


ขอบคุณที่ เลือกใชผลิตภัณฑของแคนนอน
EOS 7D เปนกลองดิจิตอลแบบ DSLR ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม ใชเซนเซอร CMOS ความละเอียด
18.0 ลานพิกเซล ประมวลผลดวยโพรเซสเซอร ‘DiGiC 4’ 2 ตัว มีชองเล็งภาพที่มองเห็นภาพ
เต็ม 100% มีจุดโฟกัส 19 จุด(แบบ cross type ทุกจุด)  จับภาพใหคมชัดไดอยางแมนยำและ
รวดเร็ว ถายภาพตอเนื่องไดเร็วถึง 8 เฟรมตอวินาที มีระบบ Live View และสามารถถาย
ภาพยนตรคุณภาพสูงระดับ Full HD(Full High-Definition) กลองรุนนี้ยังเพียบพรอมดวย
คุณสมบัติที่มีประโยชนตอการถายภาพอีกมากมาย พรอมดวยระบบอุปกรณเสริมพิเศษจาก
ระบบ EOS ที่ตอบสนองตอการใชงานถายภาพไดอยางหลากหลายรูปแบบ

ทดลองใชเพื่อสรางความคุนเคย
จุดเดนประการหนึ่งของกลองดิจิตอลก็คือการเห็นภาพที่ถายแลวไดในทันที ดังนั้นเมื่อคุณ
กำลังทำความเขาใจกับกลองดวยการอานคูมือฉบับนี้ คุณสามารถทดลองปรับตั้งควบคุม
และทดลองถายภาพตามที่คูมือนี้แนะนำเพื่อดูผลไดในทันที ซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจการใช
กลองไดเร็วขึ้นอีกมาก
อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันความผิดพลาดในการนำกลองไปถายภาพจริงและอุบัติเหตุอื่นๆ
ควรอาน “คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย” (น.186, 187) และ “ขอควรระมัดระวังในการใช
” (น.264, 262) และ “คำเตือนในการใชกลอง” (น.12, 13) กอนนำกลองไปใช

ทดสอบใชกลองกอนนำไปใชงานจริง และขอบเขตของความรับผิด
ชอบ
หลังจากถายภาพ ดูภาพ และตรวจสอบแลววาภาพไดถูกบันทึกลงในการดแลว หากหลังจาก
นั้น กลองหรือการดบันทึกขอมูลเกิดความบกพรอง และไมสามารถบันทึกภาพลงในการดได
หรือไมสามารถถายโอนภาพจากการดไปสูคอมพิวเตอรได แคนนอนไมอาจรับผิดชอบตอ
ความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับภาพและความไมสะดวกที่เกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในบางประเทศอาจมีขอหามเกี่ยวกับการถายภาพคน ตลอดจนสิ่ง
ตางๆ ที่เปนสิทธิสวนบุคคลหรือลิขสิทธิ์ทางปญญา เชน การถายภาพผลงานสิ่งประดิษฐ การ
จัดตบแตงสถานที่ ภาพ ฯลฯ ซึ่งขอหามนี้อาจรวมไปถึงการถายภาพเพียงเพื่อความสุขสวน
ตัวเทานั้น

CF Card
ในคูมือเลมนี้ “การด” จะหมายถึง CF card ซึ่ง CF card สำหรับบันทึกขอมูลภาพจะไมรวม
อยูในกลอง โปรดซื้อตางหาก



รวจสอบอุปกรณ
กอนนำกลองออกมาใช ควรตรวจสอบภายในกลองวา มีอุปกรณครบถวนตามรายการตอไป
นี้หรือไม และหากมีการสูญหาย ใหติดตอกับตัวแทนจำหนายที่ทานซื้อกลองมา

ภายในกลองบรรจุ จะมีเครื่องประจุไฟรุน LC-E6 หรือ LC-E6E
 (สำหรับรุน LC-E6E จะมีสายไฟให)
หากซื้อกลองชุด KIT (พรอมเลนส) เลนสจะบรรจุรวมอยูในกลองบรรจุ
คูมือของเลนสที่ซื้อ จะบรรจุรวมอยูในกลองบรรจุ
โปรดตรวจสอบใหดีวาอุปกรณเหลานี้มีอยูครบถวน

*

ตัวกลอง
(มียางครอบชองเล็งภาพ
และฝาปดตัวกลอง)

Battery Pack
LP-E6

(พรอมฝาครอบ
สำหรับปองกัน)

Battery Chatger
LC-E6/LC-E6E*

สายคลองคอ
EW-EOS7D

สาย Stereo AV
AVC-DC400ST

สายเชื่อมตอ
IFC-200U

EOS DIGITAL
Solution Disk
(ซอฟทแวร)

CD-ROM
คูมือการใชซอฟทแวร

(1) คมูอืการใชกลอง(เอกสารฉบบันี)้
(2) คมูอืฉบบัพกพา
คำแนะนำสำหรับการเริ่มตนใชกลองอยางรวดเร็ว
(3) คำแนะนำในการใช CD-ROM
คำแนะนำสำหรับใชซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับ
กลอง(EOS DIGITAL Solution Disk)  และคมูอืแนะนำ
การใชซอฟทแวร



การปรับตั้งควบคุมที่อธิบายในคูมือ ตั้งอยูบนสมมติฐานวา สวิตซของวงแหวน
นี้ ไดปรับไวที่ตำแหนง  <     > แลว

แสดงฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ไดดวยการกดปมุ <MENU>
ซึง่ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นคาได
เมื่อเครื่องหมายนี้ปรากฎอยูที่มุมขวาบนของหนา หมายความวา
จะปรบัตัง้ฟงกชัน่นัน้ไดเมือ่ถายภาพดวยโปรแกรม P, Tv, Av, M และ B
* เปนฟงกชั่นที่ปรับควบคุมหรือเลือกใชไมไดเมื่อถายภาพดวยระบบอัตโนมัติ
สมบรูณแบบ (         )
มีขอมูลเพิ่มเติมแสดงอยูในหนาที่อางอิงถึง
คำแนะนำและเคล็ดลับเพื่อใหถายภาพไดดีขึ้น
คำแนะนำในการแกไขปญหา
คำเตือน เพื่อชวยปองกันปญหาในการถายภาพ
ขอมูลเพิ่มเติม

ญลกัษณและเครือ่งหมายทีใ่ชในคมูอื

หมายถึง วงแหวนควบคุมหลัก
หมายถึง วงแหวนควบคุมรอง
หมายถึง ปุมเลือกแบบทิศทาง
หมายถึง ปุมยืนยันการปรับตั้ง
หมายถึง ระยะเวลาในการตอบสนองของฟงกชั่น
ภายหลังจากที่ยกนิ้วออกจากปุมปรับฟงกชั่นนั้นๆ
เปนเวลา 4, 6, 10 และ 16 วินาทีหลังยกนิ้วออกจากปุม

สัญลักษณในคูมือฉบับนี้

ในคูมือฉบับนี้ สัญลักษณและเครื่องหมายที่เปนตัวแทนของปุม วงแหวนควบคุม และการ
ปรับตั้งตางๆ จะมีความเกี่ยวของกับสัญลักษณและเครื่องหมายที่อยูบนตัวกลองและที่
ปรากฎในจอ LCD

น

เพื่อใชภาพเปนเพียงตัวอยางในการอธิบาย  รูปภาพของกลองทุกๆ  ภาพที่
แสดงอยูในคูมือจะติดเลนส EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

สมมติฐาน
การอธบิายวธิปีรบัตัง้ควบคมุการทำงาน ตัง้อยบูนสมมตฐิานวา กลองไดเปดสวติซไว
ที่ตำแหนง <ON> แลว (น.27)

การปรับตั้งทุกๆ ระบบในเมนูและ Custom Functions ไดถูกตั้งไวที่คามาตรฐาน
(ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากคาที่ตั้งไวเมื่อเปดกลองครั้งแรก)



ทในคูมือ
สำหรับผูใชที่เปนนักถายภาพในระดับเริ่มตน บทที่ 1 และ 2 จะอธิบายวิธีปรับตั้ง
ควบคุมกลองตั้งแตขั้นพื้นฐาน และวิธีใชกลองอยางถูกวิธี

การถายภาพยนตร

บทนำ
          พื้นฐานความเขาใจในการใชกลอง

ทำความรูจักกับกลอง

พื้นฐานการใชกลอง
          ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติทั้งหมด

ปรับตั้งลักษณะของภาพ

เลือกระบบออโตโฟกัสและระบบขับเคลื่อน

การควบคุมกลองในขั้นกาวหนา
          คุณสมบัติในการถายภาพระดับกาวหนา
การถายภาพโดยใช ระบบ Live View
          ถายภาพดวยการเล็งภาพจากจอ LCD

การทำความสะอาดเซนเซอร

การแสดงภาพที่ถายแลว

อางอิง

ปรับกลองใหทำงานในลักษณะที่ตองการ

การพิมพภาพ
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Custom Controls
My Menu
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ระยะเวลาการแสดงภาพ
แสดงครั้งละภาพ
ขอมูลการถายภาพ
การแสดงขอมูล

ปองกันภาพถูกลบ
ลบภาพ



  กลองเปนอุปกรณที่ประกอบดวยชิ้นสวนที่ซับซอนและละเอียดออน การทำตกหรือเกิดการ
กระทบกระแทกอยางรุนแรงจะทำใหเกิดความเสียหายตอชิ้นสวนเหลานี้
   กลองรุนนี้ไมไดออกแบบใหกันน้ำและไมสามารถใชงานใตน้ำได หากทานทำกลองตกน้ำโดย
อุบัติเหตุ ใหรีบเช็ดกลองดวยผาแหง และรีบสงกลองไปที่ศูนยบริการของแคนนอนที่ใกลที่สุด
และหากกลองตกลงไปในน้ำทะเล ใหเช็ดกลองดวยผาชุบน้ำบิดหมาดๆ
   ไมควรวางกลองทิ้งไวใกลๆ กับแหลงที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสูง เชน แมเหล็กและ
มอเตอร ตลอดจนบริเวณใกลกับแหลงคลื่นวิทยุความถี่สูง เชน เสาสงวิทยุขนาดใหญ บริเวณที่
มีพลังงานจากสนามแมเหล็กไฟฟาจะทำใหกลองทำงานผิดปกติหรืออาจทำลายขอมูลของไฟล
ภาพได
  ไมควรทิ้งกลองไวในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก เชน ภายในรถที่จอดตากแดดไว ซึ่งทำใหกลอง
ทำงานผิดปกติหรือมีชิ้นสวนที่เสียหาย
  กลองมีแผงวงจรอีเลคทรอนิคสที่มีความละเอียดออนมาก ไมควรถอดชิ้นสวนประกอบใดๆ
ดวยตัวทานเอง
   เมื่อมีฝุนเกาะอยูบริเวณเลนส ชองเล็งภาพ กระจกสะทอนภาพ โฟกัสสกรีน ทานสามารถใช
ลูกยางเปาลมเพื่อเปาฝุนใหหลุดออกไป ไมควรใชน้ำยาที่เจือปนสารเคมีเปนตัวทำละลายหรือ
สารที่ทานไมแนใจในการเช็ดตัวกลองและเลนส สำหรับสิ่งสกปรกที่เปาไมออก ใหนำไปทำความ
สะอาดที่ศูนยบริการของแคนนอน
    หามใชนิ้วมือสัมผัสบริเวณจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคส เพื่อปองกันจุดสัมผัสเกิดการสึกกรอน ซึ่ง
อาจทำใหกลองทำงานผิดปกติ
   เมื่อนำกลองออกจากที่ๆ มีอากาศเย็นไปสูที่ๆ มีอุณหภูมิอุนขึ้นโดยฉับพลัน จะเกิดการควบ
แนนของหยดน้ำหยดเล็กๆ ขึ้นทั้งภายนอกและชิ้นสวนภายในของตัวกลอง เพื่อปองกันการควบ
แนน ควรจะนำกลองใสในถุงพลาสติกที่มีระบบปดผนึกไดแนนกอนนำกลองออกไป และทิ้งไว
ในอุณหภูมิที่สูงกวาสักครูหนึ่งกอนจะนำกลองออกไปใชงาน
   และหากกลองมีความชื้นเกิดขึ้นจากการควบแนน ไมควรรีบใชกลองในทันที เพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ใหถอดเลนส การด และแบตเตอรีออกจากตัวกลอง และใหรอจนกวา
ไอน้ำและหยดน้ำจะระเหยไปหมด จึงใชงานไดตามปกติ
    หากไมไดใชกลองเปนเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรีออก และเก็บกลองไวในที่แหง เย็น และ
มีอากาศถายเท และเมื่อเก็บกลองไวในที่จัดเก็บแลว ใหนำกลองออกมากดชัตเตอรบางเปนระยะ
เพื่อตรวจสอบวากลองยังทำงานไดตามปกติ
   หลีกเลี่ยงการเก็บกลองไวในบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมี เชน ในหองมืดสำหรับลางอัดรูป
และในหองแล็บทางเคมี
   เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานานมาก กอนนำกลองไปใช ควรทดสอบฟงกชั่นการทำงานของ
ระบบตางๆ และเมื่อตองถายภาพงานที่มีความสำคัญมาก ควรนำกลองไปตรวจสอบที่ศูนย
บริการหรือตรวจสอบดวยตัวของทานเอง วาฟงกชั่นทุกๆ อยางทำงานเปนปกติ

อควรระวงัในการใชกลอง
การดูแลรักษากลอง



ควรระวงัในการใชกลอง

-  ถึงแมวาจอ LCD ของกลองจะผลิตดวยเทคโนโลยีที่มีความแมนยำสูง ทำใหมองเห็นภาพที่
ถายไดจริงถึง 99.99% แตก็อาจจะมีพิกเซลจำนวนหนึ่งในพิกเซล 0.01% ที่เหลือที่ไมสามารถ
แสดงผลที่ถูกตองได โดยมักจะปรากฎเปนจุดเล็กๆ ที่มีสีดำหรือสีแดง หรืออาจเปนสีอื่น ซึ่งไม
ใชความผิดปกติ และไมมีผลเสียตอภาพ
- ถาจอ LCD ไมไดทำการแสดงผลเปนเวลานาน เมื่อเปดกลองและแสดงผล อาจจะเห็นความ
บกพรองในการแสดงผลในลักษณะของความพรา มีรายละเอียดที่ขาดหายไปบางสวน ซึ่งจะเกิด
ขึ้นเพียงชั่วครูเทานั้น และจอภาพก็จะแสดงผลไดดีเชนเดิม ความผิดปกตินี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อ
จอภาพไมไดแสดงผลใดๆ ติดตอกันหลายๆ วัน
- ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก จอ LCD อาจจะแสดงผลชากวาปกติ หรือเปลี่ยนเปนสีดำ ซึ่ง
จะหายเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง

เมื่อถอดเลนสออกจากกลอง ควรใสฝาปดดานทายของเลนสทันที เพื่อ
ปองกันการขูดขีดที่ผิวเลนสและจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคส

แผง LCD และจอภาพ LCD

เพื่อรักษาการดและขอมูลที่เก็บอยูในการด  อานขอความตอไปนี้โดยละเอียด
    การดบันทึกขอมูลภาพเปนอุปกรณที่ละเอียดออนมาก ไมควรทำตกหลน ทำใหบิดงอ หรือเปยก
น้ำ หรือวางไวบนพื้นที่มีความสั่นสะเทือน ซึ่งอาจทำใหขอมูลภาพเสียหาย
- ไมควรเก็บหรือวางการดไวใกลกับบริเวณที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสูง เชน เครื่อง
รับโทรทัศน ลำโพง หรืออุปกรณที่มีแมเหล็กขนาดใหญ และเลี่ยงการเก็บหรือวางไวในบริเวณที่
มีไฟฟาสถิต เพราะอาจทำใหขอมูลในการดเสียหาย
-  ไมควรทิ้งการดตากแดด หรือวางไวใกลกับแหลงความรอน ซึ่งอาจทำใหชิ้นสวนของการดเสีย
หายและใชงานตอไปไมได
- เมื่อถอดการดออกจากกลอง ควรเก็บในที่บรรจุ
- ไมควรเก็บการดไวในที่ซึ่งมีฝุนมาก รอน และมีความชื้นสูง

การด

เลนส

ขอควรระวังหลังจากใชกลองตอเนื่องมาเปนเวลานาน
เมื่อทานไดถายภาพดวยระบบตอเนื่องหรือใชระบบ Live View มาเปนเวลานาน ตัวกลองจะมี
ความรอนสะสมเกิดขึ้น แมวาเรื่องนี้จะไมใชความผิดปกติ แตการจับถือตัวกลองที่รอนเปนเวลา
นานๆ อาจจะทำใหทานเกิดความระคายเคืองผิวหนัง

จุดสัมผัส



ปรับสวิตซบนกระบอกเลนสไปที่
ตำแหนง <AF> (น.31)

ริม่ใชกลองอยางรวดเรว็
ใสแบตเตอรี  (น.26)
เมื่อตองการเปลี่ยนแบตเตอรี
ดูที่หนา 24

ติดตั้งเลนส (น.31)
เมื่อติดตั้งเลนส EF-S ใหทาบเครื่องหมาย
บนเลนสใหตรงกับดัชนีสีขาวที่ตัวกลอง ถา
เปนเลนสอื่นๆ ใหทาบกับดัชนีที่เปนสีแดง

เปดฝาปดชองใสการด
และเสียบการด (น.29)
หันฉลากของการดเขาหาตัว
แลวเสียบลงในชองจนสุด

ปรับสวิตซไปที่ตำแหนง <ON>
(น.27)



ดูภาพที่ถายแลว (น.56)
ภาพที่ถายแลวจะแสดงอยูที่จอภาพเปน
เวลาประมาณ 2 วินาทีและดับไป ถาตอง
การดูภาพนั้นอีก ใหกดปุม            (น.162)

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่
       (Full Auto). (น.50)
กลองจะปรับตั้งการทำงานของทุกๆ ระบบที่
จำเปนใหโดยอัตโนมัติ

เล็งภาพและโฟกัส (น.35)
เล็งภาพผานชองมองภาพ และใหชองมอง
ภาพอยูในตำแหนงกึ่งกลางของวัตถุที่ตอง
การถายภาพ กดปุมชัตเตอรลงเพียงครึ่งหนึ่ง
และกลองจะทำการโฟกัสที่วัตถุ
ถามีความจำเปนแฟลชในตัวกลองจะเปด
การทำงานโดยอัตโนมัติ

ถายภาพ(น.35)
กดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพนั้นไว
อยางสมบูรณ

หากตองการดูภาพที่ถายแลวนานขึ้น ดู “การแสดงภาพที่ถายแลว” (น.162)
เมื่อตองการลบภาพ ดู  “การลบภาพ” (น.179)

ารใชกลองอยางรวดเรว็



วนตางๆ ของตวักลอง
สำหรับขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดูจากเลขหนาที่กำกับไว (น.**)

ปมุปรบัตัง้ความไวแสง/
ชดเชยแสงแฟลช (น.62/113)

วงแหวน
ควบคมุหลกั (น.36)

ปมุชตัเตอร (น.35)

ปมุปรบัตัง้ระบบ
ออโตโฟกสั/ขบัเคลือ่น (น.84/93)

ปมุเปดไฟ
สองจอ LCD (น.37)

ปมุ Multi-Function
(น.88, 114)

ไฟชวยลดตาแดง/
ไฟแสดงการตัง้

หนวงเวลาถายภาพ
(น.112/94)

เซนเซอรรบัสญัญาณ
จากรโีมท (น.110)
กรปิ
(บรรจแุบตเตอร)ี

ชองเสยีบไฟกระแสตรง
(น.234)

กระจกสะทอนภาพ (น.109, 187)
จดุสมัผสั (น.13) เมาทเลนส

สลกัลอ็คเลนส

ปมุตรวจสอบ
ชวงความชดั
(น.101)

ปมุปลดลอ็คเลนส
(น.32)

ฝาปดชองเสยีบ

         ปุมแฟลช
(น.111)

ไมโครโฟน
(น.157)

วงแหวนเลอืกระบบ(น.20)

ปมุเลอืกระบบวดัแสง/สมดลุสขีาว
(น.103/70)

ดชันสีำหรบัเลนส EF (น.31)

ดชันสีำหรบัเลนส EF-S (น.31)
จดุสมัผสัแฟลช

ฐานตดิตัง้แฟลช (น.129)

ชองรอยสายคลองคอ
(น.23)

จอ LCD (น.18)

แฟลชในตวั / ไฟชวยหาโฟกสั (น.111/91)

ฝาปดกลอง (น.31)

ชองเสยีบไมโครโฟนภายนอก (น.151)
ชองเสยีบสายพวงแฟลช (น.130)

ชองเสยีบ AV / Digital  (น.176, 190)

ชองเสยีบสายลัน่ชตัเตอร (น.108) (ชนดิ N3)
ชองตอพวงสญัญาณ HDMI mini OUT (น.177)



วนตางๆ ของตวักลอง

สวติซถายภาพดวย Live View /
ถายภาพยนตร (น.131/149)

ลกูบดิปรบัแกสายตา (น.34)
ยางครอบชองเลง็ภาพ (น.108)

เลนสของชองเลง็ภาพ
ลำโพง

ปมุ One-touch RAW+JPEG/
Direct Print (น.61/195)

สวติซปดเปด (น.27)

ปมุ START/STOP (น.132/150)

ปมุ Quick Control  (น.38)

ปมุ Menu  (น.40)

ปมุเลอืก Picture
Style  (น.64)

ปมุ Info.
(น.48, 134, 152,

162, 228)
ปมุเลนดภูาพ

(น.162)
ปมุลบภาพ

(น.179)
จดุตอเชือ่มกบัสวนขยาย

จอภาพ LCD  (น.40, 181)
ชองสกรยูดึขาตัง้กลอง

สวติซปดเปดวงแหวนควบคมุแบบเรว็ (น.37)
เซนเซอรตรวจจบัความสวาง (น.181)

ปมุ SET (น.40)

ชองใสการด (น.29)

ปมุกดเพือ่นำการดออก (น.30)

วงแหวนควบคมุ
แบบเรว็ (น.37)

ไฟแสดงสถานะของการด (น.30)

กระเดือ่งลอ็ค
ฝาปด (น.26)

ฝาปดชองใสแบตเตอรี
(น.26)

ฝาปดชอง
ใสการด
(น.29)

ชองรอย
สายคลองคอ
(น.23)

ปมุ Multicontroller
(น.36)

ปมุเลอืกจดุโฟกสั/
ปมุขยาย (น.87/167, 97)

ปมุเลอืกคาแสง/ ดชันภีาพ/
ลดขนาดภาพ (น.87/167, 97)

ปมุ AF start
(น.35,85,133,151)

เครือ่งหมายระนาบความชดั



วนตางๆ ของตวักลอง

จอ LCD

แฟลชในตวักำลงัประจไุฟ (buSY)
คณุภาพในการบนัทกึภาพ (น.60)

กำลงัทำงาน (buSY)
ความไวชตัเตอร

Large/Fine
Large/Normal
Medium/Fine
Medium/Normal
Small/Fine
Small/Normal
RAW
Medium RAW
Small RAW

สมดลุสขีาว  (น.70)

ตวัแสดงคาแสง

การบันทึกขอมูลลงในการด
พลังงานของแบตเตอรี (น.28)

ระดับการชดเชยแสง
(น.104)
ระดับการถ ายภาพครอม
(น.105)
ระดับการชดเชยแสงแฟลช
(น.113)

ชดเชยแสงแฟลช (น.113)
ถายภาพขาวดำ (น.65)

ความไวแสง (น.62)

จะมีการแสดงผลในขณะที่กำลังปรับตั้ง

เตอืนเมือ่การดเตม็ (FuLL CF)
เตือนความผิดพลาดจากการด (Err  CF)
เตอืนเมือ่ไมมกีารด (no CF)
รหสัความผดิพลาด (Err)
ทำความสะอาดเซนเซอร (CLn)

ชองรบัแสง
ปรบัแกสมดลุสขีาว (น.73)

จำนวนภาพทีถ่ายตอไปได
จำนวนภาพถายครอมสมดลุสขีาว
ทีย่งัคงเหลอื
นบัถอยหลงั หนวงเวลาถายภาพ
ระยะเวลาในการเปดรบัแสง ชตัเตอร B

ระบบถายภาพครอม
(น.105)

ระบบวดัแสงแบบเฉลีย่
ระบบวดัแสงแบบเฉพาะสวน
ระบบวดัแสงแบบเฉพาะจดุ
ระบบวดัแสงแบบเฉลีย่เนนกลางภาพ

ระบบวดัแสง (น.103)
เนนรายละเอยีดในสวนสวาง (น.209)

ความไวแสง (น.62)

ถายภาพแบบครัง้ละภาพ
ถายภาพตอเนือ่งความเรว็สงู

ถายภาพตอเนือ่งความเรว็ต่ำ

หนวงเวลา 10 วนิาท ี/
ถายภาพดวยรโีมท
หนวงเวลา 2 วนิาท ี/
ถายภาพดวยรโีมท

ระบบออโตโฟกสั (น.84)

ระบบขบัเคลือ่น (น.93)



วนตางๆ ของตวักลอง

การแสดงขอมูลในชองเล็งภาพ
พืน้ทีว่ดัแสงเฉพาะจดุ (น.103)

โฟกสัสกรนี
เสนกรดิ(ตาราง) (น.47)

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ/
กรอบของระบบ Zone AF (น.87)

จดุโฟกสั
จดุโฟกสัแบบเฉพาะจดุ (น.87)

ความไวแสง

ปรบัแกสมดลุ
สขีาว

สญัญาณยนืยนัภาพชดั

จำนวนภาพถายตอเนือ่งสงูสดุ

ถายภาพขาวดำ

ความไวแสง
เนนรายละเอยีดในสวนสวาง

แสดงระดบัแสง
    ระดับการชดเชยแสง
    ระดบัการชดเชยแสงแฟลช
    ระดบัการถายภาพครอม
    แสดงวาไฟชวยลดตาแดงกำลงัทำงาน

ชองรบัแสง

ความไวชตัเตอร
ลอ็คคาแสง(FEL)

กำลงัทำงาน (buSY)
แฟลชในตวักำลงัประจไุฟ

(buSY)

แฟลชพรอม /
เตอืนเมือ่ FE Lock ไม
สามารถทำงานได

แฟลชสมัพนัธ
ชตัเตอรสงู
ชดเชยแสงแฟลช

จะมีการแสดงผลในขณะที่กำลังปรับตั้ง

ตรวจสอบพลงังาน

ลอ็คคาแสง /
แสดงระบบ AEB

ลอ็คคาแสงแฟลช
/ FEB กำลงัทำงาน

เตอืนเมือ่การดเตม็ (FuLL CF)
เตือนความผิดพลาดจากการด (Err  CF)
เตอืนเมือ่ไมมกีารด (no CF)



วนตางๆ ของตวักลอง

วงแหวนเลือกระบบ

ปรบัตัง้โดยผใูช
การปรบัตัง้ตางๆ ภายในตวักลองสามารถบนัทกึคาไวไดใน

หรอื (น.223)

ชตัเตอร B (น.107)

ระบบแมนนวล (น.102)

ระบบ Aperture-priority AE (น.100)

ระบบ Shutter-priority AE (น.98)

ระบบ Program AE (น.96)

ระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ
สิง่ทีผ่ใูชตองทำกเ็พยีงแตกดชตัเตอร
ระบบนีเ้หมาะสำหรบัการถายภาพแทบทกุรปูแบบ

Full Auto (น.50)
Creative Auto (น.53)



วนตางๆ ของตวักลอง

เลนส
เลนสที่มีสเกลบอกระยะโฟกัส

รองสำหรับติดตั้งฮูด
(น.258)

เกลยีวสำหรบัตดิตัง้
ฟลเตอร ดานหนา
ของเลนส  (น.258)

วงแหวนซมู (น.32)

วงแหวนโฟกสั (น.92, 145)

สวติซของระบบปองกนัภาพสัน่ (น.33) ดชันสีำหรบัตดิตัง้เลนส (น.31)
จดุสมัผสั (น.13)

สเกลแสดงระยะโฟกสั
ความยาวโฟกสัของซมู (น.32)

สวติซเลอืกระบบโฟกสั (น.31)

เลนสที่ไมมีสเกลบอกระยะโฟกัส
วงแหวนโฟกสั (น.92, 145)

สวติซเลอืกระบบโฟกสั (น.31)

ความยาวโฟกสัของซมู (น.32)

จดุสมัผสั (น.13)
ดชันสีำหรบัตดิตัง้เลนส (น.31)

สวติซของระบบปองกนัภาพสัน่ (น.33)

วงแหวนซมู (น.32)

รองสำหรับติดตั้งฮูด
(น.258)

เกลยีวสำหรบัตดิตัง้ฟลเตอร
ดานหนาของเลนส (น.258)



วนตางๆ ของตวักลอง

เครื่องประจุไฟ LC-E6
สำหรับประจุไฟ Battery Pack LP-E6 (น.24)

ปลัก๊ไฟ

ชองใสแบตเตอรี

ไฟแสดงสถานะการประจไุฟ

เครื่องประจุไฟ LC-E6E
สำหรับประจุไฟ Battery Pack LP-E6 (น.24)

ชองใสแบตเตอรี

ไฟแสดงสถานะการประจไุฟ

ชองเสยีบสายไฟ

สายไฟ

เครือ่งประจไุฟรนุนี ้ถกูออกแบบใหวางในแนวตัง้ หรอืวางราบกบัพืน้

คำเตอืนเพือ่ความปลอดภยั :
เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการเกดิประกายไฟและไฟฟาลดัวงจร
ใหอานและปฏิบัติตามคูมืออยางละเอียดและใชงานดวยความระมัดระวัง
สำหรบัการใชกบัปลัก๊ไฟทีม่ลีกัษณะตางจากประเทศสหรฐั สามารถจะใชตวัแปลงเพือ่เสยีบสายไฟของเครือ่งใหเขา
กับรูปแบบของปลั๊กในแตละประเทศได
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ในบทนี้ จะอธิบายการเตรียมกลองสำหรับนำออกไปใชงาน
และความรูพื้นฐานในการปรับควบคุมกลองในขั้นเบื้องตน

วิธีรอยสายคลองคอ
สอดปลายสายเขากับชองรอยสายคลองคอ
โดยสอดผานทางดานลาง จากนั้นสอดผาน
แถบรัด ดังภาพ
     แลวจึงสอดสายผานหัวเข็มขัด จากนั้น
ปรับสายที่อยูในบริเวณดังกลาวใหตึงและมี
ความยาวพอเหมาะ และตรวจสอบดูวาสาย
ไดยึดกับกลองดีแลว

ฝาครอบชองเล็งภาพจะติดตั้งมากับสาย
คลองคอ (น.108)

ฝาครอบชองเลง็ภาพ



ารประจุไฟแบตเตอรี
ถอดฝาครอบออกตามทิศทางของลูกศร

ใสแบตเตอรีเขากับรองของแทนประจุไฟ
ใสแบตเตอรีตามลำดับขั้นตอนโดยมีทิศทางตาม
ศรชี้ และตรวจดูวาแบตเตอรีเขาที่อยางแนนหนา
เมื่อตองการถอดแบตเตอรีออก ใหทำตามขั้นตอน
โดยใชลำดับและทิศทางยอนกลับ

การประจุไฟแบตเตอรี
สำหรับรุน LC-E6

ดึงขาของปลั๊กออกมาตามทิศทางของลูกศร
และเสียบเขากับปลั๊กไฟที่ผนัง

เสียบตอสายไฟเขากับชองเสียบของเครื่องประจุ
ไฟ จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งเขากับปลั๊กไฟ
ที่ผนัง
เครื่องประจุไฟจะทำการประจุไฟทันที
โดยไฟแสดงสถานะจะติดสวางกระพริบเปนสีสม

สำหรับรุน LC-E6E

การประจุไฟจนเต็ม จะใชเวลาประมาณ 2.5 ชม. ที่อุณหภูมิ 23 ํC โดยระยะเวลาในการ
ประจุไฟจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิในเวลานั้นและระดับพลังงานที่ตองประจุ

เพื่อความปลอดภัย เมื่อประจุไฟในอุณหภูมิต่ำ 5 ํC-10 ํC / 41 ํF-50 ํF จะใชเวลา
นานกวาปกติ (นานถึง 4 ชั่วโมง)

หรือมากกวา
ประจุไฟจนเต็ม

สี
ระดับการประจุไฟ
ของแบตเตอรี

ไฟของเครื่องประจุไฟ
ลักษณะที่แสดง

ส ม

เขียว

กระพริบทุกๆ หนึ่งวินาที
กระพริบสองครั้งในหนึ่งวินาที
กระพริบสามครั้งในหนึ่งวินาที
ติดสวางตลอดเวลา



ารประจไุฟแบตเตอรี

หากพลังงานที่เหลืออยูในแบตเตอรี(น.230) มีระดับอยูที่ 94% หรือสูงกวา
 เครื่องประจุไฟจะไมประจุไฟ
หลังจากถอดเครื่องประจุไฟ หรือสายไฟของเครื่องประจุไฟออกจากปลั๊กไฟแลว ไม
ควรใชนิ้วสัมผัสสวนที่เปนโลหะของเครื่องประจุไฟทันที ควรพักไว 3 วินาที

เคล็ดลับการใชแบตเตอรีและเครื่องประจุไฟ
ประจไุฟแบตเตอรกีอนนำกลองไปใช 1 วนั หรอืประจไุฟในวนัทีจ่ะใช
ถงึแมวาจะไมไดใชกลอง หรอืเกบ็กลองไวในทีจ่ดัเกบ็ แบตเตอรจีะมกีารคายประจอุอกไป
อยางชาๆ ทลีะนอย ทำใหพลงังานในแบตเตอรคีอยๆ ลดระดบัลงไป
ภายหลงัจากประจไุฟเตม็แลว ถอดแบตเตอรอีอกจากเครือ่งประจไุฟ และถอดสายไฟ
ของเครือ่งประจไุฟออกจากปลัก๊ไฟ

ถอดแบตเตอรอีอกจากตวักลอง เมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานาน

เครือ่งประจไุฟนีส้ามารถนำไปใชในประเทศตางๆ ได
เครื่องประจุไฟรุนนี้ออกแบบใหใชงานไดกับระบบไฟฟากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟาตั้งแต
100 V. จนถงึ 240 V. และมคีวามถีใ่นชวง 50-60 Hz. ซึง่ครอบคลมุระบบการจายไฟฟาของ
ทกุๆ ประเทศ หามดดัแปลง รือ้ถอดชิน้สวนใดๆ โดยเฉพาะหมอแปลงทีอ่ยใูนเครือ่งประจไุฟ
เพราะจะทำใหเครื่องประจุไฟเกิดความเสียหาย
ถาแบตเตอรีหมดเร็วมาก แมจะเพิ่งประจุไฟใหมๆ แบตเตอรีนั้น
เสื่อมประสิทธิภาพในการเก็บไฟแลว
ตรวจสอบประสทิธภิาพในการประจไุฟของแบตเตอร ี(น.230) และซือ้แบตเตอรกีอนใหม

ผูใชสามารถใสฝาครอบแบตเตอรีกลับทาง
เพื่อเปนที่สังเกตสวนตัว วาแบตเตอรีกอนนั้น
ไดประจุไฟแลวหรือไม
ถาแบตเตอรีกอนนั้นไดถูกประจุไฟเต็มแลว ใหใสฝาปด
แบตเตอรีโดยใหสัญลักษณแบตเตอรี                 อยูดาน
เดียวกันกับสติ๊กเกอรสีน้ำเงินบนกอนแบตเตอรี และเมื่อใชแบตเตอรีจนพลังงานหมด
แลว ใหใสฝาครอบในดานตรงขามกัน

ถาแบตเตอรถีกูใสไวในตวักลองทีเ่กบ็และไมไดใชงานเปนเวลานาน ประจไุฟฟาในแบตเตอรี
จะคายออกทีละนอยๆ ทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรีสั้นลง ควรถอดแบตเตอรีออก
จากกลองกอนจะนำไปเกบ็ และควรจะเกบ็แบตเตอรโีดยใชฝาครอบไว การนำแบตเตอรไีปเกบ็
ไวเปนเวลานานหลังจากการประจุไฟเต็มก็จะทำใหประสิทธิภาพของแบตเตอรีเสื่อมลงได
เร็วขึ้น



ารใสและถอดแบตเตอรี
การใสแบตเตอรี

ผลักสลักล็อคแบตเตอรีตามทิศทางของลูกศร
และนำแบตเตอรีออก
เพื่อปองกันการลัดวงจร ควรใสฝาครอบแบตเตอรี
ไวเสมอหลังจากที่นำออกจากกลอง

ใชนิ้วดันเขาจนสุด กระทั่งแบตเตอรีถูกล็อค
จนแนนภายในชอง

ใสแบตเตอรี LP-E6 ที่ประจุไฟเต็มแลวเขากับชองใสของตัวกลอง ชองเล็งภาพจะสวางขึ้น
เมื่อใสแบตเตอรีเขาไป และเมื่อถอดแบตเตอรีออก ชองเล็งภาพจะมืด

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี

ดันสลักของฝาปดไปตามทิศทางของลูกศร
ในภาพและเปดฝาออก

ใสแบตเตอรีเขาสูชองใส

ปดฝากลับเขาที่
ปดฝาเขาที่เดิม

หันแบตเตอรีดานที่เปนจุดสัมผัสเขาดานใน

ใชไดเฉพาะแบตเตอรีรุน LP-E6

การถอดแบตเตอรี
เปดฝาปดและนำแบตเตอรีออก



ารเปดสวิตซกลอง
กลองถูกเปดการทำงาน
กลองถูกปด และไมสามารถปรับควบคุม
ใดๆ ใหปรับมาที่ตำแหนงนี้เสมอเมื่อไม
ไดใชกลอง

ทุกๆ ครั้งที่สวิตซเปด/ปด ถูกปรับไปที่               และ                ระบบทำความสะอาด
พื้นผิวของเซนเซอรจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และในขณะที่กำลังทำความสะอาด
สัญลักษณ                 จะปรากฎบนจอ LCD และแมวาระบบจะยังทำงานคางอยู ผูใช
ก็ถายภาพไดเพียงแตะชัตเตอรเบาๆ(น.35) เพื่อใหกลองพรอมถายภาพทันที

เพือ่ความประหยดัพลงังาน กลองจะปดการแสดงผลและการทำงานโดยอตัโนมตัหิลงัจากไม
มีการปรับควบคุมใดๆ ติดตอกันเปนเวลา 1 นาที เมื่อตองการใชกลองอีก ผูใชเพียงแตแตะ
ชัตเตอรเบาๆ จอภาพจะแสดงผลและกลองจะกลับสูการทำงานตามปกติ(น.35)
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการปดการทำงานของกลองไดจากการปรับตั้งใน
เมนู [     Auto Power Off ] (น.44)

หากผใูชปรบัสวติซปดเปด                                        สลบักนัอยางรวดเรว็ สญัลกัษณ                    จะไม
ปรากฎขึ้นบนจอ LCD ซึ่งไมถือเปนความผิดปกติ

เมื่อสวิตซถูกปรับไปที่ตำแหนง <OFF> ในขณะที่กลองกำลังบันทึกขอมูลลงในการด
สัญลักษณ [Recording.....] จะปรากฎขึ้นบนจอภาพ และกลองจะปดการทำงานภาย
หลังจากที่ไดบันทึกไฟลของภาพนั้นลงในการดจนเสร็จสมบูรณ

เกี่ยวกับระบบทำความสะอาดเซนเซอรโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับระบบปดการทำงานอัตโนมัติ



ารเปดสวติซกลอง

การตรวจสอบระดับพลังงาน

อายุการใชพลังงานของแบตเตอรี (จำนวนภาพที่ถายได)
อุณหภูมิ

ประมาณ
ประมาณ

ไมใชแฟลช
ใชแฟลช 50%

ประมาณ
ประมาณ

ตัวเลขในตารางขางตนไดมาจากการทดสอบดวยแบตเตอรี LP-E6 ที่ประจุไฟเต็มโดยไม
ไดใชระบบ Live View และทดสอบตามการทดสอบมาตรฐานของสมาคมกลองและการ
ถายภาพ(CIPA)

แตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งบอยๆ หรือเปนเวลานาน
มักจะใชระบบ AF จับภาพบอยๆ โดยไมไดถายภาพ
เปดดูภาพบอยๆ หรือใชจอ LCD ปรับตั้งบอยๆ
เมื่อใชกับเลนสที่มีระบบลดภาพสั่น (IS)

Battery Grip BG-E7 เปนอุปกรณเสริมพิเศษที่ชวยใหถายภาพไดมากขึ้น  เพราะ
สามารถติดตั้งแบตเตอรี LP-E6 ได 2 กอน  หรือใชแบตเตอรีขนาด AA จำนวน 6 กอน ซึ่ง
จะทำใหปริมาณภาพที่ถายได ที่อุณหภูมิ 23 ํC / 73 ํF เพิ่มขึ้นเปน 400 ภาพ เมื่อไมใช
แฟลช และ 300 ภาพ เมื่อถายภาพดวยแฟลชครึ่งหนึ่งของจำนวนภาพที่ถาย

จำนวนภาพที่ถายไดจริงอาจนอยกวาที่แสดงไวในตาราง
โดยขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและลักษณะการใชงาน  ดังตอไปนี้

การทำงานของเลนสนั้นอาศัยแบตเตอรีของกลอง ซึ่งเลนสบางตัวอาจจะใช
พลังงานมาก และทำใหจำนวนภาพที่ถายไดมีปริมาณลดลง
อายุการใชงานของแบตเตอรีเมื่อใชระบบ Live View อานรายละเอยีดหนา 133
ดูเมนู [     Battery Info.] เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดของระดบัพลงังานและแบต เตอรี
(น.230)
เมื่อใชแบตเตอตรีขนาด AA / LR6 กับ Battery Grip BG-E7  การแสดงผลของระดับ
พลังงานจะเปลี่ยนเปน 4 ขั้น (สัญลักษณนี้                         จะไมแสดงผล)

สญัลกัษณ
ระดับ

เมื่อปรับสวิตซไปที่ตำแหนง                 จอ LCD จะแสดงระดับพลังงานหนึ่งใน 6 ระดับ และ
ถาปรากฎเปนสัญลักษณแบตเตอรีกระพริบ (       ) หมายถึงแบตเตอรีใกลจะหมด
พลังงานแลว



ธใีสและนำการดออกจากกลอง
แมวาการด CF สองชนิดจะมีความหนาตางกัน  กลองรุนนี้ก็ไดออกแบบชองใสการดให
สามารถบรรจุการด CF ทั้งสองชนิดได จะใชไดทั้งกับชนิด Ultra DMA (UDMA) และการด
แบบฮารดดิสต

การใสการด
เปดฝาปดชองใสการด

ใสการด

ปดฝา

เลื่อนฝาปดชองใสการดตามทิศทางของลูกศร
เพื่อเปดฝาออก

จากภาพที่แสดงหันฉลากของการดเขาหาตัว
แลวดันเขาในชองใสการดจนสุดทางจนการดถูก
ยึดเขาที่
หากใสการดผิดดาน อาจสรางความเสียหาย
กับตัวกลองได

ปุมกดเพื่อใหการดเลื่อนออกมาจะยื่นออกมา

ปดฝาตามทิศทางของลูกศร และดันใหปดจนมี
เสียงเบาๆ

เมื่อปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่              ตัว
เลขบอกจำนวนภาพที่สามารถถายไดทั้งหมด
สำหรับการดแผนนี้จะปรากฎขึ้นบนจอ LCD

จำนวนภาพที่ถายไดทั้งหมดขึ้นอยูกับความจุที่ยังคงเหลืออยูของการด, คุณภาพ
ในการบันทึก, ความไวแสง ฯลฯ
เมื่อตั้งเมนู  [     Release shutter without card]  เปน  [Disable]  จะชวยปองกัน
ไมใหผูใชถายภาพโดยลืมใสการด (น.238)

ดานทีม่ฉีลากของการด

ปมุกดเพือ่เลือ่นการดออก

จำนวนภาพทีบ่นัทกึได



ธใีสและนำการดออกจากกลอง

กดปุมเพื่อใหการดเลื่อนออกมา
การดจะเลื่อนออกมาเล็กนอย ใหดึงออกมา
ปดฝา

 เปดฝาปดชองใสการด

นำการดออกจากชองใส

ปรับสวิตซเปด/ปด การทำงานไปที่
ตรวจสอบดูวา ไฟแสดงสถานะของการดดับลง
จากนั้นจึงเปดฝาปด

ขณะที่ไฟบอกสถานะของการดติดสวางหรือกระพริบ หมายถึงไฟลภาพกำลังถูก
บันทึกหรือการดกำลังถูกอานขอมูล กำลังลบไฟล หรือไฟลภาพกำลังถูกถาย
โอนออกไป ในขณะที่ไฟบอกสถานะนี้กำลังติดสวางหรือกระพริบ ไมควรทำสิ่งตางๆ
ตามรายการดานลาง เพราะอาจทำใหขอมูลภาพเสียหาย และอาจทำใหเกิดความ
เสียหายตอการดและตัวกลองดวย
เปดฝาปดชองใสการด
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี
เขยาหรือกระแทกกลองอยางแรง

ถาการดแผนนั้นเคยถูกใชถายภาพแลว หมายเลขภาพจะไมเริ่มตนจาก 0001
(น.80)
ถามีขอความเตือนเกี่ยวกับความบกพรองผิดปกติของการดปรากฎบนจอ LCD ใหลอง
ถอดการดออกและเสียบการดเขาไปใหม ถายังมีขอความเตือนปรากฎอยู ใหใชการด
แผนอื่นๆ และถาสามารถถายโอนขอมูลภาพของการดแผนที่มีปญหาลงในคอมพิวเตอร
ได ใหถายโอนไฟลทั้งหมดใหเรียบรอย จากนั้นทำการฟอรแมทการดใหม (น.43) การด
ที่มีปญหาก็อาจจะกลับมาทำงานไดตามปกติ
เมื่อใชการดชนิดฮารดดิสค ใหจับการดที่บริเวณขอบ เพราะอาจเกิดความเสียหายกับ
การดไดหากสัมผัสที่พื้นผิว และเมื่อเทียบกับ CF แบบอื่น การดชนิดฮารดดิสตยังอาจ
เสียหายไดจากความสั่นสะเทือนหรือการกระแทก ถาผูใชกลองใชการดชนิดนี้ ตองระมัด
ระวังไมใหกลองเกิดความสั่นหรือกระทบกระเทือนในขณะกำลังถายภาพหรือเปด
ภาพดูดวย

การนำการดออกจากกลอง

ไฟแสดงสถานะของการด

ปมุกดเพือ่เลือ่นการดออก



ธใีสและถอดเลนส
การใสเลนส

ถอดฝาปดของกลองและเลนส
ถอดฝาปดดานทายเลนส และฝาปดเมาท
ของกลองออก โดยหมุนตามทิศทางของลูกศร

ใสเลนส
เมื่อใชเลนสประเภท EF เลนส สอดทายเลนสเขา
หาเมาทของกลอง โดยใหดัชนีบนกระบอกเลนส
ตรงกับดัชนีสีขาวบนตัวกลอง แลวจึงหมุนตาม
ทิศทางของลูกศร จนมีเสียงดัง “คลิ๊ก”
เมื่อตองการใสเลนสแบบอื่นๆ ที่ไมใชเลนส
EF-S ใหทาบดัชนีบนกระบอกเลนสใหตรงกับ
ดัชนีสีแดง

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
(ออโตโฟกัส)

ถาสวิตซนี้ถูกปรับไวที่           (แมนนวลโฟกัส)
 ระบบออโตโฟกัสจะไมทำงาน

ถอดฝาปดหนาเลนสออก

ควรถอดเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละอองนอย
เมื่อเก็บกลองโดยไมไดสวมเลนสไวกับกลอง ควรใชฝาปดเมาทของกลองเสมอ
เปาหรือปดฝุนที่ฝาปดตัวกลองกอนปดเสมอ

การปองกันฝุนเขาสูภายในตัวกลอง

<MF>



ธใีสและถอดเลนส

เกี่ยวกับการซูม
เมื่อตองการซูม ใชนิ้วมือหมุนวงแหวนซูมของเลนส
หากตองการซมูเพือ่จดัภาพใหเหมาะสม ใหซมูกอน
ที่จะโฟกัส เพราะการซูมหลังจากที่โฟกัสไดแลวอาจ
จะทำใหความชดัคลาดเคลือ่นไปเลก็นอย

การถอดเลนส
ขณะที่ กดปุ มปลดล็อคเลนสค า งอยู  ใหหมุน
กระบอกเลนสตามทิศทางของลูกศร

หมุนเลนสไปจนสุดทาง แลวจึงดึงออกตรงๆ

หามใชเลนสสองดูดวงอาทิตยโดยตรง เพราะจะเกิดอันตรายอยางมากตอดวงตา
ในขณะที่วงแหวนโฟกัสมีการหมุนในขณะเลนสกำลังคนหาความชัด หามใชนิ้ว
สัมผัสวงแหวน

เมื่อถอดเลนสออกจากกลองแลว ใหใชฝาปดทาย
เลนสปดไวเพื่อปองกันฝุน

สำหรับผูใชเลนส EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS :
ผูใชสามารถปองกันไมใหกระบอกเลนสยืดตัวออกไปใน
ขณะพกพา  โดยหมุนวงแหวนซูมไปที่ชวงมุมกวาง
18mm จากนั้นเลื่อนสวิตซสำหรับล็อคกระบอกเลนสไป
ที่                       สามารถล็อคกระบอกเลนสไดตอเมื่อซูม
เลนสไปที่มุมกวางที่สุดเทานั้น

การเทียบคาความยาวโฟกัส
เพราะเซนเซอรมีขนาดเล็กกวาฟลม
35mm ดังนั้นภาพที่เห็นและถายไดจึงมี
ขนาดใหญขึน้ เหมอืนเลนสทีใ่ชมคีวามยาว
โฟกัสสูงขึ้นอีก 1.6 เทา(1.6x)

ขนาดของเซนเซอร
(22.3x14.9mm/0.88x0.59 in)
ขนาดของฟลม 35mm
(36x24mm/1.42x0.94 in)



กีย่วกบัระบบเลนส Image Stabilizer(IS)
เมื่อใชเลนสที่ติดตั้งระบบลดภาพสั่น(IS) เลนสจะชวยลดการสั่นไหวที่มีผลทำใหภาพไมชัด
การอธิบายขั้นตอนการปรับตั้งนี้ ใชเลนส EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS มาเปนตัวอยาง
IS เปนตัวยอของระบบ Image Stabilizer

เมื่อภาพที่เห็นจากชองเล็งภาพดูนิ่งแลว
จึงกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ปรับสวิตซ IS ไปที่
ปรับสวิตซเปด/ปด การทำงานของกลองไปที่
<ON>

ใชนิว้แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงไปครึง่หนึง่
ระบบชวยลดภาพสั่นหรือ IS จะเริ่มทำงาน

ถายภาพ

ระบบ Image Stabilizer จะทำงานไมไดผลดีนักเมื่อใชถายภาพสิ่งที่เคลื่อนที่
ระบบ Image Stabilizer อาจทำงานไมดีนักเมื่อใชถายภาพในขณะที่กำลังยืนอยูบนพื้นที่
ซึ่งมีความสั่นมาก หรือพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวมาก เชน ในขณะลองอยูในเรือลำเล็กๆ

เมื่อตั้งกลองไวบนขาตั้งกลอง ซึ่งไมมีความจำเปนตองใชระบบ Image Stabilizer
ควรปรับสวิตซของระบบ IS ไวที่ <OFF> เพื่อใหประหยัดพลังงาน
ระบบ Image Stabilizer จะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาจะตั้งกลอง
ไวบนขาตั้งกลองแบบขาเดี่ยว(monopod) ก็ตาม
เลนส IS บางรุนออกแบบใหผูใชเลือกปรับระบบการทำงานของ IS ไดหลายแบบ
อยางไรก็ดี เลนส EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS  USM , EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS และ
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS เปนเลนสที่ออกแบบมาใหมีระบบปรับรูปแบบการทำงาน
เองโดยอัตโนมัติตามสภาพเหตุการณที่กำลังถายภาพ

ระบบ Image Stabilizer จะทำงานแมวาจะปรับสวิตซเลือกระบบโฟกัสไปที่ <AF> หรือ
<MF>

เมื่อใชเลนส EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM ระบบ Image Stabilizer จะทำงานไมคอย
ไดผลที่ดีนักเมื่อถายภาพดวยการแพนกลอง



นฐานการปรบัควบคมุกลอง
ปรับภาพในชองเล็งภาพใหคมชัด

หมุนปรับลูกบิดไปทางซายและขวา เพื่อให
กรอบเล็งของจุดโฟกัสทุกจุด มีความคมชัดที่สุด

ถาเห็นวาการปรับดวยลูกบิดนั้นทำไดยาก ให
ถอดยางครอบชองเล็งภาพออก (น.108)

หมุนปรับลูกบิดปรับแกสายตา

1. ใชมือขวาจับกริปของกลองใหมั่นคง ถนัดมือ
2. ใชมือซายประคองใตเลนส
3. แตะปุมชัตเตอรเบาๆ ดวยนิ้วชี้ของมือขวา
4. แนบแขนและขอศอกเขากับลำตัวโดยไมเกร็ง
5. แนบกลองกับใบหนาและมองผานชองเล็งภาพ
6. เพื่อใหยืนไดมั่นคง แยกเทาขางหนึ่งออกไปดานหนา ปลายเทาเปด

ถายังไมสามารถปรับแกสายตาจนเห็นภาพในชองเล็งภาพที่คมชัดได แนะนำใหใช
Dioptric Adjustment Lens Eg (อุปกรณเสริม แยกจำหนาย)

เพื่อใหภาพคมชัด พยายามถือกลองใหมั่นคงและนิ่งที่สุดเพื่อไมใหภาพสั่น

สำหรับการเล็งภาพดวยจอ LCD ของกลองแทนการใชชองเล็งภาพ อานรายละเอียด น.131

การถอืกลองถายภาพแนวนอน การถอืกลองถายภาพแนวตัง้

การจับถือกลอง

แนวนอน



นฐานการปรบัควบคมุกลอง

การใชปุมชัตเตอร
การทำงานของปุมชัตเตอรแบงเปนสองจังหวะ คือเมื่อแตะลงไปเบาๆ ครึ่งหนึ่ง
กลองจะโฟกัส วัดแสง และแสดงผล เมื่อกดลงจนสุด ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพนั้น

เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ (กดลงครึ่งหนึ่ง)
ระบบออโตโฟกัสจะเริ่มทำงาน มีการแสดง
ผลของคาแสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง) จากระบบ
วัดแสงที่เลือก คาแสงจะแสดงอยูทางดานลาง
สุดของจอ LCD ภายในชองเล็งภาพ

เมื่อกดชัตเตอรลงจนสุด
ชัตเตอรจะลั่น และกลองจะบันทึกภาพนั้นไว

ความสั่นของมือที่จับกลอง ตลอดจนความสั่นของพื้นที่ซึ่งยืนถายภาพอยูมักจะมีผลทำให
ภาพที่ถายมีความสั่นและพรามัว และทำใหภาพลดความคมชัดลงไป โดยขึ้นอยูกับความ
สั่นที่เกิดขึ้นมากหรือนอย เพื่อปองกันภาพสั่น ใหปฏิบัติดังนี้

ปองกันภาพสั่น

ถือกลองใหกระชับมือ ดวยทาทางที่มั่นคง ดังที่แนะนำกอนหนานี้
แตะปุมชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง เพื่อใหระบบออโตโฟกัสทำงาน แลวจึงกดชัตเตอร
ลงจนสุด

เมื่อใชโปรแกรม P/Tv/Av/M/B การกดปุม                       จะใหผลเชนเดียวกับการแตะ
ปุมชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง
หากผูใชกดปุมชัตเตอรลงจนสุดทันที โดยไมแตะปุมชัตเตอรเพื่อใหกลองหาโฟกัสเสีย
กอน หรือแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง แลวกดลงจนสุดทันทีแทบจะพรอมๆ กัน กลอง
จะหยุดชะงักไปครูหนึ่งกอนที่ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพนั้น
ในขณะที่กลองแสดงรายการตางๆ ของเมนู เลนดูภาพ หรือกำลังประมวลผลและบันทึก
ไฟลขอมูลลงในการด ผูใชสามารถสั่งใหกลองกลับไปพรอมถายภาพตอไปไดทันทีเมื่อ
ใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง

<AF-ON>



นฐานการปรบัควบคมุกลอง

เลือกรายการ/ปรับคา  ดวยวงแหวนควบคุมหลัก
เมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง  แลวหมุนวงแหวน
ควบคุมหลัก <     >
เมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง ฟงกชั่นของปุมนั้นจะยังตอบ
สนองอยูอีกประมาณ 6 วินาที (        )   ในระหวางนี้
ผูใชสามารถหมุนวงแหวนควบคุมหลัก  <         > เพื่อ
ปรับเลือกคาของฟงกชั่นตามที่ตองการได และเมื่อ
ฟงกชั่นของปุมดับไป หรือเมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ กลอง
ก็พรอมจะถายภาพตอไปไดทันที

ใชวงแหวนควบคุมหลักในการหมุนปรับเลือก
ระบบวัดแสง  ระบบออโตโฟกัส  ความไวแสง
จุดโฟกัส ฯลฯ

เมื่อหมุนเฉพาะ <     >
ในขณะที่มองผานทางชองเล็งภาพ หรือดูที่จอ LCD
สามารถหมุนวงแหวน  <         >   เพื่อปรับคาได

ใชวงแหวนควบคุมหลักในการปรับคาความไว
ชัตเตอร ชองรับแสง ฯลฯ

การใชปุมปรับเลือกหลายทิศทาง
ปุม <         > ออกแบบใหปรับควบคุมได 8 ทิศทาง และ
มีปุมกดอยูตรงกึ่งกลางอีกปุมหนึ่ง

(1)

(2)

ใชปุมปรับเลือกแบบทิศทางสำหรับเลือกจุด
โฟกัสที่ตองการ  ปรับแกสมดุลสีขาว เลื่อนจุด
โฟกัส ขยายดูภาพในขณะที่ใชระบบ Live View
เลื่อนดูภาพในขณะเลนดูภาพ ควบคุมการปรับ
ตั้งอยางรวดเร็วโดยใชจอภาพ ฯลฯ
ผูใชสามารถใชปุมปรับเลือกนี้ในการเลือกเมนู
และปรับเลือกตัวเลือกตางๆ (ยกเวน  [         Erase
images] และ [    Format])



นฐานการปรบัควบคมุกลอง

เลือกรายการ/ปรับคา  ดวยวงแหวนควบคุมแบบเร็ว

(1)

(2)

เมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง  แลวหมุนวงแหวน
<     >
เมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง ฟงกชั่นของปุมนั้นจะยังตอบ
สนองอยูอีกประมาณ 6 วินาที  (        )  ในระหวางนี้
ผูใชสามารถหมุน   <         >  เพื่อปรับเลือกคาของฟงก
ชั่นตามที่ตองการได และเมื่อฟงกชั่นของปุมดับไป
หรือเมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง กลองก็พรอม
จะถายภาพตอไปไดทันที

ใชวงแหวนควบคุมแบบเร็วในการหมุนปรับ
เลือกสมดุลสีขาว ระบบแฟลช ชดเชยแสง เลือก
จุดโฟกัส  ฯลฯ

เมื่อหมุนเฉพาะ <     >
ในขณะที่มองในชอง เล็ งภาพ  หรือดูที่ จอ  LCD
สามารถหมุนวงแหวน <         >   เพื่อปรับคาได

ใชวงแหวนควบคุมแบบเร็วเพื่อชดเชยแสง ปรับ
ชองรับแสงเมื่อถายภาพดวยระบบแมนนวล
ฯลฯ

วงแหวนควบคุมแบบเร็วสามารถทำตามขั้นตอนที่ 1 ได แมสวิตซของวงแหวนจะปรับ
ไวที่

เมื่อกดปุม             เพื่อเปดไฟสองจอ LCD ไฟจะติด
สวางอยูเปนเวลา 6 วินาที  (        )   และกดซ้ำเมื่อตอง
การปดไฟ และในขณะถายภาพดวยชัตเตอร B เมื่อ
กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ ไฟจะดับทันที

ไฟสองจอ LCD

กอนใชวงแหวนควบคุมแบบเร็ว ใหปรับสวิตซเปดการใชงานของวงแหวนไปที่



ารใชจอภาพในการปรับตั้งอยางรวดเร็ว
ระบบและฟงกชั่นที่ใชในการถายภาพจะถูกนำมาแสดงรวมกันที่จอ LCD  ซึ่งผูใชสามารถ
จะเลือกสิ่งที่ตองการปรับตั้งและปรับเปลี่ยนใหทำงานในแบบที่ตองการ เรียกการปรับตั้ง
แบบนี้วา “Quick Control Screen” หรือการใชจอภาพในการควบคุมอยางรวดเร็ว

แสดงระบบตางๆ ที่จอภาพ
กดปุม
จอภาพจะแสดงฟงกชั่นตางๆ (         )

เลือกฟงกชั่นที่ตองการปรับตั้ง
ใช <      >  เพื่อเลือกฟงกชั่น
เมื่อใชระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ <       >  จะมี
ฟงกชั่นเหลานี้ใหเลือกที่หนาจอ ไดแก การปรบั
คณุภาพของภาพ(น.58) ระบบขบัเคลือ่น เพือ่เลอืก
ถายภาพแบบครั้งละภาพ ใชระบบหนวงเวลาถาย
ภาพ 10 วินาที และใชรีโมท (น.93, 110)
ฟงกชั่นที่ถูกเลือกแลวจะปรากฎบนแถบแสงที่
หนาจอ
หมุนวงแหวน  <        >   หรือ  <        >  เพื่อเปลี่ยน
เปนแบบที่ตองการ

ถายภาพ
กดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ

จอ LCD จะดับ เพื่อแสดงภาพที่ถายแลว

เมื่อถายภาพดวยระบบบันทึกภาพแบบสรางสรรค               ดูหนา 53

(Full Auto)



เมื่ อใชจอภาพในการปรับตั้ งอยางรวดเร็ ว
เลือกฟงกชั่นที่ตองการปรับตั้ง และกดปุม
จอภาพจะเปลี่ยนไปแสดงรายการของฟงกชั่น
ที่ เลือก (ยกเวนความไวชัตเตอรและชองรับ
แสง)
หมุนวงแหวน <         >  หรือ <          > เพื่อเลือก
คาหรือรูปแบบที่ตองการ
กดปุม            เพื่อยืนยันการปรับตั้ง และยอน
กลับสูหนาจอของการปรับตั้งอยางรวดเร็ว

รายละเอียดในสวนตางๆ ของจอปรับตั้งอยางรวดเร็ว

ชองรบัแสง (น.100)
ความไวชตัเตอร (น.98)

ชดเชยแสง /
ถายภาพครอม  (น.105)

ระบบบนัทกึภาพ *  (น.20)
พืน้ทีโ่ฟกสั  (น.87)

คณุภาพในการบนัทกึภาพ
(น.58)

Picture Style (น.64)
ความไวแสง (น.62)

เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง*
(น.209)

ระบบออโตโฟกสั  (น.84)
สมดลุสขีาว  (น.70)

ระบบวดัแสง (น.103)
ชดเชยแสงแฟลช (น.113)

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(น.75)
ปรบัแตงการทำงาน (น.215)

ระบบขบัเคลือ่น  (น.93)

การแสดงฟงกชั่นที่ถูกปรับตั้ง

ารใชจอภาพในการปรบัตัง้อยางรวดเรว็

ฟงกชั่นที่มีเครื่องหมายดอกจันจะไมสามารถปรับตั้งไดดวยจอปรับตั้งอยางรวดเร็ว



ผูใชสามารถปรับฟงกชั่นตางๆ ไดจากรายการของเมนู เชน คุณภาพของภาพ ตั้งวันที่และ
เวลา ฯลฯ โดยสามารถดูการปรับตั้งไดจากจอ LCD โดยใชปุม                   หรือวงแหวน
<         >   <         >

เมนูของระบบ P/Tv/Av/M/B
แสดงภาพที่

ถายแลว
ถายภาพ

แถบรายการ

รายการตัวเลือก

ปรบัตัง้
Custom Functions

My Menu

การปรับตั้ง

* บางเมนแูละบางแถบรายการ จะไมแสดงใหเหน็เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

เมนูของระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ (        )

ปมุ

จอภาพ LCD
วงแหวนควบคมุหลกั
วงแหวนควบคมุแบบเรว็

ปมุยนืยนัการปรบัตัง้

ารปรบัตัง้ควบคมุเมน ูMENU



แสดงรายการตางๆ ในเมนู
กดปุม                 เพื่อแสดงรายการตางๆ

เลื่อนแถบเพื่อเลือกรายการ
หมุนวงแหวน  <        > เพื่อเลือกรายการ

เลือกรายการที่ตองการ
หมุนวงแหวน <      >   เพื่อเลือกรายการ
จากนั้นกดปุม <      >

เลือกคาที่ตองการปรับตั้ง
หมุนวงแหวน  <      >     เพื่อเลือก
คาการปรับตั้งที่ตองการ
รายการที่เลือกในปจจุบันจะเปนสีน้ำเงิน

กดปุม                เพื่อออกจากการปรับตั้งในเมนู
และกลับสูการถายภาพตามปกติ

ยืนยันการปรับตั้ง
กดปุม <      >  เพื่อยืนยัน

ออกจากการปรับตั้ง

วิธีปรับตั้งเมนู

ารปรบัตัง้ควบคมุเมนู

การอธบิายเกีย่วกบัฟงกชัน่ของเมนตูางๆ ในทีน่ี ้ตัง้อยบูนสมมตฐิานวา ผใูชไดกดปมุ <            >
เพื่อแสดงรายการของเมนูบนจอภาพแลว
ผูใชสามารถจะใช  <      > เพื่อปรับตั้งก็ได (ยกเวน [     Erase images] และ [     Format]

รายละเอียดของฟงกชั่นของเมนูตางๆ ไดแสดงรายการรวมไวที่หนา 238



อนเริ่มใชกลอง
เลือกภาษา

เลือก [Languages    ]

เลือกภาษาที่ตองการ
หมุนวงแหวน  <      >  หรือ <       > เพื่อเลือก
ภาษาที่ตองการ จากนั้นกดปุม
ภาษาที่ ใ ช ของ เมนู และฟ งก ชั่ นต า งๆ  จะ
เปลี่ยนเปนภาษาที่เลือกไว

การตั้งวันที่และเวลา
ตรวจสอบวา วันที่และเวลาในตัวกลองไดตั้งไวถูกแลวหรือไม และควรปรับตั้งใหถูกตอง
กอนใชกลองถายภาพ

การตั้งวันที่และเวลาใหถูกตองมีความสำคัญมาก เพราะขอมูลเหลานี้จะถูกบันทึก
รวมกับภาพ

เลือก [Date/Time]

ปรับตั้งวันที่ เวลา และการแสดงผล
หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือกตัวเลข
กดปุม        เพื่อให <      > ปรากฎขึ้น
หมุนวงแหวน  <    >  เพื่อเลือกคาที่ตองการ
จากนั้นกดปุม           (เพื่อกลับสู       )

หมุนวงแหวน <    > เพื่อเลือก [OK] จากนั้น
กดปุม
วันที่และเวลาจะเปลี่ยนเปนคาที่ตั้งไวใหม และ
กลับสูการแสดงเมนูตามปกติ

ออกจากการปรับตั้ง

เลือกแถบ [      ] และเลือก  [Languages     ]
(รายการที่สามจากดานบน) จากนั้นกดปุม

ใชแถบ [      ] เลือก [Date/Time] จากนั้นกดปุม



งผล

การฟอรแมทการด
ถาการดที่นำมาใชเปนการดแผนใหมที่ไมเคยใชมากอนหรือเคยใชกับกลองตัวอื่น หรือใชเก็บขอมูลสวนตัว
จากเครื่องคอมพิวเตอร ควรฟอรแมทดวยฟงกชั่นฟอรแมทของกลองเสียกอนที่จะนำมาใชเก็บขอมูลภาพ

การฟอรแมทการด จะลบขอมูลทุกๆ อยางที่เก็บอยูในการด ซึ่งแมแตไฟลภาพที่ถูก
ปองกันการลบภาพไวก็จะถูกลบไปดวย ควรตรวจสอบใหดีวาไมมีไฟลหรือขอมูลที่
สำคัญที่ตองการเก็บไว  หากไมแนใจ  ใหถายโอนขอมูลที่อยู ในการดไปเก็บไวใน
คอมพิวเตอร ฯลฯ กอนทำการฟอรแมทการด

เลือก [Format]
ภายในรายการของแถบ [   ] เลือก [Format]
แลวกดปุม

เลือก [OK]
หมุนวงแหวน <      > เพื่อเลือก [OK]  จากนั้น
กดปุม
การดจะถูกฟอรแมท
เมื่อฟอรแมทการดเสร็จแลว จอภาพจะกลับมา
แสดงเมนูอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อมีการฟอรแมทการด หรือเมื่อลบภาพออกจากการด เฉพาะขอมูลในการจัดการ
ไฟลเทานั้นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอมูลจริงๆ จะไมถูกลบไปจนหมด เมื่อนำการดไป
จำหนายตอหรือใหผูอื่นใช ควรระวังเรื่องนี้ และเมื่อเลิกใชการด(ตองการทิ้ง) ควร
ทำลายโดยการบิดใหหักหรืองอ เพื่อไมใหขอมูลสวนตัวรั่วไหล

ความจุของการดที่แสดงไวที่หนาจอในขณะทำการฟอรแมท อาจจะต่ำกวาความจุที่
ระบุไวบนแผนการด

อนเริม่ใชกลอง



อนเริม่ใชกลอง

ตั้งเวลาใหกลองปดพลังงาน / ปดการทำงานอัตโนมัติ
ผูใชสามารถปรับตั้งระยะเวลาในการตัดพลังงานของกลองโดยอัตโนมัติ หลังจากไมไดใช
กลองและเปดสวิตซทิ้งไวชวงเวลาหนึ่ง แตถาไมตองการใหกลองตัดพลังงานเอง ใหเลือก
[Off] ซึ่งหลังจากที่กลองตัดพลังงานแลว ผูใชสามารถปรับใหกลองเริ่มใชงานใหมได เมื่อ
แตะปุมชัตเตอร หรือปุมอื่นๆ

เลือก [Auto power off]
ในแถบ [      ] เลือก [Auto power off]  จากนั้นกด

เลือกเวลาที่ตองการ
หมุนวงแหวน <    > เพื่อเลือกเวลาที่ตองการ
จากนั้นกดปุม

แมจะปรับตั้งเปน  [Off] จอ LCD จะดับเองเมื่อไมไดใชกลองติดตอกันเปนเวลา
30 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน (แตพลังงานของกลองจะยังไมถูกตัด)



อนเริม่ใชกลอง

สามารถปรับใหคาตางๆ ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับมาเปนคาเริ่มตนทั้งหมด(คาที่ถูกตั้ง
มาจากผูผลิต)

หมุนวงแหวน <    > เพื่อเลือก [OK]  จากนั้น
กดปุม
การปรับตั้ง  [Clear all camera settings] จะทำ
ใหฟงกชั่นและคาตางๆ ในตัวกลอง เปนไปตาม
รายการตอไปนี้

เลือก [Clear all camera settings]
ในแถบ [       ] เลือก [Clear all camera settings]
จากนั้นกดปุม

เลือก [OK]

ปรบัตัง้เกีย่วกบัการถายภาพ ปรบัตัง้เกีย่วกบัการบนัทกึไฟลภาพ

ระบบออโตโฟกสั

ระบบเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั

ระบบวดัแสง

ความไวแสง
ระบบขบัเคลือ่น

ชดเชยแสง /
ถายภาพครอม

ชดเชยแสงแฟลช

Custom Functions

คณุภาพ
One-touch
RAW+JPEG

Picture Style(โทนส)ี
ระบบปรบัความ
เขมสวางอตัโนมตัิ

ปรบัแก
ลดความสลวั
ของขอบภาพ

One-Shor AF
เลอืกจดุโฟกสั
อตัโนมตั ิจาก 19 จดุ

       ระบบวัดแสง
เฉลีย่หลายสวน
A (Auto)

       ถายภาพ
ครัง้ละภาพ

ยกเลกิ

0 (ศนูย)

ไมเปลีย่นแปลง

Standard

Standard

ระบบสี
สมดลุสขีาว
ปรบัแกสมดลุสขีาว
ถายครอมสมดลุสขีาว
เลขลำดบัของไฟล
ทำความสะอาดอตัโนมตัิ
ขอมลูระบบกำจดัฝนุ

ทำงาน /
ดวยขอมลูทีเ่กบ็
ไวในตวั
sRGB

ยกเลกิ
ยกเลกิ
ตอเนือ่ง
ทำงาน
ลบ

(อตัโนมตั)ิ
.

ตั้งคา ฟงกชั่น และระบบการทำงาน ใหกลับสูคาเริ่มตน



อนเริม่ใชกลอง

การปรบัควบคมุกลอง การปรบัตัง้ของระบบ Live View

การปรบัตัง้ของระบบถายภาพยนตร

แสดงเสนกรดิ ไมทำงาน
ตดัพลงังานอตัโนมตัิ
สญัญาณเสยีงเตอืน
ลัน่ชตัเตอร
โดยไมมกีารด
แสดงภาพทีถ่ายเสรจ็
เตอืนพืน้ทีส่วาง
แสดงจดุโฟกสั
Histogram
กระโดดขาม
หมนุภาพอตัโนมตัิ
ปรบัความสวางของจอ
วนัที ่/ เวลา
ภาษา
ระบบวดิโีอ
ทางเลอืกในการแสดง
ผลของปมุ INFO.

ขอมลูลขิสทิธิภ์าพ

การตัง้คาใน My Menu

การปรบัตัง้ใน
Camera User

1 นาที
ทำงาน
ใชงานได

1 วนิาที
ไมทำงาน
ไมทำงาน
แสดงความเขมสวาง

     10 ภาพ

Auto: Standard
ไมเปลีย่นแปลง
ไมเปลีย่นแปลง
ไมเปลีย่นแปลง
เลอืกไดทกุรายการ

ไมเปลีย่นแปลง

ไมเปลีย่นแปลง

ไมเปลีย่นแปลง

ถายภาพดวย
Live View
ระบบ AF
การแสดงเสนกรดิ
การจำลอง
คาแสง

บนัทกึแบบเกบ็เสยีง
ชวงเวลาวดัแสง

ขนาดภาพยนตร

บนัทกึเสยีง
บนัทกึแบบเกบ็เสยีง
ชวงเวลาวดัแสง

ระบบ AF
แสดงเสนกรดิ

ทำงาน
Mode 1
16 วนิาที

Live mode
ไมทำงาน

ทำงาน

Live mode
ไมทำงาน
ทำงาน

Mode 1
16 วนิาที



ารแสดงเสนกรดิ และระดบัอเีลคทรอนคิส
กลองรุนนี้ออกแบบใหมีเสนกริด(เสนตาราง) และการแสดงระดับแบบอีเลคทรอนิคส
เพื่อชวยใหผูใชถือกลองไดตรง โดยเสนกริดนั้นจะแสดงใหเห็นในชองเล็งภาพ และระดับ
อีเลคทรอนิคส จะปรากฎบนจอภาพ LCD

เลือก [VF grid display]
ในแถบ  [      ]  เลือก [VF grid display]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Enable]
หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือก [Enable]
จากนั้นกดปุม

กลองสามารถแสดงเสนกริดไดเมื่อใชระบบ Live View และเมื่อถายภาพยนตร
(น.136, 156)

การแสดงเสนกริด

กลองจะแสดงเสนกริดในชองเล็งภาพ



การแสดงระดับอีเลคทรอนิคสที่จอ LCD

สามารถแสดงเสนระดับแบบอีลคทรอนิคสได ในขณะใชระบบ Live View และถาย
ภาพยนตร (น.134, 152)

การตรวจสอบมุมกมเงยของกลองอาจมีความผิดพลาดได +/- 1 องศา
เมื่อกลองถูกตั้งในมุมกมหรือเงยมากๆ ความผิดพลาดในการตรวจวัดจะมีมากขึ้น

กดปุม

ตรวจสอบความเอียงและมุมกมเงย
เสนที่แสดงทางแนวนอนและแนวตั้ง จะแสดงมุม
ความเอียง โดยมีความละเอียดเพิ่มขึ้นทีละ 1 องศา
เมื่อเสนสีแดงเปลี่ยนเปนสีเขียว หมายความวา
กลองถูกตั้งไดระดับพอดี(ไมเอียง) แลว

แสดงเสนระดับแบบอีเลคทรอนิคส

เสนระดับอีเลคทรอนิคสนั้น สามารถแสดงในชองเล็งภาพไดโดยใชจุดโฟกัส
(น.221)

ารแสดงเสนกรดิและระดบัอเีลคทรอนคิส

แตละครั้งที่กดปุม               การแสดงผลที่จอภาพ
จะเปลี่ยนไป

ระดบัในแนวตัง้
ระดบัในแนวนอน

หากเสนระดับอีเลคทรอนิคสไมปรากฎขึ้น ให
ปรับตั้งเมนู [     INFO. button display options]
เพื่อเลือกสั่งใหแสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคส
(น.228)
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เมื่อใชระบบถายภาพแบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ  (             )  สิ่งที่ผู
ใชตองทำก็เพียงแตเล็งไปยังสิ่งที่ตองการถาย และกลองจะทำการปรับ
คาตางๆ ใหโดยอัตโนมัติ (น.236)  และเพื่อปองกันภาพเสียจากการ
ปรับตั้งที่ผิดพลาดของผูใช ผูใชจะไมสามารถเปลี่ยนคาการเปดรับ
แสงและฟงกชั่นที่สำคัญบางอยางได

เกี่ยวกับระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ
(Auto Lighting Optimizer)
เมื่อใชระบบถายภาพแบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ (               )   ระบบปรับ
ความเขมสวางจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อใหความเขมสวางและความเปรียบ
ตางของแสงในภาพมีความสมดุลที่สุด ระบบนี้ยังสามารถทำงานรวมกับระบบ
บันทึกภาพไดทุกแบบ (น.75)

ระบบอัตโนมัติ
สมบูรณแบบ

ในบทนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณ
แบบ (             ) เพื่อผลของภาพถายที่ดีที่สุด



ายภาพในแบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
ปรับวงแหวนเลือกระบบไปที่ <      >

เล็งจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งไปที่วัตถุ

จุดโฟกัสทุกๆ จุดมีหนาที่คนหาความชัด ซึ่งจุดที่
มีวัตถุอยูใกลกวาจุดอื่นๆ จะเปนจุดที่จับภาพ
วัตถุได
การใชจุดโฟกัสที่กึ่ งกลางของเฟรมจะชวยให
โฟกัสไดงายขึ้น

โฟกัส
แตะปุมชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง เลนสจะหมุนเพื่อ
ปรับภาพใหชัด

ในสภาพแสงนอย ชองเล็งภาพจะกระพริบเปนสี
แดงเพื่อใหเห็นจุดโฟกัสไดงายขึ้น

หากจำเปน แฟลชที่ติดตั้งในตัวกลองจะยกตัวขึ้น
และทำงานโดยอัตโนมัติ

จุดที่อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมของจุดที่หาโฟกัสได
จะกระพริบเปนสัญญาณไฟสีแดง พรอมกับเสียง
สัญญาณเตือน “บี๊บ” ไฟยืนยันความชัด <       >
ที่มุมลางดานขวาของชองเล็งภาพจะสวางขึ้นดวย

เมื่อแฟลชในตัวกลองยกตัวขึ้นเองและทำงาน
แลว ผูใชสามารถใชนิ้วกดใหแฟลชลงสูตำแหนง
เดิมหลังจากที่ถายภาพเสร็จ

ถายภาพ
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ภาพที่ถายแลวจะแสดงบนจอ LCD เปนเวลา
นานประมาณ 2 วินาที

กรอบพืน้ทีจ่ดุโฟกสั

ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั



ายภาพในแบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

ปญหาที่ผูใชมักจะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ
ไฟสัญญาณยืนยันความชัด         กระพริบ และกลองโฟกัสไมได
เลง็จดุโฟกสัไปยงับรเิวณทีม่คีวามแตกตางของแสงและเงามากๆ และแตะปมุชตัเตอรเบาๆ
ลงครึง่หนึง่ (น.92) และถาอยใูกลกบัวตัถมุากเกนิไป ใหถอยออกหางมากขึน้ และ
ทดลองโฟกสัใหมอกีครัง้

บางครัง้จดุโฟกสัหลายจดุตดิสวางพรอมๆ กนั
หมายความวา จดุโฟกสัทกุจดุทีต่ดิสวางนัน้สามารถจบัความชดัไดพรอมกนั โดยจดุโฟกสั
เหลานีค้รอบคลมุวตัถทุีอ่ยใูนระยะเดยีวกนั ผใูชจงึถายภาพไดทนัที
เสยีง “บีบ๊” ดงัขึน้เบาๆ และเปนจงัหวะถี่ๆ  (ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั
        ก็ไมติดสวางขึ้น)
แสดงวากลองกำลงัจบัภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นทีด่วยระบบโฟกสัแบบตอเนือ่ง(ซึง่ไฟ
สญัญาณยนืยนัความชดั            จะไมตดิขึน้) ผใูชสามารถกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพไดทนัที
เมือ่พอใจ และไดภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นทีอ่ยางชดัเจน
เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ แตกลองกไ็มโฟกสัให
เมือ่สวติซทีก่ระบอกเลนสถกูปรบัไวที ่<MF> (แมนนวลโฟกสั) กลองจะไมหาความชดัให
โดยอตัโนมตั ิใหตรวจสอบสวติซของเลนส และปรบัมาที ่<AF>
แมจะถายภาพในตอนกลางวนั แตแฟลชในตวักลองกย็กตวัขึน้มาทำงาน
เมือ่ถายภาพยอนแสง แฟลชจะยกตวัขึน้ทำงานเพือ่ลบเงาเขมบรเิวณดานหนาของวตัถุ
และชวยใหวตัถมุรีายละเอยีดทีด่ขีึน้
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตวักลองยกตวัขึน้และยงิแสงกระพรบิถี่ๆ  ออกไป
เมือ่แตะปมุชตัเตอร แฟลชจะยกตวัขึน้และยงิแสงกระพรบิถี่ๆ  ออกไปเพือ่ชวยระบบโฟกสั
ในการคนหาโฟกสั เรยีกวา “ไฟชวยหาโฟกสั”(AF assist beam) ซึง่ไฟแฟลชนีจ้ะทำงานได
ดใีนระยะหางไมเกนิ 4 เมตร / 13.1 ฟตุ
ถงึแมแฟลชจะทำงานแลว แตภาพกย็งัดมูดื
วตัถทุีถ่ายภาพนัน้อยไูกลกวาระยะการทำงานของแฟลช สิง่ทีจ่ะถายภาพนัน้ควรจะอยู
ภายในระยะหางไมเกนิ 5 เมตร / 16.4 ฟตุ จากกลอง
เมือ่ใชแฟลช พืน้ทีข่องภาพทางดานลางดมูดือยางผดิปกติ
วตัถทุีถ่ายภาพนัน้อยใูกลกบักลองมากจนเกนิไป จนกระบอกเลนสทีย่ืน่ออกไปจากตวั
กลองบดบงัแสงของแฟลชทีฉ่ายออกไป วตัถทุีจ่ะถายภาพโดยใชแฟลชนัน้ไมควรอยใูกล
กวา 1 เมตร / 3.3 ฟตุ  และถาใชฮดูเลนส ใหถอดออกเสยีกอนทีจ่ะใชแฟลชถายภาพใกลๆ



การจัดองคประกอบภาพใหม

ในฉากของสถานที่บางแหง การจัดใหจุดเดนอยูทางดานซายหรือขวาของภาพจะทำ
ใหภาพเกิดความสมดุล และมีองคประกอบภาพที่สวยงามมากขึ้น
เมื่อใชระบบ <      > Full Auto ซึ่งกลองจะปรับตั้งคาใหทั้งหมดโดยอัตโนมัตินั้น เมื่อ
แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ใหกลองจับความชัดและยังคงแตะคางไว โฟกัสจะล็อค
ผู ใชสามารถเบนกลองไปทางซายหรือขวาเพื่อจัดใหตัวแบบอยูคอนไปทางดานใด
ดานหนึ่งของเฟรม จากนั้นจึงกดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ เทคนิคนี้ เรียกวา “การ
ล็อคโฟกัส”(Focus Lock) ซึ่งทำงานไดในระบบถายภาพขั้นพื้นฐานทุกๆ ระบบ ยก
เวนระบบถายภาพสิ่งที่ เคลื่อนไหว(Sports)

เมื่อใชระบบถายภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ ( <     >  Full Auto)  เมื่อวัตถุมีการ
เคลื่อนที่(ระยะระหวางกลองกับวัตถุเปลี่ยนแปลงไป) ในขณะที่โฟกัสหรือโฟกัสไดแลว
ระบบ AI Servo AF ซึ่งเปนระบบที่สามารถจับความชัดอยางตอเนื่องไปยังวัตถุที่
เคลื่อนที่จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และชวยจับภาพใหชัดตราบเทาที่ผูใชยังคงเล็ง
ภาพวัตถุใหอยูภายในเฟรมและใชนิ้วแตะชัตเตอรคางไวครึ่งหนึ่ง การโฟกัสจะยัง
คงทำงานอยางตอเนื่องตลอดเวลา และเมื่อถึงจังหวะที่ตองการถายภาพ ก็เพียงกดปุม
ชัตเตอรลงจนสุด

การถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่

ทคนคิการถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ



ระบบถายภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ <       >     จะจัดการปรับตั้งทุกๆ อยางใหทั้งหมด
ขณะที่ระบบบันทึกภาพอัตโนมัติแบบสรางสรรค   <        > จะเปดโอกาสใหผูใชปรับความ
สวางของภาพ ชวงความชัด โทนสี(Picture Style) ฯลฯ สวนคามาตรฐานของระบบนี้
จะเหมือนกับระบบถายภาพแบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
*CA เปนตัวยอของ Creative Auto (ระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค)

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่ <    >
จอภาพของระบบบันทึกภาพอัตโนมัติแบบ
สรางสรรคจะปรากฎบนจอ LCD

กดปุม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่นตางๆ ดูไดที่
หนา 54, 55

สามารถใช  <     >   เพื่อเลือกฟงกชั่น

ปรับคาตามที่ตองการ

คำอธิบายยอๆ เกี่ยวกับฟงกชั่นนั้นจะแสดงอยู
ทางดานลางของจอภาพ

ใช <     >   เพื่อเลือกฟงกชั่น

หมุนวงแหวน <     >  และ <     > เพื่อปรับคา
ตามที่ตองการ

ถายภาพ
กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

เมื่อเปลี่ยนระบบบันทึกภาพ หรือเมื่อระบบปดพลังงานของกลองอัตโนมัติทำงาน
(น.44) หรือเมื่อปรับสวิตซเปดปดกลองไปที่   <OFF>   คาตางๆ ที่ปรับตั้งไวในระบบ
บันทึกภาพอัตโนมัติแบบสรางสรรคจะกลับไปเปนคามาตรฐานดังเดิม  ยกเวน
คุณภาพในการบันทึกภาพ ระบบหนวงเวลาถายภาพ และรีโมทจะยังคงเดิม

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค



ผูใชสามารถจะเลือก          (Auto firing),      (Flash on) หรือ         (Flash off)

เมื่อเลื่อนขีดดัชนีไปทางซาย ภาพจะเขมขึ้น
ถาเลื่อนขีดดัชนีไปทางขวา ภาพจะสวางขึ้น

ายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค

ชตัเตอรและชองรบัแสง

ตรวจสอบระดบัพลงังาน

จำนวนภาพถายตอเนือ่งสงูสดุ

จำนวนภาพทีถ่ายได

(1) การใชแฟลช

(2) ปรับใหฉากหลังของภาพชัดหรือเบลอ

(3) ปรับความสวางของภาพ

เมื่อเลื่อนขีดดัชนีไปทางดานซาย ฉากหลังของภาพจะเบลอมากขึ้น และถา
เลื่อนขีดดัชนีไปทางขวา ฉากหลังของภาพจะดูชัดมากขึ้น
ความชัดและเบลอของฉากหลังขึ้นอยูกับเลนสที่ใชและวิธีถายภาพใน
ขณะนั้น ดังนั้นฉากหลังของภาพอาจไมเบลอมากนัก และเมื่อถายภาพโดย
ใชแฟลช จะไมสามารถปรับตั้งการทำงานนี้ได



ายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค

(4) ผลพิเศษของภาพ

(Monochrome image): สำหรับสรางสรรคภาพขาวดำ

นอกจากผลที่เกิดขึ้นตามมาตรฐาน ผูใชสามารถปรับตั้งผลพิเศษสำหรับการถาย
ภาพบุคคล ทิวทัศน หรือภาพขาวดำ (น.64 : Picture Style)
(Standard): ผลของภาพในลักษณะมาตรฐาน เหมาะสำหรับภาพทั่วๆ ไป

(Smooth skin tones): เหมาะสำหรับการถายภาพผูหญิงและเด็กในระยะใกล

(Vivid blues and greens): สำหรับการถายภาพทิวทัศนที่นาประทับใจ

(6) คุณภาพของภาพที่ถาย

(5) ถายภาพครั้งละภาพ ถายภาพตอเนื่อง หรือหนวงเวลา

เมื่อตองการปรับตั้งคุณภาพในการบันทึกภาพ ดู “ปรับตั้งคุณภาพของภาพที่ถาย”
น.58-60  โดยกดปุม   <      >  เพื่อใหรายการปรับตั้ง [Quality] ปรากฎบนจอ LCD
และเลือกปรับตั้งไดจากรายการดังกลาว

(ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ำ ): ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็ว 3 ภาพ
ตอวินาที

* เมื่อกดปุม                        ผูใชสามารถแสดงรายการของ [Drive mode] ที่จอภาพ
และสามารถจะเลือกไดจากรายการที่ปรากฎ

(หนวงเวลา 10 วินาที/ใชรีโมท): ดู “การใชระบบหนวงเวลาถายภาพ”
หมายเหตุ (       ) ใน น.94  และสามารถถายภาพโดยใชรีโมทได (น.110)



ปรับตั้งระยะเวลาในการแสดงภาพ
ผูใชสามารถตั้งระยะเวลาในการแสดงภาพที่ถายเสร็จที่จอ LCD หากตองการใหแสดงภาพ
ตลอดเวลา ใหเลือก [Hold] หากไมตองการใหแสดงภาพ ใหเลือก [Off]

หมุนวงแหวน  <       > เพื่อเลือกเวลาที่ตองการ
จากนั้นกด  <       >

เลือก [Review time]
ในแทบ [      ] เลือก [Review time] จากนั้นกด
<      >

เลือกระยะเวลาที่ตองการ

หากตั้งเปน [Hold] กลองจะแสดงภาพที่เพิ่งถายเสร็จคางไวตลอดเวลา จนกระทั่ง
ครบเวลาที่ระบบตัดพลังงานอัตโนมัติจะเริ่มทำงาน
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เนื้อหาของบทนี้ จะอธิบายการปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ เกี่ยวกับการปรับตั้ง
คุณภาพของไฟลภาพที่จะถูกบันทึก ความไวแสง Picture Style สมดุลสีขาว
ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ ปรับแกความสลัวของขอบภาพ ฯลฯ

เมื่อใชระบบบันทึกภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ (                ) สามารถปรับ
ตั้งไดเฉพาะ คุณภาพของไฟลภาพที่จะถูกบันทึก ความสลัวของขอบภาพ
และการลำดับของชื่อไฟล ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในบทนี้ นอกจากนี้ ผู
ใชสามารถสรางโฟลเดอรใหม และเลือกเก็บภาพในโฟลเดอรที่ตองการได
เมื่อสัญลักษณ        ปรากฎที่ดานบนบริเวณมุมขวาของคูมือ หมายความ
วา ฟงกชั่นนั้นจะใชไดเฉพาะเมื่อบันทึกภาพดวยระบบ < P/Tv/Av/

M/B >



รับตั้งคุณภาพของภาพที่ถาย

ทีด่านบนขวา “***M(ลานพกิเซล)****x****” จะแสดง
ใหเห็นจำนวนพิกเซล และ[***] เปนจำนวนภาพที่
ถายได (แสดงไดมากทีส่ดุ 999 ภาพ)

ผูใชสามารถปรับตั้งความละเอียดในการถายภาพ(พิกเซล) และปรับตั้งคุณภาพในการถายภาพได
โดยสามารถปรับตั้งไฟลแบบ JPEG ได 6 ระดับ :                                                                         รวมทั้ง
การบันทึกภาพในแบบ RAW file 3 รูปแบบ                                      และ                      โดยไฟลภาพแบบ
RAW นี้ จะตองนำไปผานกระบวนการจัดการภาพดวยซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง(น.60)

เลือก [Quality]
ในแถบ  [       ] เลือก [Quality] แลวกดปุม

เลือกระดับคุณภาพของภาพ
หากตองการปรับตั้งเปน  RAW ใหหมุนวงแหวน
<       >  หากตองการปรับตั้งเปน JPEG ใหหมุน
วงแหวน <       >

กดปุม            เพื่อยืนยันการปรับตั้ง
ตัวอยางการปรับตั้งคุณภาพของภาพ

ถาตั้ง [-] สำหรับ RAW+JPEG กลองจะบันทึกในระดับ

อยางเดยีว อยางเดยีว



รั บ ตั้ ง คุณภ าพขอ งภ าพที่ ถ า ย

คำแนะนำในการปรับต้ังคุณภาพของภาพ (โดยประมาณ)
คุณภาพ พิกเซล

(ลานพกิเซล)
ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

ขนาด
การพมิพ

ขนาดไฟล จำนวนภาพ
ทีถ่ายได

ปรมิาณภาพ
ถายตอเนือ่ง

ตารางแสดงขนาดไฟล จำนวนภาพที่ถายได และปริมาณภาพที่ถายไดมากที่สุดเมื่อใช
ระบบบันทึกภาพตอเนื่อง ทดสอบตามมาตรฐานของ Canon (ที่ ISO 100 ใช Picture
Style Standard) โดยใชการดขนาด 4GB คาที่แสดงไวในตารางขึ้นอยูกับวัตถุ ยี่หอของ
การด ความไวแสง Picture Style และ Custom Functions ฯลฯ
ปริมาณภาพที่ถายไดมากที่สุดเมื่อใชระบบถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง  เปนการ
ทดสอบดวยการดชนิด Ultra DMA (UDMA) 4GB และทดสอบตามมาตรฐานของ Canon

เมื่อเลือกถายภาพเปนไฟลชนิด RAW+JPEG ไฟลทั้งสองชนิดจะถูกบันทึกในเวลาเดียว
กัน ซึ่งไฟลทั้งสองชนิดนี้จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอรเดียวกัน โดยมีหมายเลขแสดงชื่อ
ไฟลเปนหมายเลขเดียวกัน (สกุล .JPG สำหรับ JPEG และ.CR2 สำหรับ RAW)
สัญลักษณของระดับคุณภาพของไฟลภาพ มีชื่อเรียกดังนี้:           (RAW),
(Medium RAW),                (Small RAW), JPEG,       (Fine),        (Normal),  L (Large),
M  (Medou,), S  (Small)

หรอื
ใหญกวา

หรอื
ใหญกวา

หรอืใหญกวา
หรอืใหญกวา

หรอืใหญกวา

หรอืใหญกวา

ไดถงึ

ไดถงึ

ไดถงึ

ไดถงึ

ไดถงึ

ไดถงึ



เกี่ยวกับ RAW

รั บ ตั้ ง คุณภ าพขอ งภ าพที่ ถ า ย

ปริมาณภาพที่ถายไดมากที่สุดเมื่อถายภาพตอเนื่อง

ซอฟทแวรจัดการภาพที่มีจำหนายทั่วไปนั้น จะไมสามารถเปดและจัดการไฟลแบบ
RAW ได แนะนำใหใชซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับตัวกลองเทานั้น

หากตัวเลขในชองเล็งภาพแสดง “99”  หมายความวา สามารถถายภาพไดจำนวน 99
ภาพหรือมากกวา และถาตัวเลขเปน “98” หรือต่ำกวานั้น และหนวยความจำในตัว
กลองเต็ม กลองจะแสดง “buSY” ในชองเล็งภาพและที่จอ LCD และจะไมสามารถถาย
ภาพไดชั่วครูในขณะนั้น และเมื่อหยุดถายภาพตอเนื่อง ตัวเลขแสดงจำนวนภาพที่
ถายไดสูงสุดจะเพิ่มขึ้นหลังจากภาพที่ถายไปกอนนั้นไดถูกบันทึกลงในการดแลว และ
ปริมาณภาพถายตอเนื่องสูงสุด ไดแสดงไวในรายการในหนา 59

กลองจะแสดงปริมาณภาพถายตอเนื่องสูงที่สุดไวเสมอ แมจะไมมีการดในตัว
กลองก็ตาม ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสการดแลวกอนถายภาพเสมอ
ถา [    C.Fn II -2: High ISO speed noise reduction] ไดถูกตั้งเปน [2: Strong]
ปริมาณภาพที่ถายไดสูงสุดจะลดลง (น.208)

ปริมาณภาพที่ถายไดมากที่สุดเมื่อถายภาพตอเนื่องซึ่งใหขอมูลไวในหนากอนนี้ หมาย
ถึงปริมาณภาพที่สามารถถายไดตอเนื่องกันโดยไมตองหยุดพัก โดยใชการดความจุ 4GB
ที่ผานการฟอรแมทแลว

ปริมาณภาพที่ถายไดจะปรากฏเปนตัวเลขอยูที่มุม
ลางดานขวาของชองเล็งภาพ และหากถายภาพได
มากกวา 99 ภาพขึ้นไป กลองจะแสดงตัวเลข “99”

เปนขอมูลจากเซนเซอรรับแสงที่ถูกแปลงเปนขอมูลแบบดิจิตอล และบันทึกลงในการด
ทันที และผูใชสามารถเลือกไดหลายระดับความละเอียด  เริ่มจาก             ,
หรือ                    ซึ่งในคูมือฉบับนี้ จะใชสัญลักษณ              เปนตัวแทนของทั้งหมด) เมื่อ
ถายภาพเปน RAW ผูใชสามารถปรับแตงภาพดวยซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลองได
อยางหลากหลายตามที่พอใจ และเลือกบันทึกในแบบ  JPEG, TIFF และสกุลอื่นๆ ได



รั บ ตั้ ง คุณภ าพขอ งภ าพที่ ถ า ย

บันทึกไฟล RAW+JPEG พรอมกัน โดยกดปุมเพียงปุมเดียว
ขณะที่กำลังบันทึกภาพโดยตั้งคุณภาพของไฟลเปนแบบ JPEG ถาผูใชกดปุม               กลอง
จะบันทึกไฟลแบบ RAW ไปพรอมๆ กันดวย (             ตามคามาตรฐาน) ในทำนองเดียวกัน
ถาขณะนั้นเลือกคุณภาพในการบันทึกภาพเปน RAW อยางเดียวแลวกดปุมนี้ ไฟลแบบ
JPEG ก็จะถูกบันทึกไปพรอมๆ กัน (          ตามคามาตรฐาน)
ปุมนี้จะไมทำงานเมื่อไดตั้งคุณภาพในการบันทึกเปน RAW+JPEG อยูแลว (น.58)

กดปุม
ตัวเลือกคุณภาพในการบันทึกจะกระพริบบนจอ
LCD หากตองการยกเลิกการปรับตั้งนี้ ใหกดปุม
              ซ้ำอีกครั้ง
กดปุมชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ

หลังจากที่ถายภาพแลว  การปรับตั้งนี้จะถูก
ยกเลิก

เลือก  [One-touch RAW+JPEG]
ในแถบ [     ] เลือก [One-touch RAW+JPEG]
จากนั้นกด

เลือก RAW หรือ JPEG
หมุนวงแหวน <       > เพื่อเลือก RAW หรือ JPEG
จากนั้นกด

เลือกคุณภาพในการบันทึก

หมุนวงแหวน <      >  เพื่อเลือกคุณภาพในการ
บันทึก จากนั้นกด

ถายภาพ

ฟงกชั่นนี้ สามารถทำงานรวมกันกับระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาว และระบบถาย
ภาพครอมอัตโนมัติ
ผูใชสามารถกดปุม             <         >                หรือ              เพื่อยกเลิกการปรับตั้ง
ได หรือเปลี่ยนไปใชระบบ Live View ระบบถายภาพยนตร หรือปดสวิตซของกลอง



กดปุม            (     )

รบัตัง้ความไวแสง
การปรับความไวแสง หรือ ISO หมายถึงการปรับการตอบสนองตอแสงของเซนเซอรเพื่อให
เหมาะกับสภาพแสงในขณะที่ถายภาพ ซึ่งในระบบถายภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ
(                  )นั้น กลองจะตั้งความไวแสงใหโดยอัตโนมัติ(ปรับตั้งเองไมได) (น.63)

ปรับคาความไวแสง
เมื่อดูจอ LCD หรือชองเล็งภาพ หมุนวงแหวน
<        >  เพื่อเลือกความไวแสงที่ตองการ
สามารถปรับความไวแสงไดในชวง ISO 100-
6400 ในระดับขั้นละ 1/3 stop
เมื่อเลือก “A” กลองจะตั้งความไวแสงใหโดย
อัตโนมัติ

คำแนะนำในการปรับความไวแสง
ความไวแสง ลกัษณะการถายภาพ

(ไมใชแฟลช)
ระยะการทำงานของแฟลช

เมื่อตั้ง [       C.Fn I -3: ISO expansion] เปน [1: On], “H” (สามารถปรับความ
ไวแสงสูงสุดไดเปน ISO 12800 (น.206)

ถา [      C.Fn II -3: Highlight tone priority] ไดถูกตั้งเปน [1: Enable] ความไวแสงที่ปรับ
ตั้งไดจะอยูในชวง ISO 200-6400 (น.209)
เมื่อใชความไวแสงสูง หรือถายภาพในอุณหภูมิสูง ภาพอาจจะดูหยาบมากขึ้น และการ
เปดรับแสงเปนเวลานานมาก ก็อาจทำใหภาพปรากฎเม็ดสีที่มีความหยาบได

เมื่อถายภาพดวยความไวแสงสูงๆ สัญญาณรบกวน (ปรากฎเปนเสนสัญญาณรบกวนทาง
แนวนอน จุดสี ฯลฯ) อาจเกิดขึ้นในภาพได

ยิง่ปรบัความไวแสงสงูขึน้เทาใด
ระยะการทำงานของแฟลชกจ็ะ
ไกลขึน้เทานัน้ (น.112)

ทองฟาหลวั หรอืบรรยากาศในตอนเยน็
ภายในทีม่ดืในรม หรอืตอนกลางคนื

ภายใตแสงแดดนอกรมเงา



  รับตั้งความไวแสง

เกี่ยวกับ “A” (ตั้งความไวแสงอัตโนมัติ)

* หากการใชแฟลชแบบ fill flash ทำใหภาพมีความสวางเกินไป ความไวแสงจะถูกตั้งเปน
ISO 100 หรือสูงกวา
* หากใชระบบบันทึกภาพ  < P >   หรือเลือกใชระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ <                 >
และนำแฟลชแบบสะทอนซึ่งเปนแฟลชภายนอกมาใช ความไวแสงที่กลองจะเลือกให
จะอยูภายในชวง ISO 400-3200

เมื่อเลือกปรับตั้งความไวแสงที่ “A” กลองจะแสดง
ความไวแสงที่ เ ลื อกใหทราบเมื่ อ ใชนิ้ วแตะปุ ม
ชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง ดังรายละเอียดดานลาง ซึ่ง
ความไวแสงที่กลองเลือกใหนั้น  จะเปนระดับที่
เหมาะสมกับสภาพแสงที่ถายภาพในเวลานั้น

ระบบบนัทกึภาพ ความไวแสงทีป่รบัตัง้ได
ISO 100 - 3200
ตายตวัที ่ISO 400
ตายตวัที ่ISO 400 *ใชแฟลช



ลอืกใช  Picture Style
ดวย Picture Style ผูใชสามารถปรับตั้งผลพิเศษใหกับภาพตามที่ตองการ เพื่อใหเหมาะ
กับลักษณะของภาพที่ถาย หรือในแบบที่ตองการสื่อออกมาในภาพนั้นๆ แตถาใชระบบ
บันทึกภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ  <         >  จะไมสามารถปรับเลือก Picture Style ได

กดปุม
เมื่อกลองพรอมที่จะถายภาพแลว
กดปุม
จอภาพจะแสดงรายการตัวเลือก Picture Style
ที่จอภาพ

หมุนวงแหวน  <        >    หรือ <         >   เพื่อเลือก
Picture Style แบบที่ตองการ แลวกดปุม

เลือก Picture Style

Picture Style ที่เลือกจะมีผลทันที และสามารถ
ถายภาพไดทันที

ผลพิเศษของ Picture Style

ผูใชสามารถจะใชเมนู [       Picture Style] เพื่อเลือก Picture Styles ได

ปรับสีของภาพใหสด ใหภาพคมชัดสูง เปนรูปแบบที่เหมาะกับการถายภาพทั่วๆ ไป ซึ่ง
กลองจะตั้ ง  Picture Style นี้ ให โดยอัตโนมัติ เมื่อใชระบบบันทึกภาพอัตโนมัติ
สมบูรณแบบ <      >

ปรับสีผิวของบุคคลในภาพใหนุมนวลและมีโทนที่เปนธรรมชาติ มีความคมชัดเล็กนอย
เหมาะสำหรับใชถายภาพผูหญิงและเด็กในระยะใกลๆ และผูใชยังสามารถปรับ [Color
tone] (น.66) ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนโทนของสีผิวได

เหมาะสำหรับการถายภาพทิวทัศนที่ตองการใหสีน้ำเงินและสีเขียวดูเขมและสดขึ้น มี
ความคมชัดสูงมาก เหมาะสำหรับภาพทิวทัศนที่ดูตื่นตา

(        : Smooth skin tones)

(        : Standard)

(        : Vivid blues and greens)



ลือกใช Picture Style

เหมาะสำหรับผูที่ตองการปรับแตงและประมวลผลของภาพเองโดยใชคอมพิวเตอรเทา
นั้น ลักษณะสีของภาพจะเปนโทนนุมนวลและเปนธรรมชาติ

เปน Picture Style อีกชนิดหนึ่งที่ เหมาะสำหรับผูที่ตองการปรับแตงและประมวล
ผลของภาพเองโดยใชคอมพิวเตอร ใชสำหรับการถายภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิสี
ของแหลงกำเนิดแสงใหตรงกับ 5200 K ซึ่งผูใชตองปรับสีอยางละเอียดใหตรงกันกับสี
ของวัตถุตนฉบับเอง ซึ่งสีของไฟลตนฉบับกอนปรับแตงจะออนและจางกวาจริงเล็กนอย

(        : Monochrome image)
ใชสำหรับถายภาพขาวดำ

ภาพขาวดำที่บันทึกเฉพาะในแบบ JPEG จะทำใหกลับมาเปนภาพสีไมได และ
ถาตองการถายภาพอื่นๆ ในแบบภาพสี อยาลืมตรวจสอบวา Picture Style แบบ
ขาวดำไดถูกยกเลิกไปแลวหรือไม  และเมื่อปรับตั้ ง เปน  [Monochrome]
สัญลักษณ <B/W> จะปรากฎขึ้นในชองเล็งภาพและที่จอภาพ LCD

ผูใชสามารถจะสราง Picture Style ในแบบที่ตัวเองตองการและบันทึกไวในหนวยความ
จำของกลองได 3 ชุด (User Def.1-3) รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนคาตัวแปรของ
Picture Style ซึ่งเปนแบบมาตรฐาน (Portrait, Landscape ฯลฯ) ไดดวย (น.68) สำหรับ
คา User Def. ที่ไมไดปรับตั้งไว จะมีลักษณะเดียวกับ Picture Style แบบ Standard

เกี่ยวกับสัญลักษณ
สัญลักษณที่อยูทางดานบนของการเลือก Picture Style หมายถึงคาของตัวแปร เชน
[Sharpness] และ [Contrast] ซึ่งตัวเลขที่กำกับอยู จะแสดงถึงคาของตัวแปรตางๆ ของ
Picture Style นั้นๆ



รบัเปลีย่นคาใน Picture Style
ผูใชสามารถปรับแตง Picture Style แตละแบบดวยการปรับตั้งตัวแปรแตละตัว เชน [Sharp-
ness] และ [Contrast] และหลงัจากทดลองปรบัแตงแลว ควรทดลองถายภาพเพือ่ดผูลทีเ่กดิขึน้
เสียกอน และสำหรับการปรับแตง Picture Style แบบ [Monochrome] ใหดูหนาถัดไป

กดปุม <    >

เลือก Picture Style
หมุนวงแหวน <       >   หรือ <      >  เพื่อเลือก
Picture Style จากนั้นกดปุม <         >

เลือกตัวแปร
หมุนวงแหวน <       > เพื่อเลือกตัวแปรที่ตองการ
จากนั้นกดปุม

กดปุม <           > เพื่อบันทึกคาตัวแปรที่ปรับตั้ง
ไวใหม หนาจอจะกลับไปแสดงตัวเลือก Picture
Style
เมื่ อมีการปรับ เปลี่ ยนค าตั วแปรไปจากคา
มาตรฐาน ตัวแปรนั้นจะเปลี่ยนเปนสีน้ำเงิน

ปรับต้ังคาตัวแปร
หมุนวงแหวน <         >   เพื่อปรับตั้งคาตัวแปร
ตามที่ตองการ จากนั้นกดปุม

การปรับคาตัวแปรและผลพิเศษที่เกิดขึ้น
ขอบวตัถมุคีวามคมชดันอย
ความเปรยีบตางต่ำ
ความอิม่ตวัของสตี่ำ
สผีวิอมสแีดง

ขอบวตัถมุคีวามคมชดัมาก
ความเปรยีบตางสงู
ความอิม่ตวัของสสีงู
สผีวิอมสเีหลอืง



รับเปลี่ยนคาใน  P ic ture Sty le

ในขั้นตอนที่ 3 เมื่อเลือก [Default set.] กลองจะเปลี่ยนคาตัวแปรที่ถูกเปลี่ยนไปทั้งหมด
ใหกลับเปนคามาตรฐาน
เมื่อตองการถายภาพดวย Picture Style ที่ถูกผูใชเปลี่ยนคาตัวแปรไป ใหทำตามขั้นตอน
ที่ 2 ในหนากอนนี้ เพื่อเลือก Picture Style ที่ถูกเปลี่ยนคาตัวแปรไป แลวจึงถายภาพ

การปรับแตงภาพขาวดำ
นอกจากการปรับแตง [Sharpness] และ [Contrast] ที่ไดอธิบายผานมา สำหรับภาพขาว
ดำ ผูใชสามารถปรับตั้ง [Filter effect] และ [Toning effect] เพื่อสรางผลพิเศษขึ้นในภาพ

ผลพิเศษจากการปรับ  Filter
โดยปรับผลพิเศษของ Filter กับภาพถายขาวดำ (mono-
chrome) ผูใชสามารถสรางผลพิเศษใหกับภาพไดหลาย
อยาง เชน ทำใหกอนเมฆสีขาว หรือใบไมสีเขียวในภาพ
แลดูโดดเดนขึ้นจากสิ่งอื่นๆ และการปรับภาพใหมีความ
เปรียบตาง [Contrast] สูงขึ้น จะชวยใหผลพิเศษนี้ยิ่งเดน
ชัดมากขึ้น

ผลพิเศษจากการปรับ Toning
เมื่อใชผลพิเศษจากการปรับโทน (Toning) ผูใชสามารถ
สรางภาพเอกรงคที่เปนสีตางๆ เพื่อใหไดอารมณภาพ
ตามลักษณะที่ตองการ
ผู ใชสามารถเลือกโทนสี ไดดั งตอ ไปนี้   [N:None]
[S:Sepia] [B:Blue] [P:Purple] [G:Green].

ตวัอยางของผลพเิศษ

การปรับ [Contrast] ใหสูงขึ้น จะทำใหผลของฟลเตอรเห็นไดชัดมากขึ้น

ภาพถายขาวดำปกติที่ไมมีผลใดๆ จากการใชฟลเตอร
ทองฟาสีน้ำเงินจะแลดูเปนธรรมชาติ กอนเมฆเดนชัดมากขึ้น
ทองฟาสีน้ำเงินจะดูเขมขึ้นเล็กนอย พระอาทิตยที่กำลังตกดินจะแลดูสวางขึ้น
ทองฟาสีน้ำเงินจะดูคอนขางเขม  ใบไมที่รวงจะแลดูคมชัดและสวางขึ้น
สีผิวและริมฝปากจะดูเนียน ใบไมจะคมชัดขึ้น และดูสวางขึ้น



ผูใชสามารถจะเลือก Picture Style มาตรฐาน เชน [Portrait] และ [Landscape] เพื่อปรับ
แตงคาตัวแปรตามที่ตองการ และบันทึกเปน Picture Style ตัวใหม ในชื่อ [User Def. 1],
[User Def. 2], หรือ [User Def. 3] (บันทึกได 3 ชุด)

ผูใชสามารถสราง Picture Style ที่มีการปรับแตงคาตัวแปรตางๆ ดวยตนเอง
เชน ปรับความคมชัด ความเปรียบตาง ที่แตกตางกัน และยังสามารถปรับแตงจาก
ซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง และสามารถถายโอนคามาใชในตัวกลองได

กดปุม <    >

เลือก [User Def.]
หมุนวงแหวน <        > หรือ  <      > เพื่อเลือก
[User Def. *] จากนั้นกดปุม

กดปุม
เมื่อเลือก [Picture Style] กดปุม

เลือก Picture Style ตัวใดตัวหนึ่ง
หมุนวงแหวน <        >  เพื่อเลือก Picture Style
ตัวใดตัวหนึ่ง แลวกด
เมื่อตองการปรับแตงคาตัวแปรของ  Picture
Style ซึ่งถูกบันทึกไวในตัวกลองดวยซอฟทแวร
ที่ไดมาพรอมกับกลอง ใหเลือก Picture Style
จากที่นี่

เลือกตัวแปร
เลือกตัวแปรที่ตองการปรับแตงคา เชน
 [Sharpness] จากนั้นกดปุม

นทกึ Picture Style ทีป่รบัเปลีย่นแลว



ตั้งคาตัวแปร
หมุนวงแหวน <       >  เพื่อเลือกตัวแปรที่ตอง
การปรับตั้ง จากนั้นกด
สำหรับรายละเอียด  ดู  “ปรับ เปลี่ ยนคาใน
Picture Style” หนา 66-67

กดปุม  <          >   เพื่อบันทึกคาตัวแปรของ
Picture Style จากนั้นหนาจอจะกลับไปแสดง
รายการตัวเลือก Picture Style

ชื่อของ Picture Style ที่ถูกนำมาปรับเปลี่ยน
จะปรากฎอยูทางดานขวาของ [User Def. *]

ถาหาก Picture Style ที่ถูกนำมาปรับเปลี่ยนคาตัวแปร ไดเคยถูกนำไปใชกับ [User
Def. *] แลว เมื่อมีการเลือก Picture Style ในขั้นตอนที่ 4 ก็จะไมปรากฎตัวแปร
ใหเลือกได

เมื่อถายภาพดวย Picture Style ที่บันทึกคาไวแลว ใหทำตามขั้นตอนที่ 2 ในหนา
กอนนี้ เพื่อเลือก [User Def. *] จากนั้นจึงถายภาพ

 นทึกคา  P ic tu re  S ty le  ที่ปรับ เปลี่ยนแลว



มองที่จอภาพ LCD แลวหมุนวงแหวน <      >
เพื่อเลือก

กดปุม <          > (    )

เลือกสมดุลสีขาว

ดวงตาของมนุษยสามารถมองเห็นวัตถุที่เปนสีขาว ไมวาแหลงกำเนิดแสงจะเปนชนิดใด
ก็ตาม สวนกลองดิจิตอลนั้น จะใชซอฟทแวรในการปรับอุณหภูมิสี เพื่อใหวัตถุหรือพื้นที่
ซึ่งเปนสีขาวยังแลดูเปนสีขาว การปรับตั้งนี้เรียกวาการปรับแกสี เพื่อใหภาพถายมีสีสัน
สมจริงและเปนธรรมชาติ ไมวาจะอยูภายใตแหลงกำเนิดแสงชนิดใดก็ตาม

เกี่ยวกับสมดุลสีขาว

สัญลักษณ ระบบ อณุหภมูสิ ี(โดยประมาณ, เคลวนิ)

รบัตัง้สมดลุสขีาว (White Balance)

(น.71)
(น.72)

สมดุลสีขาว(White Balance, WB) คือจุดอางอิงของสีขาวซึ่งจะปรากฎเปนสีขาวในภาพ ตามปกติ
ระบบสมดุลสีขาวอัตโนมัติ <             > จะเปนระบบที่ทำใหภาพสมดุลสีขาวไดโดยอัตโนมัติ แต
ถาพบวาระบบสมดุลสีขาวอัตโนมัติ <         >ไมสามารถทำใหสีของภาพเหมือนจริงได ผูใช
ก็สามารถจะเลือกกำหนดสมดุลสีขาวกับแหลงกำเนิดแสงแบบตางๆ ที่มีใหเลือก หรือเลือกแบบ
แมนนวลโดยถายภาพอางอิงกับวัตถุที่มีสีขาวสำหรับการถายภาพดวยระบบบันทึกภาพอัตโนมัติ
สมบูรณแบบ (            )  ระบบสมดุลสีขาวอัตโนมัติ <          >  จะทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถจะใชเมนูของ  [      White balance] เพื่อเลือกสมดุลสีขาวแบบที่ตองการได



 รับตั้งสมดุลสีขาว

สมดุลสีขาวแบบปรับตั้งเอง
การออกแบบใหปรับตั้งสมดุลสีขาวไดเอง จะชวยใหผูใชสามารถจะตั้งสมดุลสีขาวใหเขา
กับแหลงกำเนิดแสงที่ใชอยางเฉพาะเจาะจงเพื่อผลที่แมนยำได เมื่อตองการปรับตั้งสมดุล
สีขาวเอง ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้ กับแหลงกำเนิดแสงที่จะใชถายภาพ

ถายภาพวัตถุที่เปนสีขาว

ผูใชสามารถปรับตั้งสมดุลสีขาวที่ใดก็ได

มองในชองเล็งภาพ เล็งกลองใหพื้นที่จุดไขปลา
ครอบคลุมวัตถุที่เปนสีขาว

ปรับความชัดดวยมือ  และตั้ งคาการเปดรับ
แสงใหพอดี

เลือก [Custom WB]

หนาจอแสดงการเลือกปรับตั้งสมดุลสีขาวเอง
จะปรากฎขึ้น

ในแถบ  [     ]  เลือก [Custom WB] จากนั้นกด

นำขอมูลสมดุลสีขาวมาใช

เมื่อเมนูปรากฎขึ้น กดปุม <      > เพื่อออก
จากเมนู

หมุนวงแหวน <        > หรือวงแหวน <       >    เพื่อ
เลือกภาพที่ถายไวในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นกดปุม

เลือก [OK] จากหนาจอที่ปรากฎ ขอมูลสมดุลสี
ขาวของภาพนั้นจะถูกนำไปใช

ดูจากจอ LCD และใชวงแหวน  <      >  หมุน เพื่อ
เลือก  <         >

กดปุม <          >   (    )

เลือก custom white balance



 รับตั้งสมดุลสีขาว

หากภาพถายที่ถูกเลือกในขั้นตอนที่ 1 นั้นถายดวยคาแสงที่ผิดพลาด อาจจะไมได
คาสมดุลสีขาวที่ถูกตอง
สำหรับภาพที่ถายโดยการตั้ง Picture Style เปน [Monochrome] (น.65) จะไม
สามารถเลือกภาพนั้นไดในขั้นตอนที่ 3

การตั้งอุณหภูมิสี
ผูใชสามารถตั้งอุณหภูมิสีสำหรับสมดุลสีขาวแบบตัวเลขในหนวยเคลวิน ฟงกชั่น
นี้เหมาะสำหรับผูใชที่มีประสบการณแลว

เลือก [White balance]

ปรับตั้งอุณหภูมิสี
หมุนวงแหวน  <       > เพื่อเลือก  [       ]
หมุนวงแหวน  <        >  เพื่อเลือกอุณหภูมิสี จาก
นั้นกด
สามารถปรับตั้งอุณหภูมิสีไดจาก 2500K ถึง
10000 K โดยปรับไดขั้นละ 100K

ขณะปรับตั้งอุณหภูมิสีสำหรับแหลงกำเนิดแสงเทียม  ใหปรับแกสมดุลสีขาว
(magenta หรือ Green) ตามความจำเปน

สามารถใชกระดาษสีเทา 18% มาใชแทนวัตถุสีขาวได(มีจำหนายทั่วไป)
และใหสมดุลสีขาวที่แมนยำมากกวา
การนำเอาคาสมดุลสีขาว โดยนำมาจากซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง
จะถูกนำไปบันทึกไวใน             ถาทำตามขั้นตอนที่ 3 สมดุลสีขาวที่นำเขามา
จากซอฟทแวรจะถูกลบไป

ในแถบ [     ] เลือก  [White balance] จากนั้นกด

หากตองการปรับ  [       ] ไปใชคาที่อานไดจากเครื่องวัดอุณหภูมิสี(มีจำหนายทั่ว
ไป) ควรทดสอบถายภาพเสียกอน ซึ่งอาจตองมีการปรับชดเชยใหกับความแตกตาง
ระหวางเครื่องวัดอุณหภูมิสี กับอุณหภูมิสีที่อานไดจากตัวกลอง



ารปรับแกสมดุลสีขาว
ผูใชสามารถปรับแกสมดุลสีขาวที่ปรับตั้งไวแลว ซึ่งการปรับตั้งนี้จะใหผลพิเศษเกิดขึ้น
เหมือนกับการใชฟลเตอรแกสีที่ใชกันในเชิงพาณิชย แตละสีนั้นสามารถปรับแกได 9
ระดับ ขั้นละ 1 ระดับ
ฟงกชั่นนี้ เหมาะสำหรับผู ใชที่คุนเคยกับการใชฟลเตอร  หรือฟลเตอรสำหรับชดเชย
อุณหภูมิสีมากอน

ในขณะทำการปรับแกสมดุลสีขาว             จะปรากฎในชองเล็งภาพและที่จอ LCD

สำหรับ blue/amber การปรับแก 1 ระดับ มีคาเทากับ 5 mired ของฟลเตอรแก
อุณหภูมิสี (Mired: หนวยวัดที่บอกความหนาแนนของฟลเตอรปรับแกอุณหภูมิสี)

เลือก [WB SHIFT/BKT]

เลือกปรับแกสมดุลสีขาว

หมุนแถบ [      ]  เลือก [WB SHIFT/BKT]
จากนั้นกดปุม

กดปุม            เพื่อออกจากการปรับตั้ง และกลับ
ไปยังเมนู

ใช  <    >    ในการเลื่อน “  ” ไปยังตำแหนง
ที่ตองการ
B หมายถึง Blue(สีน้ำเงิน) A หมายถึง Amber
(สีอำพัน) M หมายถึง Magenta(สีแดงมวง) และ
G หมายถึง Green(สีเขียว) ภาพจะถูกปรับแก
สีตามทิศทางที่ปรับไว
ที่มุมขวาบน  “SHIFT” จะแสดงใหเห็นทิศทาง
และปริมาณการปรับแก
กดปุม <       >     เมื่อตองการยกเลิกการปรับตั้ง
[WB SHIFT/BKT] ทั้งหมด

การปรับแกสมดุลสีขาว



รั บ แก สมดุ ลสี ข า ว

ดวยการถายภาพเพียงชอตเดียว ภาพสามภาพที่มีโทนสีตางกันจะถูกบันทึกภายในเวลา
เดียวกันโดยอัตโนมัติ ภาพถายครอมจะถูกบันทึกครอมไปในอิทธิพลของสี blue/amber
หรือ magenta/green โดยขึ้นอยูกับอุณหภูมิสีของระบบสมดุลสีขาวที่ปรับตั้งอยูในเวลา
นั้น ระบบนี้มีชื่อเรียกวา white balance bracketing (WB-BKT) และสามารถตั้งระดับ
การถายภาพครอมไดในชวง +/- 3 ระดับ

ถายภาพครอมสมดุลสีขาวอัตโนมัติ

ป รั บตั้ ง ร ะดั บการถ า ยภาพคร อม
สมดุลสีขาว

กดปุม           เพื่อออกจากการปรับตั้ง และกลับ
ไปยังหนาเมนูหลัก

ในขั้นตอนที่ 2 ของการปรับแกสมดุลสีขาว เมื่อ
หมุนวงแหวน <       >   สัญลักษณ “    “ ที่ปรา กฎ
บนจอภาพจะเปลี่ยนไปเปน  “        “ หมุนวง
แหวนไปทางดานขวา เมื่อตองการปรับตั้งทาง
B/A และหมุนไปทางซายเพื่อปรับตั้งทาง M/G
ที่ดานขวาของจอภาพ “BKT” จะแสดงทิศทาง
ของภาพถายครอมและระดับการถายครอม

เมื่อกดปุม <        >      การปรับตั้งทั้งหมดของ
[WB SHIFT/BKT] จะถูกยกเลิก

ขณะที่ถายภาพครอมสมดุลสีขาวอัตโนมัติ ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องจะลดลง
ปริมาณภาพที่ถายไดก็จะลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของปกติดวย และสัญลักษณสมดุลสีขาว
ก็จะปรากฎที่จอ LCD
ผูใชสามารถปรับแกสมดุลสีขาวและถายภาพครอมอัตโนมัติใหทำงานพรอมกันกับระบบ
ถายภาพครอมสมดุลสีขาวอัตโนมัติได และถาใชระบบถายภาพครอมรวมกันกับระบบ
ถายภาพครอมสมดุลสีขาว กลองจะบันทึกภาพ 9 ภาพ หลังจากกดชัตเตอรครั้งเดียว
ภาพ 3 ภาพจะถูกบันทึกหลังจากกดชัตเตอรครั้งเดียว เวลาในการบันทึกจะนานกวาปกติ
“BKT” หมายถึง Bracketing (ถายภาพครอม)

ลำดับการถายภาพครอม
ภาพถายครอมทั้งสามภาพ จะเรียงลำดับดังนี้
1. Standard white balance, 2. Blue (B) bias, และ 3. Amber (A) bias, หรือ
1. Standard white balance, 2. Magenta (M) bias, 3. Green (G) bias.

ปรบัทางส ีB/A  +/- 3  ระดบั



หากภาพที่ถายมืดเขมเกินไป หรือมีความเปรียบตางต่ำเกินไป กลองสามารถปรับความ
เขมสวางและความเปรียบตางใหดีขึ้นไดโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกบันทึกเปนไฟลแบบ JPEG
กลองจะปรับแกใหทันทีหลังจากกดชัตเตอร ถาเลือกบันทึกภาพเปนไฟลแบบ RAW ก็อาจ
จะเลือกปรับแสงที่ขอบภาพดวยซอฟทแวร Digital Photo Professional ที่ไดมาพรอมกับ
กลองก็ได คามาตรฐานที่ตั้งไวก็คือ [Standard]

ะบบ Auto Lighting Optimizer

ภาพจะถูกบันทึกไวดวยความเขมสวางและ
ความเปรียบตางที่ถูกปรับแกถาหากจำเปน

อาจมีสัญญาณรบกวนปรากฎในภาพมากขึ้น โดยขึ้นอยูกับสภาพแสงในขณะถายภาพ
หากมีการปรับตั้งอื่นๆ ที่ไมใช [Disable] และมีการตั้งชดเชยแสง ชดเชยแสงแฟลช หรือ
ถายภาพดวยระบบแมนนวลโดยตองการใหภาพมีความเขมมากขึ้น  ภาพก็จะยังแล
ดูสวาง หากตองการใหภาพดูเขม ใหปรับระบบเปน [Disable] เสียกอน

เลือก [Auto Lighting Optimizer]
ในแถบ  [      ]  เลือก [Auto Lighting Optimizer]
จากนั้นกดปุม

ปรับตั้งระบบ
หมุนวงแหวน   <       >    เพื่อเลือกระบบ จากนั้น
กดปุม

ถายภาพ

ตัวอยางการปรับแกความเขมสวาง

เมื่อใชระบบบันทึกภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ (              )  ระบบนี้จะถูกปรับตั้งเปน [Standard] โดย
อั ต โนมั ติ



ะบบปรับแสงที่ขอบภาพอัตโนมัติ
เลนสแตละตัวมีคุณภาพแตกตางกัน ขอดอยของเลนสบางตัวอาจทำใหขอบภาพทั้ง 4
ดานอาจจะสลัวกวาบริเวณอื่นก็ได ซึ่งเรียกวา การสลัวลงที่ขอบภาพ เมื่อถายภาพโดย
เลือกบันทึกไฟลแบบ JPEG ระบบปรับแสงที่ขอบภาพจะทำงานทันทีหลังจากที่บันทึก
ภาพ และถาเลือกบันทึกภาพเปนไฟลแบบ RAW ก็อาจจะเลือกปรับแสงที่ขอบภาพดวย
ซอฟทแวร Digital Photo Professional ที่ไดมาพรอมกับกลองก็ได
คามาตรฐานที่ตั้งไวก็คือ  [Enable]

เลือก [Peripheral illumin. correct.]

ในแถบ  [    ]  เลือก  [Peripheral illumin.
correct.]  จากนั้นกดปุม

ปรับตั้งการปรับแก

หมุนวงแหวน <    > เพื่อเลือก [Enable] จาก
นั้นกด

ตรวจสอบดูวา มีตัวอักษร [Correction data
available]   ปรากฎขึ้นที่จอภาพ

หากตัวอักษร [Correction data not available]
ปรากฎขึ้นแทน ใหดู “เกี่ยวกับระบบปรับแสงที่
ขอบภาพอัตโนมัติ” ในหนาถัดไป

ถายภาพ
ภาพจะถูกบันทึกโดยมีการปรับความสวางที่
ขอบภาพแลว

ภาพที่มีการปรับแก ภาพที่ไมมีการปรับแก



 ะบบปรั บ แสงที่ ข อบภาพ โดยอั ต โ นมั ติ

เกี่ยวกับขอมูลการปรับแกของเลนส
กลองจะมีขอมูลเกี่ยวกับการสลัวลงที่ขอบภาพของเลนสแตละรุน โดยมีขอมูลถึง 25 รุน  ใน
ขั้นตอนที่ 2 ถาผูใชเลือก [Enable] กลองจะปรับแสงที่ขอบภาพใหโดยอัตโนมัติ ถาหากกลอง
มีขอมูลของเลนสที่ใชอยูในตัวกลองแลว ผูใชจะสามารถตรวจสอบไดวามีเลนสรุนใดบาง
ที่มีขอมูลอยูภายในตัวกลอง
ดวยซอฟทแวร EOS Utility (ที่ไดมาพรอมตัวกลอง) นอกจากนี้ ผูใชก็สามารถใหขอมูลของ
เลนสที่กลองไมมีขอมูล เพื่อใหกลองรับทราบเพิ่มเติมไดดวย สำหรับรายละเอียด ใหอาน
ไดจากคูมือการใชซอฟทแวร EOS Utility (CD-ROM)

ระบบปรับแสงที่ขอบภาพจะทำงาน  แมวาจะใช Extender กับเลนสดวย

หากกลองไมมีขอมูลของเลนสที่นำมาใช ผลที่ไดก็จะเหมือนกับการตั้งระบบเปน
[Disable]

การปรับแกแสงสลัวที่ขอบภาพจากตัวกลองจะนอยกวาการปรับแกดวยซอฟท
แวร Digital Photo Professional (ไดมาพรอมกับกลอง) เล็กนอย

ถาใชเลนสที่ไมมีการสงขอมูลเกี่ยวกับระยะถายภาพ การปรับแกแสงสลัวที่ขอบภาพ
อาจจะต่ำกวาปกติ
ยิ่งถายดวยความไวแสงสูงเทาใด การปรับแกแสงสลัวที่ขอบภาพก็จะยิ่งนอยลง

สำหรับภาพที่เปนไฟล JPEG ที่ถายไวแลว จะไมสามารถปรับแกความสลัวของขอบภาพ
ไดในภายหลัง
อาจเกิดสัญญาณรบกวนบริเวณขอบภาพก็ได โดยขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพนั้นๆ

เมื่อใช เลนสของผูผลิตรายอื่น(เลนสอิสระ) ควรปรับตั้งเปน  [Disable] แมวากลอง
จะแสดงวามีขอมูลสำหรับปรับแก [Correction data available]



สรางโฟลเดอรใหม และการเลอืกโฟลเดอร
นอกเหนือจากการสรางโฟลเดอรใหโดยอัตโนมัติสำหรับเก็บไฟลภาพที่ถายแลว
ผูใชสามารถจะสรางโฟลเดอรใหม และเลือกเก็บภาพไดอยางอิสระตามที่ตองการ

โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น โดยมีตัวเลขกำกับ
สูงกวาโฟลเดอรกอนหนาหนึ่งอันดับ

เลือก [Select folder]
ในแถบ [      ]  เลือก [Select folder] จากนั้นกด

เลือก [Create folder]
หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือก [Create folder]
จากนั้นกด

สรางโฟลเดอรใหม
หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือก [OK] แลวกด

เลือกโฟลเดอร



การเลือกโฟลเดอร
เมื่อหนาจอแสดงการเลือกโฟลเดอร หมุนวง
แหวน  <         >     เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ตองการ
จากนั้นกด
เลือกโฟลเดอรที่ตองการใหเปนที่ เก็บภาพที่
กำลังจะถายตอไป
ภาพที่ถายหลังจากนั้น จะถูกเก็บไวในโฟลเดอร
ที่เลือก

เกี่ยวกับโฟลเดอร
ชื่อของโฟลเดอรจะนำหนาดวยตัวเลข 3 หลัก และตามดวยตัวอักษร 5 ตัว  เชน
“100EOS7D” ในแตละโฟลเดอรนั้นสามารถเก็บภาพได 9999 ภาพ (เลขลำดับไฟล
0001-9999) เมื่อโฟลเดอรเก็บภาพจนเต็ม โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
หรือเมื่อส่ังสรางโฟลเดอรใหม (น.81) กลองก็จะสรางโฟลเดอรใหมใหเชนกัน กลอง
สามารถสรางโฟลเดอรไดจากลำดับที่ 100 ไปจนถึง 999

การสรางโฟลเดอรใหมดวยคอมพิวเตอรสวนตัว
เมื่อเปดการดดวยคอมพิวเตอร ใหตั้งโฟลเดอรใหมโดยใชชื่อวา “DCIM”  และผูใช
สามารถสรางโฟลเดอรใหมไดมากเทาที่ตองการเพื่อเก็บภาพ ภายในโฟลเดอร DCIM
นี้ ชื่อของโฟลเดอรใหมๆ ที่สรางขึ้นจะตองตั้งในลักษณะดังนี้ เชน “100ABC_D” โดย
ตองมีตัวเลข 3 หลักนำหนา เริ่มจาก 001-999 แลวตามดวยตัวอักษร 5 ตัว ตัวอักษร 5
ตัวนี้ จะเปนพยัญชนะตัวใหญหรือตัวเล็กก็ได เปนตัวเลขก็ได รวมทั้ง “_” แตไมสามารถ
จะเวนวางได  และตัวเลข 3 หลักที่อยูดานหนาจะตองไมซ้ำกัน แมวาพยัญชนะที่ตอ
ทายจะแตกตางกันก็ตาม เชน  “100ABC_D” กับ “100W_XYZ” ไมได เปนตน

ชือ่โฟลเดอร ไฟลภาพลำดบัสงูสดุ

จำนวนภาพในโฟลเดอร

ไฟลภาพลำดบัต่ำสดุ

ร าง โฟล เดอร ใหม แล ะการ เลื อก โฟล เดอร



หมายเลขของไฟล ก็เหมือนกันกับหมายเลขของฟลมในมวนฟลม ภาพที่ถายจะมีหมาย
เลขตั้งแต 0001 ถึง 9999 กำกับอยู และรวมไวในโฟลเดอรเดียวกัน ซึ่งกลองรุนนี้ออกแบบ
ใหผู ใชสามารถกำหนดรูปแบบเรียงลำดับของไฟลภาพได  และเมื่ อนำไฟล เข าสู
คอมพิวเตอร ก็จะแสดงหมายเลขภาพตามรูปแบบที่ตั้งไว
IMG_0001.JPG.

ลอืกรปูแบบของการเรยีงลำดบัไฟลภาพ

หมุนวงแหวน  <     >  เพื่อเลือกรูปแบบที่ตอง
การ จากนั้นกดปุม

กำหนดใหเลขลำดับไฟลเรียงตอเนื่อง แมจะใสการดแผนใหม หรือสรางโฟลเดอรใหม
แมจะใสการดแผนใหม หรือสรางโฟลเดอรขึ้นใหม ตัวเลขลำดับของไฟลจะยังคงตอเนื่อง
จากลำดับกอน ไปจนถึง 9999 กรณีนี้เหมาะสำหรับผูใชที่ตองการเรียงลำดับไฟลอยางตอ
เนื่องในที่เก็บภาพ จาก 0001 ไปจนถึง 9999 แมวาจะใชการดหลายแผนหรือเก็บภาพ
ในโฟลเดอรหลายๆ โฟลเดอรก็ตาม
หากแผนการดที่นำมาใชใหม มีภาพอยูแลว หรือมีโฟลเดอรอยูกอนแลว เลขลำดับของ
ไฟลภาพที่ถายใหมจะเริ่มตอจากหมายเลขภาพสุดทายที่อยูในการดหรือในโฟลเดอรนั้น
ดังนั้น หากตองการใหเลขลำดับไฟลเรียงอยางตอเนื่องกัน ควรฟอรแมทการดใหมทุกครั้ง
เมื่อนำมาใสเขาในตัวกลอง

เลือก [File numbering]
ในแถบ [    ]  เลือก [File numbering] จากนั้น
กดปุม

เลือกรูปแบบการเรียงลำดับไฟลภาพ

แบบตอเนื่อง

การเรยีงลำดบัไฟล
หลงัจากเปลีย่นการดใหม

การเรยีงลำดบัไฟล
หลงัจากสรางโฟลเดอรใหม

เลขลำดบัไฟลลำดบัถดัไป



เริ่มลำดับชื่อไฟลใหม จาก 0001 ทุกครั้งที่ใสการดแผนใหม หรือเมื่อโฟลเดอร
ใหมถูกสรางขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนการดแผนใหมมาใสในกลอง หรือเมื่อมีโฟลเดอรถูกสรางขึ้นใหม ลำดับ
ไฟลภาพจะเริ่มนับจาก 0001 รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่สะดวกเมื่อผูใชตองการจัดการเก็บ
ภาพโดยอางอิงจากการดหรือโฟลเดอร และถาการดที่นำไปใสหรือโฟลเดอรที่มีอยูมีภาพ
ที่ถายมากอนหนานั้นอยูแลว การเรียงลำดับภาพจะเริ่มนับตอจากหมายเลขลำดับภาพ
ที่มีอยูในการดหรือในโฟลเดอร ดังนั้นถาตองการใหลำดับภาพเริ่มจาก 0001 เสมอเมื่อ
นำการดไปใสในกลอง ควรจะฟอรแมทการดใหมเสมอ

ตั้งลำดับใหมอัตโนมัติ

สำหรับไฟล JPEG และ RAW ชื่อของไฟลจะเริ่มตนดวย “IMG_” ไฟลภาพยนตรจะเริ่มตน
ดวย “MVI_”  โดยมี ”.JPG” เปนสกุลของไฟลแบบ JPEG  และ “.CR2” เปนสกุลของไฟลแบบ
RAW และ “.MOV” เปนสกุลของไฟลภาพยนตร

สั่งเริ่มเรียงลำดับภาพใหมเปน 0001 หรือเริ่มลำดับภาพ 0001 ในโฟลเดอรใหม
เมื่อผูใชตั้งลำดับภาพใหม โฟลเดอรใหมจะถูกตั้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และภาพที่จะถูกเก็บ
ในโฟลเดอรนั้นจะเริ่มจาก 0001 รูปแบบนี้เหมาะสำหรับผูใชที่ตองการจัดเก็บภาพตาม
วัน เชน ภาพถายของเมื่อวานอยูในโฟลเดอรหนึ่ง และของวันนี้อยูในโฟลเดอรใหม หลัง
จากสั่งใหกลองเรียงลำดับไฟลภาพใหมแลว กลองจะเรียงลำดับไฟลไปตามปกติ และเริ่ม
นับใหมเมื่อจำนวนภาพครบตามจำนวน

เมื่อเลขลำดับไฟลของโฟลเดอร 999 ไดลำดับไปจนถึง 9999 กลองจะไมถายภาพตอไปแม
วาการดจะมีพื้นที่วางอยู และจอภาพจะแสดงขอความเพื่อใหผูใชเปลี่ยนการดแผนใหม ให
นำการดแผนอื่นใสเขาในตัวกลอง

การเรยีงลำดบัไฟล
หลงัจากเปลีย่นการดใหม

การเรยีงลำดบัไฟล
หลงัจากสรางโฟลเดอรใหม

เลขลำดบัไฟลลำดบัถดัไป

ตั้งลำดับภาพใหมโดยคำสั่งของผูใช

ลื อกรู ป แบบของการ เ รี ย งลำดั บ ไฟล ภ าพ



การปรบัระบบส ี(Color Space)
Color Space หมายถึงปริมาณของสีที่กลองสามารถสรางขึ้นได ซึ่งกลองรุนนี้ออกแบบ
ใหปรับ Color Space ไดสองแบบ คือ sRGB และ Adobe RGB และสำหรับการถายภาพ
ทั่วๆ ไป แนะนำใหตั้งเปน sRGB และในระบบถายภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ(             )
กลองจะตั้ง Color Space เปน sRGB ใหโดยอัตโนมัติ

ระบบนี้เปนระบบที่ใชกับอุตสาหกรรมการพิมพเชิงพาณิชย(โรงพิมพ) และอุตสาหกรรม
อื่นๆ ไมแนะนำใหตั้ง Color Space แบบนี้หากผูใชไมมีประสบการณในการจัดการไฟล
ภาพ ไมมีประสบการณกับ Adobe RGB และรายละเอียดเกี่ยวกับ Design rule for
Camera File System 2.0(Exif 2.21) ภาพที่ตั้ง Color Space เปน Adobe RGB จะสีคอน
ขางออนและจางกวาเมื่อเปดดูดวยจอภาพคอมพิวเตอรซึ่งทำงานในแบบ sRGB หรือเมื่อ
นำไปพิมพดวยเครื่องพิมพที่ไมไดสนับสนุน Design rule for Camera File System 2.0
(Exif 2.21)  ดังนั้น เมื่อตั้งเปน Adobe RGB ก็จะตองนำมาปรับแตงดวยซอฟทแวรเฉพาะ
ดาน กอนที่จะนำภาพไปใช

เลือก [sRGB] หรือ [Adobe RGB] จากนั้นกดปุม

เกี่ยวกับ Adobe RGB

เลือก [Color space]
ในแถบ  [   ] เลือก  [Color Space]  จากนั้น
กดปุม

เลือกระบบสีที่ตองการ

หากภาพที่ถายมานั้นถูกตั้ง Color Space เปน Adobe RGB ไฟลจะมีชื่อนำหนา
เปน “_MG_”
กอนแสดงเลขลำดับไฟลตามปกติ เมื่อใช Adobe RGB ขอมูล ICC profile(ขอมูล
ของระบบสี) จะไมไดแนบไปกับไฟลภาพ (ศึกษาจากคูมือใน CD-ROM)
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กลองรุนนี้ออกแบบใหมีจุดโฟกัส 19 จุดในชอง
เล็ งภาพ  ซึ่ งออกแบบให ใช งานไดดีสำหรับ
การจับภาพวัตถุและสถานที่ตางๆ

ผูใชสามารถเลือกรูปแบบการทำงานของระบบออโตโฟกัสและระบบขับ
เคลื่อนที่เหมาะสำหรับการถายภาพในลักษณะตางๆ ไดอยางเจาะจง

เมื่อใชระบบบันทึกภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ (                     )  กลองจะเลือก
รูปแบบการทำงานของระบบออโตโฟกัสและระบบขับเคลื่อนใหโดย
อัตโนมัติ

สัญลักษณ        ซึ่งปรากฎที่มุมขวาดานบนของหนา หมายถึง ฟงกชั่นนั้น
จะใชงานไดก็ตอเมื่อเลือกระบบบันทึกภาพ < P/Tv/Av/M/B >

<AF> หมายถึง ออโตโฟกัส  <MF> หมายถึงแมนนวลโฟกัส



ารเลือกระบบออโตโฟกัส
ผูใชสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของระบบออโตโฟกัสเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณใน
การถายภาพแบบตางๆ  (เมื่อถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ  (               )   กลองจะตั้ง
ระบบ  “AI Focus AF” ใหโดยอัตโนมัติ

เลือกรูปแบบของระบบ AF ที่ตองการ

ที่กระบอกเลนส ปรับสวิตซไปที่  <AF>

กดปุม            (   )

ดูที่จอภาพ LCD และหมุนวงแหวน <        >



 าร เลื อกระบบออ โต โฟกั สAF :

เลือกระบบ One-Shot AF เมื่อตองการถายภาพ
สิ่งที่อยูนิ่งๆ เมื่อแตะชัตเตอรลงครี่งหนึ่ง กลอง
จะหาความชัดเพียงครั้งเดียวและหยุด

ใชระบบ One-Shot AF ถายภาพสิ่งที่อยูนิ่ง

เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสที่จับภาพไดจะติดสวาง
ขึ้น สัญญาณไฟยืนยัน <     > ในชองเล็งภาพก็
จะปรากฎขึ้นดวย

ถาใชระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยหลายสวน คาแสง
จะถูกวัดคาเอาไวในเวลาเดียวกับที่กลองจับ
โฟกสัได

หากระบบออโตโฟกัสไมสามารถทำงานได สัญญาณยืนยันความชัดในชองเล็งภาพ
<    > จะกระพริบ หากเปนเชนนี้ จะถายภาพไมได(กดชัตเตอรไมได)  เมื่อเกิดกรณีนี้
ใหลองจัดองคประกอบภาพใหม แลวลองโฟกัสอีกครั้ง หรือดู “เมื่อระบบออโตโฟกัส
ทำงานลมเหลว” (น.92)
ถาเมนู [   Beep] ไดถูกเลือกไวที่ [Off] สัญญาณเสียงเตือนจะไมดังขึ้นเมื่อกลองจับ
โฟกัสได

เมื่อใชนิ้วแตะชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและยังคงใช
นิ้วแตะคางไว กลองจะยังคงล็อคโฟกัส ผูใช
สามารถหันกลองเพื่อจัดองคประกอบภาพใหม
ตามที่ตองการ
เมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบ < P/Tv/Av/
M/B > ระบบออโตโฟกัสจะยังคงทำงานไดเมื่อ
กดปุม

จดุโฟกสั
ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั



ใชระบบ AI Servo AF เมื่อถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่

 าร เลื อกระบบออ โต โฟกั สAF :

ระบบออโตโฟกัสแบบนี้เหมาะสำหรับใชถาย
ภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ซึ่งทำใหระยะโฟกัส
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  เมื่อเลือกระบบนี้
แลวใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรคางไว วัตถุในภาพ
จะถูกจับภาพใหคมชัดอยูตลอดเวลา
คาการเปดรับแสง จะเปนคาในขณะที่ถายภาพ

เมื่อใชระบบบันทึกภาพ < P/Tv/Av/M/
B >  สามารถใชระบบออโตโฟกัสไดเมื่อกดปุม

เมื่อเลือกใชระบบ AI Servo AF สัญญาณเสียงยืนยันภาพชัดจะไมดังขึ้นแมวาจะจับภาพไดชัด
แลวก็ตาม และไฟสัญญาณยืนยันความชัด <    > ก็จะไมติดสวางขึ้นในชองเล็งภาพดวย

ใชระบบ AI Focus AF เมื่อตองการใหกลองปรับ
เปลี่ยนจาก One-Shot AF ไปเปน AI Servo AF
ใหโดยอัตโนมัติ เมื่อวัตถุที่หยุดนิ่งเริ่มเคลื่อนที่

ใชระบบ AI Focus AF เมื่อตองการสลับการทำงานของ
ระบบ AF โดยอัตโนมัติ

เมื่อระบบโฟกัสแบบ AI Focus AF จับภาพไดในแบบ Servo สัญญาณเสียงเตือน
จะดังขึ้นแตเบากวาปกติ แตไฟสัญญาณยืนยันความชัด <     > ก็จะไมติดสวางขึ้น
ในชองเล็งภาพ

หลังจากจับภาพวัตถุที่หยุดนิ่งไดแลวดวยระบบ
One-Shot AF ถาวัตถุนั้นเริ่มเคลื่อนที่ กลอง
จะจับการเคลื่อนที่ได และเปลี่ยนรูปแบบการ
โฟกัสไปเปน AI Servo AF โดยอัตโนมัติ



การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั

ตามมาตรฐานที่ตั้งไวในกลอง ผูใชจะเลือกรูปแบบของพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติได 3 แบบ
สำหรับวิธีปรับตั้ง ดูหนาถัดไป

การเลือกพื้นที่หาโฟกัสอัตโนมัติตามแบบมาตรฐาน

โฟกัสแบบเฉพาะจุด  (ปรับตั้งเอง) (น.89)
เลือกจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งในการจับภาพ

โฟกัสดวยจุดโฟกัสเปนกลุม
(ปรับเลือกโซนเอง) (น.90)
กลองจะแบงจุดโฟกัส 19 จุด เปน 5 โซน
เลือกโซนใดโซนหนึ่งในการจับภาพ

เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ จาก 19 จุด (น.90)
จุดโฟกัสทั้งหมดจะถูกเลือกใชจับความคมชัด และเมื่อบันทึก
ภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ (        ) ระบบโฟกัส
จะเปนแบบนี้

เพิ่มรูปแบบการเลือกพื้นที่โฟกัสดวย Custom Functions

เลือกจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่ง
(Spot AF) (ปรับตั้งเอง) (น.89)
สำหรับการโฟกัสที่ตองการความละเอียด แมนยำ

ขยายจุดโฟกัส AF point expansion
(ปรับตั้งเอง) (น.89)
จุดโฟกัสที่ผูใชเลือก            พรอมกับจุดโฟกัสขางเคียง           จะชวย
จับความชัด

ดวย [     C.Fn III -6: Select AF area selec. mode] (น.212) สามารถเพิ่มรูปแบบของ
พื้นที่โฟกัสเพื่อเปนตัวเลือกได



าร เลื อกพื้ นที่ โ ฟกั ส

การเลือกรูปแบบของพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

กดปุม               เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของพื้นที่
หาโฟกัส
ตามมาตรฐาน การกดปุมแตละครั้งจะเปลี่ยน
จากการโฟกัสแบบจุดเดียว โฟกัสแบบเปนกลุม
และเลือกทั้ง 19 จุด ตามลำดับ

เลือกรูปแบบของพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

มองชองเล็งภาพ แลวกดปุม

การเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติโดยการปรับตั้งเอง

โดยใช [     C.Fn III -7: Manual AF pt. selec. pattern] ผูใชสามารถปรับตั้งได
ทั้ง [0: Stops at AF area edges] หรือ  [1: Continuous] (น.212).

กดปุม <    >  (    )
กลองจะแสดงจุดโฟกัสทั้ง 19 จุดในชองเล็งภาพ

ถามีการปรับตั้งจุดโฟกัสแบบเปนกลุมเอาไว กลุม
ของจุดโฟกัสก็จะแสดงใหเห็นในชองเล็งภาพ

เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติที่ตองการใช
ตัวเลือกจุดโฟกัสจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของ
การกดปุม <      >  และถากด  <      > จุดโฟกัส
ที่กึ่งกลาง หรือกลุมกลาง จะถูกเลือก

ผูใชสามารถเลือกใช <       >  และ  <       >   เพื่อ
เลือกจุดโฟกัส  วงแหวน  <       >   จะทำหนาที่
เลื่อนตัวเลือกไปทางแนวนอน  และวงแหวน
<      >จะเลื่อนตัวเลือกไปทางแนวตั้ง

กดปุม  <       >   (        )



ะบบเลือกพื้นที่หาโฟกัสอัตโนมัติ
คำอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่หาโฟกัสอัตโนมัติ เริ่มจากแบบที่เล็กที่สุด

แมรูปแบบนี้จะดูเหมือนระบบโฟกัสแบบจุดเดียว (Single-point
AF) แตจุดโฟกัสที่เลือกนั้น             จะโฟกัสดวยพื้นที่ซึ่งมีขนาดเล็ก
กวา  เหมาะสำหรับใชกับการถายภาพที่ตองการการโฟกัสที่แมน
ยำมาก หรือเมื่อมีวัตถุอื่นซอนทับอยู เชน เมื่อถายภาพสัตวที่อยู
ในกรง พื้นที่หาโฟกัสของระบบนี้จะมีขนาดเล็กมาก อาจจะโฟกัส
ยากเมื่อใชมือถือกลอง หรือเมื่อเล็งไปยังวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

(1) จุดโฟกัสแบบเฉพาะจุด (Spot AF) (ปรับตั้งเอง) C.Fn III -6

เลือกจุดโฟกัส           จุดใดจุดหนึ่งสำหรับใชหาโฟกัส

(2) จุดโฟกัสแบบจุดเดียว (Single-point AF) (ปรับตั้งเอง)

(3) ขยายจุดโฟกัส (ปรับตั้งเอง) C.Fn III -6
จุดโฟกัสที่ถูกเลือก            พรอมกับจุดโฟกัสอื่นๆ ที่อยูรอบขาง
จะถูกใชในการจับภาพ เหมาะสำหรับใชแทนการใชจุดโฟกัสเพียง
จุดเดียวในการจับภาพวัตถุที่จับโฟกัสไดยาก หรือกำลังเคลื่อนที่
เมื่อทำงานรวมกับระบบ AI Servo AF จุดโฟกัสที่ถูกเลือกไว
จะเริ่มทำงานติดตามจับภาพกอน อยางไรก็ตาม กรณีที่โฟกัสไปยัง
วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ระบบนี้จะใชงานไดงายกวาการเลือกโฟกัสแบบ
กลุม (Zone AF)
เมื่อใชระบบ One-Shot AF เมื่อจุดโฟกัสที่เลือก           พรอมกับจุด
ขางเคียงจับความชัดไดแลวจะติดสวางขึ้นพรอมๆ กับจุดโฟกัสที่
ถูกเลือก



 ะ บบ เ ลื อกพื้ นที่ ห า โฟกั สอั ต โ นมั ติ

จุดโฟกัสทั้ง 19 จุด จะถูกแบงออกเปน 5 กลุม โดยจุดโฟกัสแตละจุดที่อยูภายในกลุมตางๆ
จะถูกเลือกใชในการจับความชัดโดยอัตโนมัติ ทำใหจับภาพไดงายกวาแบบโฟกัสจุดเดียว
และแบบขยายจุดโฟกัส และเหมาะสำหรับการจับภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ แตเมื่อใช
โฟกัสไปยังจุดใดจุดหนึ่งอยางเจาะจง จะมีประสิทธิภาพนอยกวาจุดโฟกัสแบบจุดเดียว
และแบบขยายจุดโฟกัส
เมื่อใชกับระบบ One-Shot AF เมื่อจับภาพไดแลว จุดโฟกัส        จะติดสวางใหเห็นใน
ชองเล็งภาพ

(4) จุดโฟกัสแบบโซน (Zone AF) (ผูใชเลือกโซนเอง)

(5) เลือกจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งจาก 19 จุด โดยอัตโนมัติ
จุดโฟกัสทุกๆ จุดจะใชในการจับภาพ และเมื่อเลือกระบบบันทึกภาพแบบอัตโนมัติ
สมบูรณแบบ รูปแบบนี้จะถูกเลือกใหโดยอัตโนมัติ (                )

เมื่อใชระบบ One-Shot AF และใชนิ้วแตะชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
กลองจะแสดงจุดโฟกัส            เมื่อจับภาพไดชัดแลว และถาหาก
จุดโฟกัสติดสวางขึ้นหลายจุดพรอมกัน หมายถึงจุดโฟกัสเหลา
นั้นสามารถจับความชัดได ระบบนี้ กลองจะโฟกัสสิ่งที่อยูใกล
กับกลองมากที่สุด

เมื่อใชระบบ AI Servo AF จุดโฟกัสที่เลือก            (น.88) จะเริ่ม
จับภาพกอน เมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบอัตโนมัติสมบูรณ
แบบ  (                ) จะไมสามารถเลือกรูปแบบนี้ได

เมื่อเลือกพื้นที่โฟกัส 19 จุดและแบบกลุม และใชระบบ AI Servo AF จุดโฟกัสที่จับภาพ
จะเปลี่ยนไปมาเพื่อติดตามจับภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่  อยางไรก็ตาม  ภายใต
สถานการณบางอยาง เชน เมื่อวัตถุมีขนาดเล็กมาก กลองอาจจะไมสามารถจับภาพ
ใหชัดได และเมื่ออุณหภูมิต่ำมาก การตอบสนองตอการติดตามจับภาพอาจจะชาลง



 ะ บบ เ ลื อกพื้ นที่ ห า โฟกั สอั ต โ นมั ติ

ถา [     C.Fn III -12: Orientation linked AF point] ถูกตั้งเปน [1: Select different AF
points] ผู ใชสามารถปรับเลือกพื้นที่หาโฟกัสอัตโนมัติ  และเลือกจุดโฟกัสที่ตองการ
ได(หรือเลือกโซน เมื่อทำงานแบบ Zone AF) ทั้งสำหรับการถายภาพแนวตั้งและแนวนอน
(น. 214)
ถา [     C.Fn III -10: Focus display in AI SERVO/MF] ถูกตั้งเปน [Disable] เมื่อใช
ระบบ AI Servo AF  จุดโฟกัสที่กำลังจับภาพ         จะไมติดสวางขึ้น

ใชแฟลชในตัวทำหนาที่เปนไฟชวยหาโฟกัสในสภาพแสงนอย
ในสภาพแสงนอย เมื่อแตะชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง แฟลชในตัวจะยิงแสงดวยความถี่สูงเพื่อให
ความสวางแกวัตถุ ทำใหระบบออโตโฟกัสทำงานไดงาย

การใชแฟลชในตัวใหความสวางสำหรับชวยหาโฟกัสนั้น จะทำงานไดผลในชวงไมไกล
กวา  4  เมตร / 13.1 ฟุต
เมื่อใชระบบบันทึกภาพ  < P/Tv/Av/M/B >  กดปุม           เพื่อใหแฟลชในตัวกลอง
ยกตัวขึ้นทำงาน แฟลชจะยิงแสงชวยหาโฟกัสเมื่อมีความจำเปน

ชองรับแสงกวางสุดของเลนส และการตอบสนอง
ของระบบออโตโฟกัส
เมื่อใชเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุด กวางกวา f/5.6
เซนเซอรของจุดโฟกัสทุกๆ จุดเปนแบบกากบาท ตอบสนองไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน จุด
โฟกัสทุกๆ จุดจึงสามารถทำงานได

เมื่อใชเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุด กวางกวา f/2.8*
จุดโฟกัสจุดกึ่งกลาง จะมีลักษณะของเซนเซอรแบบกากบาทและมีความแมนยำสูง ทั้ง
ทางแนวตั้งและแนวนอน โดยจุดโฟกัสกึ่งกลางนั้น จะไวตอการแยกแยะเสนทั้งทางแนว
ตั้งและทางแนวนอนมากกวาจุดโฟกัสอื่นๆ 2 เทา
สวนจุดโฟกัสอื่นๆ อีก 18 จุด ก็มีเซนเซอรแบบกากบาทเชนกัน และทำงานรวมกับเลนส
ที่มีชองรับแสงกวางสุดที่กวางกวา f/5.6
* ยกเวน เลนส EF28-80mm f/2.8-4L USM และ EF50mm f/2.5 Macro



เมื่อระบบออโตโฟกัสไมสามารถจับภาพได
ระบบออโตโฟกัสอาจไมสามารถจับภาพไดในบางสถานการณ  เชน สถานการณบางอยาง
ดังตอไปนี้ (ไฟสัญญาณยืนยันความชัด <     >   กระพริบ)

MF: แมนนวลโฟกัส
ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <MF>

หากใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งระหวางที่ใชมือหมุนปรับภาพใหชัด จุดโฟกัสที่
คนพบความชัดจะติดสวางขึ้น และไฟสัญญาณยืนยันความชัด <      > ก็จะติดขึ้นใน
ชองเล็งภาพดวย

โฟกัสไปยังวัตถุ
ใชมือหมุนวงแหวนโฟกัส และดูภาพที่ชองเล็ง
ภาพ จนกระทั่งเห็นภาพวัตถุนั้นขัดเจน

วัตถุที่มีความเปรียบตางต่ำมาก
(ตัวอยางเชน : ทองฟาสีฟาเรียบ, ผนังหรือกำแพงที่ทาสีเรียบสีเดียว ฯลฯ)
วัตถุซึ่งอยูในที่แสงนอย
เล็งวัตถุในสภาพยอนแสงมาก หรือวัตถุที่มีพื้นผิวสะทอนแสง (ตัวอยางเชน: รถยนตที่
มีพื้นผิวสะทอนแสงมาก ฯลฯ)
เมื่อจุดโฟกัสจุดเดียวกันทาบครอมวัตถุที่อยูใกลและไกล (ตัวอยางเชน : เมื่อเล็งภาพ
สัตวที่อยูในกรง ฯลฯ)
พื้นผิวที่มีลวดลายซ้ำซอน (ตัวอยางเชน : พื้นผิวของมูลี่ คียบอรดคอมพิวเตอร เปนตน)
เมื่อระบบออโตโฟกัสทำงานไมไดผล ใหทำอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 (1) ใชระบบ One-Shot AF โฟกัสไปที่วัตถุที่อยูในระยะหางออกไปใกลเคียงกัน ล็อค
โฟกัส แลวจัดองคประกอบภาพใหม (น.52)
(2) ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <MF> แลวใชมือหมุนปรับภาพใหชัด

วัตถุที่ยากตอการโฟกัสอัตโนมัติ

วงแหวนโฟกสั



ารปรับเลือกระบบขับเคลื่อน
กลองรุนนี้ถูกออกแบบใหมีระบบขับเคลื่อนทั้งแบบถายครั้งละภาพ และถายภาพตอเนื่อง
และเมื่อถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ <    >  ระบบขับเคลื่อนจะทำงานใน
แบบถายภาพครั้งละภาพโดยอัตโนมัติ

ดูที่จอ LCD แลวใชวงแหวน  <      >  ปรับเลือก

ถายภาพแบบครั้งละภาพ
เมื่อผูใชกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพ 1 ภาพ

ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง (สูงสุด 8 ภาพตอวินาที)
ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ำ  (สูงสุด 3 ภาพตอวินาที)
เมื่อกดชัตเตอรจนสุด และกดคางอยู กลองจะถายภาพอยางตอเนื่องจนกวาจะยก
นิ้วออก
หนวงเวลาถายภาพ 10 วินาที / ถายภาพดวยรีโมท
หนวงเวลาถายภาพ 2 วินาที / ถายภาพดวยรีโมท
สำหรับการถายภาพดวยระบบหนวงเวลา ดูวิธีปรับตั้งในหนาถัดไป
สำหรับการถายภาพดวยรีโมท ดูรายละเอียดหนา 110

เลือกระบบขับเคลื่อน

 เมื่อแบตเตอรีมีพลังงานออนลง ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องจะลดลงเล็กนอย

เมื่อใชระบบ AI Servo AF ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องอาจลดลงเล็กนอย
ขึ้นอยูกับวัตถุและเลนสที่ใช
ในสภาพแสงนอย หรือในรม ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องจะลดลง
แมวาความไวชัตเตอรจะสูงก็ตาม

กดปุม              (    )



การใชระบบหนวงเวลาถายภาพ
ใชระบบหนวงเวลาถายภาพเมื่อตองการถายภาพตัวเอง ระบบ                (หนวงเวลา 10
วินาที) สามารถใชไดกับทุกๆ ระบบบันทึกภาพ

กดปุม              (    )

ขณะที่ดูจอ LCD หมุนวงแหวน  <      >  เพื่อ
เลือก self-timer (หนวงเวลาถายภาพ)

เลือก self-timer

หนวงเวลาถายภาพ 10 วินาที
หนวงเวลาถายภาพ 2 วินาที

เมื่อเล็งภาพ โฟกัส จนพรอมถายภาพ กดชัตเตอร
ลงจนสุด

ระบบ                ชวยใหผูใชถายภาพเมื่อตั้งกลองไวบนขาตั้งกลอง โดยไมตองใชนิ้ว
กดปุมชัตเตอร เพื่อปองกันภาพสั่น เมื่อถายภาพนิ่งหรือเมื่อถายภาพดวยชัตเตอร B

หลังจากถายภาพดวยระบบหนวงเวลาถายภาพแลว ควรตรวจสอบความชัดและความ
เขมสวางของภาพ (น.162)
เมื่อถายภาพโดยไมมองผานชองเล็งภาพหลังจากกดชัตเตอรแลว ควรใชฝาครอบชอง
เล็งภาพปดชองเล็งภาพ (น.108) เพราะแสงอาจลอดเขาสูตัวกลองทางชองเล็งภาพ
ทำใหภาพเสีย(สวางจา)
เมื่อใชระบบหนวงเวลาถายภาพเพื่อถายภาพเฉพาะตนเอง ใชระบบล็อคโฟกัส (น.52)
เพื่อโฟกัสที่สิ่งที่อยูในระยะใกลเคียงกับตำแหนงที่จะไปยืนอยู
หากตองการยกเลิกระบบหนวงเวลาถายภาพหลังจากที่ระบบเริ่มทำงานไปแลว ใหกดปุม
                      เพื่อยกเลิกการทำงาน

ถายภาพ

ผู ใชสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบ
หนวงเวลาถายภาพไดจากไฟสัญญาณเสียง
เตือน และการนับถอยหลังซึ่งปรากฎบนจอ LCD

กอนที่ชัตเตอรจะลั่น 2 วินาที ไฟสัญญาณจะติด
คาง สัญญาณเสียงจะดังถี่ขึ้น
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เมื่อใชระบบบันทึกภาพ < P/Tv/Av/M/B >
ผูใชสามารถปรับตั้งความไวชัตเตอร ชองรับ
แสง และการปรับตั้งอื่นๆ เพื่อปรับคาการเปด
รับแสงและไดผลของภาพตามที่ตองการ

กอนปรับควบคุม ใหตรวจสอบวา สวิตซของวงแหวนควบคุม
แบบเร็ว ไดถูกปรับไวที่            แลว

ฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดเมื่อใชระบบบันทึกภาพ < P/Tv/Av/M/B >
ไดจัดทำรายการรวมไวใน “ตารางแสดงฟงกชั่นที่ใชงานได” (น.236)

สัญลักษณ      ที่ปรากฎทางดานขวาของหนา เปนสัญลักษณบอกวา
ฟงกชั่นนั้นๆ จะทำงานก็เมื่อเลือกระบบบันทึกภาพ < P/Tv/Av/M/B >
เทานั้น
เมื่อแตะชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและยกนิ้วออก การแสดงผลขอมูลตางๆ ที่จอ
LCD และภายในชองเล็งภาพจะแสดงอยู 4 วินาที (       ) แลวดับไป



มองผานชองเล็งภาพ และเล็งจุดโฟกัสที่เลือกไว
ไปยังวัตถุ แลวแตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง

กลองจะปรับคาความไวชัตเตอรและชองรับแสงที่ เหมาะกับสภาพความสวางใหโดย
อัตโนมัติ เรียกระบบนี้วา Program AE
* <P> หมายถึง Program
* AE หมายถึง Auto Exposure

หมุนวงแหวนเลือก
ระบบบันทึกภาพไปที่ <P>

โฟกัสไปยังวัตถุ

ตรวจสอบความไวชัตเตอร
และชองรับแสง
คาการเปดรับแสงที่กลองเลือกไวให(ความไว
ชัต เตอรและชองรับแสง )  จะแสดงโดยไม
กระพริบ

ถายภาพ
จัดองคประกอบภาพและกดชัตเตอรลงจนสุด

เมื่อโฟกัสไดแลว ไฟแสดงสัญญาณยืนยันความ
ชัด <     > จะติดขึ้นใหเห็นที่มุมลางดานขวา
(เมื่อโฟกัสแบบ One-Shot AF)
กลองจะตั้งความไวชัตเตอรและชองรับแสงที่
พอเหมาะพอดีกับคาแสงขณะนั้นใหโดยอัตโนมัติ
และแสดงคาไวในชองเลง็ภาพและจอ LCD



หาก “30” ปรากฎที่ชองแสดงความไวชัตเตอร และตัวเลขแสดง
ชองรับแสงกวางสุดของเลนสกระพริบ หมายถึงภาพจะมืดเกิน
ไป ใหปรับความไวแสงใหสูงขึ้น หรือใชแฟลช
หาก “8000” ปรากฎที่ชองแสดงความไวชัตเตอรและตัวเลข
แสดงชองรับแสงขนาดแคบที่สุดกระพริบ หมายถึงภาพนั้น
จะสวางเกินไป ใหลดความไวแสงใหต่ำลง หรือใชฟลเตอร ND
ลดแสงที่ผานเขามา (เปนอุปกรณเสริมพิเศษ)

ความแตกตางของ <P> กับ            (ระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ)
เมื่อใช           ฟงกชั่นตางๆ จะถูกปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติ เชน ระบบออโตโฟกัส ระบบ
ขับเคลื่อน และแฟลชในตัว เพื่อปองกันภาพเสีย จำนวนฟงกชั่นที่ผูใชปรับตั้งไดเอง
จะถูกจำกัด แตเมื่อใชระบบ <P> เฉพาะชัตเตอรและชองรับแสงเทานั้นที่กลอง
จะตั้งใหโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถปรับเลือกระบบออโตโฟกัส ระบบขับเคลื่อน และ
แฟลชในตัว และฟงกชั่นอื่นๆ (น.236)

เมื่อใช Program AE  ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนความไวชัตเตอรและชองรับแสงที่กลองตั้ง
มาใหได โดยที่กลองจะรักษาระดับคาการเปดรับแสงไวคงเดิม เรียกการปรับเปลี่ยนคา
แบบนี้วา Program Shift
เมื่อตองการปรับเปลี่ยนคา ใหแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นใชวงแหวน <     >
หมุนปรับเปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือชองรับแสงตามที่ตองการ
การปรับเปลี่ยนคาโดยผูใชจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติหลังจากถายภาพแลว
การปรับเปลี่ยนคาโดยผูใชจะไมทำงานเมื่อใชแฟลช

เกี่ยวกับการเปลี่ยนคาโดยผูใช (Program Shift)



เมื่อใชระบบนี้ ผูใชจะเปนผูปรับคาความไวชัตเตอรที่ตองการ และกลองจะเลือกขนาด
ชองรับแสงที่พอเหมาะพอดีกับคาแสงในขณะนั้นใหโดยอัตโนมัติ เรียกระบบนี้วา
Shutter-Priority AE เมื่อตั้งความไวชัตเตอรสูงๆ ก็สามารถจับภาพวัตถุที่เคลื่อนที่อยาง
รวดเร็วใหหยุดนิ่งได และเมื่อใชความไวชัตเตอรต่ำๆ ถายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ก็จะ
สรางผลความเคลื่อนไหวใหเกิดขึ้นในภาพ
* <Tv> หมายถึง Time value

ปรับความไวชัตเตอรตามที่ตองการ

ตรวจสอบการแสดงขอมูลในชองเล็ง
ภาพ แลวถายภาพ
หากตัวเลขแสดงขนาดชองรับแสงไมกระพริบ
คาแสงนั้นจะเปนคาที่พอเหมาะ

แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง
โฟกัสไปยังวัตถุ

กลองจะตั้งขนาดชองรับแสงใหโดยอัตโนมัติ

หมุนวงแหวนเลือก
ระบบบันทึกภาพไปที่ <Tv>

มองผานชองเล็งภาพ แลวใชวงแหวน <       >
หมุนปรับ

หยดุการเคลือ่นไหว
(ความไวชตัเตอรสงู)

แสดงการเคลือ่นไหว
(ความไวชตัเตอรต่ำ)



ถาชองรับแสงแสดงขนาดที่กวางสุด แลวกระพริบ หมายถึง
ภาพนั้นจะมืดเกินไป ใหหมุน  <        > เพื่อลดความไวชัตเตอร
ใหต่ำลง หรือตั้งความไวแสงใหสูงขึ้น

การแสดงคาความไวชัตเตอร
ความไวชัตเตอรจาก “8000” จนถึง “4” จะหมายถึงเศษสวน เชน “125” หมายถึง
1/125 วินาที สวน “0”5” หมายถึง 0.5 วินาที และ “15”” หมายถึง 15 วินาที เปนตน

ถาชองรับแสงแสดงขนาดที่แคบสุด แลวกระพริบ หมายถึงภาพ
นั้นจะสวางเกินไป ใหหมุน  <        > เพื่อเพิ่มความไวชัตเตอร
ใหสูงขึ้น หรือตั้งความไวแสงใหต่ำลง



เมื่อใชระบบนี้ ผูใชจะเปนผูเลือกปรับตั้งขนาดชองรับแสงเอง โดยกลองจะเลือกความไว
ชัตเตอรที่พอเหมาะพอดีกับคาแสงในขณะนั้นใหโดยอัตโนมัติ เรียกระบบนี้วา Aperture-
Priority AE เมื่อปรับใหตัวเลขแสดงขนาดชองรับแสงเปนตัวเลขสูงขึ้น ชองรับแสงก็จะ
ยิ่งแคบ ชวงความชัดของภาพก็จะลึกมาก ภาพอาจชัดตั้งแตฉากหนาไปจนถึงฉากหลัง ยิ่ง
ปรับชองรับแสงใหมีตัวเลขนอยลง หมายถึงชองรับแสงเปดกวางขึ้น ชวงความชัดก็จะตื้น
ทำใหฉากหนาและฉากหลังที่อยูนอกระยะโฟกัสมีความเบลอมากขึ้น
* <Av> หมายถึง Aperture value

ตรวจสอบการแสดงขอมูล
ในชองเล็งภาพ แลวถายภาพ

หมุนวงแหวนเลือก
ระบบบันทึกภาพไปที่ <Av>

ปรับตั้งชองรับแสงตามที่ตองการ
มองผานชองเล็งภาพ แลวใชวงแหวน <      >
หมุนปรับ

 โฟกัสไปยังวัตถุ
แตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง
กลองจะตั้งความไวชัตเตอรใหโดยอัตโนมัติ

หากตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรไมกระพริบ
คาแสงนั้นจะเปนคาที่พอเหมาะ

ฉากหนาและฉากหลงัมคีวามชดั
(เปดชองรบัแสงแคบ)

ฉากหลงัเบลอ
(เปดชองรบัแสงกวาง)



หากพบวา ตัวเลขแสดงความไวชัตเตอร “30” กระพริบ หมาย
ถึงภาพนั้นจะมืดเกินไป
ใหหมุนวงแหวน <        > เพื่อเลือกขนาดชองรับแสงที่กวางขึ้น
หรือปรับความไวแสงใหสูงขึ้น
หากพบวา ตัวเลขแสดงความไวชัตเตอร “8000” กระพริบ หมาย
ถึงภาพนั้นจะสวางเกินไป
ใหหมุนวงแหวน  <        >   เพื่อเลือกขนาดชองรับแสงใหแคบ
ลง  หรือปรับความไวแสงใหต่ำลง

การแสดงขนาดชองรับแสง
ยิ่งปรับตัวเลขแสดงชองรับแสงใหมากขึ้น ชองรับแสงที่เปดก็จะยิ่งแคบ ตัวเลขแสดง
ขนาดชองรับแสงนั้นขึ้นอยูกับเลนสที่นำมาใชดวย และหากไมไดติดตั้งเลนส กลอง
จะแสดงตัวเลขชองรับแสงเปน “00”

การตรวจสอบชวงความชัด

ยิ่งปรับชองรับแสงแคบ(ตัวเลขมาก) ความชัดของฉากหนาและฉากหลังก็จะมีความชัด
มากขึ้น อยางไรก็ดี ภาพที่มองในขณะกำลังตรวจสอบชวงความชัดจะดูมืดสลัวลง
ระบบตรวจสอบชวงความชัดนี้ สามารถทำงานรวมกับระบบ Live View โดยขณะที่ใชระบบ
Live View และกดปุมตรวจสอบชวงความชัด โดยแสดงที่จอ LCD (น.132)

คาแสงจะถูกล็อค(AE Lock) ขณะกดปุมตรวจสอบชวงความชัด

เมื่อกดปุมตรวจสอบชวงความชัด เลนสจะหรี่ชองรับ
แสงลงตามขนาดที่ปรับตั้งไวจริง ผูใชจึงสามารถมอง
เห็นชวงความชัดที่ เกิดขึ้นจริงจากการมองผานชอง
เล็งภาพ



ตรวจสอบระดับแสง และปรับตั้งความไวชัตเตอร
และชองรับแสงตามตองการ

หมุนวงแหวนเลือก
ระบบบันทึกภาพไปที่ <M>

ปรับชองรับแสงและความไวชัตเตอร

ใชวงแหวน <         > ปรับความไวชัตเตอร

ใชวงแหวน  <        >   ปรับชองรับแสง
 (ปรับสวิตซของวงแหวนไปที่  <       >    เสียกอน

โฟกัสไปยังวัตถุ
แตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง
กลองจะแสดงคาการเปดรับแสงที่ตั้งไวในชอง
เล็งภาพและที่จอ LCD

กลองจะแสดงระดับแสง  <     > เพื่อใหตรวจสอบ
ไดวาคาแสงที่ปรับตั้งไวมีความแตกตางจากคา
แสงมาตรฐานที่อานไดจากเครื่องวัดแสงใน
กลองมากนอยเพียงใด

ปรับตั้งคาการเปดรับแสง

ถายภาพ

ขดีแสดงระดบัแสง

ขดีแสดงคากลางหรอืคามาตรฐาน

เมื่อใชระบบนี้ ผูใชตองปรับทั้งความไวชัตเตอรและชองรับแสงเองตามที่ตองการ เพื่อตั้ง
คาการเปดรับแสงดวยตนเอง โดยอางอิงกับคาแสงที่เครื่องวัดแสงในกลองอานคาไดและ
แสดงไว ในชอง เล็ งภาพ  หรือปรับตั้ งตามคาที่ อ านไดจากเครื่ องวัดแสงนอกตัว
กลอง(อุปกรณเสริมพิเศษ) วิธีเปดรับแสงแบบนี้เรียกวา ระบบปรับตั้งเอง หรือ แมนนวล
* <M>  หมายถึง Manual หรือปรับตั้งเอง

คาแสงพอดี

ถา [     Auto Lighting Optimizer] (น.75) ไดตั้งไวที่ตำแหนงอื่นที่ไมใช [Disable]
ภาพจะยังคงดูสวาง แมจะตั้งคาการเปดรับแสงใหภาพดูเขมหรือมืด



ารเลือกระบบวัดแสง
ผูใชสามารถจะเลือกใชระบบวัดแสงแบบใดแบบหนึ่งใน 4 แบบ เพื่อวัดความเขมสวางของวัตถุหรือ
บริเวณที่จะถายภาพ และเมื่อถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ (                    )  กลองจะตั้งระบบ
วัดแสงเปนแบบเฉลี่ยหลายสวนใหโดยอัตโนมัติ

ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ระบบวัดแสงแบบนี้เหมาะสำหรับวัดแสงพื้นที่เล็กๆ หรือจุดใด
จุดหนึ่ง ระบบวัดแสงแบบนี้จะมีพื้นที่ครอบคลุมเพียง 2.3% ที่
กึ่งกลางของชองเล็งภาพ เมื่อตั้งระบบวัดแสงเปนแบบเฉพาะ
จุด จะมีวงกลมเล็กๆ แสดงพื้นที่วัดแสงปรากฎขึ้นในชองเล็งภาพ

เลือกระบบวัดแสง

ระบบวัดแสงเฉลี่ยหลายสวน
เปนระบบวัดแสงที่ เหมาะสำหรับการถายภาพแทบทุก
แบบ ตั้งแตการถายภาพบุคคล และการถายภาพยอนแสง
กลองจะตั้งคาการเปดรับแสงที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ

ระบบวัดแสงเฉพาะสวน
ระบบที่เหมาะสำหรับการถายภาพซึ่งฉากหลังสวางกวา
วัตถุมากๆ และมีลักษณะเหมือนการถายภาพยอนแสง
ฯลฯ ระบบวัดแสงเฉพาะสวนครอบคลุมพื้นที่ 9.4% ที่กึ่ง
กลางของชองเล็งภาพ

ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยเนนกลางภาพ
เครื่องวัดแสงจะวัดแสงโดยเนนหนักพื้นที่กลางภาพ และ
เฉลี่ยรวมกับพื้นที่อื่นๆ โดยใหน้ำหนักเฉลี่ยบริเวณกลาง
ภาพมากกวา

กดปุม          (    )

ดูที่จอ LCD แลวใชวงแหวน <         >
หมุนปรับเลือก



ารปรับชดเชยแสง
ระบบชดเชยแสงนั้น ออกแบบมาเพื่อใหผูใชปรับเพิ่มหรือลดความเขมสวางของภาพ
จากคามาตรฐานที่กลองปรับตั้งมาให แมวาผูใชสามารถชดเชยแสงไดในชวง +/- 5 stop
โดยปรับไดขั้นละ 1/3 stop การแสดงผลของระดับการชดเชยแสงที่จอ LCD และที่ชองเล็ง
ภาพจะแสดงไดในชวง +/ 3 stop เทานั้น หากผูใชตองการชดเชยแสงเกินกวา +/- 3 stop
จะตองปฏิบัติตามคำแนะนำ [     Exp. comp./AEB]  ซึ่งมีรายละเอียดในหนาถัดไป

ระดับการชดเชยแสง จะยังมีผลตลอดเวลา แมจะปดกลอง <OFF> แลวก็ตาม

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ
ไปที่ <P> , <Tv> หรือ <Av>

ปรับสวิตซของวงแหวนควบคุม
แบบเร็วไปที่ <   >

ตั้งระดับการชดเชยแสง

ถายภาพ
เมื่อตองการยกเลิกการชดเชยแสง ใหปรับระดับ
การชดเชยแสงกลับมาที่ <     >

ถา [      Auto Lighting Optimizer] (น.75) ไดถูกตั้งเปนอยางอื่นนอกจาก
[Disable] ภาพที่ไดอาจจะสวาง แมวาจะปรับคาแสงใหมืด

ควรระมัดระวังเมื่อหมุนวงแหวน  <        > ซึ่งอาจทำใหระดับการชดเชยแสงเปลี่ยน
ไปในทันที เพื่อปองกัน ใหปรับสวิตซของวงแหวนควบคุมแบบเร็วไปที่
หากไดปรับตั้งระดับการชดเชยแสงเกิน +/- 3 stop กลองจะแสดงระดับการชดเชย
แสงไวที่ปลายสุดทางดานซาย           หรือขวา

หลังจากแตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง  (       )
หมุนวงแหวน  <      >

เพิม่ระดบัแสงเมือ่ถายภาพทีส่วาง

ลดระดบัแสงเมือ่ถายภาพทีม่ดื



ะบบถายภาพครอมอตัโนมตั ิ (AEB)
ดวยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเปลี่ยนชองรับแสงโดยอัตโนมัติ กลองสามารถถาย
ภาพครอมคาแสงไดในชวง +/- 3 stop ปรับไดละเอียดขั้นละ 1/3 stop โดยไดภาพจำนวน
3 ภาพที่มีคาแสงแตกตางกันตามที่ตองการ เรียกวา ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ(AEB)
* AEB หมายถึง Auto Exposure Bracketing (ถายภาพครอมอัตโนมัติ)

โฟกัส และกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพถาย 3 ภาพ
จะถูกบันทึกอยางตอเนื่องกันตามลำดับนี้  :
มาตรฐาน, คาแสงลดลง และคาแสงเพิ่มขึ้น

เลือก [Expo. comp./AEB]

ตั้งระดับการถายภาพครอม

กด <     >  เพื่อปรับตั้ง

ถายภาพ

ยกเลิกระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อปดการแสดงผลของระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะถูกยกเลิกเมื่อปรับสวิตซเปดปดกลองไปที่ <OFF>
หรือเมื่อแฟลชพรอมจะถายภาพ

ระดบัการถายภาพครอม

หมุนวงแหวน  <        >  เพื่อเลือกระดับการ
ถายภาพครอมอัตโนมัติ
ผูใชสามารถชดเชยแสง โดยปรับดวยวงแหวน
<        > รวมกับระบบถายภาพครอมอัตโนมัติได
โดยระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะใชคาที่
ชดเชยแสงไวเปนคากลาง

ในแถบ [     ] เลือก [Expo. comp./AEB]
จากนั้นกดปุม

เมื่อออกจากเมนู แลว กลองจะแสดง <       >
และระดับการถายภาพครอมไวที่จอ LCD

ถาระบบขับเคลื่อนถูกปรับไวเปน                ผูใชจะตองกดชัตเตอร 3 ครั้ง และเมื่อ                  หรือ
           ไดถูกปรับตั้งไว และผูใชกดปุมชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพครอมคาแสงทั้ง
3 ภาพทันที จากนั้นกลองจะหยุด ถาระบบขับเคลื่อนถูกตั้งไวเปน              หรือ
กลองจะถายภาพครอมทั้ง 3 ภาพ หลังจากเวลาผานไป 10 วินาที หรือ 2 วินาที

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะไมทำงานรวมกับแฟลช และชัตเตอร B



ะบบลอ็คคาแสง

* ถาสวิตซที่กระบอกเลนสถูกปรับตั้งเปน <MF> ระบบล็อคคาแสงจะใชคาแสงที่จุดโฟกัสกึ่งกลาง

โฟกัสไปที่วัตถุ
แตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง
กลองจะแสดงคาการเปดรับแสง

จดัองคประกอบภาพใหม แลวถายภาพ

ระบบวดัแสง
(น.103)

กลองจะใชจุดโฟกัสที่จับความชัดได
เปนจุดล็อคคาแสง

รปูแบบของการเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(น.87)

ผลของระบบล็อคคาแสง

กลองจะใชจดุโฟกสักึง่กลาง เปนจดุลอ็คคาแสง

กลองจะใชจุดโฟกัสที่เลือก
เปนจุดล็อคคาแสง

กลองเลอืกจดุโฟกสัโดยอตัโนมตัิ เลอืกจดุโฟกสัโดยผใูช

ใชระบบล็อคคาแสง เมื่อพื้นที่ซึ่งโฟกัส มีคาแสงที่แตกตางจากสวนอื่นๆ ที่ปรากฎในภาพ หรือ
เมือ่ตองการถายภาพหลายๆ ภาพ โดยใชคาแสงเทาๆ กนัทกุภาพ กดปมุ <       > เพือ่ลอ็คคาแสง
จากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม และถายภาพ การทำงานของระบบนี้เรียกวา ล็อคคาแสง(AE
Lock) และเปนระบบที่เหมาะมากสำหรับการถายภาพวัตถุในทิศทางยอนแสง

แตละครั้งที่กดปุม <       > กลองจะล็อคคาแสง
ในขณะนั้น

สัญลักษณ  <       >  จะปรากฎขึ้นในชองเล็งภาพ
เพื่อใหทราบวา คาแสงไดถูกล็อคไวแลว (AE
Lock)

กดปุม <    > (    )

หากตองการล็อคคาแสงไวสำหรับถายภาพอื่นๆ
ตอไป ใหกดปุม  <        > คางไว แลวกดชัตเตอร
เพื่อถายภาพอื่นๆ



ตเตอร B
เมื่อตั้งชัตเตอร B ชัตเตอรจะเปดคางอยูตลอดเวลาตราบเทาที่ยังใชนิ้วกดชัตเตอรคางไว
และชัตเตอรจะปดก็ตอเมื่อยกนิ้วออกจากปุม เรียกวาการเปดรับแสงดวยชัตเตอร B (bulb
exposure) มักจะใชชัตเตอร B ถายภาพกลางคืน ภาพพลุ ภาพดาวบนทองฟา และภาพ
แบบอื่นๆ ที่ตองเปดรับแสงเปนเวลานานมากๆ

จอ LCD จะแสดงเวลาในการเปดรับแสงไป
จนกวาชัตเตอรจะปด

สำหรับการถายภาพดวยชัตเตอร B แนะนำใหใช Remote Switch RS-80N3 หรือ Timer
Remote Controller TC-80N3 (อุปกรณเสริมพิเศษ)
ผูใชสามารถจะใชรีโมทควบคุม (น.110) เมื่อถายภาพดวยชัตเตอร B โดยเมื่อกดปุมสง
สัญญาณที่รีโมท ชัตเตอร B จะทำงานทันที หรือใน 2 วินาทีหลังจากนั้น เมื่อกดปุมอีก
ครั้ง ชัตเตอร B ก็จะหยุดทำงาน

การเปดรับแสงนานดวยชัตเตอร B จะทำใหเกิดสัญญาณรบกวนมากกวาปกติ ทำใหภาพ
ดูหยาบขึ้นเล็กนอย
เมื่อ [     C.Fn II -1: Long exp. noise reduction] ถูกตั้งเปน [1: Auto] หรือ
[2: On] สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากชัตเตอร B จะลดลง (น.208)

หมุนวงแหวนเลือกระบบ
บันทึกภาพไปที่ <B>

ปรับตั้งขนาดชองรับแสงตามที่ตองการ
ดูที่จอ LCD แลวใชวงแหวน  <       >
 หรือ  <      >

ถายภาพ
เมื่อกดชัตเตอรคางไว ชัตเตอรจะเปดตลอดเวลา

เวลาในการเปดรบัแสง



เมื่อผูใชถายภาพโดยไมไดใชตามองผานชองเล็งภาพ แสงอาจจะลอดเขาทางชองเล็ง
ภาพ และทำใหภาพเสียได หากตองการปองกัน ใหใชฝาปดชองเล็งภาพ(น.23) ซึ่งติดอยู
กับสายคลองคอสวมปดไว แตเมื่อถายภาพดวยระบบ Live View หรือถายภาพยนตร ก็ไม
จำเปนตองใชฝาปดนี้

ถอดยางครอบชองเล็งภาพออก

การเชื่อมตอรีโมท(สายลั่นชัตเตอร)

เปดฝาปดของชองเสียบตอพวง

การใชฝาปดชองเล็งภาพ

ใสฝาปดชองเล็งภาพโดยเลื่อนลงตามรอง
จากดานบน

ติดตั้งฝาปดชองเล็งภาพ

ใชนิ้วบีบยางครอบทั้งสองดานแลวดึงขึ้นตรงๆ
เพื่อถอดออก

ผูใชสามารรถติดตั้งสายลั่นชัตเตอร Remote Switch RS-80N3 และ Remote Controller
TC-80N3 (อุปกรณเสริมพิเศษ) หรืออุปกรณอื่นๆ ของระบบ EOS ที่เปนชนิด N3 เขากับ
ชองเสียบตอพวงของกลอง และใชถายภาพได สำหรับการใชงานอุปกรณเสริม ใหดูจาก
คูมือของอุปกรณ

เสียบอุปกรณเสริมเขากับชองเสียบ

เมื่อตองการถอดออก ใหจับสวนที่เปนโลหะสี
น้ำเงินใหแนนแลวดึงออก

เสียบอุปกรณเสริม ตามวิธีการในรูป

 ตเตอร B



ถึงแมการใชสายลั่นชัตเตอรและการใชระบบหนวงเวลาถายภาพจะชวยลดความสั่นสะเทือน
ของกลองจากการใชนิ้วกดชัตเตอรโดยตรงได ระบบล็อคกระจกสะทอนภาพก็จะชวยลดความสั่น
อันเกิดจากการเคลื่อนตัวของกระจกสะทอนภาพ เหมาะที่จะใชเมื่อถายภาพดวยเลนสซูเปอรเทเล
โฟโต และเลนสมาโคร
เมื่อ [     C.Fn III -13: Mirror lockup] ไดตั้งไวเปน [1: Enable] (น.215)
สามารถถายภาพโดยใชระบบล็อคกระจกสะทอนภาพได

กลองจะถายภาพ และกระจกสะทอนภาพจะกลับลงสูตำแหนงเดิม

ในที่ซึ่งมีแสงสวางจามาก เชน บนหาดทราย หรือเนินที่มีหิมะสำหรับเลนสกี ควรถาย
ภาพทันทีหลังจากกระจกสะทอนภาพยกขึ้นแลว
ไมควรเล็งกลองไปยังดวงอาทิตยโดยตรง ความรอนของแสงอาทิตยอาจเปนอันตราย
ตอมานชัตเตอรได
ถาใชชัตเตอร B ถายภาพ รวมกับการใชระบบหนวงเวลาถายภาพ และการล็อคกระจก
สะทอนภาพ ใหใชนิ้วกดปุมชัตเตอรคางไวตลอดเวลา(ระยะเวลาหนวงของชัตเตอร
+เวลาถายภาพดวยชัตเตอร B) ถายกนิ้วออกในขณะที่ระบบหนวงเวลาถายภาพกำลัง
นับเวลาถอยหลัง  จะมีเสียงลั่นชัตเตอรหนึ่งครั้ง  อยางไรก็ตาม  นั่นไมใช เสียงของ
ชัตเตอรที่มีการถายภาพจริง(ไมมีการถายภาพเกิดขึ้น)

อคกระจกสะทอนภาพ

โฟกัส กดชัตเตอรลงจนสุด แลวยกนิ้วออก

กระจกสะทอนภาพจะยกขึ้น
กดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง

เมื่อตั้งเปน [1: Enable] กลองจะถายภาพแบบครั้งละภาพ แมวาจะตั้งระบบขับเคลื่อน
เปนแบบตอเนื่อง
เมื่อตั้งระบบหนวงเวลาถายภาพเปน  <      >  หรือ  <       >  กลองจะถายภาพหลัง
จากเวลาผานไป 10 วินาที และ 2 วินาที
ถาล็อคกระจกสะทอนภาพนานจนถึง 30 วินาที กระจกสะทอนภาพจะกลับคืนตำแหนง
เดิมโดยอัตโนมัติ หากตองการล็อคกระจกสะทอนภาพอีก ใหกดชัตเตอรจนสุดอีกครั้ง

เมื่อถายภาพดวยการล็อคกระจกสะทอนภาพ แนะนำใหใช Remote Switch RS-80N3
และ Remote Controller TC-80N3 (อุปกรณเสริมพิเศษ)
ผูใชสามารถล็อคกระจกสะทอนภาพ และถายภาพดวยรีโมทควบคุมได (อุปกรณเสริม
พิเศษ) (น.110) และถาใชรีโมทรุน RC-1 แนะนำใหตั้งหนวงเวลาถายภาพ 2 วินาที



ายภาพดวยรีโมท
เมื่อถายภาพดวย Remote Controller RC-1 หรือ RC-5
(อุปกรณเสริมพิเศษ) ผูใชสามารถควบคุมการถายภาพได
จากระยะประมาณ 5 เมตร / 16.4 ฟุต จากกลอง
RC-1 ออกแบบใหสั่งกลองถายภาพทันทีหรือหนวงเวลา 2
วินาที สวน RC-5 นั้น จะทำงานแบบหนวงเวลา 2 วินาที

สัญญาณไฟของระบบหนวงเวลาถายภาพ
จะติดขึ้น และกลองจะถายภาพ

กลองอาจจะทำงานผิดพลาดได เมื่อใชรีโมทควบคุมใกลกับแหลงกำเนิดแสงแบบฟลูออเรส
เซนตบางชนิด
ในขณะถายภาพโดยควบคุมดวยรีโมทไรสาย พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแหลงกำเนิดแสง
แบบฟลูออเรสเซนต

โฟกัสไปยังวัตถุ

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
<MF>
สามารถถายภาพไดดวย <AF>

เลือกหนวงเวลาถายภาพ

กดปุมสงสัญญาณที่รีโมทควบคุม

เล็งรีโมทควบคุมไปยังเซนเซอรรับสัญญาณ
ของกลอง และกดปุมสงสัญญาณที่รีโมท

กดปุม           (    )

ดูที่จอ LCD และหมุนวงแหวน  <       >  เพื่อเลือก
<        >   หรือ <        >

เซนเซอรรบั
สญัญาณรโีมท



ารใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชระบบบันทึกภาพ  < P/Tv/Av/M/B > ผู ใ ช
สามารถกดปุม <    > เพื่อยกแฟลชขึ้นทำงาน และ
ใชแฟลชถายภาพเมื่อตองการ  หากแฟลชในตัวกลอง
ยกขึ้นอยูแลว  ก็สามารถใชนิ้วกดใหแฟลชกลับไปสู
ตำแหนงเดิมได และเมื่อใช <    > (ระบบอัตโนมัติ
สมบูรณแบบ) แฟลชในตัวกลองจะยิงแสงออกไปโดย
อัตโนมัติ (น.50) และเมื่อใชระบบ  <         >  ผูใชสามารถ
ตั้งใหแฟลชทำงานโดยอัตโนมัติ  หรือทำงานเมื่อสั่ ง
(น.53)

เมื่อใชแฟลช กับระบบบันทึกภาพ    < P/Tv/Av/M/B >    กลองจะตั้งความไวชัตเตอรและชอง
รับแสงใหโดยอัตโนมัติ (ตามรายละเอียดในตาราง)  และระบบแฟลช E-TTL II จะทำงานรวมกับ
ระบบบันทึกภาพทุกๆ แบบ เพื่อใหแสงแฟลชถูกยิงออกไปในปริมาณที่เหมาะสมกับชองรับแสงที่
ปรับตั้ง ทั้งแบบอัตโนมัติและปรับตั้งโดยผูใช

* ตามปกติ ความไวชัตเตอรสัมพันธแฟลชจะถูกตั้งใหอยูในชวงระหวาง 1/250 วินาที จนถึง 30
วินาทีโดยอัตโนมัติ เพื่อใหสมดุลกับความเขมสวางของแสงธรรมชาติ  แตก็สามารถจะใชความไว
ชัตเตอรสัมพันธแฟลชที่สูงกวาปกติได  เมื่อถายภาพในสภาพแสงนอย จุดเดนจะถูกบันทึกดวย
แสงแฟลชอัตโนมัติ ขณะที่ฉากหลังจะถูกบันทึกดวยความไวชัตเตอรต่ำๆ เพื่อรับแสงธรรมชาติ
โดยอัตโนมัติ ทั้งจุดเดนและฉากหลังจะมีความเขมสวางที่สมดุลกัน (ระบบแฟลชสัมพันธกับความ
ไวชัตเตอรต่ำอัตโนมัติ) และเมื่อใชระบบนี้ แนะนำใหใชขาตั้งกลองเสมอ

ระบบ
บนัทกึภาพ ความไวชตัเตอร ชองรบัแสง

ปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติในชวง 1/250 - 1/60 วินาที

ผูใชปรับตั้งเอง ในชวง 1/250 - 30 วินาที

ปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติ
ดวย [     C.FnI -7 : Flash sync. speed in Av mode]
(น. 207) โดยมีตัวเลือกใหปรับตั้งไดดังตอไปนี้
• 0: Auto*
• 1: 1/250 - 1/60 วินาที อัตโนมัติ
• 2: 1/250 วินาที (ตายตัว)
ผูใชปรับตั้งเอง ในชวง 1/250 - 30 วินาที
เมื่อกดชัตเตอรคางไว กลองจะเปดชัตเตอรจนกวา
จะยกนิ้วออกจากปุม

อัตโนมัติ

อัตโนมัติ

ปรับตั้งเอง

ปรับตั้งเอง
ปรับตั้งเอง



เมื่อถายภาพวัตถุในระยะใกลมากโดยใชแฟลช  วัตถุควรจะอยูหางอยางนอย
1 เมตร / 3.3 ฟุต
ถอดฮูดที่สวมหนาเลนสออก และควรจะอยูหางจากวัตถุอยางนอย 1 เมตร / 3.3 ฟุต
ถาเลนสสวมฮูดอยู หรือเมื่อถายภาพดวยแฟลชในระยะใกลกวา 1 เมตร สวนลางของ
ภาพอาจจะมืดเพราะแสงแฟลชถูกฮูดหรือกระบอกเลนสเองกีดขวาง และเมื่อใชเลนส
เทเล หรือเลนสไวแสงที่มีกระบอกเลนสใหญ แนะนำใหใชแฟลชภายนอก EX-series
Speedlite (อุปกรณเสริมพิเศษ)

การใชไฟชวยลดจุดแดงในดวงตา จะชวยลดจุดสีแดงในดวงตาซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อใช
แฟลช

ระบบลดจุดสีแดงในดวงตา จะทำงานไดดีเมื่อคนที่ถูกถายภาพจองมองมาที่แสงไฟลด
ตาแดง หรือเมื่อถายภาพในหองที่มีไฟสวาง หรือเมื่อถายภาพในระยะใกลกับวัตถุมากขึ้น
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง การแสดงขอมูลภายในชองเล็ง
ภาพจะคอยๆ ดับลง เพื่อใหไดผลที่ดีที่สุด ควรถายภาพทันที
เมื่อการแสดงผลนี้ดับลง

ประสิทธิภาพของระบบลดตาแดงจะไดผลมากหรือนอย ขึ้นอยูกับลักษณะของตัวแบบ
ที่แตกตางกัน

 าร ใช แฟลช ในตั วกล อง

ระยะการทำงานของแฟลชในตัวกลอง [ ระยะโดยประมาณ  เมตร/ฟุต ]
ขนาดชอง
รบัแสง

ความไวแสง

การใชระบบลดจุดสีแดงในดวงตา

เมื่อใชแฟลชถายภาพ เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ
ครึ่งหนึ่ง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางขึ้น จาก
นั้นเมื่อกดชัตเตอรลงจนสุด แฟลชจะยิงออกไป
เพื่อถายภาพ

ในแถบ [      ]  เลือก [Red-eye On/Off] จากนั้น
กดปุม  <      >  และเลือก [On]  และกด  <      >



การชดเชยแสงแฟลชก็มีหลักการไมแตกตางจากการชดเชยแสงปกติ เพื่อใหภาพที่ถาย
ดวยแฟลชดูเขมหรือสวางกวาคามาตรฐาน โดยสามารถปรับตั้งการชดเชยแสงแฟลชไดใน
ชวง +/- 3 stop ปรับไดขั้นละ 1/3 stop

ถายภาพ

ระดับการชดเชยแสงแฟลชจะยังคงมีผลอยู แมจะปดสวิตซกลอง <OFF> ไปแลว

กดปุม <      >  (    )

การชดเชยแสงแฟลช

ขณะมองที่จอ LCD หรือมองผานชองเล็งภาพ
ใหหมุนวงแหวน <      >
เมื่อตองการยกเลิกการชดเชยแสงแฟลช ให
ปรับระดับการชดเชยแสงแฟลชเปน <      >

เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง สัญลักษณ
<       >  จะปรากฎในชองเล็งภาพ และจอ LCD

การชดเชยแสงแฟลชโดยปรับที่ตัวกลองนั้น จะควบคุมแฟลชภายนอกไดดวย โดย
มีผลไมแตกตางจากการชดเชยแสงแฟลชโดยปรับตั้งที่ตัวแฟลช

 าร ใช แฟลช ในตั วกล อง

ถา  [     Auto Lighting Optimizer] (น.75) ไดตั้งเปนแบบอื่นๆ ที่ไมใช  [Disable]
ภาพจะยังแลดูสวาง แมจะตั้งชดเชยแสงแฟลชใหภาพดูเขมขึ้น
หากผูใชตั้งระดับการชดเชยแสงแฟลชไวที่ตัวกลอง และที่แฟลชภายนอกที่นำมา
ใชดวย กลองจะเลือกใชคาชดเชยแสงแฟลชที่แฟลชภายนอกเทานั้น ระดับการ
ชดเชยแสงแฟลชที่ตั้งไวที่ตัวกลองจะไมมีผล

ปรับชดเชยแสงแฟลชชดเชยแสงแฟลชเพิม่ขึน้

ชดเชยแสงแฟลชลดลง



แตละครั้งที่มีการกดปุม <        > preflash จะถูก
ยิงออกไป กลองจะคำนวณปริมาณแสงแฟลชที่
เหมาะสมแลวเก็บไวในหนวยความจำ

ล็อคคาแสงแฟลช (FE Lock)
คาแสงแฟลชที่กลองอานคาไดจะถูกล็อค คาแสงแฟลชที่เหมาะสมจะถูกล็อคไว เพื่อให
ทุกๆ สวนในภาพไดรับแสงแฟลชอยางเหมาะสม

กดปุม <    > เพื่อยกแฟลชในตัวกลอง
ขึ้นทำงาน
แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง และมองในชองเล็ง
ภาพ เพื่อตรวจสอบดูวา สัญลักษณ <    >  ได
ปรากฎขึ้นหรือไม

โฟกัสไปยังวัตถุ

กดปุม <    >
เล็งจุดโฟกัสที่กึ่งกลางชองเล็งภาพไปยังวัตถุที่
ตองการล็อคคาแสงแฟลช จากนั้นกดปุม <        >
แฟลชจะยิงแสงออกไปเพื่อทดสอบ(เรียกวา preflash)
เพื่อวิเคราะหระดับแสงแฟลชที่จะใชอยางพอเหมาะ
และเก็บคาไวในหนวยความจำของกลอง
ภาพในชองเล็งภาพ  “FEL” จะปรากฎขึ้นครู
หนึ่ง และ            จะสวางขึ้น

หากวัตถุอยูในระยะไกลเกินไป และอยูนอกระยะการทำงานของแฟลช  สัญลักษณ
<   > จะกระพริบ ใหเขาไปใกลวัตถุใหมากขึ้น แลวจึงทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4

ถายภาพ
จัดองคประกอบภาพใหม แลวกดชัตเตอรจนสุด
เพื่อถายภาพ
แฟลชจะยิงแสงออกไปเพื่อถายภาพ

 าร ใช แฟลช ในตั วกล อง



ารปรับตั้งแฟลช
ผูใชสามารถปรับตั้งแฟลชในตัวกลองและแฟลชภายนอกที่นำมาใชดวยการปรับตั้งใน
เมนู โดยมีเมนู [External flash ***] สำหรับใชเมื่อนำเอาแฟลชภายนอกซึ่งเปนแฟลช
อนุกรม EX ของ Canon มาติดตั้ง ซึ่งจะมีฟงกชั่นตางๆ ที่กลองสนับสนุนการทำงาน
ดังตอไปนี้
วิธีการปรับตั้งจะเหมือนกันกับการปรับฟงกชั่นจากเมนูตางๆ ของกลอง

เมื่อเลือกเมนู [Built-in flash func. setting] และ
[External flash func. setting]

เลือก [Flash control]
ในแถบ [    ]    เลือก [Flash control] จากนั้น
กดปุม <      >
หนาจอแสดงรายการปรับตั้ งควบคุมระบบ
แฟลชจะปรากฎขึ้น

ตามปกติ จะตั้งระบบนี้เปน [Enable]
ถาตั้งเปน [Disable] แฟลชในตัวกลองและ
แฟลชภายนอกที่นำมาติดตั้งจะไมยิงแสง
ออกไป การปรับตั้งแบบนี้ใชเมื่อผูใชตองการ
จะใชแฟลชเปนไฟชวยหาโฟกัสเทานั้น

[Built-in flash func. setting] และ [External flash func. setting]

กลองจะแสดงฟงกชั่นตางๆ ของแฟลช โดย
จะเลือกและปรับตั้งฟงกชั่นไดเฉพาะที่ปรากฎ
รายการใหเห็นไดชัดเจน

ผูใชสามารถจะปรับตั้งฟงกชั่นการทำงานไดหลายแบบ ดังรายการในหนาถัดไป สวน
ฟงกชั่นที่แสดงในเมนู [External flash func. setting] จะขึ้นอยูกับวา ไดนำแฟลชรุน
ใดมาติดตั้ง

การยิงแสงแฟลช



ระบบแฟลช
ผูใชสามารถปรับตั้งระบบแฟลชเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะการถายภาพที่ตองการได

ฟงกชั่นที่ปรับตั้งไดใน [Built-in flash func. setting] และ [External flash func. setting]

 ารปรั บตั้ ง แฟลช

* เกี่ยวกับ [FEB] (ระบบถายภาพครอมดวยแฟลช) และ [Zoom] อางอิงจากคูมือการใช
ของแฟลช

[E-TTL II] เปนระบบแฟลชมาตรฐานของแฟลช
อนุกรม  EX-ser ies Speedl i tes  เมื่อถาย
ภาพดวยแฟลช

[MULTI flash] เปนระบบที่เหมาะสำหรับนัก
ถายภาพระดับกาวหนา  ซึ่ งตองการปรับตั้ ง
[Flash output], [Frequency], และ [Flash count]
ดวยตนเอง
เกี่ยวกับการใชระบบแฟลชแบบอื่นๆ ดูจากคูมือ
การใชของแฟลช

[Manual flash] เปนระบบที่เหมาะสำหรับนัก
ถายภาพระดับกาวหนา ซึ่งตองการปรับตั้งกำลัง
ไฟแฟลช [Flash output] (1/1 ถึง 1/128)

ฟงกชัน่

ระบบแฟลช
สมัพนัธกบัความไวชตัเตอร
ถายภาพครอมดวัยแฟลช *
ถายภาพครอมดวยแฟลช

E-TTL II
ซมู *

ปรบัตัง้แฟลชแบบไรสาย

[การปรบัฟงกชัน่
ของแฟลชในตวั]

[การปรบัฟงกชัน่
แฟลชภายนอก] หนา



เพื่อปองกันไมใหแฟลชรอนมากเกินไป และทำใหเสื่อมคุณภาพลง ใหหลีกเลี่ยงการ
ใชระบบ MULTI มากกวา 10 ครั้งตอเนื่องกัน และควรพักการทำงานสักครู ประมาณ
10 นาที กอนจะใชแฟลชระบบ MULTI ซ้ำอีก และแฟลชรหัส EX บางรุนจะหยุดทำงาน
หลังจากใชระบบ MULTI แลวสิบครั้งเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย ถาแฟลช
หยุดทำงาน ควรพักการใชงานประมาณ 15 นาที

 ารปรั บตั้ ง แฟลช

ชัตเตอรสัมพันธแฟลช
ตามปกติ จะปรับตั้งไวที่ [1st curtain] เพื่อใหแฟลชยิงแสงออกไปทันทีเมื่อชัตเตอรเริ่ม
เปดรับแสง
ถาตั้งเปน [2nd curtain] แฟลชจะยิงแสงออกไปกอนที่ชัตเตอรจะปดเล็กนอย เมื่อใช
การทำงานรูปแบบนี้รวมกันกับชัตเตอรต่ำๆ ก็สามารถจะสรางสรรคภาพที่แปลกตา
เชน ภาพของไฟรถยนตที่ลากเปนทางยาวในตอนกลางคืน
เมื่อใชแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดที่ 2 แฟลชจะยิงแสงออกไปสองครั้ง ครั้งแรก
จะยิงออกไปทันทีเมื่อกดชัตเตอร และครั้งที่สองกอนที่ชัตเตอรจะปด
อยางไรก็ตาม ถาชัตเตอรสูงกวา 1/30 วินาที ระบบแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่ 1
จะทำงานโดยอัตโนมัติ
ถาใชแฟลชภายนอก ผูใชสามารถตั้งเปน [Hi-speed] ดูรายละเอียดไดจากคูมือการใช
แฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
ดู “    การชดเชยแสงแฟลช” ที่หนา 113
E-TTL II
สำหรับการถายภาพดวยแฟลชตามปกติ  ตั้งเปน  [Evaluative] และถาตั้ ง เปน
[Average] คาแสงแฟลชจะถูกเฉลี่ยรวมกับคาแสงของภาพ ดังนั้นการชดเชยแสงแฟลช
ยังคงมีความจำเปน ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ เปนระบบที่ออกแบบมาสำหรับผูใช
ที่มีประสบการณ

การปรับตั้งแฟลชแบบไรสาย
ดู “การใชแฟลชดวยระบบไรสาย” ที่หนา 119
ลบคาที่ปรับตั้งไว
โดยเลือก  [Built-in flash func. setting] หรือ [External flash func. setting] กดปุม
<        > เพื่อใหกลองแสดงรายการที่จะปรับใหการปรับตั้งตางๆ กลับคืนสูระบบเดิม
และเมื่อเลือก [OK] การปรับตั้งตางๆ ก็จะถูกยกเลิกไปทั้งหมด



หมุนวงแหวน <       > เพื่อเลือกฟงกชั่นที่ตอง
การ จากนั้นปรับตั้งฟงกชั่น ซึ่งขั้นตอนการปรับ
ตั้งจะคลายกันกับการปรับ Custom Functions
ของกลอง (น.204)

การปรับ Custom Functions ของแฟลชภายนอก
เขาสูการปรับ  Custom Function
เลือก [External flash C.Fn setting] จากนั้นกด
<      >

ปรับตั้ง Custom Function

หากตองการยกเลิก Custom Functions ที่ปรับ
ไวทั้งหมด เลือก [Clear ext. flash C.Fn set.]
ในขั้นตอนที่ 1

 ารปรั บตั้ ง แฟลช



อานคูมือการใชของแฟลชที่นำมาใช และปรับตั้งตามคำแนะนำ แฟลชที่นำมาใชและถูก
แยกออกไปจะถูกควบคุมโดยกลองผานสัญญาณโดยไมตองใชสายตอพวง เรียกวา Slave
unit โดยการปรับตั้ง Slave นอกเหนือจากที่ใหรายละเอียดดานลางนี้ จะปรับควบคุมที่ตัว
กลอง นอกจากนี้ สามารถใชแฟลชตางรุนกันมาทำหนาที่เปน slave และถูกควบคุมจาก
ตัวกลองไดในเวลาเดียวกัน
(1) ตั้งแฟลชภายนอกใหทำงานเปน Slave
(2) ตั้งชองสัญญาณของแฟลชภายนอก ใหตรงกับชองสัญญาณของกลอง
(3) ถาตองการปรับตั้งระบบแฟลช (น.124), ใหตั้ง ID ของ Slave
(4) จัดตั้งกลองและแฟลชใหมีระยะหางและทิศทางตามภาพประกอบดานลาง
 (5) หันเซนเซอรรับสัญญาณของตัวแฟลช เขาหากลอง

ารใชแฟลชดวยระบบไรสาย
แฟลชในตัวกลองสามารถทำหนาที่เปน master unit เพื่อควบคุมแฟลชของ Canon ที่มี
ระบบรับสัญญาณแบบไรสาย สัญญาณจากกลองจะควบคุมการทำงานของแฟลชที่ถูก
แยกออกไป กอนใชงาน ใหอานรายละเอียดวิธีใชแฟลชแบบไรสายใหเขาใจจากคูมือการ
ใชของแฟลช

การปรับตั้ง Slave และการวางตำแหนง

การติดตั้งระบบแฟลชไรสาย

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร
15 ม.

(49.2 ฟตุ)

8 ม. (26.2 ฟตุ) 12 ม. (39.4 ฟตุ)

10 ม.
(32.8 ฟตุ)



ารใชแฟลชไรสาย

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร

8 ม.
(26.2 ฟตุ)

12 ม.
(39.4 ฟตุ)

10 ม.
(32.8 ฟตุ)

15 ม. (49.2 ฟตุ)

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกตวัเดยีว
ตัวอยางที่แสดงการติดตั้งระบบแฟลชไร
สายในระดับพื้นฐาน โดยใชแฟลชตัวเดียว
และถ ายภาพด วยระบบบันทุ กภาพ
อัตโนมัติสมบูรณแบบ
ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 และ 6 ถึง 8 นั้น
จะเปนขั้นตอนมาตรฐานในการติดตั้ง
แฟลชไรสายทุกๆ แบบ ดังนั้น จะไม
กลาวถึงขั้นตอนเหลานี้ในการอธิบาย
การตดิตัง้แฟลชในรปูแบบอืน่ ซึง่อยใูน
หนาถัดๆ ไป
ที่หนาจอแสดงเมนู สัญลักษณ <        >
และ <     >  จะหมายถึงแฟลชภายนอก
และ <       > และ <      > จะหมายถึง
แฟลชในตัวกลอง

กดปุม <    >  เพื่อใหแฟลชในตัวกลอง
ยกขึ้นพรอมทำงาน

เลือก [Flash control]

เลือก [Built-in flash func. setting]

เลือก [Flash mode]

เมื่อใชระบบแฟลชไรสาย ตรวจสอบใหมั่นใจวา
ไดยกแฟลชในตัวกลองขึ้นกอนแลว

เลือก [Built-in flash func. setting]
จากนั้นกดปุม <      >

ใน [Flash mode] เลือก [E-TTL II]
จากนั้นกดปุม <      >

ในแถบ [     ] เลือก [Flash control]
จากนั้นกดปุม <      >



ารใชแฟลชไรสาย

เลือก [Wireless func.]

เลือก [Channel]

ยิงแฟลชทดสอบ

ถายภาพ

ตั้งชองสัญญาณ (1-4) [channel] ใหตรงกันกับ
ชองสัญญาณของ slave

แฟลช slave จะยิงแสงออกไป หากไมยิงแสง
ออกไป ใหตรวจสอบการปรับตั้งอีกครั้ง (น.119)

ปรับตั้งกลองในลักษณะเดียวกับการถายภาพ
ดวยแฟลชตามปกติ และถายภาพตามที่ตองการ

เมื่ อตองการ เลิกใช ระบบแฟลชไรสาย  ใน
[Wireless flash] ใหตั้งเปน [Disable]

ใชแฟลชยิงแสงทดสอบเพื่อกระตุนการทำงานของแฟลช slave เพื่อไมใหแฟลชตัดการ
ทำงานอัตโนมัติ
แนะนำใหตั้ง  [E-TTL II] เปน [Evaluative]
หากตองการใชแฟลชภายนอกเพียงตัวเดียว การตั้งเปน [Firing group] จะไมมี
ผลกระทบใดๆ
แฟลช slave จะถูกควบคุมดวยสัญญาณแสงจากแฟลชในตัวกลอง
แฟลชไรสาย จะไมทำงาน ถาหาก [Flash mode] ไดตั้งเปน  [MULTI flash]

ใน [Wireless func.] เลือก [       ]
จากนั้นกดปุม <     >
ใน [Wireless func.] จะมี  [Channel] ฯลฯ
ปรากฏขึ้น

หลังจากตรวจสอบพบวาแฟลช slave พรอม
ทำงานแลว ใหกลับไปที่หนาจอในขั้นตอนที่5
แลวกดปุม <     >



ารใชแฟลชไรสาย

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ
โดยใชแฟลชภายนอกหนึ่งตัว รวมกับแฟลชในตัวกลอง

ภาพตัวอยางแสดงการติดตั้งระบบ
แฟลชไรสายที่ใชแฟลชภายนอกหนึ่ง
ตัว ทำงานรวมกับแฟลชในตัวกลอง
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนอัตราสวน
แสงของแฟลชภายนอกและแฟลชใน
ตัวกลองเพื่อปรับแสงเงาที่ตัวแบบได

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร

8 ม.
(26.2 ฟตุ)

12 ม.
(39.4 ฟตุ)

15 ม. (49.2 ฟตุ)

เลือก [Wireless func.]
เริ่มจากขั้นตอนที่ 5 ในหนา 121 เพื่อเลือก
[               ] ใน [Wireless func.] จากนั้นกดปุม
<      >

ปรับตั้งอัตราสวนแสง แลวถายภาพ
เลือก   [            ]  เพื่อปรับตั้งอัตราสวนแสง ซึ่ง
ปรับไดภายในชวงระหวาง 8:1 จนถึง 1:1 และถึง
1:8 ทางอีกดานหนึ่ง ไมสามารถปรับตั้งอัตรา
สวนแสงเกินไปจากนี้
หากแฟลชไมสามารถใหแสงไดสวางพอ ใหปรับ
ความไวแสงใหสูงขึ้น (น.62)

อัตราสวนแสง 8:1 จนถึง 1:1 นั้น เทียบเทากับ 3:1ถึง 1:1 สตอป
(ปรับไดขั้นละ 1/2 สตอป)

10 ม.
(32.8 ฟตุ)



ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกหลายตวั

ระบบแฟลช
E-TTL II
ฟงกชั่น Wireless
ชองสัญญาณ       (เหมือนกับ slave)

การปรับตั้งแบบพื้นฐาน

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร

8 ม.
(26.2 ฟตุ)

12 ม.
(39.4 ฟตุ)

15 ม. (49.2 ฟตุ)

แฟลช slave หลายตัวนั้นสามารถปรับตั้งควบคุมไดเหมือนกับแฟลชตัวเดียว หรือแบงเปน
กลุมแยกจากกันก็ได ซึ่งจะสามารถปรับตั้งอัตราสวนแสงได ซึ่งไดแสดงวิธีปรับตั้งแบบพื้น
ฐานไวดานลาง โดยการปรับเปลี่ยน  [Firing group] ผูใชสามารถจัดแสงไดมากมายหลาย
รูปแบบ ดวยแฟลชระบบไรสายที่แยกจากกลองไปหลายตัว

10 ม.  (32.8 ฟุต)

ปรับตั้ง [Firing group] เปน
จากนั้นจึงถายภาพ

ใชแฟลช slave หลายตัวทำงานเหมือนแฟลชตัวเดียว

การติดตั้งแฟลชแบบนี้เหมาะสำหรับ
กรณีที่ตองการแฟลชที่มีกำลังไฟสูง ซึ่ง
แฟลช slave แตละตัวจะยิงแสงออกไป
ในปริมาณเทาๆ กัน พรอมๆ กับการ
ควบคุมความเขมสวางใหอยูในระดับ
พอดี โดยไมตองคำนึงถึง slave ID ของ
แฟลชแตละตัว(A, B หรือ C) โดยแฟลช
ทุกๆ ตัวจะยิงแสงออกไปเสมือนเปน
กลุมเดียวกัน

ารใชแฟลชไรสาย



ารใชแฟลชไรสาย

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร

8 ม.
(26.2 ฟตุ)

12 ม.
(39.4 ฟตุ)

15 ม. (49.2 ฟตุ)

10 ม. (32.8 ฟตุ)

ใชแฟลช slave หลายตัวทำงานแยกเปนหลายกลุม
ดวยการแบงแฟลช slave เปนกลุม A
และ B และปรับอัตราสวนแสงเพื่อให
ไดผลของการจัดแสงตามที่ตองการ
ดูวิธีการปรับตั้ง ID ของ slave กลุม A
และ B จากคูมือของแฟลช และติดตั้ง
ในตำแหนงตามภาพตัวอยาง

ปรับตั้ง [Firing group] เปน

เลือก [A:B fire ratio] และปรับตั้งอัตราสวนแสง

อัตราสวนแสง  8:1 ถึง 1:1 และถึง 1:8 เทียบไดกับ  3:1 จนถึง 1:1 และถึง 1:3
(เพิ่มขึ้นทีละ 1/2-สตอป)

ปรับตั้งอัตราสวนแสงตามที่ตองการ
แลวถายภาพ

[     (A:B)]



ใชแฟลช slave หลายตัวทำงานเหมือนแฟลชตัวเดียว

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร

8 ม.
(26.2 ฟตุ)

12 ม.
(39.4 ฟตุ)

15 ม. (49.2 ฟตุ)

10 ม. (32.8 ฟตุ)

ารใชแฟลชไรสาย

การปรับตั้งแบบนี้แตกตางจากการ
ปรับตั้ง [   (A:B)] ในหนาที่ผานมา
โดยการปรับตั้งแบบนี้จะมีแฟลชใน
กลุม C ที่เขามาลบเงาที่เกิดขึ้นจาก
แสงแฟลชของกลุม A และ B
สำหรับเรื่องการตั้ง ID ของ slave ให
ดูจากคูมือแฟลช ในการตั้งแฟลช A
(Group A), B (Group B) และ C
(Group C) และจัดวางตำแหนงตาม
แผนภาพที่แสดง

ปรับตั้ง [Firing group] เปน

สามารถชดเชยแสงแฟลชใหกับแฟลชกลุม C ได
หากมีความจำเปน

หากตั้งแฟลชกลุม C ใหหันไปยังตัวแบบ ตัวแบบอาจไดรับแสงแฟลชมากกวาพอดี

[     (A,B C)]

ปรับตั้งอัตราสวนแสงตามตองการ
แลวถายภาพ

เลือก  [A:B fire ratio] แลวตั้งอัตราสวนแสง

ถาตั้ง [Firing group] เปน [      (A:B)] แฟลชในกลุม C จะไมทำงาน



ารใชแฟลชไรสาย

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
ดวยแฟลชในตัว และแฟลชภายนอกหลายตัว

15 ม. (49.2 ฟตุ) 15 ม. (49.2 ฟตุ)

8 ม.
(26.2 ฟตุ)

12 ม.
(39.4 ฟตุ)

15 ม. (49.2 ฟตุ)

8 ม.
(26.2 ฟตุ)

12 ม.
(39.4 ฟตุ)

8 ม.
(26.2 ฟตุ)

12 ม.
(39.4 ฟตุ)

10 ม. (32.8 ฟุต) 10 ม. (32.8 ฟุต) 10 ม. (32.8 ฟุต)

ระบบแฟลช
E-TTL II
ฟงกชั่น Wireless
ชองสัญญาณ       (เหมือนกับ slave)

การปรับตั้งแบบพื้นฐาน

เลือก [Firing group]

แฟลชในตัวกลองสามารถทำงานรวมกันกับแฟลชภายนอกที่แยกออกไปแบบไรสายได
ตามที่อธิบายไวในหนา 119-125
ดานลางนี้ เปนวิธีปรับตั้งแบบพื้นฐาน ดวยการเปลี่ยน [Firing group]
ผูใชสามารถถายภาพโดยการจัดแสงแฟลชไดมากมายหลายวิธี  โดยใชแฟลชภายนอก
หลายๆ ตัว ทำงานรวมกับแฟลชในตัวกลอง

ปรับเลือกกลุมการทำงานของแฟลช  จากนั้น
ปรับตั้งอัตราสวนแสง ชดเชยแสงแฟลช และอื่นๆ
กอนที่จะถายภาพ



การสราางสรรคภาพดวยแฟลชไรสาย

ารใชแฟลชไรสาย

ระบบชดเชยแสงแฟลช
เมื่อ [Flash mode] ถูกตั้งเปน [E-TTL  II]  ผูใชสามารถปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชได การ
ปรับตั้งเพื่อชดเชยแสงแฟลชนั้น (ดูรายละเอียดดานลาง)   ซึ่งสามารถปรับตั้งไดในแบบ
ตางๆ โดยขึ้นอยูกับการปรับตั้งใน  [Wireless func.] และ [Firing group]

[Flash exp. comp]
การชดเชยแสงแฟลช ก็คือการปรับเพิ่มลดความ
เขมสวางของแสงแฟลช ของแฟลชในตัวและ
แฟลชภายนอก

การชดเชยแสงแฟลช  จะมีผลตอแฟลชในตัว
กลองเทานั้น

การชดเชยแสงแฟลช จะมีผลตอแฟลชภายนอก
เทานั้น

การชดเชยแสงแฟลช จะมีผลตอแฟลชในกลุม A
และ B

การชดเชยแสงแฟลช จะมีผลตอแฟลชในกลุม C

ล็อคคาแสงแฟลช
ถา [Flash mode] ไดถูกตั้งเปน [E-TTL II] ผูใชสามารถกดปุม <       > เพื่อล็อคคา
แสงแฟลชได



[    +    ]

[    ]

ารใชแฟลชไรสาย

ปรับกำลังไฟของแฟลชไรสายแบบแมนนวล(ปรับตั้งเอง)
เมื่อตั้ง [Flash mode] เปน [Manual flash] ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชไดโดยการ
ปรับตั้งเอง โดยการปรับตั้งกำลังไฟแฟลชใน   ([       flash output], [Group A output], ฯลฯ)
โดยสามารถปรับตั้งไดมากมายหลายแบบ โดยขึ้นอยูกับการปรับตั้งใน  [Wireless
func.] ตามรายละเอียดดานลาง

แฟลชภายนอกทุกตัวจะยิงแสงตามกำลังไฟที่
ปรับตั้งโดยผูใช

ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลชแต
ละกลุม(A, B และ C) โดยแยกเฉพาะกลุม

ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลช
ภายนอกแตละตัว และแฟลชในตัวได

ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลชแต
ละกลุม(A, B และ C) โดยแยกเฉพาะกลุม พรอม
ทั้งปรับตั้งกำลังไฟของแฟลชในตัว

[     (A,B,C)]

[     (A,B,C)      ]



แฟลช EOS อนุกรม EX

เมื่อใชแฟลชรุนที่มีระบบควบคุมแฟลชแบบแมนนวล  ใหปรับตั้งระบบแฟลชเปน
แมนนวล(M)

เมื่อใชแฟลชอนุกรม EX ที่ไมสนับสนุนฟงกชั่นของแฟลชบางอยาง (น.115) เฉพาะ
[Flash exp. comp] และ [E-TTL II] สามารถปรับตั้งเปน [External
flash func. setting] (แฟลชอนุกรม EX สามารถปรับตั้ง [Shutter sync.] ได)

ควบคุมงายๆ เพื่อใหแฟลชภายนอกทำงานเหมือนแฟลชในตัว
เมื่อติดตั้งแฟลชในอนุกรม EX เขากับกลองแลว กลองจะควบคุมแฟลชใหทำงานแบบ
อัตโนมัติ เหมือนกับการนำเอาแฟลชที่มีพลังไฟมากขึ้นมาใชแทนที่แฟลชที่ติดตั้งมาในตัว
สำหรับรายละเอียดของการใชแฟลช อานไดจากคูมือแฟลช และกลองรุนนี้เปนกลอง Type-
A ที่สามารถใชฟงกชั่นของแฟลชไดทุกๆ ระบบ

ารใชงานรวมกบัแฟลชภายนอก

ถาตั้งระบบวัดแสงแฟลชเปน TTL autoflash โดยตั้งภายในฟงกชั่นของตัวแฟลช
เมื่อถายภาพ แฟลชจะยิงแสงเต็มกำลังไฟทุกครั้ง

เมื่อใชแฟลชของ Canon ที่ไมใชแฟลช EX-series
เมื่อใชแฟลชในอนุกรม EZ/E/EG/ML/TL และปรับตั้งเปน TTL หรือ A-TTL แฟลช
จะยิงแสงเต็มกำลังไฟเสมอ(โดยไมคำนวณกำลังไฟอัตโนมัติ) ควรใชระบบบันทึกภาพ
<M>(Manual) หรือ <Av>(Aperture-priority) เมื่อใชกลองกับแฟลชเหลานี้

แฟลชทีใ่ชตดิตัง้กบั Hot shoe แฟลชทีต่ดิตัง้กบัเลนสมาโคร



ความไวชัตเตอรสัมพันธแฟลช
กลองรุนนี้สามารถทำงานไดกับแฟลชภายนอกยี่หออื่น โดยมีระดับความไวชัตเตอร
1/250 วินาทีหรือต่ำกวา เมื่อใชกับแฟลชขนาดใหญสำหรับถายภาพในสตูดิโอ ระยะเวลา
การฉายแสงของแฟลชจะสั้นกวาแฟลชที่มีขนาดเล็ก ควรตั้งความไวชัตเตอรใหอยูในชวง
ระหวาง 1/60 วินาที ถึง 1/30 วินาที และควรทดสอบถายภาพดวยความไวชัตเตอรดัง
กลาวกอนถายภาพจริง

เมื่อใชแฟลชที่ไมใชของแคนนอน

แฟลชที่ติดตั้งอยูบน hot shoe และตอพวงดวยสายพวงแฟลช สามารถทำงานได
พรอมกัน

ถานำเอาแฟลชหรืออุปกรณเสริมของระบบแฟลชจากกลองยี่หออื่นมาใช กลอง
จะไมทำงานตามปกติ และอาจทำใหเกิดความเสียหายได
หามตอพวงสายพวงแฟลชจากแฟลชภายนอก ที่ใชแรงดันไฟฟาเกินกวา 250V

หามติดตั้งแฟลชที่มีแรงดันไฟฟาสูงมากที่ hot shoe ของกลอง แฟลชจะไมทำงาน

ชองเสียบสายพวงแฟลชภายนอกสามารถใชกับ
แฟลชที่มีสายพวง  ชองเสียบสายพวงแฟลช
ของกลองจะทำใหเปนเกลียวเพื่อปองกันสาย
หลุด
ชองเสียบสายพวงแฟลชของกลองจะไมมีขั้ว
ไฟฟา สามารถตอพวงดวยสายพวงใดๆ ก็ได โดย
ไมตองใหความสำคัญกับขั้ว

ชองเสียบสายพวงแฟลชภายนอก

 าร ใ ช ง านร วมกั บ แฟลชภายนอก

คำเตือนเมื่อถายภาพดวยระบบ Live View
เมื่อใชแฟลชยี่หออื่นที่ไมใช Canon และใชระบบ Live View ใหปรับตั้ง [    Silent shoot.]
เปน [Disable] (น.137) แฟลชจะไมทำงานถาเมนูนี้ถูกตั้งเปน [Mode 1] หรือ  [Mode 2]



¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾
â´ÂãªŒÃÐºº Live View

เกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบ Live View จากระยะไกล
ดวยซอฟทแวร EOS Utility ที่ไดมากับตัวกลอง ผูใชสามารถเชื่อมตอกลองกับ
คอมพิวเตอรเพื่อถายภาพโดยการควบคุมจากระยะไกล(Remote Live View
Shooting) และเล็งดูภาพจากจอคอมพิวเตอรแทนจอ LCD ของกลอง สำหรับ
รายละเอียดเรื่องนี้ อานจาก “คูมือการใชซอฟทแวร” ในแผน CD-ROM

ผูใชสามารถดูภาพที่กำลังจะถายได
จากจอ LCD ของกลอง เรียกวา “ระบบ
Live View”
ผูใชสามารถถายภาพดวยระบบ Live
View และถายภาพยนตรไดเมื่อปรับ
สวิตซไปที่ <     >

การถายภาพดวยระบบ Live View เหมาะสำหรับการถายภาพนิ่ง หรือ
ถายภาพวัตถุที่ไมเคลื่อนที่
ถาผูใชถือกลองดวยมือ และถายภาพในขณะดูภาพจากจอ LCD ภาพ
อาจจะสั่น แนะนำใหใชขาตั้งกลอง



กอนถายภาพ ปรับโฟกัสไปที่ระบบ AF หรือ
แมนนวล (น.138-145)
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง กลองจะโฟกัส
ดวยระบบ AF ที่ปรับตั้งไว

ารถายภาพโดยใชระบบ Live View
ปรับสวิตซของระบบ Live View และ
ระบบถายภาพยนตร ไปที่  <    >

ดูภาพแบบ Live View
กดปุม <     >
กลองจะแสดงภาพดวยระบบ Live View

ภาพที่ปรากฏที่จอ LCD จะมีพื้นที่เต็ม 100%
ของภาพจริง

โฟกัสไปที่วัตถุ

กดชัตเตอรจนสุด
กลองจะถายภาพและแสดงภาพที่ถายแลวที่จอ
LCD

หลั ง จ ากกล อ ง แสดงภาพที่ เ พิ่ ง ถ า ย เ ส ร็ จ
แลวกลองจะกลับไปทำงานแบบ Live View โดย
อัตโนมัติ
เมื่อตองการเลิกใชระบบ Live View ใหกดปุม
<      >

ถายภาพ



ารถายภาพโดยใชระบบ Live View

อายุการใชงานของแบตเตอรีเมื่อใชระบบ Live View (จำนวนภาพที่ถายไดโดยประมาณ)

อณุหภมูิ ลกัษณะการใชงาน
ไมใชแฟลช ใชแฟลช 50%

ตัวเลขในตาราง  ไดมาจากการทดสอบดวยแบตเตอรี  LP-E6 ที่ประจุ ไฟเต็ม  ตาม
มาตรฐานการทดสอบของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)
สามารถใชระบบ Live View ถายภาพไดอยางตอเนื่อง เปนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ที่
23 ํC / 73 ํF ดวยแบตเตอรี LP-E6 ที่ประจุไฟเต็ม

ขณะที่ใชระบบ Live View หามเล็งกลองไปยังดวงอาทิตย เพราะความรอนและแสงที่
รุนแรงสามารถทำใหชิ้นสวนตางๆ ในตัวกลองเสียหายได
คำเตือนเมื่อถายภาพดวยระบบ Live View มีรายละเอียดในหนา 146-147

ในขณะที่กลองกำลังแสดงภาพดวย Live View ผูใชสามรถเปดดูภาพที่ถายแลว
ดวยการกดปุม <      >
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน กลองจะปดการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งปรับตั้งได
ที่   [    Auto power off] (น.44) ถา [    Auto power off] ไดตั้งเปน [Off] ระบบ
Live View จะหยุดทำงานหลังจากทิ้งกลองไวนาน 30 นาที แตกลองยังทำงานอยู)

เมื่อใชสาย AV(ใหมากับกลอง) หรือ HDMI (อุปกรณเสริมพิเศษ) ผูใชสามารถ
ดูภาพ Live View ไดจากจอโทรทัศน (น.176-177)

ผูใชสามารถโฟกัสได โดยกดปุม <      >
เมื่อถายภาพดวยแฟลช จะมีเสียงชัตเตอรสองครั้ง แตมีการถายภาพจริงภาพเดียว



ารถายภาพโดยใชระบบ Live View

เกี่ยวกับการแสดงขอมูล

ระบบขบัเคลือ่น

สมดลุสขีาว
Picture Style

ระบบปรบัความ
เขมสวางอตัโนมตัิ

คณุภาพในการบนัทกึ
แฟลชพรอมทำงาน

ความไวชตัเตอร

ชองรบัแสง
คาแสง/

ระดบัการถายภาพครอม
ระบบออโตโฟกสั

ชดเชยแสงแฟลช

จำนวนภาพทีก่ารดบรรจไุด
ความไวแสง

เนนรายละเอยีดในสวนสวาง
ตรวจสอบระดบัพลงังาน

จำลองคาแสง

ถายภาพครอมดวยแฟลช
ถายภาพครอม

Histogram

กรอบของการขยายภาพ
จดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(Quick mode)

ลอ็คคาแสง

Live mode

Quick mode
Face Derection Live mode

แตละครั้งที่กดปุม <        > การแสดงขอมูลที่จอภาพจะเปลี่ยนแปลงไป

สามารถสั่งใหกลองแสดง histogram ได เมื่อตั้ง  [Expo. simulation: Enable]
(น.136).
ผูใชสามารถดูเสนแนวระดับอีเลคทรอนิคสดวยการกดปุม <        > (น.228) และถาตั้ง
ระบบออโตโฟกัสเปน [    Live mode]  หรือเมื่อเชื่อมตอภาพจากกลองไปแสดงที่
จอโทรทศันดวยสาย HDMI เสนแนวระดบัอเีลคทรอนคิสจะไมสามารถแสดงได
เมื่อ <        > แสดงเปนสีขาว หมายความวาภาพที่เห็นจากระบบ Live View นั้นมีความ
เขมสวางที่ใกลเคียงกับภาพที่จะถายไดจริง
ถาสัญลักษณ <        > กระพริบ แสดงวาภาพที่แสดงโดยระบบ Live View  ไมไดแสดง
ความเขมสวางที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากสภาพแสงนอยมาก หรือสวางจามาก อยาง
ไรก็ตาม ภาพยนตรที่ถายจะสะทอนคาการเปดรับแสงที่ปรับตั้งไว
ถาใชแฟลช หรือเมื่อตั้งเปนชัตเตอร B สัญลักษณ <        > และ Histogram จะแลดูจาง
ลง และการแสดงผลของ Histogram จะไมปกติเมื่อแสงนอยมากหรือสวางจามาก



ถากดปุม <         >  <           > <          > หรือ <        >ในขณะใชระบบ Live View
จอภาพจะแสดงรายการสำหรับปรับตั้ง และผูใชสามารถหมุนวงแหวน  <         >   หรือ
<       > เพื่อปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ แตไมสามารถปรับเปลี่ยนระบบวัดแสงได <       >

เมื่อเลือกฟงกชั่นปรับเลือกจุดโฟกัส ระบบ
เลือกพื้นที่โฟกัส  <         >  สามารถปรับเลือก
ไดดวยปุม <      >

รับตั้งฟงกชั่นเพื่อถายภาพ

กดปุม <    >
ฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดจะแสดงรายการ
เปนสีน้ำเงิน

เลือกและปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ

การปรับตั้งฟงกชั่นที่เลือกจะปรากฏ
ทางดานลาง
หมุนวงแหวน  <    > หรือ <     > เพื่อปรับ
เปลี่ยน

 เมื่อใชระบบ Live View ระบบวัดแสงจะเปนระบบเฉลี่ยหลายสวน และปรับเปลี่ยนไมได
สามารถตรวจสอบชวงความชัดไดดวยปุมตรวจสอบชวงความชัด
เมื่อถายภาพดวยระบบถายภาพตอเนื่อง กลองจะใชคาการรับแสงที่ไดจากภาพแรกใน
การถายภาพลำดับตอๆ ไป
สามารถใชรีโมทควบคุม(อุปกรณเสริมพิเศษ)  ในการถายภาพดวย Live View ได (น.110)

การควบคุมอยางรวดเร็ว
ในขณะถายภาพโดยใชระบบ Live View ผูใชสามารถกดปุม <      >   เพื่อปรับตั้งระบบ
ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ(Auto Lighting Optimizer) และปรับตั้งคุณภาพของไฟลที่
จะบันทึก และดวย  <         >    ผูใชสามารถปรับเลือกจุดโฟกัสและเลือกพื้นที่โฟกัสใน
รูปแบบที่ตองการ

เมื่อกดปุม <         >  ระบบ Live View จะแสดง
จุดโฟกัสใหเห็น

ใช <     > เพื่อเลือกฟงกชั่น



กลองจะแสดงภาพที่มีความเขมสวางตามมาตรฐาน เพื่อใหดูภาพจากระบบ Live
View ไดงาย

รับตั้งฟงกชั่นของเมนู
ในที่นี้จะเปนรายละเอียดของฟงกชั่นตางๆ ของระบบ
Live View โดยเฉพาะ  และเมนูตางๆ ในแถบ [   ]
จะแสดงรายละเอียดไวในตารางดานลาง

ถายภาพดวย Live View
เมื่อตั้งระบบ Live View เปน [Enable] หรือ [Disable] และถึงแมจะตั้งเปน [Disable] ก็ยัง
สามารถถายภาพยนตรได (น.149)

ผูใชสามารถปรับตั้ง  [Live mode] (น.138), [    Live mode] (น.139), หรือ [Quick
mode] (น.143)

แสดงเสนกริด

จำลองคาแสง
ระบบจำลองคาแสง เปนระบบที่ออกแบบใหผูใชสามารถดูผลของความเขมสวางของภาพ
ที่จะถายไดจริง โดยสามารถตั้งเปนแบบ [Enable] และ [Disable] ดังรายละเอียดดานลาง

Enable

Disable

กลองจะแสดงภาพที่มีความเขมสวางใกลเคียงกับภาพที่จะถายไดจริง ถาผูใชปรับ
ชดเชยแสง ภาพที่ปรากฏบนจอ LCD จะเปลี่ยนความเขมสวางตามที่ชดเชยแสงไว

ระบบออโตโฟกัส

เมื่อเลือก [Grid 1       ] หรือ [Grid 2       ] สามารถแสดงเสนกริดสำหรับอางอิงได



Mode 1
เสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของกลอง(เสียงชัตเตอร) จะเบากวาปกติ และสามารถ
ถายภาพตอเนื่องแบบเก็บเสียงได โดยความเร็วในการถายภาพตอเนื่องสูงสุดจะอยูที่
ระดับ 7 ภาพตอวินาที

Disable
เมื่อใชเลนส TS-E  เพื่อการปรับแกความบิดเบือนทางแนวตั้ง หรือใชทอตอเลนส
(Extension Tube) ตองตั้งเปน [Disable] ถาตั้งเปน [Mode 1] หรือ [Mode 2] คา
แสงจะมีความผิดพลาดหรือผิดปกติ
เมื่อกดชัตเตอรจนสุด จะไดยินเสียงชัตเตอรลั่นสองครั้ง คลายกับถายภาพสองภาพ
อยางไรก็ตาม จะมีภาพที่ถูกถายไวเพียงภาพเดียว

Mode 2
เมื่อกดชัตเตอรจนสุด กลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว แมจะกดชัตเตอรคางไว กลอง
ก็จะไมตอบสนองใดๆ เมื่อยกนิ้วออกและแตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่งอีกครั้ง กลอง
จะกลับมาทำงานตามปกติ เสียงชัตเตอรของระบบนี้จะเบามาก และแมวาจะตั้งระบบ
ขับเคลื่อนเปนแบบถายภาพตอเนื่อง  กลองก็จะถายภาพเพียงภาพเดียวตอการ
กดชัตเตอรแตละครั้ง

ระบบถายภาพแบบเก็บเสียง

รั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ข อ ง เ มนู

เมื่อใชแฟลช กลองจะทำงานในแบบ [Disable] โดยอัตโนมัติ แมจะตั้งเปน [Mode 1] หรือ
[Mode 2] ก็ตาม

ผูใชสามารถปรับตั้งเวลาในการแสดงคาการเปดรับแสงได
ระยะเวลาแสดงคาการเปดรับแสง

เมื่อใชแฟลชยี่หออื่น ใหปรับตั้งเปน [Disable] ถาตั้งเปน [Mode 1] หรือ [Mode 2] แฟลช
จะไมทำงาน

เมื่อตั้งเปน  [     Dust Delete Data], [    Sensor cleaning], [    Clear all camera
settings] หรือ [    Firmware Ver.] กลองจะยกเลิกการทำงานแบบ Live View



การเลือกระบบออโตโฟกัส
ระบบออโตโฟกัสที่กลองมีใหเลือกไดแก [Live mode] [        Live mode]
(face detection, น.139), และ [Quick mode] (น.143)
หากตองการโฟกัสโดยเนนความแมนยำสูง แนะนำใหปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
<MF> ขยายดูภาพ แลวปรับภาพใหชัดดวยตนเอง (น.145)

รับภาพใหชัดดวยระบบออโตโฟกัส

เลือกระบบออโตโฟกัส

กลองจะใชเซนเซอรรับแสงในการจับความชัดของภาพ  วาระบบออโตโฟกัสทำงานไดเมื่อ
ใชระบบ Live View แตจะใชเวลาในการหาโฟกัสนานกวาระบบ Quick mode และ
อาจจะจับความชัดไดยากกวาระบบ Quick mode ดวยเชนกัน

ดูภาพจากระบบ Live View
กดปุม <      >
กลองจะแสดงภาพดวยระบบ Live View ที่จอ
LCD

เลื่อนจุดโฟกัส

เมื่อตองการใหจุดโฟกัสกลับไปยังกึ่งกลางภาพ
ใหกด <     >  ลงตรงๆ

จุดโฟกัส  <   >    จะปรากฏขึ้น

ผูใชสามารถจะใช <     >  ในการเลื่อนจุดโฟกัส
ไปยังตำแหนงที่ตองการ (ยกเวนบริเวณขอบ
ภาพ)

ในแถบ [    ]  เลือก [AF mode]
เมื่อกลองทำงานในระบบ Live View แลว ผูใช
สามารถเลือกระบบออโตโฟกัสไดดวยการกดปุม
<        > เพื่อเลือกระบบออโตโฟกัสไดจาก
หนาจอ



ถากลองจับภาพใบหนาของคนหลายๆ คนได
จะปรากฏ <       > ขึ้น ใหใช <     > ในการเลื่อน
กรอบ <      > ไปยังใบหนาของคนที่ตองการ

โฟกัสไปยังวัตถุ
เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุ และแตะชัตเตอรเบาๆ ลง
ครึ่งหนึ่ง
เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเปนสีเขียว
และมีสัญญาณเสียงดังขึ้น

หากไมสามารถหาโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยน
เปนสีแดง

ถายภาพ
ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง  จากนั้นกด
ชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.132)

จับภาพใบหนาบุคคล (Face detection) Live Mode:
ระบบนี้จะใชวิธีหาโฟกัสเหมือนกับระบบ Live Mode เมื่อกลองตรวจพบและจับโฟกัสที่
ใบหนาของบุคคลในภาพ เมื่อตองการถายภาพบุคคล ใหบุคคลนั้นหันหนาเขาหากลอง

แสดงภาพดวยระบบ Live View
กดปุม <     >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ที่จอ LCD

เมื่อจับภาพใบหนาได เฟรม <     >  จะปรากฏ
ขึ้นบริเวณใบหนาที่โฟกัส

รั บภาพ ให ชั ดด วยร ะบบออ โต โ ฟกั ส



เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปลี่ยนสีเปนสี
เขียว และมีสัญญาณเสียงดังขึ้น
หากไมสามารถหาโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยน
เปนสีแดง
ถากลองไมสามารถจับใบหนาบุคคลได  จุด
โฟกัส  <     >  จะแสดงขึ้นแทน และกลองจะใช
บริเวณกึ่งกลางเฟรมในการโฟกัส

โฟกัสไปที่วัตถุ
แตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง กลองจะโฟกัสไปยัง
ใบหนาของคนในภาพ โดยปรากฏเปนกรอบ
<    >   ทาบอยู

หากคนอยูไกลมาก ระบบจับภาพใบหนาบุคคล(face detection) จะไมสามารถ
ทำงานได และถาเลนสไมสามารถปรับภาพใหชัดได แมจะปรับสวิตซที่ เลนสไป
ที่  <AF> ใหใชมือหมุนโฟกัสหยาบๆ จนชัดพอประมาณ กลองจะจับภาพใบหนา
ได และ <   >จะปรากฏขึ้น
กลองอาจจะจับภาพสิ่งอื่นที่ไมใชใบหนาคน โดยคิดวาเปนหนาคนก็ได
ระบบนี้จะทำงานไมไดผลเมื่อใบหนาคนในภาพมีขนาดเล็กหรือใหญมากในภาพ ถาย
ภาพในที่มืดหรือสวางมาก เงยกลองมาก  ตะแคงกลอง หรือเมื่อใบหนานั้นถูกบังบางสวน
เฟรม <   > อาจจะครอบคลุมเฉพาะสวนของใบหนา

ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง  จากนั้นกด
ชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.132)

ถายภาพ

รั บภาพ ให ชั ดด วยร ะบบออ โต โ ฟกั ส

เมื่อกดปุม <     > ระบบโฟกัสจะกลับไปทำงานในแบบ Live Mode (น.138) ผูใชสามารถ
ปรับ <    >  เพื่อเลื่อนจุดโฟกัส และถากดปุม <    >  อีกครั้ง กลองจะกลับมาทำงาน
แบบจับภาพใบหนาบุคคล       Face Detection Live Mode
ถาระบบออโตโฟกัสทำงานไมไดผล เพราะหนาของคนอยูใกลกับขอบภาพมากเกินไป
สัญลักษณ <    >  จะจางลง ถาแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง กลองจะไปใช
บริเวณกลางภาพ <    > ในการจับโฟกัส



การหาโฟกัสจะชากวาปกติเล็กนอย
แมระบบโฟกัสจะจับภาพไดแลว แตเมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง กลอง
จะโฟกัสใหม
ความเขมสวางของภาพอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไดทั้งในระหวางและหลังจากออโตโฟกัส
ทำงานแลว
ถาแหลงกำเนิดแสงเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่ระบบ Live View ทำงาน
ภาพที่ปรากฏบนจอภาพอาจมีการกระพริบและทำใหโฟกัสไดยากขึ้น หากเกิดขึ้น ให
หยุดการทำงานของระบบ Live View แลวจึงใหระบบออโตโฟกัสทำงานแบบปกติเสีย
กอนในแหลงกำเนิดแสงที่ใชอยูขณะนั้น
เมื่อโฟกัสดวยระบบ Live mode และกดปุม <     >  ภาพบริเวณจุดโฟกัสจะถูกขยายให
ใหญขึ้น  หากพบวาการขยายภาพทำใหโฟกัสไดยากขึ้น ใหกลับสูการดูภาพแบบ
ปกติและใชระบบออโตโฟกัสหาโฟกัสอีกครั้ง และเมื่อขยายภาพบริเวณจุดโฟกัส จะทำ
ใหการหาโฟกัสชาลงกวาเมื่อดูในขนาดปกติ
เมื่อใชออโตโฟกัสแบบ Live mode ในภาพขนาดปกติ แลวกดปุมขยายภาพ อาจจะเห็น
วาโฟกัสหลุด (ภาพไมชัด)
เมื่อใชระบบ      Live mode การกดปุม  <     > จะไมทำใหภาพถูกขยายขึ้น

เมื่อใชระบบ  Live mode หรือ    (จับภาพใบหนาบุคคล) และถายภาพที่มีบุคคล
และวัตถุอื่นๆ อยูรอบ และพบวาการโฟกัสที่หนาของคนมีความคลาดเคลื่อนไป ให
ใชจุดโฟกัสกึ่งกลางเล็งไปที่หนาตาที่ตองการโฟกัส จากนั้นจึงถายภาพ
ไฟชวยหาโฟกัสในสภาพแสงนอยจะไมทำงาน

รั บภาพ ให ชั ดด วยร ะบบออ โต โ ฟกั ส

การทำงานของระบบออโตโฟกัส

เกี่ยวกับการทำงานของระบบออโตโฟกัสใน  Live Mode
และ    (Face Detection) Live Mode



วัตถุที่มีความเปรียบตางต่ำ เชน ทองฟาสีฟา และวัตถุที่มีผิวเรียบสีเดียว ฯลฯ

วัตถุที่อยูในสภาพแสงนอย
วัตถุที่เปนริ้ว แถบ หรือมีลวดลายที่มีความเปรียบตางเฉพาะในแนวนอน

ในแหลงกำเนิดแสงที่มีความสวาง สีสัน หรือลวดลาย ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

ภาพกลางคืน หรือจุดแสง
เมื่อถายภาพดวยแสงฟลูออเรสเซนต หรือเมื่อวัตถุนั้นเองมีการกระพริบ
วัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ
วัตถุอยูที่บริเวณขอบของภาพ
วัตถุที่มีแสงสะทอนมาก
เมื่อจุดโฟกัสจุดเดียว ครอบคลุมวัตถุที่อยูใกลและไกล เชน เมื่อถายภาพสัตวที่อยูในกรง

วัตถุที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาในจุดโฟกัสจุดเดียวกัน เชน กลองสั่น หรือวัตถุมีความ
เบลอ
วัตถุที่เคลื่อนที่เขาหาหรือเคลื่อนออกจากกลอง
ใชระบบออโตโฟกัส ในขณะที่วัตถุอยูนอกพื้นที่หาโฟกัส
เมื่อเกิดผลแบบ soft focus จากการใชเลนส soft focus
เมื่อใชฟลเตอรที่ใหผลพิเศษ

สภาพการถายภาพที่อาจทำใหโฟกัสไดยาก:

รั บภาพ ให ชั ดด วยร ะบบออ โต โ ฟกั ส



เมื่อกดปุม <     >    หนาจอแสดงการปรับตั้ง
แบบเร็วจะปรากฏขึ้น
ฟงกชั่นที่สามารถเลือกใชไดจะเปนสีน้ำเงิน

ใช <     >  เพื่อเลือกจุดโฟกัส

กดปุม <     > เพื่อเขาสูการปรับตั้งการเลือก
พื้นที่โฟกัส
หมุนวงแหวน  <     > และ <     >  เพื่อเลือก
จุดโฟกัส

เมื่อใชระบบ One-Shot AF (น.85) กลองจะใชเซนเซอรออโตโฟกัสที่แยกตางหากในการ
โฟกัส กลองจะหาโฟกัสในลักษณะเดียวกันกับการโฟกัสดวยการมองผานชองเล็งภาพ แม
วิธีนี้จะทำใหโฟกัสไดรวดเร็วขึ้น แตการแสดงภาพแบบ Live View อาจมีการหยุด
ชะงักชั่วคราวหรือกระตุก ในขณะที่ระบบออโตโฟกัสกำลังทำการจับภาพใหชัดอยู

แสดงภาพแบบ Live View
กดปุม <     >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ที่จอ LCD

กรอบเล็กๆ ซึ่งปรากฏที่หนาจอก็คือจุดโฟกัส
สวนกรอบขนาดใหญก็คือกรอบขยายภาพ

เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ

รั บภาพ ให ชั ดด วยร ะบบออ โต โ ฟกั ส

จดุโฟกสั

กรอบขยายภาพ



เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุ และแตะชัตเตอรเบาๆ
ครึ่งหนึ่ง
ภาพจากระบบ Live View จะดับไป กระจก
สะทอนภาพจะกลับไปสูตำแหนงปกติ  และ
กลองจะหาโฟกัสดวยระบบออโตโฟกัส
เมื่อโฟกัสไดแลว จะมีสัญญาณเสียงดังขึ้น และ
จอภาพจะกลับมาแสดงภาพแบบ Live View
อีกครั้ง
จุดโฟกัสที่ใชในการจับภาพจะเปนสีแดง

โฟกัสไปยังวัตถุ

ตรวจสอบความชัดและคาแสง จากนั้นกดปุม
ชัตเตอรจนสุดแลวถายภาพ (น.132)

ถายภาพ

ผูใชไมสามารถถายภาพไดในขณะที่ระบบออโตโฟกัสกำลังทำงานอยู จะถายภาพได
เมื่อภาพจากระบบ Live View ไดปรากฏบนจอภาพแลว

รั บภาพ ให ชั ดด วยร ะบบออ โต โ ฟกั ส



ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง  จากนั้นกด
ชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.132)

ฟกสัดวยการปรบัภาพเอง(แมนนวล)
ผูใชสามารถขยายภาพและโฟกัสไดอยางละเอียดดวยการปรับตั้งเอง

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <MF>

ปรั บภาพด วยการ ใช มื อหมุ นปรั บที่ เ ลนส
แบบคราวๆ

เคลื่อนเฟรมขยายภาพ
ใช  <     > เพื่อเลือกกรอบสำหรับขยายดูภาพ
ไปในตำแหนงที่ตองการโฟกัส

หากกดปุม <      >   ลงไป กลองจะกลับไปใชจุด
โฟกัสที่กึ่งกลางเฟรม

ขยายภาพ
กดปุม <     >
ภาพในกรอบขยายดูภาพจะถูกขยายขึ้นเปน
ภาพใหญ
แตละครั้งที่กดปุม <    >  รูปแบบการแสดง
ผลจะเปลี่ยนไปดังนี้

ปรับภาพใหชัดเอง (แมนนวล)

ถายภาพ

ลอ็คคาแสง
พืน้ทีข่ยายภาพ
อตัราสวนขยาย

ภาพขนาดปกติ

ขณะดูภาพที่ถูกขยาย หมุนปรับเลนสเพื่อปรับ
ภาพใหคมชัด
หลังจากปรับภาพใหชัดแลว กดปุม <     >  เพื่อ
กลับสูการดูภาพขนาดปกติ



ในสภาพแสงนอยมาก หรือสวางจามาก ภาพที่แสดงอาจไมสะทอนใหเห็นความ
เขมสวางของภาพที่ถายไดจริง
หากมีการเปลี่ยนแปลงแหลงกำเนิดแสงในระหวางแสดงภาพ  ภาพอาจมีการ
กระพริบ เมื่อเหตุการณนี้เกิดขึ้น ใหหยุดการทำงานของระบบ Live View แลวจึง
เริ่มใชระบบนี้อีกครั้ งกับแหลงกำเนิดแสงใหม
หากผูใชเล็งกลองไปทางอื่นอยางฉับพลัน อาจทำใหการแสดงผลความเขมสวาง
ของภาพผิดปกติชั่วครู ใหรอจนกระทั่งความเขมสวางของภาพไมเปลี่ยนแปลงไป
อีกแลว จึงถายภาพ
หากมีแหลงกำเนิดแสงที่สวางจามากรวมอยูในภาพ เชน ดวงอาทิตย พื้นที่สวาง
จะดูดำเขมหรือเปนสีดำในจอ LCD อยางไรก็ตาม ในภาพถายจริง สวนสวางของ
ภาพจะมีความเขมสวางที่ถูกตอง
ในสภาพแสงนอย หากปรับตั้ง [   LCD brightness] ใหสวาง อาจมีสัญญาณ
รบกวนปรากฏเปนเม็ดสีตางๆ  ขึ้นในภาพจากระบบ  Live View อยางไรก็ตาม
สัญญาณรบกวนเหลานี้จะไมปรากฏในภาพที่ถาย
เมื่อขยายดูภาพ  ความคมชัดที่ปรากฏขึ้นจะชัดกวาความเปนจริง

เกี่ยวกับภาพที่แสดงในระบบ Live View

ถาใชระบบ  Live View ทามกลางแสงแดดจัด  หรือในบริเวณที่มีความรอนสูง
สัญลักษณ <    > (เตือนเมื่ออุณหภูมิภายในตัวกลองสูงมาก) จะปรากฏขึ้นที่
จอภาพ ถายังคงใชระบบ Live View ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง อาจมีผลเสียตอ
คุณภาพของภาพ   ซึ่งควรจะหยุดใชระบบ  Live View ถาหากสัญญาณเตือน
ปรากฏขึ้น
ถาใชระบบ Live View และปรากฏวามีสัญลักษณเตือน  <    >  ปรากฏขึ้น และ
อุณหภูมิภายในตัวกลองสูงมากๆ ระบบ Live View จะหยุดการทำงานเองโดย
อัตโนมัติ และจะทำงานไดอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิภายในตัวกลองลดลง

เกี่ยวกับสัญลักษณ <    >



เกี่ยวกับผลของภาพที่ถาย
เมื่อใชระบบ Live View ถายภาพอยางตอเนื่องเปนเวลานานมาก อุณหภูมิภาย
ในตัวกลองจะสูงขึ้น และทำใหคุณภาพของภาพดอยลง ควรจะปดการทำงานของ
ระบบ Live View เมื่อไมไดใชถายภาพเสมอ
กอนที่จะถายภาพดวยการเปดรับแสงเปนเวลานานมาก  ควรหยุดใชระบบ Live
View สักพักหนึ่ง และคอยประมาณ 2-3 นาทีกอนจะใชงานตอไป เพื่อปองกันการ
ลดทอนคุณภาพของภาพถาย
การใชระบบ Live View ถายภาพในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง และใชความไวแสงสูง อาจ
ทำใหเกิดสัญญาณรบกวน  หรือทำใหภาพมีสีผิดปกติ
เมื่อถายภาพโดยใชความไวแสงสูง สัญญาณรบกวน (แถบแสงตามแนวนอน  จุด
ฯลฯ) อาจเกิดขึ้นในภาพได
ถาถายภาพในขณะที่ขยายดูภาพ คาแสงของภาพที่ถายอาจจะไมไดผลตามที่พอ
ใจ ใหปรับระบบแสดงภาพใหแสดงในขนาดปกติกอนถายภาพ  และในขณะขยาย
ดูภาพ ความไวชัตเตอรและชองรับแสงจะแสดงดวยสีแดง แมวาผูใชจะถายภาพใน
ขณะที่ขยายดูภาพ ภาพก็จะถูกถายไวในขนาดปกติ

ไมสามารถใชฟงกชั่น focus preset ซึ่งมีอยูในเลนสซูเปอรเทเลได
ไมสามารถล็อคคาแสงแฟลช(FE Lock) ได ไมวาจะใชแฟลชในตัวหรือแฟลชภาย
นอก และ Modeling flash และ test flash แฟลชจะไมยิงแสงออกไป(ยกเวนระบบ
แฟลชไรสาย(wireless flash) เมื่อนำแฟลชภายนอกมาใช

เกี่ยวกับ Custom Function

เกี่ยวกับเลนสและแฟลช

ในขณะใชระบบ Live View ฟงกชั่นหลายอยางจะไมทำงานหรือไมสามารถปรับ
ตั้งได (น.205)
ถาเมนู  [   Auto Lighting Optimizer] (น .75) ไดถูกตั้ ง เปนอยางอื่นที่ ไม ใช
[Disable] ภาพอาจจะยังคงดูสวาง แมวาจะชดเชยแสงใหนอยกวาพอดี หรือปรับ
ชดเชยแสงแฟลชใหนอยลงกวาพอดี
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กลองรุนนี้ถูกออกแบบใหถายภาพยนตรได
เมื่อปรับสวิตซของระบบ Live View / Movie
ไปที่ <      >  โดยไฟลภาพยนตรที่ถายจะเปน
ไฟลที่มีสกุล .MOV

เกี่ยวกับ Full HD 1080
Full HD 1080 ระบุถึงความเขากันไดกับระบบ High-Definition
ที่มีพิกเซลทางแนวตั้ง 1080 พิกเซล(scanning lines)

เมื่อถายภาพยนตร ควรใชการดที่มีความจุสูง และมีความเร็วใน
การอาน/เขียน อยางนอย 8MB
หากใชการดที่มีความเร็วในการอาน/เขียน ต่ำ การบันทึกภาพยนตรอาจ
เกิดความผิดปกติ เชนเดียวกันกับการเลนดูภาพยนตรจากการดที่มีความ
เร็วต่ำ การเลนภาพก็อาจเกิดความผิดปกติไดเชนกัน  สำหรับการตรวจ
สอบความเร็วในการอาน/เขียนของการด ตรวจสอบไดจากเวบไซตของผู
ผลิตการด





กดปุม <     > เพื่อเริ่มถายภาพยนตร และกดปุม
<     > ซ้ำอีกครั้งเมื่อตองการหยุด

ายภาพยนตร
เมื่อตองการเลนภาพยนตรที่ถายไวแลว แนะนำใหตอกลองกับโทรทัศนเพื่อดูภาพจาก
โทรทัศน (น.176-177)

ถายภาพยนตรดวยระบบเปดรับแสงอัตโนมัติ
เมื่อถายภาพโดยใชระบบบันทึกภาพแบบอื่นๆ ที่ไมใช <M>ระบบควบคุมการเปดรับแสง
อัตโนมัติจะทำงานเพื่อให เปดรับแสงไดพอเหมาะพอดีกับความเขมสวางในขณะที่ถาย
และลักษณะของการเปดรับแสงอัตโนมัติจะเปนแบบเดียวกันกับระบบถายภาพแบบอื่นๆ

ปรับสวิตซ Live View /Movie
ไปที่ <    >

จะมีเสียงเกิดขึ้นจากกระจกสะทอนภาพที่ยก
ตัวขึ้นไป จากนั้นจะมีภาพปรากฏบนจอภาพ
LCD

โฟกัสไปยังวัตถุ
กอนถายภาพยนตร เลือกใชระบบออโตโฟกัส
หรือแมนนวลโฟกัส (น.135-145)
เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง กลองจะหา
โฟกัสดวยระบบออโตโฟกัสที่เลือกไวขณะนั้น

ถายภาพยนตร

เมื่อถายภาพยนตรไปแลว สัญลักษณ “     “
จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาดานบนของจอ LCD

ในขณะถายภาพยนตร หามเล็งกลองไปที่ดวงอาทิตย เพราะความรอนจากดวงอาทิตย
อาจทำลายชิ้นสวนภายในตัวกลองได
คำเตือนสำหรับการถายภาพยนตร ดูที่หนา 158-159.
ควรอานคำเตือนสำหรับการถายภาพดวยระบบ Live View ดวย รายละเอียดที่หนา
146 และ 147



ผูใชสามารถโฟกัสไดโดยการกดปุม  <          >
ภาพยนตรที่ถูกถายตอเนื่อง 1 ชุด จะถูกบันทึกเปนไฟล 1 ไฟล
ในขณะถายภาพยนตร ดานบน ลาง ซาย และขวาของภาพที่ปรากฏบนจอภาพ
จะมีลักษณะเปนขอบกึ่ ง โปร งแสง  ซึ่ งพื้ นที่ กึ่ ง โปร งแสงนั้ นจะถูกบันทึกไว ใน
ภาพยนตรดวย โดยขอบกึ่งโปรงแสงนี้ จะเปลี่ยนแปลงขนาดไดโดยขึ้นอยูกับการ
ปรับตั้งใน  [Movie rec. size]  (น.156)
สามารถล็อคคาแสงได โดยกดปุม <    > (น.106)
สำหรับทุกๆ  ระบบบันทึกภาพ  ยกเวน <M> ความไวแสง(ISO 100-6400 และ
ขยายเปน 12800) ความไวชัตเตอร และชองรับแสง จะถูกปรับตั้งโดยอัตโนมัติ
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง กลองจะแสดงระดับความไวชัตเตอรและชองรับ
แสง (น.152) ที่บริเวณมุมลางดานซาย ซึ่งเปนคาการเปดรับแสงสำหรับถายภาพ
นิ่ง (ยกเวน <M>)
กลองจะบันทึกเสียงในแบบโมโน โดยใชไมโครโฟนในตัวกลอง (น.16)
สามารถใชไมโครโฟนภายนอกได  โดยนำมาตอเขากับชองเสียบแบบสเตอริโอ
มินิแจ็ค(3.5 มม.) ที่ชองเสียบของตัวกลอง (น.16)
กลองจะปรับความดังของเสียงที่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
ถาระบบขับเคลื่อนถูกตั้งเปน <     > หรือ <      > สามารถใชรีโมทควบคุม
RC-1/RC-5 (อุปกรณเสริมพิเศษ น.110) ในการเริ่มและหยุดถายภาพยนตร เมื่อ
ใช RC-1 ใหตั้งสวิตซเวลาเปน < 2 > (หนวงเวลา 2 วินาที) จากนั้นกดปุมสง
สัญญาณ <   > แตถาตั้งสวิตซเปน (ถายภาพทันที) กลองจะถายภาพนิ่ง
เมื่อใชแบตเตอรี LP-E6 ระยะเวลาที่ถายภาพยนตรไดนานที่สุดที่อุณหภูมิ 23 ํC
/ 73 ํF ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที และที่ 0 ํC / 32 ํF ประมาณ  1 ชั่วโมง 10 นาที

 ายภาพยนตร



ายภาพยนตร

เกี่ยวกับการแสดงขอมูล
แตละครั้งที่กดปุม <      >  การแสดงขอมูลจะเปลี่ยนแปลงไป

Frame rate

สมดลุสขีาว
Picture Style

ปรบัความเขมสวาง
อตัโนมตัิ

คณุภาพของภาพยนตร
ความละเอยีดของภาพยนตร

ลอ็คคาแสง

ความไวชตัเตอร
ชองรบัแสง

ระบบขบัเคลีอ่น
ระดบัการชดเชยแสง ระดบัการชดเชยแสง

ระดบัการชดเชยแสง
ระดบัการชดเชยแสง

ระดบัพลงังานของแบตเตอรี

จำลองคาแสง

จดุโฟกสั
[Quick mode]

กรอบขยายภาพ

บนัทกึภาพยนตร

ระยะเวลาทีถ่ายภาพยนตรตอไปได /
เวลาทีถ่ายไปแลว

Live mode
Face Derection Live mode

Quick mode

สามารถแสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคสโดยกดปุม <     > (น.228) และเมื่อเริ่ม
ถายภาพยนตร เสนระดับนี้จะหายไป และถาตองการใหกลองแสดงเสนระดับอีก
ใหหยุดถายภาพยนตร และกดปุม <      > ซ้ำอีกครั้ง  และถาตั้งระบบออโตโฟกัส
เปน [    Live mode] หรือเมื่อตอกลองเขากับจอโทรทัศนดวยสาย HDMI (น.177)
กลองจะไมแสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคส

หากไมมีการดในตัวกลอง ระยะเวลาที่ถายภาพยนตรไดจะปรากฏเปนสีแดง

เมื่อเริ่มถายภาพยนตรแลว ตัวเลขแสดงเวลาที่ถายภาพยนตรได จะเปลี่ยนไปเปน
เวลาของภาพยนตรที่กำลังถาย
เมื่อ <    > ถูกแสดงเปนสีขาว จะเปนเครื่องบอกวา ภาพยนตรที่แสดงในระบบ
Live View จะมีความเขมสวางใกลเคียงกับภาพยนตรที่ถายไดจริง



ความไวชัตเตอร : หมุนวงแหวน   <         > เพื่อปรับตั้งความไวชัตเตอร
คาที่ปรับตั้งไดขึ้นอยูกับความเร็วในการถาย   (  frame rate)

•       /   : 1/4000 วินาที - 1/60 วินาที
•       /      /   : 1/4000 วินาที - 1/30 วินาที

ชองรับแสง : ปรับสวิตซของวงแหวนควบคุมแบบเร็วไปที่ <       >  และ
หมุนวงแหวน <     >

ความไวแสง : กดปุม <        >   จากนั้นหมุนวงแหวน <        >
• ความไวแสงที่ปรับตั้งไดแบบเมนนวล : 100 - 6400
• ชวงความไวแสงอัตโนมัติ : 100 - 6400

ายภาพยนตร

เมื่อตั้งระบบบันทึกภาพเปน <M> (น.102) ผูใชสามารถปรับชัตเตอร
ชองรับแสง และความไวแสง สำหรับถายภาพยนตรได ดังแสดงดานลาง
การถายภาพยนตรดวยการปรับตั้งเองนั้น  เหมาะสำหรับผู ใชที่มี
ประสบการณเทานั้น

การถายภาพยนตรดวยระบบแมนนวล

ไมสามารถล็อคคาแสงและชดเชยแสงได
ถาตั้งสมดุลสีขาวเปน  <        >  และความไวแสง หรือชองรับแสงถูกปรับเปลี่ยนใน
ขณะบันทึกภาพยนตร  สมดุลสีขาวอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงได
เมื่อถายภาพยนตรในพื้นที่ซึ่งมีแสงฟลูออเรสเซนต ภาพที่เห็นจากจอภาพอาจมีการ
กระพริบ

เมื่อตั้งความไวแสงเปนแบบอัตโนมัติ ผูใชสามารถถายภาพยนตรไดในแบบ  aperture-
priority AE (ชองรับแสงตายตัว คาแสงพอดี)
ถา [      C.Fn II -3: Highlight tone priority] ไดถูกตั้งเปน [1: Enable] ความไวแสงที่ปรับ
ตั้งไดจะอยูในชวงระหวาง ISO 200 - 6400.
เมื่อถายภาพยนตรสิ่งที่เคลื่อนที่ แนะนำใหใชความไวชัตเตอร 1/30 วินาที จนถึง 1/125
วินาที ถาใชความไวชัตเตอรสูงกวานี้  การเคลื่อนที่ของวัตถุในภาพจะดูไมราบลื่น

ไมแนะนำใหเปลี่ยนคาการเปดรับแสงในขณะถายภาพยนตรไปแลว เพราะการเปลี่ยน
แปลงคาแสงอันเกิดจากการขับเคลื่อนหรือปรับเปลี่ยนชองรับแสงจะสังเกตเห็นใน
ภาพยนตรดวย
ถาเลนดูภาพยนตร พรอมกับ “แสดงขอมูลการถายภาพ”  (น.163) กลองจะไมแสดงขอมูล
ของระบบบันทึกภาพ ความไวชัตเตอร และชองรับแสง ขอมูลของภาพจะถูกบันทึกรวม
กับภาพยนตร และแสดงตอนเริ่มของภาพยนตร



 ายภาพยนตร

ถายภาพนิ่ง
ผู ใชสามารถถายภาพนิ่งไดตลอดเวลาโดยกดปุม
ชัตเตอรลงไปจนสุด แมในขณะถายภาพยนตร

การถายภาพนิ่งในขณะถายภาพยนตร
ภาพนิ่งที่ถาย จะบันทึกไวทั้งจอภาพ รวมทั้งขอบซึ่งมีลักษณะกึ่งโปรงแสง

ถาผู ใชถายภาพนิ่ง  ในระหวางที่กำลังถายภาพยนตร  ภาพยนตรจะหยุดคางใน
ขณะนั้นประมาณ 1 วินาที
ภาพนิ่งที่ถายจะถูกบันทึกลงในการด และการถายภาพยนตรจะกลับมาทำงานตอไป
เองโดยอัตโนมัติเมื่อจอภาพกลับมาแสดงภาพแบบ Live View อีกครั้งหนึ่ง

ภาพนิ่งและภาพยนตร จะถูกบันทึกแยกเปนไฟลตางหากจากกัน ในการดแผนเดียวกัน
ฟงกชั่นตางๆ ที่ปรับตั้งและทำงานไดในระบบถายภาพนิ่งนั้นไดแสดงไวดานลาง สวน
ฟงกชั่นอื่นๆ จะเหมือนกับฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร

สำหรับการถายภาพนิ่งขณะที่กำลังถายภาพยนตรอยูนั้น แนะนำใหใชการดที่ได
มาตรฐาน UDMA ซึ่งมีความเร็วในการบันทึกสูงกวา 8MB ตอวินาที

ฟงกชัน่ การปรบัตัง้
คณุภาพในการบนัทกึ

การปรบัตัง้คา
การเปดรบัแสง

ถายภาพครอมอตัโนมตัิ
ระบบขบัเคลือ่น
ระบบแฟลช

ปรบัตัง้ไดจากเมน ู[         Quality]

ยกเลกิ
ตัง้ไดทกุแบบ ยกเวนระบบหนวงเวลาถาภนาพ
แฟลชไมทำงาน

กลองจะตัง้ความไวชตัเตอรและชองรบัแสงใหโดยอตัโนมตัิ
(ผใูชปรบัตัง้เองได หากตัง้ระบบเปน  <M> )
แสดงคาใหเหน็ เมือ่ใชนิว้แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่

ถาใชระบบบันทึกภาพ  <M> ความไวชัตเตอร ชองรับแสง และความไวแสง
ซึ่งปรับตั้งไวสำหรับถายภาพยนตร กลองจะถายภาพยนตรตามที่ไดปรับตั้งไว



รับตั้งฟงกชั่นสำหรับถายภาพ
การปรับตั้ง
เมื่อกดปุม  <            >    <          > หรือ  <      >  ขณะที่กลองกำลังแสดงภาพที่จอ
LCD หนาจอจะแสดงรายการปรับตั้ง ซึ่งผูใชสามารถหมุนวงแหวน <       >  หรือ  <      >
เพื่อปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ แตจะไมสามารถปรับเปลี่ยนระบบวัดแสง <      > ได และ
ถาตั้งระบบบันทึกภาพเปน   < M > ผูใชสามารถกดปุม <        > และหมุนวงแหวน
<      > เพื่อตั้งความไวแสงที่ตองการได

เมื่อกลองกำลังแสดงภาพที่จอ LCD ผูใชสามารถกดปุม <    > เพื่อปรับตั้งระบบปรับ
ความเขมสวางอัตโนมัติ คุณภาพในการบันทึกภาพนิ่ง และความละเอียดของภาพยนตร
และดวย <         >  ผูใชสามารถเลือกจุดโฟกัส และเลือกพื้นที่โฟกัสได

กดปุม <   >
ฟงกชั่นที่เลือกไดจะสวางขึ้นและเปนสีน้ำเงิน

เมื่อเลือก <     >  กลองจะแสดงจุดโฟกัส
บนจอภาพ

เลือกฟงกชั่นและปรับตั้ง

สามารถชดเชยแสงได (ยกเวนเมื่อใชระบบ < M > )
Picture Style สมดุลสีขาว คุณภาพของภาพ และการชดเชยแสง (ยกเวนเมื่อใช
ระบบ < M >) ที่ปรับตั้งไวสำหรับถายภาพยนตร จะใชกับการถายภาพนิ่งไดดวย

ใช  <      > เพื่อเลือกฟงกชั่น
ตัวเลือกและคาการปรับตั้งของฟงกชั่นตางๆ
จะแสดงไวทางดานลางของจอ
ใชวงแหวน  <      > หรือ <       >    เพื่อหมุน
ปรับตั้ง
เมื่อสามารถเลือกจุดโฟกัสได การเลือกพื้นที่
โฟกัส <       > จะเลือกไดโดยใชปุม <       >



รับตั้งฟงกชั่นของเมนู

ในที่นี้จะอธิบายเกี่ยวกับฟงกชั่นที่ใชสำหรับการถาย
ภาพยนตรโดยเฉพาะ เมื่อปรับสวิตซ  <     >  เพื่อใช
ระบบ Live View หรือถายภาพยนตร กลองจะแสดง
แถบเมนูตางๆ [       ] ดังนี้

AF mode

Grid display

Movie-recording size
[1920x1080] : ถายดวยคุณภาพระดับ Full HD (Full High-Definition)
[1280x720] : ถายดวยคุณภาพระดับ HD (High-Definition)
[640x480] : คุณภาพในการบันทึกระดับมาตรฐาน สัดสวนของภาพจะเปน 4:3

ระบบออโตโฟกัสจะเหมือนกับที่อธิบายไวในหนา 138-144 ผูใชสามารถจะเลือก   [Live
mode] , [     Live mode]  หรือ [Quick mode]  แตจะไมสามารถโฟกัสติดตามวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่อยางตอเนื่องได

เมื่อเลือก [Grid 1      ] หรือ [Grid 2       ] ผูใชสามารถสั่งใหแสดงเสนกริดได

[     ] (frame rate) จะแสดงจำนวนเฟรมที่จะถูกบันทึกในแตละวินาที ซึ่งอาจมีความ
เปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยูกับการปรับเมนู  [     Video system]  (NTSC สำหรับ North
America, Japan, Korea, Mexico ฯลฯ หรือ PAL for Europe, Russia, China, Australia
ฯลฯ)  โดย   [     ]  จะใชสำหรับภาพเคลื่อนไหว.
* จำนวนเฟรมในแตละวินาทีที่บันทึก     : 29.97,      : 25.00,      : 23.976,     : 59.94,
     : 50.00



หลังจากเริ่มถายภาพยนตร การถายภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อขนาด
ไฟลไดถึง 4GB หรือเมื่อถายภาพยนตรจนถึง 29 นาที 59 วินาที ถาตองการถาย
ภาพยนตรตอ ใหกดปุม  <      >  (กลองจะบันทึกภาพยนตรเปนไฟลใหม)

ระยะเวลารวมที่สามารถถายภาพยนตรได และขนาดไฟลตอนาที

Metering timer
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการล็อคคาแสงโดยกดปุม <      >

Silent shooting
จะใชฟงกชั่นนี้เมื่อถายภาพนิ่ง (น.137)

การบันทึกเสียง
เมื่อตั้งระบบบันทึกเสียงเปน [On] กลองจะบันทึกเสียงในแบบโมโนดวยไมโครโฟนในตัว
หากตองการบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอ ก็สามารถทำไดเมื่อนำเอาไมโครโฟนภายนอก
มาเสียบตอเขาดวยมินิแจ็คขนาด 3.5 มม. โดยเสียบเขาที่ชองเสียบ (น.16) และกลอง
จะปรับระดับเสียงที่จะบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อใชซอฟทแวร  ZoomBrowser EX/ImageBrowser (ใหมาพรอมกับกลอง) ผู
ใชสามารถจับภาพนิ่งไดจากไฟลภาพยนตรที่ถายได  และคุณภาพของภาพนิ่งที่
ได จะเปนดังนี้ : ประมาณ 2 ลานพิกเซล ที่ [1920x1080], ประมาณ 1 ลานพิกเซล
ที่  [1280x720] และประมาณ 300,000 พิกเซล ที่ [640x480]

ขอบกึ่งโปรงแสงซึ่งอยูทางดานบน ลาง ซายและขวาของภาพ จะไมถูกบันทึกรวม
ในภาพยนตร

ความละเอยีด
ของภาพยนตร

ระยะเวลารวมในการถายภาพยนตร
การด 4GB การด 16GB

ขนาดไฟล

12 นาที 49 นาที 330 MB / นาที

12 นาที 49 นาที 330 MB / นาที

24 นาที 1 ชม. 39  นาที 165 MB / นาที

รั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ข อ ง เ มนู



หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพยนตร
การบันทึก และคุณภาพของภาพ

ขีดแสดงระดับ

หากเลนสที่ใชมีระบบชวยลดภาพสั่น(IS) ระบบชวยลดภาพสั่นของเลนสจะทำงานอยู
ตลอดเวลาแมผูใชจะไมไดใชนิ้วแตะชัตเตอรก็ตาม การใชพลังงานของระบบชวยลดภาพ
สั่นจะทำใหระยะเวลาที่จะถายภาพยนตรไดลดลง หรือทำใหจำนวนภาพนิ่งที่ถายไดตอ
แบตเตอรีกอนหนึ่งลดลงดวย ถาถายภาพดวยขาตั้งกลอง หรือคิดวาไมจำเปนตองใชระบบชวย
ลดภาพสั่น ควรจะปรับสวิตซของระบบนี้ไปที่ <OFF>
ไมโครโฟนในตัวกลองจะบันทึกเสียงในการปรับควบคุมกลองไปดวยในขณะบันทึกเสียง
หากใชไมโครโฟนภายนอก(อุปกรณเสริมที่มีจำหนายทั่วไป) จะชวยปองกันหรือลดเสียง
อันเกิดจากการทำงานของกลองได
หามนำเอาอุปกรณอื่นๆ เสียบเขากับชองเสียบไมโครโฟนภายนอก ยกเวนไมโครโฟนภาย
นอกเทานั้น
ไมแนะนำใหใชระบบออโตโฟกัสในขณะถายภาพยนตร เพราะอาจจะทำใหโฟกัส
หลุดไปชั่วขณะหนึ่ง หรือทำใหคาแสงเกิดความผิดพลาด  และถึงแมระบบออโต
โฟกัสจะปรับไว เปน  [Quick mode] กลองจะเปลี่ยนระบบเปน  [Live Mode]
ในขณะถายภาพยนตร
ถาหากไมสามารถถายภาพยนตรได  เนื่องจากการดไม เหลือความจุมากพอที่
จะบันทึกขอมูลไดตอไป กลองจะแสดงระยะเวลาที่สามารถถายภาพยนตรไดเปน
สีแดง (น.152)
ถาใชการดที่มีความเร็วในการบันทึกต่ำๆ  จะมีสัญลักษณแสดงระดับ
หาระดับปรากฏขึ้นทางดานขวาของจอภาพ  ในขณะถายภาพยนตร
ซึ่งจะแสดงใหทราบวา  มีขอมูลในปริมาณเทาใดที่ยังไมไดบันทึก
ลงในการด(ตกคางอยูในหนวยความจำสำรองในตัวกลอง)  ยิ่งใช
การดที่บันทึกไดชา ขีดแสดงระดับก็จะยิ่งสูงขึ้นเร็วมาก และถาขีดแสดง
ระดับขึ้นจนเต็ม การถายภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ

ถาการดมีความเร็วในการบันทึกสูง ในชวงแรกๆ ขีดแสดงระดับจะยังไมปรากฏ
บนจอ LCD หรือถาขีดแสดงระดับปรากฏขึ้น ก็จะไมสูงขึ้นอยางรวดเร็วนัก เมื่อ
นำการดมาใชคราวแรก  ใหทดลองถายภาพยนตรดู เสียกอนวาการดแผนนั้นมี
ความเร็วในการบันทึกที่ เพียงพอ ถาผูใชถายภาพนิ่งในระหวางที่ถายภาพยนตร
กลองจะหยุดถายภาพยนตร หากตั้งความละเอียดและคุณภาพในการถายภาพนิ่ง
เอาไวต่ำ กลองจะกลับมาถายภาพยนตรตอไปไดอยางรวดเร็ว
เมื่อถายภาพยนตร คาที่ผูใชกำหนดเองใน Custom Functions บางอยางจะถูก
ยกเลิกไป (น.205)



หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพยนตร
การดอยลงของคุณภาพ เมื่ออุณหภูมิภายในตัวกลองสูงขึ้น

การเลนดูภาพ และการตอเชื่อมกับโทรทัศน

ถาผู ใชถ ายภาพยนตรอยางตอเนื่ อง เปนเวลานานๆ  อุณหภูมิภายในตัวกลอง
จะสูงขึ้น และทำใหคุณภาพของภาพดอยลงไป ดังนั้นเมื่อไมไดใชกลอง ใหปดสวิตซ
เสีย
ถาถายภาพทามกลางแสงแดด  หรือใชกลองในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง สัญลักษณ
<   > (เตือนเมื่อตัวกลองมีอุณหภูมิสูง) จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ  ถายังคงถาย
ภาพยนตรอยางตอเนื่องโดยที่มีสัญลักษณดังกลาวปรากฏอยู คุณภาพของภาพ
จะดอยลง ควรปดสวิตซกลอง และพักการทำงานสักพักหนึ่ง

ถ าสัญลักษณ  <  > ปรากฏขึ้น  และผู ใชยังคงถายภาพยนตรตอไปจนกระทั่ ง
อุณหภูมิภายในตัวกลองสูงขึ้นมากๆ กลองจะหยุดถายภาพยนตร หากกลองหยุด
จะถายภาพยนตร ไม ไดจนกวาอุณหภูมิภายในตัวกลองจะลดลง  ใหปดสวิตซ
ของกลอง และพักการใชงานสักพักหนึ่ง

หากความเขมสวางเปลี่ยนแปลงไปในขณะถายภาพยนตร สวนนั้นอาจจะหยุดนิ่ง
อยูครูหนึ่ ง
ถาตอกลองกับโทรทัศนดวยสายแบบ HDMI (น.177) กลองจะไมแสดงขอมูลเมื่อ
กดปุม <      >

หากผูใชตอกลองเขากับโทรทัศน (น.176-177) และถายภาพยนตร โทรทัศนจะไม
เลนเสียงในระหวางกำลังถาย อยางไรก็ตาม กลองจะบันทึกเสียงไดตามปกติ





ในบทนี้ จะอธิบายการเลนดูภาพ การลบภาพและ
ภาพยนตรที่ถายแลว วิธีเลนดูภาพจากจอโทรทัศน
และฟงกชั่นในการเลนดูภาพตางๆ

¡ÒÃàÅ‹¹´ÙÀÒ¾

เกี่ยวกับการเลนภาพที่ถายจากกลองตัวอื่น
กลองรุนนี้อาจไมสามารถเลนดูภาพที่ถายจากกลองรุนอื่นๆ หรือเปนภาพ
ที่ถูกปรับแตงดวยคอมพิวเตอร หรือไฟลภาพที่มีการเปลี่ยนชื่อไปแลว



ดูภาพแบบครั้งละภาพ
เลนดูภาพ

ภาพถายหลังสุด  หรือภาพถายที่ดูหลั งสุด
จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ

เลือกภาพ

ออกจากการเลนดูภาพ
กดปุม <       > เพื่อออกจากการเลนดูภาพ
กลองจะกลับไปพรอมสำหรับถายภาพอีกครั้ง

ลนดภูาพทีถ่ายมาแลว

เลนดภูาพครัง้ละภาพ เลนดภูาพครัง้ละภาพ
พรอมกบัคณุภาพของภาพ

แสดงขอมลูการถายภาพแสดง histohran

กดปุม <       > เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงภาพ

เมื่อตองการเลนดูภาพโดยเริ่มที่ภาพสุดทาย
หมุนวงแหวน <     > ทวนเข็มนาฬิกา  ถาตอง
การดูภาพแรกสุด  ใหหมุนวงแหวนตามเข็ม
นาฬิกา

กดปุม <     >



เกี่ยวกับการเตือนพื้นที่สวางในภาพ
เมื่อเมนู [     Highlight alert] ไดถูกเลือกเปน  [Enable]  บริเวณที่เปนสวนสวางของ
ภาพจะกระพริบ  ถาพบวามีพื้นที่สวนสวางซึ่งไมมีรายละเอียดมากเกินไป ใหถาย
ภาพใหมโดยตั้งระดับการชดเชยแสงไปทางคาลบ เพื่อใหภาพมีรายละเอียดมากขึ้น

เกี่ยวกับการแสดงจุดโฟกัส
ในเมนู  [     AF point disp.] เมื่อตั้งเปน [Enable] กลองจะแสดงจุดโฟกัสที่ใชจับ
ภาพเปนกรอบสีแดง ในภาพที่เลนดูดวย และถาโฟกัสดวยระบบเลือกจุดโฟกัสโดย
อัตโนมัติ จุดโฟกัสที่แสดงรวมกับภาพอาจจะปรากฏพรอมกันหลายๆ จุด และเปนสีแดง

ล นดู ภ าพที่ ถ า ยมาแล ว

แสดงขอมูลการถายภาพ
ปรบัออโตโฟกสัอยางละเอยีด

ระดบัการชดเชยแสง
ระดบัการชดเชยแสงแฟลช

ชองรบัแสง
ความไวชตัเตอร /
เวลาในการบนัทกึ

ระบบบนัทกึภาพ /
ภาพยนตร

ระบบวดัแสง

อณุหภมูสิ ีเมื่อตัง้
<         >

คณุภาพในการบนัทกึภาพ /
ความละเอยีดในการบนัทกึ

ภาพยนตร
ลำดบัภาพ /

จำนวนภาพทัง้หมด
สมดลุสขีาว ปรบัแกสมดลุสขีาว

ขนาดไฟล

แนบขอมลูตรวจสอบภาพ
วนัทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึ
ระบบสี

เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง

ความไวแสง

การปรบัตัง้ Picture Style

Histogram
(Brightness/RGB)

การด
เลขลำดบัโฟลเดอร / ลำดบัไฟล

ปองกนัภาพถกูลบ

* เมื่อตั้งคุณภาพเปน  RAW+JPEG กลองจะแสดงเฉพาะขนาดไฟล JPEG
* สำหรับภาพยนตร กลองจะแสดงสัญลักษณ <       > และชนิดของไฟล [MOV]  และ
ความละเอียดในการบันทึก ([1920], [1280], [640])  กลองจะไมแสดงความไวชัตเตอร
และขอมูลสำคัญๆ อื่นๆ



 [RGB] Display
คลายกับ [Brightness] แต [RGB] จะเปนกราฟที่แสดงการกระจายของระดับความเขม
สวางของแตละแมสี RGB(Red, Green, Blue) ซึ่งเปนแมสีหลักที่ประกอบรวมกันเปน
ภาพ ซึ่งแกนนอนของกราฟจะเปนเครื่องบอกแสดงความเขมสวาง โดยโทนเขมสุด
จะอยูทางซาย และออนที่สุดจะอยูทางขวา โดยแกนตั้งจะเปนตัวแสดงจำนวนพิกเซล
ของแตละโทน หากจำนวนพิกเซลทางดานซายมีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูคล้ำและไมสด
ใส และถาจำนวนพิกเซลทางดานขวามีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูสวางและอิ่มตัวมาก
ขึ้ น
กรณีที่จำนวนพิกเซลทางดานซายของสีใดสีหนึ่งมีมากเกินไป ภาพจะขาดสีนั้น
และถาจำนวนพิกเซลทางดานขวาของสีใดสีหนึ่งมีมากเกินไป สีนั้นก็จะอิ่มตัวมาก
จนขาดรายละเอียด
RGB histogram จึงใชตรวจสอบความอิ่มตัวและการไลระดับโทนเขมออนของ
สีตางๆ และสมดุลสีขาวซึ่งมีผลตอความผิดเพี้ยนของสี

ล นดู ภ าพที่ ถ า ยมาแล ว

ตวัอยาง Histogram

ภาพมดืเกนิไป

ภาพสวางเกนิไป

ภาพปกติ

เกี่ยวกับ Histogram
histogram ที่แสดงผลความเขมสวาง(brightness) จะแสดงการกระจายตัวของความ
เขมสวางในภาพรวมและความตอเนื่องของการไลระดับ สวน histogram ที่แสดงผลแม
สี RGB จะใชสำหรับตรวจสอบความอิ่มตัวและการไลระดับของโทนสี ซึ่งผูใชสามารถ
สับเปลี่ยนการแสดงผล histogram สองแบบนี้ดวยการเลือกจากเมนู [       Histogram]

[Brightness] Display
histogram แบบนี้จะมีลักษณะเปนกราฟที่แสดงการกระจายของ
ระดับความเขมสวางของภาพ ซึ่งโทนเขมที่สุดจะอยูทางซายสุด
และโทนที่สวางที่สุดจะอยูทางขวาสุด โดยแกนตั้งจะเปนตัวแสดง
จำนวนพิกเซลของแตละโทน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ
ทางดานซายของกราฟ ก็หมายถึงภาพนั้นจะมืดเกินไป และใน
ทำนองกลับกัน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ ทางดานขวา
ของกราฟ  ก็หมายถึงภาพนั้นจะสวางเกินไป  และในกรณีที่
จำนวนพิกเซลทางดานขวาของกราฟมีมากๆ  ภาพนั้นก็อาจ
จะสูญเสียรายละเอียดในสวนสวาง  h is togram แบบ
[Brightness] จึงมีประโยชนในการตรวจสอบความเขมสวาง
ของภาพวาจะเอนเอียงไปทางใด และยังใชตรวจสอบภาพการกระจายของโทนดวย



คนหาภาพที่ตองการไดอยางรวดเร็ว ดวยการแสดงภาพไดพรอมๆ กัน ตั้งแต 4 หรือ 9 ภาพ
บนหนาจอเดียว

เปดการแสดงภาพแบบดัชนี

หนาจอจะแสดงภาพพรอมๆ กัน 4 ภาพ ภาพที่
ดูลำดับลาสุด จะมีกรอบสวางสีน้ำเงินลอมรอบ

เลือกภาพ

แสดงภาพหลายภาพพรอมกนับนหนาจอ, ภาพดชัน(ีIndex Display)

นหาภาพที่ตองการดวยความรวดเร็ว

กดปุม <        > อีกครั้ง หนาจอจะแสดงภาพ
พรอมๆ  กัน  9 ภาพ   และเมื่อตองการเลน
ดูภาพแบบ 4 ภาพ หรือเลนดูแบบภาพเดียว
ใหกดปุม <      > (9 ภาพ - 4 ภาพ - 1 ภาพ)

ในขณะที่เลนดูภาพ กดปุม <        >

หมุนวงแหวน <         >      เพื่อเลือกดูภาพลำดับ
ถดัไป
ใชปุม <     >   สำหรับเลือกภาพที่ตองการเลือก



เมื่อตองการคนหาภาพถายโดยไลตามลำดับวันที่ถายภาพ เลือก  [Date] แลวหมุนวง
แหวน <     > เพื่อแสดงวันที่ถายภาพ
เมื่อตองการคนหาภาพถายโดยไลตามลำดับโฟลเดอร เลือก  [Folder]
ถาในการดแผนเดียวกัน  มีทั้ง  [Movies] และ [Stills] เลือกอันใดอันหนึ่งเพื่อเลนดูภาพ
นิ่งหรือภาพยนตร

เลือกวิธีกาวกระโดด(JUMP)

ขณะเลนดูภาพแบบภาพเดียว ผูใชสามารถจะกาวกระโดดขามลำดับภาพไดเพื่อความ
รวดเร็ว  ดวยการหมุนวงแหวน <      >

กดปมุ <      > เพือ่เลนดภูาพ
เลอืกดภูาพแบบกาวกระโดด

กลองจะกระโดดขามลำดับภาพตามรูปแบบที่ได
ปรบัตัง้ไว

ที่มุมลางดานขวา กลองจะแสดงจำนวนภาพที่
จะกาวกระโดดแตละครั้ง และแสดงตำแหนงของ
ภาพทีแ่สดงอยใูนปจจบุนั

การเลือกดูภาพแบบกาวกระโดด(Jump Display)

ล นดู ภ าพที่ ถ า ยมาแล ว

หมนุวงแหวน <      >

ในเมนู [      Image jump w/        ]
เลือกรูปแบบของการกาวกระโดดขาม ดังนี้
[1 image/10 images/100 images/
Date/Folder/Movies/Stills]
จากนั้นกดปุม <    >

รปูแบบของ
การกาวกระโดด ตำแหนงของภาพ

ทีแ่สดงอยใูนขณะนี้



ใช <     > เพื่อเลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพที่
ถูกขยาย

ยายดูภาพ
ผูใชสามารถขยายดูภาพจากจอ LCD ไดตั้งแตขนาด 1.5 เทาจนถึง 10 เทา

ขยายดูภาพ

เลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพ

ผูใชสามารถหมุนวงแหวน  <       > เพื่อดูภาพอื่นๆ โดยคงอัตราขยายอยู

หากตองการออกจากการขยายดูภาพ กดปุม
<     > กลองจะแสดงภาพแบบภาพเดี่ยวใน
ขนาดปกติ

ในขณะเลนดูภาพ กดปุม <     >

ภาพจะถูกขยายใหใหญขึ้น
หากตองการขยายภาพใหใหญขึ้นอีก กดปุม
<     > คางไว    ภาพจะถูกขยายใหใหญขึ้น
เรื่อยๆ จนถึงระดับการขยายภาพสูงสุด

กดปุม <          > เพื่อลดการขยายภาพ ถา
กดคางไว  ภาพจะถูกยอลงจนกลับมาเปน
ขนาดปกติ

ไมสามารถขยายดูภาพได กลองกำลังแสดงภาพที่เพิ่งถายเสร็จ

ไมสามารถขยายดูภาพยนตรได



หมุนภาพ
ผูใชสามารถหมุนภาพที่แสดงอยู ใหมีทิศทางตามที่ตองการ

เลือก  [Rotate]
ในแถบ  [      ]  เลือก [Rotate] จากนั้นกด
<    >

เลือกภาพที่ตองการ
หมุนวงแหวน  <    > เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
หมุน
ผูใชสามารถเลือกภาพไดจากภาพดัชนี

หมุนภาพ

ถาไดปรับตั้ง [    Auto rotate] ไปที่ [             ] (น.182)  กอนที่จะถายภาพ
แนวตั้ง ก็ไมจำเปนตองหมุนภาพเอง  ตามที่อธิบายไวขางตน
เมื่อภาพถูกหมุนแลว  แตยังมีทิศทางไมถูกตองเมื่อนำไปเลนดู  ใหปรับตั้ ง เมนู
[    Auto rotate]  เปน [            ]
ไมสามารถหมุนภาพยนตรได

แตละครั้งที่กดปุม <   > ภาพจะถูกหมุนตาม
เข็มนาซิกา ดังนี้: 90  ํ  270  ํ  0  ํ

เมื่อตองการหมุนภาพอื่นๆ ใหยอนกลับไปที่ 2
และ 3
เมื่อตองการออกจากการปรับหมุน และกลับสู
เมนู กดปุม



ดูภาพยนตร
มีวิธีการงายๆ สามวิธีในการเลนดูภาพยนตรที่ถาย

ดูภาพจากเครื่องรับโทรทัศน  (น.176, 177)

ภาพยนตรที่บันทึกไวในการด  สามารถเลนดูได เฉพาะกับเครื่องเลนที่สนับสนุน
ไฟลสกุล .MOV
อุปกรณบันทึกขอมูลแบบฮารดดิสค จะไมมีชองเสียบสาย HDMI จึงไมสามารถ
เชื่อมตอกับกลองดวยสาย HDMI เพื่อเลนดูภาพได
แมกลองจะเชื่อมตอกับเครื่องบันทึกแบบฮารดดิสคดวยสาย USB ภาพยนตรและ
ภาพนิ่งก็ไมสามารถเลนหรือบันทึกในฮารดดิสคได

ใชสาย  AV ที่ไดมาพรอมกับกลอง  หรือสาย
HDMI HTC-100 (อุปกรณเสริมพิเศษ) ในการ
เชื่ อมตอระหวางกลองกับโทรทัศน  ผู ใชจึ ง
สามารถเลนดูภาพยนตรและภาพนิ่งที่ถายไว
จากจอโทรทัศนได และหากผูใชมีโทรทัศนที่มี
คุณภาพระดับ HDMI และเชื่อมตอกลองกับ
โทรทัศน ก็สามารถดูภาพยนตรระดับ Full HD
1920x1080 และ  HD (1280X720)  ที่มี
คุณภาพสูง

หลังจากนำไฟลภาพยนตรไปตัดตอและแกไขดวยคอมพิวเตอรแลว จะไมสามารถ
นำกลับมาเลนดูในตัวกลองได

เลนดูภาพจากจอ LCD ของกลอง
ผูใชสามารถเลนดูภาพยนตรไดจากจอ LCD
ของกลอง และสามารถตัดตอสวนตนและทาย
ของภาพยนตรได นอกจากนี้ สามารถเลนดูภาพ
นิ่งและภาพยนตรที่อยูในการดไดโดยอัตโนมัติ
แบบสไลดโชว

(น.171-175)



ไฟลภาพยนตรที่ถูกบันทึกไวในการดสามารถถาย
โอนเขาสูคอมพิวเตอรสวนตัว และสามารถเลนดูหรือ
ปรับแตงโดยใชซอฟทแวร  ZoomBrowser EX/
ImageBrowser (ใหมาพรอมกับกลอง)  ผู ใชยัง
สามารถจับภาพนิ่งออกมาจากภาพยนตรที่ถายได
และบันทึกไวตางหากเหมือนเปนภาพนิ่งภาพหนึ่ง

เลนดูและตัดตอภาพยนตรดวยคอมพิวเตอร

เมื่อตองการเลนดูภาพอยางราบลื่นในคอมพิวเตอรสวนตัว คอมพิวเตอรที่ใชตอง
เปนรุนที่มีสมรรถนะสูง และมีซอฟทแวร ZoomBrowser EX/ImageBrowser อาน
คำแนะนำการใชซอฟทแวรซึ่งเปนเอกสาร PDF จากคูมือการใชซอฟทแวรในแผน
ซีดี
หากตองการใชซอฟทแวรอื่นๆ ในการดูภาพยนตร หรือตัดตอภาพยนตร ตรวจสอบ
กอนวาซอฟทแวรนั้นสนับสนุนไฟลสกุล .MOV ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดจากผู
ผลิตซอฟทแวรนั้นๆ

 ภาพยนตร

(อานคูมือการใชซอฟทแวร ZoomBrowser EX/ImageBrowser  ซึ่งเปนเอกสารแบบ PDF )



ารเลนภาพยนตร

หมุนวงแหวน <      > เพื่อเลือก <      > จากนั้น
กด <      >

เลนดูภาพยนตร

แถบการเลนดูภาพยนตรจะปรากฏที่ดานลาง
ของจอภาพ

เมื่อตองการเลนดูภาพแบบภาพเดี่ยว
กด <    >

สั่งเลนดูภาพ
กดปุม <      > เพื่อเลนดูภาพที่ถายไว

เลือกภาพยนตร

หากเลนดูภาพแบบดัชนี(ภาพเล็ก) ภาพที่เปน
ภาพยนตรจะมีรูปอยูทางดานซาย ภาพยนตร
จะไมสามารถเลนดูไดเมื่อแสดงในขนาดดัชนี
ดังนั้น กด  <      > เพื่อปรับใหการแสดงภาพ
เปนแบบภาพเดี่ยวเสียกอน

กลองจะเริ่มเลนภาพยนตร
สามารถหยุดการเลนชั่วคราว ไดดวยการกดปุม
<      >
ขณะเลนดูภาพยนตร สามารถปรับเสียงไดดวย
การหมุนวงแหวน <      >

สำหรับรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการเลน
ดูภาพ ดูหนาถัดไป

หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือกภาพ
ขณะที่กลองกำลังแสดงภาพแบบครั้งละภาพ
สัญลักษณ <              >  จะปรากฏขึ้นที่มุมบน
ดานซายของจอภาพ เพื่อบอกวาคือภาพยนตร



ารเลนภาพยนตร

นยิามของฟงกชัน่ตางๆ ในระบบเลนดภูาพฟงกชัน่
Exit                  กลับไปสูระบบเลนดูภาพแบบภาพเดี่ยว
Play                 กดปุม  <      > เพื่อสลับระหวางเลนกับหยุดชั่วคราว

ปรบัความเรว็ในการเลนภาพใหชาลง โดยหมนุวงแหวน   <         >
ความเรว็ในการเลนภาพยนตรจะปรากฏทีม่มุขวาบนของจอภาพ

Slow motion

First frame                  เลนดูภาพยนตรจากเฟรมแรก
แตละครัง้ทีก่ดปมุ <        >  กลองจะเลนยอนหลงักลบัไปทลีะหนึง่เฟรม
ถากดปมุ <        > คางไว ภาพยนตรจะเลนยอนกลบั

Previous frame

Next frame แตละครัง้ทีก่ดปมุ กลองจะเลนภาพยนตรแบบเฟรมตอเฟรม
ถากดปมุ  <        >   คางไว กลองจะเลนเฟรมลำดบัถดัๆ ไปอยางรวดเรว็

Last frame                 เลนเฟรมสุดทายของภาพยนตร
Edit                 เลนและปรับแตงภาพ (น.173)

Playback position
Playback time

เมื่อใชแบตเตอรี  LP-E6 ที่ประจุไฟเต็ม  ระยะเวลาที่ เลนดูภาพไดที่อุณหภูมิ
23 ํC / 73 ํF จะเปนดังนี้  : ประมาณ 3 ชั่วโมง
ในระหวางเลนดูภาพแบบภาพเดี่ยว กดปุม <     > เพื่อแสดงขอมูลในการถาย
ภาพยนตร (น.228)
ถาผูใชถายภาพนิ่งในระหวางที่ถายภาพยนตร ในขณะที่ เลนดูภาพยนตร ภาพ
นิ่งจะปรากฏคางอยูบนจอภาพประมาณ  1 วินาที
เมื่อตอกลองเขากับจอโทรทัศน (น.176-177) เมื่อตองการเลนดูภาพและตอง
การปรับเสียง ใหปรับที่โทรทัศน (การหมุนวงแหวน  <    > จะไมสามารถปรับ
เสียงได)

Volume
<         >
ผใูชสามารถปรบัระดบัเสยีงของไมโครโฟนในตวั (น.17) โดยหมนุวงแหวน



เลือก [     ] จากนั้นกดปุม <     >
หนาจอจะแสดงตัวเลือกในการบันทึก
ถาตองการบันทึกเปนภาพยนตรใหม  (ไฟล
ใหม) เลือก [New file] หรือถาตองการบันทึก
ทับตนฉบับ เลือก [Overwrite] จากนั้นกด <     >

การตดัตอสวนหวัและทายของภาพยนตร
ผูใชสามารถตัดตอและปรับแตงสวนหัวและทายสุดของภาพยนตร โดยสามารถปรับเพิ่ม
ใน 1 วินาที

เมื่อเขาสูหนาจอของการดูภาพยนตร
เลือก [      ]

หนาจอจะแสดงรายการของการตัดตอ
กำหนดสวนที่ตองการตัดตอ

เลือกตัดตอสวนหัว  [      ] หรือสวนทาย [      ]
จากนั้นกดปุม   <    >
ขยับ <     > ไปทางดานซายหรือขวา เพื่อเลื่อน
เฟรมใหเร็วขึ้น หรือหมุนวงแหวน <     > (เฟรม
ถัดไป) เพื่อกำหนดสวนของภาพยนตรที่ตอง
การตัดตอ จากนั้นกดปุม <    >
แถบสีน้ำ เ งินซึ่ งปรากฏที่ ส วนบนของภาพ
จะแสดงสวนที่เหลือของภาพยนตร

ตรวจสอบการตัดตอ

หากตองการเปลี่ยนแปลงการตัดตอ ใหยอน
กลับสูขั้นตอนที่ 2
หากตองการยกเลิกการตัดตอ เลือก  [      ]
และกดปุม <     >

เลือก [      ] และกดปุม <     > เพื่อเลนดูภาพ
สวนที่ เปนแถบสีน้ำเงิน

บันทึกภาพยนตร

หากการดไมมีพื้นที่ ว างมากพอสำหรับบันทึกไฟลภาพยนตร ใหม ได  ตัว เลือก
[Overwrite] เทานั้นที่จะปรากฏขึ้น
ฟงกชั่นอื่นๆ ในการตัดตอภาพยนตร จะอยูในซอฟทแวร ZoomBrowser EX/
ImageBrowser (ซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง)



ไลดโชว (เลนดภูาพอตัโนมตั)ิ
ผูใชสามารถสั่งเลนดูภาพในการดโดยอัตโนมัติแบบสไลดโชวได

เลือก [Slide show]

เลือกภาพที่ตองการเลน

หมุนวงแหวน <    > เพื่อเลือกรายการ
จากนั้นกดปุม  <    >

[All images/Movies/Stills]
หมุนวงแหวน  <    > เลือกรายการใดรายการ
หนึ่งตอไปนี้  : [     All images/       Movies/
     Stills]. จากนั้นกดปุม <    >

[Folder/Date]

นยิามของรายการตางๆ ในระบบเลนดภูาพรายการ
All images

Folder

Date

Movies
Stills

ภาพนิง่และภาพยนตรทัง้หมดในการดจะถกูนำมาเลน

ภาพนิง่และภาพยนตรทัง้หมดในโฟลเดอรจะถกูเลน

ภาพนิง่และภาพยนตรทัง้หมดทีถ่ายในวนัทีเ่ลอืกจะถกูเลน

 เลนเฉพาะภาพยนตร
เลนเฉพาะภาพนิง่ในการด

จำนวนภาพทีจ่ะเลน

หมุนวงแหวน <    >  เพื่อเลือก [      Folder]
หรือ [     Date]
เมื่อ  <             > สวางขึ้น กดปุม <     >

หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือกโฟลเดอรหรือวัน
ที่ จากนั้นกดปุม <    >

ในแถบ [      ] เลือก [Slide show] จากนั้นกดปุม
<    >



ตั้งเวลาการแสดงภาพและตัวเลือกใน
การเลนซ้ำ

หมุนวงแหวน <   > เพื่อเลือก [Set up] จาก
นั้นกดปุม <    >
สำหรับภาพนิ่ง ตั้งตัวเลือกใน [Play time] และ
[Repeat] จากนั้นกดปุม <        >

การตองการหยุดเลนสไลดโชวชั่วคราว กดปุม  <      > เพื่อหยุดชั่วคราว จะมี [    ]
ปรากฏขึ้นที่สวนบนทางดานซายของจอภาพ กดปุม <   >  อีกครั้งถาตองการ
เลนตอไป

ระยะเวลาในการแสดงภาพแตละภาพอาจตางกัน ขึ้นอยูกับภาพ
หากตองการดูสไลดโชวที่จอโทรทัศน ดูหนา 176-177

เริ่มสไลดโชว
หมุนวงแหวน  <    >   เพื่อเลือก [Start] จาก
นั้นกดปุม <    >
หลังจาก [Loading image...] ปรากฏขึ้นสอง
สามวินาที กลองจะเริ่มเลนสไลดโชว

ออกจากสไลดโชว

 ไ ลด โ ช ว ( เ ล นดู ภ าพอั ต โ นมั ติ )

[เวลาในการแสดงภาพ] [เลนซ้ำ]

ขณะเลนดูภาพอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเลนดวยการกดปุม <      >

ในขณะเลนภาพแบบสไลดโชว ระบบตัดพลังงานอัตโนมัติจะไมทำงาน

ในขณะเลนดูภาพ สามารถปรับเสียงดังหรือคอยไดโดยหมุนวงแหวน <      >
ขณะที่หยุดการเลนชั่วคราว สามารถเลื่อนไปดูภาพตอๆ ไปไดเองโดยหมุนวงแหวน <      >
หรือ <     >

เมื่อตองการเลิกเลนภาพแบบสไลดโชว และ
กลับสูหนาจอการเลือกปรับตั้ง กดปุม <          >



ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน (จะไมมี
ภาพใดๆ ปรากฏที่จอ LCD ของกลอง)

ดภูาพจากจอโทรทศัน

ดูภาพจากโทรทัศนที่ไมใชระบบ HD (High-Definition)
ตอสาย AV เขากับตัวกลอง

ตอเชื่อมสาย AV เขากับชองเสียบ
<AV OUT / DIGITAL> ของตัวกลอง
หันปลั๊กดานที่มีสัญลักษณ  <Canon> มาทาง
ดานหลังของกลอง แลวเสียบเขากับชองเสียบ
<AV OUT / DIGITAL>

ตอสาย AV ไปยังเครื่องรับโทรทัศน
ตอสาย AV ไปที่ชองเสียบ VIDEO IN และกับชอง
เสียบ audio IN  ของเครื่องรับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สญัญาณวดิโีอ เพือ่เลอืกจดุตอเชือ่ม
ปรับสวิตซของกลองไปที่ <ON>

กดปุม <    >

หากระบบวิดีโอที่ตั้งไวในตัวกลองไมเขากับระบบของโทรทัศน  การแสดงภาพ
จะผิดปกติ ปรับตั้งระบบวิดีโอใหตรงกัน ดวยเมนู  [      Video system]
หามใชสายตอเชื่อม AV แบบอื่นๆ นอกจากที่ไดมาพรอมตัวกลอง อาจจะดูภาพ
ไมไดถาใชสายชนิดอื่น

ดูวิธีสั่งเลนภาพยนตร หนา 171

ผูใชสามารถดูภาพยนตรและภาพนิ่งที่ถายไวจากจอโทรทัศน กอนที่จะตอเชื่อมหรือถอด
สายตอเชื่อมระหวางกลองกับโทรทัศน ใหปดสวิตซของกลองและโทรทัศนเสียกอน
* ปรับระดับเสียงของภาพยนตรไดที่เครื่องรับโทรทัศน
* บางสวนของภาพยนตรอาจจะถูกตัดออกไปจากจอภาพ ขึ้นอยูกับโทรทัศนที่ใชเลน



ถาตองการเลนภาพยนตร ดูหนา 171

ดูภาพจากโทรทัศนแบบ HD (High-Definition)
ตองตอเชื่อมดวยสาย HDMI HTC-100 (อุปกรณเสริมพิเศษ)

ตอสาย HDMI เขากับตัวกลอง
ตอสาย HDMI เขากับตัวกลอง  ที่ชองเสียบ
<HDMI OUT>
หันหัวเสียบดานที่มีโลโก  <   HDMI MINI>
ไปทางดานหนาของกลอง โดยตอเขากับชอง
เสียบ <HDMI OUT>

ตอสาย HDMI ไปยังเครื่องรับโทรทัศน

ตอสาย HDMI เขากบัชองเสยีบ HDMI ของเครือ่ง
รับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สญัญาณวดิโีอ เพือ่เลอืกจดุตอเชือ่ม
ปรับสวิตซของกลองไปที่ <ON>

กดปุม <    >

หามตอพวงอุปกรณชนิดอื่นๆ เขากับชองเสียบตอพวงของกลอง <HDMI OUT> อาจ
ทำใหกลองเสียหายได
โทรทัศนบางรุนอาจไมสามารถแสดงภาพจากกลองได สำหรับกรณีนี้ ใหใชสาย
AV ตอเชื่อมระหวางกลองกับโทรทัศน
ชองตอพวง <AV OUT / DIGITAL> และ  <HDMI OUT> จะไมสามารถใชงานไดในเวลา
เดียวกัน

ภาพจากกลองจะปรากฏบนจอโทรทัศน (ไมมี
ภาพหรือรายการใดๆ  ปรากฏบนจอ  LCD
ของกลอง)
ภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน จะเลนดวยความ
ละเอียดที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
กดปุม <     >  เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของการ
แสดงภาพ

 ภาพจากจอ โทรทั ศน



เมื่อภาพไดถูกตั้งการปองกันลบไวแลว จะไมสามารถลบไดดวยคำสั่งใดๆ ในตัวกลอง
หากตองการลบภาพนั้น จะตองยกเลิกการปองกันเสียกอน
หากผูใชสั่งลบภาพทั้งหมด (น.180) จะเหลือเพียงภาพที่ถูกปองกันลบเทานั้นที่ยังคงอยู
เปนรูปแบบที่สะดวกเมื่อตองการลบภาพอื่นๆ ที่ไมตองการทิ้งไปในคราวเดียว

องกนัภาพถกูลบ
การปองกันไมใหภาพที่ถายแลวถูกลบไปโดยไมเจตนา

เลือก [Protect images]
ในแถบ  [     ]  เลือก [Protect images] จากนั้น
กด <    >
หนาจอจะแสดงตัวเลือกสำหรับการปองกัน
ภาพถูกลบ

เลือกภาพที่ตองการปองกันถูกลบ

เมื่อตองการออกจากการปรับตั้งนี้ ใหกดปุม
<         >  กลองจะกลับมาแสดงเมนูอีกครั้ง

เมื่อภาพถูกปองกันการลบแลว จะมีสัญลักษณ
<     > ปรากฏขึ้นบนจอภาพ
หากตองการยกเลิกการปองกันลบภาพสำหรับ
ภาพนั้นๆ ใหกดปุม <     > สัญลักษณ  <     >
จะหายไป
หากตองการปองกันภาพอื่นๆ ถูกลบ ใหเริ่ม
ปรับตั้งจากขั้นตอนที่ 2

หากผูใชฟอรแมทการด (น.43) ภาพที่ถูกปองกันลบ จะถูกลบไปดวย

สัญลักษณปองกันภาพถูกลบ
หมุนวงแหวน <    > เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
ปองกันถูกลบ จากนั้นกดปุม <    >



การลบภาพ
ผูใชสามารถจะเลือกภาพและลบภาพทีละภาพ หรือลบทั้งกลุม โดยภาพที่มีการปองกัน
การลบภาพไวจะไมถูกลบ (น.178)

เมือ่ภาพใดภาพหนึง่ถกูลบแลว จะไมสามารถกคูนืกลบัมาไดอกี ควรตรวจสอบให
แนใจวาไมตองการภาพนั้นแลวกอนที่จะสั่งลบ และเพื่อปองกันภาพสำคัญไมให
ถกูลบไปโดยไมไดตัง้ใจ ใหสัง่ปองกนัการลบภาพนัน้เสยีกอน  และเมือ่สัง่ลบไฟล
ภาพแบบ RAW+JPEG กลองก็จะลบทั้งไฟล RAW และ JPEG ไปพรอมๆ กัน

หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือก [Erase] จากนั้น
กดปุม <     > ภาพที่เลนดูอยูจะถูกลบไป

ในแถบ [    ]  เลือก [Erase images] จาก
นั้นกดปุม  <      >

ทำเครื่องหมาย      กับภาพที่ตองการลบ เพื่อลบภาพเปนกลุม

เลือก [Erase images]

ลบภาพครั้งละภาพ
เลนดูภาพที่ตองการลบ

กดปุม <    >
เมนูของการลบภาพจะปรากฏขึ้นที่ดานลาง
ของจอภาพ

ลบภาพ

ดวยการทำเครื่องหมาย  <    > ใหกับภาพตางๆ ที่ตองการลบ เพื่อสั่งลบภาพหลายๆ
ภาพภายในเวลาเดียวกัน



ภาพที่เลือกทำเครื่องหมายไวจะถูกลบ

เลือก [Select and erase images]
หมุนวงแหวน <     >  เพื่อเลือก [Select and
erase images] จากนั้นกดปุม <     >

ภาพจะปรากฏที่จอ LCD
หากตองการเลนดูภาพครั้งละ 3 ภาพ กดปุม
<         > และถาตองการกลับไปดูภาพแบบ
ภาพเดี่ยว กดปุม <     >

เลือกภาพที่ตองการลบ
หมุนวงแหวน  <     >  เพื่อแสดงภาพที่ตองการ
ลบ จากนั้นกดปุม <    >

สัญลักษณ <    > จะปรากฏขึ้นบริเวณดาน
บนซายของภาพ
หากตองการลบภาพอื่นๆ ใหทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3

ลบภาพ
กดปุม <     >

ผูใชสามารถลบภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรหรือในการดไดในเวลาเดียวกัน เมื่อเมนู
[     Erase images] ไดถูกตั้งเปน [All images in folder] หรือ [All images on card]
กลองจะลบภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอร หรือทุกๆ ภาพในการด

หมุนวงแหวน  <    >   เพื่อเลือก [OK] จากนั้น
กดปุม <    >

หากตองการลบภาพที่ปองกันการลบไว (น.43)

 ารลบภาพ

ลบภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอร หรือลบทุกๆ ภาพในการด



เปลีย่นรปูแบบของการแสดงภาพ

ใชตารางสี เทาในการอางอิง  หมุนวงแหวน
เพื่อปรับ  <      > จากนั้นกด <      >
ผูใชสามารถปรับเลือก  [Auto] โดยเลือกระดับใด
ระดับหนึ่งในสามระดับ และเลือก [Manual] โดย
เลือกระดับใดระดับหนึ่งในเจ็ดระดับ

ปรับความสวางของจอ LCD

เลือก [LCD brightness]
ในแถบ  [    ]  เลือก [LCD brightness] จาก
นั้นกดปุม <    >

เลือก [Auto] หรือ [Manual]
หมุนวงแหวน <      > เพื่อเลือก

ปรับความสวาง

เมื่อเลือก [Auto] ใหระมัดระวังนิ้วมือบดบังเซนเซอรวงกลมสำหรับตรวจแสงภาย
นอกตัวกลอง ซึ่งอยูทางดานขวาของจอ LCD
เมื่อตองการตรวจสอบความเขมสวาง ควรตรวจสอบจาก histogram (น.164)

ปรบัแกอตัโนมตัิ ผใูชปรบัแกเอง

กลองจะปรับความสวางของจอ LCD โดยอัตโนมัติ เพื่อใหจอภาพมีความสวางพอเหมาะ
โดยผูใชสามารถปรับตั้งใหกลองปรับความสวางของจอภาพใหโดยอัตโนมัติ(สวางขึ้นหรือ
มืดลง) หรือปรับตั้งเอง



หลังจากเพิ่งถายภาพแนวตั้งเสร็จ กลองจะยังไมแสดงภาพที่ถูกหมุนโดยทันทีเมื่อ
แสดงภาพทันทีหลังจากถายภาพเสร็จ
หากถายภาพแนวตั้ง ในขณะที่กดกลองหรือเงยกลองขึ้นมากๆ ภาพอาจจะไมถูก
หมุนใหหัวตั้ ง เมื่อ เลนดูภาพ
หากภาพแนวตั้งไมถูกหมุนใหหัวตั้งเมื่อนำไปดูที่คอมพิวเตอร แสดงวาซอฟทแวร
ที่ ใชไมสามารถหมุนภาพได  แนะนำใหใชซอฟทแวรที่ ไดมากับกลอง

หมุนภาพที่ถายแนวตั้งโดยอัตโนมัติ
ภาพถายแนวนอน จะถูกหมุนใหแสดงเปนแนวตั้งโดยอัตโนมัติที่
จอ  LCD และเมื่อนำภาพไปเปดดูจากคอมพิวเตอร  แทนที่
จะปรากฏเปนแนวนอน  การทำงานโดยอัตโนมัติของกลองนี้
สามารถปรับเปลี่ยนได

เลือก [Auto rotate]

ตั้งระบบหมุนภาพอัตโนมัติ
หมุนวงแหวน <     > เพื่อปรับตั้ง จากนั้นกดปุม
<    >

ภาพถายแนวตั้งจะถูกหมุนใหแสดงเปนภาพหัวตั้ง เมื่อเลนดูที่จอภาพของกลอง และ
ที่จอคอมพิวเตอร

ภาพถายแนวตั้งจะถูกหมุนใหเปนภาพหัวตั้งเมื่อเปดดูในคอมพิวเตอรเทานั้น

ไมมีการหมุนภาพแนวตั้ง

ระบบหมุนภาพแนวตั้งอัตโนมัติจะไมทำงาน เมื่อตั้งระบบหมุนภาพไวเปน [Off] และ
จะไมหมุนภาพแนวตั้งที่ถายไวกอนแลว แมจะปรับสวิตซมาเปน [On] เมื่อเลนดูภาพ

 ปลี่ ยนรู ป แบบของการแสดงภาพ

ในแถบ  [     ] เลือก [Auto rotate] จากนั้นกดปุม
<    >
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กลองรุนนี้มีระบบกำจัดฝุนที่เซนเซอรมาในตัว ซึ่งเม็ดฝุนที่ผิวของเซนเซอรซึ่ง
เปนฟลเตอรที่อยูดานบนสุด (low-pass filter) จะถูกสั่นใหหลุดออกไปโดย
อัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังสามารถแนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนที่ไมอาจกำจัด
ออกไปแนบไปพรอมกับไฟลภาพ ซึ่งเมื่อเปดภาพดวยซอฟทแวร Digital Photo
Professional (ไดมาพรอมกับกลอง) เม็ดฝุนจะถูกลบออกไปจากภาพโดยอัต
โนมัติ

เกี่ยวกับรอยเปอนเปรอะที่ติดอยูกับผิวหนาของเซนเซอร
นอกจากฝุนจากภายนอกที่สามารถจะเล็ดรอดเขาไปในตัวกลองไดแลว ใน
บางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไดยากมาก อาจจะมีน้ำมันหลอลื่นชิ้นสวนภายในตัวกลอง
เองอาจจะสรางรอยเปอนที่ผิวหนาของเซนเซอรได หากเกิดขึ้น จุดของเหลว
จุดเล็กๆ จะไมถูกขจัดออกไปหลังจากระบบทำความสะอาดอัตโนมัติทำงาน
แลว  แนะนำใหสงกลองไปทำความสะอาดเซนเซอรที่ศูนยบริการของ Canon

แมวาระบบทำความสะอาดเซนเซอรจะกำลังทำงานอยูก็ตาม เมื่อผูใช
แตะชัตเตอรเบาๆ กลองจะหยุดทำความสะอาดเซนเซอร และพรอมที่
จะถายภาพไดทันที





ระบบทำความสะอาดเซนเซอรอตัโนมตัิ
ทุกๆ ครั้งที่เปด/ปดกลอง <ON> หรือ <OFF> ระบบทำความสะอาดเซนเซอรภายในตัว
กลองจะทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับการใชงานปกติ ผูใชไมจำเปนตองสนใจการทำงาน
ของระบบนี้เลย อยางไรก็ตาม ตัวกลองก็ออกแบบใหผูใชสั่งทำความสะอาดเซนเซอรได
ทันทีที่ตองการ หรือจะยกเลิกการทำงานของระบบทำความสะอาดเซนเซอรอัตโนมัติเมื่อ
เปด/ปดกลองก็ได

สั่งทำความสะอาดเซนเซอรทันที

การยกเลิกระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติ

ในแถบรายการของ [   ]  เลือก [Sensor
cleaning] จากนั้นกดปุม <     >

เลือก [Sensor cleaning]

หมุนวงแหวน <    > เพื่อเลือก
[Clean now      ]   จากนั้นกดปุม <    >

เลือก [Clean now      ]

เพือ่ใหไดผลทีด่ ีในขณะทีส่ัง่ทำความสะอาด ควรวางกลองบนพืน้ผวิเรยีบๆ เชน โตะ โดยวางให
กลองอยูในแนวราบ
หลงัจากทีก่ลองเพิง่ทำความสะอาดเซนเซอร แมผใูชจะสัง่ทำความสะอาดซ้ำอกี ผลทีไ่ดกจ็ะไม
ดีขึ้นกวาเดิมมากนัก และหลังจากทำความสะอาดเสร็จ ตัวเลือก [Clean now      ] จะไม
สามารถสั่งทำความสะอาดซ้ำไดชั่วครู

เลือก  [OK]  จากนั้นกดปุม <     >

หนาจอจะมีสัญลักษณที่แสดงวาเซนเซอร
กำลังถูกทำความสะอาด และถึงแมจะมีเสียง
ชัตเตอรดัง แตจะไมมีการถายภาพเกิดขึ้น

ในขั้นตอนที่ 2 เลือก [Auto cleaning      ]  และปรับตั้งเปน [Disable]
ระบบทำความสะอาดฝนุจะไมทำงานโดยอตัโนมตัอิกีเมือ่เปดและปดกลอง



ารแนบ Dust Delete Data
ตามปกติ ระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติจะสามารถขจัดฝุนที่ซึ่งติดอยูบริเวณดาน
หนาของเซนเซอรและปรากฏในภาพใหหมดไป แตบางครั้ง เม็ดฝุนก็ยังติดอยู ผูใช
สามารถจะแนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนที่ติดอยูนี้เพื่อใหซอฟทแวรของกลอง(Digital
Photo Professional) ลบออกไปในภายหลังโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยขอมูลตำแหนงของเม็ด
ฝุน(Dust Delete Data) ที่แนบไปกับไฟลภาพ

การเก็บขอมูลของเม็ดฝุน

การเตรียมตัว

หมุนวงแหวน  <      >     เพื่อเลือก [OK] จากนั้น
กดปุม <      >  และกลองจะเริ่มทำความสะอาด
ฝุนที่เกาะอยูบริเวณหนาเซนเซอร จากนั้นหนา
จอจะมีขอความปรากฏขึ้น  ในขณะนั้นจะมี
เสียงชัตเตอรดังขึ้น แตกลองไมไดถายภาพใดๆ

เลือก [Dust Delete Data]

เลือก [OK]

เตรียมวัตถุที่มีสีขาวที่มีผิวเรียบ เชน แผนกระดาษแข็งสีขาวที่สะอาด
ใชเลนส 50mm หรือเลนสที่มีความยาวโฟกัสสูงกวา
ปรับสวิตซของระบบโฟกัสที่เลนสเปน <MF> และตั้งระยะโฟกัสเปนระยะอนันต (     )
และถาเลนสไมมีสเกลแสดงระยะโฟกัส ใหหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนสตามเข็ม
นาฬิกาไปจนสุด

ในแถบรายการของ  [     ]  เลือก [Dust Delete
Data] จากนั้นกดปุม <     >



เกี่ยวกับ Dust Delete Data

วางวัตถุสีขาวผิวเรียบ ไมมีลวดลายใดๆ ที่ระยะ
หางออกไป 20-30 ซม. / 0.7-1.0 ฟุต เล็งกลองให
ขนาดวัตถุเต็มเฟรม แลวกดชัตเตอรเพื่อถายภาพ

ถายภาพวัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบ

ควรตั้งระบบบันทึกภาพเปน Av และตั้งขนาด
ชองรับแสงเปน f/22

ภาพที่ถายนี้จะไมถูกบันทึกลงในการด แตเปน
การบันทึกขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุน จึงสามารถ
ทำไดแมจะไมมีการดอยูในตัวกลอง
เมื่ อถ ายภาพแล ว  กล อ งจะ เ ริ่ ม เ ก็ บข อมู ล
ตำแหนงเม็ดฝุน และเมื่อไดขอมูลครบถวนแลว
ก็จะมีขอความปรากฏขึ้นบนจอภาพ เลือก [OK]
หนาจอจะกลับไปแสดงรายการของเมนูตาม
ปกติ
ถากลองลมเหลวในการอานตำแหนงเม็ดฝุน
จะมีขอความเตือนความผิดพลาด ใหกลับไป
เริ่มทำตามขั้นตอนแรกอีกครั้ง

หลงัจากกลองเกบ็ขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุ(Dust Delete Data) ไดแลว ขอมลูนีจ้ะถกูแนบไป
กบัไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW ทีถ่ายภายหลงัจากนัน้ ดงันัน้ กอนถายภาพสำคญัทกุๆ ภาพ
ผูใชควรจะปรับปรุงขอมูล(update) เพื่อใหกลองอานตำแหนงของเม็ดฝุนลาสุดเสียกอน
สำหรับการลบเม็ดฝุนออกจากภาพโดยอัตโนมัติดวยซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง ใหอาน
จาก Software Instruction Manual ที่อยูในแผน CD-ROM
ขนาดของขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนที่แนบไปพรอมกับภาพนั้นมีขนาดเล็กมากจนไมมีผลตอ
ขนาดของไฟล
ตรวจสอบใหมั่นใจวา ไดใชวัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบและแข็ง เชน แผนกระดาษแข็งสีขาว
เปนเปาในการถายภาพ ถาหากกระดาษแผนนั้นมีลวดลายใดๆ มันจะถูกพบวาเปนเม็ด
ฝุน และมีผลตอความแมนยำในการขจัดฝุนออกจากภาพของซอฟทแวร

 าความสะอาด เซน เซอร โดยผู ใ ช



·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผใูช
เม็ดฝุนที่ไมสามารถขจัดออกไดดวยระบบทำความสะอาดเซนเซอรอัตโนมัติ สามารถขจัด
ออกไดโดยการทำความสะอาดดวยตนเองได  เชน โดยใชลูกยางเปาลมเปาออก ฯลฯ
พื้นผิวของเซนเซอรมีความละเอียดออนและซับซอนมาก หากตองทำความสะอาดโดยการ
สัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง แนะนำใหสงทำความสะอาดโดยชางของศูนยบริการแคนนอน
กอนทำความสะอาดเซนเซอรดวยวิธีนี้ ใหถอดเลนสออกจากกลองเสียกอน

เลือก [Sensor cleaning]

สำหรับแหลงพลังงานที่ใชขณะทำความสะอาด  แนะนำใหใช AC Adapter Kit
ACK-E6 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมพิเศษ
ถาใชพลังงานจากแบตเตอรี ตรวจสอบใหแนใจกอนวาแบตเตอรีเต็ม และถาใชแบตเตอรี
กริปที่ใสแบตเตอรี AA จำนวน 6 กอน ผูใชจะไมสามารถทำความสะอาดเซนเซอรดวย
ตนเองได

เลือก [Clean manually]
หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือก
[Clean manually] จากนั้นกดปุม <     >

เลือก [OK]
หมนุวงแหวน <     >   เพือ่เลอืก  [OK]  จากนัน้
กดปมุ <     >

เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว
ปรบัสวติซของกลองไปที ่<OFF>

กระจกสะทอนภาพจะยกตวัขึน้และลอ็คทนัท ีและ
มานชตัเตอรจะเปดคาง
“CLn”  จะกระพรบิทีจ่อ LCD

ในแถบรายการของ  [    ]      เลือก  [Sensor
cleaning] จากนั้นกดปุม <     >



ถากระแสไฟฟาดบัในขณะทำความสะอาด ชตัเตอรจะปดทนัท ีมานชตัเตอรและเซนเซอร
ของกลองอาจเกดิความเสยีหาย และขณะทีก่ำลงัทำความสะอาดเซนเซอร หามทำสิง่ตางๆ
ดงัรายละเอยีดดานลาง

• ปรบัสวติซของกลองไปที ่<OFF>
• เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี
• เปดฝาปดชองใสการด

พืน้ผวิของเซนเซอรมคีวามละเอยีดออนและซบัซอนมาก ทำความสะอาดดวยความระมดัระวงั

ใชลกูยางเปาลมแบบธรรมดา(ไมมปีลายทีเ่ปนขนแปรงสำหรบัปด) เพราะแปรงปดอาจทำใหเกดิ
รอยขีดขวนที่เซนเซอรได
หามสอดปลายของลกูยางเปาลมเลยบรเิวณเมาทเลนส เพราะถาหากไฟดบั มานชตัเตอรจะปด
ทนัท ีซึง่อาจทำใหมานชตัเตอรและกระจกสะทอนภาพเสยีหายได

หามใชสเปรยทีบ่รรจลุมหรอืกาซใดๆ มาทำความสะอาดเซนเซอร เพราะสเปรยจะมแีรงดนัสงู
มาก และอาจทำความเสยีหายตอเซนเซอร และกาซทีบ่รรจกุอ็าจทำใหเซนเซอรเสยีหายได

 าความสะอาด เซน เซอร โดยผู ใ ช

หากพบวามีรอยเปรอะเปอนที่ผิวดานหนาของเซนเซอร แนะนำใหสงกลองไปทำความสะอาด
เซนเซอรทีศ่นูยบรกิารของ Canon



การพิมพ (น.190)
ผูใชสามารถตอเชื่อมกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรงเพื่อพิมพภาพที่อยู
ในการด กลองรุนนี้สนับสนุนการตอเชื่อมระบบ “     PictBridge” ซึ่ง
เปนมาตรฐานของ Direct Printing
Digital Print Order Format (DPOF) (น.199)
DPOF (Digital Print Order Format) จะเปนรูปแบบของชุดคำสั่งควบ
คุมงานพิมพที่ชวยในการพิมพภาพในการด เชน การเลือกภาพที่จะพิมพ
ปรับตั้งคุณภาพงานพิมพ ฯลฯ ซึ่งผูใชสามารถพิมพภาพหลายๆ ภาพ ดวย
การสั่งงานครั้งเดียว หรือใหรูปแบบคำสั่งพิมพภาพ(Print Order) ไปยัง
ผูใหบริการงานพิมพก็ได
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ในการเสียบสายตอพวงเขากับตัวกลอง.ใหตอ
เขากับชองเสียบ <A/V OUT / DIGITAL> โดยหัน
สัญลักษณ <      >   บนหัวเสียบไปทางดาน
หนาของกลอง

àตรยีมการพมิพภาพ
ผูใชสามารถปรับตั้ง และควบคุมการพิมพจากตัวกลองไดทั้งหมด(Direct Print) โดย
ดูผลการปรับตั้งและควบคุมการพิมพจากจอ LCD

ตอเชื่อมกลองกับเครื่องพิมพ

อานรายละเอยีดในคมูอืของเครือ่งพมิพ
เตรียมเครื่องพิมพ

ใชสายตอพวงที่ไดมาพรอมกับกลอง

ตอเชื่อมตัวกลองกับเครื่องพิมพ

สำหรับการเสียบสายเขากับเครื่องพิมพ  อาน
รายละเอียดในคูมือของเครื่องพิมพ

เปดเครื่องพิมพ

ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่ <ON>
เครื่องพิมพบางรุนอาจจะมีเสียง “บี๊บ” เตือน

ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่
<OFF>



กดปุม <     >   เพื่อแสดงภาพที่หนาจอ
เลนดูภาพ

ภาพจะปรากฏบนหนาจอ พรอมกับสัญลักษณ
<    >  ซึ่งจะอยูบริเวณมุมบนดานซายเพื่อ
บงบอกวาขณะนีก้ลองยงัตออยกูบัเครือ่งพมิพ

ไมสามารถสั่งพิมพไฟลภาพยนตรได
กลองรุนนี้ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพที่สนับสนุนเฉพาะระบบ CP Direct และ Bubble
Jet Direct
ในการตอเชื่อมกลองกับคอมพิวเตอร หามใชสายตอพวงอยางอื่นนอกจากสายที่ใหมา
ถามีเสียง  “บี๊บ” ยาวนานดังขึ้นในขั้นตอนที่ 5 เปนเสียงดังและยาว แสดงวาพบปญหา
ของเครื่องพิมพ ใหตรวจหาความผิดพลาด โดยวิธีการดังนี้
          1. กดปุม <     > เพื่อเลนดูภาพในกลอง
           2. กดปุม <     >
          3. เมื่อหนาจอแสดงรายการเกี่ยวกับการพิมพ เลือก [Print]
ขอความที่บอกความผิดพลาดจะแสดงอยูบนจอ LCD ของกลอง (น.198)

ถากลองใชแบตเตอรีเปนแหลงพลังงาน ตรวจสอบวามันมีไฟอยูเต็ม
โดยใชแบตเตอรีที่มีไฟเต็ม กลองสามารถสั่งพิมพงานไดนานติดตอกันถึง 4 ชั่วโมง

กอนที่จะถอดสาย ใหปดสวิตซกลองและเครื่องพิมพเสียกอน การถอดนั้นใหใชนิ้วมือ
จับที่หัวเสียบของสาย ไมใชที่สาย
สำหรับการสั่งพิมพภาพโดยตรงจากกลองไปยังเครื่องพิมพ ควรใชอุปกรณแปลงไฟ  AC
Adapter Kit ACK-E6(อุปกรณเสริมพิเศษ) สำหรับใหพลังงานกับตัวกลอง

 ตรี ยมการพิ มพ ภ าพ



งพิมพ
การแสดงรายการบนหนาจอและรายการของตัวเลือกจะขึ้นอยูกับเครื่องพิมพรุน
ที่ใช ซึ่งอาจปรับเลือกบางรายการไมได สำหรับรายละเอียด อานไดจากคูมือการใชเครื่อง
พิมพที่ใช

ตรวจสอบวา สัญลักษณ  <     > ไดปรากฏอยูที่
มุมบนดานซายแลว

เลอืกภาพทีต่องการพมิพ

หมุน <      >  เพื่อเลือกภาพที่จะพิมพ

หนาจอแสดงการปรับตั้งเกี่ยวกับการพิมพจะ
ปรากฏขึ้น

กดปุม <   >

หนาจอแสดงรายการปรบัตัง้เครือ่งพมิพ

ปดและเปดการพมิพวนัทีห่รอื
หมายเลขภาพลงบนภาพ
จำนวนภาพทีจ่ะทำการพมิพ

กลบัสขูัน้ตอนที ่1
เริม่การพมิพ

ขนาดกระดาษ ชนดิกระดาษ และการวางตำแหนงทีเ่ลอืกไว

เลอืก [Paper setting] จากนัน้กดปมุ <     >
ตัง้คณุสมบตักิระดาษ [Paper settings]

หนาจอจะแสดงรายการตวัเลอืกปรบัตัง้กระดาษ

ปรบัตัง้ผลพเิศษของการพมิพ (น.194)

เลอืกขนาดกระดาษ ชนดิ และการจดัวาง
เลอืกตดัสวนภาพ (น.197)

* กลองอาจจะไมแสดงตัวเลือกสำหรับการตั้งคาบางอยาง เชน การพิมพวันที่ ชื่อไฟล
และการตัดสวน โดยขึ้นอยูกับเครื่องพิมพรุนที่ใช

สญัลกัษณการพมิพ



ตัง้ขนาดกระดาษตามทีใ่สไวในเครือ่งพมิพ จากนัน้
กดปมุ <     >
หนาจอสำหรับเลือกชนิดกระดาษ(Paper type)
จะปรากฏขึ้น

เลือกชนิดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นัน้กดปมุ <     >
เมื่อใชเครื่องพิมพและกระดาษของแคนนอน ให
อานคูมือของเครื่องพิมพ ซึ่งจะระบุวาสามารถจะ
พมิพบนกระดาษชนดิใดไดบาง

หนาจอสำหรบัเลอืกจดัวางตำแหนง(Page layout)
จะปรากฏขึ้น

เลือกการจัดวางตำแหนง แลวกดปุม <     >

หนาจอแสดงการปรับตั้งเครื่องพิมพจะ
ปรากฏขึ้น

ตั้งขนาดกระดาษ

ตัง้ชนดิกระดาษ

ตั้งการจัดวางตำแหนง

ภาพที่พิมพจะมีขอบขาวอยูโดยรอบ
ภาพจะถกูพมิพเตม็ขนาดกระดาษโดยไมเหลอืขอบขาว(ไรขอบ) แตถาเครือ่งพมิพที่
ใชไมสามารถพิมพแบบไรขอบ ภาพที่พิมพไดก็จะมีขอบขาว
ขอมูลการถายภาพ* จะถูกพิมพลงบนขอบภาพ เมื่อใชกระดาษที่มีขนาดตั้งแต
9x13 ซม. ขึน้ไป

สำหรบักระดาษขนาด A4 หรอืกระดาษขนาดจดหมาย สามารถสัง่พมิพภาพดชัน ี20
และ 35 ภาพลงในกระดาษแผนเดียว ดวยคำสั่งผาน DPOF (น.199)

ตัวเลือกในการพิมพ 2, 4, 8, 9, 16 และ 20 ภาพลงบนกระดาษแผนเดียวกัน

หมายถึงมีการพิมพขอมูลการถายภาพ* ไวดวย
การจัดวางตำแหนงจะขึ้นอยูกับทั้งตัวเครื่องพิมพ และการปรับตั้งที่เลือกไว

* จาก Exif data(ขอมูลที่แนบมากับไฟลภาพ) ชื่อรุนของกลอง เลนสที่ใช ระบบบันทึกภาพ
ชัตเตอร ชองรับแสง ระดับการชดเชยแสง ความไวแสง สมดุลสีขาว ฯลฯ จะถูกพิมพดวย

 งพิมพ



* เมื่อมีการปรับตั้งผลพิเศษของการพิมพเกิดขึ้น ภาพที่แสดงบริเวณมุมบนซายของ
จอภาพจะแสดงผลใหเห็น แตก็เปนผลเพียงคราวๆ สำหรับพิจารณา ภาพที่พิมพไดอาจ
จะดูแตกตางไปจากภาพที่แสดงอยูเล็กนอย การแสดงผลนี้ จะแสดงสำหรับการปรับต้ัง
[Brightness] และ [Adjust levels] ในหนา 196

ปรับตั้งเมื่อตองการใช และถาไมตองการปรับ
ตั้งใหมีผลพิเศษ ใหขามไปยังขั้นตอนที่ 5

ตัง้ผลพเิศษของการพมิพ

การแสดงผลบนจอภาพอาจมีความแตก
ตางกัน ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพที่นำมาใช
เลือกตัวเลือกที่อยูทางดานขวา และกดปุม
<    >

เลือกผลพิเศษแบบที่ตองการ และกดปุม <     >
ถาสัญลักษณ <     > ปรากฏใกลกับสัญลักษณ
<        > ผูใชสามารถปรับตั้งผลพิเศษของ
การพิมพไดเชนกัน (น.196)

ผลพิเศษ

ไมมีการปรับแตงหรือปรับแกสีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ภาพจะมีลักษณะเดิม

ภาพจะถูกพิมพดวยมาตรฐานสีของเครื่องพิมพ โดยใช Exif Data ในการ
ปรับแกสีโดยอัตโนมัติ

ภาพจะถูกพิมพใหมีสีสด อิ่มตัวมากขึ้น  เนนความสดใสของสีน้ำเงินและ
สีเขียว
สัญญาณรบกวนที่ปรากฏในภาพจะถูกปรับใหลดลงไปกอนที่จะพิมพ
สั่งพิมพภาพขาวดำ ใหเปนสีดำสนิท
สั่งพิมพภาพขาวดำ ใหเปนสีดำอมน้ำเงินในโทนเย็น
สั่งพิมพภาพขาวดำ ใหเปนสีดำอมเหลืองในโทนอุน
พิมพภาพให เหมือนจริง  ทั้งสีและคอนทราส  โดยไมมีการปรับแตงสี
อัตโนมัติกอนการพิมพ
ลักษณะของการพิมพจะเหมือนกับการปรับตั้งแบบ Natural แตการปรับ
ตั้งแบบนี้จะปรับตั้งไดละเอียดมากขึ้น

ลักษณะของการพิมพจะขึ้นอยูกับทั้งตัวเครื่องพิมพ อานรายละเอียดจากคูมือ
ของเครื่องพิมพ

ผลทีเ่กดิขึน้

ารพิ มพ



เมื่อตองการพิมพภาพอื่นๆ ดวยการปรับตั้งแบบเดียวกันอยางงายๆ เพียงเลือกภาพที่
ตองการและกดปุม <      > แตการพิมพแบบนี้จะตั้งปริมาณไดคราวละ 1 ภาพเทานั้น
(ตั้งจำนวนภาพไมได)  และไมสามารถตัดขอบภาพ(trimming) ได รายละเอียดของการ
ตัดขอบภาพ อานจากหนา 197
การปรับตั้งเปน [Default] ในผลพิเศษของการพิมพ และตัวเลือกอื่นๆ เปนคามาตรฐาน
ของเครื่องพิมพแตละรุนที่ถูกปรับตั้งมาโดยผูผลิตเครื่องพิมพ ใหอานจากคูมือของ
เครื่องพิมพนั้นๆ วา [Default] ของมันหมายถึงอะไร
ชวงเวลาในการเริ่มตนพิมพจะแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับขนาดของไฟล และคุณภาพ
ในการบันทึก ผูใชจึงอาจตองคอยใหเครื่องพิมพเริ่มทำงาน โดยใชเวลาสักครูหนึ่งหลัง
จากสั่งพิมพแลว
หากมีการปรับแกความเอียงของภาพ (น.197) กลองจะใชเวลาสั่งพิมพนานขึ้น
เมื่อตองการยกเลิกการพิมพกดปุม <     > สัญลักษณ [Stop] จะปรากฏขึ้น จากนั้นจึง
กดปุม [OK] เพื่อหยุดการทำงาน
หากผูใชสั่ง  [     Clear all camera settings] (น.45) จากเมนู คาการปรับตั้งตางๆ กลับ
ไปเปนคามาตรฐาน

ปรับตั้งเมื่อตองการเทานั้น
เลือก <     > และกดปุม <     >
ปรับตั้งตามที่ตองการ แลวกดปุม <     >

ปรบัตัง้การพมิพวนัทีแ่ละหมายเลขภาพ

ปรบัตัง้ปรมิาณภาพทีต่องการพมิพ
เลอืก  <     > และกดปมุ <     >
ปรบัตัง้ตามทีต่องการ แลวกดปมุ <     >

ตั้งปริมาณภาพที่ตองการพิมพ

เลือก [Print] และกดปมุ <     >
เริ่มพิมพ

ารพิ มพ



ปรบัแตงผลพเิศษของการพมิพ

Brightness
สามารถปรับแตงความเขมสวาง(Brightness) ของภาพได
Adjust levels
เมื่อผูใชเลือก [Manual] ผูใชสามารถจะปรับการกระจาย
ตัวของ histogram และปรับความเขมสวางและความ
เปรียบตางของภาพ และดวยจอภาพที่แสดงการปรับแตง
Adjust levels เมื่อกดปุม  <        >  ผูใชสามารถจะเปลี่ยน
ตำแหนงของ   <   >   และหมุน <      > เพื่อปรับความเขม
สวางของโทนเขม(0 - 127)  และปรับความเขมสวางของ
โทนสวาง(128 - 255) ไดอยางอิสระ

Red-eye corr.
เหมาะสำหรบัใชกบัภาพคนทีถ่ายดวยแฟลช ซึง่อาจทำใหเกดิตาแดง เมือ่ตัง้ระบบนีเ้ปน [On]
ตาของคนในภาพจะไมแดงเมือ่พมิพภาพออกมา

เหมาะสำหรับใชกับภาพคนที่ถายยอนแสง ซึ่งทำใหใบหนามืดเกินไป เมื่อตั้งระบบนี้เปน
[On] ใบหนาของคนในภาพจะดูสวางขึ้นในภาพที่พิมพออกมา

สญัลกัษณ  [     Brightener]  และ [Red eye corr.] จะไมปรากฏบนจอภาพ
เมือ่เลอืกรายการ [Detail set.] ผใูชสามารถปรบัตัง้ [Contrast] [Saturation] [Color tone] และ
[Color balance] และเมือ่ตองการปรบั [Color balance] ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง  <       >
ในการปรบั โดย B(Blue - สนี้ำเงนิ) A(Amber - สเีหลอืงอำพนั) M(Magenta - สมีวงแดงเขม) และ
G(Green - สีเขียว)
เมือ่เลอืก [Clear all] คาทีป่รบัตัง้ไวทัง้หมดจะกลบัไปเปนแบบมาตรฐานของผผูลติ

ารพิ มพ

จากขัน้ตอนที ่4 หนา 194 เมือ่เลอืกปรบัผลพเิศษของ
การพมิพ(printing effect) สญัลกัษณ  <      >   จะ
ปรากฏขึน้ตดิกบั  <        >  เมือ่กดปมุ <      >
ผู ใชสามารถปรับแตงผลพิเศษของการพิมพได
รายการที่ปรับไดและการแสดงผลจะขึ้นอยูกับ
รายการที่เลือกปรับแตงของขั้นตอนที่ 4

Brightener



การตัดสวนภาพ

ผูใชสามารถตัดสวนภาพ และเลือกพิมพเฉพาะพื้นที่
ซึง่ไมถกูตดัออกไป เหมอืนภาพไดถกูจดัองคประกอบ
ภาพใหม ใหตดัสวนของภาพใหเรยีบรอยกอนสัง่
พิมพ  และถามีการตัดสวนภาพไวกอน แลวจึงปรับ
ตัง้สำหรบัการพมิพ กอ็าจตองตดัสวนภาพใหมอกีครัง้

จากหนาจอที่แสดงการปรับตั้งสำหรับการพิมพ เลือก [Trimming]

เลือกขนาดของกรอบตัดสวนภาพ ตำแหนง และอัตราสวน

จอภาพจะกลับไปสูการแสดงรายการปรับตั้งสำหรับการพิมพ
ผูใชสามารถตรวจสอบพื้นที่ของภาพที่ถูกตัดสวนไดจากมุมบนดานซายของหนา
จอที่แสดงรายการปรับตั้งสำหรับการพิมพ

กดปุม  <   >   เพื่อออกจากการตัดสวนภาพ

ารพิ มพ

ปรบัแกความเอยีงของภาพ

เฉพาะพื้นที่ของภาพในกรอบจะถูกพิมพออกมา  และสามารถปรับตั้งขนาด
ของกรอบภาพทางแนวตั้งและแนวนอนไดใน [Paper settings]
เปลี่ยนขนาดของกรอบตัดสวนภาพ
เมื่อผูใชกดปุม  <       >   หรือ <            > ขนาดของกรอบภาพจะเปลี่ยนไป ยิ่ง
กรอบมีขนาดเล็กลง ภาพที่พิมพออกมาจะเปนการพิมพดวยอัตราขยายที่สูงยิ่งขึ้น
การเลื่อนกรอบตัดสวนภาพ
สามารถใชปุมควบคุมแบบทิศทาง  <      > ในการเลื่อนกรอบตัดสวนไปยังบริเวณ
ตางๆ ของภาพ ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน เลื่อนกรอบตัดสวนนี้ไปในตำแหนงที่
จะไดองคประกอบภาพที่ผูใชพอใจ
หมุนกรอบตัดสวนภาพ
ทุกๆ ครั้งที่กดปุม <        > กรอบภาพจะถูกหมุนสลับกันระหวางแนวตั้งและแนว
นอน การปรับตั้งแบบนี้ชวยใหผูใชสามารถพิมพภาพดวยองคประกอบภาพที่เปน
แนวตั้งจากภาพที่ถายในแนวนอนได
ปรับแกความเอียงของภาพ
ผูใชสามารถปรับความเอียงของภาพดวยการหมุน <     >   ซึ่งชวยแกไขภาพที่
ถายมาเอียงไดในมุม +/- 10 องศา โดยปรับไดขั้นละ 0.5 องศา โดยเมื่อมีการปรับ
แกความเอียง สัญลักษณ <      >  ที่ปรากฏในภาพจะเปลี่ยนเปนสีน้ำเงิน



ภาพที่ถูกตัดสวนอาจจะไมไดพิมพออกมาตรงตามรูปแบบที่ผูใชตัดสวนไวก็ได โดยขึ้นอยู
กับเครื่องพิมพที่ ใช
ยิ่งปรับใหกรอบตัดสวนภาพมีขนาดเล็กลงเทาใด ภาพที่พิมพออกมาก็จะดูหยาบมากขึ้น
เนื่องจากผลของการขยายภาพในอัตราสวนสูงๆ
ขณะที่ตัดสวนภาพ  ควรดูที่จอภาพของกลองตลอดเวลา  ถาดูภาพจากจอโทรทัศน
ตำแหนงและขนาดของกรอบตัดสวนภาพอาจแสดงผลไดไมแมนยำมากนัก

จัดการกับความผิดพลาดของเครื่องพิมพ
เมื่อผูใชจัดการแกปญหาความผิดพลาดจากเครื่องพิมพ(ไมมีหมึก กระดาษหมด ฯลฯ) และ
สั่ ง  [Continue] เพื่อใหเครื่องทำงานอีกครั้ง แตเครื่องพิมพก็ยังไมทำงาน  ใหลองกดปุม
บนเครื่องพิมพเพื่อสั่งใหเครื่องพิมพทำงานใหม ในรายละเอียด อานจากคูมือของเครื่องพิมพ
ขอความเตือนความผิดพลาด
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในขณะทำการพิมพ จะมีขอความเตือนความผิดพลาดปรากฏขึ้นที่จอ LCD
ของกลอง ใหกดปุม <     > เพื่อหยุดการพิมพ และหลังจากที่ไดแกปญหาแลว ใหสั่งการ
พิมพใหมอีกครั้ง สำหรับรายละเอียดในการแกปญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องพิมพ อานจากคูมือ
ของเครื่อง
ความผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
  ตรวจสอบดูวาไดใสกระดาษในเครื่องพิมพอยางถูกตองเรียบรอยดีแลวหรือไม
ความผิดพลาดเกี่ยวกับหมึกพิมพ
  ตรวจสอบระดับหมึกพิมพและถังบรรจุน้ำหมึก
ความผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเครื่อง
  ตรวจสอบความผิดพลาดอื่นๆ ของตัวเครื่อง นอกเหนือจากสวนของกระดาษและหมึกพิมพ
ความผิดพลาดเกี่ยวกับไฟลภาพ
  ภาพที่เลือกนั้นไมสามารถสั่งพิมพไดผานระบบ PictBridge และไฟลภาพที่ถายดวยกลอง
  ตัวอื่น หรือภาพที่ผานการปรับแตงในคอมพิวเตอรแลวจะไมสามารถพิมพได

ารพิ มพ



ตั้งรูปแบบของการพิมพ วันที่ และหมายเลขลำดับภาพที่จะพิมพพรอมภาพ
การปรับตั้งนี้จะถูกนำไปใชกับไฟลภาพทุกๆ ไฟล และไมสามารถปรับตั้งแยกเฉพาะ
ไฟลภาพในแตละไฟลได

เลือก [Set up]
เลือก [Set up] จากนั้นกดปุม <     >

เลือกตัวเลือกที่ตองการ
เลือก [Print type], [Date], [File No.]

เลือกจากตัวเลือกที่มีอยูในรายการ จากนั้น
กดปุม  <     >   และยืนยันการปรับตั้งดวยปุม
<    >

Print  type  (รปูแบบการพมิพ) Date  (การพมิพวนัทีถ่าย) File No.  (พมิพหมายเลขไฟลภาพ)

ปรบัตัง้ตวัเลอืกในการพมิพ

igital Print Order Format (DPOF)

เลือก [Print order]
ในแถบรายการของ  [      ]  เลือก [Print order]
จากนัน้กดปมุ <     >



พมิพภาพ 1 ภาพ ในกระดาษ 1 แผน
พมิพภาพขนาดเลก็ๆ พรอมกนัหลายๆ ภาพในแผนเดยีวกนั

พมิพไดทัง้ภาพแบบปกต ิและภาพดชันี

พมิพวนัทีถ่ายภาพ ทบัลงบนภาพ

พมิพหมายเลขลำดบัของไฟล ทบัลงบนภาพ

ออกจากการปรับตั้ง
กดปุม <        >
กลับไปแสดงรายการในหนา [Print order]
ลำดับตอไป เลือก [Sel.Image] [By       ] หรือ
[All Image] เพื่อสั่งการพิมพ

แมวา [Date] และ [File No.] จะถูกตั้งเปน [On] แตเครื่องพิมพอาจจะไมพิมพวันที่และ
หมายเลขลำดับของไฟลภาพลงบนภาพก็ได ขึ้นอยูกับการปรับตั้งรูปแบบการพิมพและ
ตัวเครื่องพิมพ
เมื่อพิมพภาพดวย DPOF ผูใชตองใชการดแผนเดียวกับที่ไดตั้งคำสั่งงานพิมพแบบ
DPOF เอาไว ระบบนี้จะไมทำงานกับไฟลภาพที่ถายหลังจากการปรับตั้งไปแลว และไฟล
ภาพที่นำเอามาจากที่อื่น
เครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ DPOF บางรุน และผูใหบริการงานพิมพ(หรืออัดขยาย
ภาพ)บางรายอาจไมสามารถพิมพภาพในลักษณะที่ผูใชกำหนดไว ถากรณีนี้เกิดขึ้นกับ
เครื่องพิมพสวนตัว ใหศึกษารายละเอียดจากคูมือของเครื่องพิมพ และตรวจสอบจาก
ผูใหบริการงานพิมพเกี่ยวกับความเขากันของระบบ
หามใสการดที่มีการปรับตั้งคำสั่งงานพิมพ(Print order) จากกลองตัวอื่นหรือรุนอื่น เขา
ไปในตัวกลองและพยายามปรับตั้งตัวเลือก เพราะมันอาจจะไมไดผล และขอมูลเกาอาจ
ถูกลบหายไป และเชนกัน คำสั่งงานพิมพอาจจะทำงานไมไดผลกับไฟลภาพบางชนิด

รูปแบบการพิมพและคำสั่งงานจาก DPOF จะไมทำงานเมื่อใชกับไฟลแบบ RAW
เมื่อสั่งพิมพแบบดัชนี [Index] ทั้งวันที่ [Date] และหมายเลขลำดับไฟลภาพ [File No.]
จะไมสามารถปรับใหเปน [On] ไดในเวลาเดียวกัน

igital Print Order Format (DPOF)

วนัที่

หมายเลข
ไฟลภาพ

รปูแบบ
การพมิพ



สั่งงานพิมพแบบ DPOF
เลือกภาพอยางเจาะจง(Sel. Image)

เลือกภาพที่ตองการพิมพทีละภาพ เมื่อกดปุม <           >
หนาจอจะแสดงภาพพรอมกัน 3 ภาพ และเมื่อตองการ
กลับสูการแสดงภาพเดี่ยวตามปกติ ใหกดปุม  <         >
หลังจากเลือกภาพไดจำนวนครบตามที่ตองการแลว ให
กดปุม <        > เพื่อเก็บบันทึกคำสั่งงานที่ปรับตั้งไว
ลงในการด

ปรมิาณ(จำนวน) จำนวนภาพทัง้หมด
ทีถ่กูเลอืก

สัญลักษณของ
การพมิพภาพดชันี

เครือ่งหมาย

ไฟลภาพที่เปน RAW จะไมถูกรวมอยูดวยในคำสั่งพิมพ แมจะใชคำสั่ง “By        “ หรือ
“All image” ก็ตาม

[Index]
กดปุม <      > เพื่อทำเครื่องหมาย <      > ใหกับภาพ
ที่ตองการใหพิมพในแบบดัชนี

[Standard] [Both]
กดปุม <      >  เพื่อสั่งพิมพภาพที่ตองการจำนวน 1
ภาพ  แตถาตองการพิมพในปริมาณมากกวานี้  ให
ใชวงแหวน <    >  ปรับเปลี่ยนเพื่อเลือกปริมาณการ
พิมพที่ตองการ (ไดมากที่สุด 99 ภาพ)

igital Print Order Format (DPOF)

By

All image

โดยเลือก [By      ] และเลือกโฟลเดอรที่ตองการ คำสั่งการพิมพจะพิมพภาพทุกๆ ภาพ
ในโฟลเดอรนั้นจำนวน 1 ภาพ ถาผูใชเลือก Clear all สำหรับโฟลเดอรใด คำสั่งการ
พิมพของภาพในโฟลเดอรนั้นก็จะถูกยกเลิก

คำสั่งการพิมพจะมีผลตอภาพทุกๆ ภาพในการด โดยพิมพภาพทุกภาพจำนวน 1 ภาพ
ถาผูใชเลือก Clear all คำสั่งการพิมพของทุกๆ ภาพในการดจะถูกยกเลิกทั้งหมด

เมื่อใชเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge ไมควรสั่งพิมพภาพเกิน 400 ภาพในคราว
เดียว  ถาสั่งพิมพเกินกวานี้ เครื่องพิมพอาจจะไมทำงาน



ดวยเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge ผูใช
สามารถสั่งพิมพภาพไดดวยวิธีการงายๆ

เตรียมการพิมพ
ดหูนา 190  รายละเอยีดตามวธิกีาร “ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพ”
และทำตามจนถงึขัน้ตอนที ่5

ในแถบรายการของ [   ] เลือก [Print order]
เลือก [Print]

[Print] จะปรากฏอยูบนจอภาพก็ตอเมื่อมีการตอเชื่อมกลองกับเครื่องพิมพแลว
และเครื่องพิมพสามารถทำงานได

เลือกกระดาษ [Paper settings] (น.192)
ปรับตั้ง “ผลพิเศษของการพิมพ” (น.194) ถาจำเปน

เลือก [OK]
กอนจะสั่งพิมพ ตรวจสอบใหมั่นใจวาเลือกขนาดกระดาษแลว
เครื่องพิมพบางรุนไมสามารถพิมพหมายเลขลำดับของไฟลภาพได
ถาตั้งแบบ [Bordered] วันที่จะถูกพิมพอยูในบริเวณขอบขาว(ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพ)
ตัวเลขแสดงวันที่อาจจะดูเหมือนถูกพิมพบนพื้นสวาง หรือบนขอบขาว(ขึ้นอยูกับเครื่อง
พิมพ )

ใน [Adjust levels] ไมสามารถจะเลือกเปน [Manual] ได
ถามีการสั่งหยุดพิมพ และตองการพิมพภาพที่ยังไมไดพิมพตอไป เลือก [Resume] แต
เครื่องพิมพจะไมกลับมาทำงานอีกถาหากมีการหยุด และผูใชไดทำสิ่งตอไปนี้ :

• กอนที่จะสั่งใหทำงานตอ  [Resume] ผู ใช ไดปรับเปลี่ยนคำสั่งงาน
พิมพ(Print order) หรือมีการลบภาพใดๆ ที่ถูกสั่งใหพิมพ

• กรณีที่พิมพแบบดัชนี  ไดมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระดาษกอนที่
จะสั่งใหทำงานตอ หรือเมื่อความจุของการดเหลืออยูนอยมาก

• ในขณะที่เครื่องพิมพถูกสั่งใหหยุดทำงาน
หากมีปญหาใดๆ เกิดขึ้นในระหวางเครื่องพิมพทำงานอยู ดูรายละอียดหนา 198

¾Ôมพจากกลองโดยตรงดวย DPOF
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Custom Functions

ปรับกลองใหทำงานในลักษณะที่ตองการ
ผูใชสามารถปรับใหฟงกชั่นตางๆ ในกลองใหทำงานตามแบบที่ตองการ ดวย
Custom Functions นอกจากนี้ กลองยังออกแบบใหสามารถบันทึกขอมูลการ
ปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ ณ เวลานั้น โดยบันทึกไวที่                                      และ
              บนวงแหวนปรับเลือกระบบบันทึกภาพ ซึ่งคุณสมบัติตางๆ ที่อธิบาย
รายละเอียดในบทนี้ สามารถใชไดเมื่อบันทึกภาพดวยระบบ P/Tv/Av/M/B



การปรบัตัง้ Custom Functions

ในขั้นตอนที่ 2 ถาหากเลือก  [Clear all Custom Func. (C.Fn)] กลองจะลบการปรับตั้ง
ที่ผูใชทำเอาไว และเปลี่ยนกลับไปเปนคามาตรฐานที่ตั้งมาโดยผูผลิต

เลือก [ ]
หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือกแถบ  [    ]

เลือกกลุม
หมุนวงแหวน  <     >     เพื่อเลือก C.Fn I – IV
จากนั้นกดปุม <    >

เลือกหมายเลขของ Custom Function
หมุน <     > เพื่อเลือกหมายเลขของ Custom
Functions ที่ตองการ  จากนั้นกดปุม <     >

ปรับเปลี่ยนตามที่ตองการ
หมุนวงแหวน <    > เพื่อเลือกปรับตั้ง(หมาย
เลข) จากนั้นกดปุม <     >
หากตองการตั้ง Custom Functions อื่นๆ ให
ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4
Custom Functions ที่ปรับตั้งอยูในขณะนั้น
จะแสดงที่ดานลางสุดของจอภาพ  ถัดจาก
ลำดับกอนหนา

ออกจากการปรับตั้ง
กดปุม <        >
หนาจอจะกลับสูการแสดงรายการในขั้นตอนที่ 2

ยกเลิกการปรับตั้ง Custom Functions ทั้งหมด

Custom Function No.



ustom Functions

น.206

น.207

น.208
น.209

น.209
น.210

น.211

น.212

น.213

น.214
น.215

น.215

น.216

รายการของ Custom Functions ที่ปรากฏเปนเงาจาง จะไมสามารถปรับตั้งไดเมื่อใช
ระบบ Live View และถายภาพยนตร (ปรับตั้งไมได)

EXPOSURE

IMAGE

Autofocus/Drive

Operation/Others



EXPOSURE (คาการเปดรับแสง)

ความละเอียดในการปรับคาแสง

การปรับใหความละเอียดในการปรับคาแสงเปน 1/2 stop สำหรับการปรับชัตเตอร ชองรับ
แสง ชดเชยแสง ถายภาพครอมอัตโนมัติ ชดเชยแสงแฟลช ฯลฯ การปรับตั้งนี้เหมาะสำหรับ
ผูใชที่ตองการเปดรับแสงที่มีความละเอียดต่ำกวา 1/3 stop

กลองจะแสดงระดับคาแสงในชองเล็งภาพและที่จอ LCD ดังที่แสดงไวดานลาง

ความละเอียดในการปรับความไวแสง

ขยายความไวแสง

เพื่อปรับใหความไวแสงมีตัวเลือก “H” (เทียบเทากับ ISO 12800)

ยกเลิกระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ และระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาวอัตโนมัติจะถูกยกเลิกเมื่อปด
สวิตซกลอง <OFF> หรือเมื่อลางการปรับตั้ง และระบบถายภาพครอมจะถูกยกเลิกเชนกันเมื่อ
แฟลชพรอมทำงาน

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ และระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาวที่ปรับตั้งไวจะยังคงมี
ผลอยู แมจะปดสวิตซของกลอง <OFF> และเมื่อแฟลชพรอมทำงาน ระบบถายภาพครอม
อัตโนมัติจะถูกยกเลิกไป  อยางไรก็ตาม ระดับการถายภาพครอมอัตโนมัติจะยังคงอยูใน
หนวยความจำของกลอง

ารปรบัตัง้ Custom Functions
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ลำดับการถายภาพครอม

สามารถเปลี่ยนลำดับของการถายภาพครอม และการถายภาพครอมสมดุลสีขาวได

คาแสงพอดี
คาแสงนอยกวาพอดี
คาแสงมากกวาพอดี

สมดลุสขีาวมาตรฐาน
เพิม่น้ำหนกัสนี้ำเงนิ
เพิม่น้ำหนกัสอีำพนั

สมดลุสขีาวมาตรฐาน
เพิม่น้ำหนกัสมีวงแดง
เพิม่น้ำหนกัสเีขยีว

การปรับตั้งแบบนี้ เหมาะสำหรับการใชระบบบันทึกภาพ shutter-priority AE(Tv) และ
aperture-priority AE(Av) เมื่อความเขมสวางของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งใน
แบบปกติจะไมสามารถหาคาแสงที่ เหมาะสมไดโดยอัตโนมัติ  การปรับเปลี่ยนฟงกชั่นนี้
จะชวยใหกลองเปลี่ยนคาการเปดรับแสงไดโดยอัตโนมัติทันทีที่คาแสงเปลี่ยนแปลงไป

ปรับเปลี่ยนคาอยางปลอดภัย

ความไวชัตเตอรสัมพันธแฟลชเมื่อใชระบบ Av
ตามปกติ  ความไวชัตเตอรสัมพันธแฟลชจะถูกปรับตั้ งโดยอัตโนมัติภายในชวง  1/250
วินาทีถึง 30 วินาที และสามารถใชระบบ High Speed Sync ได

เมื่อใชแฟลชกับระบบบันทึกภาพ aperture-priority AE (Av) กลองจะเลือกชัตเตอร ใน
ชวงระหวาง 1/250 -1/60  วินาที เพื่อปองกันไมใหชัตเตอรต่ำเกินไป เมื่อถายภาพดวย
แฟลชในสภาพแสงนอย เพื่อปองกันภาพเบลออันเปนผลจากกลองสั่น อยางไรก็ตาม วัตถุ
จะไดรับแสงแฟลชพอดี แตฉากหลังอาจจะเขมหรือมืดก็ได

ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งไวตายตัวที่ 1/250 วินาที เหมาะที่จะใชเมื่อตองการปองกันภาพ
เบลอ และปองกันกลองสั่นไดมากกวาตัวเลือก 1 อยางไรก็ตาม ฉากหลังของภาพจะเขม
หรือดำมากกวาตัวเลือก 1
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Image (ภาพ)

ลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงนานๆ

เมื่อเปดรับแสงดวยเวลานานตั้งแต 1 วินาทีขึ้นไป ระบบลดสัญญาณรบกวนจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ
กลองตรวจพบการเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น การตั้งเปน [Auto] จะเหมาะสำหรับการใชงานแทบทุกกรณี

เมื่อเปดรับแสงดวยเวลานานตั้งแต 1 วินาทีขึ้นไป ระบบลดสัญญาณรบกวนจะทำงานโดยอัตโนมัติ
โดยเมื่อตั้งเปน [On] ระบบลดสัญญาณรบกวนจะมีประสิทธิภาพมากกวา โดยกลองจะลดสัญญาณ
รบกวนที่ไมอาจตรวจพบโดยกลอง ในกรณีที่ตั้งเปน [Auto] ดวย

เมื่อปรับตั้ง 1 และ 2 หลังถายภาพแลว ระบบลดสัญญาณรบกวนจะลดสัญญาณรบกวน
โดยใชเวลาเทาๆ กับเวลาในการเปดรับแสงของภาพนั้นๆ และในขณะที่ระบบกำลังทำงาน
ผูใชจะไมสามารถถายภาพใดๆ ตอไปไดจนกวาระบบลดสัญญาณรบกวนจะทำงานเสร็จ
ที่ ISO 1600 หรือสูงกวา ถาเลือกตัวเลือก 2 จะปรากฏสัญญาณรบกวนมากกวาเลือกตัว
เลือก 0 หรือ 1
เมื่อเลือกตัวเลือก 2 และเปดรับแสงเปนเวลานานดวยระบบ Live View ตัวอักษร “BUSY”
จะปรากฏขึ้น และการแสดงภาพจากระบบ  Live View จะหายไป  จนกวาระบบลด
สัญญาณรบกวนจะทำงานเสร็จ (ในระหวางนั้นจะถายภาพตอไปไมได)

แมวาสัญญาณรบกวนอาจจะเกิดขึ้นไดทุกความไวแสง แตมักจะเกิดขึ้นมากเมื่อถายภาพดวย
ความไวแสงสูง เมื่อถายภาพดวยความไวแสงต่ำ ก็อาจจะมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นในที่มืดของ
ภาพ สัญญาณรบกวนในบริเวณนี้ก็จะถูกลดลงในขั้นตอไปดวย สามารถเลือกการปรับตั้งของ
ฟงกชั่นนี้ไดตามความเหมาะสม

เมื่อปรับตั้งเปน 2 ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องสูงสุดจะลดลงเปนลำดับ

เมื่อเลนดูไฟลแบบ RAW หรือ RAW+JPEG ดวยกลองหรือสั่งพิมพภาพโดยตรง
จากกลอง ผลของการลดสัญญาณรบกวนอาจดูนอยลงมาก ผูใชสามารถตรวจ
สอบผลการลดสัญญาณรบกวน หรือดูภาพที่พิมพโดยลดสัญญาณรบกวน ดวย
Digital Photo Professional (ซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกลอง)

ลดสัญญาณรบกวนเมื่อถายดวยความไวแสงสูง
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เพิ่มรายละเอียดในสวนสวางของภาพ

ฟงกชั่นนี้จะชวยปรับปรุงรายละเอียดในสวนสวางของภาพใหเพิ่มมากขึ้น  โดยการขยาย
ชวงของความเขมสวางใหกวางขึ้น ระหวางสีเทากลาง 18% กับสวนที่สวางของภาพ และ
ปรับใหการไลโทนจากสีเทาไปยังสวนสวางเกิดความนุมนวลมากขึ้น

เมื่อ เลือกตัวเลือก  1  [Disable] ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติจะทำงาน
(น.75) และไมสามารถปรับเปลี่ยนได
เมื่ อ เลือกตัว เลือก  1  สัญญาณรบกวนซึ่ ง เกิดขึ้นในที่มืดของภาพจะมากกวา
ปกติเล็กนอย

Autofocus/Drive (ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน)

เมื่อเลือกตัวเลือก 1 ความไวแสง(ISO) ที่ปรับตั้งไดจะอยูในชวงระหวาง 200-6400
และมีสัญลักษณ <D+> ปรากฏขึ้นที่จอ LCD และในชองเล็งภาพ

ความไวตอการตอบสนองตอการติดตามวัตถุของระบบ AI Servo
ขณะโฟกัสดวยระบบ AI Servo AF ความไวของระบบออโตโฟกัสตอการติดตามวัตถุที่เคลื่อน
ที่เขาหาจุดโฟกัสสามารถจะเลือกไดตั้งแต 1-5 ระดับ
ถาปรับตั้งไปในทาง [Slow] และเมื่อมีวัตถุเคลื่อนเขามากีดขวางเปาหมายในการโฟกัส
กลองจะไมเรงรีบที่จะเปลี่ยนไปโฟกัสส่ิงที่อยูใกลมากกวา ชวยใหการโฟกัสติดตามวัตถุที่
กำลังเคลื่อนที่ทำไดงายขึ้น  แตถาเลือกไปในทิศทาง [Fast] และมีวัตถุเคลื่อนที่เขามากีด
ขวางวัตถุ เปาหมาย  กลองจะเปลี่ยนไปโฟกัสสิ่ งที่ ใกลกวาทันที  การปรับตั้ งแบบนี้
จะเหมาะสำหรับการถายภาพในบริเวณที่มีวัตถุหลายๆ ชิ้นอยูในระยะตางๆ กัน
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เมื่อใชระบบ  AI Servo AF รวมกับระบบบันทึกภาพตอเนื่อง  ผูใชสามารถปรับเปลี่ยน
ลักษณะการทำงานของการโฟกัสติดตามวัตถุและการลั่นชัตเตอร

สำหรับภาพแรก ชัตเตอรจะลั่นเมื่อกลองจับภาพไดชัดแลว สวนในภาพที่ 2 และลำดับถัดๆ
มาในระหวางการถายภาพตอเนื่อง ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพในขณะที่ระบบโฟกัสกำลัง
ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ

กรรมวิธีโฟกัสติดตามวัตถุในระบบ AI Servo

เมื่อใชระบบ AI Servo AF ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ กลองสามารถจะทำงานไดทั้งการ
โฟกัสติดตามนั้นแมวาจะมีวัตถุอื่นๆ ที่อยูใกลกวาที่เขามาบดบังอยางกะทันหัน หรือเลือก
ที่จะเปลี่ยนไปโฟกัสยังวัตถุชิ้นใหมที่อยูใกลมากกวา
* จุดโฟกัสหลัก : หมายถึงจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งใน 19 จุด หรือพื้นที่ โฟกัสที่สามารถจับ

ความชัดไดกอนหรือเปนลำดับแรก  และเมื่อใชระบบออโตโฟกัสแบบโซน
จะหมายถึงจุดโฟกัสที่ทำงานในโซนนั้น

จุดโฟกัสที่กำลังจับภาพจะเปลี่ยนไปใชจุดโฟกัสซึ่งพบที่อยูใกลที่สุด เหมาะสำหรับผูใชซึ่ง
มักจะตองการโฟกัสไปยังสิ่งที่อยูใกลที่สุด

กลองจะไมสนใจวัตถุที่เคลื่อนที่เขามากีดขวางในระยะใกลกวา ดังนั้นกลองจะติดตามการ
เคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งจับภาพไดแตแรกตอไป และเปลี่ยนไปสูจุดโฟกัสขางเคียง  ซึ่งขึ้นอยูกับ
ผลของการหาโฟกัสกอนหนานั้น ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับการถายภาพที่มีวัตถุอื่นๆ เชน
เสาไฟ กีดขวางวัตถุที่เปนเปาหมาย

สำหรับภาพแรกสุด กลองจะรอจนโฟกัสวัตถุไดชัดเสียกอน โดยในระหวางการถายภาพตอ
เนื่อง ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องจะขึ้นอยูกับความเร็วของการโฟกัสอยางตอเนื่อง
ตอวัตถุชิ้นนั้น

สำหรับภาพแรกสุด กลองจะลั่นชัตเตอรทันทีที่กดชัตเตอรโดยไมรีรอใหจับภาพไดชัดกอน
และเมื่อถายภาพตอเนื่อง ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องเมื่อเลือกตัวเลือกนี้จะสูงกวา
เมื่อเลือกตัวเลือกที่ 1

สำหรับภาพแรกสุด กลองจะลั่นชัตเตอรทันทีที่กดชัตเตอรโดยไมรีรอใหจับภาพไดชัดกอน
และเมื่อถายภาพตอเนื่อง ในภาพที่ 2 และภาพลำดับถัดๆ ไป กลองจะเนนและรอใหจับ
ภาพวัตถุจนชัดเสียกอน
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การขับเคลื่อนของเลนสเมื่อระบบออโตโฟกัสทำงานไมไดผล

เมื่อระบบออโตโฟกัสไดทำการหาโฟกัส แตไมสามารถจับความชัดได สามารถจะเลือกให
กลองทำการโฟกัสตอไป หรือหยุดหาโฟกัส

ปองกันไมใหกลองพยายามคนหาโฟกัสอยูตลอดเวลาเมื่อหาโฟกัสไมได การปรับตั้งนี้
เหมาะเมื่อใชกับเลนสซูเปอรเทเล ซึ่งมีโอกาสที่จะหลุดโฟกัสไดไกลมากๆ

การปรับออโตโฟกัสอยางละเอียด

ตามปกติ การปรับตั้งนี้เปนเรื่องที่ไมจำเปน จึงควรทำเฉพาะเมื่อจำเปนเทานั้น
และควรทราบวา การปรับตั้งนี้อาจทำใหกลองไมสามารถโฟกัสภาพอยาง
แมนยำได

เมื่อเลือกตัวเลือก 1 หรือ 2 ใหกดปุม <      > เพื่อแสดงหนาจอการบันทึกคาการปรับตั้ง
และถาหากตองการยกเลิกการปรับตั้ง ใหกดปุม  <      >

ระดับการปรับจะเทากันหมดสำหรับเลนสทุกๆ ตัว

การปรับภาพอยางละเอียดจะขึ้นอยูกับเลนสที่นำมาใช
โดยเฉพาะ ซึ่งผูใชสามารถบันทึกคาของเลนสรุนตางๆ ได
มากถึง 20 รุนเอาไวในหนวยความจำของกลอง เมื่อผูใช
นำเลนสที่มีการบันทึกขอมูลไวกับกลองแลวมาสวม และเมื่อเลือกปรับโฟกัสอยางละเอียด
กลองจะปรับโดยอางอิงขอมูลของเลนสตัวนั้น ถาหากผูใชไดบันทึกคาของเลนส 20 รุนไว
ในตัวกลองแลว และตองการบันทึกคาของเลนสตัวอื่นๆ ใหเลือกบันทึกทับหรือลบขอมูล
ของเลนสที่ไมไดใชงานออกไป

ผู ใ ช ส ามารถปรั บความชั ดที่ จุ ด โฟกั สจุ ด ใดจุ ดหนึ่ ง ไ ด อย า ง
ละเอียด  โดยผู ใชสามารถปรับความชัดได เอง  แบง เปนระดับ
ละเอียด 20 ระดับ(+/- 20)  -: ไปดานหนา +: ถอยมาดานหลัง
ความละเอียดของการแบงขั้นในการปรับโฟกัสนั้นขึ้นอยูกับชองรับ
แสงที่กวางที่สุดของเลนสที่ใช
ปรับตั้ง ถายภาพ (       ) และตรวจสอบโฟกัส
ปรับภาพใหชัดอีกครั้ง ที่จุดโฟกัสที่กำลังทำงานอยู
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วิธีที่ดีที่สุดในการปรับภาพอยางละเอียดก็คือปรับตั้งในสถานที่ที่จะถายภาพจริง ซึ่ง
จะทำใหการปรับภาพใหชัดแมนยำมากขึ้น
เมื่อเลือกตัวเลือก 2 และนำเอา Extender มาใช  กลองจะบันทึกคาทั้ง Extender และ
เลนสในขณะใชงานรวมกัน
คาที่ถูกบันทึกไวสำหรับการปรับตั้งอยางละเอียดจะยังคงอยูในหนวยความจำของกลอง แม
วาจะมีคำสั่งลบการปรับตั้ง Custom Functions ทั้งหมด (น.204) อยางไรก็ตาม หลังจากลบ
การปรับตั้ง กลองจะกลับไปเลือกตัวเลือก 0 [0: Disable] ซึ่งเปนคามาตรฐานของกลอง
การปรับตั้งโฟกัสอัตโนมัติอยางละเอียดไมสามารถทำงานรวมกับระบบ Live View และ
ระบบ       Live modes

เลือกรูปแบบของการปรับตั้งระบบเลือกพื้นที่โฟกัส

ปรับตั้งใหระบบนี้สามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนได โดย
เลือก [Register] จากนั้นกดปุม <   >  แลวหมุนวง
แหวน <   > เพื่อเลือกรูปแบบที่ตองการใชงาน จาก
นั้นกดปุม <   > เพื่อเพิ่มเครื่องหมาย <   >
หลังจากใส เครื่องหมายใหกับตัว เลือกแลว  หมุนวง
แหวน <    >  เพื่อเลือก [Apply] จากนั้นกดปุม <   >
ถาเลือก [Enable] แลวกดปุม <   > เฉพาะรูปแบบที่มี
เครื่องหมาย <   > เทานั้นที่จะเปนตัวเลือก

ถาเลือก [Disable] และกดปุม <    > กลองจะกลับไปใชตัวเลือกของระบบออโตโฟกัส
ตามคามาตรฐาน ไดแก ระบบออโตโฟกัส 19 จุด, ระบบออโตโฟกัสแบบโซน(ปรับตั้งเอง)
และระบบเลือกจุดโฟกัสแบบจุดเดียว รูปแบบของการเลือกจุดโฟกัสแบบแมนนวล

ในขณะที่ผูใชเลือกจุดโฟกัสที่ตองการใชงานแบบเลือกเอง การเลื่อนตัวเลือกไปในดานตางๆ อาจหยุด
ลงที่ขอบรอบนอก หรือขามไปยังดานตรงขาม  การปรับตั้งนี้เหมาะสำหรับใชกับการเลือกพื้นที่โฟกัส
ในทุกกรณี ยกเวนระบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ(จาก 19 จุด) และระบบออโตโฟกัสแบบโซน

เหมาะสำหรับผูใชที่มักจะใชจุดโฟกัสบริเวณขอบนอกในการทำงานบอยๆ

แทนที่จะหยุดบริเวณขอบนอก ตัวเลือกจุดโฟกัสจะกระโดดขามไปยังดานตรงขามเมื่อ
หมุนเลือกตอไป
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การแสดงขอมูลภายในชองเล็งภาพ

จดุโฟกสั เสนกรดิ ฯลฯ ทีป่รากฏในชองเลง็ภาพจะเปนสแีดง ชองเลง็ภาพจะสวางขึน้เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ

ชองเล็งภาพจะเพิ่มความสวางขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อถายภาพในสภาพแสงนอย

ชองเล็งภาพจะปรับความสวาง โดยไมคำนึงถึงสภาพแสงธรรมชาติ

แสดงจุดโฟกัสทุกๆ จุด

ในขณะที่กำลังเลือกจุดโฟกัส กลองจะแสดงจุดโฟกัสทั้งหมด และเมื่อถายภาพ กลองจะแสดง
เฉพาะจุดโฟกัสที่เลือกไว

เชนเดียวกันกับขณะกำลังเลือกจุดโฟกัส เมื่อถายภาพ กลองจะแสดงจุดโฟกัสทุกๆ จุดใหเห็น

แสดงจุดโฟกัสเมื่อถายภาพดวยระบบ AI Servo และแมนนวลโฟกัส

เมื่อตั้งระบบออโตโฟกัสเปนแบบ AI Servo AF และทำงานรวมกับระบบโฟกัสแบบโซน และแบบเลือกจุดโฟกัส
อัตโนมัติ 19 จุด จุดโฟกัส <    >  ซึ่งทำหนาที่โฟกัสจะโฟกัสติดตามวัตถุอยางตอเนื่อง และเมื่อใชระบบแมนนวล
โฟกัส เมื่อโฟกัสไดแลว จะมีสัญญาณยืนยันความชัดปรากฏขึ้น เหมือนกับเมื่อโฟกัสไดดวยระบบออโตโฟกัส

แมจะโฟกัสไดชัดแลวดวยระบบแมนนวลโฟกัส(ใชมือหมุนปรับเอง) จะไมมีสัญญาณยืน
ยันความชัดปรากฏขึ้น และเมื่อโฟกัสดวยระบบ AI Servo AF รวมกับการขยายจุดโฟกัส
หรือออโตโฟกัสแบบโซน หรือเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติจาก 19 จุด จุดโฟกัส <   > ที่ทำหนาที่
จับภาพก็จะไมปรากฏใหเห็น
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แสงชวยหาโฟกัสอัตโนมัติ

ไฟชวยหาโฟกัสในสภาพแสงนอยจะทำงานโดยใชแฟลชในตัวกลอง หรือใชแฟลชภายนอก
ตัวกลองยิงแสงออกไป

ไฟชวยหาโฟกัสจะไมทำงาน

ถามีการติดตั้งแฟลชภายนอกจากระบบ  EOS ในสภาพแสงนอยหรือเมื่อจำเปน แฟลช
จะยิงแสงออกไปเพื่อชวยใหระบบหาโฟกัสอัตโนมัติจับภาพได

สำหรับแฟลชระบบ  EOS ที่มีมากมายหลายรุน  เฉพาะรุนดังตอไปนี้  ที่มีระบบยิงแสง
อินฟราเรดสำหรับชวยใหระบบออโตโฟกัสทำงานไดงายขึ้น  เมื่อเลือกตัวเลือกนี้  กลอง
จะไมใหแฟลชรุนอื่นๆ ที่ไมมีแสงอินฟราเรดยิงแสงกระพริบของแฟลชออกไป

และถา Custom Functions [AF-assist beam firing]  ของแฟลชภายนอกของระบบ
EOS ถูกตั้งเปน [Disable] แฟลชภายนอกจะไมยิงแสงชวยหาโฟกัสออกไป ถึงแม
Custom Finction ของกลองจะตั้งเปน C.Fn III -11-0/2/3

การเชื่อมโยงของจุดโฟกัส เมื่อถายภาพแนวตั้งและแนวนอน

ระบบเลือกพื้นที่โฟกัสและจุดโฟกัสที่ผูใชเลือกเอง (หรือโซนที่ถูกเลือก เมื่อใชระบบออโต
โฟกัสแบบโซน) สามารถปรับตั้งใหตางหากจากกันไดเมื่อถายภาพแนวตั้งและแนวนอน

ไมวาจะถายภาพแนวตั้งหรือแนวนอน กลองจะใชพื้นที่โฟกัสที่เลือก และจุดโฟกัสที่เลือก
ไว (หรือโซนที่ถูกเลือก เมื่อใชระบบออโตโฟกัสแบบโซน)

พื้นที่โฟกัสและจุดโฟกัสที่ เลือกไว (หรือโซนที่ถูกเลือก เมื่อใชระบบออโตโฟกัสแบบโซน)
สามารถกำหนดใหแตกตางจากกันไดเมื่อถือกลองถายภาพแนวตั้งหรือแนวนอน  (1.แนว
นอน , 2. แนวตั้ง โดยหันกริปจับกลองขึ้นทางดานบน 3. แนวตั้ง เมื่อหันกริปจับกลองมา
ทางดานลาง) ทางเลือกนี้จะสะดวกสำหรับผูใชที่ตองการความคลองตัวสูง และผูใชตอง
การที่จะใชจุดโฟกัสที่แนนอนในการถายภาพแนวตั้งและแนวนอน

วิธีการปรับตั้ง
ผูใชตองเลือกและปรับตั้งระบบออโฟกัสและจุดโฟกัส (หรือโซนที่ถูกเลือก เมื่อใชระบบ
ออโตโฟกัสแบบโซน) สำหรับการถายภาพแนวตั้งและแนวนอน  (1.แนวนอน , 2. แนวตั้ง
โดยหันกริปจับกลองขึ้นทางดานบน 3. แนวตั้ง เมื่อหันกริปจับกลองมาทางดานลาง) ซึ่ง
เมื่อปรับตั้งไวแลว กลองจะปรับระบบออโตโฟกัสและเลือกจุดโฟกัส(หรือโซนที่ถูกเลือก เมื่อ
ใชระบบออโตโฟกัสแบบโซน) ตามที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติตามลักษณะการถือกลองของผูใช
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ล็อคกระจกสะทอนภาพ

ปองกันความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการยกขึ้นลงของกระจกสะทอนภาพในขณะลั่น
ชัตเตอร ซึ่งมีผลตอภาพถายที่ถายดวยเลนสซูเปอรเทเลโฟโตและเลนสมาโคร ดูหนา 109
สำหรับรายละเอียดของการล็อคกระจกสะทอนภาพ

Operation/Others (การปรับควบคุม/อื่นๆ)

ผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงหนาที่ของปุมตางๆ บนตัวกลองใหทำหนาที่เปนปุมฟงกชั่นที่
มักจะใชงานบอยๆ รวมทั้งการเปลี่ยนฟงกชั่นของวงแหวนควบคุมหลัก วงแหวนควบคุม
แบบเร็วและ <    > ดูรายละเอียดหนา 217

เปลี่ยนหนาที่ของปุมควบคุม

สามารถปรับตั้งใหวงแหวนซึ่งทำหนาที่หมุนปรับเปลี่ยนคาความไวชัตเตอรและชองรับ
แสงทำงานแบบกลับทิศทางจากที่เปนอยูปกติได เมื่อถายภาพดวยระบบแมนนวล ทิศ
ทางของวงแหวน <      > และ <     > จะกลับกัน สำหรับระบบบันทึกภาพแบบอื่น วง
แหวน <      > จะกลับทิศทาง สวนวงแหวน  <     > จะมีทิศทางเชนเดิมเหมือนเมื่อถาย
ภาพดวยระบบแมนนวล และใชสำหรับตั้งระดับการชดเชยแสง

ทิศทางของวงแหวน เมื่อใช Tv/Av
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เพิ่มขอมูลการตรวจสอบภาพ

ขอมูลสำหรับการตรวจสอบวาภาพนั้นเปนภาพตนฉบับหรือไมจะถูกแนบไปพรอมๆ กับ
ไฟลภาพโดยอัตโนมัติ  และเมื่อขอมูลการถายภาพของแตละภาพไดถูกแนบไปพรอมกับ
ขอมูลสำหรับการตรวจสอบแลว (น.163)  สัญลักษณ <     > จะปรากฏขึ้น
หากตองการตรวจสอบวาภาพที่ถายนั้นเปนภาพตนฉบับหรือไม จะตองใช Original Data
Security Kit OSK-E3 (อุปกรณเสริมพิเศษ)

Original Data Security Kit OSK-E3. จะไมสนับสนุนรูปแบบ encryption/decryption
กับภาพจากกลองรุนนี้

เพิ่มขอมูลอัตราสวนของดาน

ขณะที่ใชระบบ Live View จะมีเสนแนวตั้งที่สัมพันธกับอัตราสวนของดานจะปรากฏขึ้น
ดวย และผูใชสามารถสรางเสนจำลองของกรอบภาพเมื่อเลือกอัตราสวนของดานแบบ
กลองขนาดกลาง(Medium Format) และกลองขนาดใหญ เชน  6x6ซม., 6x4.5 ซม., และ
4x5 นิ้ว
ขอมูลเกี่ยวกับอัตราสวนของดานจะถูกแนบไปพรอมกับภาพที่ถาย  (ภาพที่ถายและ
บันทึกลงในการดจะไมไดถูกตัดสวนจริงๆ)  เมื่อถายโอนภาพเขาสูคอมพิวเตอรแลว และ
เปดดูภาพดวย Digital Photo Professional (ไดมาพรอมกับกลอง) ภาพจะถูกแสดงดวย

ขอมูลอัตราสวนของดานจะยังคงแนบไปพรอมกับภาพ แมจะถายภาพโดยมองผานชอง
เล็งภาพ
ขณะเลนดูภาพที่จอภาพของกลอง เสนแนวตั้งซึ่งแสดงอัตราสวนของดานจะปรากฏให
เห็นดวย
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Custom Controls

เลือก [     C.Fn IV -1: Custom Controls]

รายการของการปรับควบคุมกลองและฟงกชั่น
ที่ถูกกำหนดไวจะปรากฏขึ้น (น.218)

เมื่อกดปุม  <     >  รายการสำหรับการปรับตั้ง
ควบคุมกลองจะปรากฏขึ้น

เลือกปุมกดหรือวงแหวน
หมุนวงแหวน  <    >    เพื่อเลือกปุมหรือวง
แหวน จากนั้นกด <    >
ชื่อเรียกของการปรับควบคุมกลองและฟงกชั่น
ที่ถูกกำหนดจะปรากฏขึ้น

กำหนดฟงกชั่นการทำงาน

ออกจากการปรับตั้ง

กดปุม <        > เพื่อออกจากการปรับตั้ง

เมื่อกดปุม <     > เพื่อออกจากการปรับตั้งหนา
จอซึ่งปรากฏในขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏขึ้น

หมุนวงแหวน <    > เพื่อเลือกฟงกชั่นที่ตอง
การ จากนั้นกดปุม <    >
ถาสัญลักษณ [          ] ปรากฏขึ้นที่ฝงซายทาง
ดานลางของจอภาพ สามารถกดปุม <     >
และปรับตั้งตัวเลือก (น.219, 220) โดยเลือก
ฟงกชั่นแบบที่ตองการจากหนาจอ จากนั้นกด
<    >
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หนาที่ซึ่งถูกกำหนดของปุมควบคุม

* ปุม AF stop จะมีอยูแตเฉพาะเลนสซูเปอรเทเลที่มีระบบ IS

หนาฟงกชัน่

ระบบ AF
 การเปดรับแสง

     ภาพ
การปรับควบคุม
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เมื่อกดปุมที่กำหนดใหทำงานตามฟงกชั่นนี้ กลองจะเริ่มวัดแสงและเริ่มการทำงานของระบบ
ออโตโฟกัส

         Metering and AF start เริ่มการวัดแสงและระบบออโตโฟกัส

หากผูใชกำหนดใหฟงกชั่น [Metering and AF start] ใหกับปุม <         > และ <     >
และเพิ่มฟงกชั่นในการปรับเปลี่ยนจุดโฟกัสที่กำหนดไวดวย โดยผูใชสามารถปรับไปใชจุด
โฟกัสที่บันทึกคาไวไดทันที เมื่อตองการยกเลิกฟงกชั่นนี้ กดปุม  <      >ในขั้นตอนที่ 3
ในหนา 217
ในหนาจอของการเลือก  [AF start point] เมื่อเลือก [Registered AF point]
ถา C.Fn III -12 [Orientation linked AF point] (น.214) ไดตั้งเปน [Select different AF
points] ผูใชสามารถบันทึกจุดโฟกัสที่ตองการเลือก โดยแยกเปนภาพแนวตั้ง
(กริปจับกลองหันขึ้นไปทางดานบนหรือหันลงมาทางดานลาง) หรือภาพแนวนอนได

*1:

<     > AF stop
ระบบออโตโฟกัสจะหยุดทำงานเมื่อกดปุมที่ถูกกำหนดใหทำงานในฟงกชั่นนี้ ซึ่งสะดวกเมื่อตอง
การล็อคโฟกัสในขณะที่หาโฟกัสดวยระบบ AI Servo AF
<    > เปลี่ยนไปใชจุดโฟกัสที่ถูกบันทึกไว
ปรับตั้งระบบเลือกพื้นที่โฟกัส (น.87) ความไวตอการตอบสนองของระบบ AI Servo AF (น.209)
วิธีติดตามวัตถุของ AI Servo (น.210) และระบบติดตามวัตถุชิ้นที่ 1 หรือชิ้นที่ 2 (น.210)  ผูใช
เพียงแตกดปุมที่ถูกกำหนดใหทำหนาที่ของฟงกชั่นนี้ ระบบออโตโฟกัสจะทำงานตามที่ถูก
กำหนดรูปแบบไวทันที การควบคุมนี้ชวยใหผูใชสะดวกสบายมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนลักษณะ
การทำงานของระบบออโตโฟกัสในขณะที่ใชระบบ AI Servo
*2 ในขั้นตอนที่ 3 ของหนา 217 ถากดปุม  <    >  หนาจอจะแสดงการเลือกพื้นที่โฟกัส
อัตโนมัติ ซึ่งเลือกไดตามที่ตองการ และปรับตั้ง [OK] กลองจะแสดงหนาจอถัดไป และหลัง
จากที่ปรับตั้งฟงกชั่นทั้ง 4 นี้แลว กลองจะกลับไปแสดงหนาจอปกติ

การบันทึกคาและใชจุดโฟกัส
1. ในระบบเลือกพื้นที่โฟกัส ใหเลือกเปน Single Point AF, Spot AF, หรือ AF point expansion
(ขยายจุดโฟกัส) (ไมสามารถบันทึกเมื่อตั้งเปนแบบโซน หรือแบบเลือกจุดใดจุดหนึ่งจาก 19 จุด
โดยอัตโนมัติ)
2. เลือกจุดโฟกัสที่ตองการ (น.88)
3. กดปุม <      > คางไว และกดปุม <    > จะมีสัญญาณเสียง “บี๊บ” จุดโฟกัสจะถูกบันทึก  ซึ่ง
เมื่อบันทึกแลว จุดโฟกัสจุดนั้นจะแสดงขนาดของจุดที่เล็กลง <  >
ถา C.Fn III -12-1 ไดถูกปรับตั้งแลว ใหบันทึกจุดโฟกัสสำหรับการถายภาพแนวนอนและแนวตั้ง
4. กดปุม <        > หรือ <      > ซึ่งถูกกำหนดฟงกชั่นไวแลว กลองจะเปลี่ยนไปใชจุดโฟกัส
ที่บันทึกคาไว ในขณะที่กำลังทำงานอยูในระบบออโตโฟกัสที่ใชอยูในปจจุบัน  (Single point
AF, Spot AF, AF point expansion, หรือ Zone AF) เมื่อใชระบบออโตโฟกัสแบบโซน(Zone AF)
ระบบโฟกัสจะกลายเปนแบบโซนที่มีจุดโฟกัสที่บันทึกคาไว และถาตองการปรับไปใชโซนกลาง
กลองจะใชจุดโฟกัสกึ่งกลาง หรืออันใดอันหนึ่งทางซายหรือขวาของจุดนั้น หากตองการยกเลิก
การบันทึกจุดโฟกัส ใหกดปุม  <     > และปุม <         > พรอมๆ กัน หรือยกเลิกโดยใชเมนู
[     Clear all camera settings]
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เมื่อกำลังใชระบบ One-Shot AF และกดปุมหยุดการทำงานของระบบออโตโฟกัสคางไว กลองจะเปลี่ยน
ไปเปนระบบ AI Servo AF ทันที สวนขณะที่ใชระบบ AI Servo AF และกดปุมหยุดโฟกัสคางไว  กลองก็จะ
เปลี่ยนไปใชระบบ One-Shot AF ทันทีเชนกัน
รูปแบบนี้ทำใหเกิดความสะดวกสำหรับผูใชที่มักจะเปลี่ยนระบบออโตโฟกัสสลับกันไปมาระหวาง One-
Shot AF และ AI Servo AF สำหรับถายภาพที่วัตถุมักจะเคลื่อนที่และหยุดสลับกันไป

AF point direct selection - เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติโดยตรง

ONE SHOT AI SERVO

ผูใชสามารถเลือกจุดโฟกัสไดดวยวงแหวน   <     > หรือกดปุม  <     > ไดโดยตรงโดยไมตอง
กดปุม <     > โดยวงแหวน <     > จะเลื่อนการเลือกจุดโฟกัสไปทางซายหรือขวา
*3:ถากดปุม <        > คางไวในขั้นตอนที่ 3 ในหนา 217 ผูใชสามารถปรับตั้งใหการกดปุม <     >
ทำหนาที่ไดทั้ง [Switch to center AF point] หรือ [Switch to registered AF point]

Metering start - เริ่มตนวัดแสง
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง กลองจะวัดแสงเทานั้น (ไมโฟกัส)

AE lock - ล็อคคาแสง
เมื่อกดปุมที่กำหนดใหทำหนาที่ล็อคคาแสง (AE Lock] เหมาะสำหรับผูใชที่ตองการวัดแสงและ
โฟกัสที่ตำแหนงตางกันในภาพ

FE lock - ล็อคคาแสงแฟลช
เมื่อถายภาพโดยใชแฟลช การกดปุมซึ่งถูกกำหนดใหล็อคคาแสงแฟลช กลองจะสั่งใหแฟลชยิง
แสงออกไป และบันทึกคาแสงแฟลชที่พอเหมาะพอดีสำหรับการถายภาพนั้นไว (FE Lock)

<Tv> Shutter speed setting in M mode - การปรับตั้งความไวชัตเตอรเมื่อใชระบบ M
ในระบบ  <M> (ระบบบันทึกภาพแมนนวล) ผูใชสามารถปรับตั้งความไวชัตเตอรดวยการหมุนวง
แหวน <      > หรือ <     >

<Av> Aperture setting in M mode - การปรับชองรับแสงเมื่อใชระบบ M
ในระบบ <M> (ระบบบันทึกภาพแมนนวล) ผูใชสามารถปรับชองรับแสงดวยการหมุนวงแหวน
<     > หรือ <     >

Image quality - คุณภาพของภาพ
กดปุม <    > เพื่อแสดงคุณภาพของภาพที่จะบันทึกโดยแสดงรายการที่หนาจอ (น.58)

One-touch RAW+JPEG - ถายเปนไฟล RAW+JPEG ดวยการกดปุมเดียว
เมื่อกดปุม <      > และถายภาพ กลองจะบันทึกไฟลทั้งแบบ RAW และ JPEG ในเวลาเดียวกัน
โดยตั้ง [One-touch RAW+JPEG] (น.61)
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Picture Style
กดปุม <     > เพื่อแสดงตัวเลือกของ Picture Style ที่หนาจอ LCD (น.64)

Image replay - ดูภาพที่ถายแลว
เมื่อตองการเลนดูภาพ กดปุม  <     >

Depth-of-field preview - ตรวจสอบชวงความชัด
เมือ่กดปมุตรวจสอบชวงความชดั ชองรบัแสงของเลนสจะหรีล่งเพือ่แสดงชวงความชดัของภาพ

IS start - เริ่มระบบปองกันภาพสั่น
เมื่อสวิตซ IS ของเลนสถูกปรับไปที่  < ON > ระบบลดภาพสั่นของเลนสจะทำงานเมื่อ
กดปุมนี้

VF electronic level - เสนระดับอีเลคทรอนิคส
กดปุม  <        > เพื่อแสดงเสนกริดและเสนระดับอางอิงโดยใชจุดโฟกัส

Menu display - แสดงรายการของเมนู
กดปุม <     > เพื่อแสดงรายการเมนูที่จอ LCD

Quick Control screen - แสดงจอปรับตั้งควบคุมแบบเร็ว
กดปุม <     > เพื่อแสดงจอปรับตั้งควบคุมแบบเร็วที่จอ LCD

No function (disabled) - ยกเลิกฟงกชั่นของปุม
การกำหนดใหปุมไมมีฟงกชั่นการทำงานใดๆ

เกิน 6  ํ

เกิน 4  ํ



ารบนัทกึคาใน My Menu
ในแถบ My Menu  ผูใชสามารถจะเลือกบันทึกไดถึง 6 เมนู รวมทั้งบันทึก Custom
Functions ที่ผูใชมักจะปรับตั้งบอยๆ เพื่อนำมาใชไดโดยงาย

หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือกรายการ จาก
นั้นกดปุม <    >
สำหรับการยืนยัน เลือก [OK] และกด <    >
เพื่อบันทึกลงในเมนู

ผูใชสามารถบันทึกรายการได 6 รายการใน My
Menu
เมื่อตองการกลับไปยังหนาจอการปรับตั้งใน
ขั้นตอนที่ 2 กดปุม  <        >

เลือก [My Menu settings]
ในแถบ [     ] เลือก [My Menu settings] จาก
นั้นกดปุม <    >

เลือก [Register]
หมุนวงแหวน  <     >   เพื่อเลือก [Register]
จากนั้นกดปุม <     >

บันทึกรายการตางๆ ที่ตองการ

Sort - เรียงลำดับ
ผูใชสามารถปรับตั้งลำดับของรายการตางๆ ที่จะถูกบันทึกลงใน My Menu  เลือก [Sort]
และเลือกรายการตางๆ ที่ตองการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ จากนั้นกดปุม <     > และ
เมื่อ  [     ] ปรากฏขึ้น  หมุน  <     >  เพื่อเปลี่ยนลำดับ จากนั้นกด <     >

Delete / Delete all items - ลบรายการทั้งหมด
ลบรายการเมนูตางๆ ที่ถูกบันทึก โดยสั่ง [Delete] เพื่อลบทีละรายการ และ [Delete all
items] เพื่อลบรายการทั้งหมด
Display from My Menu - แสดงจาก My Menu
เมื่อเลือก [Enable] แถบ [     ]  จะปรากฏขึ้นกอนเมื่อผูใชสั่งใหกลองแสดงเมนู

เกี่ยวกับการปรับตั้งใน My Menu
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หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือกตำแหนงของวง
แหวนเลือกระบบบันทึกภาพ ซึ่งการปรับตั้งใน
กลองจะถูกบันทึกเอาไว จากนั้นกดปุม <     >

เลือก [Camera user setting]
ในแถบ  [      ] เลือก [Camera user setting]
จากนั้นกดปุม <    >

เลือก [Register]
หมุนวงแหวน <     > เพื่อเลือก [Register] จาก
นั้นกดปุม <     >

Register the camera user setting

ในขั้นตอนที่ 2 ถาเลือก [Clear settings] คาที่ปรับตั้งไวในระบบบันทึกภาพที่เลือกจะกลับ
ไปเปนคามาตรฐาน ที่ทำงานอยูกอนที่จะมีการบันทึกคาใดๆ ใหกับตัวกลอง ซึ่งกรรมวิธี
จะเหมือนกันกับขั้นตอนที่ 3

การลบคาใน Camera user settings

ในวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ ที่ตำแหนง  <      >   <      >  และ <      > ผูใชสามารถ
จะบันทึกคาการปรับตั้งตางๆ ที่ปรับตั้งอยูในขณะนั้น รวมทั้งระบบบันทึกภาพที่ชอบ เมนู
การปรับตั้งใน Custom Functions  ฯลฯ

เลือก [OK] เพื่อยืนยัน และกดปุม <     >

คาตางๆ ที่ปรับตั้งไวในตัวกลองจะถูกบันทึก
(น.224) โดยเรียกกลับมาใชไดทันทีเมื่อหมุนวง
แหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่ตำแหนง C*



แมจะปรับวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่  <     > <     > หรือ <     > ผูใชสามารถ
จะเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนหรือการปรับตั้งในเมนูได  และถาตองการบันทึกคาที่ปรับ
เปลี่ยนเหลานั้น ใหทำตามขั้นตอนที่แนะนำไปในหนากอนนี้
เมื่อกดปุม <        > ผูใชสามารถตรวจสอบไดวาระบบบันทึกภาพแบบใด ที่ถูกบันทึกคา
ไวใน  <     >  <     > หรือ <     >  (น.228)

การปรับตั้งเพ่ือบันทึกคา
ฟงกชั่นเกี่ยวกับการถายภาพ
ระบบบันทึกภาพและคาที่ปรับตั้ง ไดแก ความไวแสง ระบบโฟกัส จุดโฟกัส ระบบวัดแสง
ระบบขับเคลื่อน ระดับการชดเชยแสง ระดับการชดเชยแสงแฟลช

ฟงกชั่นของเมนู
คุณภาพ ระบบลดตาแดง(ปด/เปด) สัญญาณเสียงเตือน การลั่นชัตเตอรโดยไมมีการด ระยะ
เวลาแสดงภาพที่ถายแลว  การปรับความเขมสวางที่ขอบภาพ  การควบคุมแฟลช  (ชัตเตอร
สัมพันธแฟลช ระดับการชดเชยแสงแฟลช ระบบแฟลช E-TTL II )
ระดับการถายภาพครอมอัตโนมัติ ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ สมดุลสีขาว สมดุลสีขาว
แบบปรับตั้งเอง ถายภาพครอมสมดุลสีขาว ระบบสี  Picture Style
ถายภาพเปนไฟล RAW+JPEG ดวยการกดปุมๆ เดียว

เตือนพื้นที่สวนสวาง แสดงจุดโฟกัส  histogram สไลดโชว การดูภาพแบบกระโดดขาม

ตัดพลังงานอัตโนมัติ หมุนภาพอัตโนมัติ การกำหนดชื่อไฟล(ลำดับภาพ)
ความสวางของจอ LCD ทำความสะอาดเซนเซอร (อัตโนมัติ) แสดงเสนกริดในชอง
เล็งภาพ
ตัวเลือกในการแสดงขอมูลของปุม INFO
Custom Functions

ถายภาพดวย Live View , ระบบ AF , แสดงเสนกริด, จำลองคาแสง, ถายภาพแบบเก็บ
เสียง, ระยะเวลาในการวัดแสง
ระบบ AF, แสดงเสนกริด, ขนาดของภาพยนตร, การบันทึกเสียง, บันทึกแบบเก็บเสียง,
ระยะเวลาในการวัดแสง (ถายภาพยนตร)

นทกึคา Camera User Setting

การปรับตั้งใน My Menu จะไมถูกบันทึก
เมื่อวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพถูกตั้งเปน <     >  <     > หรือ <     >   เมนู
[    Clear all camera settings] และ [     Clear all Custom Func. (C.Fn)] จะไม
ทำงาน



รับตั้งขอมูลลิขสิทธิ์
เมื่อผูใชตั้งขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ กลองจะบันทึกขอมูลไปกับภาพในรูปแบบของ Exif

เลือก [Copyright information]
ในแถบ [    ] เลือก [Copyright information]
จากนั้นกดปุม <     >

เลือกรูปแบบที่ตองการ

หนาจอสำหรับปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น

เลือก [Display copyright info] เพื่อตรวจสอบ
ขอมูลลิขสิทธิ์ภาพที่ตั้งไวในปจจุบัน

เลือก [Delete copyright information] เพื่อลบ
ขอมูลลิขสิทธิ์ภาพที่ตั้งไวในปจจุบัน

หมุน <     >   เพื่อเลือก  [Enter author’s
name] หรือ [Enter copyright details] จากนั้น
กด <    >

หลังจากปอนตัวอักษรจบครบตามตองการ
กดปุม <        > เพื่อออกจากการปรับตั้ง

ปอนตัวอักษร

มีตัวอักษรและตัวเลข รวมทั้งสัญลักษณ 63 ตัว

อางอิงจาก “วิธีปอนตัวอักษร” ในหนาถัดไป
เพื่อปอนขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ

ออกจากการปรับตั้ง



วิธีปอนตัวอักษร
เลือกพื้นที่ซึ่งตองการวางตัวอักษร
กดปุม <       > เพื่อเลื่อนบริเวณที่ตองการปอน
ตัวอักษรระหวางดานลบและลาง

เลื่อนแถบกระพริบ
หมุนวงแหวน  <    > เพื่อเลื่อนจุดที่สามารถ
พิมพ  หรือใช  <      >  เพื่อเลื่อนจุดนี้ก็ได

ปอนตัวอักษร
ในพื้นที่สวนลาง หมุนวงแหวน  <      > พื่อเลือกตัวอักษร จากนั้นกด <     >   เพื่อพิมพ
ตัวอักษรนั้น และสามารถใช <      > เพื่อปรับเลือกขึ้น/ลง ซาย/ขวา เพื่อเลือกตัวอักษร
และกดปุมลงเพื่อบันทึกตัวอักษร

ลบตัวอักษร
กดปุม <    > เพื่อลบตัวอักษร
ออกจากการบันทึก

ยกเลิกการบันทึกตัวอักษร

รบัตัง้ขอมลูลขิสทิธิ์

หลังจากบันทึกตัวอักษรจนครบถวนแลว กดปุม  <         >   เพื่อกลับไปที่หนาจอที่
ปรากฏในขั้นตอนที่ 2

เมื่อตองการยกเลิกการปอนตัวอักษร กดปุม <       > เพื่อกลับไปที่หนาจอที่ปรากฏใน
ขั้นตอนที่ 2



เนื้อหาของบทนี้ จะเปนขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกลอง
ระบบอุปกรณเสริมพิเศษ ฯลฯ และตอนทายของบทจะเปนดัชนีเพื่อใหงาย
สำหรับการคนหาขอมูลที่จำเปน

ÍŒÒ§ÍÔ§



เมื่อกดปุม <       > ในขณะที่กลองพรอมที่จะถาย
ภาพ  ผู ใชสามารถตรวจสอบขอมูล  [Displays
camera settings], [Displays shooting functions]
(น.225) และ [Electronic level] (น.48)

ในแถบ   [      ]   เมื่อเลือก  [INFO. Button display
options] ใหทำงาน ผูใชสามารถใชปุม <     >
แสดงการทำงานของฟงกชั่นที่กำลังทำงานอยูได

ฟงกชัน่ของปมุ

หมุนวงแหวน <      > เพื่อเลือกรายการที่ตอง
การ จากนั้นกดปุม  <     >   เพื่อใสสัญลักษณ
<    > ใหกับฟงกชั่นนั้น
หลังจากเลือกแลว หมุนวงแหวน <      >    เพื่อ
เลือก [OK] จากนั้นกดปุม  <     >

ระบบบนัทกึภาพทีบ่นัทกึคาไวใน
ตำแหนง                         ในวงแหวน
เลอืกระบบบนัทกึภาพ

(น.82)
(น.73, 74)

การถายโอนขอมลูภาพลมเหลว*
(น.208)
(น.208)

(น.29, 59)

(น.72)

* สัญลักษณนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช Wireless File Transmitter WFT-E5A/B/C/D.
 ในการถายโอนภาพ และบางภาพเกิดความลมเหลว

ระบบตดัพลงังานอตัโนมตั ิ(น.44)

การปรับตั้งกลอง



การถายภาพ
ลอ็คคาแสง

ความไวแสง
เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง

ชดเชยแสงแฟลช *

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตัิ
ปรบัควบคมุตามผใูช
จำนวนภาพทีถ่ายตอไปได

ระบบวดัแสง
ระบบขบัเคลือ่น

ปรมิาณภาพถายตอเนือ่งสงูสดุ
ระบบสมดลุสขีาว

ระบบออโตโฟกสั
ตรวจสอบพลงังานของแบตเตอรี

ปรบัแกสมดลุสขีาว

สญัลกัษณของระบบ
ควบคมุอยางรวดเรว็

คณุภาพของภาพ
พืน้ทีห่าโฟกสัอตัโนมตัิ

ระบบบนัทกึภาพ

คาแสง / ระดบัการถายภาพครอม

ความไวชตัเตอร
ชองรบัแสง

Picture Style

ถาปดสวิตซของกลองในขณะที่กลองกำลังแสดงขอมูลการถายภาพที่จอ LCD และเมื่อ
เปดสวิตซของกลองใหมอีกครั้ง จอ LCD จะกลับมาแสดงหนาจอนี้อีก หากไมตองการ
ใหกลองทำงานในลักษณะนี้ ใหกดปุม <        > เพื่อปดการแสดงขอมูลที่จอ LCD
เสียกอนที่จะปดสวิตซกลอง

เมื่อกดปุม <    > หนาจอของการปรับตั้งควบคุมอยางรวดเร็วจะปรากฏขึ้น (น.38)

ถาผูใชกดปุม <         > <          > <          > หรือ <     > หนาจอจะแสดงการปรับ
ตั้งของฟงกชั่นนั้นๆ ซึ่งผูใชสามารถหมุนวงแหวน <     > หรือ <      > เพื่อปรับตั้ง
ฟงกชั่นตามที่ตองการได และผูใชสามารถปรับเลือกจุดโฟกัสไดดวย <      >

* หากใชแฟลชภายนอกตัวกลอง และมีการปรับชดเชยแสงแฟลชภายนอกไว สัญลักษณ
<     > จะเปลี่ยนไปเปน <       >

งกชัน่ของปมุ



ผูใชสามารถตรวจสอบสภาพของแบตเตอรีจากจอ LCD และนอกจากนี้ แบตเตอรี LP-E6
ที่ใชกับกลองจะมีหมายเลขประจำตัวและผูใชสามารถบันทึกหมายเลขรหัสของแบตเตอรี
ใหกลองไดบันทึกไวหลายกอน เมื่อใชฟงกชั่นนี้ ผูใชสามารถตรวจสอบไดทั้งระดับ
พลังงานของแบตเตอรีและประวัติการใชงานของแบตเตอรีที่ลงบันทึกไวกับกลองดวย

รวจสอบขอมูลของแบตเตอรี

รนุของแบตเตอร ีหรอืการใชพลงังานจากปลัก๊ไฟ

เลือก [Battery info.]
ในแถบ  [    ]   เลือก  [Battery info.] จากนั้น
กดปุม <     >
ขอมูลต างๆ  ของแบตเตอรี จะปรากฏขึ้ น
ที่หนาจอ

(เขียว): การประจุไฟใหมของแบตเตอรีอยู
ในระดับที่ดี
(เขียว): คุณภาพในการประจุไฟใหมของ
แบตเตอตรีลดต่ำลงเล็กนอย
(แดง): แนะนำใหซื้อแบตเตอรีกอนใหม

การตรวจสอบพลงังานของแบตเตอร ี(น.28)
ของกลองจะแสดงระดบัพลงังานทีเ่หลอืโดยแสดง
ละเอยีดขัน้ละ 1%

ไมควรใชแบตเตอรีรุนอื่นๆ นอกเหนือจาก LP-E6 มิเชนนั้น กลองอาจทำงานไมไดเต็ม
ประสิทธิภาพ หรืออาจสรางความชำรุดเสียหายได

เมื่อใชแบตเตอรี LP-E6 สองกอน กับแบตเตอรีกริป BG-E7 กลองจะแสดงขอมูลของ
แบตเตอรีทั้งสองกอน
เมื่อใชแบตเตอรีขนาด AA/LR6 กับ Battery Grip BG-E7 กลองจะแสดงเฉพาะการตรวจ
สอบพลังงานของแบตเตอรี
ดวยเหตุผลบางประการที่กลองไมสามารถสื่อสารกับแบตเตอรี ได  จะมีสัญลักษณ
<      > ปรากฏขึ้นที่ผลการตรวจสอบแบตเตอรีซึ่งปรากฏในจอ LCD และภายในชอง
เล็งภาพ จะมี [Cannot communicate with battery] ปรากฏขึ้น ใหเลือก [OK] จากนั้น
จะถายภาพตอไปได

คณุภาพในการประจไุฟใหมของแบตเตอร ีจะแสดง
เปนระดบัใดระดบัหนึง่ในสามระดบัดงันี้

จำนวนภาพทีจ่ะถายไดดวยพลงังานทีเ่หลอือย ูและตวั
เลขจะถกูตัง้ใหมเมือ่มกีารนำแบตเตอรกีอนใหมมาใช



รวจสอบขอมลูของแบตเตอรี

การบันทึกหมายเลขของแบตเตอรี
ผูใชสามารถบันทึกหมายเลขของแบตเตอรีรุน LP-E6 ที่นำมาใชไดมากที่สุด 6 กอน
เมื่อตองการบันทึกหมายเลขแบตเตอรีแตละกอนใหกลองรับทราบ ใหทำตามขั้นตอน
ตอไปนี้

กดปุม <      >
เมื่อกลองแสดงรายละเอียดของแบตเตอรี ให
กดปุม <      >
กลองจะแสดงประวัติการใชงานของแบตเตอรี
ไวที่หนาจอ
ถากลองยังไมมีขอมูลของแบตเตอรีกอนนั้น
จะแสดงรายละเอียดเปนสีเทาจาง

เลือก [Register]
หมุนวงแหวน  <      > เพื่อเลือก [Refister] จาก
นั้นกดปุม <     >
หนาจอจะแสดงรายการใหเลือกยืนยัน

เลือก [OK]

กลองจะไมบันทึกขอมูลของแบตเตอรีขนาด  AA/LR6 ซึ่ งใชกับแบตเตอรีกริป
BG-E7  หรือเมื่อใช AC Adapter Kit ACK-E6
หากมีการบันทึกขอมูลของแบตเตอรีจนครบ 6 กอนแลว จะเลือก [Register] อีก
ไมได หากตองการลบขอมูลของแบตเตอรีเกาที่บันทึกไวกอนหนานี้ ดูหนา 233

หมุนวงแหวน  <      > เพื่อเลือก [OK] จากนั้น
กดปุม <     >
ขอมูลของแบตเตอรีกอนนั้นจะถูกบันทึกไว และ
กลองจะกลับมาแสดงประวัติการใชงานของ
แบตเตอรีกอนนั้น
ตัวอักษรจางๆ จะเปลี่ยนไปเปนสีขาว

กดปุม <          > เพื่อใหหนาจอแสดงขอมูล
ของ แบตเตอรีอีกครั้ง



ผูใชสามารถติดหมายเลขอนุกรมของแบตเตอรีที่บันทึกขอมูลไวกับกลองแลวกับกอน
แบตเตอรีไดดวยการใชแผนติด(สติกเกอร) เพื่อความสะดวกในการจดจำ

ติดสติ๊กเกอรแสดงหมายเลขอนุกรมของแบตเตอรี

ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้กับแบตเตอรีกอนอื่นๆ
จนครบ เพื่อใหมองเห็นเลขอนุกรมของแบตเตอรี
ไดงายขึ้น

รวจสอบขอมลูของแบตเตอรี

เขียนเลขอนุกรมลงบนแถบติด
เขียนหมายเลขอนุกรมของแบตเตอรีที่นำไป
บันทึกคาแลว โดยดูจากหนาจอแสดงประวัติ
การใชงาน ลงบนแผนสติ๊กเกอรเล็กๆ ขนาด 25
มม x 15 มม / 1.0 นิ้ว x 0.6 นิ้ว

นำแบตเตอรีออกจากกลอง แลวติด
สติ๊กเกอร

หามติดสติ๊กเกอรบนสวนอื่นๆ ของแบตเตอรีนอกจากที่แสดงเปนตัวอยางในภาพซึ่ง
แนะนำในขั้นตอนที่ 2 การติดสติ๊กเกอรผิดวิธีอาจจะทำใหสอดแบตเตอรีเขาไปในตัว
กลองทำไดยากขึ้น หรืออาจทำใหเปดการทำงานของกลองไมได

ปรับสวิตซเปดปดกลองไปที่ <OFF>
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี แลวถอดแบตเตอรี
ออกจากกลอง
ติดสติ๊กเกอรตามภาพตัวอยาง (ติดบนดานที่ไม
มีขั้วไฟฟา)

หมายเลขอนกุรม



รวจสอบขอมลูของแบตเตอรี

ตรวจสอบระดับพลังงานที่เหลืออยูของแบตเตอรีที่กลองบันทึกไวแลว
ผูใชสามารถตรวจสอบพลังงานที่เหลืออยูในแบตเตอรีแตละกอนที่ถูกบันทึกคาไว(แมขณะที่ไม
ไดใสแบตเตอรีในกลองก็ตาม) และตรวจสอบไดวาไดถูกนำมาใชครั้งลาสุดเมื่อใด

 อางอิงจากหมายเลขอนุกรมของแบตเตอรีที่ถูก
บันทึกไว แลวตรวจสอบจากประวัติการใชงาน
ที่ปรากฏบนจอภาพ
ผูใชสามารถตรวจสอบระดับพลังงานที่ เหลือ
อยูของแบตเตอรีกอนนั้น และวันที่นำมาใชครั้ง
ลาสุด

ตรวจดูหมายเลขอนุกรมของแบตเตอรีหมายเลขอนกุรม วนัทีใ่ชงานลาสดุ

ระดบัพลงังานคงเหลอื

การลบขอมูลของแบตเตอรีที่นำมาบันทึกหมายเลขไว

หมุนวงแหวน <    > เพื่อเลือก [OK] จากนั้นกดปุม <    >
ขอมูลของแบตเตอรีกอนนั้นจะถูกลบไป และหนาจอที่ปรากฏในขั้น
ตอนที่ 1 จะมาปรากฏอีกครั้ง

เลือก [Delete battery info.]
ตามขั้นตอนที่ 2 ในหนา 231 เพื่อเลือก  [Delete battery info]
จากนั้นกดปุม <    >

เลือกหมายเลขแบตเตอรีที่ตองการลบ
หมุนวงแหวน   <       >  เพื่อเลือกหมายเลขของแบตเตอรีที่ตองการลบ
จากนั้นกดปุม <    >
<    > จะปรากฏขึ้น
หากตองการลบขอมูลของแบตเตอรีกอนอื่น ใหทำตามวิธีที่แนะนำซ้ำอีกครั้ง

กดปุม <    >
หนาจอตัวเลือกยืนยันจะปรากฏขึ้น

เลือก [OK]



ารใชพลงังานจากปลัก๊ไฟ
เมื่อใชอุปกรณเสริมพิเศษ  AC Adapter Kit ACK-E6 (อุปกรณเสริมพิเศษ) ผูใชสามารถ
ใชพลังงานจากปลั๊กไฟเพื่อใหใชกลองไดยาวนาน โดยไมตองหวงกังวลเกี่ยวกับระดับ
พลังงานของแบตเตอรี

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรีและถอดฝาปดหัว
ของสายไฟกระแสตรงออก

หามตอหรือถอดสายไฟในขณะที่สวิตซของกลองเปดอยู <ON>

ตอเชื่อมขั้วไฟกระแสตรง
ตอเชื่อมขั้วไฟกระแสตรงเขากับเครื่องแปลงไฟ

ตอเชื่อมสายไฟ
ตอสายไฟฟา ดังภาพตัวอยาง

เมื่อเลิกใชกลองแลว ใหถอดสายไฟออกจาก
ปลั๊กไฟ

เสียบสายไฟไวในรอง
สอดสายไฟกระแสตรงเขาในรองดวยความ
ระมัดระวัง อยาใหเกิดชำรุด

เสียบไฟกระแสตรง

เสียบสายไฟกระแสตรงเขากับชองเสียบอยาง
ระมัดระวังจนกระทั่งล็อค และจัดสายไฟใหอยู
ภายในรอยบาก
ปดฝา

ชองเสยีบสายไฟกระแสตรง



ารเปลีย่นแบตเตอรขีองนาฬกิาบอกวนัทีแ่ละเวลา
กลองจะมีแบตเตอรีสำรองในตัวเพื่อใชกับระบบนาฬิกาและปฏิทินในตัวกลอง แบตเตอรี
สำรองนี้จะมีอายุการใชงานประมาณ 5 ป เมื่อเปดสวิตซกลองและพบวากลองแนะนำให
ตั้งวันที่และเวลาใหม หมายความวาแบตเตอรีสำรองหมดพลังงานแลว ใหนำแบตเตอรี
ลิเธียมไอออน CR1616 มาเปลี่ยนใหม ดังวิธีที่อธิบายดานลาง
วันที่และเวลาที่เคยตั้งไวจะถูกปรับตั้งใหม ดังนั้นตรวจสอบใหแนใจหลังจากเปลี่ยน
แบตเตอรีใหมแลววาวันที่และเวลาถูกตอง (น.42)

สำหรับแบตเตอรีสำรองสำหรับนาฬิกาและปฏิทิน  ตรวจสอบใหแนใจวา  เปนแบตเตอรี
CR1616 ชนิดลิเธียมไอออน

จากนั้นใสแบตเตอรีของกลอง และปดฝา

ปรับสวิตซของกลองไปที่ <OFF>

ถอดแบตเตอรีของกลองออก

ถอดชองใสแบตเตอรีสำรองออก

เปลี่ยนแบตเตอรี
ตรวจสอบใหมั่นใจวา ดานที่มีสัญลักษณ + -
อยูทางดานบน

สอดแบตเตอรีสำรองกลับที่เดิม



ารางแสดงฟงกชัน่ทีท่ำงานได
ปรบัตัง้โดยอตัโนมตัิ ปรบัตัง้โดยผใูช ปรบัตัง้ไมได

วงแหวนเลอืกระบบบนัทกึภาพ

คณุภาพ

ความไวแสง

Picture Style

สมดลุสขีาว

ระบบสี

ระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตัิ
ปรบัแกความสลวัทีข่อบภาพ

ลดสญัญาณรบกวนเมือ่เปดรบัแสงนาน
ลดสญัญาณรบกวนเมือ่ใชความไวแสงสงู
เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง



ารางแสดงฟงกชัน่ทีท่ำงานได

ปรบัตัง้โดยอตัโนมตัิ ปรบัตัง้โดยผใูช ปรบัตัง้ไมได
วงแหวนเลอืกระบบบนัทกึภาพ

ระบบ AF

ระบบวดัแสง

การเปดรบัแสง

ระบบขบัเคลือ่น

แฟลชในตวั

ถายภาพดวย Live View
ถายภาพยนตร
*1: อางอิงจาก “(2) ปรับใหฉากหลังชัดหรือเบลอ”  ในหนา  54
*2: อางอิงจาก  “(3) ปรับความเขมสวางของภาพ” ในหนา 54



ารปรับตั้งเมนู

คุณภาพ

Shooting 1 (สแีดง)

ลดตาแดง เปด/ปด
สัญญาณเสียงเตือน
ลั่นชัตเตอร
โดยไมมีการด
ระยะเวลาแสดงภาพ
ปรับแกความสลัว
ของขอบภาพ
การควบคุมแฟลช

Shooting 2 (สแีดง)
ชดเชยแสง
/ถายภาพครอม
ปรับความเขมสวาง
อัตโนมัติ
สมดุลสีขาว

ปรับตั้งสมดุลสีขาว
ปรับแกสมดุลสีขาว/
ถายภาพคอมสมดุลสีขาว

ระบบสี

Picture Style

ปด  / เปด
เปด  / ปด
ทำงาน / ไมทำงาน

ไมแสดง, 2 ว. , 4 ว. , 8 ว. , แสดงคางไว

ทำงาน / ไมทำงาน

การยิงแสงแฟลช / ปรับตั้งฟงกชั่นของแฟลชในตัว /
ปรับตั้งฟงกชั่นของแฟลชภายนอก / ปรับ C. Fn ของ
แฟลชภายนอก / ยกเลิก C.Fn ของแฟลชภายนอก

ขั้นละ 1/3 สตอป, +/- 5 สตอป

ไมทำงาน / Low / Standard / Strong

ปรับตั้งสมดุลสีขาวเอง
WB correctiom : ปรับแกสมดุลสีขาว
WB BKT : ถายภาพครอมสมดุลสีขาว
sRGB / Adobe RGB

เมนูที่จางลงไป จะไมแสดงใหเห็น เมื่อใชระบบันทึกภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ
(          )



ารปรบัตัง้เมนู

Shooting 3 (สแีดง)

Shooting 4 (สแีดง)

Playback 1 (สนี้ำเงนิ)

Playback 2 (สนี้ำเงนิ)

ขอมูลของเม็ดฝุน
ปุมถาย RAW+JPEG

ถายภาพดวย Live View
ระบบออโตโฟกัส
แสดงเสนกริด
จำลองคาแสง
ถายภาพเก็บเสียง
ระยะเวลาวัดแสง

ปองกันภาพถูกลบ
หมุนภาพ
ลบภาพ
คำสั่งการพิมพภาพ
สำรองขอมูลไปยัง
สื่อบันทึกภายนอก

เตือนพื้นที่สวนสวาง
แสดงจุดโฟกัส
Histogram
เลนภาพอัตโนมัติ

กระโดดขาม ดวย

แนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนเพื่อลบออกจากภาพ
ถายภาพแบบ RAW+JPEG ไดทันทีเมื่อจำเปน

ทำงาน / ไมทำงาน

ทำงาน / ไมทำงาน
Mode 1 / Mode 2 / ไมทำงาน
4 ว. , 16 ว. , 30 ว. , 1 นาที , 10 นาที , 30 นาที

ลบภาพที่ถูกปองกัน
หมุนภาพแนวตั้ง
ลบภาพ
ระบุและกำหนดคาของภาพที่ตองการพิมพ(DPOF)
แสดงเมื่อใชสื่อบันทึกขอมูลภายนอก โดยใช
WFT-E5A/B/C/D (อุปกรณเสริมพิเศษ)

ไมทำงาน / ทำงาน
ไมทำงาน / ทำงาน
Brightness / RGB
เลือกภาพและเวลาในการแสดงภาพ การเลนซ้ำ
และการเลนภาพอัตโนมัติ
1 ภาพ / 10 ภาพ / 100 ภาพ / วันที่ / โฟลเดอร /
ภาพยนตร / ภาพนิ่ง



ารปรบัตัง้เมนู

ตัดพลังงานอัตโนมัติ

หมุนภาพอัตโนมัติ
ฟอรแมท
เลขลำดับไฟล
เลือกโฟลเดอร
ปรับตั้ง WFT

ฟงกชั่นการบันทึก+
เลือกสื่อบันทึก

ความสวางของ
จอ LCD

วันที่ / เวลา

ภาษา
ระบบวิดีโอ

ทำความสะอาด
เซนเซอร

เสนระดับอีเลคทรอนิคส

Setup 1  (สเีหลอืง)
1 นาที, 2 นาที, 4 นาที, 8 นาที, 15 นาที, 30 นาที,
ปด

Setup 2  (สเีหลอืง)

จัดการเริ่มตนใชการด และลบขอมูลตางๆ ในการด
ตอเนื่อง / เริ่มนับใหมอัตโนมัติ / ปรับใหเริ่มนับใหมเอง
สรางและเลือกโฟลเดอร
แสดงเมื่อติดตั้ง WFT-E5A/B/C/D
(อุปกรณเสริมพิเศษ)
แสดงเมื่อนำสื่อภายนอกมาใชกับ WFT-E5A/B/C/D
(อุปกรณเสริมพิเศษ)

อัตโนมัติ : ปรับตั้งโดยเลือกความสวางจากหนึ่งใน
                  3 ระดับ
ปรับตั้งเอง : ปรับตั้งโดยเลือกความสวางจากหนึ่งใน
                  7 ระดับ
ปรับตั้งวันที่ (ป / เดือน / วัน) และ
เวลา (ชั่วโมง / นาที / วินาที)
เลือกภาษา
NTSC / PAL
ทำความสะอาดอัตโนมัติ : ทำงาน / ไมทำงาน
ทำความสะอาดทันที
ทำความสะอาดโดยผูใช
ไมทำงาน / ทำงาน



ารปรบัตัง้เมนู

ขอมูลของแบตเตอรี

ตัวเลือกในการแสดง
ผลของปุม INFO.
ปรับตั้ง
Camera User

ขอมูลลิขสิทธิ์

ยกเลิกการปรับตั้งทั้งหมด

Firmware Ver.

Setup 3  (สเีหลอืง)

Custom Functions  (สสีม)

My Menu  (สเีขยีว)

ชนิด, ความจุที่เหลืออยู, จำนวนภาพ, ประสิทธิภาพใน
การประจุไฟ, การบันทึกอนุกรมแบตเตอรี, ประวัติการ
ใชงานแบตเตอรี

ยกเลิกการปรับตั้งทั้งหมด

บันทึกคาของเมนูและ Custim Functions ที่มัก
จะใชบอยๆ

ปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ ของกลองตามที่พอใจ

แสดง Firmware ที่ใชอยูในปจจุบัน

ปรับใหฟงกชั่นตางๆ กลับสูคามาตรฐาน
(คาเริ่มตน)

แสดงขอมูลของลิขสิทธิ์ / ชื่อของผูถาย / รายละเอียด
ของลิขสิทธิ์ / ลบขอมูลลิขสิทธิ์

บันทึกการปรับตั้งตางๆ ในปจจุบันไวที่
ในวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ

แสดงการปรับตั้งควบคุม / เสนระดับอีเลคทรอนิคส /
ฟงกชั่นถายภาพ

การปรับตั้ง My Menu



ารปรบัตัง้เมนู

เมนูของระบบถายภาพยนตร

การบันทึกแบบเก็บเสียง

ระยะเวลาในการวัดแสง

ความละเอียดในการ
ถายภาพยนตร

การบันทึกเสียง

ระบบออโตโฟกัส
การแสดงเสนกริด

Movie  (สแีดง)

4 ว. , 16 ว. , 30 ว. , 1 นาที , 10 นาที , 30 นาที
Mode 1 / Mode 2 / ไมทำงาน



เมื่อประสบปญหาในการใชกลอง ใหคนหาขอมูลเพื่อแกไขปญหาจากเนื้อหา
ของสวนนี้กอน แตถาไมพบวิธีแกปญหา ใหติดตอผูขาย หรือศูนยบริการของ
แคนนอนที่อยูใกลที่สุด

มือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

ปญหาเกี่ยวกับพลังงาน

ถาระดับพลังงานในแบตเตอรีมีเหลืออยูตั้งแต 94% ขึ้นไป (น.230) จะไมสามารถ
ประจุไฟใหมได
หามนำแบตเตอรีอื่นๆ นอกจากรุน LP-E6 มาประจุไฟ

ไมสามารถประจุไฟแบตเตอรีได

ไฟสัญญาณของเครื่องประจุไฟกระพริบถี่มาก

หากอุณหภูมิภายในตัวของแบตเตอรีซี่งติดตั้งอยูกับเครื่องประจุไฟสูงจนถึงระดับ
หนึ่ง เครื่องประจุไฟจะไมประจุไฟแบตเตอรีดวยเหตุผลทางดนความปลอดภัย(ไฟ
สัญญาณจะดับไป) ในขณะกำลังประจุไฟ อุณหภูมิของแบตเตอรีจะสูงขึ้นเครื่อง
ประจุไฟจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ(มีสัญญาณไฟกระพริบ) และเมื่ออุณหภูมิลด
ลงแลว เครื่องประจุไฟจะเริ่มประจุไฟตอไปโดยอัตโนมัติ

ไฟสัญญาณของเครื่องประจุไฟไมกระพริบ

ใสแบตเตอรีไมถูกตอง (น.26)
แบตเตอรีหมด ประจุไฟแบตเตอรีใหม (น.24)
ตรวจสอบฝาปดชองใสแบตเตอรีวาปดแนนสนิทดีแลว (น.26)
ตรวจสอบฝาปดชองใสการดวาปดแนนสนิทดีแลว (น.29)

กลองไมทำงาน แมวาสวิตซจะถูกปรับไปที่ <ON>

หากเกิดปญหาขึ้นกับเครื่องประจุไฟ หรือจากแบตเตอรี หรือหากไมสามารถเชื่อม
โยงขอมูลจากแบตเตอรีได(ไมใชของ Canon) วงจรปองกันจะหยุดการประจุไฟ และ
มีไฟสีสมกระพริบถี่ๆ ในจังหวะสม่ำเสมอ  หากเกิดปญหาซึ่งเกิดจากเครื่องประจุ
ไฟหรือตัวแบตเตอรี ใหถอดสายไฟออกจากปลั๊กไฟ และถอดแบตเตอรีออกจากเครื่อง
ประจุไฟ รอประมาณ 2-3 นาที จากนั้นจึงเสียบสายไฟเขากับปลั๊ก หากยังมีปญหา
เกิดขึ้น ใหติดตอผูแทนจำหนาย หรือศูนยบริการที่ใกลที่สุด



มือ่ประสบปญหาในกาใชกลอง

ถาเปดสวิตซกลองในขณะที่ขอมูลภาพยังถายโอนลงในการดไมหมด ไฟบอกสถานะ
ของการดจะยังคงกระพริบตอไปหลังจากปดสวิตซกลองไปแลวสักระยะหนึ่ง จนเมื่อ
ขอมูลถูกถายโอนลงในการดหมดแลว ไฟนี้ก็จะดับ

ใชแบตเตอรีที่มีการประจุไฟเต็ม (น.24)
คุณภาพของแบตเตอรีอาจจะเสื่อมลง ดูเมนู  [    Battery info]  เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบตเตอรี (น.230) ถาคุณภาพของแบตเตอรีไมดีนัก ควรเปลี่ยนไปใช
แบตเตอรีกอนใหม

เมื่อชองเล็งภาพมืดสนิท

ใสการดไมถูกตอง (น.29)
ถาการดเต็ม ใหใสการดแผนใหม หรือลบภาพที่ไมจำเปนออกจากการดเดิมเพื่อให
มีที่วาง (น.29, 179)

ไฟแสดงสถานะของการดยงัคงกระพรบิแมจะปดสวติซ <OFF> ไปแลว

แบตเตอรีหมดพลังงานอยางรวดเร็ว

ถาผูใชสั่งใหแสดงผลของวงแหวนควบคุมแบบเร็วตลอดเวลา (น.38) หรือใชระบบ
Live View หรือถายภาพยนตร โดยใชงานกันเปนเวลานาน  (น.131, 149) ภาพที่
ถายไดจากแบตเตอรีกอนนั้นอาจจะมีจำนวนลดลง

เกิดจากการทำงานของระบบตัดพลังงานอัตโนมัติ หากไมตองการใหระบบนี้ทำงาน
ใหตั้ง [     Auto power off] เปน [Off]

กลองดับเอง (ปดการทำงานไปเอง)

ปญหาเกี่ยวกับการถายภาพ

ไมสามารถถายภาพ และบันทึกภาพได

เมื่อพยายามโฟกัสดวยระบบ One-Shot AF และสัญญาณยืนยันความชัด  <     >
กระพริบ จะไมสามารถถายภาพได ใหยกนิ้วออกจากปุมและแตะชัตเตอรอีกครั้ง หรือ
โฟกัสโดยปรับภาพเอง (น.35, 92)

นำแบตเตอรีที่เพิ่งประจุไฟใหมใสเขาในกลอง (น.26)
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ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <AF> (น.31)
เพื่อปองกันกลองสั่น ใหถือกลองใหนิ่ง และกดชัตเตอรอยางนุมนวล (น.34, 35)

ถาเลนสมีระบบปองกันภาพสั่น (Image Stabilizer) ปรบัสวติซของระบบไปที ่<ON>

ใน [     C.Fn II -2: High ISO speed noise reduction] ปรับตั้งตัวเลือกตัวใดตัว
หนึ่งดังนี้ :  [Standard/Low/Disable] ถาตั้งเปน [Strong] จำนวนภาพที่ถายตอเนื่อง
สูงสุดจะลดลง  (น.208)

ตั้ง ISO 100 ไมได

เมื่อถายภาพตอนกลางคืน เมื่อฉากหลังมืดเขม ความไวชัตเตอรจะลดต่ำลงโดย
อัตโนมัติ(ถายภาพดวยระบบแฟลชสัมพันธความไวชัตเตอรต่ำ) เพื่อใหจุดเดนและ
ฉากหลังไดรับแสงอยางพอเหมาะ หากไมตองการใชแฟลชสัมพันธความไวชัตเตอร
ต่ำ ใหปรับตั้ง  [    C.Fn I -7: Flash sync. speed in Av mode] เปน 1 หรือ 2
(น.207)

ภาพไมชัด

ใชการดไมได

จำนวนภาพถายตอเนื่องสูงสุดในการถายภาพตอเนื่องลดลง

เมื่อถายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดสูงมาก (เชน ทุงหญา ฯลฯ) ขนาดของไฟลจะใหญ
ขึ้น และจำนวนภาพถายตอเนื่องจะนอยกวาปริมาณที่แสดงไวในหนา 59

ถา [    C.Fn II -3: Highlight tone priority] ไดตั้งเปน [Enable] จะตั้ง ISO 100
ไมได และถาตั้งเปน [Disable] จะสามารถตั้ง ISO 100 ได (น.209)

เมื่อใชแฟลชในระบบ <Av> ความไวชัตเตอรลดต่ำลงมาก

ถามีขอความเตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดของการด ดูหนา 30 และ 249



ฟงกชั่นของปุมและวงแหวนแปลี่ยนแปลงไป

มือ่ประสบปญหาในกาใชกลอง

แฟลชในตัวไมทำงาน
ถาใชแฟลชในตัวถายภาพตอเนื่องอยางรวดเร็วเกินไปและไมพัก แฟลชจะหยุด
ทำงาน เพื่อปองกันความเสียหายของตัวเอง

แฟลชภายนอกไมทำงาน
ตรวจสอบเสียกอนวาแฟลชภายนอก(หรือแฟลชที่ตอเชื่อมดวยสายซิงค) ไดติดตั้ง
อยางดีแลว
ถาใชแฟลชยี่หออื่นและถายภาพดวยระบบ Live View ซึ่งปรับเมนู  [    Silent
shoot]   เปน  [Disable]   (น.137)

มีเสียงเกิดขึ้นภายในตัวกลองเมื่อกลองถูกเขยา
ชิ้นสวนทางดานกลไกของแฟลชในตัวมีการขยับเล็กนอย เปนเรื่องปกติ

ไดยินเสียงชัตเตอรดังสองครั้งเมื่อใชระบบ Live View
ถาใชแฟลช กลองจะมีเสียงชัตเตอรดังสองครั้งเมื่อถายภาพดวย Live View (น.133)

ไมสามารถถายภาพดวยระบบ Live View ได
เมื่อใชระบบ Live View ถายภาพ ควรใชการดแบบธรรมดาที่ไมใชแบบฮารดดิสค
เพราะการดแบบฮารดดิสคตองการอุณหภูมิในการทำงานที่ต่ำกวาการดแบบปกติ
ถาอุณหภูมิสูงเกินไป ระบบ Live View จะหยุดการทำงานเพื่อปองกันไมใหเกิดความ
เสียหายตอการดชนิดฮารดดิสค แตถาใชการดแบบฮารดดิสคและระบบ Live View
หยุดการทำงาน ใหรอจนกระทั่งอุณหภูมิในตัวกลองลดต่ำลง แลวจึงถายภาพตอไป
(น.146)

ตรวจสอบการปรับตั้งใน [     C.Fn IV -1: Custom Controls] (น.215).
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ระบบถายภาพยนตรหยุดทำงานเอง
ถาความเร็วในการบันทึกขอมูลลงในการดต่ำเกินไป ระบบถายภาพยนตรจะหยุด
ทำงานโดยอัตโนมัติ ควรนำการดแผนใหมที่มีความเร็วในการบันทึกและอาน
ขอมูลที่ อยางนอย 8MB ตอวินาที หากตองการตรวจสอบขอมูลเรื่องความเร็วของ
การด ใหตรวจสอบจากเวบไซตของผูผลิตการด
หากไฟลภาพยนตรที่ถายมีขนาดถึง 4GB หรือครบ 29 นาที 59 วินาที ตอเนื่องกัน
ระบบถายภาพยนตรจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อผูใชหมุนวงแหวนหรือปรับควบคุมเลนสในขณะถายภาพยนตร เสียงที่เกิดขึ้น
จากการปรับควบคุมจะถูกบันทึกลงไปในภาพยนตรดวย หากไมตองการเสียงนี้ ให
ใชไมโครโฟนภายนอก (มีจำหนายทั่วไป) (น.158)

เมื่อเลนดูภาพยนตร แลวไดยินเสียงการทำงานของกลอง

เมื่ออุณหภูมิต่ำ ความเร็วในการแสดงจุดโฟกัสอาจจะลดลง  อันเปนผลจาก
อุปกรณแสดงผลซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของคริสตัลเหลว  ซึ่งความเร็วในการแสดง
ผลจะกลับเปนปกติในอุณหภูมิหอง

ปญหาในการแสดงผลและการปรับควบคุม

ในชองเล็งภาพ ความเร็วในการแสดงจุดโฟกัสดูชาลง

เมื่อใชระบบบันทึกภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ (           ) บางแถบรายการและตัว
เลือกจะถูกตัดไป ใหเปลี่ยนระบบบันทึกภาพเปน  < P/Tv/Av/M/B >  (น.40)

ภาพบนจอ LCD ดูไมสดใสเทาที่ควร
อาจมีฝุนติดที่จอ LCD ใหเช็ดออกดวยผาเช็ดเลนสหรือผานุม
ที่อุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก การแสดงผลของจอ LCD จะชาลงหรืออาจจะดูมืด
คล้ำ การแสดงผลจะกลับเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง

หนาจอของเมนูแสดงแถบและตัวเลือกนอยลง
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มีตัวเลือกผลพิเศษสำหรับการพิมพนอยกวาที่ระบุไวในคูมือ
การแสดงตัวเลือกในการพิมพที่จอของกลองอาจจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับรุนของ
เครื่องพิมพ โดยจัดแสดงไวในรายการผลพิเศษในการพิมพ (น.194)

ปญหาเกี่ยวกับการพิมพภาพ

ในเมนู  [     Highlight alert] ไดปรับเปน  [Enable] (น.163)
บางสวนของภาพเปนสีดำ และกระพริบ

มีรูปสี่เหลี่ยมสีแดงแสดงอยูบนภาพ
ในเมนู  [     AF point disp.] ไดปรับเปน  [Enable] (น.163).

ชื่อของไฟลมีตัวอักษรตัวแรกสุด เปน (“_MG_”)
ถาปรับระบบสีเปน Adobe RGB ตัวอักษรตัวแรกของชื่อไฟลจะนำหนาดวย “_” ถา
ไมตองการ ใหปรับระบบสีเปน sRGB (น.82)

เลขลำดับไฟลไมไดเริ่มจาก 0001
เมื่อนำเอาการดที่มีภาพอยูแลวมาใสเขาในตัวกลอง การลำดับไฟลจะเริ่มจาก
หมายเลขภาพหลังสุดที่อยูในการดแผนนั้น (น.80)

กลองแสดงวันที่และเวลาที่บันทึกภาพไมถูกตอง
เกิดจากการไมไดตั้งวันที่และเวลาใหถูกตอง (น.42)

ตรวจสอบการเชื่อมตอสาย AV หรือ HDMI วาไดใสอยางดีแลวหรือไม (น.176,177)
ไมมีภาพปรากฏบนจอโทรทัศน

ปรับตั้งรูปแบบของวิดีโอใหถูกตอง (NTSC/PAL)  ใหตรงกับรูปแบบของโทรทัศน
(น.240)
ใชสาย AV ที่ไดมาพรอมกับตัวกลอง (น.176)



หัสความผิดพลาด
เมื่อเกิดปญหากับการทำงานของกลอง จะมีขอความ
แสดงความผิดพลาดเตือนที่ หน าจอ  ใหทำตาม
คำแนะนำที่หนาจอ

รายละเอยีด

ตวัเลขแสดงรหสัความผดิพลาด

รายละเอยีดรหสั

การเชื่อมตอสัญญาณระหวางกันของกลองกับเลนสเกิดความผิดพลาด
ใหทำความสะอาดจุดสัมผัสของเลนส

กลองไมสามารถตรวจพบการด หรือขอมูลในการด ใหสอดการดอีกครั้ง
เปลี่ยน หรือฟอรแมทการดนั้นดวยกลอง

ไมสามารถบันทึกภาพไดเพราะการดเต็ม เปลี่ยนการดแผนใหม

แฟลชในตัวกลองไมยกตัวขึ้นทำงาน ใหปดสวิตซของกลองแลวเปดใหม

   ปรับสวิตซปดและเปดกลอง  (น.27)
ไมสามารถสั่งทำความสะอาดเซนเซอรได ปดสวิตซกลองและเปดใหม
ปรับสวิตซปดและเปดกลอง  (น.27)

ไมสามารถถายภาพไดเพราะเกิดความผิดพลาด ใหปดสวิตซกลองและเปดใหม

* หากกลองยังแสดงรหัสบอกความผิดพลาดอยู ใหจดหมายเลขบอกความผิดพลาดที่
กลองแสดง และติดตอสอบถามที่ศูนยบริการของ Canon ที่ใกลที่สุด

ปรับสวิตซปดและเปดกลอง หรือลองถอดแบตเตอรีออกจากกลองแลวใสเขาใหม
หรือนำเลนสของ Canon มาใช (กรณีที่ไมไดใชเลนส Canon) (น.26, 27)

ทำความสะอาดจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคสที่กลองและเลนส และควรใชเลนส
ของ Canon เทานั้น (น.13, 16)

 เปลี่ยนการดใหม ลบภาพที่ไมจำเปน หรือฟอรแมทการด (น.29, 179, 43)

 ถอดการดออกแลวใสใหม หรือนำการดแผนอื่นมาใช หรือฟอรแมทการด
(น.29, 43)



ะบบอุปกรณ



ะบบอปุกรณ



ณสมบัติของกลอง
• ชนิด
ชนิดของกลอง: Digital, single-lens reflex, มีระบบวัดแสงและโฟกัสอัตโนมัติ

และมีแฟลชในตัว
สื่อบันทึกภาพ: CompactFlash Card Type I หรือ II, สนับสนุน UDMA
ขนาดเซนเซอร: 22.3 มม. x 14.9 มม.
เลนสที่ใชได: Canon EF และ EF-S lenses (ความยาวโฟกัสเทียบเทากับ

ระบบ 35mm โดยประมาณ คูณดวย 1.6 เทา ของความยาว
โฟกัสที่ระบุ)

เมาท: Canon EF
• เซนเซอรรับแสง
ชนิด: CMOS sensor
พิกเซลที่ใชงานจริง: ประมาณ 18.00 ลานพิกเซล
อัตราสวนของดาน: 3:2
ระบบกำจัดฝุน: กำจัดฝุนอัตโนมัติ, สั่งทำความสะอาดเอง,

แนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนไปกับภาพที่ถาย
• ระบบบันทึกขอมูลภาพ
รูปแบบของการบันทึก: Design rule for Camera File System 2.0
ชนิดของไฟลภาพ: JPEG, RAW (14-bit Canon original),

RAW+JPEG  บันทึกไฟลทั้งสองชนิดพรอมกัน
ความละเอียดในการบันทึก: Large : ประมาณ 17.90 ลานพิกเซล (5184 x 3456)

Medium : ประมาณ 8.00 ลานพกิเซล (3456 x 2304)
Small : ประมาณ 4.50 ลานพิกเซล (2592 x 1728)
RAW : ประมาณ 17.90 ลานพกิเซล (5184 x 3456)
M-RAW : ประมาณ 10.10 ลานพิกเซล (3888 x 2592)

‘ S-RAW : ประมาณ 4.50 ลานพิกเซล (2592 x 1728)
สรางและเลือกโฟลเดอร: ทำได
• ระบบประมวลผลภาพ
Picture Style: Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome,

User Def. 1 - 3
สมดุลสีขาว(WB): Auto, Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light,

White fluorescent light, Flash), Custom, ปรับตั้งอุณหภูมิสีได
(2500-10000K), ปรับแกสมดุลสีขาว, มีระบบถายภาพครอมสมดุล
สีขาว
* สามารถถายโอนขอมูลของอุณหภูมิสีไปพรอมกับไฟลโดย
อัตโนมัติ

การลดสัญญาณรบกวน(noise): เมื่อถายภาพดวยการ เปดรับแสงนานมาก และเมื่อใช
ความไวแสงสูง

Auto Lighting Optimizer: มีระบบ Auto Lighting Optimizer
Highlight tone priority: มีระบบนี้
ปรับแกความสลัวของขอบภาพ: มีระบบนี้
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• ชองเล็งภาพ
ชนิด: Eye-level pentamirror
การครอบคลุม: 100% จากพื้นที่ของภาพจริง ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน
อัตราขยาย: ประมาณ 1.0x (1 m   เมื่อใชเลนส 50mm โฟกัสที่ระยะอนันต)
ระยะมอง: ประมาณ 22 มม. (จากจุดศูนยกลางของเลนสตาของชองเล็งภาพ)
ปรับแกสายตาในตัว: -3.0 - +1.0 m   (dpt)
โฟกัสสกรีน: ติดตั้งตายตัว
ชวยจัดองคประกอบภาพ: แสดงเสนตาราง และเสนระดับอีเลคทรอนิคส
กระจกสะทอนภาพ: แบบ Quick-return
ตรวจสอบความชัดลึก: มีปุมตรวจสอบความชัดลึก

• ออโตโฟกัส
ชนิด: TTL secondary image-registration, phase detection
จุดโฟกัส: 19 จุด  (ใชเซนเซอรแบบกากบาททั้งหมด)
ชวงการวัดแสง: EV -0.5  - 18 (ที่ 23 ํC / 73 ํ F, ISO 100)
ระบบโฟกัส: One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, แมนนวลโฟกัส (MF)
การเลือกจุดโฟกัส: เลือกทำงานแบบ Single point AF, Spot AF, ขยายจุดโฟกัส,

เลือกการทำงานเปนโซน และใหกลองเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ
จากจุดโฟกัส 19 จุด

ไฟชวยหาโฟกัสอัตโนมัติ: แฟลชในตัวจะยิงแสงกระพริบแบบตอเนื่อง
ปรับออโตโฟกัสละเอียด: ทำไดโดยใช  AF Microadjustment

• ควบคุมการเปดรับแสง
ระบบวัดแสง: TTL วัดแสงผานเลนสที่เปดชองรับแสงกวางสุด

แบงพื้นที่ในภาพเปน 63-สวน
• ระบบวัดแสงเฉลี่ยหลายสวน (เชื่อมโยงกับจุดโฟกัสที่จับภาพได)
• ระบบวัดแสงเฉพาะสวน (พื้นที่ประมาณ  9.4% ที่กึ่ งกลางชองเล็งภาพ )
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด (พื้นที่ประมาณ 2.3% ที่กึ่งกลางชองเล็งภาพ)
• ระบบวัดแสงเฉลี่ยเนนกลางภาพ

ชวงการวัดแสง: EV 1- 20(ที่ 23 ํ C เมื่อใชเลนส EF50mmF/1.4 USM ที่ ISO 100)
ระบบบันทึกภาพ: Program AE (Full Auto, Creative Auto, Program), shutter-priority

AE, aperture-priority AE, manual exposure, bulb exposure
ISO speed: Auto, Creative Auto: ปรับความไวแสงใหอัตโนมัติในชวง ISO 100 - 3200
(แนะนำใหใชระบบ P, Tv, Av, M, B: ISO 100 - 6400 (ปรับเพิ่มลดขั้นละ 1/3-stop),
exposure index)     Auto, หรือใชระบบขยายความไวแสงเปน  ISO 12800
ชดเชยแสง: แบบปรับตั้งเอง และถายภาพครอม
ระดับการชดเชยแสง: +/- 5 stops ปรับไดขั้นละ1/3- หรือ 1/2-stop (AEB +/- 3 stops)
ล็อคคาแสงอัตโนมัติ: ใชระบบ One-shot AF และหาโฟกัสไดแลว รวมกับระบบวัดแสง

เฉลี่ยหลายสวน
ล็อคคาแสงแบบแมนนวล: เมื่อกดปุม AE Lock

-1

-1
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• ชัตเตอร
ชนิด: ชัตเตอรที่ระนาบโฟกัส ควบคุมดวยอีเลคทรอนิคส
ความไวชัตเตอร: 1/8000 วินาที ถึง 1/60 วินาที (ในระบบ Full Auto),

ความไวชัตเตอรสัมพันธแฟลช 1/250 วินาที
1/8000 วินาที ถึง 30 วินาที, และชัตเตอร bulb
(ความไวชัตเตอรที่ปรับไดทั้งหมด)
(ความไวชัตเตอรที่ปรับได จะขึ้นอยูกับระบบบันทึกภาพที่ใช)

• แฟลช
แฟลชในตัว: ซอนตัว และยกตัวขึ้นทำงานเอง
Guide No.: 12/39 (ISO 100, หนวยเมตรและฟุต)
การครอบคลุมของแฟลช: มุมรับภาพของเลนสความยาวโฟกัส 15mm
ระยะเวลาประจุไฟ: ประมาณ 3 วินาที
ฟงกชั่น master unit  : (ของระบบแฟลชไรสาย) ทำได
แฟลชภายนอก: EX-series Speedlite (ปรับฟงกชั่นไดที่ตัวกลอง)
ระบบวัดแสงแฟลช: E-TTL II autoflash
ชดเชยแสงแฟลช : +/-3 stops ปรับไดขั้นละ 1/3- หรือ1/2-stop
ล็อคคาแสงแฟลช: ทำได
ชองเสียบสายพวงแฟลช: มี
• ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน: แบบครั้งละภาพ แบบตอเนื่องความเร็วสูง และตอเนื่องความเร็วต่ำ ,

หนวงเวลาถายภาพ 10 วินาทีและ 2 วินาที
ถายภาพตอเนื่องควบคุมดวยรีโมท : ความเร็วสูงสุด 8 เฟรมตอวินาที
ความเร็วในการถายภาพสูงสุด: JPEG Large/Fine: ประมาณ 94 (126) shots

RAW: ประมาณ 15 (15) shots
RAW+JPEG Large/Fine: ประมาณ 6 (6) shots
* ไดจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Canon
(ที่ ISO 100 ใช PictureStyle แบบ Standard)
ใชการดขนาด 4GB ชนิด Ultra DMA (UDMA)
ทดสอบตามมาตรฐานของ Canon

• ระบบ Live View
ระบบโฟกัส: Live mode, Face detection Live mode

วิเคราะหดวยการจับความเปรียบตาง(Contrast detection)
Quick mode (วิเคราะหดวย Phase-difference detection)
แมนนวลโฟกัส (ขยายภาพในขนาด 5x/10x ได)

ระบบวัดแสง: วัดแสงเฉลี่ย ดวยเซนเซอรรับแสง
ชวงการวัดแสง: EV 1 - 20 (ที่ 23 ํC / 73 ํF เลนส EF50mm f/1.4 USM ที่ ISO 100)
ระบบบันทึกภาพแบบเก็บเสียง: ทำได (Mode 1 และ 2)
การแสดงเสนตาราง: แสดงไดสองแบบ
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• การถายภาพยนตร
ระบบบีบอัดภาพยนตร: MPEG-4 AVC Variable (average) bit rate
รูปแบบการบันทึกเสียง: Linear PCM
ชนิดของไฟล: MOV
ขนาดการบันทึกและอัตราเร็ว: 1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p

1280x720 (HD) : 60p/50p
640x480 (SD) : 60p/50p
* 30p: 29.97 fps, 25p: 25.0 fps, 24p: 23.976 fps, 60p:
59.94 fps, 50p: 50.0 fps

ขนาดไฟล: 1920x1080 (30p/25p/24p): ขนาดประมาณ 330 MB/min.
1280x720 (60p/50p) : ขนาดประมาณ 330 MB/min.
640x480 (60p/50p) : ขนาดประมาณ 165 MB/min.

การโฟกัสภาพ: รูปแบบเดียวกับการโฟกัสดวยระบบ Live View
ระบบวัดแสง: วัดแสงดวยระบบเฉลี่ยหลายสวนและเฉลี่ยเนนกลาง

ภาพ ดวยเซนเซอรรับแสง
* กลองจะปรับตั้งเอง โดยพิจารณาจากระบบ
ออโตโฟกัสที่ เลือกใช

ชวงการวัดแสง: EV 0 - 20 (ที่ 23 ํ C / 73`ํF ) เมื่อใชเลนส EF50mm f/1.4
USM ที่ ISO 100)

การควบคุมการเปดรับแสง: Program AE(ชดเชยแสงได) สำหรับถายภาพยนตร
หรือเปดรับแสงเอง(แมนนวล)

ความไวแสง: ปรับตั้งอัตโนมัติในชวง ISO 100 - 6400,
ขยายไดถึง 12800
เมื่อถายดวยระบบแมนนวล  ปรับตั้งอัตโนมัติในชวง
ISO 100 - 6400

การบันทึกเสียง: มีไมโครโฟนแบบโมโน ติดตั้งในตัวกลอง
มีชองเสียบตอพวงกับลำโพงภายนอกแบบสเตอริโอ

การแสดงเสนตาราง: แสดงไดสองแบบ
• จอ LCD
ชนิด: TFT color liquid-crystal monitor
ขนาดและความละเอียด: 3 นิ้ว ความละเอียดประมาณ 920,000 จุด(VGA)
ครอบคลุม: พื้นที่ 100% ของภาพ
การปรับความสวาง: อัตโนมัติและปรับเอง
การแสดงระดับแบบอีเลคทรอนิคส: มี
ภาษาที่เลือกได: 25 ภาษา
• เลนดูภาพ
รูปแบบการแสดงภาพ: ภาพเดี่ยว, ภาพเดี่ยวพรอมขอมูลการถายภาพ (ภาพ-

คุณภาพในการบันทึก,
ขอมูลการถายภาพ, histogram), ภาพดัชนี 4 หรือ 9
ภาพ, หมุนภาพได

ซูมขยายดูภาพในตัวกลอง: ประมาณ 1.5x-10x
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การคนหาภาพ: เลื่อนดูภาพตามลำดับครั้งละภาพ
เลื่อนดูภาพแบบขามครั้งละ 10 หรือ 100 ภาพ
เลื่อนดูภาพตามลำดับวันที่, ตามลำดับโฟลเดอร,
ลำดับภาพยนตร, ภาพนิ่ง

เตือนพื้นที่สวนสวาง: พื้นที่สวนสวางในภาพจะกระพริบ
การเลน Slide Show: เลนแสดงภาพทุกๆ ภาพ, เฉพาะโฟลเดอร, เฉพาะวัน,

เฉพาะภาพยนตร, เฉพาะภาพนิ่ง
การเลนดูภาพยนตร: เลนดูไดที่จอ LCD ของกลอง หรือตอพวงไปเลนดูภาย

นอกดวยสาย AV หรือผานจุดตอพวง HDMI
และมีลำโพงในตัว

• Direct Printing สั่งพิมพภาพโดยตรงจากตัวกลอง
เครื่องพิมพที่สนับสนุน: เครื่องพิมพที่มีระบบ PictBridge
ภาพที่พิมพได: ไฟลภาพแบบJPEG และ RAW
ระบบสั่งงานพิมพ: สนับสนุนระบบพิมพแบบ DPOF 1.1
• ปรับกลองใหทำงานตามผูใช
Custom Functions: 27 แบบ
การปรับตั้งโดยผูใช: ปรับตั้งโดยหมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ

ไปที่ C1, C2, และ C3
การปรับตั้ง My Menu: มี
ขอมูลลิขสิทธิ์: บันทึกขอมูลลิขสิทธิ์ของภาพได
• การตอเชื่อม
ชองตอพวง AV out แบบดิจิตอล: Analog video (สนับสนุน NTSC/PAL) /

stereo audio output
ชองตอพวง USB: สำหรับตอเชื่อมกับคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
ชองตอพวงแบบ HDMI: ชนิด C (ปรับความละเอียดอัตโนมัติ)
ชองเสียบสำหรับไมโครโฟนภายนอก: แจคสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
ชองเสียบสายลั่นชัตเตอร: ใชสายลั่นชัตเตอรรุน N3
สายลั่นชัตเตอรแบบไรสาย: ใชไดกับรีโมทรุน  RC-1/RC-5
ถายโอนขอมูลภาพแบบไรสาย: ใชอุปกรณเสริมพิเศษ Wireless File Transmitter

WFT-E5A/B/C/D
• แหลงพลังงาน
แบตเตอรี: Battery Pack LP-E6 (1 กอน)

* สามารถใชไฟฟากระแสสลับได เมื่อใชอุปกรณ
เสริมพิเศษ AC Adapter Kit ACK-E6
* เมื่อใช Battery Grip BG-E7 สามารถใชแบตเตอรี
ขนาด AA/LR6 ได

การแสดงขอมูล: พลังงานที่เหลือ, จำนวนภาพที่ถายตอไปได
และการประจุไฟ

อายุการใชงานแบตเตอรี: เมื่อมองภาพผานชองเล็งภาพ:
(ทดสอบตามมาตรฐาน CIPA) ถายไดจำนวน 800 ภาพ ที่ 23 ํC/73 ํF และ 750 ภาพ ที่ 0 ํC/32 ํF

เมื่อเล็งภาพดวยระบบ Live View :
ถายไดจำนวน 220 ภาพ ที่ 23 ํC/73 ํFและ 210 ภาพ ที่ 0 ํC/32 ํF
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เวลาในการถายภาพยนตรสูงสุด: ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ที่ 23 ํC/73 ํF
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ที่ 0 ํC/32 ํF
เมื่อใช Battery Pack LP-E6 ที่ประจุไฟเต็ม

• ขนาดและน้ำหนัก
ขนาด (กวางXสูงXหนา): 148.2 x 110.7 x 73.5 มม. / 5.8 x 4.4 x 2.9 นิ้ว
น้ำหนัก: ประมาณ 820 กรัม / 28.9 ออนซ (เฉพาะตัวกลอง)

• สภาพแวดลอมในการทำงาน
ชวงอุณหภูมิในการทำงาน: 0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF
ความชื้นในการทำงาน: 85% หรือต่ำกวา

• แบตเตอรี LP-E6
ชนิด: ลิเธี่ยมไอออน ประจุไฟใหมได
แรงดันไฟฟา: 7.2 V DC
ความจุกระแสไฟ: 1800 mAh
ขนาด (กวาง x สูง x หนา): 38.4 x 21 x 56.8 มม. / 1.5 x 0.8 x 2.2 นิ้ว
น้ำหนัก: ประมาณ 80 กรัม / 2.8 oz.

• เครื่องชารจแบตเตอรี LC-E6
แบตเตอรีที่ใชได: Battery Pack LP-E6
ระยะเวลาประจุไฟ: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
กระแสไฟเขา: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.4 V DC/1.2A
ชวงอุณหภูมิในการทำงาน: 5 ํC - 40 ํC / 41 ํF - 104 ํ F
ความชื้นในการทำงาน: 85% หรือต่ำกวา
กระแสไฟออก: 8.4 V DC/1.2A
ชวงอุณหภูมิในการทำงาน: 0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํ F
ความชื้นในการทำงาน: 85% หรือต่ำกวา
ขนาด (กวาง x สูง x หนา): 69 x 33 x 93 มม. / 2.7 x 1.3 x 3.7 นิ้ว
น้ำหนัก: ประมาณ 130 กรัม / 4.6 oz.

• เครื่องชารจแบตเตอรี LC-E6E
แบตเตอรีที่ใชได: Battery Pack LP-E6
ความยาวของสายไฟ: ประมาณ 1 เมตร/ 3.3 ฟุต
ระยะเวลาประจุไฟ: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
กระแสไฟเขา: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.4 V DC/1.2A
ชวงอุณหภูมิในการทำงาน: 5 ํC - 40 ํC / 41 ํF - 104 ํ F
ความชื้นในการทำงาน: 85% หรือต่ำกวา
ขนาด (กวาง x สูง x หนา): 69 x 33 x 93 มม. / 2.7 x 1.3 x 3.7 นิ้ว
น้ำหนัก: ประมาณ 125 กรัม / 4.4 oz.

(ไมรวมสายไฟชนิดกระแสสลับ)



ณสมบตัขิองกลอง

• EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
องศาการรับภาพ: ตามแนวทแยง: 84  ํ 30 ’ - 18  ํ 25 ’

ตามแนวนอน: 74  ํ 10 ’ - 15  ํ 25 ’
ตามแนวตั้ง: 53  ํ 30 ’ - 10  ํ 25 ’

โครงสรางของเลนส: 17 ชิ้น 12 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกัสใกลสุด: 0.35 เมตร / 1.15 ฟุต (จากเซนเซอรถึงวัตถุ)
อัตราขยายสูงสุด: 0.21x (ที่ 85 mm)
พื้นที่ครอบคลุม: 255 x 395 - 72 x 108 มม. / 10.0 x 15.6 - 2.8 x 4.3 นิ้ว

(ที่0.35เมตร / 1.15 ฟุต)
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 72 mm
ฝาปดเลนส: E-72U
เสนผา ศก. และความยาว: 81.6 x 87.5 มม / 3.2 x 3.4 นิ้ว
น้ำหนัก: โดยประมาณ 575 กรัม / 20.3 oz.
ฮูด: EW-78E (แยกจำหนาย)
กลองบรรจุ: LP1116 (แยกจำหนาย)

• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS
องศาการรับภาพ: ตามแนวทแยง: 74  ํ 20 ’ - 11  ํ 30 ’

 ตามแนวนอน: 64  ํ 30 ’ - 9  ํ 30 ’
ตามแนวตั้ง: 45  ํ 30 ’ - 6  ํ 20 ’

โครงสรางของเลนส: 16 ชิ้น 12 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกัสใกลสุด: 0.45 เมตร / 1.48 ฟุต (จากเซนเซอรถึงวัตถุ ที่ 135มม.)

*ระยะโฟกัสใกลสุดขึ้นอยูกับชวงความยาวโฟกัสที่ใช.
อัตราขยายสูงสุด: 0.21x (ที่ 135 mm)
พื้นที่ครอบคลุม: 327 x 503 มม. / 12.9 x 19.8 นิ้ว (ที่ 0.49 ม. / 1.61 ฟุต)

75  x 112 มม. / 3.0x4.4 นิ้ว (ที่ 0.45 ม. / 1.48 ฟุต)
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 67 mm
ฝาปดเลนส: E-67U
เสนผา ศก. และความยาว: 75.4 x 101 มม. / 3.0 x 4.0 นิ้ว
น้ำหนัก: โดยประมาณ 455 กรัม / 16 oz.
ฮูด: EW-73B (แยกจำหนาย)
กลองบรรจุ: LP1116 (แยกจำหนาย)



ณสมบตัขิองกลอง

• EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
องศาการรับภาพ: ตามแนวทแยง:: 75  ํ - 18  ํ

ตามแนวนอน: 65  ํ - 15  ํ
ตามแนวตั้ง: 46  ํ - 10  ํ

โครงสรางของเลนส: 16 ชิ้น 12 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกัสใกลสุด: 0.50 เมตร / 1.64 ฟุต (จากเซนเซอรถึงวัตถุ)
อัตราขยายสูงสุด: 0.19x (ที่ 135 mm)
พื้นที่ครอบคลุม: 551 x 355 - 188 x 125 มม. / 21.7 x 14.0 - 7.4 x 4.9 นิ้ว

ที่ระยะโฟกัส 0.50 เมตร / 1.64 ฟุต
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 72 mm
ฝาปดเลนส: E-72U
เสนผา ศก. และความยาว: 78.4 x 96.8 มม / 3.1 x 3.8 นิ้ว
น้ำหนัก: โดยประมาณ 500 กรัม / 17.6 oz.
ฮูด: EW-78B II (แยกจำหนาย)
กลองบรรจุ: LP1116 (แยกจำหนาย)

คุณสมบัติที่แสดงไวในรายการขางตน ไดมาจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Canon
คุณสมบัติและการตกแตงภายนอกของกลองอาจเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
เมื่อใชเลนสยี่หออื่น และเกิดปญหากับการทำงานของกลอง ใหสอบถามที่ผูผลิตเลนสนั้นๆ

เครื่องหมายการคา
Adobe เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Adobe Systems Incorporated
CompactFlash เปนเครื่องหมายการคาของ Sandisk Corporation
Windows เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Macintosh และ Mac OS เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Apple Inc. ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
เครือ่งหมาย HDMI. HDMO Logo และ Hogh-definition Multimedia  เปนเครือ่งหมายการคา ซึง่ตอง
ผานการรับรองจาก HDMI Licensing LLC
ชื่อสินคาและเครื่องหมายการคาอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในคูมือฉบับนี้ เปนสมบัติของเจา
ของสินคาเหลานั้น
กลองดิจิตอลรุนนี้ สนับสนุน Design rule for Camera File System 2.0 และ Exif
2.21 (เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “Exif Print”). Exif Print เปนมาตรฐานแบบหนึ่งที่สนับสนุน
การทำงานรวมกันระหวางกลองดิจิตอลกับเครื่องพิมพ เมื่อตอเชื่อมกลองกับเครื่อง
พิมพ กลองจะใชขอมูลการถายภาพเพื่อปรับคุณภาพของภาพใหดีขึ้นดวย

*



ณสมบตัขิองกลอง

เกี่ยวกับการอนุญาตของ  MPEG-4
“การใชผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ MPEG-4 นี้ ไดรับอนุญาตภายใตสิทธิบัตรของ AT&T
สำหรับการใชรหัสและถอดรหัสไฟลวิดีโอชนิด MPEG-4 ซึ่งเปนการใชรหัสวิดีโอสำหรับการ
ใชงานสวนบุคคล(1) และไมเปนเชิงพาณิชย(2) โดยไดรับอนุญาตจากผูใหการอนุญาตให
ใชผลิตภัณ MPEG-4 ซึ่งอยูภายใตลิขสิทธิ์ของ AT&T
ไมอนุญาติหรือสนับสนุนใหนำ MPEG-4 ไปใชสำหรับงานประเภทอื่น”
* เอกสารนี้จะใชภาษาอังกฤษในการอธิบายหากจำเปน

เครื่องประจุไฟ จะไมสามารถประจุไฟใหกับแบตเตอรีรุนอื่น นอกจาก Battery Pack LP-E6
Battery Pack LP-E6 ถูกออกแบบมาสำหรับใชกับอุปกรณของ Canon เทานั้น หากนำไปประจุ
ไฟดวยเครื่องประจุไฟรุนอื่นหรือแบบอื่น อาจทำใหแบตเตอรีเกิดความเสียหายหรือเกิด
อุบัติเหตุได ซึ่ง Canon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

แนะนำใหใชอุปกรณเสริมพิเศษของ Canon แท เทานั้น
ผลิตภัณฑนี้ ไดถูกออกแบบใหมีคุณสมบัติอันโดดเดน และมีประสิทธิภาพในการใชงาน
ที่ยอดเยี่ยม เมื่อใชรวมกับอุปกรณเสริมพิเศษของ Canon โดยเฉพาะ ซึ่ง Canon ไมรับ
ผิดชอบตอความเสียหายของผลิคภัณฑเมื่อใชอุปกรณเสริมที่ไมใช Canon และ/หรือ
ความเสียหายจากอุบัติเหตุ เชน อัคคีภัย ฯลฯ (เชน การรั่วซึมของแบตเตอรี และ/หรือ
การระเบิดของแบตเตอรีแพ็ค)  โปรดระลึกวา การรับประกันจะไมครอบคลุมถึงการซอม
เมื่อเกิดความเสียหายตออุปกรณเสริมที่ไมใชผลิตภัณฑของ Canon แมผูใชตองการให
ซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณชิ้นดังกลาว



คำเตือน เพื่อความปลอดภัยในการใชอุปกรณ
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้อยางเครงครัด และใชอุปกรณอยางระมัดระวังและถูกวิธี เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุรายแรง และความเสียหายของอุปกรณ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุรายแรง

เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย ความรอน การรั่วไหลของสารเคมี และการระเบิด ใหปฏิบัติตามคำแนะ
นำเพื่อความปลอดภัยอยางเครงครัด:
- หามใชแบตเตอรี แหลงพลังงาน และอุปกรณเสริมที่ไมไดระบุไวในคูมือฉบับนี้ ไมควรทำแบตเตอรี
เอง หรือดัดแปลงกอนแบตเตอรีเด็ดขาด
- หามลัดวงจร ถอดชิ้นสวน หรือดัดแปลงกอนแบตเตอรี หามใชความรอน และทำการบัดกรีกอนแบต
เตอรี หามทำแบตเตอรีตกลงในน้ำหรือไฟ และหามทำการทุบหรือกระแทกกอนแบตเตอรีเปนอันขาด
- ระมัดระวังอยาใสแบตเตอรีกลับขั้วเปนอันขาด และหามใชแบตเตอรีเกาและแบตเตอรีใหมคละกัน หรือ
ใชแบตเตอรีตางชนิดคละกัน(กรณีที่ใช Battery Grip BG-E6)
- หามทำการประจุไฟแบตเตอรีนอกชวงของอุณหภูมิที่กำหนดไว(0 ํ C - 40 ํ C) และหามประจุไฟนาน
เกินเวลาที่กำหนด
- หามสอดวัสดุแปลกปลอมที่เปนโลหะกับจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคสตางๆ ของกลอง ชองเสียบอุปกรณเสริม
และชองเสียบสายเชื่อมตอ ฯลฯ
เก็บแบตเตอรีใหพนมือเด็ก ถาเด็กกลืนกอนแบตเตอรีเขาไป ใหนำไปพบแพทยทันที (สารเคมีใน
แบตเตอรีเปนอันตรายตอกระเพาะอาหารและอวัยวะภายใน)
เมื่อตองการทิ้งแบตเตอรี ใหปดขั้วสัมผัสดวยเทปเพื่อปองกันการสัมผัสกับวัสดุที่ เปนโลหะหรือ
แบตเตอรีกอนอื่นๆ เพื่อปองกันการลัดวงจรที่อาจทำใหเกิดการระเบิดได
ในขณะประจุไฟแบตเตอรี หากมีความรอนสูง กลิ่นและควัน ใหถอดสายไฟออกจากปลั๊กไฟทันทีเพื่อหยุด
ประจุไฟ เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
ถาแบตเตอรีเกิดการรั่วซึม มีการเปลี่ยนสี รูปทรง หรือมีกลิ่นและควัน ใหถอดออกทันที และระวังความ
รอนในขณะสัมผัสกอนแบตเตอรีดวย
ปองกันอยาใหสิ่งที่รั่วซึมจากกอนแบตเตอรีสัมผัสถูกดวงตา ผิวหนัง เสื้อผา เพราะอาจทำใหตาบอดหรือ
เปนอันตรายตอผิวหนัง หากเกิดการสัมผัสแลว ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ำสะอาดโดยไมขัดถู และรีบไป
พบแพทยทันที

หามวางสายไฟหรือสายใดๆ ใกลแหลงกำเนิดความรอน เพราะอาจทำใหสายเกิดการละลายและเสียรูป
ไป ซึ่งอาจทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

ไมควรใชแฟลชถายภาพใกลกับคนมากเกินไป เพราะอาจจะทำใหเสียสุขภาพตาได และเมื่อใชแฟลชถาย
ภาพเด็กทารก ควรถายในระยะหางกวา 1 เมตรขึ้นไป
กอนนำกลองและอุปกรณเสริมอื่นๆ ไปเก็บ ควรถอดแบตเตอรีออกเสียกอน และถอดสายไฟทุกเสนออกจาก
ปลั๊ก ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร หรือการสะสมของความรอนอันอาจทำใหเกิดอัคคีภัยได
หามใชกลองหรือประจุไฟแบตเตอรีเมื่อไดกลิ่นกาซ เพื่อปองกันการเกิดระเบิดและเกิดอัคคีภัย

ไมควรใชแฟลชถายภาพผูที่กำลังขับรถ เพราะอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

ขณะกำลังประจุไฟแบตเตอรี ควรนำอุปกรณออกหางจากมือของเด็กๆ เพราะอาจเกิดไฟฟาลัดวงจร และ
เกิดอันตรายตอเด็กได



ถาทำอุปกรณตก และวัสดุที่หอหุมแตกหรือเปดออกจนเห็นชิ้นสวนดานใน หามสัมผัสกับชิ้นสวนภายใน
อุปกรณนั้นเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกไฟชอตได
หามถอดชิ้นสวนหรือดัดแปลงอุปกรณ เพราะชิ้นสวนที่อยูดานในซึ่งมีแรงดันไฟฟาสูงมากอาจทำใหเกิด
ไฟชอตได
หามสองหรือเล็งกลองไปยังดวงอาทิตยและแหลงกำเนิดแสงที่สวางจา เพราะอาจทำใหเกิดอันตราย
ตอดวงตาได

อยาเก็บกลองและอุปกรณอื่นๆ ไวในที่ซึ่งมีฝุนมาก ที่ซึ่งมีความชื้นสูง เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
อัคคีภัย
กอนที่จะใชกลองในเครื่องบินและโรงพยาบาล ตรวจสอบกอนวาสามารถถายภาพได คลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่สงออกจากกลองอาจจะรบกวนอุปกรณการบินและอุปกรณตรวจรักษาทางการแพทย
เพื่อปองกันอัคคีภัยและไฟชอต ใหปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยดานลางนี้:
- เมื่อเสียบปลั๊กไฟ ใหเสียบเขาจนสุด
- หามจับปลกไฟเมื่อมือเปยกชื้น
- เมื่อถอดหรือเสียบปลั๊กไฟ ใหจับที่หัวปลั๊ก ไมจับที่สาย
- ไมขูดขีด ตัด ดัดงอสายไฟ บิดหรือผูกสายไฟหรือทับดวยวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
- ไมตอพวงสายไฟจำนวนมากเขากับชองเสียบเดียวกัน
- ไมเสียบสายไฟ เมื่อเครื่องปองกันไฟฟารั่วหรือลัดวงจรเสียหาย
เมื่อใชงานไปแลวระยะหนึ่ง ใหถอดสายไฟออก และเช็ดฝุนที่หัวเสียบและปลั๊กไฟดวยผาแหง ถาในบริเวณ
นั้นมีฝุนมาก หรือมีความชื้นสูงมาก หรือมีน้ำมัน ฝุนบริเวณปลั๊กไฟจะชื้นและอาจทำใหไฟฟาลัดวงจร
และเกิดอัคคีภัยได

ปองกันการบาดเจ็บและทำใหอุปกรณเสียหาย

เก็บกลองใหพนมือเด็กเล็กๆ สายคลองคออาจจะรัดคอเด็กจนหายใจไมออกได

หามทิ้งกลองไวในรถที่จอดตากแดด หรือใกลกับแหลงความรอน กลองอาจจะรอนจัดและทำอันตราย
ตอผิวหนัง
ไมควรยกยายกลองที่ติดอยูบนขาตั้งกลองในขณะเดินไปรอบๆ การทำเชนนี้อาจทำใหเกิออุบัติเหตุและไดรับบาด
เจ็บ และกลองอาจจะตกหลน ใหตรวจสอบใหแนใจวาขาตั้งกลองนั้นแข็งแรงพอที่จะรองรับกลองและเลนส
ไมควรทิ้งเลนส และเลนสที่ติดอยูกับกลองตากแดดโดยไมสวมฝาปดหนาเลนสเอาไว เลนสอาจจะรวม
แสงจนเกิดการสะสมความรอนมาก จนทำใหกลองเสียหายหรือไหมได
ไมควรใชผาหอหรือหุมเครื่องชารจแบตเตอรีในขณะประจุไฟ เพราะทำใหเกิดการสะสมของความรอน
ทำใหตัวเครื่องเสียรูป หรืออาจเกิดเพลิงไหม
ถาทำกลองตกน้ำ หรือมีน้ำและของเหลวอื่นเขาไปในกลอง ใหถอดแบตเตอรีและแบตเตอรีสำรองสำหรับ
นาฬิกา เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร

ไมควรเก็บ ใช หรือวางแบตเตอรีกลอง แบตเตอรีสำรองสำหรับนาฬิกา ภายในบริเวณที่มีความรอนสูง ซึ่งอาจ
ทำใหแบตเตอรรีัว่ซมึและมอีายกุารใชงานสัน้ลง ตวัแบตเตอรอีาจรอนจดัจนทำใหผวิหนงัไหมพอง
หามใชทินเนอรผสมสี เบนซิน หรือสารประกอบอินทรียในการทำความสะอาดอุปกรณ การทำแบบนี้อาจ
ทำใหเกิดไฟไหมและยังเปนอันตรายตอสุขภาพ
หากอุปกรณแสดงการทำงานที่ผิดปกติ หรือตองการซอม ติดตอที่
ตัวแทนจำหนายของแคนนอน หรือที่ศูนยบริการที่อยูใกลที่สุด



อุปกรณดิจิตอล Class B ตามมาตรฐาน Canadian ICES-003.

เมื่อตอเชื่อมระบบพลังงานของกลองกับปลั๊กไฟ ใชไดเฉพาะ AC Adapter Kit
ACK-E6 (rated input: 100-240 V AC 50/60 Hz, rated output: 8.0 V DC) การ
ใชอุปกรณอื่นๆ นอกเหนือจากนี้อาจทำใหไฟฟาลัดวงจรหรือเกิดอัคคีภัย

Digital Camera Model DS126191 Systems
อุปกรณนี้ ประกอบดวยชิ้นสวน Part 15 ตามกฏของ FCC ซึ่งมีเงื่อนไขการใช 2 ลักษณะ คือ
(1) เครื่องใชนี้จะไมทำใหเกิดสัญญาณหรือคลื่นที่เกิดอันตรายตอผูใช และ (2) เครื่องใชนี้จะไม
สงสัญญาณรบกวนที่แทรกแทรงการทำงานของเครื่องมืออื่นๆ จนทำงานผิดพลาด
หมายเหตุ: อุปกรณชิ้นนี้ไดผานการทดสอบตามขอจำกัดของการทดสอบอุปกรณใน

class B digital  ที่กำหนดโดยกฏของ FCC Part 15  เพื่อปองกันการเกิด
อันตรายของอุปกรณที่ออกแบบมาใหใชภายในครัวเรือน อุปกรณชิ้นนี้
จะสรางคลื่นรังสีแบบความถี่วิทยุ ซึ่งถาไมใชงานอยางถูกวิธีตามคำแนะนำ
ก็อาจจะรบกวนความถี่วิทยุได อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาอุปกรณชิ้น
นี้จะไมรบกวนคลื่นความถี่วิทยุและเครื่องรับโทรทัศน ซึ่งผูใชสามารถตรวจ
สอบเองไดจากการเปดและปดการทำงานของอุปกรณ และผูใชก็สามารถแก
ปญหาการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศนได โดยปฏิบัติดังตอไปนี้:
- ปรับทิศทางของเสารับสัญญาณใหม
- ขยับอุปกรณใหออกหางจากเครื่องรับวิทยุและโทรทัศนมากขึ้น
- เสียบสายไฟของอุปกรณนี้ในวงจรไฟฟาอื่นๆ ที่ไมใชวงจรเดียวกับเครื่องรับ
  วิทยุและโทรทัศน
- ปรึกษากับผูแทนจำหนาย หรือชางซอมวิทยุ-โทรทัศนที่มีประสบการณ

ตองใชสายที่มีแกนกลางเปนโลหะซึ่งไดมาพรอมกับตัวกลองเทานั้น  เพราะสายเปนสวน
ประกอบชิ้นหนึ่งของอุปกรณ ตามกฏ Part 15 ของ FCC
หามเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงสวนหนึ่งสวนใดของอุปกรณ นอกจากที่ไดระบุไวในคูมือ
Canon U.S.A. Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.
Tel No. (516)328-5600



เฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
แบตเตอรีชนิด Lithium ion/polymer ที่ใหพลังงานกับอุปกรณชิ้นนี้
สามารถนำไปรีไซเคิลได โปรดแจงที่โทร. 1-800-8-BATTERY เพื่อ
สอบถามวิธีนำแบตเตอรีไปรีเซเคิล

สำหรับรัฐคาลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา:
แบตเตอรีลิ เธียมมีสารประกอบชนิด  Perchlorate ซึ่ งตองการการทำลายที่มี
ประสิทธิภาพดูรายละเอียดที่ www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญมาก
1. เก็บคูมือฉบับนี้ไว — คูมือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชเครื่องประจุไฟรุน Battery Charger LC-E6
และ LC-E6E
2. กอนใชเครือ่งประจไุฟ อานคมูอืการใชและคำเตอืนทัง้หมด รวมทัง้คำเตอืนเกีย่วกบัอปุกรณเหลา
นี้ :เสียกอน
(1) เครือ่งประจไุฟ, (2) แบตเตอร,ี และ (3) อปุกรณทีใ่ชแบตเตอรี
3. คำเตือน — เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ใชแบตเตอรีรุน LP-E6 ของแคนนอน
เทานั้น หากใชแบตเตอรีรุนอื่น อาจไหม ทำใหเกิดการบาดเจ็บและความเสียหายอื่นๆ
4. อยาวางเครื่องประจุไฟตากฝนหรือหิมะ
5. การใชอปุกรณอืน่ทีน่ำมาตอพวงซึง่แคนนอนไมไดขายและแนะนำใหใช อาจทำใหเกดิประกายไฟ
ไฟชอต หรือเกิดการบาดเจ็บ
6. เพื่อลดความเสี่ยงตอความเสียหายของปลั๊กและสายไฟ จับหัวปลั๊กเมื่อตองการถอดเครื่องประจุ
ไฟออก
7. ตรวจสอบใหดีวาสายไฟจะไมขวางทางเดิน หรือถูกเหยียบ หรือทำใหขาดเสียหาย หรือเกิดความ
ตงึมากเกนิไป
8. ไมควรใชเครื่องประจุไฟกับสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุด ใหเปลี่ยนใหเรียบรอยเสียกอน
9. หามใชเครื่องประจุไฟหากพบการพองตัวของเครื่อง หลนกระแทกอยางแรง หรือมีความเสียหาย
ที่พบเห็นดวยตาในทุกๆ กรณี ใหนำไปตรวจสอบโดยชางที่ศูนยบริการเสียกอน
10. หามแกะ ดัดแปลง หรือถอดแยกชิ้นสวนของเครื่องประจุไฟ ใชบริการจากชางที่ศูนยบริการเทา
นั้น การถอดและประกอบเองอาจทำใหเกิดไฟชอตและประกายไฟ
11. เพือ่ลดความเสีย่งจากการเกดิประกายไฟ ควรถอดสายไฟของเครือ่งชารจจากปลัก๊กอนทำความ
สะอาด
คำแนะนำในการดูแลรักษา
ผใูชไมจำเปนตองทำการดแูลรกัษาใดๆ เวนแตทีไ่ดแนะนำไวในคมูอื หากเกดิปญหา ใหตดิตอทีศ่นูย
บรกิารเทานัน้
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