation ใน
 ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ
• Four Thirds™ และโลโก้ Four Thirds เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Olympus Imaging Corporation ใน
 ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ
• โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” และโลโก้ “AVCHD Progressive” 
 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic Corporation และ Sony Corporation
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories
 Dolby และสัญลักษณ์ D สองตัว เป็นเครื่องหมายการค้าของ 
 Dolby Laboratories
• HDMI โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface 
 เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
 HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
• HDAVI Control™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic Corporation
• Adobe เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe
 Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
• Pentium เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Intel Corporation ใน
 ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ 
• Mac และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 และประเทศอื่นๆ
• iPad, iPhone, iPod และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Appe Inc. ซึ่งจดทะเบียน
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Appe Inc. ซึ่งจดทะเบียน 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
• App Store เป็นเครื่องหมายการบริการของ Apple Inc.
• Windows และ Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท Microsoft 
 Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

อื่นๆ
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อื่นๆ

• QuickTime และโลโก้ QuickTime เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ
 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ซึ่งนำมาใช้โดย
 ได้รับอนุญาตแล้ว
• Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้า
 จดทะเบียนของ Google Inc.
• โลโก้ WWi-Fi CERTIFIED™ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองของ 
 Wi-Fi Alliance®

• โลโก้ Wi-Fi Protected Setup™ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองของ 
 Wi-Fi Alliance®

• “Wi-Fi®” และ “Wi-Fi Direct®” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
 Wi-Fi Alliance®

• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” และ “WPA2™” 
 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance®

• DLNA, โลโก้ DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็นเครื่องหมายการค้า, 
 เครื่องหมายการบริการ หรือเครื่องหมายการรับรองของ 
 Digital Living Network Alliance
• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ “DynaFont” จาก DynaComware Corporation 
 DynaFont เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
 DynaComware Taiwan Inc.
• QR โค้ด เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED
• ชื่ออื่นๆ ของระบบและผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ มักเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือ
 เครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้ผลิตซึ่งได้พัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการอนุญาตภายใต้ AVC patent portfolio license สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล และ
ไม่นำไปก่อให้เกิดรายได้ เพื่อ (i) เข้ารหัสสัญญาณวิดีโอ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน AVC Standard 
(“AVC Video”) และ/หรือ (ii) ถอดรหัสสัญญาณวิดีโอ AVC ซึ่งผ่านการเข้ารหัสโดยผู้ใช้ในกิจกรรมอันเป็นส่วน 
บุคคลและไม่นำไปก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือได้รับมาจากผู้จัดจำหน่ายวิดีโอที่ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่าย 
AVC Video ไม่มีการอนุญาตให้นำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ
สอบถามได้จาก MPEG LA, LLC โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mpegla.com

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
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