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ฟงกชั่น 3D
สามารถแสดงภาพ 3D ที่ถายในโหมด [ถายภาพพาโนรามา 3D] ของกลองนี้บนจอโทรทัศนที่ดู 3D
เทานั้น ภาพที่บันทึกไวจะแสดงเปนภาพนิ่งปกติบนจอ LCD ของกลองนี้ และบนจอโทรทัศนที่ดู
3D ไมได

การถายภาพ
เมื่อตองการถายภาพ 3D ใหถายภาพดังรูป

การดูภาพ
เชื่อมตอกลองกับโทรทัศนที่ดู 3D ไดโดยใชสาย
HDMI (จําหนายแยกตางหาก) (หนา 9)

1 เขากับชองเสียบ

HDMI

สาย HDMI

2 เขากับขั้วตอ

HDMI

z

ชื่อไฟลของภาพ 3D

ภาพ 3D ประกอบดวยทั้งไฟล JPEG และไฟล MPO
หากคุณนําเขาภาพที่ถายในโหมด [ถายภาพพาโนรามา 3D] ไวในคอมพิวเตอร ขอมูลภาพ
สองชนิดตอไปนี้จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอรเดียวกันบนคอมพิวเตอร
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
หากคุณลบไฟล JPEG หรือไฟล MPO ที่มีภาพ 3D ภาพ 3D ดังกลาวอาจไมแสดงขึ้น
หมายเหตุ
• คุณอาจรูสึกมีอาการผิดปกติ เชน ปวดตา คลืน่ เหียนวิงเวียน หรือรูสึกเหนื่อยในขณะที่กําลังดูภาพ 3D
ซึ่งบันทึกดวยกลองบนจอที่ใชงานไดกับ 3D เมื่อคุณดูภาพ 3D ขอแนะนําใหคุณพักสายตาเปนประจํา
โดยความจําเปนที่จะตองพักหรือความถี่ของการพักขึ้นอยูกับแตละตัวบุคคล ดังนั้นโปรดตั้งมาตรฐาน
ของตัวคุณเอง ถาคุณมีอาการไมสบาย ใหหยุดดูภาพ 3D และถาจําเปนใหปรึกษาแพทย และโปรดดู
คําแนะนําการใชงานอุปกรณที่เชื่อมตอ หรือซอฟตแวรที่ใชกับกลอง สายตาของเด็กมักไดรับความ
กระทบกระเทือนงาย (โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่อายุต่ํากวาหกป) ดังนั้น กอนอนุญาตใหเด็กๆ ดูภาพ 3D
โปรดปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เชน กุมารแพทยหรือจักษุแพทย ตองแนใจวาบุตรหลานของคุณปฏิบัติตาม
ขอควรระวังขางตน

2TH

ฟงกชั่น 3D ที่มี
ฟงกชั่นใหมมีอยูในเมนูตามโปรแกรมอัพเดตเฟรม แวรนี้

เมนู

รายการใหมที่มี

ฟงกชั่น

โหมดถายภาพ

ถายภาพพาโนรามา 3D

ตั้งคาการถายภาพ 3D

กลอง

ทิศทางพาโนรามา 3D

ตั้งคาทิศทางการถายภาพ 3D

ขนาดภาพ

พาโนรามา 3D: ขนาดภาพ

เลือกขนาดของภาพ 3D

เลน

สไลดโชว t ประเภทภาพ

แสดงภาพ 3D โดยอัตโนมัติบน
จอโทรทัศนที่ดู 3D ไดที่เชื่อมตอกับ
กลองเทานั้น

เลน

ดูภาพ 3D

แสดงภาพ 3D บนจอโทรทัศนที่ดู 3D
ไดที่เชื่อมตอกับกลอง

3TH

ถายภาพพาโนรามา 3D
ชวยใหคณ
ุ สามารถสรางภาพ 3D จากการนําภาพมาประกอบกันได
1
2

[เมนู] t [โหมดถายภาพ] t [ถายภาพพาโนรามา 3D]
หันกลองไปที่ขอบของวัตถุ แลวกดปุมชัตเตอร
ลงจนสุด
สวนนี้จะไมถูกบันทึกภาพ

3

เลือ่ นกลองไปจนสุด โดยทําตามคําแนะนําบน
จอ LCD
แถบนํา

หมายเหตุ
• ถาคุณไมสามารถหันกลองไปจนตลอดแนววัตถุในเวลาที่กําหนด จะปรากฏพื้นที่สีเทาในภาพที่ประกอบ
กันขึ้นมา ขอแนะนําใหคุณหันกลอง 180 องศาภายในเวลาประมาณ 6 วินาทีขณะใชเลนส E18 - 55 mm.
ที่มุมกวางสุด (18 mm.) เพื่อใหไดภาพที่ดีกวา คุณควรหันกลองใหชาลงโดยใชเลนสดานระยะไกล
• หากคุณถายภาพ 3D โดยใชเลนสซูมดาน T อาจปรากฏพื้นทีส่ ีเทาบอยขึ้น หรือการถายภาพอาจหยุดชะงัก
ขอแนะนําใหใชเลนสซูมดาน W
• กลองจะบันทึกภาพตอเนื่องระหวางการบันทึกแบบ [ถายภาพพาโนรามา 3D] และชัตเตอรจะคลิกตอไป
จนกวาจะสิ้นสุดการถายภาพ
• เนื่องจากภาพหลายภาพถูกนํามาตอกัน ดังนั้นสวนที่ตอกันอาจจะถูกบันทึกไมราบรื่น
• ในสภาพแสงนอย ภาพ 3D อาจเกิดการเบลอได
• ในสภาพแสงที่กะพริบ เชน แสงฟลูออเรสเซนซ
ความสวางหรือสีของภาพที่นํามารวมกันจะไมเทากันเสมอไป
• หากมุมภาพรวมของการถายพาโนรามา 3D และมุมภาพที่คณ
ุ ตั้งโฟกัสและระดับแสงไวคงที่ (ดวยล็อก
AE/AF) ดวยการกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งมีความสวาง สี และโฟกัสแตกตางกันมาก การถายภาพ
อาจจะไมสําเร็จ หากเปนเชนนี้ ใหเปลี่ยนมุมการล็อกและทําการถายภาพใหม
• [ถายภาพพาโนรามา 3D] ไมเหมาะสําหรับการถายภาพตอไปนี้:
– วัตถุกําลังเคลือ่ นไหว
– วัตถุอยูใกลกลองมากเกินไป
– วัตถุที่ประกอบดวยรูปแบบที่ซ้ํา เชน กระเบื้อง และวัตถุที่มีคอนทราสตต่ํา เชน ทองฟา หาดทราย
หรือสนามหญา
– วัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน คลื่นหรือน้ําตก
– วัตถุที่ไดรับแสงอาทิตยหรือแสงไฟ ฯลฯ ที่สวางกวาบริเวณโดยรอบมาก
4TH

ตอ r

• การบันทึก [ถายภาพพาโนรามา 3D] อาจไมตอเนื่องในสถานการณตอไปนี้:
– คุณหันกลองเร็วหรือชาเกินไป
– กลองสั่นมากเกินไป
• ภาพ 3D ประกอบดวยทั้งไฟล JPEG และไฟล MPO หากคุณลบไฟล JPEG หรือไฟล MPO ที่มีภาพ 3D
ภาพ 3D ดังกลาวอาจไมแสดงขึ้น
• คุณสามารถหันกลองในทิศทางแนวนอนไดขณะถายภาพ ถายภาพพาโนรามา 3D เทานั้น
z

เคล็ดลับในการถายภาพ 3D
หันกลองเปนเสนโคงดวยความเร็วคงที่ใน
ทิศทางที่กําหนดไวบนจอ LCD และคํานึงถึง
จุดสําคัญตอไปนี้ คุณควรหันกลองดวยความเร็ว
ประมาณครึง่ หนึ่งของความเร็วในการถายภาพ
พาโนรามาปกติ

•
•
•
•

ถายภาพวัตถุที่อยูนิ่ง
รักษาระยะหางที่เพียงพอระหวางวัตถุและฉากหลัง
ถายภาพ 3D ในบริเวณที่มีแสงสวางจา เชน กลางแจง
กําหนดฉากและกดปุมชัตเตอรลงครึง่ หนึ่ง เพื่อใหคุณ
สามารถล็อกโฟกัส ระดับแสง และสมดุลยแสงสีขาวได
จากนั้น กดปุมชัตเตอรลงจนสุดแลวจึงหันกลอง
• เมื่อใชเลนสซูม ขอแนะนําใหใชดาน W

5TH

ทิศทางพาโนรามา 3D
กําหนดทิศทางในการหันกลองเมื่อถายภาพ ถายภาพพาโนรามา 3D
1

[เมนู] t [กลอง] t [ทิศทางพาโนรามา 3D] t โหมดที่ตองการ
(ขวา)

หันกลองจากซายไปขวา

(ซาย)

หันกลองจากขวาไปซาย

6TH

ขนาดภาพ
ตั้งคาขนาดภาพเพื่อถายภาพ ถายภาพพาโนรามา 3D
1

[เมนู] t [ขนาดภาพ] t [พาโนรามา 3D: ขนาดภาพ] t โหมดที่ตองการ
(16:9)

แนวนอน: 1920 x 1080

(ปกติ)

แนวนอน: 4912 x 1080

(กวาง) แนวนอน: 7152 x 1080
z

เคล็ดลับในการเลือกขนาดภาพ

ภาพ 3D จะปรากฏขึน้ แตกตางกันขึ้นอยูกับโหมดที่เลือก

16:9
ปกติ
กวาง
เมื่อเลือก [ปกติ] หรือ [กวาง] ภาพจะถูกเลื่อนเมื่อคุณกดตรงกลางปุมควบคุม

7TH

ประเภทภาพ
แสดงภาพ 3D ในรุปของสไลดโชวบนจอโทรทัศนที่ดู 3D ไดที่เชื่อมตอกับกลองเทานั้น
1

[เมนู] t [เลน] t [สไลดโชว] t [ประเภทภาพ] t โหมดที่ตองการ
ทั้งหมด

แสดงภาพนิ่งทั้งหมดบนการดหนวยความจําเปนภาพนิ่งปกติ

แสดงเฉพาะ 3D

แสดงภาพ 3D เทานั้น

8TH

ดูภาพ 3D
หากตองการดูภาพพาโนรามา 3D ที่บันทึกไวในกลองบนจอโทรทัศนที่ดู 3D ได ใหตั้งคาตอไปนี้
เชื่อมตอกลองกับโทรทัศนที่ดู 3D ไดโดยใชสาย HDMI (จําหนายแยกตางหาก)
1

2

เชื่อมตอกลองกับโทรทัศนที่ดู 3D ไดโดยใชสาย
HDMI (จําหนายแยกตางหาก)
[เมนู] t [เลน] t [ดูภาพ 3D] t [ตกลง]
ภาพพาโนรามา 3D ที่ถายดวยกลองจะปรากฏขึ้น
บนจอโทรทัศน
เมื่อเลือก [ปกติ] หรือ [กวาง] คุณสามารถเลื่อน
ดูภาพพาโนรามา 3D ได โดยกดตรงกลางปุมควบคุม

1 เขากับชองเสียบ

HDMI

สาย HDMI

2 เขากับขั้วตอ

HDMI

หมายเหตุ
• เมื่อคุณเลือกโหมด [ดูภาพ 3D] จะมีภาพ 3D แสดงขึ้นเทานั้น
• อยาเชื่อมตอกลองและอุปกรณที่จะตอพวงโดยใชขั้วตอสัญญาณออก เมื่อเชื่อมตอกลองเขากับโทรทัศน
โดยใชขั้วตอสัญญาณออกแลว จะไมมีภาพวิดีโอและเสียงปรากฏ การเชื่อมตอดังกลาวยังอาจทําใหกลอง
และ/หรืออุปกรณที่ตอพวงเกิดปญหาอีกดวย
• ฟงกชั่นนี้อาจทํางานไดไมถูกตองบนโทรทัศนบางเครื่อง เชน คุณอาจไมสามารถดูวิดีโอบนจอโทรทัศน
หรือสัญญาณออกในโหมด 3D หรือไมไดยินเสียงจากโทรทัศน
• ใชสาย HDMI ที่มีโลโก HDMI
• เสียบปลายสายดานหนึ่งไวในชองเสียบ HDMI ขนาดเล็ก (สําหรับกลอง) และปลายสายอีกดานหนึ่งไวใน
ชองเสียบที่เหมาะสําหรับการเชื่อมตอกับโทรทัศน
• สัญญาณออกจากโทรทัศนไปยังแวนตา 3D อาจจะสงผลใหรีโมทคอนโทรลไรสาย RMT-DSLR1
(จําหนายแยกตางหาก) ทํางานไดไมถกู ตอง เมื่อใชรีโมทคอนโทรลไรสาย ใหวางกลองหางจากโทรทัศน
เทาที่จะเปนไปได โดยหันเซ็นเซอรระยะไกลของกลองออกหางจากโทรทัศน (NEX-5/5C เทานั้น)
z

หากตองการดูภาพนิ่งปกติบนโทรทัศน

หากคุณเลือก [ดูภาพ 3D] เฉพาะภาพ 3D เทานั้นที่จะปรากฏขึ้นบนจอโทรทัศน
หากตองการดูภาพนิ่งปกติ ใหกดที่ดานลางของปุมควบคุมเพื่อเสร็จสิ้นการ [ดูภาพ 3D]
หากตองการกลับไปยัง 3D ใหกดที่ดานลางของปุมควบคุมอีกครั้ง
หากตองการแสดงดัชนีภาพ ใหเลือก [เมนู] t [เลน] t [ดัชนีภาพ]

9TH

