

เตรียมก้อนแบตเตอรี่



1 ใส่ก้อนแบตเตอรี่
จัดเครื่องหมาย
Á/· ให้ตรงกัน
แล้วใส่เข้าไป

การเปิดใข้งานกล้อง/การตั้งเวลา

1 เลือก
เครื่องชาร์จไฟ
แบตเตอรี่



2 กดปุ่ม POWER

3 ไปยังปลั๊กติดผนัง
เปิดฝาปิดช่องต่อ
“Memory Stick Duo”

สายไฟ

2 ต่อสายไฟ

ไฟสว่าง: กำลังชาร์จไฟ
ไฟดับ: เสร็จสิ้น (ถอดแบตเตอรี่ออก)

กล้องทำการบันทึก/เล่นภาพโดยใช้หน่วยความจำภายใน (30 MB) t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/
การแก้ไขปัญหา” (หน้า 25)

3 ตั้งนาฬิกาโดยใช้ปุ่มควบคุม
1 เลือกรูปแบบการแสดงวันที่ด้วยปุ่ม v/V
จากนั้นกดปุ่ม z

• ต่อเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่เข้ากับปลั๊กติดผนังที่อยู่บริเวณใกล้ๆ
• แม้ขณะที่ไฟ CHARGE ดับอยู่ เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ยังคงต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครื่องยังต่ออยู่
กับปลั๊กติดผนัง หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นขณะใช้งานเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ ให้ปิดพาวเวอร์โดยการปลดปลั๊ก
ไฟออกจากปลั๊กติดผนังโดยทันที
• เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสิ้น ให้ปลดสายไฟออกจากปลั๊กติดผนังพร้อมกับถอดแบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮดราย
ออกจากเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่
• เวลาในการชาร์จไฟแบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮดราย (จัดมาให้) ที่ใช้งานจนหมดพลังไฟแล้วโดยประมาณที่
อุณหภูมิ 25°C คือ 6 ชั่วโมง เวลาในการชาร์จอาจนานขึ้นภายใต้บางสภาวะหรือสิ่งแวดล้อม
• ไฟ CHARGE อาจสว่างอยู่กว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปรกติแต่อย่างใด

ตั้งเวลา
ปี/ด/วัน
ด/วัน/ปี
วัน/ด/ปี
ตกลง

เลือกขนาดภาพที่เหมาะสม



2 เลือกแต่ละรายการด้วยปุ่ม b/B และตั้งค่าตัวเลข

   

ด้านล่าง



  

จนถึงขนาดพิมพ์ 10x15cm/4x6"
ประมาณความจุภาพ
31ภาพ

เลือก

ปี/ด/วัน
ด/วัน/ปี
วัน/ด/ปี

ภาพเคลื่อนไหว:

ตกลง

!ยกเลิก

ขนาดภาพ

เลือก

3 เลือก [ตกลง] ด้วยปุ่ม B จากนั้นกดปุ่ม z

• หน้าจอข้างต้นเป็นหน้าจอสำหรับภาพนิ่ง
• สำหรับภาพเคลื่อนไหว ให้เลือก [640 (ละเอียด)]
(เฉพาะ “Memory Stick PRO Duo” เท่านั้น), [640
(ปกติ)] หรือ [160]

ตั้งเวลา
ปี/ด/วัน
ด/วัน/ปี
วัน/ด/ปี

คู่มือการใช้งาน
ก่อนการใช้งานกล้องถ่ายภาพ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้และ “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา”
(แยกอีกเล่มหนึ่ง) โดยละเอียดและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

4 กดปุ่ม

ตกลง

กดปุ่ม OPEN พร้อมกับ
เปิดฝาปิดแบตเตอรี่

จัดเครื่องหมาย Á/·
ให้ตรงกันแล้วใส่เข้าไป

(ขนาดภาพ)
เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

ยกเลิก

ปิดฝาปิดแบตเตอรี่

(ขนาดภาพ)

3 เลือกขนาดภาพด้วยปุ่ม v/V

ภาพนิ่ง:

ด้วยปุ่ม v/V จากนั้นกดปุ่ม z

4 ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟแล้ว

2 กดปุ่ม

1 เลือกโหมด

ยกเลิก

ตัง้ เวลา

DSC-H2

ปิดฝาปิดช่องต่อ

ใส่แผ่น “Memory Stick Duo”
เข้าไปจนสุดจนกระทั่งมีเสียงคลิ๊ก

เมื่อไม่มี “Memory Stick Duo” อยู่ในกล้อง

ไฟ CHARGE

อานกอนใชงาน

ด้านขั้วไฟฟ้า

ด้านฉลาก

สว่าง

Digital Still Camera

ใส่แผ่น “Memory Stick Duo”
(อุปกรณ์เสริม)

• หากต้องการยกเลิก ให้เลือก [ยกเลิก] จากนั้นจึงกดปุ่ม z
ปุ่ม

© 2006 Sony Corporation Printed in Thailand

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จัดมาให้
• เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ Ni-MH
รุ่น BC-CS2A/CS2B (1)/
สายไฟ (1)

• สายคล้องไหล่ (1)

• หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์
(1)/วงแหวนปรับขนาด (1)

• แบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮดราย
HR6 (ขนาด AA) (2)/
กล่องใส่แบตเตอรี่ (1)

• ฝาครอบเลนส์ (1)/
สายคล้องฝาครอบเลนส์ (1)

2-673-165-41 (1)

“Memory Stick Duo”
ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จัดมาให้

กล้องของท่านมีหน่วยความจำ
ภายใน (30 MB) แต่ขอแนะนำ
ให้ท่านซื้อ “Memory Stick Duo”
เพิ่มเพื่อให้สามารถบันทึกภาพ
ได้เพิ่มขึ้น

“Memory Stick Duo”:
ท่านสามารถใช้ “Memory
Stick Duo” กับกล้องของท่าน

“Memory Stick”: ท่านไม่
สามารถใช้ “Memory Stick”
กับกล้องของท่าน

• สาย USB (1)

• สายต่อ A/V (1)

• CD-ROM (ซอฟต์แวร์แอปพลิเค
ชั่นสำหรับ Cyber-shot) (1)
• คู่มือการใช้งาน: “อ่านก่อน
ใช้งาน” (คู่มือฉบับนี้) (1)
• คู่มือการใช้งาน: “คำแนะนำ
สำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา”
(1)

แผ่นความจำชนิดอื่นๆไม่
สามารถใช้งานได้
• สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
“Memory Stick Duo” t
“คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/
การแก้ไขปัญหา” (หน้า 104)

หมายเหตุ
• ชาร์จไฟแบตเตอรี่ (จัดมาให้) ก่อนเริ่มใช้งานกล้องเป็นครั้งแรก
• จอภาพ LCD ได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงอันละเอียดอ่อน ทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
พิกเซลภาพได้มากกว่า 99.99% ของจำนวนพิกเซลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อาจปรากฏจุดมืดและ/
หรือจุดสว่าง (สีขาว, แดง, น้ำเงินหรือเขียว) ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องบนจอภาพ LCD จุดสีเหล่านี้เกิด
ขึ้นตามปกติในขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะไม่มผ
ี ลใดๆ ต่อภาพที่บันทึก
• กล้องถ่ายภาพเป็นอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน จึงควรระมัดระวังอย่าให้มีการกระแทกส่วนเลนส์หรือ
จอภาพ LCD และใช้แรงกดมากเกินไป ควรใช้สายรัดข้อมือเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการทำกล้องหล่นหรืออื่นๆ t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 16)

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งคำตอบเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อย
ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์บริการลูกค้า

การใช้แบตเตอรี่อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดมาให้

การปรับวันที่และเวลา

เกีย
่ วกับขนาดของภาพนิ่ง

ท่านสามารถใช้งานแบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮดราย HR 15/51:HR6 (ขนาด AA)/ แบตเตอรี่อัลคา
ไลน์ R6 (ขนาด AA) Oxy Nickel Primary Battery ZR6 (ขนาด AA) t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/
การแก้ไขปัญหา” (หน้า 106)

เลือก [ตั้งเวลา] ที่หน้าจอ
(ตั้งค่า) และทำตามขั้นตอนที่ 3 ด้านบน t “คำแนะนำสำหรับ
ผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 52 และ 64)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดของภาพ t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 12)

การใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC
ท่านสามารถต่อกล้องเข้ากับปลั๊กติดผนังด้วยอุปกรณ์แปลงไฟ AC-LS5K AC (อุปกรณ์เสริม)
t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 15) และดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือใช้งาน
ที่จัดมาให้กับอุปกรณ์แปลงไฟ AC

วิธีตรวจสอบเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่
กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดและตรวจสอบระดับบนจอภาพ
ตัวแสดง
แบตเตอรี่
ที่เหลือ
คำแนะนำสำหรับ มีแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่เหลือ เพียงพอ
สำหรับใช้งาน

ค่าเริ่มต้นถูกกำหนดโดยเครื่องหมาย

รูปแบบการแสดงเวลา

ขนาดภาพ

คำแนะนำ

• เวลาเที่ยงคืนจะแสดงเป็น 12:00 AM และเวลาเที่ยงวันแสดงเป็น 12:00 PM
• หากท่านเลือก [วัน/ด/ปี] ในขั้นตอนที่ 3-1 ให้ตั้งเวลาเป็นแบบ 24-ชั่วโมง

6M

จนถึงขนาดพิมพ์ A4/8x10”

3:21)

ใช้อัตราส่วนภาพ 3:2

เมื่อเปิดเครื่อง

3M

จนถึงขนาดพิมพ์ 13x18cm/5x7”

• หน้าจอตั้งนาฬิกาจะปรากฏขึ้นในการเปิดเครื่องแต่ละครั้ง เว้นแต่ได้ตั้งนาฬิกาไว้แล้ว
• อย่าสัมผัสส่วนเลนส์ในขณะที่ส่วนเลนส์ยืดออก และไม่ควรปล่อยให้ส่วนเลนส์ของกล้องยืดออกเป็นเวลานาน
เมื่อปิดสวิตช์กล้อง เพราะอาจทำให้เกิดปัญหากับกล้องได้
• หน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดกล้องในการเปิดเครื่องครั้งที่สองหรือหลังจากนั้น

2M

จนถึงขนาดพิมพ์ 10x15cm/4x6”

VGA

สำหรับอีเมล์

16:92)

แสดงบนจอ HDTV 16:93)

1)

มีแบตเตอรี่เหลือ
อยู่ครึ่งหนึ่ง

แบตเตอรี่เหลือ
อยู่น้อย การ
บันทึก/เล่นภาพ
อาจหยุดลงเร็วๆ นี้

เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ที่
ชาร์จไฟจนเต็มแล้ว หรือ
ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่
(ตัวแสดงเตือนจะกระพริบ)

• เวลาที่เหลือของแบตเตอรีท
่ ี่แสดงอาจไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องสำหรับบางสภาวะ
• กรณีที่ใช้งานแบตเตอรี่อัลคาไลน์ R6 (ขนาด AA)/Oxy Nickel Primary Battery ตัวแสดงแบตเตอรี่ที่เหลือ
อาจแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
• เมื่อใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC (อุปกรณ์เสริม) ตัวแสดงแบตเตอรี่ที่เหลือจะไม่ปรากฏขึ้น

2)

3)

มาก

หยาบ

ภาพได้รับการบันทึกในแบบอัตราส่วน 3:2 เช่นเดียวกับกระดาษสำหรับพิมพ์ภาพถ่ายหรือโปสการ์ด หรืออื่นๆ
ขอบทั้งสองด้านของภาพอาจถูกตัดออกเมื่อทำการพิมพ์ภาพ t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา”
(หน้า 98)
ท่านสามารถสนุกกับภาพคุณภาพสูงได้ เมื่อใช้งานช่องต่อ Memory Stick หรือการเชื่อมต่อ USB

เกีย
่ วกับจำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้และระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้
จำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้และระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้จะแตกต่างกันออกไปตาม
ขนาดภาพที่เลือก

• กรณีที่ใช้งานจากแบตเตอรี่และไม่มีการใช้งานใดๆ กับกล้องเป็นเวลาประมาณสามนาที กล้องจะปิดตัวเองลง
โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมดพลังไฟ (ฟังก์ชั่นปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ)

ถือกล้องถ่ายภาพโดยหันด้านฝาปิดแบตเตอรี่ขึ้น จากนั้นเปิดฝาปิดแบตเตอรี่เพื่อถอดแบตเตอรี่ออก
โปรดระวังอย่าให้ก้อนแบตเตอรี่หล่น

ท่านสามารถเปลี่ยนการแสดงผลบนหน้าจอให้แสดงข้อความด้วยภาษาที่กำหนดได้ ในการเปลี่ยน
(ตั้งค่า) ด้วยปุ่มควบคุม จากนั้นเลือก
ภาษา ให้กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนู แล้วเลือก
[ ! ภาษา] ใน  (ตั้งค่า1) และเลือกภาษาที่ต้องการ t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไข
ปัญหา” (หน้า 61)

• หลีกเลี่ยงการใช้หม้อแปลงอิเล็คโทรนิคส์ (หม้อแปลง
สำหรับเดินทาง) เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการ
ใช้งานได้

ละเอียด

กดปุ่ม POWER อีกครั้ง

เปลี่ยนการตั้งภาษา

ท่านสามารถใช้งานกล้องของท่านและเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่และอุปกรณ์แปลงไฟ AC รุ่น
AC-LS5K(อุปกรณ์เสริม) ในประเทศหรือภูมิภาคที่แหล่งจ่ายไฟอยู่ในช่วง 100 V ถึง 240 V AC,
50/60 Hz ให้ใช้ตัวแปลงปลั๊ก AC [a] หากจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของปลั๊กติดผนัง
[b]

การพิมพ์

น้อย

วิธีปิดเครื่อง

วิธีถอดก้อนแบตเตอรี่

การใช้กล้องในต่างประเทศ – แหล่งจ่ายไฟ

จำนวนภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนภาพและระยะเวลาบันทึก t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/
การแก้ไขปัญหา” (หน้า 24)
ภาพนิ่ง
จำนวนภาพนิ่งที่บันทึกไ
ด้สูงสุด

ภาพเคลื่อนไหว
ระยะเวลาที่บันทึกภาพไ
ด้สูงสุด

• จำนวนภาพที่บันทึกได้รวมถึงระยะเวลาจะแตกต่างกันออกไปตามสภาวะของการถ่ายภาพ

การถอดแผ่น “Memory Stick Duo” ออก
ฝาปิดช่องต่อ “Memory Stick Duo”
ไฟแสดงการทำงาน

เปิดฝาปิดช่องต่อ “Memory Stick Duo” จากนั้นกดแผ่น “Memory
Stick Duo” ลงหนึ่งครั้ง

เมื่อไฟแสดงการทำงานสว่าง
อย่าเปิดฝาปิดแบตเตอรี่, ดึง “Memory Stick Duo” ออก หรือปิดสวิตช์
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหากับข้อมูลได้

http://www.sony.net/

มีต่อด้านหลัง

การถ่ายภาพอย่างง่าย (โหมดปรับค่าอัตโนมัติ)



การถือกล้อง

การถ่ายภาพนิ่ง (เลือกซีนภาพ)

2 ถ่ายภาพด้วยปุ่มชัตเตอร์

1 เลือกโหมด
ภาพนิ่ง (โหมดปรับค่าอัตโนมัติ):

1 เลือกโหมดของซีนภาพที่ต้องการ (
,

ภาพนิ่ง:
กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่ง ตัวแสดงการล็อค AE/AF
หนึ่งเพื่อทำการโฟกัส
กระพริบ t สว่าง/มีเสียงบีพ

เลือก

,

,

,

,

,

)



การดู/ลบภาพ

1 กดปุ่ม

2 เลือกภาพด้วยปุ่ม b/B

(เล่นภาพ)

• หากท่านกดปุ่ม
ในขณะที่กล้องปิดสวิตช์อยู่
กล้องของท่านจะเปิดขึ้นใน
โหมดดูภาพ

กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
มีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้น

ภาพนิ่ง: ขนาดภาพปรากฏขึ้น

ภาพเคลื่อนไหว:

ภาพเคลื่อนไหว:
ปรากฏขึ้น
• ท่านสามารถดูภาพถัดไป/ก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดายโดย
หมุนปุ่มหมุนปรับค่า

ปุ่ม

เลือก

คำแนะนำฟังก์ชั่น
• ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดต่างๆ ข้างล่าง
เฟรมหาระยะชัด AF

ภาพเคลื่อนไหว:

ภาพเคลื่อนไหว:

2 ถ่ายภาพด้วยปุ่มชัตเตอร์

ในการเล่นภาพเคลื่อนไหว ให้กดปุ่ม z
B

กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

ถือกล้องอย่างมั่นคง เล็งที่วัตถุให้อยู่ตรงกลาง
ของเฟรมสำหรับโฟกัส

ปุ่มหมุนปรับค่า

บันทึก

ปุ่ม
ช่องมองภาพ

ปุ่ม

ปุ่ม
(สลับการแสดงผล)

(STEADY SHOT)

ปุ่ม

ปุ่มซูม

ปุ่มควบคุม

ปุ่มควบคุม

กรอย้อนกลับ/กรอเดินหน้า: b/B
(กลับสู่โหมดเล่นภาพปกติ: z)
ระดับเสียง: v/V
หยุดเล่นภาพ: z

หากต้องการหยุดบันทึก ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้ง

วิธีกลับสู่โหมดถ่ายภาพ

การใช้ปุ่มควบคุม
การใช้ซูม

ใช้ไฟแฟลชกับ
ภาพนิ่ง

รายละเอียดของคำแนะนำฟังก์ชั่น

ปุ่มซูมภาพ

รายละเอียดการใช้งานที่ปรากฏในคำแนะนำฟังก์ชั่นจะหายไปโดยอัตโนมัติภายในสองสามวินาที
หากท่านต้องการยกเลิกการใช้คำแนะนำฟังก์ชั่น ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อไม่ให้มีการแสดงคำแนะนำฟังก์ชั่นได้ที่หน้าจอ
(ตั้งค่า) t “คำแนะนำ
สำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 54)

ถ่ายภาพที่ระยะใกล้
(มาโคร)

ปรับความสว่าง
ของภาพ (EV)
(ปรับค่าความสว่าง)

กดปุ่มลงเบาๆ เพื่อซูมภาพอย่างช้าๆ และกดปุ่มลงจนสุดเพื่อซูมภาพให้เร็วขึ้น
• เมื่อระดับการซูมสูงเกินกว่า 12× กล้องจะใช้งานฟังก์ชั่นซูมภาพแบบดิจิตอล
สำหรับรายละเอียดการตั้งค่า [ซูมดิจิตอล] และคุณภาพของภาพ t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา”
(หน้า 53)
• แม้ท่านจะได้กดปุ่มลงจนสุดแล้ว กล้องจะทำการซูมภาพอย่างช้าๆ เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว

ใช้การตั้งเวลา
บันทึกภาพ

ปรับความสว่างของภาพ (EV)
(ปรับค่าความสว่าง)
ก่อนขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม b (
บนปุ่มควบคุม

)

ปรับความสว่างของภาพโดยการหมุนปุ่มหมุน
ปรับค่า
+ (สว่างขึ้น) / – (มืดลง)

• ระยะห่างถึงวัตถุ (เมื่อตั้ง [ISO] เป็น [อัตโนมัติ])
ด้าน W: ประมาณ 0.3 ถึง 9.0 ม.
ด้าน T: ประมาณ 0.9 ถึง 6.8 ม.
• ไฟแฟลชจะสว่างขึ้นสองครั้ง โดยครั้งแรกใช้
สำหรับปรับปริมาณแสง

ถ่ายภาพระยะใกล้ (มาโคร)
ก่อนขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม B ( )
บนปุ่มควบคุม
หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม B อีกครั้ง
• ขอแนะนำให้ตั้งตำแหน่งซูมไปที่ด้าน W
• ช่วงการโฟกัสจะแคบลงและอาจไม่เพียงพอ
ให้วัตถุทั้งหมดปรากฏในช่วงโฟกัสได้
• ความเร็วการโฟกัสโดยอัตโนมัติลดลง

ระยะถ่ายภาพสั้นที่สุดจากพื้นผิวของเลนส์
ไปทาง –

ไปทาง +

• ค่าการชดเชยสามารถปรับได้ขั้นละ 1/3EV
(+2.0EV ถึง –2.0EV)
• 0EV แสดงค่าที่เหมาะสมที่สุดที่กำหนดโดยกล้อง
• ค่าการปรับแสงเปลี่ยนกลับไปเป็น 0EV เมื่อมีการ
ปรับตำแหน่งของปุ่มหมุนตั้งค่าหรือเมื่อปิดสวิตช์
เครื่อง (เมื่อตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดไปที่
เท่านั้น)
• รายละเอียดการปรับแสง t “คำแนะนำสำหรับ
ผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 10)
• รายละเอียดการใช้ปุ่มหมุนปรับค่า t “คำแนะนำ
สำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 28)

เลือกโหมดไฟแฟลชสำหรับภาพนิ่ง
ก่อนขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม v ( ) บนปุ่ม
ควบคุมซ้ำๆ จนกระทั่งโหมดที่ต้องการถูก
เลือก
ไม่มีตัวแสดง

แถบแสดง
การเล่น

/

แฟลชอัตโนมัติ
ใช้ไฟแฟลชเมื่อแสงไม่เพียงพอหรือ
เมื่อถ่ายย้อนแสง (การตั้งค่าเริ่มต้น)
บังคับใช้ไฟแฟลช
เข้าจังหวะแบบช้า (บังคับใช้ไฟแฟลช)
ใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำในที่มืดเพื่อ
ให้สามารถถ่ายภาพฉากหลังที่อยู่
นอกระยะไฟแฟลชได้
ยกเลิกบังคับใช้ไฟแฟลช

• ไฟแฟลชจะถูกยกขึ้นและฉายไฟโดยอัตโนมัติ
ให้ปิดไฟแฟลชลงด้วยมือหลังจากใช้งาน

เมื่อเลื่อนไปทางด้าน W: ประมาณ 2 ซม.
เมื่อเลื่อนไปทางด้าน T: ประมาณ 90 ซม.

ใช้การตั้งเวลาบันทึกภาพ
ก่อนขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม V ( )
บนปุ่มควบคุมซ้ำๆ จนกระทั่งโหมดที่ต้องการ
ปรากฏขึ้น
ไม่มีตัวแสดง

ไม่ใช้การตั้งเวลาบันทึกภาพ
ใช้การตั้งเวลาอัตโนมัติโดยตั้งให้
ดีเลย์ 10 วินาที
ใช้การตั้งเวลาอัตโนมัติโดยตั้งให้
ดีเลย์ 2 วินาที

กดปุ่มชัตเตอร์, ไฟแสดงการตั้งเวลากระพริบ
และมีเสียงบีพจนกระทั่งชัตเตอร์ทำงาน
หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม V อีกครั้ง
จนกระทั่งตัวแสดงหายไป
ไฟแสดงการตั้ง
เวลาบันทึกภาพ

• หากท่านใช้การตั้งเวลาอัตโนมัติโดยตั้งให้ดีเลย์
2 วินาที อาจสามารถป้องกันภาพเบลอได้

• กดปุ่ม
(เล่นภาพ) อีกครั้ง
• กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่ง
• เปลี่ยนตำแหน่งของปุ่มหมุนเลือก
โหมด

• ภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาด [160] จะปรากฏในขนาดที่เล็กลง

การลบภาพ
1 แสดงภาพที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม
2 เลือก [ลบ] ด้วย v จากนั้นกดปุ่ม z

การยกเลิกการเลือกซีนภาพ
ตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดไปที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่โหมดเลือกซีนภาพ

การยกเลิกการลบภาพ
ลบ
ออก

กรณีที่ถ่ายภาพนิ่งของวัตถุที่ยากต่อการโฟกัส

โหมดเลือกซีนภาพ

การดูภาพขยายใหญ่ (ซูมขณะเล่นภาพ)

• ระยะห่างจากวัตถุที่สั้นที่สุดคือ 50 ซม. (W)/90 ซม. (T) ให้ใช้โหมด (มาโคร) (ด้านซ้าย) เมื่อบันทึกภาพ
วัตถุที่ระยะห่างน้อยกว่าระยะห่างจากวัตถุที่สั้นที่สุด
• เมื่อกล้องไม่สามารถไฟกัสที่วัตถุเองได้โดยอัตโนมัติ ตัวแสดงการล็อค AE/AF จะเปลี่ยนเป็นกระพริบ
อย่างช้าๆ และไม่มีเสียงบีพ (ยกเว้นกรณีที่ใช้การโฟกัสอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/
การแก้ไขปัญหา” (หน้า 53)) ให้จัดรูปใหม่แล้วลองทำการโฟกัสอีกครั้ง

โหมดต่างๆ เหล่านี้ได้รับการกำหนดล่วงหน้าเพื่อให้เหมาะกับสภาวะของซีนต่างๆ

กดปุ่ม

ขณะกำลังแสดงภาพนิ่ง

กดปุ่ม

เพื่อยกเลิกการซูม

วัตถุที่โฟกัสได้ยาก ได้แก่ วัตถุที่:
– อยู่ห่างจากกล้องและมืด
– ค่าคอนทราสต์ระหว่างวัตถุและฉากหลังต่ำ
– มองผ่านกระจก

–
–
–
–

ลดอาการภาพเบลอ
เมื่อถ่ายภาพที่มี
แสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลช

ชัตเตอร์ความเร็วสูง
ถ่ายภาพวัตถุกำลัง
เคลื่อนไหว

ถ่ายภาพวิวโดยปรับ
โฟกัสไว้ที่ระยะไกล

กล้องของท่านประกอบด้วยฟังก์ชั่นป้องกันภาพเบลอ

• เมื่อตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดเป็น
ท่านไม่สามารถยกเลิกฟังก์ชั่นป้องกันภาพเบลอ
• ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดป้องกันภาพเบลอได้ t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 57)

การระบุรายการบนจอภาพ
t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 18)
การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ
ท่านสามารถเลือกถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพหรือจอภาพ LCD ได้ด้วยปุ่ม FINDER/LCD
กรณีที่ใช้ช่องมองภาพ ภาพจะไม่ปรากฏบนจอภาพ LCD ให้ปรับปุ่มหมุนปรับช่องมองภาพ
จนกระทั่งมองเห็นภาพในช่องมองภาพได้ชัดเจนแล้วจึงทำการถ่ายภาพ

กลางคืน*
ถ่ายภาพที่มีแสงน้อย
โดยไม่ใช้แฟลช

เลือก [ออก] จากนั้นกดปุ่ม z

ปรับสัดส่วน: v/V/b/B
ยกเลิกการซูมขณะเล่นภาพ: z
การบันทึกภาพที่ขยายใหญ่: [ตัดขอบ] t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 51)

วิว

บุคคล

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นป้องกันภาพเบลอ ให้ตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่
(STEADY SHOT) (ด้านบน) เพื่อให้ตัวแสดง
ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเปิดใช้
แล้วจึงกดปุ่ม
ฟังก์ชั่นป้องกันภาพเบลอ ให้กดปุ่ม
(STEADY SHOT) อีกครั้ง

ปุ่มหมุนปรับช่องมองภาพ

โหมดความไวแสงสูง

เคลื่อนที่เร็ว
มีแสงสะท้อนหรือมีผิวเป็นมันวาว
มีการกระพริบ
มีแสงส่องจากด้านหลัง

ฟังก์ชั่นป้องกันภาพเบลอ

(ลบ)

การแสดงหน้าจอดัชนีภาพ
กดปุ่ม

(ดัชนี) และเลือกภาพด้วยปุ่ม v/V/b/B

เมื่อต้องการกลับสู่โหมดแสดงภาพเดี่ยว กดปุ่ม z เมื่อต้องการแสดงหน้าถัดไป (ก่อนหน้านี้)
ให้กดปุ่ม b/B

ถ่ายภาพบุคคลโดย
โฟกัสแคบเฉพาะบนวัตถุ

บุคคลกลางคืน*

การลบภาพในโหมดดัชนีภาพ

หาดทราย

1 ขณะกำลังแสดงหน้าจอดัชนีภาพ กดปุ่ม
(ลบ) และเลือก [เลือก] ด้วยปุ่ม v/V
บนปุ่มควบคุม จากนั้นกดปุ่ม z
(ลบภาพ)
2 เลือกภาพที่ต้องการลบด้วยปุ่ม v/V/b/B จากนั้นกดปุ่ม z เพื่อแสดงตัวแสดง
บนภาพที่เลือก

ถ่ายภาพบุคคลที่มี
แสงน้อยโดยใช้แฟลช

ถ่ายภาพริมน้ำโดย
เน้นสีฟ้าของผิวน้ำ

เฟรมเลือกภาพสีเขียว

ยกเลิกการเลือกภาพ
* ความเร็วชัตเตอร์ช้าลง จึงขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง

เลือกภาพที่ท่านได้เลือกลบไปแล้ว จากนั้นกดปุ่ม z เพื่อลบตัวแสดง
ออกจากภาพ

การใช้ฟังก์ชั่นที่กำหนดโดยปุ่มควบคุมกับการเลือกซีนภาพ
ปุ่ม FINDER/LCD

ก่อนถ่ายภาพในขั้นตอนที่ 2 ให้เลือกการตั้งค่าด้วยปุ่มควบคุม ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจไม่สามารถ
ใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับโหมดของซีนภาพที่เลือก เมื่อท่านกดปุ่มเพื่อเลือกฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้ร่วม
กับการเลือกซีนภาพ จะมีเสียงบีพดังขึ้น t “คำแนะนำสำหรับผู้ใช้/การแก้ไขปัญหา” (หน้า 30)

3 กดปุ่ม
(ลบ)
4 เลือก [ตกลง] ด้วยปุม
่ B จากนั้นกดปุ่ม z
• หากต้องการลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ ให้เลือก [ทุกภาพในโฟลเดอร์น]ี้ ด้วยปุ่ม v/V ในขั้นตอนที่ 1
แทนการเลือก [เลือก] จากนั้นกดปุ่ม z

