





บทนำ
EOS 60D เปนกลองดิจิตอลแบบ DSLR ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม ใชเซนเซอร CMOS ความ
ละเอียด 18.0 ลานพิกเซล ประมวลผลดวยโพรเซสเซอร ‘DiGiC 4  มีจุดโฟกัส 9 จุด ถาย
ภาพตอเนื่องไดดวยความเร็ว 5.3 เฟรมตอวินาที  มีระบบ Live View และสามารถถาย
ภาพยนตรคุณภาพสูงระดับ Full HD(Full High-Definition)
กลองรุนนี้ยังเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่มีประโยชนตอการถายภาพอีกมากมาย พรอม
ดวยฟงกชั่นที่เปนประโยชนอีกมากมายสำหรับการถายภาพในระดับกาวหนา

ทดลองใชเพื่อสรางความคุนเคย
จุดเดนประการหนึ่งของกลองดิจิตอลก็คือการเห็นภาพที่ถายแลวไดในทันที ดังนั้นเมื่อ
คุณกำลังทำความเขาใจกับกลองดวยการอานคูมือฉบับนี้ คุณสามารถทดลองปรับตั้ง
ควบคุม และทดลองถายภาพตามที่คูมือนี้แนะนำเพื่อดูผลของภาพที่ทดลองถายไดใน
ทันที ซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจการใชกลองไดเร็วขึ้นอีกมาก
อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันความผิดพลาดในการนำกลองไปถายภาพจริงและอุบัติเหตุ
อื่นๆ ควรอาน “คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย” (น.305, 306) และ “คำเตือนในการ
ใชกลอง” (น.12, 13) กอนนำกลองไปใช

ลองใชกลองกอนนำไปใช และขอบเขตของความรับผิดชอบ
หลังจากถายภาพ ดูภาพ และตรวจสอบแลววาภาพไดถูกบันทึกลงในการดแลว หาก
หลังจากนั้น กลองหรือการดบันทึกขอมูลเกิดความบกพรอง และไมสามารถบันทึกภาพ
ลงในการดได หรือไมสามารถถายโอนภาพจากการดไปสูคอมพิวเตอรได แคนนอนไม
อาจรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับภาพและความไมสะดวกที่เกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในบางประเทศอาจมีขอหามเกี่ยวกับการถายภาพคน ตลอด
จนสิ่งตางๆ  เวนแตถายในลักษณะของความสุขสวนตัว ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเมื่อ
ถายภาพสิ่งตางๆ อันอาจละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือลิขสิทธิ์ทางปญญา เชน การถาย
ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ ฯลฯ รวมไปถึงสถานที่บางแหงที่ไมอนุญาตใหถายภาพดวย

ในคูมือเลมนี้ “การด” จะหมายถึง SD card , SDHC card และ SDXC card
* การดสำหรับบันทึกขอมูลภาพจะไมใหไปพรอมกับกลอง
เปนอุปกรณที่ผูใชตองซื้อเองตางหาก



รวจสอบอุปกรณ
กอนนำกลองออกมาใช ควรตรวจสอบภายในกลองวา มีอุปกรณครบถวนตามรายการตอไป
นี้หรือไม และหากมีการสูญหาย ใหติดตอกับตัวแทนจำหนายที่ทานซื้อกลองมา

ตัวกลอง
(มียางครอบชองเล็งภาพ
และฝาปดตัวกลอง)

Battery Pack
LP-E6

(พรอมฝาครอบสำหรับปองกัน)

Battery Chatger
LC-E6/LC-E6E*

สายคลองคอ
EW-EOS60D

สาย Stereo AV
AVC-DC400ST

สายเชื่อมตอ

EOS DIGITAL
Solution Disk
(ซอฟทแวร)

CD-ROM
คูมือการใชซอฟทแวร (1) คูมือการใชกลอง

(เอกสารฉบบันี)้
(2) คมูอืฉบบัพกพา

* ในกลองบรรจุ จะมีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี LC-E6 หรือ LC-E6E มาให(สำหรับรุน
LC-E6E จะมีสายไฟมาใหดวย)

หากซื้อกลองที่มีเลนสมาให(KIT) ตรวจสอบภายในกลองดวยวามีเลนสมาพรอมหรือไม
คูมือของเลนส  จะขึ้นอยูกับรุนของเลนส  KIT ที่ เลือกใช  และบรรจุ ไว ในกลองบรรจุดวย
เ ช นกั น
ตรวจสอบใหรอบคอบวาไดอุปกรณตางๆ ครบถวนตามรายการเหลานี้แลว

คูมือการใชซอฟทแวร
คูมือการใชซอฟทแวรของกลองซึ่งมาในรูปของ CD-ROM จะเปนไฟลชนิด
PDF สำหรับคำแนะนำเและรายละเอียดของคูมือ อานไดจากหนา 316
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ญลกัษณและเครือ่งหมายทีใ่ชในคมูอื

หมายถึง วงแหวนควบคุมหลัก
หมายถึง วงแหวนควบคุมแบบเร็ว
หมายถึง ปุมเลือกแบบทิศทาง

สัญลักษณในคูมือฉบับนี้

ในคูมือฉบับนี้ สัญลักษณและเครื่องหมายที่เปนตัวแทนของปุม วงแหวนควบคุม และการ
ปรับตั้งตางๆ จะมีความเกี่ยวของกับสัญลักษณและเครื่องหมายที่อยูบนตัวกลองและที่
ปรากฎในจอ LCD

สมมติฐาน
การอธิบายวิธีปรับตั้งควบคุมการทำงาน ตั้งอยูบนสมมติฐานวา กลองไดเปดสวิตซไวที่
ตำแหนง            แลว (น.28)

หมายถึง ปุมยืนยันการปรับตั้ง
หมายถึง ระยะเวลาในการตอบสนองของฟงกชั่น
ภายหลังจากที่ยกนิ้วออกจากปุมปรับฟงกชั่นนั้นๆ

แสดงฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ไดดวยการกดปมุ                     แลวจงึปรบัเปลีย่น
คาตามทีต่องการ
เมื่อเครื่องหมายนี้ปรากฎอยูที่มุมขวาบนของหนา หมายความวา
จะปรบัตัง้ฟงกชัน่นัน้ไดเมือ่ถายภาพดวยโปรแกรมภายใน Creative Zone (น.20)
มีขอมูลเพิ่มเติมแสดงอยูในหนาที่อางอิงถึง
คำแนะนำและเคล็ดลับเพื่อใหถายภาพไดดีขึ้น
คำแนะนำในการแกไขปญหา
คำเตือน เพื่อชวยปองกันปญหาในการถายภาพ
ขอมูลเพิ่มเติม

เพื่อใชภาพเปนเพียงตัวอยางในการอธิบาย รูปภาพของกลองทุกๆ ภาพที่แสดงอยูใน
คูมือจะติดเลนส EF-S15-135mm f/3.5-5.6 IS

การปรับตั้งทุกๆ ระบบในเมนูและ Custom Functions ไดถูกตั้งไวที่คามาตรฐาน
(ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากคาที่ตั้งไวเมื่อเปดกลองครั้งแรก)



ทในคูมือ
สำหรับผูใชที่เปนนักถายภาพมือใหม บทที่ 1 และ 2 จะอธิบายวิธีปรับตั้งควบคุม
กลองตั้งแตขั้นพื้นฐาน และวิธีใชกลองอยางถูกวิธี

การถายภาพยนตร

บทนำ

เริ่มทำความรูจักกับกลอง

การถายภาพเบื้องตน

ปรับตั้งลักษณะของภาพ

เลือกระบบออโตโฟกัสและระบบขับเคลื่อน

การควบคุมกลองในแบบกาวหนา

การเล็งภาพดวยจอ LCD (ระบบ Live View)

การทำความสะอาดเซนเซอร

อางอิง

ปรับกลองใหทำงานในลักษณะที่ตองการ

การพิมพภาพ

การใชแฟลช

การเลนดูภาพ

การประมวลผลและจัดการภาพที่ถายแลว

บทสงทาย : คูมือการเริ่มตนใชซอฟทแวร และดัชนีคนหาของคูมือ
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ชนแีสดงคณุสมบตัิ
พลังงาน
แบตเตอรี่

การใชพลังงานจากปลั๊กไฟ
ระบบตัดพลังงานอัตโนมัติ

การประจุไฟ
การตรวจสอบแบตเตอรี่
ตรวจสอบขอมูลแบตเตอรี่

น .24
น .29
น.268
น.272
น .50

เลนส
การติดตั้ง / การถอด
ซูม
ระบบปองกันภาพสั่น (IS)

น .34
น .35
น .38

การปรับตั้งเบื้องตน
ภาษา
วันที่/เวลา
การใชจอ LCD

ลั่นชัตเตอร
โดยไมมีการด

สัญญาณเสียงเตือน

การปรับ
ความสวางของจอ LCD

น .31
น .30
น .27

น.217
น.278

น .32

การบันทึกไฟลภาพ
การฟอรแมท
การสรางและเลือกโฟลเดอร
ลำดับไฟล

คุณภาพของภาพ
คุณภาพของภาพที่บันทึก
ความไวแสง
Picture Style

น .48
น.104
น.106

น .84
น .88
น .90

สมดุลสีขาว
ระบบสี
คุณสมบัติในการปรับแตงภาพ

น .96
น.110

ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ
ปรับแกความสลัวที่ขอบภาพ
ซึ่งเปนผลจากเลนส
ลดสัญญาณรบกวน
เมื่อเปดรับแสงนาน
ลดสญัญาณรบกวน
เมื่อความไวแสงสูง
เพิ่มรายละเอียดในสวนสวาง

น.101

น.102

น.254
น.254
น.255

ออโตโฟกัส
ระบบออโตโฟกัส
เลือกจุดโฟกัส
ปรบัภาพดวยการหมนุปรบัเอง

น .76
น .78
น .80

ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน
ความเร็วสูงสุด

น .81
น .87

ระดับอีเลคทรอนิคส
หนาจอควบคุมแบบเร็ว
ระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค

Program AE

ถายภาพ

Shutter-priority AE
Aperture-priority AE
Manual
ชัตเตอร B
ล็อคกระจกสะทอนภาพ
ระบบวดัแสง

น.127
น .44
น .59
น.112
น.114
น.116
น.118
น.123
น.125
น.119



ชนีแสดงคุณสมบัติ

ระบบหนวงเวลาถายภาพ
ถายภาพดวยรีโมท

ควบคุมคาการเปดรับแสง
ชดเชยแสง
ถายภาพครอมอัตโนมัติ
ล็อคคาแสง

น .82
น.126

น.120
น.121
น.122

แฟลช
แฟลชในตัวกลอง
ชดเชยแสงแฟลช

แฟลชภายนอก
ควบคุมแสงแฟลช

ล็อคคาแสงแฟลช

แฟลชแบบไรสาย

น.130
น.132

น.134
น.148
น.135
น.139

ถายภาพแบบ Live View
ถายภาพดวย Live View
การโฟกัส
การปรับอัตราสวนของดาน
การจำลองคาแสง
การแสดงเสนตาราง
ถายภาพดวยระบบเก็บเสียง

ถายภาพยนตร
การถายภาพยนตร
Manual Exposure
การบันทึกเสียง

น.151
น.160
น.157
น.158
น.157
น.159

น.171
น.174
น.184

แสดงภาพที่ถายแลว

ดูภาพยนตร
ตัดตอตอนตนและทาย
ของภาพยนตร

ระยะเวลาการแสดงภาพ
แสดงครั้งละภาพ
การแสดงขอมูลการ
ถายภาพ

ปองกันภาพถูกลบ
ลบภาพ

น .50
น.190

น.191
น.204

น.206
แสดงภาพแบบดัชนี
คนหาภาพ
(แบบกระโดดขาม)
ขยายดูภาพ
เลนภาพอัตโนมัติ
ดูภาพจากโทรทัศน

น.194

น.195
น.196
น.207
น.209
น.213
น.215

ปรับแตงการทำงาน
Custom Function (C.Fn)
My Menu
ปรับแตงและบันทึกคา
Camera user

ปรับแตงภาพ
ฟลเตอรสรางสรรคภาพ
เปลี่ยนขนาดภาพ
ประมวลผลไฟลแบบ RAW

น.220
น.222
น.224

น.250
น.261

น.262

ชองเล็งภาพ
ปรับแกสายตา
ระดับอีเลคทรอนิคส
การถอดเปลี่ยน
โฟกัสสกรีน

น .39
น.128

น.259



กลองเปนอุปกรณที่ประกอบดวยชิ้นสวนที่ซับซอนและละเอียดออน การทำตกหรือเกิดการ
กระทบกระแทกอยางรุนแรงจะทำใหเกิดความเสียหายตอชิ้นสวนเหลานี้

การดูแลรักษากลอง
อควรระวงัในการใชกลอง

กลองรุนนี้ไมไดออกแบบใหกันน้ำและไมสามารถใชงานใตน้ำได หากทานทำกลองตกน้ำโดย
อุบัติเหตุ ใหรีบเช็ดกลองดวยผาแหง และรีบสงกลองไปที่ศูนยบริการของแคนนอนที่ใกลที่สุด
และหากกลองตกลงไปในน้ำทะเล ใหเช็ดกลองดวยผาชุบน้ำบิดหมาดๆ

ไมควรวางกลองทิ้งไวใกลๆ กับแหลงที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสูง เชน แมเหล็กและ
มอเตอร ตลอดจนบริเวณใกลกับแหลงคลื่นวิทยุความถี่สูง เชน เสาสงวิทยุขนาดใหญ บริเวณ
ที่มีพลังงานจากสนามแมเหล็กไฟฟาจะทำใหกลองทำงานผิดปกติหรืออาจทำลายขอมูลของ
ไฟลภาพได
ไมควรทิ้งกลองไวในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก เชน ภายในรถที่จอดตากแดดไว ซึ่งทำใหกลอง
ทำงานผิดปกติหรือมีชิ้นสวนที่เสียหาย
กลองมีแผงวงจรอีเลคทรอนิคสที่มีความละเอียดออนมาก ไมควรถอดชิ้นสวนประกอบใดๆ
ดวยตัวทานเอง
เมื่อมีฝุนเกาะอยูบริเวณเลนส ชองเล็งภาพ กระจกสะทอนภาพ โฟกัสสกรีน ทานสามารถใช
ลูกยางเปาลมเพื่อเปาฝุนใหหลุดออกไป ไมควรใชน้ำยาที่เจือปนสารเคมีเปนตัวทำละลายหรือ
สารที่ทานไมแนใจในการเช็ดตัวกลองและเลนส สำหรับสิ่งสกปรกที่ เปาไมออก  ใหนำไป
ทำความสะอาด
หามใชนิ้วมือสัมผัสบริเวณจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคส เพื่อปองกันจุดสัมผัสเกิดการสึกกรอน ซึ่ง
อาจทำใหกลองทำงานผิดปกติ

เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานานมาก กอนนำกลองไปใช ควรทดสอบฟงกชั่นการทำงานของ
ระบบตางๆ และเมื่อตองถายภาพงานที่มีความสำคัญมาก ควรนำกลองไปตรวจสอบที่ศูนย
บริการหรือตรวจสอบดวยตัวของทานเองวาฟงกชั่นทุกๆ อยางทำงานเปนปกติ

หลีกเลี่ยงการเก็บกลองไวในบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมี เชน ในหองมืดสำหรับลางอัดรูป
และในหองแล็บทางเคมี

หากไมไดใชกลองเปนเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรี่ออก และเก็บกลองไวในที่แหง เย็น และ
มีอากาศถายเท และเมื่อเก็บกลองไวในที่จัดเก็บแลว ใหนำกลองออกมากดชัตเตอรบางเปน
ระยะเพื่อตรวจสอบวากลองยังทำงานไดตามปกติ

เมื่อนำกลองออกจากที่ๆ มีอากาศเย็นไปสูที่ๆ มีอุณหภูมิอุนขึ้นโดยฉับพลัน จะเกิดการควบ
แนนของหยดน้ำหยดเล็กๆ ขึ้นทั้งภายนอกและชิ้นสวนภายในของตัวกลอง เพื่อปองกันการ
ควบแนน ควรจะนำกลองใสในถุงพลาสติกที่มีระบบปดผนึกไดแนนกอนนำกลองออกไป และ
ทิ้งไวในอุณหภูมิที่สูงกวาสักครูหนึ่งกอนจะนำกลองออกไปใชงาน
หากกลองมีความชื้นเกิดขึ้นจากการควบแนน ไมควรรีบใชกลองในทันที เพื่อปองกันความเสีย
หายที่อาจจะเกิดขึ้น ใหถอดเลนส การด และแบตเตอรี่ออกจากตัวกลอง และใหรอจนกวาไอ
น้ำและหยดน้ำจะระเหยไปหมด จึงใชงานไดตามปกติ



อควรระวงัในการใชกลอง

ถึงแมวาจอ LCD ของกลองจะผลิตดวยเทคโนโลยีที่มีความแมนยำสูง ทำใหมองเห็นภาพที่
ถายไดจริงถึง 99.99% แตก็อาจจะมีพิกเซลจำนวนหนึ่งในพิกเซล 0.01% ที่เหลือที่ไมสามารถ
แสดงผลที่ถูกตองได โดยมักจะปรากฎเปนจุดเล็กๆ ที่มีสีดำหรือสีแดง หรืออาจเปนสีอื่น ซึ่ง
ไมใชความผิดปกติ และไมมีผลเสียตอภาพ

เมื่อถอดเลนสออกจากกลอง ควรใสฝาปดดานทายของเลนสทันที เพื่อ
ปองกันการขูดขีดที่ผิวเลนสและจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคส

แผง LCD และจอภาพ LCD

การดบันทึกขอมูลภาพเปนอุปกรณที่ละเอียดออนมาก ไมควรทำตกหลนหรือวางไวบนพื้นที่ซึ่ง
มีความสั่นสะเทือน ซึ่งอาจทำใหขอมูลภาพเสียหาย
ไมควรเก็บหรือวางการดไวใกลกับบริเวณที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสูง เชน เครื่อง
รับโทรทัศน ลำโพง หรืออุปกรณที่มีแมเหล็กขนาดใหญ และเลี่ยงการเก็บหรือวางไวในบริเวณ
ที่มีไฟฟาสถิต เพราะอาจทำใหขอมูลในการดเสียหาย
ไมควรทิ้งการดตากแดด หรือวางไวใกลกับแหลงความรอน ซึ่งอาจทำใหชิ้นสวนของการดเสีย
หายและใชงานตอไปไมได
เมื่อถอดการดออกจากกลอง ควรเก็บในที่บรรจุ
ไมควรเก็บการดไวในที่ซึ่งมีฝุนมาก รอน และมีความชื้นสูง

การด

เลนส

ขอควรระวังหลังจากใชกลองตอเนื่องมาเปนเวลานาน
เมื่อทานไดถายภาพดวยระบบตอเนื่องหรือใชระบบ Live View มาเปนเวลานาน ตัวกลองจะมี
ความรอนสะสมเกิดขึ้น แมวาเรื่องนี้จะไมใชความผิดปกติ แตการจับถือตัวกลองที่รอนเปน
เวลานานๆ อาจจะทำใหทานเกิดความระคายเคืองผิวหนัง

จุดสัมผัส

ถาจอ LCD ไมไดทำการแสดงผลเปนเวลานาน เมื่อเปดกลองและแสดงผล อาจจะเห็นความ
บกพรองในการแสดงผลในลักษณะของความพรา มีรายละเอียดที่ขาดหายไปบางสวน ซึ่ง
จะเกิดขึ้นเพียงชั่วครูเทานั้น และจอภาพก็จะแสดงผลไดดีเชนเดิม
ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก จอ LCD อาจจะแสดงผลชากวาปกติ หรือเปลี่ยนเปนสีดำ
ซึ่งจะหายเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง

เพื่อรักษาการดและขอมูลที่เก็บอยูในการด  อานขอความตอไปนี้โดยละเอียด



ปรับสวิตซบนกระบอกเลนสไปที่
ตำแหนง <AF> (น.34)

ใสแบตเตอรี่  (น.26)
เมื่อตองการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ดูที่หนา 24

ติดตั้งเลนส (น.34)
ทาบเครื่องหมายบนเลนส(สีแดงหรือสีขาว)
ใหตรงกับดัชนีสีขาวหรือสีแดงที่ตัวกลอง

เปดฝาปดชองใสการด
และเสียบการด (น.32)
หันฉลากของการดเขาหาตัว
แลวเสียบลงในชองจนสุด

ปรับสวิตซไปที่ตำแหนง <ON>
(น.28) และขณะใชนิ้วกดปุมที่กึ่ง
กลางของวงแหวนเลือกระบบ หมุน
วงแหวนไปที่          (Full Auto)
(น.54)

ริม่ใชกลองอยางรวดเรว็



ดูภาพที่ถายแลว (น.50)
ภาพที่ถายแลวจะแสดงอยูที่จอภาพเปน
เวลาประมาณ 2 วินาทีและดับไป ถาตอง
การดูภาพนั้นอีก ใหกดปุม              (น.190)

เปดจอ LCD ออกมา (น.27)

เล็งภาพและโฟกัส (น.40)
เล็งภาพผานชองมองภาพและใหชองมอง
ภาพอยูในตำแหนงกึ่งกลางของวัตถุที่ตอง
การถายภาพ  กดปุมชัตเตอรลงครึ่ งหนึ่ ง
กลองจะโฟกัสภาพใหชัด ถามีความจำเปน
แฟลชในตั วกล อ งจะยกขึ้ นทำงาน โดย
อัตโนมัติ

ถายภาพ(น.40)
กดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพนั้นไว
อยางสมบูรณ

 หากตองการถายภาพโดยดูจากจอ LCD ดูหนา น.57
หากตองการดูภาพที่ถายแลวนานขึ้น ดู “เลนดูภาพที่ถายแลว” (น.190)
เมื่อตองการลบภาพ ดู  “การลบภาพ” (น.215)

ริม่ใชกลองอยางรวดเรว็



วนตางๆ ของตวักลอง
สำหรับขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดูจากเลขหนาที่กำกับไว (น.**)

ปมุปรบัตัง้
ความไวแสง (น.88)

ปมุปรบัตัง้
ระบบขบัเคลือ่น (น.81)

ปมุปรบัตัง้ระบบ
วดัแสง (น.119)
วงแหวน

ควบคมุหลกั (น.41)

ปมุชตัเตอร (น.40)

ปมุเปดไฟ
สองจอ LCD (น.43)

ไฟลดตาแดง/
ไฟหนวงเวลา

 (น.131/82)

เซนเซอรรบัสญัญาณ
จากรโีมท (น.126)
กรปิ
(บรรจแุบตเตอร)ี

ชองเสยีบไฟ
กระแสตรง (น.272)
ปมุตรวจสอบความชดัลกึ (น.117)

จดุสมัผสั (น.13)
กระจกสะทอนภาพ (น.125,233)

ฝาปดกลอง (น. 34)

ปมุปลดลอ็คเลนส
(น.35)

ชองเสยีบไมโครโฟน (น.184)

ชองเสยีบ HDMI mini OUT   (น.209)

ชองเสยีบ AV out / Digital (น.212,236)

ชองเสยีบสายรโีมท (น.124)

เมาทเลนส
สลกัลอ็คเลนส

ฝาปดชองเสยีบ

         ปุมแฟลช
(น.129)

ลำโพง (น.204)

วงแหวนเลอืกระบบ (น.20)

ดชันสีำหรบัเลนส EF-S (น.34)
จดุสมัผสัแฟลช

ฐานตดิตัง้แฟลช (น.148)

ชองรอยสายคลองคอ
(น.23)

ปมุเลอืกระบบโฟกสั (น.76)
จอ LCD (น.18)

ดชันสีำหรบัเลนส EF (น.34)
แฟลชในตวักลอง / ไฟชวยหาโฟกสัอตัโนมตั ิ(น.130/79)

ปมุปลดลอ็ควงแหวนเลอืก
ระบบ (น.41)

ไมโครโฟน (น.172)



วนตางๆ ของตวักลอง

ชองใสการด (น.32)

ปมุเลนดภูาพ (น.190)

ปมุลบ
ภาพ  (น.215)

จอภาพ LCD  (น.27, 217)
ชองสกรยูดึขาตัง้กลอง

วงแหวนควบคมุแบบเรว็
(น.42)

ปมุปรบัตัง้ (น.46)

ปมุลอ็ควงแหวนควบคมุแบบเรว็/
ปมุ Direct Print (น.42/241)

สวติซเปดปดกลอง
(น.28)

ปมุ Info.
(น.127, 154, 176, 190, 266)

ปมุ Multi-controller
(น.43)

ไฟแสดงสถานะ
ของการด (น.33)

ฝาปดชองใส
แบตเตอร ี (น.26)

ปมุเลอืกจดุโฟกสั/
ปมุขยายภาพ
(น.78/196, 243)

ปมุลอ็คคาแสง/ ลอ็คแสงแฟลช/
ดชันภีาพ/ลดขนาดภาพ
(น.122/134/194/196, 243)

ปมุ AF start
(น.40, 153, 173)

ชองรอยสาย
คลองคอ (น.23)

ระนาบความชดั

กระเดือ่งลอ็ค
ฝาปด (น.26)

ฝาปดชอง
ใสการด
(น.32)

ปมุ Quick
Control (น.44)

สวติซถายภาพดวย Live View /
ถายภาพยนตร (น.152/172)

<     >

ปมุ menu (น.46)

ลกูบดิปรบัแกสายตา (น.39)
ยางครอบชองเลง็ภาพ (น.124)

เลนสของชองเลง็ภาพ



วนตางๆ ของตวักลอง

จอ LCD

กำลงัทำงาน (buSY)

ชองรบัแสง

ระบบถายภาพครอม
(น.121)

ระบบวดัแสงแบบเฉลีย่
ระบบวดัแสงแบบเฉพาะสวน
ระบบวดัแสงแบบเฉพาะจดุ
ระบบวดัแสงแบบเฉลีย่
เนนกลางภาพ

ระบบวดัแสง (น.119)

ถายภาพแบบครัง้ละภาพ
ถายภาพตอเนือ่งความเรว็สงู

ถายภาพตอเนือ่งความเรว็ต่ำ
หนวงเวลา 10 วนิาท ี/
ถายภาพดวยรโีมท
หนวงเวลา 2 วนิาท ี/
ถายภาพดวยรโีมท

ออโตโฟกสั (น.76)

ระบบขบัเคลือ่น (น.81)

ถายภาพขาวดำ (น.91)

ชดเชยแสงแฟลช
(น.132)

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(น.255)

ปรบัแกสมดลุสขีาว
(น.99)

แฟลชในตวักำลงัประจไุฟ (buSY)

ความไวชตัเตอร

ความไวแสง (น.88)

ความไวแสง (น.88)

จำนวนภาพทีถ่ายตอไปได
จำนวนภาพถายครอมสมดลุสขีาว
ทีย่งัคงเหลอื
นบัถอยหลงั หนวงเวลาถายภาพ
ระยะเวลาในการเปดรบัแสง ชตัเตอร B

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

ตวัแสดงคาแสง

บนัทกึขอมลูลงในการด

พลังงานของแบตเตอรี (น.29)

ระดับการชดเชยแสง (น.120)
ระดับการถายภาพครอม (น.121)
ระดับการชดเชยแสงแฟลช (น.132)

เสนระดบัอเีลคทรอนคิส

แสดงจุดโฟกัสที่เลือก (                 )

จะมีการแสดงผลในขณะที่กำลังทำการปรับตั้ง



วนตางๆ ของตวักลอง

การแสดงขอมูลในชองเล็งภาพ

พืน้ทีว่ดัแสงเฉพาะจดุ
โฟกสัสกรนี

จดุโฟกสั
(สวางขึน้เมือ่จดุนัน้ๆ ทำงาน)

ความไวแสง

ปรบัแกสมดลุสขีาว

สญัญาณยนืยนัภาพชดั
จำนวนภาพถายตอเนือ่งสงูสดุ

ถายภาพขาวดำ

ความไวแสง
เนนรายละเอยีดในสวนสวาง

แสดงระดบัแสง
    ระดบัการชดเชยแสง
    ระดบัการชดเชยแสงแฟลช
    ระดบัการถายภาพครอม
    แสดงวาไฟชวยลดตาแดงกำลงัทำงาน

ชองรบัแสง

ความไวชตัเตอร
ลอ็คคาแสง(FEL)

กำลงัทำงาน (buSY)
แฟลชในตวักำลงัประจไุฟ

แฟลชพรอม /
เตอืนเมือ่ FE Lock ไม
สามารถทำงานได

ชดเชยแสงแฟลช

ตรวจสอบ
พลงังาน

ลอ็คคาแสงแฟลช / FEB

เตอืนเมือ่การดเตม็ (FuLL)
เตอืนความผดิพลาดจากการด (Err )
เตอืนเมือ่ไมมกีารด (Card)

จะมีการแสดงผลในขณะที่กำลังทำการปรับตั้ง

ลอ็คคาแสง /
แสดงระบบ AEB

แฟลชสมัพนัธ
ชตัเตอรสงู



วงแหวนเลือกระบบ

ปรบัตัง้โดยผใูช

ชตัเตอร B (น.123)
ระบบแมนนวล (น.118)
ระบบ Aperture-priority AE (น.116)
ระบบ Shutter-priority AE (น.114)
ระบบ Program AE (น.112)

(น.54)
(น.58)

วนตางๆ ของตวักลอง

กดปมุปลดลอ็คของวงแหวนทีก่ึง่กลาง พรอมกบัหมนุวงแหวนเพือ่เลอืกระบบการทำงาน

ผใูชสามารถบนัทกึระบบบนัทกึ
ภาพทีต่องการ (P/Tv/Av/M/B)
ระบบออโตโฟกสั และการปรบัตัง้
ตางๆ ไวในระบบบนัทกึภาพนี ้เพือ่
ใหถายภาพตามตองการไดทนัที
(น.262)

ระบบบนัทกึภาพสรางสรรค

ระบบบนัทกึภาพเหลานี ้จะเปดโอกาสใหผใูชปรบัควบคมุได
อยางอสิระมากขึน้ เพือ่ใหเหมาะสมกบัการถายภาพในรปู
แบบทีแ่ตกตางกนัไป

ระบบบนัทกึภาพทีใ่ชงายๆ สำหรบัมอืใหม เพยีงกดชตัเตอร
กลองจะปรบัตัง้ระบบตางๆ และถายภาพทีส่มบรูณใหโดย
อตัโนมตัิ

ระบบบนัทกึภาพพืน้ฐาน

(น.59)

ระบบโปรแกรมรปูภาพ
ถายภาพบคุคล (น.62)

ถายภาพทวิทศัน (น.63)
ถายภาพระยะใกล (น.64)

ถายภาพกฬีา ภาพเคลือ่นไหว(น.65)
ถายภาพบคุคล
กบัแสงไฟกลางคนื (น.66)

ระบบถายภาพยนตร (น.171)



เลนส
เลนสที่มีสเกลบอกระยะโฟกัส

รองสำหรบัตดิตัง้ฮดู
(น.37)

เกลยีวสำหรบัตดิตัง้
ฟลเตอร ดานหนา
ของเลนส  (น.301)

วงแหวนซมู (น.35)

วงแหวนโฟกสั (น.80, 167)

สวติซของระบบปองกนัภาพสัน่ (น.38) ดชันสีำหรบัตดิตัง้เลนส (น.34)
จดุสมัผสั (น.13)

สเกลแสดงระยะโฟกสั
ความยาวโฟกสัของซมู (น.35)

สวติซเลอืกระบบโฟกสั (น.34)

เลนสที่ไมมีสเกลบอกระยะโฟกัส

สวติซเลอืกระบบโฟกสั (น.34)

ความยาวโฟกสัของซมู (น.35)

จดุสมัผสั (น.13)สวติซของระบบปองกนัภาพสัน่ (น.38)
วงแหวนซมู (น.35)

รองสำหรบัตดิตัง้ฮดู
(น.37)

วนตางๆ ของตวักลอง

วงแหวนโฟกสั (น.80, 167)

เกลยีวสำหรบัตดิตัง้
ฟลเตอร ดานหนา
ของเลนส  (น.301)

ดชันสีำหรบัตดิตัง้เลนส (น.34)



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

ปลัก๊ไฟ

ชองใสแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะการประจไุฟ

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

ชองใสแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะการประจไุฟ

ชองเสยีบสายไฟ

สายไฟ

เครือ่งประจไุฟรนุนี ้ถกูออกแบบใหวางในแนวตัง้ หรอืวางราบกบัพืน้

คำเตอืนเพือ่ความปลอดภยั :
เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการเกดิประกายไฟและไฟฟาลดัวงจร
ใหอานและปฏิบัติตามคูมืออยางละเอียดและใชงานดวยความระมัดระวัง
สำหรบัการใชกบัปลัก๊ไฟทีม่ลีกัษณะตางจากประเทศสหรฐั สามารถจะใชตวัแปลงเพือ่เสยีบสายไฟของเครือ่งใหเขา
กับรูปแบบของปลั๊กในแตละประเทศได

วนตางๆ ของตวักลอง
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ในบทนี้ จะอธิบายการเตรียมกลองสำหรับนำออกไปใชงาน
และความรูพื้นฐานในการปรับควบคุมกลองในขั้นเบื้องตน

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

ฝาครอบชองเล็งภาพจะติดตั้งมากับสาย
คลองคอ (น.124)

ฝาครอบชองเลง็ภาพ



ารประจุไฟแบตเตอรี่
ถอดฝาครอบออกตามทิศทางของลูกศร

ใสแบตเตอรี่เขากับรองของแทนประจุไฟ
ใสแบตเตอรี่ตามลำดับขั้นตอนโดยมีทิศทางตาม
ศรชี้ และตรวจดูวาแบตเตอรี่เขาที่อยางแนนหนา
เมื่อตองการถอดแบตเตอรี่ออก ใหทำตามขั้น
ตอน โดยใชลำดับและทิศทางยอนกลับ

การประจุไฟแบตเตอรี่
สำหรับรุน LC-E6

ดึงขาของปลั๊กออกมาตามทิศทางของลูกศร
และเสียบเขากับปลั๊กไฟที่ผนัง

เสียบตอสายไฟเขากับชองเสียบของเครื่องประจุ
ไฟ จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งเขากับปลั๊กไฟ
ที่ผนัง
เครื่องประจุไฟจะทำการประจุไฟทันที
โดยไฟแสดงสถานะจะติดสวางเปนสีสม

สำหรับรุน LC-E6E

75% หรือมากกวา
ประจุไฟจนเต็ม

สี
ระดับการประจุไฟ ไฟของเครื่องประจุไฟ

ลักษณะที่แสดง

ส ม

เขียว

กระพริบทุกๆ หนึ่งวินาที
กระพริบสองครั้งในหนึ่งวินาที
กระพริบสามครั้งในหนึ่งวินาที
ติดสวางตลอดเวลา

0-49%
50-74%

การประจุไฟจนเต็ม จะใชเวลาประมาณ 2.5 ชม. ที่อุณหภูมิ 23 ํC/73 ํF โดย
ระยะเวลาในการประจุไฟจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิในเวลานั้น และระดับพลังงานที่
ตองการประจุ
ดวยเหตุผลในดานความปลอดภัย เมื่อประจุไฟในอุณหภูมิต่ำ 5-10 ํC/41-50 ํF
จะใชเวลานานกวาปกติ (อาจนานถึง 4 ชั่วโมง)



ารประจไุฟแบตเตอรี

เคล็ดลับการใชแบตเตอรี่และเครื่องประจุไฟ
ประจไุฟแบตเตอรีก่อนนำกลองไปใช 1 วนั หรอืประจไุฟในวนัทีจ่ะใช
ถงึแมวาจะไมไดใชกลอง หรอืเกบ็กลองไวในทีจ่ดัเกบ็  แบตเตอรีจ่ะมกีารคายประจอุอกไปอยางชาๆ
ทลีะนอย ทำใหพลงังานในแบตเตอรีค่อยๆ ลดระดบัลงไป
ภายหลังจากประจุไฟเต็มแลว ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องประจุไฟ และถอดสาย
ไฟของเครือ่งประจไุฟออกจากปลัก๊ไฟ

ถอดแบตเตอรีอ่อกจากตวักลอง เมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานาน

เครือ่งประจไุฟนีส้ามารถนำไปใชในประเทศตางๆ ได
เครื่องประจุไฟรุนนี้ออกแบบใหใชงานไดกับระบบไฟฟากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟาตั้งแต
100 V. จนถงึ 240 V. และมคีวามถีใ่นชวง 50-60 Hz. ซึง่ครอบคลมุระบบการจายไฟฟาของ
ทกุๆ ประเทศ หามดดัแปลง รือ้ถอดชิน้สวนใดๆ โดยเฉพาะหมอแปลงทีอ่ยใูนเครือ่งประจไุฟ
เพราะจะทำใหเครื่องประจุไฟเกิดความเสียหาย
ถาแบตเตอรี่หมดเร็วมาก แมจะเพิ่งประจุไฟใหมๆ แบตเตอรี่นั้น
เสื่อมประสิทธิภาพในการเก็บไฟแลว
ตรวจสอบประสทิธภิาพในการประจไุฟของแบตเตอรี ่(น.268) และซือ้แบตเตอรีก่อนใหม

ผูใชสามารถใสฝาครอบแบตเตอรี่กลับทาง
เพื่อเปนที่สังเกตสวนตัว วาแบตเตอรี่กอนนั้น
ไดประจุไฟแลวหรือไม
ถาแบตเตอรี่กอนนั้นไดถูกประจุไฟเต็มแลว ใหใสฝาปด
แบตเตอรี่โดยใหสัญลักษณแบตเตอรี                 อยูดาน
เดียวกันกับสติ๊กเกอรสีน้ำเงินบนกอนแบตเตอรี่ และเมื่อใชแบตเตอรี่จนพลังงานหมด
แลว ใหใสฝาครอบในดานตรงขามกัน

ถาแบตเตอรีถ่กูใสไวในตวักลองทีเ่กบ็และไมไดใชงานเปนเวลานาน ประจไุฟฟาในแบตเตอรี่
จะคายออกทีละนอยๆ ทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง ควรถอดแบตเตอรี่ออก
จากกลองกอนจะนำไปเกบ็ และควรจะเกบ็แบตเตอรีโ่ดยใชฝาครอบไว การนำแบตเตอรีไ่ปเกบ็
ไวเปนเวลานานหลงัจากการประจไุฟเตม็กจ็ะทำใหประสทิธภิาพของแบตเตอรีเ่สือ่มลงไดเรว็
ขึ้น

หลังจากถอดเครื่องประจุไฟ หรือสายไฟของเครื่องประจุไฟออกจากปลั๊กไฟแลว ไม
ควรใชนิ้วสัมผัสสวนที่เปนโลหะของเครื่องประจุไฟทันที ควรพักไว 3 วินาที
หากพลังงานที่เหลืออยูในแบตเตอรี่มีระดับสูงกวา 94% (น.268) เครื่องประจุไฟ
จะไมประจุไฟ
เครื่องประจุไฟนี้ จะไมสามารถประจุไฟแบตเตอรี่รุนอื่น นอกจาก LP-E6



ารใสและถอดแบตเตอรี่

การใสแบตเตอรี่

ผลักสลักล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรและ
นำแบตเตอรี่ออก

ใชนิ้วดันเขาจนสุด กระทั่งแบตเตอรี่ถูกล็อค
จนแนนภายในชอง

ใสแบตเตอรี่ LP-E6 ที่ประจุไฟเต็มแลวเขากับชองใสของตัวกลอง
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่

ดันสลักของฝาปดไปตามทิศทางของลูกศร
ในภาพและเปดฝาออก

ใสแบตเตอรี่เขาสูชองใส

ปดฝากลับเขาที่
ปดฝาเขาที่เดิม

หันแบตเตอรี่ดานที่เปนจุดสัมผัสเขาดานใน

ใชไดเฉพาะแบตเตอรี่รุน LP-E6

การถอดแบตเตอรี่
เปดฝาปดและนำแบตเตอรี่ออก

เพื่อปองกันการลัดวงจร ควรใสฝาครอบแบตเตอรี่
ไวเสมอหลังจากที่นำออกจากกลอง



เมื่อเปดจอ LCD ออกมาแลว ผูใชสามารถปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ จากเมนู, เล็งภาพดวยระบบ
Live View, ใชดูภาพยนตรที่กำลังถาย และเลนดูภาพและภาพยนตรที่ถายมาแลว จอ LCD
ของกลองรุนนี้ถูกออกแบบใหปรับทิศทางและมุมมองไดตามที่ตองการ

เมื่อไมไดใชกลอง ใหพับจอ LCD เขาดานใน โดยใหหนาจอ LCD กลับเขาหาตัวกลอง
เพื่อปองกันจอภาพ
เมื่อเล็งภาพโดยใชระบบ Live View หรือถายภาพยนตร การหันหนาจอ LCD ไปทางดาน
หนา จะทำใหตัวแบบมองเห็นภาพของตัวเองได
กลองจะปดการแสดงเมนูกอนที่จะพับเก็บจอภาพในตำแหนงเก็บ โดยขึ้นอยูกับการปรับ
มุมของจอ LCD ในขณะนั้น

ระมัดระวัง อยาฝนบิดหรือใชแรงบิดขอตอมากเกินไป อาจทำใหขอตอของจอเสียหาย

เปดจอ LCD ออกในทิศทางตามภาพ

หมุนจอ LCD

หันจอ LCD เขาหาตัว

เมื่อเปดจอ  LCD ออกมาแลว  ผู ใชสามารถ
จะหมุนพลิกขึ้น-ลง หรือหมุนไปทางดานหนา
ของกลองก็ได

สำหรับการถายภาพปกติ จะหันจอ LCD เขาหา
ตัว (ดังภาพ)

ารใชจอภาพ LCD

มุมที่ระบุนั้น เปนคาโดยประมาณ



ารเปดสวิตซกลอง

กลองถูกเปดการทำงาน
กลองถูกปด และไมสามารถปรับควบ
คุมใดๆ ใหปรับมาที่ตำแหนงนี้ เสมอ
เมื่อไมไดใชกลอง

เพื่อความประหยัดพลังงาน กลองจะปดการแสดงผลและการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากไม
มีการปรับควบคุมใดๆ ติดตอกันเปนเวลา  1 นาที เมื่อตองการใชกลองอีก ผูใชเพียงแตแตะ
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จอภาพจะแสดงผลและกลองจะกลับสูการทำงานตามปกติ (น.40)
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการปดการทำงานของกลองไดจากการปรับตั้งใน
เมนู [     Auto Power Off] (น.50)

เมื่อสวิตซถูกปรับไปที่ตำแหนง <OFF> ในขณะที่กลองกำลังบันทึกขอมูลลงในการด
สัญลักษณ [Recording.....] จะปรากฎขึ้นบนจอภาพ และกลองจะปดการทำงาน
ภายหลังจากที่ไดบันทึกไฟลของภาพนั้นลงในการดจนเสร็จสมบูรณ

เมื่อเปดสวิตซ และกลองแสดงระบบปรับตั้งวันที่และเวลาปรากฏขึ้น ดูหนา 30 เพื่อ
ปรับตั้งวันที่/เวลา ใหเรียบรอยเสียกอน

เกี่ยวกับระบบทำความสะอาดเซนเซอรโดยอัตโนมัติ

ขณะที่ระบบทำความสะอาดเซนเซอรกำลังทำงาน ก็สามารถถายภาพไดทันทีเมื่อใชนิ้วแตะ
ชัตเตอรเบาๆ (น.40) เพื่อหยุดการทำงานของระบบทำความสะอาดเซนเซอรเสียกอน

หากผูใชปรับสวิตซ                                  สลับกันอยางรวดเร็ว สัญลักษณ                    จะไม
ปรากฏขึ้น ถือเปนความปกติและไมใชปญหาแตอยางใด

/

เกี่ยวกับระบบปดการทำงานอัตโนมัติ

ทุกๆ ครั้งที่สวิตซเปด/ปด ถูกปรับไปที่
และ                  ระบบทำความสะอาดพื้นผิวของ
เซนเซอรจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ(อาจไดยิน
เสียงเบาๆ) และขณะที่กำลังทำความสะอาด
สัญลักษณ                  จะปรากฎบนจอ LCD



ารเปดสวติซกลอง

การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่
เมื่อปรับสวิตซไปที่ตำแหนง                 จอ LCD จะแสดงระดับพลังงานหนึ่งใน 6 ระดับ
และถาปรากฎเปนสัญลักษณแบตเตอรี่กระพริบ (        )  หมายถึงแบตเตอรี่ใกลจะหมด
พลังงานแลว

สัญลักษณ

ระดับ (%)

อายุการใชพลังงานของแบตเตอรี่

ตัวเลขในตารางขางตนไดมาจากการทดสอบดวยแบตเตอรี่ LP-E6 ที่ประจุไฟเต็มโดยไมไดใช
ระบบ  Live View และทดสอบตามการทดสอบมาตรฐานของสมาคมกลองและการถาย
ภาพ(CIPA)
จำนวนภาพที่ถายไดเมื่อใช Battery Grip BG-E9

อุณหภูมิ
ไมใชแฟลช
ใชแฟลช 50%

ประมาณ 1600 ภาพ
ประมาณ 1100 ภาพ

ประมาณ 1400 ภาพ
ประมาณ 1000 ภาพ

เมื่อใช LP-E6X2 จะไดจำนวนภาพเพิ่มขึ้น 2 เทา เทียบกับเมื่อไมไดใช Battery Grip
เมื่อใชแบตเตอรี่อัลคาไลน AA/LR6 ที่ 23 ํC / 73 ํF : ประมาณ 550 ภาพเมื่อไมไดใชแฟลช
และประมาณ 410 ภาพ เมื่อใชแฟลช 50% ของภาพที่ถาย

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

จำนวนภาพที่ถายไดจริงอาจนอยกวาที่แสดงไวในตาราง โดยขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมและลักษณะการใชงาน  ดังตอไปนี้

การทำงานของเลนสนั้นอาศัยแบตเตอรี่ของกลอง ซึ่งเลนสบางตัวอาจจะใช
พลังงานมาก และทำใหจำนวนภาพที่ถายไดมีปริมาณลดลง
อายุการใชงานของแบตเตอรี่เมื่อใชระบบ Live View อานรายละเอียดหนา 153
ดูเมนู [      Battery Info.] เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดของระดบัพลงังาน
และแบตเตอรี(่น.268)
เมื่อใชแบตเตอรี่ขนาด AA / LR6 กับ Battery Grip BG-E9  การแสดงผลของระดับ
พลังงานจะเปลี่ยนเปน 4 ขั้น (สัญลักษณนี้                         จะไมแสดงผล)



กดปุม                    ของ                   เพื่อเลือก
[Date/Time] จากนั้นกดปุม

กดปุม                 ของ              เพื่อเลือกแถบ
รายการ

ารตั้งวันที่และเวลา
เมื่อเปดสวิตซกลองเปนครั้งแรก หรือเมื่อวันที่/เวลา ของตัวกลองไดถูกตั้งใหม(reset) กลอง
จะแสดงหนาจอสำหรับปรับตั้ง วันที่/เวลา ใหทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อตั้ง วันที่/เวลา
ใหถูกตอง โปรดทราบวา วันที่/เวลา จะเปนขอมูลที่แนบไปพรอมกับไฟลภาพที่ถาย
ดังนั้น จึงควรตั้ง วันที่/เวลา ใหถูกตอง

แสดงเมนู
กดปุม                          เพื่อแสดงรายการตัวเลือก
ตางๆ

ในแถบ        เลือก [Date/Time]
(วันที่/เวลา)

ตั้งวันที่และเวลา
กดปุม                  ของ
เพื่อเลือกตัวเลขวันที่และเวลา
กดปุม               เพื่อให   <       >   ปรากฏขึ้น
กดปุม                ของ            เพื่อตั้งตัวเลข
จากนั้นกดปุม               (กลับไปที่         )

ออกจากการปรับตั้ง
กดปุม                  ของ                เพื่อเลือก [OK]
จากนั้นกดปุม
วันที่/เวลา จะถูกปรับตั้ง และเมนูรายการตัว
เลือกจะกลับมาปรากฏอีกครั้ง

หากเก็บกลองไวเปนเวลานานโดยไมไดใสแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่หมดพลังงาน วัน
ที่/เวลา อาจจะถูกเปลี่ยนคาไป หากเปนเชนนี้ ใหทำการตั้งคาใหม

วันที่/เวลา ที่ปรับตั้งไว จะเริ่มมีผลตั้งแตเมื่อกดปุม              ในขั้นตอนที่ 4

[   ]

[   ]



ลอืกภาษา
แสดงเมนู

กดปุม                          เพื่อแสดงรายการตัวเลือก
ตางๆ

ในแถบ        เลือก [Language    ]
(ภาษา)

กดปมุ                       ของ                   เพือ่เลอืกแถบรายการ

เลือกภาษาที่ตองการ
กดปุม                      ของ                   เพื่อเลือกภาษา
จากนั้นกดปุม

ภาษาจะถูกเปลี่ยนเปนภาษาที่ตั้งไวใหม

[   ]

[   ]
กดปุม                    ของ                   เพื่อเลือก
[Language    ] จากนั้นกดปุม



ธใีสและนำการด SD ออกจากกลอง
กลองรุนนี้ก็ไดออกแบบมาสำหรับใชการดบันทึกขอมูลชนิด SD, SDHC และ SDXC ซึ่งภาพ
ที่ถายจะถูกบันทึกลงในการด (เปนอุปกรณที่ตองซื้อตางหาก)

กอนนำการดมาใช ตรวจสอบดูเสียกอนวา สวิตซปองกันการบันทืกไดถูกเลื่อน
ขึ้นไปดานบน เพื่อใหการดนั้นสามารถบันทึกขอมูลภาพได

การใสการด
เปดฝาปดชองใสการด

ใสการด

ปดฝา

เลื่อนฝาปดชองใสการดตามทิศทางของลูกศร
เพื่อเปดฝาออก

ดังที่แสดงไวในภาพ ใหหันสวนบนของการด
ขึ้นทางดานบน
สอดการดเขาสูชองใส ปรับใหตรง และดันเขา
จนสุดทาง

ปดฝาตามทิศทางของลูกศร และดันใหปดจนมี
เสียงเบาๆ

เมื่อปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่              ตัว
เลขบอกจำนวนภาพที่สามารถถายไดทั้งหมด
สำหรับการดแผนนี้จะปรากฎขึ้นบนจอ LCD

สวิตซปองกันการบันทึก

จำนวนภาพที่ถายได

จำนวนภาพที่ถายไดทั้งหมดขึ้นอยูกับความจุที่ยังคงเหลืออยูของการด, คุณภาพ
ในการบันทึก, ความไวแสง ฯลฯ
เมื่อตั้งเมนู  [     Release shutter without card]  เปน  [Disable]  จะชวย
ปองกันไมใหผูใชถายภาพโดยลืมใสการด (น.278)



ธใีสและนำการด SD ออกจากกลอง

คอยๆ ดันที่ดานทายของการด การดจะเลื่อนออก
มาเล็กนอย
ดึงการดออกจากชองใส จากนั้นปดฝา

 เปดฝาปดชองใสการด

นำการดออกจากชองใส

ปรับสวิตซเปด/ปด การทำงานไปที่
ตรวจดูวาตัวอักษร “Recording....” ไมไดปรากฏ
อยูที่จอ LCD
ตรวจสอบดูวา ไฟแสดงสถานะของการดปด
จากนั้นจึงเปดฝาปด

ขณะที่ไฟบอกสถานะของการดติดสวางหรือกระพริบ หมายถึงไฟลภาพกำลังถูก
บันทึกหรือการดกำลังถูกอานขอมูล กำลังลบไฟล หรือไฟลภาพกำลังถูกถายโอน
ออกไป   ในขณะที่ไฟบอกสถานะนี้กำลังติดสวางหรือกระพริบ ไมควรทำสิ่งตางๆ
ตามรายการดานลาง เพราะอาจทำใหขอมูลภาพเสียหาย และอาจทำใหเกิดความ
เสียหายตอการดและตัวกลองดวย
เปดฝาปดชองใสการด
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่
เขยาหรือกระแทกกลองอยางแรง

ถาการดแผนนั้นเคยถูกใชถายภาพแลว หมายเลขภาพจะไมเริ่มตนจาก 0001 (น.106)

ถามีขอความเตือนเกี่ยวกับความบกพรองผิดปกติของการดปรากฎบนจอ LCD ใหลอง
ถอดการดออกและเสียบการดเขาไปใหม ถายังมีขอความเตือนปรากฎอยู ใหใชการด
แผนอื่นๆ และถาสามารถถายโอนขอมูลภาพของการดแผนที่มีปญหาลงในคอมพิวเตอร
ได ใหถายโอนไฟลทั้งหมดใหเรียบรอย จากนั้นทำการฟอรแมทการดใหม (น.48) การด
ที่มีปญหาก็อาจจะกลับมาทำงานไดตามปกติ
สำหรับการดชนิด SDHC และ SDXC ซึ่งมีคุณสมบัติ UHS(Ultra High Speed) จะมี
ความเร็วในการบันทึกขอมูลในระดับ SD Speed Class 10

การนำการดออกจากกลอง
ไฟแสดงสถานะของการด

หามใชนิ้วสัมผัสที่จุดสัมผัสของการด และระมัดระวังการขูดขวนจากโลหะ



ธใีสและถอดเลนส
การใสเลนส

ถอดฝาปดของกลองและเลนส
ถอดฝาปดดานทายเลนส และฝาปดเมาท
ของกลองออก โดยหมุนตามทิศทางของลูกศร

ใสเลนส
สอดทายเลนสเขาหาเมาทของกลอง  โดยให
เครื่องหมายบนกระบอกเลนสมีสีตรงกับสีของ
เครื่องหมายบนตัวกลอง แลวจึงหมุนตามทิศ
ทางของลูกศรจนเขาที่

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
(ออโตโฟกัส)

ถาสวิตซนี้ถูกปรับไวที่              (แมนนวลโฟกัส)
 ระบบออโตโฟกัสจะไมทำงาน

ถอดฝาปดหนาเลนสออก

เครื่องหมายสีขาว

เครื่องหมายสีแดง



ควรถอดเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละอองนอย
เมื่อเก็บกลองโดยไมไดสวมเลนสไวกับกลอง
ควรใชฝาปดเมาทของกลองเสมอ
เปาหรือปดฝุนที่ฝาปดตัวกลองกอนปดเสมอ

การลดปริมาณฝุนที่เขาไปภายในตัวกลอง

ธใีสและถอดเลนส

เกี่ยวกับการซูม
เมื่อตองการซูม ใชนิ้วมือหมุนวงแหวนซูมของเลนส
หากตองการซมูเพือ่จดัภาพใหเหมาะสม ใหซมูกอน
ที่จะโฟกัส เพราะการซูมหลังจากที่โฟกัสไดแลวอาจ
จะทำใหความชดัคลาดเคลือ่นไปเลก็นอย

การถอดเลนส
ขณะที่ กดปุมปลดล็อคเลนสค างอยู  ใหหมุน
กระบอกเลนสตามทิศทางของลูกศร

หมุนเลนสไปจนสุดทาง แลวจึงดึงออกตรงๆ

เมื่อถอดเลนสออกจากกลองแลว ใหใชฝาปด
ทายเลนสปดไวเพื่อปองกันฝุน



ธใีสและถอดเลนส

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

หามใชเลนสสองดูดวงอาทิตยโดยตรง เพราะจะเกิดอันตรายอยางมากตอดวงตา

ในขณะที่วงแหวนโฟกัสมีการหมุนในขณะเลนสกำลังคนหาความชัด
หามใชนิ้วสัมผัสวงแหวน

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

ขนาดของเซนเซอร
(22mm x 14.9mm/0.88x0.59in)
ขนาดของฟลม 35mm
(36mm x 24mm/1.42x0.94in)



ารใชฮูดของเลนส
เมื่ อนำฮู ด (กรวยบั งแสง )  มาติดตั้ ง ไ ว กั บ เลนส  ฮู ดจะช วยลดการ เกิ ดภาพเงา
หลอก(Ghosting) และแฟลร(Flare) โดยการปองกันแสงไมใหสองกระทบกับหนาเลนส
โดยตรง ฮูดยังชวยปองกันผิวหนาเลนสจากน้ำฝน หิมะ ฝุน ฯลฯ
แมวาฮูดจะเปนอุปกรณเสริมพิเศษที่แยกจำหนาย แตเลนส KIT บางรุนก็จะมีฮูดมาพรอม
ในกลองบรรจุดวย

การติดตั้งฮูดที่ไมมีเครื่องหมายดัชนี

การติดตั้งฮูดที่มีเครื่องหมายดัชนี

ติดตั้งฮูด
หมุนฮูดตามทิศทางของลูกศรในภาพ
จนฮูดติดเขากับเลนสอยางมั่นคง

ทาบเครื่องหมายดัชนีสีแดงของฮูดให
ตรงกับเลนส

ทาบเครื่องหมายดัชนีสีแดง               ของฮูด
ใหตรงกับเครื่องหมายดัชนีของเลนส

หมุนฮูดตามทิศทางของลูกศรในภาพ จนเครื่อง
หมาย                  บนฮูด ตรงกันกับเครื่องหมาย
             บนหนาเลนส

ติดตั้งฮูด

เมื่อตองการถอดฮูดออก ใหจับฐานของฮูด(ดานที่ติดกับเลนส) ใหแนนขณะกำลังหมุน
อยาจับที่ดานนอกของฮูด เพราะอาจทำใหฮูดเสียรูปทรงได
หากติดตั้ งฮูดไมถูกตอง  เงาของฮูดอาจจะปรากฏอยูภายในภาพที่ ถายในบริ เวณ
ขอบภาพ ซึ่งขอบภาพจะดูคล้ำหรือมืด
กอนที่จะถายภาพโดยใชแฟลชในตัวกลอง ควรถอดฮูดออกเสียกอน มิเชนนั้นฮูดอาจ
จะบังแสงของแฟลช และทำใหเกิดบริเวณที่มืดขึ้นในภาพ

สามารถสวมฮูดกลับทางได เมื่อตองการเก็บเลนส



กีย่วกบัระบบ Image Stabilizer(IS)
เมื่อใชเลนสที่ติดตั้งระบบลดภาพสั่น(IS) เลนสจะชวยลดการสั่นไหวที่มีผลทำใหภาพไมชัด
การอธิบายขั้นตอนการปรับตั้งนี้ ใชเลนส EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS* มาเปนตัวอยาง
* IS เปนตัวยอของระบบ Image Stabilizer

เมื่อภาพที่เห็นจากชองเล็งภาพดูนิ่งแลว
จึงกด ชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ปรับสวิตซ IS ไปที่
ปรับสวิตซเปด/ปด การทำงานของกลองไปที่

ใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
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  เพื่อให
เหมาะสมกับลักษณะการถายภาพ อยางไรก็ดี เลนสตอไปนี้ จะปรับเปลี่ยนระบบการ
ทำงานของระบบ IS ใหโดยอัตโนมัติ

ระบบ Image Stabilizer จะทำงานแมวาจะปรับสวิตซเลือกระบบโฟกัสไปที่ <AF> หรือ
<MF>



ปรับภาพในชองเล็งภาพใหคมชัด

หมุนปรับลูกบิดไปทางซายและขวา
เพื่อใหกรอบเล็งของจุดโฟกัสทั้ง 9 จุด
มีความคมชัดที่สุด

หมุนปรับลูกบิดปรับแกสายตา

ถายังไมสามารถปรับแกสายตาจนเห็นภาพในชองเล็งภาพที่คมชัดได แนะนำใหใช
Dioptric Adjustment Lens E (มี 10 ชนิดใหเลือก, อุปกรณเสริมพิเศษ)

นฐานการปรบัควบคมุกลอง

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

เพื่อใหภาพคมชัด พยายามถือกลองใหมั่นคงและนิ่งที่สุดเพื่อไมใหภาพสั่น

สำหรับการเล็งภาพดวยจอ LCD ของกลองแทนการใชชองเล็งภาพ อานรายละเอียด น.57

การถอืกลองถายภาพแนวนอน การถอืกลองถายภาพแนวตัง้

การจับถือกลอง

แนวนอน



นฐานการปรบัควบคมุกลอง

การทำงานของปุมชัตเตอรแบงเปนสองจังหวะ คือเมื่อแตะลงไปครึ่งหนึ่ง กลองจะโฟกัส
วัดแสง และแสดงผล เมื่อกดลงจนสุด ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพนั้น

เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ (กดลงครึ่งทาง)
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
แตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง เพื่อใหระบบออโตโฟกัสทำงาน แลวจึงกดชัตเตอรลงจนสุด

เมื่อใช Creative Zone  การกดปุม  <         > จะใหผลเชนเดียวกับการแตะปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
หากผูใชกดปุมชัตเตอรลงจนสุดทันที โดยไมแตะปุมชัตเตอรเพื่อใหกลองหาโฟกัสเสีย
กอน หรือแตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง แลวกดลงจนสุดทันทีแทบจะพรอมๆ กัน กลอง
จะหยุดชะงักไปครูหนึ่งกอนที่ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพนั้น
ในขณะที่กลองแสดงรายการตางๆ ของเมนู เลนดูภาพ หรือกำลังประมวลผลและบันทึก
ไฟลขอมูลลงในการด ผูใชสามารถสั่งใหกลองกลับไปพรอมถายภาพตอไปไดทันทีเมื่อ
ใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

การใชปุมชัตเตอร



นฐานการปรบัควบคมุกลอง

วงแหวนควบคุมหลัก
หมุนวงแหวนควบคุมหลักในขณะที่กดปุมที่กึ่งกลาง
ของวงแหวน

ใชวงแหวนควบคุมหลักในการหมุนปรับเลือก
ระบบวัดแสง ระบบออโตโฟกัส ความไวแสง
จุดโฟกัส ฯลฯ

เมื่อหมุนเฉพาะ <     >
ในขณะที่มองผานทางชองเล็งภาพ หรือดูที่จอ LCD
สามารถหมุนวงแหวน               เพื่อปรับคาได

ใชวงแหวนควบคุมหลักในการปรับคาความไว
ชัตเตอร ชองรับแสง ฯลฯ

เลือกรายการ/ปรับคา  ดวยวงแหวนควบคุมหลัก
เมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง แลวหมุนวงแหวน
ควบคุมหลัก <     >
เมื่อกดปุมใดๆ ก็ตาม เชน              ,                   หรือ
                ฟงกชั่นนั้นๆ จะรอการปรับตั้งอยูเปนเวลา
ประมาณ 6 วินาที               ซึ่งในระหวางนี้ สามารถหมุน
วงแหวน               เพื่อปรับตั้งตามที่ตองการได
เมื่อฟงกชั่นที่เลือกถูกปดไปแลว หรือเมื่อแตะชัตเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลองจะพรอมถายภาพทันที

(1)

(2)



นฐานการปรบัควบคมุกลอง

เลือกรายการ/ปรับคา ดวยวงแหวนควบคุมแบบเร็ว

ใชวงแหวนควบคุมแบบเร็วในการหมุนปรับเลือก
ระบบ AF ระบบขับเคลื่อน ความไวแสง ระบบวัด
แสง จุดโฟกัส  ฯลฯ

เมื่อหมุนเฉพาะ
ในขณะที่มองในชองเล็งภาพ หรือดูที่จอ LCD สามารถ
หมุนวงแหวน                เพื่อปรับคาได

ใชวงแหวนควบคุมแบบเร็วเพื่อชดเชยแสง ปรับ
ชองรับแสงเมื่อถายภาพดวยระบบแมนนวล ฯลฯ

เมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง  แลวหมุนวงแหวน
ควบคุมแบบเร็ว
เมื่อกดปุมใดๆ ก็ตาม เชน              ,                    หรือ
                ฟงกชั่นนั้นๆ จะรอการปรับตั้งอยูเปนเวลา
ประมาณ 6 วินาที                   ซึ่งในระหวางนี้ สามารถ
หมุนวงแหวน               เพื่อปรับตั้งตามที่ตองการได
เมื่อฟงกชั่นที่เลือกถูกปดไปแลว หรือเมื่อแตะชัตเตอร
เบาๆ กลองจะพรอมถายภาพทันที

การใชปุม UNLOCK
เมื่อใชระบบบันทึกภาพภายใน Creative Zone ผูใชสามารถจะใชเมนู [     Lock     ]
และตั้งเปน [Enable] เพื่อปองกันไมใหวงแหวนควบคุมแบบเร็วถูกหมุนและทำใหระบบ
เหลานี้เปลี่ยนไปโดยไมไดตั้งใจ

คาการชดเชยแสง (เมื่อถายภาพดวยระบบ )
ขนาดชองรับแสง เมื่อถายภาพดวยระบบแมนนวล
ขนาดชองรับแสง เมื่อถายภาพดวยชัตเตอร B

เมื่อตั้ง [Lock      : Enable] ปุม                       ซึ่งอยูทางดานลางของวงแหวนควบคุม
แบบเร็วจะทำใหการปรับตั้ง [Lock     ] ถูกยกเลิกไดเปนการชั่วคราว
ผูใชสามารถเปลี่ยนการตั้งคาได โดยกดปุม                       และหมุน  <       >
(           ในระบบภาพยนตร)

(1)

(2)



นฐานการปรบัควบคมุกลอง

การใชปุม Multi-controller
ใช เพื่อเลือกจุดโฟกัส  ปรับตั้ งสมดุลสีขาวให
เหมาะสม เลื่อนจุดโฟกัสหรือเลื่อนกรอบขยาย
ภาพในขณะที่ถายภาพดวย Live View หรือ
เลื่อนไปทั่วบริเวณของภาพในขณะขยายดูภาพ
โดยสามารถกดได 8 ทิศทาง

เปดไฟสองจอ LCD

การแสดงขอมูลการปรับตั้ง
หลังจากกดปุม                       กลองจะแสดงขอมูลที่ถูกปรับตั้งไวที่จอ LCD ผูใชสามารถหมุน
วงแหวนควบคุมหลักเพื่อดูการปรับตั้งของแตละระบบบันทึกภาพได(น.266) และเมื่อ
ตองการใหกลองแสดงหนาจอปรับตั้งอยางรวดเร็ว ใหกดปุม               (น.44,67) และเมื่อ
ตองการยุติการแสดงขอมูล ใหกดปุม                     อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อกำลังเลือกเมนู หรือใชจอปรับควบคุมแบบ
เร็ว  ปุม  Mult i -control ler จะทำงานเฉพาะ
ในทิศทาง                และ                 เทานั้น

เมื่อกดปุม             เพื่อเปดไฟสองจอ LCD ไฟจะติด
สวางอยูเปนเวลา 6 วินาที          และกดซ้ำเมื่อ
ตองการปดไฟ และในขณะถายภาพดวยชัตเตอร B
เมื่อกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ ไฟจะดับทันที



ารใชจอภาพในการปรับตั้งอยางรวดเร็ว
ผูใชสามารถจะเลือกฟงกชั่นที่ปรากฏบนจอภาพ และปรับตั้งตามที่ตองการไดโดยตรง เรียก
การทำงานแบบนี้วา การใชจอภาพในการปรับตั้งอยางรวดเร็ว(Quick Control Screen)

แสดงระบบตางๆ ที่จอภาพ
กดปุม
จอภาพจะแสดงฟงกชั่นตางๆ

เลือกฟงกชั่นที่ตองการปรับตั้ง

ถายภาพ
กดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ

จอ LCD จะดับ เพื่อแสดงภาพที่ถายแลว

เมื่อถายภาพดวย Creative Zone ฟงกชั่นที่เลือกปรับไดจะแตกตางจากกรณีที่ถาย
ภาพดวย Basic Zone(น.67)

⌦   ⌦  

ใชปุม                  และ                   บน
เพื่อเลือกฟงกชั่นที่ตองการ
ฟงกชั่นที่ถูกเลือกแลวจะปรากฎบนแถบแสงที่
หนาจอ
หมุนวงแหวน               หรือ                เพื่อเปลี่ยน
เปนแบบที่ตองการ



ารใชจอภาพในการปรบัตัง้อยางรวดเรว็

ชองรบัแสง (น.116)
ความไวชตัเตอร (น.114)

ชดเชยแสง /
ถายภาพครอม  (น.121)

ระบบบนัทกึภาพ *  (น.20)

จดุโฟกสั  (น.78) คณุภาพในการบนัทกึภาพ (น.84)

Picture Style (น.90)

ความไวแสง (น.88)
เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง* (น.255)

ระบบออโตโฟกสั  (น.76)

สมดลุสขีาว  (น.96)

เสนระดบัอเีลคทรอนคิส (น.127)
ชดเชยแสงแฟลช (น.132)

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(น.101)

ปรบัแตงการทำงาน (น.257)

ระบบขบัเคลือ่น  (น.81)

รายละเอียดในสวนตางๆ ของจอปรับตั้งอยางรวดเร็ว

ระบบวดัแสง  (น.119)

เมื่ อใชจอภาพในการปรับตั้ งอยางรวดเร็ว
เลือกฟงกชั่นที่ตองการปรับตั้ง กดปุม
รายการภายในฟงกชั่นที่ เลือกนั้นจะปรากฏ
ขึ้น (ยกเวน ความไวชัตเตอรและชองรับแสง)

ฟงกชั่นที่มีเครื่องหมายดอกจันจะไมสามารถปรับตั้งไดดวยจอปรับตั้งอยางรวดเร็ว

การแสดงฟงกชั่นที่ถูกปรับตั้ง

หมุนวงแหวน                 หรือ                เพื่อเลือก
คาหรือรูปแบบที่ตองการ และภายในตัวเลือก
ที่กำลังปรับตั้ง สามารถจะใช                    เพื่อ
เปลี่ยนแปลงคาของฟงกชั่นนั้นได
กดปุม                เพื่อยืนยันและสิ้นสุดการปรับ
ตั้งและกลับสูจอของการปรับตั้งอยางรวดเร็ว
และในขณะที่เลือก
หรือ                  ผูใชสามารถกลับสูหนาจอของ
การปรับตั้งอยางรวดเร็วไดโดยการกดปุม



จอ LCD
ปมุเลือ่นรายการ

ารปรบัตัง้ควบคมุเมน ูMENU

ปมุยนืยนั
ปมุเมนู

เลนดภูาพ
ถายภาพ
แถบ
รายการ

รายการตัวเลือก

ปรบัตัง้การทำงาน
Custom Functions

My Menu

การปรับตั้ง

รายการของเมนู

⌦  

⌦  



เมื่อเลือกระบบถายภาพภายใน Basic Zone, Creative Zone และระบบถายภาพยนตร
แถบรายการและตัวเลือกจะแตกตางกันไป

ดวยเมนู ผูใชสามารถจะเลือกปรับตั้งไดมากมายจากรายการของตัวเลือก เชน ปรับคุณภาพ
ในการบันทึก ตั้งวันที่/เวลา ฯลฯ เมื่อกดปุม                       และมองที่จอ LCD ที่อยูทางดาน
หลังของกลอง และใชปุม                    และ                    เพื่อเลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม



ารปรบัตัง้ควบคมุ menu

แสดงรายการตางๆ ในเมนู
กดปุม                        เพื่อแสดงรายการตางๆ

เลื่อนแถบเพื่อเลือกรายการ
กดปุม                   เพื่อเลือกรายการ

เลือกรายการที่ตองการ
กดปุม                  เพื่อเลือกรายการ
จากนั้นกดปุม

เลือกคาที่ตองการปรับตั้ง

กดปุม                        เพื่อออกจากการปรับตั้งใน
เมนู และกลับสูการถายภาพตามปกติ

ยืนยันการปรับตั้ง

ออกจากการปรับตั้ง

วิธีปรับต้ังเมนู

รายการที่กำลังปรับตั้งอยูนั้นจะเปนสีน้ำเงิน

กดปุม                เพื่อยืนยันการปรับตั้ง

กดปุม                  หรือ                 เพื่อเลือก
คาที่ตองการปรับตั้ง (การปรับตั้งบางรายการนั้น
ผูใชตองใชทั้งปุม                   และ                 เพื่อ
เลือกรายการ)

ในขั้นตอนที่ 2 ผูใชสามารถหมุนวงแหวน                   เพื่อปรับตั้ง และในขั้นตอนที่ 4 ผูใชสามารถ
หมนุวงแหวน               เพือ่ปรบัตัง้กไ็ด (โดยขึน้อยกูบัรายการทีป่รบัตัง้นัน้ๆ)
การอธิบายขั้นตอนการปรับตั้งตางๆ ที่จะอธิบายถัดจากนี้ จะตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา
ผูใชไดกดปุม                เพื่อใหจอภาพแสดงรายการเมนูแลว
รายละเอียดของรายการเมนูทั้งหมด แสดงไวในหนา 278



อนเริ่มใชกลอง
การฟอรแมทการด

ถาการดที่นำมาใชเปนการดแผนใหมที่ไมเคยใชมากอน หรือเคยใชกับกลองตัวอื่น หรือใชเก็บ
ขอมูลสวนตัว ควรฟอรแมทดวยฟงกชั่นฟอรแมทของกลองเสียกอนที่จะนำมาใชเก็บขอมูลภาพ

การฟอรแมทการด จะลบขอมูลทุกๆ อยางที่เก็บอยูในการด ซึ่งแมแตไฟลภาพ
ที่ถูกปองกันการลบภาพไวก็จะถูกลบไปดวย ควรตรวจสอบใหดีวาไมมีไฟลหรือ
ขอมูลที่สำคัญที่ตองการเก็บไว หากไมแนใจ ใหถายโอนขอมูลที่อยูในการดไป
เก็บไวในคอมพิวเตอรเสียกอน

เลือก [Format] (ฟอรแมท)
ภายในรายการของแถบ  [    ]  เลือก [Format]
แลวกดปุม

ฟอรแมทการด
เลือก [OK]  จากนั้นกดปุม
การดจะถูกฟอรแมท
เมื่อฟอรแมทการดเสร็จแลว
จอภาพจะกลับมาแสดงเมนูอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อตองการฟอรแมทอยางสมบูรณแบบ
(Low-level formatting) ใหกดปุม
เพื่อเลือก [Low level format] ดวย
จากนั้นกด [OK]



อนเริม่ใชกลอง

เมื่อมีการฟอรแมทการด หรือเมื่อลบภาพออกจากการด เฉพาะขอมูลในการ
จัดการไฟลเทานั้นที่ เปลี่ยนแปลงไป ขอมูลจริงๆ จะไมถูกลบไปจนหมด เมื่อ
นำการดไปขายตอหรือใหผูอื่นใช ควรระวังเรื่องนี้ และเมื่อเลิกใชการด(ตองการ
ทิ้ง) ควรบิดใหหักหรืองอ เพื่อไมใหขอมูลสวนตัวรั่วไหล

ความจุของการดที่แสดงไวที่หนาจอในขณะทำการฟอรแมท อาจจะต่ำกวาความจุที่ระบุ
ไวบนแผนการด
อุปกรณนี้ รองรับการทำงานรวมกับ exFAT Technology ของ Microsoft

เมื่อนำการด  Eye-Fi  แผนใหมมาใช  จะตองติดตั้ งซอฟทแวรของการดใน
คอมพิวเตอรเสียกอน จากนั้นจึงใชกลองฟอรแมทการดแผนนั้น

ควร [Format] ในกรณีดังตอไปนี้
เมื่อนำการดแผนใหมมาใช
เมือ่การดนัน้เคยถกูฟอรแมทดวยกลองตวัอืน่ หรอืฟอรแมทดวยคอมพวิเตอร
เมือ่การดนัน้เตม็ไปดวยขอมลูภาพและขอมลูอืน่ๆ ปะปนกนั
เมือ่กลองแสดงรหสัความผดิพลาดเกีย่วกบัการด (น.291)

เกี่ยวกับการฟอรแมทการดอยางสมบูรณแบบ
ควรทำการฟอรแมทการดอยางสมบูรณแบบ เมื่อสังเกตเห็นวาความเร็วในการบันทึกขอมูล
ลดต่ำลง หรือเมื่อตองการลบขอมูลทั้งหมดที่บรรจุอยูภายในการด
การฟอรแมทการดอยางสมบูรณจะทำใหขอมูลที่ถูกบันทึกไวในทุกๆ สวนบันทึกของการด
ถูกลบออกไป ซึ่งการฟอรแมทแบบนี้จะใชเวลานานกวาการฟอรแมทแบบธรรมดา
ในระหวางการฟอรแมทอยางสมบูรณแบบ ผูใชสามารถยกเลิกการฟอรแมทกลางคันได
โดยเลือก [Cancel] เมื่อเลือกยกเลิก กลองจะฟอรแมทแบบปกติแทน และสามารถใชการด
นี้เก็บขอมูลภาพไดตามปกติ



อนเริม่ใชกลอง

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

เลือก [Auto power off] (ปดสวิตชอัตโนมัติ)
ในแถบ [    ] เลือก [Auto power off]
 จากนั้นกด

เลือกเวลาที่ตองการ จากนั้นกดปุม

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

ตั้งเวลาใหกลองปดพลังงาน / ปดการทำงานอัตโนมัติ

ตั้งเวลาแสดงภาพที่ถายเสร็จแลว
ผูใชสามารถปรับตั้งระยะเวลาในการแสดงภาพที่เพิ่งถายลาสุด ซึ่งจะปรากฏบนจอ LCD
ทันทีสำหรับการตรวจสอบ หากตองการใหภาพปรากฏคางอยูและไมดับไป เลือก [Hold]
หากไมตองการใหกลองแสดงภาพ เลือก [Off]

เลือก [Image review] (ระยะเวลาแสดงภาพ)
ในแถบ [     ] เลือก [Image review]
 จากนั้นกด

เลือกเวลาที่ตองการ
เลือกเวลาที่ตองการ จากนั้นกดปุม

หากเลือก [Hold] (แสดงภาพคางไว) กลองจะแสดงภาพอยูนานจนครบเวลาของระบบ
ตัดพลังงานอัตโนมัติ

เลือกเวลาที่ตองการ



อนเริม่ใชกลอง

สามารถปรับใหคาตางๆ ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับมาเปนคาเริ่มตนทั้งหมด
(คาที่ถูกตั้งมาจากผูผลิต)

เลือก [OK]  จากนั้นกดปุม
การปรับตั้ง  [Clear all camera settings]
จะทำใหฟงกชั่นและคาตางๆ ในตัวกลอง เปนไป
ตามรายการตอไปนี้

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

เลือก [OK]

ปรับตั้งเกี่ยวกับการถายภาพ ปรับตั้งเกี่ยวกับการบันทึกไฟลภาพ
ระบบออโตโฟกสั
ระบบเลอืกจดุโฟกสั

ระบบวดัแสง

ความไวแสง

ระบบขบัเคลือ่น

ชดเชยแสง /
ถายภาพครอม

ชดเชยแสงแฟลช

Custom Functions

คณุภาพ
Picture Style
Auto Lighting
Optimizer
ปรบัแก
ลดความสลวั
ของขอบภาพ

One-Shor AF
เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัิ

ระบบวดัแสง
เฉลีย่หลายสวน
A (อตัโนมตั)ิ

ถายภาพครัง้ละภาพ

ยกเลกิ

0 (ศนูย)

ไมเปลีย่นแปลง

Standard

Standard

ระบบสี
สมดลุสขีาว

ปรบัแกสมดลุสขีาว
ถายครอมสมดลุสขีาว
เลขลำดบัของไฟล
ทำความสะอาดอตัโนมตัิ
ขอมลูระบบกำจดัฝนุ

ทำงาน /
ดวยขอมลูทีเ่กบ็
ไวในตวั

sRGB

ยกเลกิ
ยกเลกิ
ตอเนือ่ง
ทำงาน
ลบ

(อตัโนมตั)ิ

ความไวแสงอตัโนมตัิ สงูสดุ ...3200

ลอ็ค ไมทำงาน

สมดลุสขีาว
แบบปรบัตัง้เอง ยกเลกิ

(ลบการตั้งคากลองทั้งหมด)

ตั้งคา ฟงกชั่น และระบบการทำงาน ใหกลับสูคาเริ่มตน



อนเริม่ใชกลอง

การปรับควบคุมกลอง การปรับตั้งของระบบ Live View

การปรับตั้งของระบบถายภาพยนตร

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

2 วนิาที
ไมทำงาน
ไมทำงาน
แสดงความเขมสวาง
     10 ภาพ

ไมเปลีย่นแปลง
ไมเปลีย่นแปลง
ไมเปลีย่นแปลง

เลอืกไดทกุรายการ

ไมเปลีย่นแปลง

ไมเปลีย่นแปลง

ไมเปลีย่นแปลง

การควบคมุ HDMI ไมทำงาน
การสงสญัญาณ Eye-Fi ไมทำงาน

ถายภาพดวย
Live View
ระบบ AF
การแสดงเสนกรดิ

การจำลองคาแสง

บนัทกึแบบเกบ็เสยีง
ชวงเวลาวดัแสง

ทำงาน

Live mode
ไมทำงาน

ทำงาน

Mode 1
16 วนิาที

อตัราสวนของดาน 3:2

การเปดรบัแสง อตัโนมตัิ
ระบบ AF Live mode
ระบบ AF เมือ่กดปมุ
ชตัเตอร ขณะ ไมทำงาน

AF และปมุวดัแสง
เพื่อ

         ระดับการปรับ
เพิม่/ลด ความไวแสง

[0]

ขัน้ละ 1/3 stop

ไมทำงาน        เนนรายละเอียด
ในสวนสวาง

ความละเอยีดใน
การถายภาพยนตร 1920X1080

บนัทกึเสยีง อตัโนมตัิ
เก็บเสียง Mode 1
การแสดงผลคาแสง 16 วนิาที
แสดงเสนตาราง ไมทำงาน
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ในบทนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบบันทึกภาพภายใน
Basic Zone เพื่อผลของภาพถายที่ดีที่สุด

เมื่อใชระบบถายภาพแบบอัตโนมัติใน Basic Zone  สิ่งที่ผูใชตองทำก็เพียง
แตเล็งไปยังสิ่งที่ตองการถาย และกลองจะปรับคาตางๆ ใหโดยอัตโนมัติ
(น.276)  และเพื่อปองกันภาพเสียจากการปรับตั้งที่ผิดพลาดของผูใช ผู ใช
จะไมสามารถเปลี่ยนคาการเปดรับแสงและฟงกชั่นที่สำคัญบางอยางได

เกี่ยวกับระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ (Auto Lighting Optimizer)
เมื่อใชระบบบันทึกภาพภายใน Basic Zone ระบบปรับความเขมสวางจะทำงาน
โดยอัตโนมัติ เพื่อใหความเขมสวางและความเปรียบตางของแสงในภาพให
สมดุลที่สุด ระบบนี้ทำงานรวมกับระบบบันทึกภาพใน Creative Zone ดวย (น.101)



ปรับวงแหวนเลือกระบบไปที่

เล็งจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งไปที่วัตถุ

จุดโฟกัสทุกๆ จุดมีหนาที่คนหาความชัด ซึ่งจุดที่
มีวัตถุอยูใกลกวาจุดอื่นๆ จะเปนจุดที่จับภาพ
วัตถุได
การใชจุดโฟกัสที่กึ่งกลางของเฟรมจะชวยให
โฟกัสไดงายขึ้น

โฟกัส
แตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง เลนสจะหมุน
เพื่อปรับภาพใหชัด

หากจำเปน แฟลชที่ติดตั้งในตัวกลองจะยกตัว
ขึ้นและทำงานโดยอัตโนมัติ

จุดที่อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมของจุดที่หาโฟกัส
ไดจะกระพริบเปนสัญญาณไฟสีแดง พรอมกับ
เสียงสัญญาณเตือน “บี๊บ” ไฟยืนยันความชัด
                  จะสวางขึ้นดวย

เมื่อแฟลชในตัวกลองยกตัวขึ้นเองและทำงาน
แลว ผูใชสามารถใชนิ้วกดใหแฟลชลงสูตำแหนง
เดิมหลังจากที่ถายภาพเสร็จ

ถายภาพ
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ภาพที่ถายแลวจะแสดงบนจอ LCD เปนเวลา
นานประมาณ 2 วินาที

ายภาพในแบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ

ไฟสัญญาณยืนยันความชัด

จุดโฟกัส



ายภาพในแบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

ไฟสัญญาณยืนยันความชัด           กระพริบ และกลองโฟกัสไมได
เลง็จดุโฟกสัไปยงับรเิวณทีม่คีวามแตกตางของแสงและเงามากๆ และแตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลง
ครึง่หนึง่ (น.80) และถาอยใูกลกบัวตัถมุากเกนิไป ใหถอยออกหางมากขึน้ และทดลองโฟกสั
ใหมอกีครัง้
บางครัง้จดุโฟกสัหลายจดุตดิสวางพรอมๆ กนั
หมายความวา จดุโฟกสัทกุจดุทีต่ดิสวางนัน้สามารถจบัความชดัไดพรอมกนั โดยจดุโฟกสัเหลา
นีค้รอบคลมุวตัถทุีอ่ยใูนระยะเดยีวกนั ผใูชจงึถายภาพไดทนัที

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ แตกลองกไ็มโฟกสัให
เมือ่สวติซทีก่ระบอกเลนสถกูปรบัไวที ่             (แมนนวลโฟกสั) กลองจะไมหาความชดัใหโดย
อตัโนมตั ิใหตรวจสอบสวติซของเลนส และปรบัมาที่
แมจะถายภาพในตอนกลางวนั แตแฟลชในตวักลองกย็กตวัขึน้มาทำงาน
เมือ่ถายภาพยอนแสง แฟลชจะยกตวัขึน้ทำงานเพือ่ลบเงาเขมบรเิวณดานหนาของวตัถ ุและ
ชวยใหวตัถมุรีายละเอยีดทีด่ขีึน้
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตวักลองยกตวัขึน้และยงิแสงกระพรบิถี่ๆ  ออกไป
เมือ่แตะปมุชตัเตอร แฟลชจะยกตวัขึน้และยงิแสงกระพรบิถี่ๆ  ออกไปเพือ่ชวยระบบโฟกสัในการ
คนหาโฟกสั เรยีกวา “ไฟชวยหาโฟกสั”(AF assist beam) ซึง่ไฟแฟลชนีจ้ะทำงานไดดใีนระยะ
หางไมเกนิ 4 เมตร/13.1 ฟตุ
ถงึแมแฟลชจะทำงานแลว แตภาพกย็งัดมูดื
วตัถทุีถ่ายภาพนัน้อยไูกลกวาระยะการทำงานของแฟลช สิง่ทีจ่ะถายภาพนัน้ควรจะอยภูายใน
ระยะหางไมเกนิ 5 เมตร/16.4ฟตุ จากกลอง
เมือ่ใชแฟลช พืน้ทีข่องภาพทางดานลางดมูดือยางผดิปกติ
วตัถทุีถ่ายภาพนัน้อยใูกลกบักลองมากจนเกนิไป จนกระบอกเลนสทีย่ืน่ออกไปจากตวักลอง
บดบงัแสงของแฟลชทีฉ่ายออกไป วตัถทุีจ่ะถายภาพโดยใชแฟลชนัน้ไมควรอยใูกลกวา 1 เมตร/
3.3 ฟตุ และถาใชฮดูเลนส ใหถอดออกเสยีกอนทีจ่ะใชแฟลชถายภาพใกลๆ

เสยีง “บีบ๊” ดงัขึน้เบาๆ และเปนจงัหวะถี่ๆ  และไฟสญัญาณยนืยนัความชดั
            ก็ไมติดสวางขึ้น
แสดงวากลองกำลงัจบัภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นทีด่วยระบบโฟกสัแบบตอเนือ่ง(ซึง่ไฟสญัญาณ
ยนืยนัความชดั                 จะไมตดิขึน้ ผใูชสามารถกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพไดทนัทเีมือ่พอใจ และ
ไดภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นทีอ่ยางชดัเจน

ปญหาที่ผูใชมักจะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ



เมื่อใชระบบถายภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ (               Full Auto) เมื่อวัตถุมีการ
 เคลื่อนที่(ระยะระหวางกลองกับวัตถุเปลี่ยนแปลงไป) ในขณะที่โฟกัสหรือโฟกัสไดแลว
ระบบ AI Servo AF ซึ่งเปนระบบที่สามารถจับความชัดอยางตอเนื่องไปยังวัตถุที่เคลื่อน
ที่จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และชวยจับภาพใหชัดตราบเทาที่ผูใชยังคงเล็งภาพวัตถุ
ใหอยูภายในเฟรมและใชนิ้วแตะชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไวตลอดเวลา และเมื่อถึง
จังหวะที่ตองการถายภาพ ก็เพียงกดปุมชัตเตอรลงจนสุด

การจัดองคประกอบภาพใหม

ทคนคิการถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

ในฉากของสถานที่บางแหง  การจัดใหจุดเดนอยูทางดานซายหรือขวาของภาพจะทำ
ใหภาพเกิดความสมดุล และมีองคประกอบภาพที่สวยงามมากขึ้น
เมื่อใชระบบ          (Full Auto) ซึ่งกลองจะปรับตั้งคาใหทั้งหมดโดยอัตโนมัตินั้น เมื่อ
แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ใหกลองจับความชัดและยังคงแตะคางไว โฟกัสจะล็อค ผู
ใชสามารถเบนกลองไปทางซายหรือขวาเพื่อจัดใหตัวแบบอยูคอนไปทางดานใดดาน
หนึ่งของเฟรม  จากนั้นจึงกดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ  เทคนิคนี้ เรียกวา “การล็อค
โฟกัส” (Focus Lock) ซึ่งทำงานไดในระบบถายภาพขั้นพื้นฐานทุกๆ ระบบ (ยกเวน
ระบบถายภาพสิ่งที่เคลื่อนไหว              Sports)

การถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่



ทคนคิการถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

ถายภาพดวยระบบ Live View
โดยการกดปุม <   > ผูใชสามารถถายภาพโดยการเล็งภาพจากจอ LCD ของกลอง
เรียกวา การถายภาพดวยระบบ Live View สำหรับรายละเอียด ดูจากหนา 151

ดูภาพที่ตองการถาย ที่จอ LCD

กดปุม <    >
ภาพที่เล็งอยูจะปรากฏขึ้นที่จอ LCD

โฟกัสไปที่วัตถุ
เล็งจุดโฟกัสจุดกึ่งกลาง             ไปที่วัตถุ

แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อโฟกัส

ถายภาพ
กดชัตเตอรจนสุด
กลองจะถายภาพนั้น และภาพที่ถายแลวก็จะ
ปรากฏบนจอ LCD
หลังจากกลองยุติการแสดงภาพที่ถายเสร็จ กลอง
ก็จะกลับไปสูระบบถายภาพดวย Live View โดย
อัตโนมัติ
กดปุม <     > เมื่อตองการออกจากระบบนี้

มุมมองปกติ มุมต่ำ มุมสูง

สามารถปรับมุมของจอภาพใหเหมาะกับการจับถือกลองไดอยางอิสระ (น.27)



ายภาพโดยไมใชแฟลช
ในบริเวณที่หามไมใหใชแฟลชถายภาพ ใหใชระบบ  <     > (ปดแฟลช) ซึ่งเปนระบบ
ที่ออกแบบมาสำหรับการถายเก็บแสงธรรมชาติและแสงไฟที่จัดแตงในบริเวณไดอยางเปน
ธรรมชาติ เชน ถายภาพในบริเวณที่ตกแตงดวยแสงเทียน

เทคนิคการถายภาพ
หากตัวเลขที่แสดงอยูภายในชองเล็งภาพกระพริบ ใหระมัดระวังเพราะภาพ
อาจจะสั่น
เมื่อแสงนอย ภาพที่ถายจะมีแนวโนมที่จะเกิดความสั่น ตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรที่
ปรากฏในชองเล็งภาพจะกระพริบเพื่อเตือนใหทราบ พยายามถึงกลองใหนิ่ง หรือนำขา
ตั้ งกลองมาใช  และเมื่อใช เลนสซูม  ใหซูมมาอยูที่ชวงที่ เปนมุมกวาง  เพื่อลดผลของ
ความสั่นที่จะเกิดขึ้น
ถายภาพบุคคลโดยไมใชแฟลช
เมื่อถายภาพบุคคลในสภาพแสงนอย  ตัวแบบจะตองไมขยับเขยื้อนจนกวาจะถาย
ภาพเสร็จ เพราะถาตัวแบบมีการขยับในขณะที่กลองเปดรับแสง ตัวแบบอาจจะสั่นหรือ
ปรากฏเปนภาพบุคคลที่พรามัวได



จะไมเหมือนระบบถายภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ                  ที่จัดการปรับตั้งทุกๆ อยางให
ทั้งหมด ขณะที่ระบบบันทึกภาพอัตโนมัติแบบสรางสรรค             จะเปดโอกาสใหผูใช
ปรับชวงความชัด ระบบขับเคลื่อน และการยิงแสงแฟลช นอกจากนี้ สามารถจะปรับสีสัน
ของภาพ
สวนคาเริ่มตนของระบบสรางสรรคก็จะเหมือนกับระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
*CA เปนตัวยอของ Creative Auto (ระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค)

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่ <    >

กดปุม
จอ LCD จะแสดงหนาจอสำหรับการปรับตั้ง
แบบรวดเร็ว

เลือกฟงกชั่น

คำอธิบายยอๆ เกี่ยวกับฟงกชั่นนั้นจะแสดงอยูที่
ดานลางของจอภาพ

กดปุม                  เพื่อเลือกฟงกชั่น

รายละเอียดของฟงกชั่นตางๆ ดูจากหนา 60-61

ถายภาพ
กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

เมื่อเปลี่ยนระบบบันทึกภาพ หรือเมื่อระบบปดพลังงานของกลองอัตโนมัติทำงาน หรือเมื่อปรับ
สวิตซเปดปดกลองไปที่   <OFF>   คาตางๆ ที่ปรับตั้งไวในระบบบันทึกภาพอัตโนมัติแบบสราง
สรรคจะกลับไปเปนคามาตรฐานดังเดิม ยกเวนระบบหนวงเวลาถายภาพและรีโมท

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค



ายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค

ความเรว็ชตัเตอร

ตรวจสอบระดบัพลงังาน
จำนวนภาพถายตอเนือ่งสงูสดุ

จำนวนภาพทีถ่ายได

ชองรบัแสง
ความไวแสง

คณุภาพของภาพ

(2) ปรับฉากหลังของภาพใหชัดหรือเบลอ

(1) ถายภาพโดยเลือกปรับสภาพแสงของบริเวณโดยรอบ
ผูใชสามารถปรับภาพใหแสดงสภาพแสงตามที่ตองการ โดยกดปุม                   เพื่อให
ภาพมีสภาพแสงในแบบที่ตองการ หรือจะหมุนวงแหวน              หรือ
เพื่อเลือกสภาพแสงก็ได สำหรับรายละเอียด ดูจากหนา 68

เมื่อเลื่อนขีดดัชนีไปทางซาย ฉากหลังของภาพจะเบลอมากขึ้น และถาเลื่อนไปทางขวา
ฉากหลังก็จะชัดมากขึ้น หากตองการใหฉากหลังของภาพมีความเบลอ ดู “การถาย
ภาพบุคคล” หนา 62 ผูใชสามารถจะใชปุม                 เพื่อเลือกผลในแบบที่ตองการ
หรือใชวงแหวน              หรือ              ในการหมุนปรับก็ได
โดยขึ้นอยูกับเลนสและสภาพการถายภาพ ฉากหลังอาจจะไมเบลอมากเทาที่ตองการ
และการปรับตั้งนี้จะไมสามารถทำได(สัญลักษณจะกลายเปนสีจางลง) เมื่อแฟลชใน
ตัวกลองยกขึ้น เพื่อทำงาน  ซึ่ งในกรณีที่ ใชแฟลชถายภาพ  การปรับตั้ งนี้ จะไม
เกิดผลใดๆ



ายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค

(3) ระบบขับเคลื่อน / การยิงแสงแฟลช
เมื่อกดปุม               หนาจอจะแสดงรายการปรับตั้งของระบบขับเคลื่อนและตัวเลือกใน
การใชแฟลช เลือกรูปแบบที่ตองการ แลวกดปุม                 เพื่อยืนยันการปรับตั้ง และ
กลับไปสูหนาจอของการปรับควบคุมแบบเร็ว
ระบบขับเคลื่อน : ใชวงแหวน             หมุนเลือกระบบที่ตองการ

(ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ำ ):  ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็ว 3 ภาพตอวินาที

(หนวงเวลา 10 วินาที/ใชรีโมท): เมื่อกดชัตเตอรเพื่อถายภาพ กลองจะถายภาพใน
เวลาหลังจากนั้น 10 วินาที ดู             “การใชระบบหนวงเวลาถายภาพ” หนา 82 และ
สามารถถายภาพโดยใชรีโมทคอนโทรลได (น.126)

การยิงแสงแฟลช : กดปุม                  เพื่อเลือกรูปแบบที่ตองการ
เลือก             (Auto Flash),             (Flash On) และ             (Flash Off) ได

ผูใชสามารถจะปรับตั้งระบบขับเคลื่อนจากจอ LCD ก็ไดในขณะที่ไมไดใชหนาจอควบคุมแบบ
เร็ว โดยกดปุม                    และหมุนวงแหวน              หรือ             เพื่อเลือกรูปแบบที่ตองการ

*



ยิง่ตวัแบบอยไูกลจากฉากหลงั ฉากหลงักจ็ะยิง่มคีวามนมุเบลอมากขึน้
ถาจดัใหตำแหนงของตวัแบบอยไูมไกลจากฉากหลงัมากนกั ฉากหลงัในภาพกจ็ะมคีวามชดั
และเหน็รายละเอยีดจนแยงความนาสนใจไปจากจดุเดน ควรจะจดัใหวตัถอุยหูางไกลจากฉาก
หลงัมากๆ ฉากหลงักจ็ะยิง่ดนูมุเบลอ และตวัแบบดโูดดเดน นอกจากนี ้ควรจะถายภาพบคุคล
กบัฉากหลงัทีม่สีพีืน้เรยีบๆ ทีเ่ปนสเีดยีวกนั หรอืบรเิวณทีม่สีเีขม
เมือ่ใชเลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงเทเลโฟโต
ถามเีลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงความยาวโฟกสัปลายสดุของเลนสเพือ่ใหภาพบคุคลดแูนนพอดี
กบัขนาดเฟรม อาจจะตองเขาใกลมากขึน้เพือ่ใหไดขนาดทีพ่องาม
โฟกสัทีใ่บหนา
ตรวจสอบจดุโฟกสัทีท่าบกบับรเิวณใบหนาของตวัแบบ วากระพรบิเปนสแีดงหรอืไม

ถากดปุมชัตเตอรจนสุดและคางไว กลองจะถายภาพดวยระบบถายภาพตอเนื่อง ประมาณ 3
เฟรมตอวนิาท ีเพือ่เลอืกภาพบคุคลทีด่จีากหลายๆ ภาพทีม่ใีบหนาและการแสดงออกตางๆ กนั
หากมคีวามจำเปน แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้และทำงานโดยอตัโนมตัิ

ระบบถายภาพบคุคล                (Portrait) เปนระบบทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหฉากหลงัของภาพนมุเบลอ
มากทีส่ดุ ชวยใหตวัแบบดโูดดเดนมากในภาพ นอกจากนีย้งัชวยปรบัโทนสผีวิและผมใหแลดนูมุ
นวลกวา เมือ่เทยีบกบัการถายบคุคลดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ               (Full Auto)

กลเม็ดเคล็ดลับ

Ãะบบถายภาพบคุคล



กลเม็ดเคล็ดลับ

เมือ่ใชเลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงมมุกวาง
เมื่อใชเลนสซูม ควรจะซูมที่ชวงมุมกวาง เพราะชวงมุมกวางจะชวยใหความชัดลึกเพิ่มมาก
ขึ้น ชวยใหวัตถุที่อยูในระยะใกลจนถึงระยะไกลมีความชัดมากกวาการใชเลนสในชวงอื่นๆ
และเลนสชวงมุมกวางยังชวยทำใหภาพทิวทัศนดูมีความกวางมากขึ้นดวย

Ãะบบถายภาพทวิทศัน

เมือ่ถายภาพทวิทศันรวมกบัแสงไฟตอนกลางคนื
เมือ่เลอืกใชระบบถายภาพทวิทศัน                   แฟลชในตวักลอง
จะไมทำงาน ซึง่จะเหมาะสำหรบัการถายภาพเพือ่เกบ็แสงสี
ของทวิทศันในเวลากลางคนื ในสภาพแสงทีน่อย ควรจะใช
ขาตั้งกลองเสมอเพื่อปองกันภาพสั่น และเมื่อตองการถาย
ภาพบคุคลรวมดวย ใหเปลีย่นไปใชระบบถายภาพบคุคลกบั
แสงกลางคนื(Night Portrait)                   และใชขาตัง้กลองดวย
เชนกนั (น.66)

ควรใชระบบถายภาพทวิทศัน(Landscape)                เมือ่ตองการถายภาพในทีก่วางโดยตองการ
ใหทกุสวนของภาพ ตัง้แตระยะใกลจนถงึไกลมคีวามคมชดัทัง้หมด สเีขยีวและสนี้ำเงนิทีป่รากฏใน
ภาพจะสดขึน้ เมือ่เทยีบกบัการใชระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ



Ãะบบถายภาพระยะใกล
เมือ่ตองการถายภาพสิง่ของเลก็ๆ เชน ดอกไมขนาดเลก็ๆ ใหมขีนาดพอดกีบัเฟรม ใหเลอืกใชระบบ
ถายภาพระยะใกล(Close-up)                   และเมือ่ตองการใหภาพสิง่เลก็ๆ มขีนาดใหญดชูดัเจนใน
เฟรม ใหเปลีย่นไปใชเลนสมาโคร(เปนอปุกรณเสรมิพเิศษ)

กลเม็ดเคล็ดลับ
เลอืกฉากหลงัทีเ่ปนสเีรยีบๆ
ฉากหลงัทีเ่ปนสเีรยีบๆ จะชวยใหสิง่ของเลก็ๆ อยางเชนดอกไม ดโูดดเดนขึน้

เมือ่ใชเลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงเทเลโฟโตมากทีส่ดุ
การซูมไปที่ชวงเทเลโฟโตมากที่สุดจะชวยใหวัตถุขนาดเล็กๆ มีขนาดใหญที่สุดเทาที่
จะเปนไปได

ขยบักลองเขาใกลวตัถมุากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได
ตรวจสอบระยะโฟกสัใกลทีส่ดุของเลนสทีใ่ช ซึง่เลนสบางรนุจะแสดงระยะโฟกสัใกลสดุของมนั
ไวบนกระบอกเลนสดวย เชน <          0.45m/1.5ft >   ระยะโฟกสัใกลสดุของเลนสกค็อืระยะที่
วดัจากระนาบความชดั                 ซึง่แสดงอยบูนตวักลองไปถงึวตัถ ุและถาเคลือ่นกลองเขาไป
ใกลวตัถมุากเกนิไป กลองจะโฟกสัไมได สญัลกัษณ                   จะกระพรบิเตอืน
ในสภาพแสงนอยหรอืสลวั แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้และทำงานโดยอตัโนมตั ิและถาถาย
ภาพในระยะใกลมาก บรเิวณดานลางของภาพจะสลวักวาบรเิวณอืน่ ใหเคลือ่นกลองออกหาง
อกีเลก็นอย



เมือ่ตองถายภาพสิง่ทีก่ำลงัเคลือ่นทีห่รอืกำลงัเคลือ่นไหว เชน เดก็ๆ ทีก่ำลงัวิง่เลน หรอืยานพาหนะ
ทีก่ำลงัวิง่ ใชระบบถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที ่                (Sports)

กลเม็ดเคล็ดลับ
ใชเลนสเทเลโฟโต
แนะนำใหใชเลนสเทเลโฟโต เพือ่ใหถายภาพไดขนาดทีด่ชูดัเจน พอดเีฟรม

ในสภาพแสงนอย ซึง่อาจทำใหภาพสัน่ได ตวัเลขแสดงความไวชตัเตอรทีป่รากฏตรงมมุลาง
ดานซายของชองเลง็ภาพจะกระพรบิเตอืน ใหพยายามถอืกลองใหนิง่ทีส่ดุ

Ãะบบถายภาพกฬีา ภาพสิง่ท่ีเคลือ่นไหว

เลอืกใชจดุโฟกสัจดุกึง่กลาง
เลง็จดุโฟกสัจดุกึง่กลางของเฟรมไปยงัวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที ่จากนัน้แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่
หนึง่ เพือ่ใหกลองโฟกสั ในขณะทีร่ะบบออโตโฟกสักำลงัทำงานอยนูัน้ เสยีง “บีบ๊” จะดงัขึน้เปน
จงัหวะสัน้ๆ และเบา และถากลองไมสามารถจบัความชดัได สญัญาณไฟยนืยนัความชดั
               จะกระพรบิเตอืน
เมือ่ตองการถายภาพในจงัหวะทีต่องการ ใหกดชตัเตอรลงจนสดุ และถากดชตัเตอรคางไว กลอง
จะบนัทกึภาพอยางตอเนือ่ง(ความเรว็สงูสดุประมาณ 5.3 ภาพตอวนิาท)ี ซึง่ระบบออโตโฟกสั
กจ็ะยงัทำงานอยางตอเนือ่งอยตูลอดเวลา



เมือ่ตองการถายภาพบคุคลในเวลากลางคนื โดยตองการเกบ็แสงของฉากหลงัใหแลดเูปน
ธรรมชาต ิเลอืกใชระบบถายภาพบคุคลกบัแสงกลางคนื(Night Portrait)

กลเม็ดเคล็ดลับ

ใชเลนสชวงมมุกวาง และขาตัง้กลอง
เมือ่ใชเลนสซมู ควรเลอืกใชชวงมมุกวางเพือ่ใหเกบ็บรรยากาศกวางๆ ของแสงสใีนฉากหลงั
ได และควรใชขาตัง้กลองเพือ่ปองกนัไมใหภาพสัน่
จดัใหตวัแบบยนือยหูางจากกลองในระยะไมเกนิ 5 เมตร/16.4 ฟตุ
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้เองและใหแสงกบัตวัแบบโดยอตัโนมตัเิพือ่
ใหตวัแบบแลดสูดใส ระยะการทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพของแฟลชในตวักลองจะอยใูนระยะ
ไมเกนิ 5 เมตร/16.4 ฟตุ จากกลอง
ถายซ้ำอีกครั้งดวย             ระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ(Full Auto)
ภาพสัน่... มกัจะเกดิขึน้เพราะการเปดรบัแสงเปนเวลานานเมือ่ถายภาพรวมกบัแสงสกีลาง
คนื แนะนำใหใชระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ                  ถายซ้ำอกีครัง้หากไมแนใจวาภาพที่
ถายมคีวามคมชดัหรอืไม

แนะนำใหตวัแบบยนืใหนิง่อยเูปนเวลานานกวาปกต ิแมแฟลชจะยงิแสงออกไปแลว
ถาใชระบบหนวงเวลาถายภาพ(Self Timer) ไฟสัญญาณเตือนของระบบหนวงเวลาถายภาพ
จะสองสวางภายหลังจากที่ไดถายภาพอยางสมบูรณแลว

Ãะบบถายภาพบคุคลกบัแสงสกีลางคนื



¨อภาพสำหรับการปรับตั้งแบบเร็ว
เมื่อใชระบบบันทึกภาพภายใน Basic Zone ผูใชสามารถกดปุม             เพื่อเขาสูการใช
จอภาพสำหรับการปรับตั้งแบบเร็ว ซึ่งแสดงรายการที่สามารถปรับตั้งไดไวในตารางดาน
ลางนี้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของรายการที่ปรับตั้งไดเมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบตางๆ
สำหรับวิธีการปรับตั้ง ดูไดที่หนา 44

ฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ไดจากการปรบัตัง้แบบเรว็เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ Basic Zone
ปรบัตัง้โดยอตัโนมตัิ ปรบัตัง้โดยผใูช ปรบัตัง้ไมได

ฟงกชั่น
ถายภาพแบบครัง้ละภาพ
ถายภาพ
ตอเนือ่ง

ความเรว็ต่ำ
ความเรว็สงู

หนวงเวลา 10 วนิาท ี/ รโีมท

ระบบ
ขบัเคลือ่น

การยิงแฟลช

ถายดวยการปรบัแตงลกัษณะภาพ (น.68)
ถายดวยการปรบัแสง / รปูแบบ (น.71)
ปรบัฉากหลงัใหชดัหรอืเบลอ (น.60)

ยงิแสงแฟลชอตัโนมตัิ
Flash On
Flash Off

(น.54) (น.58) (น.59) (น.62) (น.63) (น.64) (น.65) (น.66)



เมื่อถายภาพดวยระบบบันทึกภาพใน Basix Zone (ยกเวน             และ            )
ผูใชสามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพไดมากมายหลายแบบ

รปูแบบ
(1) Standard
(2) Vivid
(3) Soft
(4) Warm
(5) Intense
(6) Cool
(7) Brighter
(8) Darker
(9) Monochrome

ผลทีเ่กดิขึน้
ปรบัไมได
Low / Standard / Strong
Low / Standard / Strong
Low / Standard / Strong
Low / Standard / Strong
Low / Standard / Strong
Low / Medium / High
Low / Medium / High
Blue / B/W / Sepia

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไป
ยังระบบใดระบบหนึ่ง :

กดปุม <    > เพื่อแสดงภาพในระบบ Live
View

แสดงภาพดวยระบบ Live View

จากหนาจอภาพของการปรับตั้งแบบ
เร็ว เลือกลักษณะที่ตองการ

กดปุม
กดปุม                 เพื่อเลือก
จอภาพจะแสดง  [Standard set t ing]
[Shoot by ambience selection] ที่ดาน
ลางของจอภาพ
กดปุม                 เพื่อเลือกรูปแบบที่ตองการ

จอ LCD จะแสดงภาพที่กำลังจะถาย โดยมี
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป

¡ารเลอืกปรบัเปลีย่นลกัษณะของภาพ

(คามาตรฐาน)

(โหมดทันใจ)



ารเลอืกปรบัเปลีย่นลกัษณะของภาพ

เลือกลักษณะของภาพ
กดปุม                 เพื่อเลือกรายการลักษณะของ
ภาพจากแถบรายการ  ซึ่ง [Effect] จะปรากฏ
ขึ้นที่ดานลางของจอภาพ
กดปุม                  เพื่อเลือกลักษณะของภาพตาม
ที่ตองการ

ถายภาพ
ถายภาพในขณะที่ ระบบ  Live View กำลัง
ทำงาน โดยกดชัตเตอรลงจนสุด
เมื่อตองการเล็งภาพผานชองเล็งภาพตามปกติ
ใหกดปุม   <      >   เพื่อออกจากระบบ Live
View  แลวจึงกดชัตเตอรเพื่อถายภาพ

เมื่อปรับสวิตซเปดปดการทำงานไปที่
หรือเปลี่ยนระบบบันทึกภาพไปเปนแบบอื่น
การปรับตั้งจะกลับสูคามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
[Standard setting]

ภาพที่แสดงดวยระบบ Live View ที่มีการปรับแตงลักษณะของภาพ อาจมีความแตก
ตางจากภาพที่ถายไดจริงบาง
ผลที่เกิดขึ้นจากการปรับลักษณะของภาพจะลดนอยลงเมื่อถายภาพดวยแฟลช
เมื่อถายภาพกลางแจงในบริเวณที่มีแสงสวางจา ภาพที่เห็นจากจอภาพเมื่อใชระบบ
Live View อาจมีความสวางแตกตางจากภาพที่ถายไดจริง ควรจะปรับ [     LCD
Brightness] เปน 4 เพื่อลดผลกระทบจากแสงภายนอก แลวจึงมองภาพจากจอ LCD

หากไมตองการใหกลองแสดงภาพแบบ Live View ในขณะที่กำลังปรับตั้งฟงกชั่นอยู
ใหกดปุม             หลังขั้นตอนที่ 1 เมื่อกดปุม            แลวกลองจะแสดงหนาจอปรับตั้ง
แบบเร็ว และผูใชสามารถเล็งภาพจากชองเล็งภาพตามปกติไดหลังจากที่ปรับตั้ง [Shoot
by ambience selection] และ [Shoot by lighting or scene]



ารเลอืกปรบัเปลีย่นลกัษณะของภาพ

ลักษณะของภาพ

ลักษณะนี้ เหมาะสำหรับใชรวมกันกับระบบบันทึกภาพแทบทุกแบบ และควรทราบวา
ระบบ              ก็จะออกแบบใหมีลักษณะภาพที่เหมาะกับภาพถายบุคคล ระบบ
ก็จะมีลักษณะภาพที่เหมาะสำหรับภาพทิวทัศน ลักษณะภาพที่ออกแบบมาสำหรับระบบ
บันทึกภาพแบบตางๆ ก็จะมีรูปแบบแตกตางกันตามความเหมาะสมของภาพแบบนั้นๆ

ภาพจะดูคมกริบและมีสีสันฉูดฉาด และทำใหภาพดูนาสนใจมากกวา [Standard setting]

วัตถุจะแลดูนุมนวลและแลดูสวยงามมากขึ้น
เหมาะสำหรับถายภาพบุคคล สัตวเลี้ยง ดอกไม ฯลฯ

ภาพจะดูนุมนวลและอบอุนมากขึ้น เหมาะสำหรับถายภาพบุคคล สัตวเลี้ยง  ฯลฯ
ที่ตองการใหแลดูอบอุน

ความสวางของภาพโดยรวมจะดูสลัวลง แตจุดเดนจะถูกเนนใหเห็นไดชัดขึ้น
ทำใหคนหรือสิ่งอื่นที่ตองการเนนหนักดูโดดเดนออกมา

ความสวางของภาพโดยรวมจะดูสลัวลง สีของภาพจะอมดวยวรรณะสีเย็น
วัตถุที่อยูภายในรมเงาจะแลดูสงบ และนาสนใจ

ภาพจะแลดูสวางขึ้น

ภาพจะแลดูเขมขึ้น

ภาพจะเปนสีเอกรงค และสามารถเลือกโทนสีที่ตองการได เชน ขาวดำ ซีเปย หรือสีน้ำเงิน

(มาตรฐาน)

(สดใส)

(นุมนวล)

(อบอุน)

(หนักแนน)

(เยือกเย็น)

(ขาวดำ)

(มืดลง)

(สวางขึ้น)



¡ารเลอืกปรบัเปลีย่นชนดิของแหลงกำเนดิแสง

สภาพ/แหลงกำเนดิแสง
(1) Default setting
(2) Daylighr
(3) Shade
(4) Cloudy
(5) Tungsten light
(6) Flourescent light
(7) Sunset

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไป
ที่ระดับใดระบบหนึ่ง

กดปุม <    > เพื่อเขาสูการทำงานของ
ระบบ Live View

ปรับกลองใหทำงานแบบ Live View

เมื่อถายภาพดวยระบบบันทึกภาพ              (บุคคล)                (ทิวทัศน)     (โคลสอัพ)
และ               (กีฬา)  ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของแหลงกำเนิดแสง รวมกับการถายภาพ
ดวยระบบเหลานี้ได ซึ่งตามปกติ คามาตรฐาน [Default setting] ไดถูกออกแบบใหใช
ไดเหมาะสมอยูแลว แตหากไดเลือกชนิดของแหลงกำเนิดแสงอยางเจาะจง สีสันของภาพ
ก็จะยิ่งดูเหมือนกับที่ตาเห็นมากขึ้น
หากผูใชปรับตั้งระบบนี้ รวมกับการตั้ง [Shoot by ambience selection] (น.68)
ควรจะปรับตั้งระบบนี้ใหเหมาะสมเสียกอน เพื่อผลของภาพถายที่ดีที่สุด



ารเลอืกปรบัเปลีย่นชนดิของแหลงกำเนดิแสง

ที่หนาจอของการปรับตั้งแบบรวดเร็ว
เลือกชนิดของแหลงกำเนิดแสง

ถายภาพ

กดปุม                   เพื่อเลือกชนิดของแหลงกำเนิด
แสงหรือสภาพแสง
จอภาพ LCD จะแสดงลักษณะของภาพหลังจาก
ที่ไดเลือกแหลงกำเนิดแสงหรือสภาพแสงแลว

กดชัตเตอรจนสุด ขณะที่กลองแสดงภาพในแบบ
Live View
หากตองการเล็งภาพโดยใชชองเล็งภาพ  ให
กดปุม  <      >  เพื่อออกจากระบบ Live View
จากนั้นเล็งภาพแบบปกติ แลวกดชัตเตอรเพื่อ
ถายภาพ
เมื่อปรับสวิตซเปดปดการทำงานไปที่
หรือเปลี่ยนระบบบันทึกภาพไปเปนแบบอื่น
การปรับตั้งจะกลับสูคามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
[Default setting]

ถาใชแฟลชถายภาพ [Default setting] จะถูกนำมาใชแทนตัวเลือกที่เลือกไว
หากตองการปรับตั้งทั้งระบบนี้รวมกันกับ [Shoot by ambience selection] ให
ปรับตั้ง [Shoot by lighting or scene type] ที่ใหภาพที่เหมาะสมที่สุด และใน
กรณีที่ตั้งเปน [Sunset] สีของภาพจะดูอุนขึ้นมากจนการปรับตั้งแหลงกำเนิดแสงมี
ผลตอภาพนอยมากๆ กอนถายภาพ จึงควรตรวจสอบดวยระบบ Live View เพื่อตรวจ
สอบดูวาผลของภาพจะเปนอยางไร

กดปุม
กดปุม                   เพื่อเลือก [Default setting],
[Shoot by lighting or scene type]

ซึ่งจะปรากฏที่ดานลางของจอภาพ

(ตั้งคาเริ่มตน)

(ถายภาพตามการเลือกบรรยากาศ)



ารเลอืกปรบัเปลีย่นชนดิของแหลงกำเนดิแสง

ลักษณะของภาพ

คามาตรฐานของกลอง

เมื่อถายภาพวัตถุดวยแสงแดด ใหภาพที่มีทองฟาเปนสวนประกอบมีสีฟาสดใสอยางเปน
ธรรมชาติ พรอมกับสีเขียวในภาพที่สดมากขึ้น และใหสีของดอกไมที่มีสีออนๆ ไดดี

สำหรับถายภาพวัตถุที่อยูในรมเงาในที่กลางแจง เพื่อชวยแกสีผิวของคนซึ่งมักจะอมสี
น้ำเงินในสภาพแสงแบบนี้ และเหมาะสำหรับการถายภาพดอกไมที่มีสีออนดวย

สำหรับถายภาพวัตถุในขณะที่ทองฟาเต็มไปดวยเมฆหมอก เพื่อชวยปรับแกไมใหสีผิวของ
คนและทิวทัศนดูทึมเทาและชวยใหสีของภาพอุนขึ้นดวย และเหมาะสำหรับการถาย
ภาพดอกไมที่มีสีออนเชนกัน

ใชสำหรับถายภาพวัตถุดวยแสงจากหลอดไฟทังสเตน เพื่อแกไมใหภาพอมสีสมแดง ซึ่งเกิด
จากสีของแสงไฟชนิดนี้

ใชสำหรับถายภาพวัตถุดวยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต และสามารถใชไดกับหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนตทุกชนิด

เหมาะสำหรับใชถายภาพเพื่อแสดงบรรยากาศที่นาประทับใจขณะพระอาทิตยตก

(ตั้งคาเริ่มตน)

(แสงแดด)

(แสงในรม)

(อาทิตยตก)

(ไฟฟลูออเรสเซนต)

(ไฟทังสเตน)

(เมฆครื้ม)
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ภายในชองเล็งภาพ จะเห็นจุดโฟกัสจำนวน 9
จุด  ซึ่งออกแบบใหผู ใช เลือกจุดที่ตองการให
ทำงานไดดวยตนเอง และผูใชสามารถถายภาพ
โดยใชระบบออโตโฟกัสและจัดองคประกอบภาพ
ในเวลาเดียวกัน

ผูใชสามารถเลือกรูปแบบการทำงานของระบบออโตโฟกัสและระบบขับ
เคลื่อนที่เหมาะสำหรับการถายภาพในลักษณะตางๆ ไดอยางเจาะจง

เมื่อใชระบบบันทึกภาพภายใน Basic Zone ระบบออโตโฟกัส จุดโฟกัส
และระบบขับเคลื่อน จะถูกปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติ

<AF> หมายถึง ออโตโฟกัส <MF> หมายถึงแมนนวลโฟกัส

สัญลักษณ        ซึ่งปรากฎที่มุมขวาดานบนของหนา หมายถึง ฟงกชั่นนั้น
จะใชงานไดก็ตอเมื่อเลือกระบบบันทึกภาพ (P/Tv/Av/M/B)



ารเลือกระบบออโตโฟกัส
ผูใชสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของระบบออโตโฟกัสเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณหรือสิ่ง
ที่ตองการถาย และมื่อถายภาพดวยระบบ Basic Zone กลองจะปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติ

เลือกรูปแบบของระบบ AF ที่ตองการ

ที่กระบอกเลนส ปรับสวิตซไปที่

กดปุม

ดูที่จอภาพ LCD และหมุนวงแหวน
หรือ

หมุนวงแหวนควบคุมหลักเพื่อเลือก
ระบบใน Creative Zone

เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสที่จับภาพไดจะติดสวางขึ้น สัญญาณไฟยืนยัน               ในชอง
เล็งภาพก็จะปรากฎขึ้นดวย

ถาใชระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยหลายสวน คาแสงจะถูกวัดคาเอาไวในเวลาเดียวกับที่กลอง
จับโฟกัสได
เมื่อใชนิ้วแตะชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและยังคงใชนิ้วแตะคางไว กลองจะยังคงล็อคโฟกัส ผูใช
สามารถหันกลองเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมตามที่ตองการ

ใชระบบ One-Shot AF ถายภาพสิ่งที่อยูนิ่ง
เลือกระบบ One-Shot AF เมื่อตองการถายภาพสิ่งที่อยูนิ่งๆ เมื่อแตะชัตเตอรลง
ครี่งหนึ่ง กลองจะหาความชัดเพียงครั้งเดียวและหยุด



ารเลอืกระบบออโตโฟกสั

หากระบบออโตโฟกัสไมสามารถทำงานได สัญญาณยืนยันความชัดในชองเล็งภาพ
         จะกระพริบ หากเปนเชนนี้ จะถายภาพไมได(กดชัตเตอรไมได)  เมื่อเกิดกรณีนี้
ใหลองจัดองคประกอบภาพใหม แลวลองโฟกัสอีกครั้ง หรือดู “เมื่อระบบออโตโฟกัส
ทำงานลมเหลว” (น.80)
ถาเมนู [      Beep] ไดถูกเลือกไวที่ [Disable] สัญญาณเสียงเตือนจะไมดังขึ้นเมื่อกลอง
จับโฟกัสได

ใชระบบ AI Servo AF เมื่อถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่
ระบบออโตโฟกัสแบบนี้เหมาะสำหรับใชถายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ซึ่งทำให
ระยะโฟกัสเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  เมื่อเลือกระบบนี้ แลวใชนิ้วแตะปุม
ชัตเตอรคางไว วัตถุในภาพจะถูกจับภาพใหคมชัดอยูตลอดเวลา
คาการเปดรับแสง จะเปนคาในขณะที่ถายภาพ
หากระบบเลือกจุดโฟกัสถูกเลือกเปนแบบอัตโนมัติ (น.78) กลองจะใชจุดโฟกัสจุดกึ่ง
กลางในการทำงานจับภาพกอน ในระหวางที่กำลังหาโฟกัส หากวัตถุเคลื่อนที่ออกไป
จากจุดกึ่งกลาง ระบบออโตโฟกัสแบบติดตามวัตถุจะเริ่มทำงานตราบเทาที่วัตถุยังคงอยู
ภายในบริเวณของจุดโฟกัสจุดตางๆ

เมื่อเลือกใชระบบ AI Servo AF สัญญาณเสียงยืนยันภาพชัดจะไมดังขึ้นแมวาจะจับภาพไดชัด
แลวก็ตาม และไฟสัญญาณยืนยันความชัด            ก็จะไมติดสวางขึ้น

ใชระบบ AI Focus AF เมื่อตองการใหกลองปรับเปลี่ยนจาก One-Shot AF ไปเปน
AI Servo AF ใหโดยอัตโนมัติ เมื่อวัตถุที่หยุดนิ่งเริ่มเคลื่อนที่

ใชระบบ AI Focus AF เมื่อตองการสลับการทำงาน
ของระบบ AF โดยอัตโนมัติ

เมื่อระบบโฟกัสแบบ AI Focus AF จับภาพไดในแบบ Servo สัญญาณเสียงเตือนจะดัง
ขึ้นแตเบากวาปกติ แตไฟสัญญาณยืนยันความชัด          ก็จะไมติดสวางขึ้นใน
ชองเล็งภาพ

หลังจากจับภาพวัตถุที่หยุดนิ่งไดแลวดวยระบบ One-Shot AF ถาวัตถุนั้นเริ่มเคลื่อนที่
กลองจะจับการเคลื่อนที่ได และเปลี่ยนรูปแบบการโฟกัสไปเปน AI Servo AF โดยอัตโนมัติ



การเลอืกจดุโฟกสั
ผูใชสามารถจะเลือกจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งใน 9 จุด เพื่อใชหาโฟกัสแบบออโตโฟกัสได โปรด
ทราบวา ใน Basic Zone กลองจะเลือกจุดโฟกัสใหโดยอัตโนมัติ ไมสามารถเลือกเองได

กดปุม
จุดโฟกัสที่เลือกได จะปรากฏอยูในชองเล็งภาพ
และที่จอ LCD

เมื่อจุดโฟกัสทั้งหมดติดสวางขึ้นในชองเล็งภาพ
หมายถึงการปรับตั้งใหกลองเลือกจุดโฟกัสที่
เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ

เลือกจุดโฟกัสที่ตองการ

การเลือกโดยใชวงแหวน

เลอืกโดยใช Multi-controller

เมื่อหมุนวงแหวน             หรือ              จุดโฟกัส
ที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของการหมุน

เมื่อจุดโฟกัสทั้งหมดทุกๆ จุดสวางขึ้น หมายถึง
การเลือกจุดโฟกัสแบบใหเลือกจุดที่จะทำงาน
โดยอัตโนมัติ

จุดโฟกัสจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของการกดปุม
บน               หากมีการกดปุมเดิมซ้ำในทิศทาง
เดียวกันอยูตลอด จะเปนการเลือกการทำงาน
สลับกันระหวางการเลือกจุดโฟกัสเอง กับการ
เลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ(เลือกโดยกลอง)

เมื่อกดปุม              จุดโฟกัสที่กึ่งกลางจะถูกเลือก

การกดปุม                จะเปนการสลับการเลือก
ระหวางจุดโฟกัสกึ่งกลางกับเลือกจุดโฟกัสทั้ง
หมด(ใหกลองเลือกโดยอัตโนมัติ)



ารเลอืกจดุโฟกสั

หากตองการเลือกจุดโฟกัส โดยดูการเลือกจากจอ LCD ใหดูแผนภาพดานลาง
เลือกแบบอัตโนมัติ                        , เจุดกลาง
ขวา                        , บน

เมื่อใชแฟลชภายนอกจากระบบ EOS และกลองไมสามารถหาโฟกัสไดแมจะใชไฟชวย
หาโฟกัสในที่แสงนอยแลว ใหเปลี่ยนมาใชจุดโฟกัสจุดกึ่งกลาง

ใชแฟลชในตัวชวยหาโฟกัสในสภาพแสงนอย
ในสภาพแสงนอย เมื่อแตะชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง แฟลชในตัวจะยิงแสงดวยความถี่สูงเพื่อให
ความสวางแกวัตถุ ทำใหระบบออโตโฟกัสทำงานไดงายขึ้น

แฟลชในตัวจะไมทำงานในการชวยหาโฟกัสเมื่อใชระบบบันทึกภาพตอไปนี้

การใชแฟลชในตัวใหความสวางสำหรับชวยหาโฟกัสนั้น จะทำงานไดผลในชวงไมไกล
กวา  4  เมตร/13.1 ฟุต
เมื่อใชระบบบันทึกภาพใน Creative Zone และกดปุม           เพื่อใหแฟลชในตัวกลองยก
ตัวขึ้นทำงาน แฟลชจะยิงแสงชวยหาโฟกัสเมื่อมีความจำเปน

ชองรับแสงกวางสุดของเลนส
และการตอบสนองของระบบออโตโฟกัส
เมื่อใชเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุด: กวางกวา f/5.6
เซนเซอรของจุดโฟกัสทุกๆ จุดเปนแบบกากบาท ตอบสนองไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน จึง
สามารถโฟกัสสิ่งที่เปนเสนตรงในแนวตั้งและแนวนอนได

เมื่อใชเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุด: กวางกวา f/2.8
จุดโฟกัสจุดกึ่งกลาง จะมีลักษณะของเซนเซอรแบบกากบาทและมีความแมนยำสูง ทั้ง
ทางแนวตั้งและแนวนอน โดยจุดโฟกัสกึ่งกลางนั้น จะไวตอการแยกแยะเสนทั้งทางแนว
ตั้งและทางแนวนอนมากกวาจุดโฟกัสอ่ืนๆ 2 เทา
สวนจุดโฟกัสอื่นๆ อีก 8 จุด ก็มีเซนเซอรแบบกากบาทเชนกัน เมื่อใชรวมกับเลนสที่มีชอง
รับแสงกวางสุดที่กวางกวา f/5.6
* ยกเวน เลนส EF28-80mm f/2.8-4L USM และ EF50mm f/2.5 Compact Macro



MF: แมนนวลโฟกัส
ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่

หากใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ระหวางที่ใชมือหมุนปรับภาพใหชัด จุด
โฟกัสที่คนพบความชัดจะติดสวางขึ้น และไฟสัญญาณยืนยันความชัด              ก็จะติด
ขึ้นในชองเล็งภาพดวย

โฟกัสไปยังวัตถุ
ใชมือหมุนวงแหวนโฟกัส และดูภาพที่ชองเล็ง
ภาพ จนกระทั่งเห็นภาพวัตถุนั้นชัดเจน

วัตถุที่มีความเปรียบตางต่ำมาก
(ตัวอยางเชน : ทองฟาสีฟาเรียบ, ผนังหรือกำแพงที่ทาสีเรียบสีเดียว ฯลฯ)
วัตถุซึ่งอยูในที่แสงนอย
เล็งวัตถุในสภาพยอนแสงมาก หรือวัตถุที่มีพื้นผิวสะทอนแสง (ตัวอยางเชน: รถยนตที่
มีพื้นผิวสะทอนแสงมาก ฯลฯ)
เมื่อจุดโฟกัสจุดเดียวกันทาบครอมวัตถุที่อยูใกลและไกล (ตัวอยางเชน : เมื่อเล็งภาพ
สัตวที่อยูในกรง ฯลฯ)
พื้นผิวที่มีลวดลายซ้ำซอน (ตัวอยางเชน : พื้นผิวของมูลี่ คียบอรดคอมพิวเตอร เปนตน)

วัตถุที่ยากตอการโฟกัสอัตโนมัติ

วงแหวนโฟกสั

เมื่อระบบออโตโฟกัสไมสามารถจับภาพได

                             จะปรากฏขึ้นที่จอ LCD

ระบบออโตโฟกัสอาจไมสามารถจับภาพไดในบางสถานการณ  เชน สถานการณบางอยาง
ดังตอไปนี้ (ไฟสัญญาณยืนยันความชัด            กระพริบ)

เมื่อระบบออโตโฟกัสทำงานไมไดผล ใหทำอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 (1) ใชระบบ One-Shot AF โฟกัสไปที่วัตถุที่อยูในระยะหางออกไปใกลเคียงกัน ล็อคโฟกัส
แลวจัดองคประกอบภาพใหม (น.56)
(2) ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <MF> แลวใชมือหมุนปรับภาพใหชัด



ารปรับเลือกระบบขับเคลื่อน
กลองรุนนี้ถูกออกแบบใหมีระบบขับเคลื่อนทั้งแบบถายครั้งละภาพและถายภาพตอเนื่อง และเมื่อ
ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ               ระบบขับเคลื่อนจะทำงานในแบบถายภาพ
ครั้งละภาพโดยอัตโนมัติ

ดูที่จอ LCD แลวใชวงแหวน            หรือ
ปรับเลือก

ถายภาพแบบครั้งละภาพ
เมื่อผูใชกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพ 1 ภาพ

ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง (สูงสุด 5.3 ภาพตอวินาที)
ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ำ  (สูงสุด 3 ภาพตอวินาที)
เมื่อกดชัตเตอรจนสุด และกดคางอยู กลองจะถายภาพอยางตอเนื่องจนกวาจะยก
นิ้วออก
หนวงเวลาถายภาพ 10 วินาที / ถายภาพดวยรีโมท
หนวงเวลาถายภาพ 2 วินาที / ถายภาพดวยรีโมท
สำหรับการถายภาพดวยระบบหนวงเวลา ดูวิธีปรับตั้งในหนาถัดไป สำหรับการ
ถายภาพดวยรีโมท ดูรายละเอียดหนา 126

เลือกระบบขับเคลื่อน

กดปุม

เมื่อใชระบบ AI Servo AF ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องอาจลดลงเล็กนอย ขึ้นอยู
กับวัตถุและเลนสที่ใช
ในสภาพแสงนอยหรือในรม ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องจะลดลง แมวาความไว
ชัตเตอรจะสูงก็ตาม

(ถายภาพเดี่ยว)



ใชระบบหนวงเวลาถายภาพเมื่อตองการถายภาพตัวเอง ระบบ                (หนวงเวลา 10
วินาที) สามารถใชไดกับทุกๆ ระบบบันทึกภาพ

การใชระบบหนวงเวลาถายภาพ

ดูที่จอ LCD แลวใชวงแหวน
ปรับเลือก

เลือกระบบหนวงเวลา

กดปุม

หนวงเวลาถายภาพ 10 วินาที
หนวงเวลาถายภาพ 2 วินาที

เมื่อเล็งภาพ โฟกัส จนพรอมถายภาพ กดชัตเตอร
ลงจนสุด

ระบบ              ชวยใหผูใชถายภาพเมื่อตั้งกลองไวบนขาตั้งกลอง โดยไมตองใชนิ้ว
กดปุมชัตเตอร เพื่อปองกันภาพสั่น เมื่อถายภาพนิ่งหรือเมื่อถายภาพดวยชัตเตอร B

หลังจากถายภาพดวยระบบหนวงเวลาถายภาพแลว ควรตรวจสอบความชัดและความ
เขมสวางของภาพ (น.190)
เมื่อถายภาพโดยไมมองผานชองเล็งภาพหลังจากกดชัตเตอรแลว ควรใชฝาครอบชอง
เล็งภาพปดชองเล็งภาพ (น.124) เพราะแสงอาจลอดเขาสูตัวกลองทางชองเล็งภาพ
ทำใหภาพเสีย(สวางจา)
เมื่อใชระบบหนวงเวลาถายภาพเพื่อถายภาพเฉพาะตนเอง ใชระบบล็อคโฟกัส (น.56)
เพื่อโฟกัสที่สิ่งที่อยูในระยะใกลเคียงกับตำแหนงที่จะไปยืนอยู
หากตองการยกเลิกระบบหนวงเวลาหลังจากที่ระบบเริ่มทำงานไปแลว กดปุม

ผู ใชสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบ
หนวงเวลาถายภาพไดจากไฟสัญญาณเสียง
เตือน และการนับถอยหลังซึ่งปรากฎบนจอ LCD

กอนที่ชัตเตอรจะลั่น 2 วินาที ไฟสัญญาณจะติด
คาง สัญญาณเสียงจะดังถี่ขึ้น

ถายภาพ
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เนื้อหาของบทนี้ จะอธิบายการปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ เกี่ยวกับการปรับต้ัง
คุณภาพของไฟลภาพที่จะถูกบันทึก ความไวแสง Picture Style สมดุลสีขาว
ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ ปรับแกความสลัวของขอบภาพ ฯลฯ

เมื่อใชระบบบันทึกภาพ Basic Zone จะสามารถปรับตั้งไดเฉพาะ คุณภาพ
ของไฟลภาพที่จะถูกบันทึก ความสลัวของขอบภาพ และการลำดับของชื่อ
ไฟล ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในบทนี้ นอกจากนี้ สามารถสรางโฟลเดอร
ใหมเลือกเก็บภาพในโฟลเดอรที่ตองการได และลำดับชื่อไฟลใหมได
เมื่อสัญลักษณ         ปรากฎที่ดานบนบริเวณมุมขวาของคูมือ หมายความ
วา ฟงกชั่นนั้นจะใชไดเฉพาะเมื่อบันทึกภาพดวยระบบ



รับตั้งคุณภาพของภาพ

ที่ดานบนขวา จะแสดงใหเห็นจำนวนพิกเซล
***M  ลานพิกเซล   ****x**** จำนวนพิกเซล
แตละดาน และ [***] จำนวนภาพที่ถายได
(แสดงไดมากที่สุด 999 ภาพ)

ผใูชสามารถปรบัตัง้ความละเอยีดในการถายภาพ(พกิเซล) และปรบัตัง้คณุภาพในการถายภาพ
ได โดยสามารถปรบัตัง้ไฟลแบบ JPEG ได 8 ระดบั :
รวมทั้งการบันทึกภาพในแบบ RAW file  ได 3 แบบ :

เลือก [Quality]
ในแถบ  [    ] เลือก [Quality]
จากนั้นกดปุม

เลือกระดับคุณภาพของภาพ
หากตองการเลือก  RAW หมุนวงแหวน
หากตองการเลือกเปน JPEG ใหกดปุม

ตัวอยางการปรับตั้งคุณภาพของภาพ

ถาตั้ง [-] สำหรับ RAW และ JPEG กลองจะบันทึกในระดับคุณภาพ

เฉพาะ เฉพาะ

(น.86)

กดปุม              เพื่อยืนยันการปรับตั้ง

(คุณภาพ)

3



รบัตัง้คณุภาพของภาพ

คำแนะนำในการปรับตั้งคุณภาพของภาพ (โดยประมาณ)

ตารางแสดงขนาดไฟล จำนวนภาพที่ถายได และปริมาณภาพที่ถายไดมากที่สุดเมื่อใชระบบ
บันทึกภาพตอเนื่อง ทดสอบตามมาตรฐานของ Canon (อัตราสวนของดาน 3:2) ที่ ISO 100 ใช
Picture Style Standard) โดยใชการดขนาด 4 GB คาที่แสดงไวในตารางขึ้นอยูกับวัตถุ ยี่หอ
ของการด ความไวแสง Picture Style และ Custom Functions ฯลฯ

ปริมาณภาพที่ถายไดมากที่สุดเมื่อใชระบบถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ
ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

ระดบัคณุภาพ จำนวนพิกเซลที่
บันทึก(ลานพิกเซล)

ขนาด
การพิมพ

ขนาดไฟล
(MB)

ภาพที่
ถายได

จำนวนภาพ
ถายตอเนื่อง

หรือ
ใหญกวา

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

หรือ
ใหญกวา

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ
หรือใหญกวา

ประมาณ
หรือใหญกวา

หรือใหญกวา
หรือใหญกวา

เปนระดับความละเอียดที่เหมาะสำหรับการใชเลนดูจาก digital photo frame
เปนระดับความละเอียดที่ เหมาะสำหรับการสงอี เมลหรือใชประกอบเวบไซต
และ จะมีระดับคุณภาพเปน     (Fine)



รบัตัง้คณุภาพของภาพ

หากอัตราสวนของดานของภาพมีความแตกตางจากอัตราสวนของดานของกระดาษ
ที่ใชพิมพ ภาพจะถูกตัดสวนหากเลือกการพิมพเปนแบบไรขอบภาพ(borderless)
และเมื่อภาพถูกตัดสวน ภาพที่พิมพออกมาอาจจะดูหยาบขึ้น ซึ่งเกิดจากพิกเซลของ
ภาพที่มีจำนวนลดลง

ซอฟทแวรจัดการภาพจากผูผลิตทั่วไปอาจจะไมสามารถเปดและแสดงภาพจากไฟล
แบบ RAW ได แนะนำใหใชซอฟทแวรของ Canon ที่ใหไปกับตัวกลอง

เมื่อเลือกบันทึกภาพทั้ง RAW และ JPEG ไฟลทั้งสองชนิดจะถูกบันทึกลงในการดพรอมๆ
กัน ตามระดับคุณภาพและความละเอียดที่ปรับตั้งไว ไฟลทั้งสองชนิดจะถูกบันทึกไวภาย
ในโฟลเดอรเดียวกัน โดยมีหมายเลขลำดับไฟลเดียวกัน (.JPG จะเปนสกุลของไฟล
JPEG และ .CR2 จะเปนสกุลของไฟล RAW)
คุณภาพในการบันทึก จะมีชื่อดังนี้ :              (RAW),                (Medium RAW),
                (Small RAW), JPEG,       (Fine),        (Normal),      (Large),         Medium,
    (Small)

เกี่ยวกับ RAW
เปนขอมูลจากเซนเซอรรับแสงที่ถูกแปลงเปนขอมูลแบบดิจิตอล และบันทึกลงในการด
ทันที และผูใชสามารถเลือกไดหลายระดับความละเอียด  ไดแก             ,              ,
ไฟลแบบ                 นั้น สามารถประมวลผลภายในตัวกลองไดดวยเมนู
[    RAW image processing] (น.224) แลวบันทึกเปนไฟลแบบ Jpeg
(ไมสามารถประมวลผลไฟลแบบ                 และ              ภายในตัวกลองได)
และตนฉบับของไฟล RAW ในกลองจะไมเปลี่ยนแปลงไป ผูใชจึงสามารถสรางภาพใหม
ขึ้นจากไฟลตนฉบับเดิมได และนอกจากนี้ ผูใชสามารถใชซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง
ในการประมวลผลและปรับแตงภาพจากไฟล RAW และบันทึกเปน JPEG, TIFF และสกุล
อื่นๆ ได



รบัตัง้คณุภาพของภาพ

ปริมาณภาพที่ถายไดมากที่สุดเมื่อถายภาพตอเนื่อง
ปริมาณภาพที่ถายไดมากที่สุดเมื่อถายภาพตอเนื่องซึ่งใหขอมูลไวในหนา 85 หมายถึง
ปริมาณภาพที่สามารถถายไดตอเนื่องกันโดยไมตองหยุดพัก โดยใชการดความจุ 4GB ที่
ผานการฟอรแมทแลว

ปริมาณภาพที่ถายไดจะปรากฏเปนตัวเลขอยูที่มุม
ลางดานขวาของชองเล็งภาพ และหากถายภาพได
มากกวา 99 ภาพขึ้นไป กลองจะแสดงตัวเลข “99”

หากตัวเลขในชองเล็งภาพแสดง “99”  หมายความวา สามารถถายภาพไดจำนวน 99
ภาพหรือมากกวา และถาตัวเลขเปน “98” หรือต่ำกวานั้น และหนวยความจำในตัว
กลองเต็ม กลองจะแสดง “buSY” ในชองเล็งภาพและที่จอ LCD และจะไมสามารถถาย
ภาพไดชั่วครูในขณะนั้น และเมื่อหยุดถายภาพตอเนื่อง ตัวเลขแสดงจำนวนภาพที่
ถายไดสูงสุดจะเพิ่มขึ้นหลังจากภาพที่ถายไปกอนนั้นไดถูกบันทึกลงในการดแลว และ
ปริมาณภาพถายตอเนื่องสูงสุด ไดแสดงไวในรายการในหนา 85

กลองจะแสดงปริมาณภาพถายตอเนื่องสูงที่สุดไว เสมอ  แมจะไมมีการดในตัว
กลองก็ตาม ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสการดแลวกอนถายภาพเสมอ
ถา [   C.Fn II -2: High ISO speed noise reduction] ไดถูกตั้งเปน
[2: Strong] ปริมาณภาพที่ถายไดสูงสุดจะลดลง (น.254)



กดปุม

รบัตัง้ความไวแสง
การปรับความไวแสง หรือ ISO หมายถึงการปรับการตอบสนองตอแสงของเซนเซอรเพื่อให
เหมาะกับสภาพแสงในขณะที่ถายภาพ ซึ่งในระบบถายภาพ Basic Zone  นั้น กลองจะตั้ง
ความไวแสงใหโดยอัตโนมัติ (น.89)

ปรับคาความไวแสง
เมื่อดูจอ LCD หรือชองเล็งภาพ หมุนวงแหวน
             หรือ            เพื่อเลือกความไวแสงที่
ตองการ
สามารถปรับความไวแสงไดในชวง ISO 100-
6400 ในระดับขั้นละ 1/3 stop
เมื่อเลือก  “A” กลองจะตั้งความไวแสงใหโดย
อัตโนมัติ (น.89)

คำแนะนำในการปรับความไวแสง

เมื่อตั้ง [       C.Fn I -3: ISO expansion] เปน [1: On], “H” (สามารถปรับความไว
แสงสูงสุดไดเปน ISO 12800 (น.252)

ถา [      C.Fn II -3: Highlight tone priority] ไดถูกตั้งเปน [1: Enable] ความไวแสง
ISO 100/160 และ H (เทียบเทากับ ISO 12800) จะไมสามารถปรับตั้งได (น.255)
เมื่อถายภาพในอุณหภูมิสูง ภาพอาจจะดูหยาบมากขึ้น และการเปดรับแสงเปนเวลานาน
มาก ก็อาจทำใหภาพปรากฎเม็ดสีที่มีความหยาบได
เมื่อถายภาพดวยความไวแสงสูงๆ สัญญาณรบกวน (ปรากฎเปนเสนสัญญาณรบกวนทาง
แนวนอน จุดสี ฯลฯ) อาจเกิดขึ้นในภาพได

ความไวแสง ลกัษณะการถายภาพ
(ไมใชแฟลช) ระยะการทำงานของแฟลช

ยิง่ปรบัความไวแสงสงูขึน้เทาใด
ระยะการทำงานของแฟลชกจ็ะ
ไกลขึน้เทานัน้ (น.131)

ทองฟาหลวั หรอืบรรยากาศในตอนเยน็
ภายในทีม่ดืในรม หรอืตอนกลางคนื

กลางแจง มแีดด

* ยิ่งปรับความไวแสงสูงขึ้น ภาพจะยิ่งดูหยาบขึ้น



* 1: โดยขึ้นอยูกับคาความไวแสงสูงสุดที่ไดปรับตั้งไว
* 2: หากการใชแฟลชแบบ fill flash ทำใหภาพมีความสวางเกินไป
      ความไวแสงจะถูกตั้งเปน ISO 100 หรือสูงกวา
* 3: หากใชระบบบันทึกภาพ  < P >   หรือระบบบันทึกภาพใน Basic Zone  (ยกเวน              )
       และนำแฟลชภายนอกมาใช กลองจะเลือกความไวแสงในชวง ISO 400-1600 ใหโดยอัตโนมัติ
     ถาความไวแสงสูงสุดถูกตั้งเปน [400] หรือ [800] กลองจะเลือกความไวแสงภายในชวงที่
     กำหนดนี้

รบัตัง้ความไวแสง

เมื่อเลือกปรับตั้งความไวแสงที่ “A” กลองจะแสดง
ความไวแสงที่เลือกใหทราบเมื่อใชนิ้วแตะปุมชัตเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ดังรายละเอียดดานลาง ซึ่งความไว
แสงที่กลองเลือกใหนั้น จะเปนระดับที่ เหมาะสมกับ
สภาพแสงที่ถายภาพในเวลานั้น

เกี่ยวกับ “A” (ตั้งความไวแสงอัตโนมัติ)

ตั้งความไวแสงสูงสุดสำหรับระบบ Auto ISO
เมื่อเลือกปรับตั้งความไวแสงเปน Auto ISO (“A”) ผูใชสามารถตั้งความไวแสงสูงสุดไว
ที่ชวงระหวาง ISO 400-6400 หากตองการไดภาพที่มีคุณภาพดี ควรตั้งไวที่ 400, 800 หรือ
1600 และหากตองถายภาพในสภาพแสงนอยๆ โดยไมตองการถายดวยความไวชัตเตอร
ต่ำๆ ใหตั้งความไวแสงสูงสุดเปน 3200 หรือ 6400

ระบบบนัทกึภาพ ความไวแสงทีป่รบัตัง้ได

เมือ่ใชแฟลช

อตัโนมตั ิโดยอยภูายในชวง ISO 100-3200
อตัโนมตั ิโดยอยภูายในชวง ISO 100-6400*1

ตายตวั ที ่ ISO 100
ตายตวั ที ่ ISO 400
ตายตัว ที่  ISO 400*   *2 3

ในแถบ           เลือก [ISO Auto]
จากนั้นกดปุม                เลือกความไวแสงที่ตองการ
แลวกด                อีกครั้ง

(ISO อัตโนมัติ)



ลอืกใช  Picture Style
ดวย Picture Style ผูใชสามารถปรับตั้งผลพิเศษใหกับภาพตามที่ตองการ เพื่อใหเหมาะ
กับลักษณะของภาพที่ถาย หรือในแบบที่ตองการสื่อออกมาในภาพนั้นๆ แตถาใชระบบ
บันทึกภาพภายใน Basic Zone ผูใชไมสามารถเลือกปรับเปลี่ยน Picture Style เองได

เลือก [Picture Style]

เลือก Picture Style
เลือก Picture Style ที่ตองการ จากนั้นกดปุม

ในแถบ           เลือกรายการ [Picture Style]
จากนั้นกดปุม
หนาจอจะแสดงตัวเลือกของ Picture Style

Picture Style  ที่เลือกจะถูกปรับตั้ง และกลับ
สู เมนู

ผลของ Picture Style

ปรับสีของภาพใหสด ใหภาพคมชัดสูง เปนรูปแบบเอนกประสงคที่เหมาะกับการถายภาพ
แทบทุกแบบ

ปรับสีผิวของบุคคลในภาพใหนุมนวลและมีโทนที่เปนธรรมชาติ มีความคมชัดเล็กนอย
เหมาะสำหรับใชถายภาพผูหญิงและเด็กในระยะใกลๆ โดย Picture Style นี้ จะถูกปรับ
ตั้งใหโดยอัตโนมัติเมื่อใชระบบบันทึกภาพ             และผูใชยังสามารถปรับ [Color tone]
(น.92) ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนโทนของสีผิวได

เหมาะสำหรับการถายภาพทิวทัศนที่ตองการใหสีน้ำเงินและสีเขียวดูเขมและสดขึ้น มี
ความคมชัดสูงมาก เหมาะสำหรับภาพทิวทัศนที่ดูตื่นตา Picture Style นี้ จะถูกปรับตั้ง
ใหโดยอัตโนมัติเมื่อใชระบบบันทึกภาพ

(รูปแบบภาพ)

(ปกติ)

(ภาพบุคคล)

(ภาพวิว)



ลอืกใช Picture Style

เหมาะสำหรับผูที่ตองการปรับแตงและประมวลผลของภาพเองโดยใชคอมพิวเตอรเทา
นั้น ลักษณะสีของภาพจะเปนสีสันที่ไมสดใสนัก และใหสีที่เที่ยงตรง

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

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

ผูใชสามารถจะสราง Picture Style ในแบบที่ตัวเองตองการ เชน [Portrait] [Landscape]
และปรับตั้งเปลี่ยนแปลงในแบบที่ตองการ (น.94) และบันทึกไวในหนวยความจำของ
กลองได สวน Picture Style ที่ไมมีการปรับเปลี่ยน ก็จะเปนไปตามคามาตรฐาน

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

(ภาพเปนกลาง)

(ภาพตามจริง)

(ภาพขาวดำ)

(ความคมชัด)
(ความเปรียบตาง)
(ความอิ่มตัวของสี)
(โทนสี)

(ลูกเลนฟลเตอร)

(ลูกเลนโทนสี)



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

เลือก [Picture Style]

เลือกตัวแปร (parameter)
เลือกตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง เชน [Sharpness]
จากนั้นกดปุม

ในแถบ           เลือกรายการ [Picture Style]
จากนั้นกดปุม
หนาจอจะแสดงตัวเลือกของ Picture Style

เลือก Picture Style
เลือก Picture Style ที่ตองการ จากนั้นกดปุม

ปรับเปลี่ยนคาตัวแปร
ใชปุม                   เพื่อปรับตั้งคาตามที่ตองการ
จากนั้นกดปุม

กดปุม                          เพื่อบันทึกคาตัวแปรที่ปรับ
ตั้งไวใหม หนาจอจะกลับไปแสดงตัวเลือก
Picture Style
เมื่ อมีการปรับ เปลี่ ยนค าตั วแปรไปจากคา
มาตรฐาน ตัวแปรนั้นจะเปลี่ยนเปนสีน้ำเงิน

การปรับคาตัวแปรและผลพิเศษที่เกิดขึ้น
ขอบวตัถมุคีวามคมชดันอย
ความเปรยีบตางต่ำ
ความอิม่ตวัของสตี่ำ
สผีวิอมสแีดง

ขอบวตัถมุคีวามคมชดัมาก
ความเปรยีบตางสงู
ความอิม่ตวัของสสีงู
สผีวิอมสเีหลอืง

(รูปแบบภาพ)

(ความคมชัด )

( โทนสี )



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
ดังจะอธิบายตอไป
ผลพิเศษจากการปรับ  Filter

โดยปรับผลพิเศษของ Filter กับภาพถายขาวดำ
(monochrome) ผูใชสามารถสรางผลพิเศษ เชน
ทำใหกอนเมฆสีขาว  หรือใบไมสี เขียวในภาพแล
ดูโดดเดนขึ้นจากสิ่งอื่นๆ

ผลพิเศษจากการปรับ Toning
เมื่อใชผลพิเศษจากการปรับโทน (Toning) ผูใชสามารถ
สรางภาพเอกรงคที่เปนสีตางๆ เพื่อใหไดอารมณภาพ
ตามลักษณะที่ตองการ
ผู ใชสามารถเลือกโทนสีไดดังตอไปนี้   [N:None]
[S:Sepia] [B:Blue] [P:Purple] [G:Green]

ตวัอยางของผลพเิศษ

การปรับ [Contrast] ใหสูงขึ้น จะทำใหผลของฟลเตอรเห็นไดชัดมากขึ้น

ภาพถายขาวดำปกตทิีไ่มมผีลใดๆ จากการใชฟลเตอร
ทองฟาสีน้ำเงินจะแลดูเปนธรรมชาติ กอนเมฆเดนชัดมากขึ้น
ทองฟาสีน้ำเงินจะดูเขมขึ้น พระอาทิตยที่กำลังตกดินจะแลดูสวางขึ้น
ทองฟาสนี้ำเงนิจะดเูขมขึน้มาก  ใบไมทีร่วงจะแลดคูมชดัและสวางขึน้
สีผิวและริมฝปากจะดูเนียน ใบไมจะคมชัดขึ้น และดูสวางขึ้น

ฟลเตอร
None
Yellow
Orange
Red
Green

(N:ไมใช, S:ซีเปย, B:น้ำเงิน, P:มวง, G:เขียว)



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 ปรับความ
คมชัด ความเปรียบตาง ที่แตกตางกัน และยังสามารถปรับแตงจากซอฟทแวรที่ไดมาพรอม
กับกลอง และสามารถถายโอนคามาใชในตัวกลองได

นทกึ Picture Style ทีป่รบัเปลีย่นแลว

เลือก [Picture Style]
ในแถบ           เลือกรายการ [Picture Style]
จากนั้นกดปุม
หนาจอจะแสดงตัวเลือกของ Picture Style

เลือก [User Def.]
เลือก [User Def.*] จากนั้นกดปุม

กดปุม
ที่  [Picture Style] กดปุม

เลือก Picture Style ตัวใดตัวหนึ่ง
กดปุม                 เพื่อเลือก Picture Style ตัวใดตัว
หนึ่ง แลวกด
เมื่อตองการปรับแตงคาตัวแปรของ Picture Style
ซึ่งถูกบันทึกไวในตัวกลองดวยซอฟทแวรที่ไดมา
พรอมกับกลอง ใหเลือก Picture Style จากที่นี่

(ผูใชกำหนด)



 นทึก  P ic tu re Sty le  ที่ปรับเปลี่ยนแลว

ตั้งคาตัวแปร
กดปุม                   เพื่อเลือกตัวแปรที่ตองการปรับ
ตั้ง จากนั้นกด
สำหรับรายละเอียด ดู “ปรับเปลี่ยนคาใน
Picture Style” (น.92-93)

ชื่อของ Picture Style ที่ถูกนำมาใชปรับเปลี่ยน
จะปรากฎอยูทางดานขวาของ [User Def. *]

ถาหาก Picture Style ที่ถูกนำมาปรับเปลี่ยนคาตัวแปร ไดเคยถูกนำไปใชกับ
[User Def. *] แลว  เมื่อมีการเลือก Picture Style ในขั้นตอนที่ 4 ก็จะไมปรากฎ
ตัวแปรใหเลือกได

เมื่อตองการถายภาพดวย Picture Style ที่บันทึกคาไวแลว ใหทำตามขั้นตอนที่ 2
ในหนากอนนี้ เพื่อเลือก [User Def. *] จากนั้นจึงถายภาพ

เลือกตัวแปร
เลือกตัวแปรที่ตองการปรับแตงคา เชน
 [Sharpness] จากนั้นกดปุม

กดปุม                        เพื่อบันทึก Picture Style
ตัวใหม หลังจากนั้นหนาจอจะกลับไปแสดงตัว
เลือก Picture Style อีกครั้ง

ชื่อของ Picture Style ที่ถูกนำมาปรับเปลี่ยนคาตัว
แปรแลว และถูกบันทึกในชื่อ [User Def. *] จะเปน
สีน้ำเงิน

ถาผูใชเลือกคำสั่ง [Clear all camera settimgs] (น.51) การปรับตั้งใน
[User Def. *]  ทุกๆ รายการ จะกลับไปสูคาเดิม(คามาตรฐาน)



รบัตัง้สมดลุสขีาว (White Balance)
สมดุลสีขาว(White Balance, WB) ก็คือจุดอางอิงของสีขาวซึ่งจะปรากฎเปนสีขาวในภาพ
ตามปกติ ระบบสมดุลสีขาวอัตโนมัติ <            > จะเปนระบบที่ทำใหภาพสมดุลสีขาว
ไดโดยอัตโนมัติ แตถาพบวาระบบสมดุลสีขาวอัตโนมัติ <           >ไมสามารถทำใหสี
ของภาพเหมือนจริงได ผูใชก็สามารถจะเลือกกำหนดสมดุลสีขาวกับแหลงกำเนิดแสงแบบ
ตางๆ ที่มีใหเลือก หรือเลือกแบบแมนนวลโดยถายภาพอางอิงกับวัตถุที่มีสีขาว

เลือกรูปแบบของแหลงกำเนิดแสงที่ตองการ
แลวกดปุม

เลือก [White balance]

เลือกสมดุลสีขาว

ดวงตาของมนุษยสามารถมองเห็นวัตถุที่เปนสีขาว ไมวาแหลงกำเนิดแสงจะเปนชนิดใด
ก็ตาม สวนกลองดิจิตอลนั้น จะใชซอฟทแวรในการปรับอุณหภูมิสี เพื่อใหวัตถุหรือพื้นที่
ซึ่งเปนสีขาวยังแลดูเปนสีขาว การปรับตั้งนี้เรียกวาการปรับแกสี เพื่อใหภาพถายมีสีสัน
สมจริงและเปนธรรมชาติ ไมวาจะอยูภายใตแหลงกำเนิดแสงชนิดใดก็ตาม

เกี่ยวกับสมดุลสีขาว

สัญลักษณ รปูแบบ อุณหภูมิสี (โดยประมาณ K:เคลวิน)
Auto
Daylight
Shade
Cloudy, Twilight, Sunset
Tungsten light
White flourescent light
Flash
ปรบัตัง้เอง (น.97)
ปรบัอณุหภมูสิ ี(น.98)

ในแถบ     เลือก [White Balance]
แลวกดปุม

* เมื่อใชแฟลชถายภาพ อุณหภูมิสีจะถูกตั้งไวประมาณ 6000K

(สมดุลแสงขาว)

(อัตโนมัติ)
(แสงแดด)
(แสงในรม)

(หลอดไฟทังสเตน)

(แสงแฟลช)
(หลอดฟลูออเรสเซนต)

(เมฆครื้ม)



 รับตั้งสมดุลสีขาว

สมดุลสีขาวแบบปรับตั้งเอง
การออกแบบใหปรับตั้งสมดุลสีขาวไดเอง จะชวยใหผูใชสามารถจะตั้งสมดุลสีขาวใหเขา
กับแหลงกำเนิดแสงที่ใชอยางเฉพาะเจาะจงเพื่อผลที่แมนยำได เมื่อตองการปรับตั้งสมดุล
สีขาวเอง ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้ กับแหลงกำเนิดแสงที่จะใชถายภาพ

ถายภาพวัตถุที่เปนสีขาว

ผูใชสามารถปรับตั้งสมดุลสีขาวที่ใดก็ได

มองในชองเล็งภาพ เล็งกลองใหพื้นที่วัดแสง
เฉพาะจุด ครอบคลุมวัตถุที่เปนสีขาว
ปรับความชัดดวยมือ และตั้งคาการเปดรับแสง
ใหพอดี

เลือก [Custom White Balance]

หนาจอแสดงการเลือกปรับตั้งสมดุลสีขาวเอง
จะปรากฎขึ้น

ในแถบ             เลือก [Custom White Balance]
จากนั้นกด

นำขอมูลสมดุลสีขาวมาใช

เมื่อเมนูปรากฎขึ้น กดปุม
เพื่อออกจากเมนู

เลือก [OK] จากหนาจอที่ปรากฎ ขอมูลสมดุล
สีขาวของภาพนั้นจะถูกนำไปใช

เลือก  [     ]  จากนั้นกด

เลือก [White Balance]

เลือก custom white balance

พื้นที่วัดแสงเฉพาะจุด

หมุนวงแหวน                 เพื่อเลือกภาพที่ถายไว
ในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นกดปุม

ในแถบ          เลือก  [White Balance]
จากนั้นกด

(สมดุลแสงขาวกำหนดเอง)



 รับตั้งสมดุลสีขาว

หากคาการเปดรับแสงในขั้นตอนที่ 1 มีความผิดพลาดมากเกินไป อาจจะไมไดคา
ของสมดุลสีขาวที่ถูกตอง
หากถายภาพในขณะที่ตั้ง Picture Style เปน [Monochrome] (น.91) หรือถาใช
Creative Filter กับภาพที่ถาย (น.220) จะไมสามารถปรับตั้งในขั้นตอนที่ 3 ได

สามารถใชกระดาษสีเทา 18% มาใชแทนวัตถุสีขาวได(มีจำหนายทั่วไป) และให
สมดุลสีขาวที่แมนยำมากกวา
การนำเอาคาสมดุลสีขาว โดยนำมาจากซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง จะถูก
นำไปบันทึกไวใน         ถาทำตามขั้นตอนที่ 3 สมดุลสีขาวที่นำเขามาจาก
ซอฟทแวรจะถูกลบไป

การตั้งอุณหภูมิสี
ผูใชสามารถตั้งอุณหภูมิสีสำหรับสมดุลสีขาวแบบตัวเลขในหนวยเคลวิน ฟงกชั่นนี้
เหมาะสำหรับผูใชที่มีประสบการณแลว

เลือก [White balance]
ในแถบ            เลือก  [White balance]
 จากนั้นกด

ปรับตั้งอุณหภูมิสี

ขณะปรับตั้งอุณหภูมิสีสำหรับแหลงกำเนิดแสงเทียม ใหปรับแกสมดุลสีขาว (magenta
หรือ Green) ตามความจำเปน
หากตองการปรับ   [      ] ไปใชคาที่อานไดจากเครื่องวัดอุณหภูมิสี(มีจำหนายทั่วไป)
ควรทดสอบถายภาพเสียกอน ซึ่งอาจตองมีการปรับชดเชยใหกับความแตกตางระหวาง
เครื่องวัดอุณหภูมิสี กับอุณหภูมิสีที่อานไดจากตัวกลอง

(สมดุลแสงขาว)

เลือก  [     ]
หมุนวงแหวน              เพื่อเลือกอุณหภูมิสี
จากนั้นกด
สามารถปรับตั้งอุณหภูมิสีไดจาก 2500K ถึง
10000 K โดยปรับไดขั้นละ 100K



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]

เลือก white balance correction

ในแถบ              เลือก [WB Shift/BKT]
จากนั้นกดปุม

กดปุม                เพื่อออกจากการปรับตั้ง
และกลับไปยังเมนู

B หมายถึง Blue(สีน้ำเงิน) A หมายถึง Amber
(สีอำพัน) M หมายถึง Magenta(สีแดงมวง) และ
G หมายถึง Green(สีเขียว) ภาพจะถูกปรับแก
สีตามทิศทางที่ปรับไว

กดปุม               เมื่อตองการยกเลิกการปรับ
ตั้ง [WB Shift/BKT] ทั้งหมด

การปรับแกสมดุลสีขาว

ที่มุมขวาบน จะมีอักษร “Shift” รวมทั้งบอก
ทิศทาง และระดับการปรับตั้ง

(ปรับ/ครอมแสงขาว)

ใช            ในการปรับเลื่อน “   ” ไปยัง
ตำแหนงที่ตองการ



 ารปรั บ แก สมดุ ลสี ข าว

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

ระดับ

ที่ดานขวาของจอภาพจะมีอักษร “Bracket”
จะแสดงทิศทางและระดับการถายภาพครอม
เมื่อกดปุม                   การปรับตั้งทั้งหมดของ
[WB Shift/BKT] จะถูกยกเลิก

ขณะที่ถายภาพครอมสมดุลสีขาวอัตโนมัติ ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องจะลดลง
ปริมาณภาพที่ถายไดก็จะลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของปกติดวย

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.

กดปุม                เพื่อออกจากการปรับตั้ง และกลับ
ไปยังเมนู

ในขั้นตอนที่ 2 ของการปรับแกสมดุลสีขาว  เมื่อ
หมุนวงแหวน                สัญลักษณ “     ” ที่ปรากฎ
บนจอภาพจะเปลี่ยนไปเปน  “            ” (3 จุด)
หมุนวงแหวนไปทางขวา เมื่อตองการปรับทาง
B/A และหมุนไปทางซายเพื่อตั้งทาง M/G



หากภาพที่ถายมืดเขมเกินไป หรือมีความเปรียบตางต่ำเกินไป กลองสามารถปรับความ
เขมสวางและความเปรียบตางใหดีขึ้นไดโดยอัตโนมัติ โดยคามาตรฐานของระบบนี้
จะเปน [Standard] และเมื่อถายภาพเปน JPEG ระบบนี้จะทำงานในขณะที่ถายภาพนั้น

ะบบ Auto Lighting Optimizer

ภาพจะถูกบันทึกไวโดยมีการปรับแกความเขม
สวางและความเปรียบตางถาหากจำเปน

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
เลือกการปรับตั้งที่ตองการ จากนั้นกดปุม

ถายภาพ

เมื่อใชระบบบันทึกภาพ Basic Zone ระบบนี้จะถูกปรับตั้งเปน [Standard] โดยอัตโนมัติ

ถา [      C.Fn.II Highlight tone priority] ไดตั้งเปน [1:Enable] การทำงาน
ของระบบ Auto Lighting Optimizer จะถูกตั้งเปน [Disable] และผูใชจะไมสามารถปรับ
เปลี่ยนได

ภาพที่มีการปรับแกภาพที่ไมมีการปรับแก

(ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ)



ะบบปรับแสงที่ขอบภาพอัตโนมัติ
เลนสแตละตัวมีคุณภาพแตกตางกัน ขอดอยของเลนสบางตัวอาจทำใหขอบภาพทั้ง 4 ดาน
อาจจะสลัวกวาบริเวณอื่นก็ได ซึ่งเรียกวา การสลัวลงที่ขอบภาพ คามาตรฐานที่ตั้งไวก็คือ
[Enable]

เลือก [Peripheral illumin. correct.]

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

ปรับตั้งการปรับแก

เลือก [Enable] (ใชงาน)  จากนั้นกด

ตรวจสอบดูวา มีตัวอักษร [Correction data
available]  ปรากฎขึ้นที่จอภาพ

หากตัวอักษร [Correction data not avail-
able] ปรากฎขึ้นแทน ใหดู “เกี่ยวกับระบบปรับ
แสงที่ขอบภาพอัตโนมัติ” ในหนาถัดไป

ถายภาพ
ภาพจะถูกบันทึกโดยมีการปรับความสวางที่
ขอบภาพแลว

ภาพที่มีการปรับแกภาพที่ไมมีการปรับแก

(แกไขระดับแสงบริเวณขอบภาพ)

(มีขอมูลแกไข)

(ไมมีขอมูลแกไข)



 ะบบปรั บ แสงที่ ข อบภาพ โดยอั ต โ นมั ติ

กลองจะมีขอมูลเกี่ยวกับการสลัวลงที่ขอบภาพของเลนสแตละรุน โดยมีขอมูลถึง 25 รุน
ในขั้นตอนที่ 2 ถาผูใชเลือก [Enable] กลองจะปรับแสงที่ขอบภาพใหโดยอัตโนมัติ ถา
หากกลองมีขอมูลของเลนสที่ใชอยูในตัวกลองแลว ผูใชจะสามารถตรวจสอบไดวามีเลนส
รุนใดบางที่มีขอมูลอยูภายในตัวกลองดวยซอฟทแวร EOS Utility (ที่ไดมาพรอมตัวกลอง)
นอกจากนี้ ผูใชก็สามารถใหขอมูลของเลนสที่กลองไมมีขอมูล เพื่อใหกลองรับทราบเพิ่ม
เติมไดดวย สำหรับรายละเอียด ใหอานไดจากคูมือการใชซอฟทแวร EOS Utility (CD-
ROM)

ระบบปรับแสงที่ขอบภาพจะทำงาน แมวาจะใช Extender กับเลนสดวย

หากกลองไมมีขอมูลของเลนสที่นำมาใช  ผลที่ ไดก็จะเหมือนกับการตั้ งระบบ
เปน [Disable]

การปรับแกแสงสลัวที่ขอบภาพจากตัวกลองจะนอยกวาการปรับแกดวยซอฟท
แวร Digital Photo Professional (ไดมาพรอมกับกลอง) เล็กนอย

ถาใชเลนสที่ไมมีการสงขอมูลเกี่ยวกับระยะถายภาพ การปรับแกแสงสลัวที่ขอบ
ภาพอาจจะต่ำกวาปกติ
ยิ่งถายดวยความไวแสงสูงเทาใด การปรับแกแสงสลัวที่ขอบภาพก็จะยิ่งนอยลง

สำหรับภาพที่เปนไฟล JPEG ที่ถายไวแลว จะไมสามารถปรับแกความสลัวของ
ขอบภาพไดในภายหลัง
อาจเกิดสัญญาณรบกวนบริเวณขอบภาพก็ได โดยขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ
นั้ นๆ
เมื่อใชเลนสของผูผลิตรายอื่น(เลนสอิสระ) ควรปรับตั้งเปน [Disable] แมวา
กลองจะแสดงวามีขอมูลสำหรับปรับแก [Correction data available]

เกี่ยวกับขอมูลการปรับแกของเลนส



นอกเหนือจากการสรางโฟลเดอรใหโดยอัตโนมัติสำหรับเก็บไฟลภาพที่ถายแลว
ผูใชสามารถจะสรางโฟลเดอรใหม และเลือกเก็บภาพไดอยางอิสระตามที่ตองการ
ระบบนี้เปนระบบทางเลือก เพราะตามปกติ กลองจะสรางโฟลเดอรใหโดยอัตโนมัติ

โฟลเดอรใหม  ที่มีตัวเลขกำกับสูงกวาโฟลเดอร
กอนหนาหนึ่งอันดับ จะถูกสรางขึ้น

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

เลือก [Create folder]
เลือก [Create folder] จากนั้นกด

สรางโฟลเดอรใหม
เลือก [OK] แลวกด

สรางโฟลเดอรใหม

สรางโฟลเดอรใหม และการเลอืกโฟลเดอร

(เลือกโฟลเดอร)

(สรางโฟลเดอร)



การเลือกโฟลเดอร
เมื่อหนาจอแสดงการเลือกโฟลเดอร
เลือกโฟลเดอรที่ตองการ จากนั้นกด

เลือกโฟลเดอรที่ตองการใหเปนที่ เก็บภาพที่
กำลังจะถายตอไป
ภาพที่ถายภายหลังจากนั้น
จะถูกเก็บไวในโฟลเดอรที่เลือก

ชือ่โฟลเดอร
ไฟลภาพลำดบัสงูสดุ

จำนวนภาพในโฟลเดอร

ไฟลภาพลำดบัต่ำสดุ

 ร า ง โฟล เดอร ใหม แล ะการ เลื อก โฟล เดอร

เกี่ยวกับโฟลเดอร
เชนเดียวกับชื่อตัวอยาง “100CANON” ชื่อของโฟลเดอรจะนำหนาดวยตัวเลข 3 หลัก
และตามดวยตัวอักษร 5 ตัว ในแตละโฟลเดอรนั้นสามารถเก็บภาพได 9999 ภาพ (เลข
ลำดับไฟล 0001-9999) เมื่อโฟลเดอรเก็บภาพจนเต็ม โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นเอง
โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อสั่งสรางโฟลเดอรใหม (น.107) กลองก็จะสรางโฟลเดอรใหมให
เชนกัน กลองสามารถสรางโฟลเดอรไดจากลำดับที่ 100 ไปจนถึง 999

การสรางโฟลเดอรใหมดวยคอมพิวเตอรสวนตัว
เมื่อเปดการดดวยคอมพิวเตอร ใหตั้งโฟลเดอรใหมโดยใชชื่อวา “DCIM”  และผูใชสามารถ
สรางโฟลเดอรใหมไดมากเทาที่ตองการเพื่อเก็บภาพ  ภายในโฟลเดอร DCIM นี้ ชื่อของ
โฟลเดอรใหมๆ ที่สรางขึ้นจะตองตั้งในลักษณะดังนี้ เชน “100ABC_D” โดยตองมีตัวเลข 3 หลัก
นำหนา เริ่มจาก 001-999 แลวตามดวยตัวอักษร 5 ตัว ตัวอักษร 5 ตัวนี้ จะเปนพยัญชนะตัว
ใหญหรือตัวเล็กก็ได เปนตัวเลขก็ได รวมทั้ง “_” แตไมสามารถจะเวนวางได  และตัวเลข 3 หลัก
ที่ อ ยู ด านหน าจะต อ ง ไม ซ้ำ กั น  แม ว าพยัญชนะที่ ต อท ายจะแตกต า งกั นก็ ต าม  เ ช น
“100ABC_D” กับ “100W_XYZ” ไมได เปนตน



หมายเลขของไฟล ก็เหมือนกันกับหมายเลขของฟลมในมวนฟลม ภาพที่ถายจะมีหมาย
เลขตั้งแต 0001 ถึง 9999 กำกับอยู และรวมไวในโฟลเดอรเดียวกัน ซึ่งกลองรุนนี้ออกแบบ
ใหผู ใชสามารถกำหนดรูปแบบเรียงลำดับของไฟลภาพได  และเมื่อนำไฟลนั้นเขาสู
คอมพิวเตอร ก็จะแสดงหมายเลขภาพตามรูปแบบที่ตั้งไว

เลือกรูปแบบที่ตองการ จากนั้นกดปุม

กำหนดใหเลขลำดับไฟลเรียงตอเนื่อง แมจะใสการดแผนใหมหรือสรางโฟลเดอรใหม
แมจะใสการดแผนใหม หรือสรางโฟลเดอรขึ้นใหม ตัวเลขลำดับของไฟลจะยังคงตอเนื่อง
จากลำดับกอน ไปจนถึง 9999 กรณีนี้เหมาะสำหรับผูใชที่ตองการเรียงลำดับไฟลอยางตอ
เนื่องในที่เก็บภาพ จาก 0001 ไปจนถึง 9999 แมวาจะใชการดหลายแผนหรือเก็บภาพ
ในโฟลเดอรหลายๆ โฟลเดอรก็ตาม
หากแผนการดที่นำมาใชใหม มีภาพอยูแลว หรือมีโฟลเดอรอยูกอนแลว เลขลำดับของไฟล
ภาพที่ถายใหมจะเริ่มตอจากหมายเลขภาพสุดทายที่อยูในการดหรือในโฟลเดอรนั้น ดัง
นั้น หากตองการใหเลขลำดับไฟลเรียงอยางตอเนื่องกัน ควรฟอรแมทการดใหมทุกครั้งเมื่อ
นำมาใสเขาในตัวกลอง

เลือก [File numbering]
ในแถบ [     ]  เลือก [File numbering]
จากนั้นกดปุม

เลือกรูปแบบการเรียงลำดับไฟลภาพ

การเรยีงลำดบัไฟล
หลงัจากเปลีย่นการดใหม

การเรยีงลำดบัไฟล
หลงัจากสรางโฟลเดอรใหม

เลขลำดบัไฟลลำดบัถดัไป

ลอืกรปูแบบของการเรยีงลำดบัไฟลภาพ

แบบตอเนื่อง

(หมายเลขไฟลภาพ)



ลื อกรู ป แบบของการลำดั บ ไฟล

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

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

ตั้งลำดับใหมอัตโนมัติ

ตั้งลำดับภาพใหมโดยคำสั่งของผูใช



รับตั้งขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ
เมื่อผูใชตั้งขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ กลองจะบันทึกขอมูลไปกับภาพในรูปแบบของชอมูล Exif

เลือก [Copyright information]
ในแถบ [      ] เลือก [Copyright information]
จากนั้นกดปุม

เลือกรูปแบบที่ตองการ

เลือก [Display copyright info]
เ พื่ อ ต ร ว จสอบข อมู ล ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ าพที่ ตั้ ง ไ ว
ในปจจุบัน
เลือก [Delete copyright information]
 เพื่อลบขอมูลลิขสิทธิ์ภาพที่ตั้งไวในปจจุบัน

เลือก  [Enter author’s name]
หรือ [Enter copyright details]
จากนั้นกด

หลังจากปอนตัวอักษรจบครบตามตองการแลว
กดปุม                          เพื่อออกจากการปรับตั้ง

ปอนตัวอักษร

มีตัวอักษรและตัวเลข รวมทั้งสัญลักษณ 63 ตัว

อางอิงจาก “วิธีปอนตัวอักษร” ในหนาถัดไป เพื่อ
ปอนขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ

ออกจากการปรับตั้ง

(ขอมูลลิขสิทธิ์)

(ปอนชื่อผูสรางสรรค)

หนาจอสำหรับปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น
(ปอนรายละเอียดลิขสิทธิ์)

(แสดงขอมูลลิขสิทธิ์)

(ลบขอมูลลิขสิทธิ์)



เมื่อตองการยกเลิกการปอนตัวอักษร กดปุม
เพื่อกลับไปที่หนาจอที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 2

วิธีปอนตัวอักษร
เลือกพื้นที่ซึ่งตองการวางตัวอักษร
กดปุม    เพื่อเลื่อนบริเวณที่ตองการ
ปอนตัวอักษรระหวางดานลบและลาง

เลื่อนแถบกระพริบ
กด  เพื่อเลื่อนแถบกระพริบ

ปอนตัวอักษร
ในพื้นที่สวนลาง กดปุม                และ              เพื่อเลือกตัวอักษร
จากนั้นกด
ลบตัวอักษร
กดปุม          เพื่อลบตัวอักษร
ออกจากการบันทึก
หลังจากบันทึกตัวอักษรจนครบถวนแลว กดปุม
เพื่อกลับไปที่หนาจอที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 2
ยกเลิกการบันทึกตัวอักษร

รบัตัง้ขอมลูลขิสทิธิภ์าพ

ผูใชยังสามารถปอนขอมูลลิขสิทธิ์ภาพไดโดยใช EOS Utility (ซอฟทแวรที่ไดมากับกลอง)



การปรบัระบบส ี(Color Space)
Color Space หมายถึงปริมาณของสีที่กลองสามารถสรางขึ้นได ซึ่งกลองรุนนี้ออกแบบ
ใหปรับ Color Space ไดสองแบบ คือ sRGB และ Adobe RGB และสำหรับการถายภาพ
ทั่วๆ ไป แนะนำใหตั้งเปน sRGB และในระบบบันทึกภาพภายใน Basic Zone  กลอง
จะตั้ง 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 จะดูซีด
และทึมเมื่อเปดดูดวยจอภาพคอมพิวเตอรซึ่งทำงานในแบบ sRGB หรือเมื่อนำไปพิมพ
ดวยเครื่องพิมพที่ไมไดสนับสนุน Design rule for Camera File System 2.0(Exif 2.21)
ดังนั้น เมื่อตั้งเปน Adobe RGB ก็จะตองนำมาปรับแตงดวยซอฟทแวรเฉพาะดาน กอน
ที่จะนำภาพไปใช

เลือก [sRGB] หรือ [Adobe RGB]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Color space]
ในแถบ             เลือก  [Color space]
จากนั้นกดปุม

เลือกระบบสีที่ตองการ

หากภาพที่ถายมานั้นถูกตั้ง Color Space เปน Adobe RGB ไฟลจะมีชื่อนำหนา
เปน “_MG_”
กอนแสดงเลขลำดับไฟลตามปกติ เมื่อใช Adobe RGB ขอมูล ICC profile(ขอมูล
ของระบบสี) จะไมไดแนบไปกับไฟลภาพ (ศึกษาจากคูมือใน CD-ROM)

เกี่ยวกับ Adobe RGB

(พิกัดสี)



สัญลักษณ        ที่ปรากฎทางดานขวาของหนา เปนสัญลักษณบอกวา
ฟงกชั่นนั้นๆ จะทำงานเมื่อเลือกระบบบันทึกภาพแบบ
< P/Tv/Av/M/B >  เทานั้น
เมื่อแตะชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและยกนิ้วออก การแสดงผลขอมูลตางๆ ที่จอ
LCD และภายในชองเล็งภาพจะแสดงอยู 4 วินาที            แลวดับไป
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เมื่อใชระบบบันทึกภาพ Creative Zone ผูใช
สามารถปรับตั้งความไวชัตเตอร ชองรับแสง
และการปรับตั้งอื่นๆ เพื่อปรับคาการเปดรับ
แสงและไดผลของภาพตามที่ตองการ

ฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดเมื่อใชระบบบันทึกภาพ Creative Zone ได
จัดทำรายการรวมไวใน “ตารางแสดงฟงกชั่นที่ใชงานได” ดูหนา 276



มองผานชองเล็งภาพ และเล็งจุดโฟกัสที่เลือกไว
ไปยังวัตถุ แลวแตะชัตเตอรเบาๆ

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

หมุนวงแหวนเลือก
ระบบบันทึกภาพไปที่ <P>

โฟกัสไปยังวัตถุ

ตรวจสอบการแสดงผล
คาการเปดรับแสงที่กลองเลือกไวให(ความไว
ชัตเตอรและชองรับแสง) จะแสดงโดยไมมีการ
กระพริบ

ถายภาพ
จัดองคประกอบภาพและกดชัตเตอรลงจนสุด

เมื่อโฟกัสไดแลว ไฟแสดงสัญญาณยืนยันความ
ชัด              จะติดขึ้นใหเห็นที่มุมลางดานขวา
(เมื่อโฟกัสแบบ One-Shot AF)

กลองจะตั้งความไวชัตเตอรและชองรับแสงที่
พอเหมาะพอดีกับคาแสงขณะนั้นใหโดยอัตโนมัติ
และแสดงคาไวในชองเลง็ภาพและจอ LCD

Program AE



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

เมื่อใช Program AE  ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนความไวชัตเตอรและชองรับแสงที่กลองตั้ง
มาใหได โดยที่กลองจะรักษาระดับคาการเปดรับแสงไวคงเดิม เรียกการปรับเปลี่ยนคา
แบบนี้วา Program Shift
เมื่อตองการปรับเปลี่ยนคา ใหแตะชัตเตอรเบาๆ จากนั้นใชวงแหวน              หมุนปรับ
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือชองรับแสงตามที่ตองการ
การปรับเปลี่ยนคาโดยผูใชจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติหลังจากถายภาพแลว
การปรับเปลี่ยนคาโดยผูใชจะไมทำงานเมื่อใชแฟลช

เกี่ยวกับการเปลี่ยนคาโดยผูใช (Program Shift)

P: Program AE

ความแตกตางของ <P> กับ              (ระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ)
เมื่อใช               ฟงกชั่นตางๆ จะถูกปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติ เชน ระบบออโตโฟกัส ระบบ
ขับเคลื่อน  และแฟลชในตัว  เพื่อปองกันภาพเสียจำนวนฟงกชั่นที่ผูใชปรับตั้งได
เองจะถูกจำกัด แตเมื่อใชระบบ <P> เฉพาะชัตเตอรและชองรับแสงเทานั้นที่กลอง
จะตั้งใหโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถปรับเลือกระบบออโตโฟกัส ระบบขับเคลื่อน และ
แฟลชในตัว และฟงกชั่นอื่นๆ (น.276)



Shutter-Priority AE
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 : 1/2000 วนิาท)ี

แสดงการเคลือ่นไหว
(ความไวชตัเตอรต่ำ : 1/30 วนิาท)ี



Tv: Shutter-Priority AE

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

ถาชองรับแสงแสดงขนาดที่กวางสุด แลวกระพริบ หมายถึง
ภาพนั้นจะมืดเกินไป ใหหมุน               เพื่อลดความไวชัตเตอร
ใหต่ำลง หรือตั้งความไวแสงใหสูงขึ้น
ถาชองรับแสงแสดงขนาดที่แคบสุด แลวกระพริบ หมายถึงภาพ
นั้นจะสวางเกินไป ใหหมุน               เพื่อเพิ่มความไวชัตเตอรให
สูงขึ้น หรือตั้งความไวแสงใหต่ำลง



Aperture-Priority AE
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 ลงครึ่งหนึ่ง
กลองจะตั้งความไวชัตเตอรใหโดยอัตโนมัติ

หากตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรไมกระพริบ
คาแสงนั้นจะเปนคาที่พอเหมาะ

ฉากหนาและฉากหลงัมคีวามชดั
(เปดชองรบัแสงแคบ เชน f/32)

ฉากหลงัเบลอ
(เปดชองรบัแสงกวาง เชน f/5.6)



Av: Aperture-Priority AE

หากพบวา ตัวเลขแสดงความไวชัตเตอร “30” กระพริบ หมาย
ถึงภาพนั้นจะมืดเกินไป
ใหหมุนวงแหวน                เพื่อเลือกขนาดชองรับแสงที่กวางขึ้น
หรือปรับความไวแสงใหสูงขึ้น
หากพบวา ตัวเลขแสดงความไวชัตเตอร “8000” กระพริบ หมาย
ถึงภาพนั้นจะสวางเกินไป
ใหหมุนวงแหวน                เพื่อเลือกขนาดชองรับแสงใหแคบลง
หรือปรับความไวแสงใหต่ำลง

การแสดงขนาดชองรับแสง
ยิ่งปรับตัวเลขแสดงชองรับแสงใหมากขึ้น ชองรับแสงที่เปดก็จะยิ่งแคบ ตัวเลขแสดง
ขนาดชองรับแสงนั้นขึ้นอยูกับเลนสที่นำมาใชดวย และหากไมไดติดตั้งเลนส กลอง
จะแสดงตัวเลขชองรับแสงเปน “00”

การตรวจสอบชวงความชัดลึก

ยิ่งปรับชองรับแสงแคบ(ตัวเลขมาก) ความชัดของฉากหนาและฉากหลังก็จะมีความชัด
มากขึ้น อยางไรก็ดี ภาพที่มองในขณะกำลังตรวจสอบชวงความชัดลึกจะดูมืดสลัวลง
ระบบตรวจสอบชวงความชัดลึกนี้ สามารถทำงานรวมกับระบบ Live View โดยขณะที่ใช
ระบบ Live View และกดปุมตรวจสอบชวงความชัดลึก โดยแสดงที่จอ LCD (น.152)

คาแสงจะถูกล็อค(AE Lock) ขณะกดปุมตรวจสอบชวงความชัดลึก

เมื่อกดปุมตรวจสอบชวงความชัดลึก เลนสจะหรี่ชอง
รับแสงลงตามขนาดที่ปรับตั้งไวจริง ผูใชจึงสามารถ
มองเห็นชวงความชัดลึกหรือชัดตื้นที่เกิดขึ้นจริงจาก
การมองผานชองเล็งภาพ



Manual Exposure

ถา [      Auto Lighting Optimizer] (น.101) ไดตั้งไวที่ตำแหนงอื่นที่ไมใช [Disable]
ภาพจะยังคงดูสวาง แมจะตั้งคาการเปดรับแสงใหภาพดูเขมหรือมืด

ตรวจสอบระดับแสง และปรับตั้งความไวชัตเตอร
และชองรับแสงตามตองการ

หมุนวงแหวนเลือก
ระบบบันทึกภาพไปที่ <M>

ปรับชองรับแสงและ
ความไวชัตเตอร
ใชวงแหวน              ปรับความไวชัตเตอร

ใชวงแหวน               ปรับชองรับแสง หากไม
สามารถหมุนปรับตั้งได ใหกดปุม
ซึ่งอยูดานลางของวงแหวน
 จากนั้นจึงหมุน

โฟกัสไปยังวัตถุ
แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง
กลองจะแสดงคาการเปดรับแสงที่ตั้งไวในชอง
เล็งภาพและที่จอ LCD

ปรับตั้งคาการเปดรับแสง

ถายภาพ

ขดีแสดงระดบัแสง

ขดีแสดงคากลางหรอืคามาตรฐาน

เมื่อใชระบบนี้ ผูใชตองปรับทั้งความไวชัตเตอรและชองรับแสงเองตามที่ตองการ เพื่อตั้ง
คาการเปดรับแสงดวยตนเอง โดยอางอิงกับคาแสงที่เครื่องวัดแสงในกลองอานคาไดและ
แสดงไว ในชอง เล็ งภาพ  หรือปรับตั้ งตามค าที่ อ านได จาก เครื่ อ งวัดแสงนอกตั ว
กลอง(อุปกรณเสริมพิเศษ) วิธีเปดรับแสงแบบนี้เรียกวา ระบบปรับตั้งเอง หรือ แมนนวล
* <M>  หมายถึง Manual หรือปรับตั้งเอง

คาแสงพอดี

กลองจะแสดงระดับแสง              เพื่อใหตรวจสอบ
ไดวาคาแสงที่ปรับตั้งไวมีความแตกตางจาก
คาแสงมาตรฐานที่อานไดจากเครื่องวัดแสงใน
กลองมากนอยเพียงใด



กดปุม

ารเลือกระบบวัดแสง
ผูใชสามารถจะเลือกใชระบบวัดแสงแบบใดแบบหนึ่งใน 4 แบบ เพื่อวัดความเขมสวางของวัตถุหรือ
บรเิวณทีจ่ะถายภาพ และเมือ่ถายภาพดวยระบบใน Basic Zone  กลองจะตัง้ระบบวดัแสงเปนแบบเฉลีย่
หลายสวนใหโดยอัตโนมัติ

ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ระบบวัดแสงแบบนี้เหมาะสำหรับวัดแสงพื้นที่เล็กๆ หรือจุดใด
จุดหนึ่ง ระบบวัดแสงแบบนี้จะมีพื้นที่ครอบคลุมเพียง 2.8% ที่
กึ่งกลางของชองเล็งภาพ เมื่อตั้งระบบวัดแสงเปนแบบเฉพาะ
จุด จะมีวงกลมเล็กๆ แสดงพื้นที่วัดแสงปรากฎขึ้นในชองเล็งภาพ

เลือกระบบวัดแสง
ดูที่จอ LCD แลวใชวงแหวน
หมุนปรับเลือก

ระบบวัดแสงเฉลี่ยหลายสวน
เปนระบบวัดแสงที่ เหมาะสำหรับการถายภาพแทบทุก
แบบ ตั้งแตการถายภาพบุคคล และการถายภาพยอนแสง
กลองจะตั้งคาการเปดรับแสงที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ

ระบบวัดแสงเฉพาะสวน
ระบบที่เหมาะสำหรับการถายภาพซึ่งฉากหลังสวางกวา
วัตถุมากๆ และมีลักษณะเหมือนการถายภาพยอนแสง
ฯลฯ ระบบวัดแสงเฉพาะสวนครอบคลุมพื้นที่ 6.5% ที่กึ่ง
กลางของชองเล็งภาพ

ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยเนนกลางภาพ
เครื่องวัดแสงจะวัดแสงโดยเนนหนักพื้นที่กลางภาพ และ
เฉลี่ยรวมกับพื้นที่อื่นๆ โดยใหน้ำหนักเฉลี่ยบริเวณกลาง
ภาพมากกวา



หลังจากแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง
หมุนวงแหวน               เพื่อชดเชยแสง
หากไมสามารถชดเชยแสงได ใหกดปุม

 ซึ่งอยูดานลางของวงแหวน
    จากนั้นจึงหมุนวงแหวน

ารปรับชดเชยแสง
ระบบชดเชยแสงนั้น ออกแบบมาเพื่อใหผูใชปรับภาพใหสวางขึ้น(เปดรับแสงใหมาก
ขึ้น) หรือปรับใหภาพเขมมืดขึ้น(เปดรับแสงใหนอยลง) จากคามาตรฐานที่กลองปรับตั้ง
มาให แมวาผูใชสามารถชดเชยแสงไดในชวง +/- 5 stop โดยปรับไดขั้นละ 1/3 stop
การแสดงผลของระดับการชดเชยแสงที่จอ LCD และที่ชองเล็งภาพจะแสดงไดในชวง +/
3 stop เทานั้น หากผูใชตองการชดเชยแสงเกินกวา +/- 3 stop จะตองใชการปรับตั้งผาน
หนาจอปรับตั้งแบบเร็ว(น.44) หรือทำตามคำแนะนำของ [     Exp. comp./AEB]
ซึ่งมีรายละเอียดในหนาถัดไป

ระดับการชดเชยแสง จะยังมีผลตลอดเวลา แมจะปดกลอง                แลวก็ตาม

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

ตั้งระดับการชดเชยแสง

ถายภาพ
เมื่อตองการยกเลิกการชดเชยแสง ใหปรับระดับ
การชดเชยแสงกลับมาที่

ถา [     Auto Lighting Optimizer] (น.101) ไดถูกตั้งเปนอยางอื่นนอกจาก
[Disable] ภาพที่ไดอาจจะสวาง แมวาจะปรับคาแสงใหมืด

เปดรับแสงมากขึ้น  เพื่อใหภาพสวางขึ้น

เปดรับแสงนอยลง เพื่อใหภาพสลัวลง

ควรระมัดระวังเมื่อหมุนวงแหวน                 ซึ่งอาจทำใหระดับการชดเชยแสงเปลี่ยนไปใน
ทันที เพื่อปองกัน ใหตั้ง  [     Lock     ] เปน [Enable]  และกอนที่จะหมุนวงแหวน
            ใหกดปุม                                แลวจึงหมุนวงแหวน
หากไดปรับตั้งระดับการชดเชยแสงเกิน +/- 3 stop กลองจะแสดงสัญลักษณ
และ         ไวที่ปลายสุดทางดานซายหรือขวา



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

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะไมทำงานรวมกับแฟลช และชัตเตอร B

ะบบถายภาพครอมอตัโนมตั ิ (AEB)
ดวยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเปลี่ยนชองรับแสงโดยอัตโนมัติ กลองสามารถถายภาพ
ครอมคาแสงไดในชวง +/- 3 stop ปรับไดละเอียดขั้นละ 1/3 stop โดยไดภาพจำนวน 3 ภาพ
ที่มีคาแสงแตกตางกันตามที่ตองการ เรียกวา ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ(AEB)
* AEB หมายถึง Auto Exposure Bracketing (ถายภาพครอมอัตโนมัติ)

โฟกัส และกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพถาย 3 ภาพ
จะถูกบันทึกอยางตอเนื่องกันตามลำดับนี้  :
มาตรฐาน, คาแสงลดลง และคาแสงเพิ่มขึ้น

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

ตั้งระดับการถายภาพครอม
หมุน             เพื่อเลือกระดับถายภาพครอม
ผูใชสามารถชดเชยแสง โดยกดปุม
รวมกับระบบถายภาพครอมอัตโนมัติได
โดยระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
จะใชคาที่ชดเชยแสงไวเปนคากลาง

กด                เพื่อปรับตั้ง
เมื่อออกจากเมนูแลว กลองจะแสดง
 และระดับการถายภาพครอมไวที่จอ LCD

ถายภาพ

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะถูกยกเลิกเมื่อปรับสวิตซเปดปดกลองไปที่
  หรือเมื่อแฟลชพรอมจะถายภาพ

ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อปดการแสดงผลของระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
ยกเลิกระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ

ระดับการถายภาพครอม

(ชดเชยแสง/AEB)



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

หากตองการล็อคคาแสงไวสำหรับถายภาพอื่นๆ
ตอไป ใหกดปุม               คางไว แลวกดชัตเตอร
เพื่อถายภาพอื่นๆ

โฟกัสไปที่วัตถุ

กลองจะแสดงคาการเปดรับแสง
กดปุม

สัญลักษณ                 จะปรากฎขึ้นในชองเล็งภาพ
เพื่อใหทราบวา คาแสงไดถูกล็อคไวแลว
(AE Lock)

จดัองคประกอบภาพใหม แลวถายภาพ

ะบบลอ็คคาแสง

แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง

แตละครั้งที่กดปุม            กลองจะล็อคคาแสง
ในขณะนั้น

ระบบวดัแสง
(น. 119)

กลองจะใชจุดโฟกัสที่จับความชัดได
เปนจุดล็อคคาแสง

รปูแบบของการเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(น. 78)

กลองจะใชจดุโฟกสักึง่กลาง เปนจดุลอ็คคาแสง

กลองจะใชจุดโฟกัสที่เลือก
เปนจุดล็อคคาแสง

กลองเลอืกจดุโฟกสัโดยอตัโนมตัิ เลอืกจดุโฟกสัโดยผใูช

ผลของระบบล็อคคาแสง

* ถาสวิตซที่กระบอกเลนสถูกปรับตั้งเปน                  ระบบล็อคคาแสงจะใชคาแสงที่จุดโฟกัสกึ่งกลาง



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

จอ LCD จะแสดงเวลาในการเปดรับแสงไป
จนกวาชัตเตอรจะปด

สำหรับการถายภาพดวยชัตเตอร B แนะนำใหใชขาตั้งกลองและสายลั่นชัตเตอร Remote
Switch (อุปกรณเสริมพิเศษ) (น.124)
ผูใชสามารถจะใชรีโมทควบคุม (น.126) เมื่อถายภาพดวยชัตเตอร B โดยเมื่อกดปุมสง
สัญญาณที่รีโมท ชัตเตอร B จะทำงานทันที หรือใน 2 วินาทีหลังจากนั้น เมื่อกดปุมอีก
ครั้ง ชัตเตอร B ก็จะหยุดทำงาน

การเปดรับแสงนานดวยชัตเตอร B จะทำใหเกิดสัญญาณรบกวนมากกวาปกติ
ทำใหภาพดูหยาบขึ้นเล็กนอย
เมื่อ [     C.Fn II -1: Long exp. noise reduction] ถูกตั้งเปน [1: Auto] หรือ
[2: On] สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากชัตเตอร B จะลดลง (น.254)

หมุนวงแหวนเลือกระบบ
บันทึกภาพไปที่ <B>

ปรับตั้งขนาดชองรับแสงตามที่ตองการ
ดูที่จอ LCD แลวใชวงแหวน
หรือ

ถายภาพ
เมื่อกดชัตเตอรคางไว ชัตเตอรจะเปดตลอดเวลา

ระยะเวลาการเปดรับแสง



 ตเตอร B

เมื่อผูใชถายภาพโดยไมไดใชตามองผานชองเล็งภาพ แสงอาจจะลอดเขาทางชองเล็ง
ภาพ และทำใหภาพเสียได หากตองการปองกัน ใหใชฝาปดชองเล็งภาพ(น.23) ซึ่งติดอยู
กับสายคลองคอสวมปดไว
เมื่อถายภาพดวยระบบ Live View หรือถายภาพยนตร ก็ไมจำเปนตองใชฝาปดนี้

ถอดยางครอบชองเล็งภาพออก

การใชฝาปดชองเล็งภาพ

ใสฝาปดชองเล็งภาพโดยเลื่อนลงตามรอง
จากดานบน

ติดตั้งฝาปดชองเล็งภาพ

ใชนิ้วบีบยางครอบทั้งสองดานแลวดึงขึ้นตรงๆ
เพื่อถอดออก

ผูใชสามารถติดตั้งสายลั่นชัตเตอร Remote Switch RS-60E3 (อุปกรณเสริมพิเศษ และ
ไมรวมอยูในกลองอุปกรณ) ซึ่งมีความยาวของสาย 60 ซม. โดยเสียบเขากับชองเสียบสาย
ลั่นชัตเตอรของตัวกลอง และสายลั่นชัตเตอรชนิดนี้ จะมีปุมกดที่ออกแบบใหสามารถแตะ
เบาๆ  ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อโฟกัสและวัดแสง และกดลงจนสุดเพื่อถายภาพได

การเชื่อมตอรีโมท(สายลั่นชัตเตอร)



ถึงแมการใชสายลั่นชัตเตอรและการใชระบบหนวงเวลาถายภาพจะชวยลดความสั่น
สะเทือนของกลองจากการใชนิ้วกดชัตเตอรโดยตรงได ระบบล็อคกระจกสะทอนภาพก็จะ
ชวยลดความสั่นอันเกิดจากการเคลื่อนตัวของกระจกสะทอนภาพ เหมาะที่จะใชเมื่อถาย
ภาพดวยเลนสซูเปอรเทเลโฟโต และเลนสมาโคร
เมื่อ [     C.Fn III -5: Mirror lockup] ไดตั้งไวเปน [1: Enable] (น.257)
สามารถถายภาพโดยใชระบบล็อคกระจกสะทอนภาพได

กลองจะถายภาพ และกระจกสะทอนภาพจะกลับลงสูตำแหนงเดิม

ในที่ซึ่งมีแสงสวางจามาก เชน บนหาดทราย หรือเนินที่มีหิมะสำหรับเลนสกี ควรถาย
ภาพทันทีหลังจากกระจกสะทอนภาพยกขึ้นแลว
ไมควรเล็งกลองไปยังดวงอาทิตยโดยตรง ความรอนของแสงอาทิตยอาจเปนอันตราย
ตอมานชัตเตอรได
ถาใชชัตเตอร B ถายภาพ รวมกับการใชระบบหนวงเวลาถายภาพ และการล็อคกระจก
สะท อนภาพ  ให ใช นิ้ วกดปุ มชั ต เตอร ค า ง ไว ตลอด เวลา (ระยะ เวลาหน ว งของ
ชัตเตอร+เวลาถายภาพดวยชัตเตอร B) ถายกนิ้วออกในขณะที่ระบบหนวงเวลาถายภาพ
กำลังนับเวลาถอยหลัง จะมีเสียงลั่นชัตเตอรหนึ่งครั้ง อยางไรก็ตาม นั่นไมใชเสียงของ
ชัตเตอรที่มีการถายภาพจริง(ไมมีการถายภาพเกิดขึ้น)

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-60E3
(อุปกรณเสริมพิเศษ) (น.124)
ผูใชสามารถล็อคกระจกสะทอนภาพ และถายภาพดวยรีโมทควบคุมได (อุปกรณเสริม
พิเศษ) (น.126) แนะนำใหตั้งหนวงเวลาถายภาพ 2 วินาที

โฟกัส กดชัตเตอรลงจนสุด แลวยกนิ้วออก

กระจกสะทอนภาพจะยกขึ้น
กดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง

อคกระจกสะทอนภาพ



ายภาพดวยรีโมท
เมื่อถายภาพดวย Remote Controller RC-6 (อุปกรณเสริมพิเศษ)
ผูใชสามารถควบคุมการถายภาพไดจากระยะประมาณ 5 เมตร/
16.4 ฟุต จากกลอง RC-6 ออกแบบใหสั่งกลองถายภาพทันทีหรือ
หนวงเวลา 2 วินาที
สวนรีโมท RC-1 และ RC-5 นั้น สามารถใชกับกลองรุนนี้ได

โฟกัสไปยังวัตถุ

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่

สามารถถายภาพไดดวย
กดปุม

เลือกหนวงเวลาถายภาพ

สัญญาณไฟของระบบหนวงเวลาถายภาพ
จะติดขึ้น และกลองจะถายภาพ

กลองอาจจะทำงานผิดพลาดได เมื่อใชรีโมทควบคุมใกลกับแหลงกำเนิดแสงแบบฟลูออเรส
เซนตบางชนิด ในขณะถายภาพโดยควบคุมดวยรีโมทไรสาย พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มี
แหลงกำเนิดแสงแบบฟลูออเรสเซนต

กดปุมสงสัญญาณที่รีโมทควบคุม

เล็งรีโมทควบคุมไปยังเซนเซอรรับสัญญาณ
ของกลอง และกดปุมสงสัญญาณที่รีโมท

เซนเซอร
รับสัญญาณรีโมท

ดูที่จอ LCD และหมุนวงแหวน              เพื่อเลือก
              หรือ  <        >



ารแสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคส
เพื่อชวยในการตั้งกลองใหไดระดับ(ไมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง) โดยตั้งใหแสดงเสนระดับ
อีเลคทรอนิคสที่จอ LCD ภายในชองเล็งภาพ และที่จอแสดงขอมูล LCD ดวย และโปรดทราบ
วา กลองจะแสดงเสนระดับทางแนวนอนเทานั้น (ไมมีเสนระดับทางแนวตั้ง)

แสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคสที่จอ LCD
กดปุม

แตละครั้งที่กดปุม             การแสดงขอมูลที่หนา
จอ LCD จะเปลี่ยนรูปแบบไป

กดปุมจนกลองแสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคส

ถาไมสามารถทำใหเสนระดับอีเลคทรอนิคส
ปรากฏขึ้นได ใหปรับตั้งจากเมนู
[       INFO button display options]
เพื่อสั่งใหแสดงเสนวัดระดับอีเลคทรอนิคส
(น.266)

ตรวจสอบความเอียงของกลอง
กลองจะแสดงความเอียง ที่ความละเอียด 1  ํ

หากเสนสีแดงเปลี่ยนเปนสีเขียว แสดงวาตั้ง
กลองไดระดับดีแลว

เสนระดับทางแนวนอน

แมกลองจะแสดงวา ตั้งกลองไดระดับแลว แตอาจมีความคลาดเคลื่อนในชวง +/- 1 ํ
หากตั้งกลองเอียงอยางมาก ความคลาดเคลื่อนในการแสดงผลก็จะมากขึ้นตามไปดวย

สามารถปรับตั้งใหแสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคสไดในขณะที่ใชระบบ Live View
และถายภาพยนตร (น.154, 176)



 ารแสดง เส นร ะดั บอี เ ลคทรอนิ คส

แสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคสในชองเล็งภาพ
เพื่อชวยในการตั้งกลองใหไดระดับ(ไมเอียงไปทางใดทางหนึ่ง) โดยตั้งใหแสดงเสนระดับ
อีเลคทรอนิคสที่จอ LCD ภายในชองเล็งภาพ และที่จอแสดงขอมูล LCD ดวย และโปรด
ทราบวา กลองจะแสดงเสนระดับทางแนวนอนเทานั้น (ไมมีเสนระดับทางแนวตั้ง)

เอียงขวา 4  ํ เอียงซาย 4  ํ

แมกลองจะแสดงวา ตั้งกลองไดระดับแลว แตอาจมีความคลาดเคลื่อนในชวง +/- 1 ํ
หากตั้งกลองในมุมกมหรือเงยมากเกินไป การแสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคสอาจเกิดความ
ผิดพลาดได

แสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคส
กดปุม
ในชองเล็งภาพและที่จอ LCD กลองจะใชสเกล
แสดงระดับแสงในการแสดงระดับความเอียง
โดยแสดงในชวงระหวาง +/- 9  ํ ในระดับความ
ละเอียด 1  ํ
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ สเกลแสดงระดับความ
เอียงจะกลับไปแสดงผลคาแสงตามปกติ

เลือก [5]: [      Viewfinder     ]

เลือก C.Fn. IV-2 [Assign SET button]

เลือก Custom Function IV
เลือกเมนู [     C.Fn IV: Operation/Others]
จากนั้นกดปุม

กดปุม                 เพื่อเลือก [2] [Assign SET
button] จากนั้นกดปุม

กดปุม                     เพื่อเลือก [5] : [          Viewfinder
       ] จากนั้นกดปุม

กดปุม                       สองครั้งเพื่อออกจากการ
ปรับตั้งนี้

(การใชงาน/อื่นๆ)

(กำหนดหนาที่ใหกับปุม SET)

(ชองมองภาพ)
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เมื่อใชระบบบันทึกภาพใน Creative Zone เมื่อกดปุม           แฟลชในตัว
กลองก็จะยกตัวขึ้นพรอมสำหรับใชงาน และเมื่อตองการเลิกใช ใหใชนิ้ว
กดแฟลชใหกลับสูตำแหนงเดิม

ดวยแฟลชในตัวกลอง  ผูใชสามารถถาย
ภาพดวยระบบแฟลชอัตโนมัติ(Autoflash)
แฟลชแบบปรับตั้งเอง(manual flash) และ
แฟลชระบบไรสาย(wireless flash)

เมื่อใชระบบบันทึกภาพใน Basic Zone (ยกเวน                                      )
แฟลชในตัวกลองจะยกตัวขึ้นและยิงแสงเองโดยอัตโนมัติเมื่อถายภาพใน
สภาพแสงนอยหรือเมื่อถายภาพยอนแสง และเมื่อใชระบบ <     >
ผูใชสามารถจะเลือกใชแฟลชในระบบอัตโนมัติ หรือระบบเปด/ปดการ
ทำงานของแฟลชได (น.61)

ไมสามารถใชแฟลชได เมื่อถายภาพยนตร



ารใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชระบบบันทึกภาพ ใน Basic Zone และ Creative Zone  กลองจะตั้งความไวชัตเตอร
และชองรับแสงใหโดยอัตโนมัติ (ตามรายละเอียดในตาราง)  และระบบแฟลช E-TTL II
จะทำงานรวมกับระบบบันทึกภาพทุกๆ แบบ เพื่อใหแสงแฟลชถูกยิงออกไปในปริมาณที่
เหมาะสมกับชองรับแสงที่ปรับตั้ง ทั้งแบบอัตโนมัติและปรับตั้งโดยผูใช

ปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติในชวง 1/250 - 1/60 วินาที
ผูใชปรับตั้งเอง ในชวง 1/250 - 30 วินาที
ปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติ
ผูใชปรับตั้งเอง ในชวง 1/250 - 30 วินาที
เมื่อกดชัตเตอรคางไว กลองจะเปดชัตเตอรจนกวา
จะยกนิ้วออกจากปุม

อัตโนมัติ
อัตโนมัติ
ปรับตั้งเอง
ปรับตั้งเอง
ปรับตั้งเอง

ปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติในชวง 1/250 - 1/60 วินาที
ปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติในชวง 1/250 - 2 วินาที

อัตโนมัติ
อัตโนมัติ

ระบบ
บันทึกภาพ ความไวชัตเตอร ชองรับแสง

เมื่อปรับตั้ง [   C.FnI -7 : Flash sync. speed in Av mode] (น.253) สามารถ
จะเลือกรายการปรับตั้งแฟลชระบบอัตโนมัติได ซึ่งจะมีผลเมื่อใชระบบบันทึกภาพ
< AV > ดังนี้
• 0: Auto*
• 1: 1/250 - 1/60 วินาที อัตโนมัติ
• 2: 1/250 วินาที (ตายตัว)
* ตามปกติ ความไวชัตเตอรสัมพันธแฟลชจะถูกตั้งใหอยูในชวงระหวาง 1/250 วินาที จนถึง
30 วินาทีโดยอัตโนมัติ เพื่อใหสมดุลกับความเขมสวางของแสงธรรมชาติ  แตก็สามารถจะใช
ความไวชัตเตอรสัมพันธแฟลชที่สูงกวาปกติได เมื่อถายภาพในสภาพแสงนอย จุดเดนจะถูก
บันทึกดวยแสงแฟลชอัตโนมัติ ขณะที่ฉากหลังจะถูกบันทึกดวยความไวชัตเตอรต่ำๆ เพื่อรับ
แสงธรรมชาติโดยอัตโนมัติ ทั้งจุดเดนและฉากหลังจะมีความเขมสวางที่สมดุลกัน (ระบบ
แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ำอัตโนมัติ) เมื่อใชระบบนี้ แนะนำใหใชขาตั้งกลอง



 าร ใช แฟลช ในตั วกล อง

เมื่ อถายภาพวัตถุ ในระยะใกลมากโดยใชแฟลชในตัวกลอง  วัตถุควรจะอยู
หางอยางนอย 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)

ระยะการทำงานของแฟลชในตัวกลอง [ ระยะโดยประมาณ  เมตร/ฟุต ]

การใชไฟชวยลดจุดแดงในดวงตา จะชวยลดจุดสีแดงในดวงตาซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อใช
แฟลช ระบบนี้สามารถทำงานรวมกับระบบบันทึกภาพทุกๆ แบบ ยกเวน  <      >

        และ

ระบบลดจุดสีแดงในดวงตา จะทำงานไดดีเมื่อคนที่ถูกถายภาพจองมองมาที่แสงไฟลด
ตาแดง หรือเมื่อถายภาพในหองที่มีไฟสวาง หรือเมื่อถายภาพในระยะใกลกับวัตถุมากขึ้น
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ การแสดงขอมูลภายในชองเล็งภาพจะ
คอยๆ ดับลง เพื่อใหไดผลที่ดีที่สุด ควรถายภาพทันทีเมื่อการ
แสดงผลนี้ดับลง

ประสิทธิภาพของระบบลดตาแดงขึ้นอยูกับลักษณะของตัวแบบที่แตกตางกัน

ในแถบ [     ]  เลือก [Red-eye reduc.]
จากนั้นกดปุม
และเลือก [Enable]  (เปด) และกด

ชองรบัแสง ความไวแสง

การใชระบบลดจุดสีแดงในดวงตา

เมื่อใชแฟลชถายภาพ เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลง
ครึ่งหนึ่ง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางขึ้น จาก
นั้นเมื่อกดชัตเตอรลงจนสุด แฟลชจะยิงออกไป
เพื่อถายภาพ

(เปด/ปด ลดตาแดง)



 าร ใช แฟลช ในตั วกล อง

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

เขาสูหนาจอของการปรับตั้งแบบเร็ว

เลือก [    ]

การชดเชยแสงแฟลช

กดปุม                และ                 เพื่อเลือก [       ]
จากนั้นกด
หนาจอจะแสดงการปรับตั้งควบคุมแบบเร็ว

กดปุม                  (น.44)
หนาจอจะปรากฏรายการสำหรับการปรับ
ตั้งแบบเร็ว

ปรับตั้งระดับการชดเชยแสงแฟลช

หมุนวงแหวน             เพื่อปรับตั้งระดับการ
ชดเชยแสง การหมุนไปทางขวาจะปรับใหแสง
แฟลชมากขึ้น(เพิ่มแสง) และการหมุนไปทาง
ซายจะปรับใหแสงแฟลชนอยลง(ลดแสง)

เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง สัญลักษณ
<      > จะปรากฏขึ้นในชองเล็งภาพ และที่จอ
LCD

หลังจากถายภาพแลว ใหทำตามขั้นตอนที่
1 ถึง 3 เพื่อปรับระดับการชดเชยแสงแฟลช
ใหเปนคากลางเชนเดิม



 าร ใช แฟลช ในตั วกล อง

ระดับการชดเชยแสงแฟลชจะยังคงมีผลอยู แมจะปดสวิตซกลอง                ไปแลว

ถา  [       Auto Lighting Optimizer] (น.101) ไดตั้งเปนแบบอื่นๆ ที่ไมใช  [Disable]
ภาพจะยังแลดูสวาง แมจะตั้งชดเชยแสงแฟลชใหภาพดูเขมขึ้น
หากผูใชตั้งระดับการชดเชยแสงแฟลชไวที่ตัวกลอง และที่แฟลชภายนอกที่นำมาใชดวย
กลองจะเลือกใชคาชดเชยแสงแฟลชที่แฟลชภายนอกเทานั้น  ระดับการชดเชยแสง
แฟลชที่ตั้งไวที่ตัวกลองจะไมมีผล

การชดเชยแสงแฟลชโดยปรับที่ตัวกลองนั้น จะควบคุมแฟลชภายนอกไดดวย
โดยมีผลไมแตกตางจากการชดเชยแสงแฟลชโดยปรับตั้งที่ตัวแฟลช

เมื่อตั้งเมนู [       C.Fn IV-2:  Assign SET button] เปน [4:         Flash
exp. comp.]  เมื่อกดปุม              จอภาพจะแสดงหนาจอชดเชยแสงแฟลชทันที



 าร ใช แฟลช ในตั วกล อง

(ล็อคคาแสงแฟลช)

แตละครั้งที่มีการกดปุม              preflash จะถูก
ยิงออกไป กลองจะคำนวณปริมาณแสงแฟลชที่
เหมาะสมแลวเก็บไวในหนวยความจำ

FE(Flash Exposure) คาแสงแฟลชที่กลองอานคาไดจะถูกล็อค คาแสงแฟลชที่เหมาะสม
จะถูกล็อคไว เพื่อใหทุกๆ สวนในภาพไดรับแสงแฟลชอยางเหมาะสม

กดปุม      เพื่อยกแฟลชในตัวกลอง
ขึ้นทำงาน
แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งและมองในชองเล็ง
ภาพ เพื่อตรวจสอบดูวา สัญลักษณ
ไดปรากฎขึ้นหรือไม

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



ารปรับตั้งแฟลช
ผูใชสามารถปรับตั้งแฟลชในตัวกลองและแฟลชภายนอกที่นำมาใชดวยการปรับตั้งในเมนู
เมื่อนำเอาแฟลชภายนอกซึ่งเปนแฟลชอนุกรม EX ของ Canon มาติดต้ัง ซึ่งจะมี
ฟงกชั่นตางๆ ที่กลองสนับสนุนการทำงานดังตอไปนี้
วิธีการปรับตั้งจะเหมือนกันกับการปรับฟงกชั่นจากเมนูตางๆ ของกลอง

เมื่อเลือกเมนู [Built-in flash func. setting]
หรือ [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

กลองจะแสดงฟงกชั่นตางๆ ของแฟลช โดย
จะเลือกและปรับตั้งฟงกชั่นไดเฉพาะที่ปรากฎ
รายการใหเห็นไดชัดเจน

เมนู [Built-in flash func. setting] และ [External flash func. setting] ออก
แบบมาใหผูใชสามารถจะปรับตั้งฟงกชั่นการทำงานไดหลายแบบ ดังรายการใน
หนาถัดไป สวนฟงกชั่นที่แสดงในเมนู [External flash func. setting] จะขึ้นอยู
กับวา ไดนำแฟลชรุนใดมาติดตั้ง

การยิงแสงแฟลช

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

(ควบคุมแฟลช)

(ตั้งคาระบบแฟลชในตัวกลอง และ ตั้งคาระบบแฟลชติดตั้งภายนอก)



 ารปรั บตั้ ง แฟลช

ระบบแฟลช
ผูใชสามารถปรับตั้งระบบแฟลชเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะการถายภาพที่ตองการได

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

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

[E-TTL II]  เปนระบบแฟลชมาตรฐานของ
แฟลชอนุกรม EX-series Speedlites  เมื่อถาย
ภาพดวยแฟลช

เกี่ยวกับการใชระบบแฟลชแบบอื่นๆ ดูจากคู
มือการใชของแฟลช

[Manual flash] เปนระบบที่เหมาะสำหรับนัก
ถายภาพระดับกาวหนา  ซึ่งตองการปรับตั้ง
กำลังไฟแฟลช [Flash output] (1/1 ถึง 1/128)

ฟงกชัน่

ระบบแฟลช
สมัพนัธแฟลช

ถายภาพครอมดวัยแฟลช *

ชดเชยแสงแฟลช

E-TTL II

ซมู *
ปรบัตัง้แฟลชแบบไรสาย

[การปรบัฟงกชัน่ของ
แฟลชในตวั]

[การปรบัฟงกชัน่
แฟลชภายนอก] หนา



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]            ดูรายละเอียดไดจาก
คูมือการใชแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
ดู “      การชดเชยแสงแฟลช” ที่หนา 132
E-TTL II
สำหรับการถายภาพดวยแฟลชตามปกติ ตั้งเปน  [Evaluative] และถาตั้ ง เปน
[Average] คาแสงแฟลชจะถูกเฉลี่ยรวมกับคาแสงของภาพ ดังนั้นการชดเชยแสงแฟลช
ยังคงมีความจำเปน ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ เปนระบบที่ออกแบบมาสำหรับผูใช
ที่มีประสบการณ

การปรับตั้งแฟลชแบบไรสาย
ดู “การใชแฟลชดวยระบบไรสาย” ที่หนา 139

 ารปรั บตั้ ง แฟลช

ลบคาที่ปรับตั้งไว
โดยเลือก  [Built-in flash func. setting] หรือ [External flash func. setting]
กดปุม                     เพื่อใหกลองแสดงรายการที่จะปรับใหการปรับตั้งตางๆ กลับคืนสู
ระบบเดิม  และเมื่อเลือก [OK] การปรับตั้งตางๆ ก็จะถูกยกเลิกไปทั้งหมด



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

หมุนวงแหวน                  เพื่อเลือกฟงกชั่นที่ตอง
การ จากนั้นปรับตั้งฟงกชั่น ซึ่งขั้นตอนการปรับ
ตั้งจะคลายกันกับการปรับ Custom Functions
ของกลอง (น.250)

(ตั้งคา C.Fn ของแฟลชภายนอก)

(ลบระบบสวนตัวแฟลชภายนอกทั้งหมด)



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.144), ใหตั้ง ID ของ Slave
(4) จัดตั้งกลองและแฟลชใหมีระยะหางและทิศทางตามภาพประกอบดานลาง
(5) หันเซนเซอรรับสัญญาณของตัวแฟลช เขาหากลอง

ารใชแฟลชดวยระบบไรสาย
แฟลชในตัวกลองสามารถทำหนาที่เปน master unit เพื่อควบคุมแฟลชของ Canon ที่มี
ระบบรับสัญญาณแบบไรสาย สัญญาณจากกลองจะควบคุมการทำงานของแฟลชที่ถูกแยก
ออกไป กอนใชงาน ใหอานรายละเอียดวิธีใชแฟลชแบบไรสายใหเขาใจจากคูมือการ
ใชของแฟลช

ตัวอยางการติดตั้งระบบแฟลชไรสาย

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร ประมาณ
10 ม.

(32.8 ฟตุ)

ประมาณ 5 ม.
(16.4 ฟตุ)

ประมาณ 7 ม.
(23 ฟตุ)

ประมาณ
 7 ม.

(23 ฟตุ)

การปรับตั้ง Slave และการวางตำแหนง

หากตองการยกเลิกการปดตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานของ Slave กดปุม               ที่ตัวกลอง
และหากใชแฟลชระบบแมนนวล ใหกดปุมทดสอบการยิงแสง(PILOT) ที่ตัวแฟลช เพื่อยก
เลิกการทำงานของระบบตัดพลังงานอัตโนมัติ

การยกเลิกระบบตัดพลังงานอัตโนมัติของ Slave

ประมาณ
80  ํ



ในแถบ [     ] เลือก [Flash control]
จากนั้นกดปุม

ตวัอยางทีแ่สดงการตดิตัง้ระบบแฟลชไรสายใน
ระดับพื้นฐาน โดยใชแฟลชตัวเดียว
ในขัน้ตอนที ่1 ถงึ 3 และ 6 ถงึ 7 นัน้ จะเปน
ขั้นตอนมาตรฐานในการติดตั้งแฟลชไร
สายทกุๆ แบบ ดงันัน้ จะไมกลาวถงึขัน้ตอน
เหลานีใ้นการอธบิายการตดิตัง้แฟลชในรปู
แบบอื่น ซึ่งอยูในหนาถัดๆ ไป
ที่หนาจอแสดงเมนู สัญลักษณ  <      >  และ
<     >    จะหมายถึงแฟลชภายนอก และ
<       > และ <      > จะหมายถึงแฟลชใน
ตัวกลอง

เลือก [Flash control]

เลือก [Built-in flash func. setting]

เลือก [Flash mode]

เมื่อใชระบบแฟลชไรสาย ตรวจสอบใหมั่นใจวา
ไดยกแฟลชในตัวกลองขึ้นกอนแลว

เลือก [Built-in flash func. setting]
 จากนั้นกด

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

 าร ใช แฟลชดวยระบบไรสาย

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกตวัเดยีว

กดปุม     เพื่อใหแฟลชในตักลองยก
ขึ้นทำงาน

(ควบคุมแฟลช)

(ตั้งคาระบบแฟลชในตัวกลอง)

(โหมดทำงานแฟลช)



เลือก [Wireless func.]

เลือก [Channel]

เลือก [Firing group]

ถายภาพ

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

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

ใน [Firing group] เลือก [       All]
จากนั้นกดปุม

ปรับตั้งกลองในลักษณะเดียวกับการถายภาพ
ดวยแฟลชตามปกติ และถายภาพตามที่ตองการ

เมื่อตองการเลิกใชระบบแฟลชไรสาย
ใน  [Wireless flash] ใหตั้งเปน [Disable]

แนะนำใหตั้ง  [E-TTL II meter.] เปน [Evaluative]
ถึงแมจะปดแฟลชในตัวกลอง แตแฟลช slave จะถูกควบคุมดวยสัญญาณแสงจากแฟลช
ในตัวกลอง ขึ้นอยูกับการถายภาพ

เมื่อทดสอบการทำงานของแสงแฟลช แฟลช Slave จะไมทำงาน

 าร ใช แฟลชดวยระบบไรสาย

(ระบบไรสาย)

(ชองสัญญาณ)

(กลุมแฟลช)

(ไมใชงาน)



ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ
โดยใชแฟลชภายนอกหนึ่งตัว รวมกับแฟลชในตัวกลอง

ภาพตัวอยางแสดงการติดตั้งระบบแฟลช
ไรสายที่ใชแฟลชภายนอกหนึ่งตัว ทำงาน
รวมกับแฟลชในตัวกลอง
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนอัตราสวนแสง
ของแฟลชภายนอกและแฟลชในตัวกลอง
เพื่อปรับแสงเงาที่ตัวแบบได

เลือก [Wireless func.]

ปรับตั้งอัตราสวนแสงของแฟลช
แลวถายภาพ

เลือก   [       :        ]  เพื่อปรับตั้งอัตราสวนแสง
ซึ่งปรับไดภายในชวงระหวาง 8:1 จนถึง 1:1 และ
ถึง 1:8 ทางอีกดานหนึ่ง ไมสามารถปรับตั้งอัตรา
สวนแสงเกินไปจากนี้
หากแฟลชไมสามารถใหแสงไดสวางพอ ใหปรับ
ความไวแสงใหสูงขึ้น (น.88)

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

 าร ใช แฟลชดวยระบบไรสาย

เริ่มจากขั้นตอนที่ 5 ในหนา 141 เพื่อเลือก
[       :      ] ใน [Wireless func.]
จากนั้นกดปุม



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

การปรับตั้งแบบพื้นฐาน

แฟลช slave หลายตัวนั้นสามารถปรับตั้งควบคุมไดเหมือนกับแฟลชตัวเดียว หรือแบงเปน
กลุมแยกจากกันก็ได ซึ่งจะสามารถปรับตั้งอัตราสวนแสงได ซึ่งไดแสดงวิธีปรับตั้งแบบพื้น
ฐานไวดานลาง โดยการปรับเปลี่ยน  [Firing group] ผูใชสามารถจัดแสงไดมากมาย
หลายรูปแบบ ดวยแฟลชระบบไรสายที่แยกจากกลองไปหลายตัว

ปรับตั้ง [Firing group] เปน [   All]
จากนั้นจึงถายภาพ

ใชแฟลช slave หลายตัวทำงานเหมือนแฟลชตัวเดียว
การติดตั้งแฟลชแบบนี้เหมาะสำหรับกรณีที่
ตองการแฟลชที่มีกำลังไฟสูง ซึ่งแฟลช slave
แตละตัวจะยิงแสงออกไปในปริมาณเทาๆ กัน
พรอมๆ กับการควบคุมความเขมสวางใหอยู
ในระดับพอดี โดยไมตองคำนึงถึง slave ID
ของแฟลชแตละตัว(A, B หรือ C) โดยแฟลช
ทุกๆ  ตัวจะยิงแสงออกไปเสมือนเปนกลุม
เดียวกัน

 าร ใช แฟลชดวยระบบไรสาย

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกหลายตวั



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 [    (A:B)]

เลือก [A:B fire ratio] และปรับตั้งอัตราสวน
แสง

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

ปรับตั้งอัตราสวนแสงตามที่ตองการ
แลวถายภาพ

 าร ใช แฟลชดวยระบบไรสาย

หากเมนู [Firing group] ถูกตั้งเปน [      (A:B)] แฟลชใน group C จะไมทำงาน



 าร ใช แฟลชดวยระบบไรสาย

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
ดวยแฟลชในตัว และแฟลชภายนอกหลายตัว

ระบบแฟลช : E-TTL II
ระบบวัดแสงแฟลช : เฉลี่ยหลายสวน
ฟงกชั่น Wireless :  [     +     ]
ชองสัญญาณ : (เหมือนกับ slave)

การปรับตั้งแบบพื้นฐาน

เลือก [Firing group]

แฟลชในตัวกลองสามารถทำงานรวมกันกับแฟลชภายนอกที่แยกออกไปแบบไรสายได
ตามที่อธิบายไวในหนา 143-144
ดานลางนี้ เปนวิธีปรับตั้งแบบพื้นฐาน ดวยการเปลี่ยน [Firing group]
ผูใชสามารถถายภาพโดยการจัดแสงแฟลชไดมากมายหลายวิธี  โดยใชแฟลชภายนอก
หลายๆ ตัว ทำงานรวมกับแฟลชในตัวกลอง

ปรับเลือกกลุมการทำงานของแฟลช จากนั้น
ปรับตั้งอัตราสวนแสง ชดเชยแสงแฟลช และ
อื่นๆ กอนถายภาพ

[     ทุกตัว พรอมกับ      ] [     (A:B)      ]



 าร ใช แฟลชดวยระบบไรสาย

การสราางสรรคภาพดวยแฟลชไรสาย
ระบบชดเชยแสงแฟลช
เมื่อ [Flash mode] ถูกตั้งเปน [E-TTL  II]  ผูใชสามารถปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชได
การปรับตั้งเพื่อชดเชยแสงแฟลชนั้น (ดูรายละเอียดดานลาง)   ซึ่งสามารถปรับตั้งไดใน
แบบตางๆ โดยขึ้นอยูกับการปรับตั้งใน  [Wireless func.] และ [Firing group]

การชดเชยแสงแฟลช ก็คือการปรับเพิ่มลดความ
เขมสวางของแสงแฟลช ของแฟลชในตัวและ
แฟลชภายนอก

การชดเชยแสงแฟลช  จะมีผลตอแฟลชในตัว
กลองเทานั้น

การชดเชยแสงแฟลช จะมีผลตอแฟลชภายนอก
เทานั้น

การชดเชยแสงแฟลช จะมีผลตอแฟลชในกลุม A
และ B

ถา [Flash mode] ไดถูกตั้งเปน [E-TTL II] ผูใชสามารถกดปุม
 เพื่อล็อคคาแสงแฟลชได

ล็อคคาแสงแฟลช



 าร ใช แฟลชดวยระบบไรสาย

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

แฟลชภายนอกทุกตัวจะยิงแสงตามกำลังไฟที่
ปรับตั้งโดยผูใช

ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลชแตละ
กลุม(A และ B) โดยแยกเฉพาะกลุม

ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลช
ภายนอกแตละตัว และแฟลชในตัวได

ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลชแตละ
กลุม(A และ B) โดยแยกเฉพาะกลุม พรอมทั้งปรับ
ตั้งกำลังไฟของแฟลชในตัว



แฟลช EOS อนุกรม EX

เมื่อใชแฟลชรุนที่มีระบบควบคุมแฟลชแบบแมนนวล  ใหปรับตั้งระบบแฟลชเปน
แมนนวล(M)

เมื่อใชแฟลชอนุกรม EX ที่ไมสนับสนุนฟงกชั่นของแฟลชบางอยาง (น.135) เฉพาะ
[     exp. comp] และ [E-TTL II meter.] 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

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) ควรใชระบบบันทึก
ภาพ <M>(Manual) หรือ <Av>(Aperture-priority) เมื่อใชกลองกับแฟลชเหลานี้

แฟลชทีใ่ชตดิตัง้กบั Hot shoe แฟลชทีต่ดิตัง้กบัเลนสมาโคร

ารใชงานรวมกบัแฟลชภายนอก



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

เมื่อใชแฟลชที่ไมใชของแคนนอน

ถานำเอาแฟลชหรืออุปกรณเสริมของระบบแฟลชจากกลองยี่หออื่นมาใช
กลองจะไมทำงานตามปกติ และอาจทำใหเกิดความเสียหายได
กลองรุนนี้ไมมีชองเสียบสายพวงแฟลช
หามติดตั้งแฟลชที่มีแรงดันไฟฟาสูงมากที่ hot shoe ของกลอง แฟลชจะไมทำงาน

คำเตือนเมื่อถายภาพดวยระบบ Live View
เมื่อใชแฟลชยี่หออื่นที่ไมใช Canon และใชระบบ Live View ใหปรับตั้ง [     Silent
shooting] เปน [Disable] (น.159) แฟลชจะไมทำงานถาเมนูนี้ถูกตั้งเปน [Mode 1]
หรือ  [Mode 2]

 าร ใ ช ง านร วมกั บ แฟลชภายนอก
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â´ÂãªŒÃÐºº Live View
ผูใชสามารถดูภาพที่กำลังจะถายไดจากจอ LCD ของกลอง เรียกวา
“ระบบ Live View”

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

เกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบ Live View จากระยะไกล
ดวยซอฟทแวร EOS Utility ที่ไดมากับตัวกลอง ผูใชสามารถเชื่อมตอกลองกับ
คอมพิวเตอรเพื่อถายภาพโดยการควบคุมจากระยะไกล(Remote Live View Shoot-
ing) และเล็งดูภาพจากจอคอมพิวเตอรแทนจอ LCD ของกลอง สำหรับรายละเอียด
เรื่องนี้ อานจาก “คูมือการใชซอฟทแวร” ในแผน CD-ROM



เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง
กลองจะโฟกัสดวยระบบ AF ที่ปรับตั้งไว
(น.160-167)

ารถายภาพโดยใชระบบ Live View
ปรับตั้งใหระบบ Live View ทำงาน

โฟกัสไปที่วัตถุ

กดชัตเตอรจนสุด
กลองจะถายภาพและแสดงภาพที่ถายแลวที่
จอ LCD
หลังจากกลองแสดงภาพที่ เพิ่งถายเสร็จแลว
จะกลับไปทำงานแบบ Live View โดยอัตโนมัติ
เมื่อตองการเลิกใชระบบ Live View ใหกดปุม
<     >

ถายภาพ

กดปุม  <    >
กลองจะแสดงภาพดวยระบบ Live View บนจอ
LCD
ภาพที่แสดงจะมีขนาดประมาณ 100%

เกี่ยวกับสัญลักษณเตือนอุณหภูมิภายในตัวกลอง สีขาว <    >
และสีแดง <    >

หากอุณหภูมิที่สะสมภายในตัวกลองเพิ่มสูงขึ้นมากจากการใชระบบ Live View เปนเวลา
นานตอเนื่องกัน หรือใชกลองในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก สัญลักษณ <    > สีขาว จะปรากฏ
ขึ้น และถาหากยังถายภาพตอไปโดยมีสัญลักษณนี้ปรากฏอยู คุณภาพของภาพนิ่ง
อาจไมสมบูรณ ควรหยุดใชระบบ Live View และปดพักกลองเพื่อใหอุณหภูมิภายในตัว
กลองลดลงเสียกอน
เมื่อสัญลักษณ <   > ซึ่งเปนสีขาวปรากฏอยู และอุณหภูมิภายในตัวกลองยังสูงขึ้นตอ
ไป จะปรากฏสัญลักษณ <   > สีแดง กระพริบเตือน เพื่อบอกใหทราบวา ระบบ
Live View กำลังจะหยุดการทำงานไปโดยอัตโนมัติ เมื่อกลองหยุดทำงานแลว จะใชกลอง
ถายภาพตอไปไดก็ตอเมื่ออุณหภูมิภายในตัวกลองลดลงแลวเทานั้น ใหปดกลองและพัก
การทำงานไวสักครูหนึ่ง
เมื่อใชระบบ Live View ตอเนื่องกันเปนเวลานาน จะทำใหสัญลักษณ <   > สีขาว และ
<   > สีแดง ปรากฏขึ้นในเวลาไมนานนัก เมื่อไมไดถายภาพ ควรปดสวิตซกลองเสมอ



ขณะที่ใชระบบ Live View หามเล็งกลองไปยังดวงอาทิตย เพราะความรอนและแสงที่
รุนแรงสามารถทำใหชิ้นสวนตางๆ ในตัวกลองเสียหายได
คำเตือนเมื่อถายภาพดวยระบบ Live View ดูรายละเอียดในหนา 168-169

ขณะที่แสดงภาพดวย Live View สามารถเปดดูภาพที่ถายแลวดวยการกดปุม
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน  กลองจะปดการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งปรับตั้งไดที่
[     Auto power off] (น.50) ถา [      Auto power off] ไดตั้งเปน [Off] ระบบ Live
View จะหยุดทำงานหลังจากทิ้งกลองไวนาน 30 นาที (แตกลองยังทำงานอยู)

เมื่อใชสาย AV(ใหมากับกลอง) หรือ HDMI (อุปกรณเสริมพิเศษ) ผูใชสามารถดูภาพ Live
View ไดจากจอโทรทัศน (น.209-212)

ผูใชสามารถโฟกัสได โดยกดปุม  <          >
เมื่อถายภาพดวยแฟลช จะมีเสียงชัตเตอรสองครั้ง แตมีการถายภาพจริงภาพเดียว

อายุการใชงานของแบตเตอรี่เมื่อใชระบบ Live View (จำนวนภาพที่ถายได)

อณุหภมูิ ลกัษณะการใชงาน
ไมใชแฟลช ใชแฟลช 50%

ตัวเลขในตาราง ไดมาจากการทดสอบดวยแบตเตอรี่ LP-E6 ที่ประจุไฟเต็ม ตามมาตรฐานการ
ทดสอบของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)
สามารถใชระบบ Live View ถายภาพไดอยางตอเนื่อง  เปนเวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที ที่ 23 ํC /
73 ํF ดวยแบตเตอรี่ LP-E6 ที่ประจุไฟเต็ม

เปดการใชงานระบบ Live View

ารถายภาพโดยใชระบบ Live View

ปรับตั้งเมนู [     Live View shoot.]

เปน [Enable]

ที่ 23 ํC / 73 ํF
ที่ 0 ํC / 32 ํF

350
310

320
280

(ถายภาพแบบ LIVE VIEW)
(ใชงาน)



ารถายภาพโดยใชระบบ Live View

เกี่ยวกับการแสดงขอมูล

ระบบขบัเคลือ่น
สมดลุสขีาว

Picture Style

ระบบปรบัความ
เขมสวางอตัโนมตัิ

คณุภาพในการบนัทกึ

ชดเชยแสงแฟลช

ความไวชตัเตอร

ชองรบัแสง
คาแสง/

ระดบัการถายภาพครอม

ระบบออโตโฟกสั

จำนวนภาพทีก่ารดบรรจไุด
ความไวแสง

เนนรายละเอยีดในสวนสวาง
ตรวจสอบระดบัพลงังาน

จำลองคาแสง

ถายภาพครอมดวยแฟลช

ถายภาพครอม

Histogram
กรอบของการขยายภาพ
จดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(Quick mode)

ลอ็คคาแสง

Live mode

Quick mode
Face Derection Live mode

สามารถสั่งใหกลองแสดง histogram ได เมื่อตั้ง  [Expo. simulation: Enable] (น.158)

ผูใชสามารถดูเสนแนวระดับอีเลคทรอนิคสดวยการกดปุม                       (น.266)      และถาตั้ง
ระบบออโตโฟกัสเปน [       Live mode]  หรือเมื่อเชื่อมตอภาพจากกลองไปแสดงที่จอโทรทัศน
ดวยสาย HDMI เสนแนวระดับอีเลคทรอนิคสจะไมสามารถแสดงได

แฟลชพรอมทำงาน

สถานะการสงสญัญาณ
ของ Eye-Fi Card

เมื่อ               แสดงเปนสีขาว หมายความวาภาพที่เห็นจากระบบ Live View นั้นมีความ
เขมสวางที่ใกลเคียงกับภาพที่จะถายไดจริง
ถาสัญลักษณ            กระพริบ แสดงวาภาพที่แสดงโดยระบบ Live View  ไมไดแสดง
ความเขมสวางที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากสภาพแสงนอยมาก หรือสวางจามาก
อยางไรก็ตาม ภาพยนตรที่ถายจะสะทอนคาการเปดรับแสงที่ปรับตั้งไว
ถาใชแฟลช หรือเมื่อตั้งเปนชัตเตอร B สัญลักษณ              และ Histogram จะแลดู
จางลง และการแสดงผลของ Histogram จะไมปกติเมื่อแสงนอยมากหรือสวางจามาก

แตละครั้งที่กดปุม                      การแสดงขอมูลที่จอภาพจะเปลี่ยนแปลงไป



ารถายภาพโดยใชระบบ Live View

การจำลองภาพในขั้นสุดทาย
ภาพที่ปรากฏใหเห็นจากระบบ Live View จะสะทอนใหเห็นผลของ Picture Style สมดุล
สีขาว ฯลฯ ที่ผูใชปรับตั้งไว ภาพจากระบบ Live View จึงแสดงใหผูใชทราบวาภาพที่
กำลังถายจะมีลักษณะเชนใด ในระหวางที่ใชระบบ Live View ถายภาพนิ่ง ภาพ
จะสะทอนใหเห็นผลตางๆ ตามรายการตอไปนี้

การจำลองภาพในขั้นสุดทายของระบบ Live View
Picture Style
* สะทอนใหเห็นการปรับตั้งทั้งหมด เชน ความคมชัด ความเปรียบตาง ความอิ่มตัวของสี
และโทนสี
สมดุลสีขาว
ปรับแกสมดุลสีขาว
ถายภาพโดยเลือกปรับสภาพแสง
ถายภาพโดยเลือกปรับแหลงกำเนิดแสง
คาแสง (เมื่อตั้งการจำลองคาแสงเปน [Enable])
ชวงความชัด (เมื่อปุมตรวจสอบชวงความชัดเปน [On])
ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ (Auto Lighting Optomizer)
ระบบปรับแกความสลัวของขอบภาพโดยอัตโนมัติ
ระบบเนนรายละเอียดในสวนสวาง
อัตราสวนของดาน (เพื่อยืนยันขนาดพื้นที่ของภาพ)



รับตั้งฟงกชั่นเพื่อถายภาพ

การปรับตั้ง

กดปุม
ฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดจะแสดงรายการ
เปนสีน้ำเงิน
เมื่อกดปุม  <        >   ระบบ Live View
 จะแสดงจุดโฟกัสใหเห็น

เลือกและปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ
กดปุม                   เพื่อเลือกฟงกชั่น

ก า ร ป รั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ที่ เ ลื อ ก จ ะ ป ร า ก ฏ
ทางดานลาง
หมุนวงแหวน           หรือ         เพื่อปรับ
เปลี่ยน ถากดปุม               จอภาพจะแสดง
รายการปรับตั้ งของเมนูที่ เลือก (ยกเวนจุด
โฟกัส)

เมื่อใชระบบ Live View ระบบวัดแสงจะเปนระบบเฉลี่ยหลายสวน และปรับเปลี่ยนไมได
เมื่อถายภาพดวยระบบภายใน Creative Zone สามารถตรวจสอบชวงความชัดไดดวยปุม
ตรวจสอบชวงความชัด
เมื่อถายภาพดวยระบบถายภาพตอเนื่อง กลองจะใชคาการรับแสงที่ไดจากภาพแรกใน
การถายภาพลำดับตอๆ ไป
สามารถใชรีโมทควบคุม(อุปกรณเสริมพิเศษ)  ในการถายภาพดวย Live View ได (น.126)

การปรับตั้งอยางรวดเร็ว
ในขณะถายภาพโดยใชระบบ Live View ผูใชสามารถกดปุม         เพื่อปรับตั้งระบบ
ตางๆ ได เมื่อถายภาพดวยระบบ Basic Zone ผูใชสามารถปรับเลือกจุดโฟกัส(หนา 67)
สวนในระบบ Creative Zone ผูใชสามารถปรับเลือกระบบออโตโฟกัส ระบบขับเคลื่อน
สมดุลสีขาว  Picture Style  ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ(Auto Lighting Optimizer) และ
ปรับตั้งคุณภาพของไฟลที่จะบันทึก และชดเชยแสงแฟลช

ขณะใชระบบ Live View ผูใชสามารถกดปุม                ,                     หรือ
จอภาพจะแสดงรายการสำหรับปรับตั้ง และผูใชสามารถกดปุม
เพื่อปรับตั้งฟงกชั่นตามที่ตองการได



รับตั้งฟงกชั่นของเมนู
ในที่นี้จะเปนรายละเอียดของฟงกชั่นตางๆ ของระบบ
Live View โดยเฉพาะ  และเมนูตางๆ ในแถบ [   ]
จะแสดงรายละเอียดไวในตารางดานลาง

ถายภาพดวย Live View
เมื่อตั้งระบบ Live View เปน [Enable] (ใชงาน) หรือ [Disable] (ไมใชงาน) ได

ผูใชสามารถปรับตั้ง  [Live mode] (น.160), [     Live mode] (น.161)
หรือ [Quick mode] (น.165)
แสดงเสนกริด

ระบบออโตโฟกัส

เมื่อเลือก [Grid 1       ] หรือ [Grid 2       ] สามารถแสดงเสนกริดสำหรับอางอิงได
อัตราสวนของดาน(Aspect Ratio)
สามารถปรับตั้งอัตราสวนของดานเปน [3:2], [4:3], [16:9] และ [1:1] ซึ่งระบบ Live
View จะแสดงอัตราสวนของภาพดวยเสน : [4:3] [16:9] [1:1]
JPEG จะถูกบันทึกดวยอัตราสวนของดานที่ปรับตั้งไว
RAW จะถูกบันทึกดวยอัตราสวนของดาน [3:2] และเมื่อบันทึกไฟล RAW ขอมูลการ
ปรับตั้งอัตราสวนของดานจะถูกบันทึกไวดวย เมื่อมีการประมวลผลไฟลแบบ RAW โดย
ใชซอฟทแวรที่ไดมากับกลอง ก็จะสรางไฟลที่มีอัตราสวนของดานตามที่ถูกปรับตั้งไว
แลว ในกรณีที่ตั้งอัตราสวนของดานเปน [4:3], [16:9] และ [1:1] เสนแสดงอัตราสวน
ของดานจะปรากฏขึ้นในระหวางการเลนดูภาพ แตเสนนี้จะไมปรากฏบนภาพจริง

ฟงกชั่นตางๆ ที่สามารถปรับตั้งไดซึ่งปรากฏใน
หนาจอนี้จะทำงานก็ตอเมื่อถายภาพดวยระบบ
Live View เทานั้น และฟงกชั่นเหลานี้จะไมมี
ผลใดๆ หากเล็งภาพจากชองเล็งภาพในแบบปกติ



รั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ข อ ง เ มนู

อัตราสวนของดานและจำนวนพิกเซลระดับ
คุณภาพ

สำหรับจำนวนพิกเซลที่มีเครื่องหมายดอกจัน จำนวนพิกเซลอาจไมสอดคลองกับอัตรา
สวนของดาน
พื้นที่ของอัตราสวนของดานที่มีเครื่องหมายดอกจัน จะใหญกวาจำนวนพื้นที่ที่ถูกบันทึก
ไวจริงเล็กนอย ใหตรวจสอบดูขนาดพื้นที่ของภาพที่ถายจากจอ LCD ทุกครั้ง

หากพิมพภาพที่ถายดวยกลอง EOS 60D และตั้งอัตราสวนของดาน 1:1 โดยใชระบบ
Direct Print จากกลองรุนอื่น การพิมพภาพอาจเกิดความผิดพลาด

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

กลองจะแสดงภาพที่มีความเขมสวางตามมาตรฐาน เพื่อใหดูภาพจากระบบ Live View
ไดงาย

กลองจะแสดงภาพที่มีความเขมสวางใกลเคียงกับภาพที่จะถายไดจริง ถาผูใชปรับ
ชดเชยแสง ภาพที่ปรากฏบนจอ LCD จะเปลี่ยนความเขมสวางตามที่ชดเชยแสงไว



เสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของกลอง(เสียงชัตเตอร) จะเบากวาปกติ และสามารถ
ถายภาพตอเนื่องแบบเก็บเสียงได โดยความเร็วในการถายภาพตอเนื่องสูงสุดจะอยูที่
ระดับ 5 ภาพตอวินาที

เมื่อใชเลนส TS-E และปรับใหเลนสเคลื่อนตัวทางแนวตั้ง หรือใชทอตอเลนส
(Extension Tube) ควรตั้งระบบเปน [Disable] เพราะหากตั้งเปน [Mode 1] หรือ
[Mode 2]  อาจเกิดความผิดพลาด หรือคาแสงของภาพอาจผิดปกติ  และเมื่อ
กดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ จะไดยินเสียงดังสองครั้ง อยางไรก็ตาม จะมีการถาย
ภาพเพียงภาพเดียว

เมื่อกดชัตเตอรจนสุด กลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว แมจะกดชัตเตอรคางไว กลอง
ก็จะไมตอบสนองใดๆ เมื่อยกนิ้วออกและแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง กลอง
จะกลับมาทำงานตามปกติ เสียงชัตเตอรของระบบนี้จะเบามาก และแมวาจะตั้ง
ระบบขับเคลื่อนเปนแบบถายภาพตอเนื่อง กลองก็จะถายภาพเพียงภาพเดียวตอการ
กดชัตเตอรแตละครั้ง

ระบบถายภาพแบบเก็บเสียง

เมื่อใชแฟลช กลองจะทำงานในแบบ [Disable] โดยอัตโนมัติ แมจะตั้งเปน [Mode 1]
หรือ [Mode 2] ก็ตาม
เมื่อใชแฟลชยี่หออ่ืน ใหปรับตั้งเปน [Disable] ถาตั้งเปน [Mode 1] หรือ [Mode 2] แฟลช
จะไมทำงาน

ผูใชสามารถปรับตั้งเวลาในการแสดงคาการเปดรับแสงได (การปรับตั้งนี้จะเกิดผลกับ
ระบบล็อคคาแสง, AE lock ดวย)

(ระยะเวลาแสดงคาการเปดรับแสง)

รั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ข อ ง เ มนู

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



เลือกระบบออโตโฟกัส
ระบบออโตโฟกัสที่กลองมีใหเลือกไดแก [Live mode] [        Live mode]
(face detection, น.161), และ [Quick mode] (น.165)
หากตองการโฟกัสโดยเนนความแมนยำสูง แนะนำใหปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
             ขยายดูภาพ แลวปรับภาพใหชัดดวยตนเอง (น.167)

เลือกระบบออโตโฟกัส

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

ดูภาพจากระบบ Live View
กดปุม <     >
กลองจะแสดงภาพดวยระบบ Live View ที่จอ
LCD
จุดโฟกัส          จะปรากฏขึ้น

เลื่อนจุดโฟกัส
ผูใชสามารถจะใช            ในการเลื่อนจุดโฟกัส
ไปยังตำแหนงที่ตองการ (ยกเวนบริเวณขอบ
ภาพ)
เมื่อตองการใหจุดโฟกัสกลับไปยังกึ่งกลางภาพ
ใหกด

ในแถบ [    ]  เลือก [AF mode]
เมื่อกลองทำงานในระบบ Live View แลว ผูใช
ส ามารถ เลื อกระบบออโต โฟกั ส ได ด วยการ
กดปุม         เพื่อเลือกระบบออโตโฟกัสได
จากหนาจอ

จดุโฟกสั

รับภาพใหชัดดวยระบบออโตโฟกัส

(โหมดโฟกัสอัตโนมัติ)



ถากลองจับภาพใบหนาของคนหลายๆ คนได
จะปรากฏ             ขึ้น ใหใช           ในการ
เลื่อนกรอบ                  ไปยังใบหนาของคนที่
ตองการ

โฟกัสไปยังวัตถุ
เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุ และแตะชัตเตอรเบาๆ ลง
ครึ่งหนึ่ง
เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเปนสีเขียว
และมีสัญญาณเสียงดังขึ้น

หากไมสามารถหาโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยน
เปนสีสม

ถายภาพ
ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง  จากนั้นกด
ชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.152)

(จับภาพใบหนาบุคคล)
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



เมื่ อ โฟกัสไดแลว  จุดโฟกัสจะเปลี่ยนสี เปนสี
เขียว และมีสัญญาณเสียงดังขึ้น

หากไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเปน
สีสม
ถากลองไมสามารถจับใบหนาบุคคลได จุดโฟกัส
         จะแสดงขึ้นแทน และกลองจะใชบริเวณกึ่ง
กลางเฟรมในการโฟกัส

โฟกัสไปที่วัตถุ
แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลองจะโฟกัสไป
ยังใบหนาของคนในภาพ โดยปรากฏเปนกรอบ
            ทาบอยู

ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง  จากนั้นกด
ชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.152)

ถายภาพ

 รั บภาพ ให ชั ดด วยร ะบบออ โต โ ฟกั ส

หากคนอยูไกลมาก ระบบจับภาพใบหนาบุคคล(face detection) จะไมสามารถ
ทำงานได และถาเลนสไมสามารถปรับภาพใหชัดได แมจะปรับสวิตซที่ เลนสไป
ที่  <AF> ใหใชมือหมุนโฟกัสหยาบๆ จนชัดพอประมาณ กลองจะจับภาพใบหนา
ได และ           จะปรากฏขึ้น
กลองอาจจะจับภาพสิ่งอื่นที่ไมใชใบหนาคน โดยคิดวาเปนหนาคนก็ได
ระบบนี้จะทำงานไม ไดผลเมื่อใบหนาคนในภาพมีขนาดเล็กหรือใหญมากใน
ภาพ ถายภาพในที่มืดหรือสวางมาก เงยกลองมาก  ตะแคงกลอง หรือเมื่อใบหนา
นั้นถูกบังบางสวน
เฟรม         อาจจะครอบคลุมเฉพาะสวนของใบหนา

เมื่อกดปุม           ระบบโฟกัสจะกลับไปทำงานในแบบ Live Mode (น.160) ผูใชสามารถ
กดปุม          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             ภาพบริเวณจุดโฟกัสจะถูกขยาย
ใหใหญขึ้น หากพบวาการขยายภาพทำใหโฟกัสไดยากขึ้น ใหกลับสูการดูภาพแบบ
ปกติและใชระบบออโตโฟกัสหาโฟกัสอีกครั้ง และเมื่อขยายภาพบริเวณจุดโฟกัส จะทำ
ใหการหาโฟกัสชาลงกวาเมื่อดูในขนาดปกติ
เมื่อใชออโตโฟกัสแบบ Live mode ในภาพขนาดปกติ แลวกดปุมขยายภาพ อาจจะเห็น
วาโฟกัสหลุด (ภาพไมชัด)
เมื่อใชระบบ      Live mode การกดปุม            จะไมทำใหภาพถูกขยายขึ้น

เกี่ยวกับการทำงานของระบบออโตโฟกัสใน  Live Mode
และ    (Face Detection) Live Mode

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

 รั บภาพ ให ชั ดด วยร ะบบออ โต โ ฟกั ส



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

หมุนวงแหวน            และ           เพื่อเลือก
จุดโฟกัส

เมื่อใชระบบ One-Shot AF (น.76) 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 ลง
ครึ่งหนึ่ง
ภาพจากระบบ Live View จะดับไป กระจก
สะทอนภาพจะกลับสูตำแหนงปกติ และกลอง
จะหาโฟกัสดวยระบบออโตโฟกัส
เมื่อโฟกัสไดแลว จะมีสัญญาณเสียงดังขึ้น และ
จอภาพจะกลับมาแสดงภาพแบบ Live View
อีกครั้ง
จุดโฟกัสที่ใชในการจับภาพจะเปนสีเขียว

โฟกัสไปยังวัตถุ

ตรวจสอบความชัดและคาแสง จากนั้นกดปุม
ชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ (น.152)

ถายภาพ

ผูใชไมสามารถถายภาพไดในขณะที่ระบบออโตโฟกัสกำลังทำงานอยู จะถายภาพได
เมื่อภาพจากระบบ Live View ไดปรากฏบนจอภาพแลว

 รั บภาพ ให ชั ดด วยร ะบบออ โต โ ฟกั ส



ขณะดูภาพที่ถูกขยาย หมุนปรับเลนสเพื่อปรับ
ภาพใหคมชัด
หลังจากปรับภาพใหชัดแลว กดปุม
 เพื่อกลับสูการดูภาพขนาดปกติ

ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง  จากนั้นกด
ชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.152)

ผูใชสามารถขยายภาพและโฟกัสไดอยางละเอียดดวยการปรับตั้งเอง

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่

ปรั บภาพด วยการ ใช มื อหมุ นปรั บที่ เ ลนส
แบบคราวๆ

เคลื่อนเฟรมขยายภาพ
ใช           เพื่อเลือกกรอบสำหรับขยายดูภาพ
ไปในตำแหนงที่ตองการโฟกัส

หากกดปุม            กลองจะกลับไปใชจุดโฟกัสที่
กึ่งกลางเฟรม

ขยายภาพ
กดปุม
ภาพในกรอบขยายดูภาพจะถู กขยายขึ้ น
เปนภาพใหญ

ปรับภาพใหชัดเอง (แมนนวล)

ถายภาพ

ลอ็คคาแสง
พืน้ทีข่ยายภาพ
อตัราสวนขยาย

ภาพขนาดปกติ

ฟกสัดวยการปรบัภาพเอง(แมนนวล)

กรอบขยายภาพ

แตละครั้งที่กดปุม               การแสดงการขยาย
จะเปลี่ยนไปตามลำดับ ดังนี้



เกี่ยวกับภาพที่แสดงในระบบ Live View
ในสภาพแสงนอยมาก หรือสวางจามาก ภาพที่แสดงอาจไมสะทอนใหเห็นความเขมสวาง
ของภาพที่ถายไดจริง
หากมีการเปลี่ยนแปลงแหลงกำเนิดแสงในระหวางแสดงภาพ ภาพอาจมีการกระพริบ เมื่อ
เหตุการณนี้เกิดขึ้น ใหหยุดการทำงานของระบบ Live View แลวจึงเริ่มใชระบบนี้อีกครั้ง
กับแหลงกำเนิดแสงใหม
หากผูใชเล็งกลองไปทางอื่นอยางฉับพลัน อาจทำใหการแสดงผลความเขมสวางของภาพ
ผิดปกติชั่วครู ใหรอจนกระทั่งความเขมสวางของภาพไมเปลี่ยนแปลงไปอีกแลวจึงถาย
ภาพ
หากมีแหลงกำเนิดแสงที่สวางจามากรวมอยูในภาพ เชน ดวงอาทิตย พื้นที่สวางจะดู
ดำเขมหรือเปนสีดำในจอ LCD อยางไรก็ตาม ในภาพถายจริง สวนสวางของภาพจะมี
ความเขมสวางที่ถูกตอง
ในสภาพแสงนอย หากปรับตั้ง [   LCD brightness] ใหสวาง อาจมีสัญญาณรบกวน
ปรากฏเปนเม็ดสีตางๆ ขึ้นในภาพจากระบบ Live View อยางไรก็ตาม สัญญาณรบกวนเหลา
นี้จะไมปรากฏในภาพที่ถาย
เมื่อขยายดูภาพ ความคมชัดที่ปรากฏขึ้นจะชัดกวาความเปนจริง



เกี่ยวกับผลของภาพที่ถาย
เมื่อใชระบบ Live View ถายภาพอยางตอเนื่องเปนเวลานานมาก อุณหภูมิภายในตัวกลอง
จะสูงขึ้น และทำใหคุณภาพของภาพดอยลง ควรจะปดการทำงานของระบบ Live View
เมื่อไมไดใชถายภาพเสมอ

กอนที่จะถายภาพดวยการเปดรับแสงเปนเวลานานมาก ควรหยุดใชระบบ Live View สัก
พักหนึ่ง และคอยประมาณ 2-3 นาทีกอนจะใชงานตอไป เพื่อปองกันการลดทอนคุณภาพ
ของภาพถาย
การใชระบบ Live View ถายภาพในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง และใชความไวแสงสูง อาจทำให
เกิดสัญญาณรบกวน หรือทำใหภาพมีสีผิดปกติ
เมื่อถายภาพโดยใชความไวแสงสูง สัญญาณรบกวน (แถบแสงตามแนวนอน จุด ฯลฯ)
อาจเกิดขึ้นในภาพได
ถาถายภาพในขณะที่ขยายดูภาพ คาแสงของภาพที่ถายอาจจะไมไดผลตามที่พอใจ ให
ปรับระบบแสดงภาพใหแสดงในขนาดปกติกอนถายภาพ  และในขณะขยายดูภาพ ความ
ไวชัตเตอรและชองรับแสงจะแสดงดวยสีแดง  แมวาผู ใชจะถายภาพในขณะที่ขยาย
ดูภาพ ภาพก็จะถูกถายไวในขนาดปกติ

ถาเมนู [   Auto Lighting Optimizer] (น .101) ไดถูกตั้งเปนอยางอื่นที่ ไมใช
[Disable] ภาพอาจจะยังคงดูสวาง แมวาจะชดเชยแสงใหนอยกวาพอดี หรือปรับ
ชดเชยแสงแฟลชใหนอยลงกวาพอดี

เกี่ยวกับ Custom Function

เกี่ยวกับเลนสและแฟลช

ในขณะใชระบบ Live View ฟงกชั่นหลายอยางจะไมทำงานหรือไมสามารถปรับตั้งได
(น.251)

ไมสามารถใชฟงกชั่น focus preset ซึ่งมีอยูในเลนสซูเปอรเทเลได
ไมสามารถล็อคคาแสงแฟลช(FE Lock) ได ไมวาจะใชแฟลชในตัวหรือแฟลชภายนอก
แฟลชจะไมยิงแสงออกไป เมื่อนำแฟลชภายนอกมาใช
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เมื่อปรับวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่
      กลองจะถายภาพยนตร  โดยไฟล
ภาพยนตรที่ถายจะเปนไฟลที่มีสกุล .MOV

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

การดที่สามารถถายภาพยนตรได
เมื่อถายภาพยนตร ควรใชการด SD ที่มีความจุสูง ในระดับ SD
Speed Class 6                 หรือสูงกวา
หากใชการดที่มีความเร็วในการอาน/เขียน ต่ำ การบันทึกภาพยนตรอาจ
เกิดความผิดปกติ เชนเดียวกันกับการเลนดูภาพยนตรจากการดที่มีความ
เร็วต่ำ การเลนภาพก็อาจเกิดความผิดปกติไดเชนกัน  สำหรับการตรวจ
สอบความเร็วในการอาน/เขียนของการด ตรวจสอบไดจากเวบไซตของผู
ผลิตการด



กดปุม <     >   เพื่อเริ่มถายภาพยนตร และ
กดปุม  <     > ซ้ำอีกครั้งเมื่อตองการหยุด

เมื่อตองการเลนภาพยนตรที่ถายไวแลว แนะนำใหตอกลองกับโทรทัศนเพื่อดูภาพจาก
โทรทัศน (น.209,212)

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่
จะมีเสียงเกิดขึ้นจากกระจกสะทอนภาพที่ยก
ตัวขึ้นไป จากนั้นจะมีภาพปรากฏบนจอภาพ
LCD

โฟกัสไปยังวัตถุ
กอนถายภาพยนตร เลือกใชระบบออโตโฟกัส
หรือแมนนวลโฟกัส (น.160-167)
เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลอง
จะหาโฟกัสด วยระบบออโต โฟกัสที่ เ ลื อก
ไวขณะนั้น

ถายภาพยนตร

เมื่อถายภาพยนตรไปแลว สัญลักษณ   “        ”
จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาดานบนของจอ LCD

ายภาพยนตร

ถายภาพยนตรดวยระบบเปดรับแสงอัตโนมัติ

ไมโครโฟน

ถายภาพยนตร



ในขณะถายภาพยนตร หามเล็งกลองไปที่ดวงอาทิตย เพราะความรอนจากดวงอาทิตย
อาจทำลายชิ้นสวนภายในตัวกลองได
คำเตือนสำหรับการถายภาพยนตร ดูที่หนา 187-188
ควรอานคำเตือนสำหรับการถายภาพดวยระบบ Live View ดวย รายละเอียดที่หนา
168 และ 169

เกี่ยวกับสัญลักษณเตือนอุณหภูมิภายในตัวกลอง สีขาว <    >
และสีแดง <    >

หากอุณหภูมิที่สะสมภายในตัวกลองเพิ่มสูงขึ้นมากจากการใชระบบ Live View เปนเวลา
นานตอเนื่องกัน หรือใชกลองในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก สัญลักษณ <    > สีขาว จะปรากฏ
ขึ้น  การถายภาพยนตรขณะที่มีสัญลักษณนี้อยู จะไมมีผลกระทบตอคุณภาพของ
ภาพยนตรแตอยางใด  อยางไรก็ตาม ถาเปลี่ยนไปใชระบบถายภาพนิ่ง อาจจะทำให
คุณภาพของภาพนิ่งนั้นลดทอนลง หรือเกิดผลเสียตอภาพ ควรหยุดพักกลองสักครู เพื่อ
ใหอุณหภูมิภายในตัวกลองลดลง
เมื่อสัญลักษณ <   > ซึ่งเปนสีขาวปรากฏอยู และอุณหภูมิภายในตัวกลองยังสูงขึ้นตอ
ไป จะปรากฏสัญลักษณ <   > สีแดง กระพริบเตือน เพื่อบอกใหทราบวา ระบบถาย
ภาพยนตรกำลังจะหยุดการทำงานไปโดยอัตโนมัติ เมื่อกลองหยุดทำงานแลว จะใชกลอง
ถายภาพตอไปไดก็ตอเมื่ออุณหภูมิภายในตัวกลองลดลงแลวเทานั้น ใหปดกลองและพัก
การทำงานไวสักครูหนึ่ง

เมื่อถายภาพยนตรตอเนื่องกันเปนเวลานาน จะทำใหสัญลักษณ <    > สีขาว และ <   >
สีแดง ปรากฏขึ้นในเวลาไมนานนัก เมื่อไมไดถายภาพ ควรปดสวิตซกลองเสมอ

เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลองจะแสดงระดับความไวชัตเตอรและชองรับแสง
(น.176 ) ที่บริเวณมุมลางดานซาย ซึ่งเปนคาการเปดรับแสงสำหรับถายภาพนิ่ง

กลองจะปรับตั้งความไวแสง ความไวชัตเตอร และชองรับแสง ใหโดยอัตโนมัติ
สามารถปรับชดเชยแสงไดโดยหมุนวงแหวน

สามารถสั่งกลองใหโฟกัสไดโดยการกดปุม <         >
สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม            (น.122) และหากตองการยกเลิกการล็อคคา
แสง ใหกดปุม

 ายภาพยนตร



 ายภาพยนตร

ผูใชสามารถปรับชัตเตอร ชองรับแสง และความไวแสง สำหรับถายภาพยนตรได ดังแสดง
ดานลาง  การถายภาพยนตรดวยการปรับตั้งเองนั้น เหมาะสำหรับผูใชที่มีประสบการณ
เทานั้น

การถายภาพยนตรดวยระบบแมนนวล

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่

เลือก [Movie exposure]
กดปุม                        ในแถบ               เลือก
[Movie exposure] จากนั้นกด

เลือก [Manual]
เลือก [Manual] จากนั้นกด

ปรับความไวชัตเตอรและชองรับแสง

หมุนวงแหวน           เพื่อปรับตั้งความไว
ชัตเตอร คาที่ปรับตั้งไดขึ้นอยูกับความเร็วใน
การถาย                (frame rate)

เมื่อตองการปรับชองรับแสง หมุนวงแหวน
             หากไมสามารถปรับตั้งได กดปุม
                                    จากนั้นหมุนวงแหวน

จะมีเสียงกระจกสะทอนภาพที่ยกตัวขึ้นไป
จากนั้นจะมีภาพปรากฏบนจอภาพ LCD

ออกจากเมนู

1/4000 วินาที - 1/60 วินาที
1/4000 วินาที - 1/30 วินาที

(ระดับแสดงภาพเคลื่อนไหว)

(ตั้งเอง)
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ปรับความไวแสง
เมื่อตองการปรับความไวแสง กดปุม

กด เพื่อเลือกความไวแสง
• ความไวแสงอัตโนมัติ  : 100 - 6400
• ความไวแสงที่ปรับตั้งได : 100 - 6400

โฟกัสและถายภาพยนตร
วิธีการจะเหมือนกันกับขั้นตอนที่ 2 และ 3
ของ “ถายภาพยนตรดวยระบบเปดรับแสง
อัตโนมัติ” (น.172)

ไมแนะนำใหเปลี่ยนขนาดชองรับแสงในระหวางที่กำลังถายภาพยนตรอยู  เพราะการ
เปลี่ยนชองรับแสงจะสังเกตเห็นในภาพยนตรที่ถายดวย

เมื่อถายภาพยนตรดวยการปรับตั้งเอง จะไมสามารถล็อคคาแสงและชดเชยแสงได

ถาใชเลนสซูมที่มีขนาดชองรับแสงเปลี่ยนแปลงไปในขณะซูม ไมควรซูมเลนสในระหวาง
การถายภาพยนตร เพราะการซูมจะทำใหคาแสงในภาพยนตรที่ถายเกิดความเปลี่ยน
แปลงและสังเกตเห็นได
เมื่อถายภาพยนตรดวยแสงฟลูออเรสเซนต แสงในภาพยนตรที่ถายอาจมีการกระพริบ

เมื่อถายภาพยนตรโดยใชระบบตั้งความไวแสงอัตโนมัติ(Auto ISO) กลองจะถายภาพ
ยนตรดวยคาแสงที่ถูกตองเหมาะสมตลอดเวลาแมวาคาแสงจะมีความเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อถายภาพยนตรสิ่งที่เคลื่อนที่ แนะนำใหใชความไวชัตเตอร 1/30 วินาที จนถึง 1/125
วินาที ถาใชความไวชัตเตอรสูงกวานี้ การเคลื่อนที่ของวัตถุในภาพจะดูไมราบลื่น

ถาเลนดูภาพยนตร พรอมกับ “แสดงขอมูลการถายภาพ” (น.192) กลองจะไมแสดง
ขอมูลของระบบบันทึกภาพ ความไวชัตเตอร และชองรับแสง ขอมูลของภาพ(Exif)
จะถูกบันทึกรวมกับภาพยนตร และแสดงตอนเริ่มของภาพยนตร

หนาจอ LCD จะแสดงรายการของการปรับตั้ง
ความไวแสง
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เกี่ยวกับการแสดงขอมูล

Frame rate

สมดลุสขีาว
ปรบัความเขมสวาง

อตัโนมตัิ

คณุภาพของภาพยนตร
ความละเอยีดของภาพยนตร

ลอ็คคาแสง

ความไวชตัเตอร
ชองรบัแสง

ระดบัการชดเชยแสง

ระดบัพลงังาน

จดุโฟกสั [Quick mode]
กรอบขยายภาพ

บนัทกึภาพยนตร

ระยะเวลาทีถ่ายภาพยนตรตอไปได  * /
เวลาทีถ่ายไปแลว

Live mode
Face Derection
Live mode
Quick mode

แตละครั้งที่กดปุม               การแสดงขอมูลจะเปลี่ยนแปลงไป
ระบบออโตโฟกสั

Rec. level : ปรบัตัง้เอง

อตัโนมตัิ
ปรบัตัง้เอง (แมนนวล)

จำนวนภาพทีถ่ายได
ความไวแสง

* สำหรบัการถายภาพยนตรทีต่อเนือ่งกนั 1 ชดุ

ระบบขบัเคลือ่น

เนนรายละเอยีดในสวนสวาง

คาการเปดรบัแสง

Picture Style

สถานะการสงสญัญาณ
ของ Eye-Fi Card

หากไมมีการดในตัวกลอง ระยะเวลาที่ถายภาพยนตรไดจะปรากฏเปนสีแดง

เมื่อเริ่มถายภาพยนตรแลว ตัวเลขแสดงเวลาที่ถายภาพยนตรได จะเปลี่ยนไปเปน
เวลาของภาพยนตรที่กำลังถาย

สามารถสั่งใหกลองแสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคสดวยการกดปุม                  (น.266)
เมื่อเริ่มถายภาพยนตร เสนระดับอีเลคทรอนิคสจะดับไป เมื่อตองการใหกลองแสดงเสน
ระดับนี้อีก ใหหยุดการถายภาพยนตรแลวกดปุม                  และโปรดทราบวา ถาระบบ
AF ไดถูกตั้งเปน [     Live mode] หรือเมื่อตอกลองกับโทรทัศนดวยสาย HDMI (น.209)
กลองจะไมแสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคส



 ายภาพยนตร

ภาพที่ปรากฏใหเห็นจากระบบ Live View จะสะทอนใหเห็นผลของ Picture Style สมดุล
สีขาว ฯลฯ ที่ผูใชปรับตั้งไว ภาพจากระบบ Live View จึงแสดงใหผูใชทราบวาภาพที่
กำลังถายจะมีลักษณะเชนใด ในระหวางที่ใชระบบ Live View ถายภาพนิ่ง ภาพ
จะสะทอนใหเห็นผลตางๆ ตามรายการตอไปนี้

การจำลองภาพในขั้นสุดทายของระบบ Live View
Picture Style
* สะทอนใหเห็นการปรับตั้งทั้งหมด เชน ความคมชัด ความเปรียบตาง ความอิ่มตัวของสี
และโทนสี
สมดุลสีขาว
คาแสง
ชวงความชัด
ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ (Auto Lighting Optomizer)
ระบบปรับแกความสลัวของขอบภาพโดยอัตโนมัติ
ระบบเนนรายละเอียดในสวนสวาง

ภาพยนตรที่ถูกถายตอเนื่อง 1 ชุด จะถูกบันทึกเปนไฟล 1 ไฟล
สามารถบันทึกเสียงในแบบ monaural ไดดวยไมโครโฟนในตัวกลอง (น.172)
สามารถบันทึกเสียงในแบบสเตริโอ ไดดวยการใชไมโครโฟนภายนอก เสียบเขากับชอง
เสียบไมโครโฟนภายนอก(เสนผาศูนยกลาง 3.5 มม.) เขากับชองเสียบไมโครโฟนภาย
นอก (น.16)
การปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ ของระบบถายภาพยนตรจะอยูในเมนู                           และ
             (น.182)
สามารถควบคุมการถายภาพยนตรไดดวย Remote Controller RC-6(อุปกรณเสริม
พิเศษ) (น.126) เพื่อสั่งเริ่มและหยุดการถายภาพยนตร เมื่อเลือกระบบขับเคลื่อนเปน
             หรือ              โดยปรับสวิตซของรีโมทไปที่ <2> (หนวงเวลา 2 วินาที) จากนั้น
กดปุมสงสัญญาณ แตถาสวิตซถูกตั้งเปน   <     >  (ถายภาพทันที)
เมื่อใช Battery Pack LP-E6 ที่ประจุไฟเต็ม ระยะเวลาที่สามาถถายภาพยนตรไดจะเปน
ดังตอไปนี้ : ที่ 23 ํC/73 ํF  ประมาณ 2 ชั่วโมง  และที่ 0 ํC/32 ํF  ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

การจำลองภาพในขั้นสุดทาย
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ถายภาพนิ่ง
ผู ใชสามารถถายภาพนิ่งไดตลอดเวลาโดยกดปุม
ชัตเตอรลงไปจนสุด แมในขณะถายภาพยนตร

การถายภาพนิ่งในขณะถายภาพยนตร

ถาผูใชถายภาพนิ่ง ในระหวางที่กำลังถายภาพยนตร ภาพยนตรจะหยุดคางในขณะนั้น
ประมาณ 1 วินาที
ภาพนิ่งที่ถายจะถูกบันทึกลงในการด และการถายภาพยนตรจะกลับมาทำงานตอไป
เองโดยอัตโนมัติเมื่อจอภาพกลับมาแสดงภาพแบบ Live View อีกครั้งหนึ่ง
ภาพนิ่งและภาพยนตร จะถูกบันทึกแยกเปนไฟลตางหากจากกัน
ฟงกชั่นตางๆ ที่ปรับตั้งและทำงานไดในระบบถายภาพนิ่งนั้นไดแสดงไวดานลาง
สวนฟงกชั่นอื่นๆ จะเหมือนกับฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร

ฟงกชัน่ การปรบัตัง้
คณุภาพในการบนัทกึ

การปรบัตัง้คา
การเปดรบัแสง

ถายภาพครอมอตัโนมตัิ
ระบบขบัเคลือ่น
ระบบแฟลช

ปรบัตัง้ไดจากเมน ู[         Quality]

ยกเลกิ
ตัง้ไดทกุแบบ ยกเวนระบบหนวงเวลาถายภาพ*
แฟลชไมทำงาน

กลองจะตัง้ความไวชตัเตอรและชองรบัแสงใหโดยอตัโนมตัิ
(ผใูชปรบัตัง้เองได หากตัง้ระบบเปน  <M> )
แสดงคาใหเหน็ เมือ่ใชนิว้แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่

เมื่อตั้งความละเอียดในการถายภาพยนตรเปน [1920x1080] หรือ [1280x720] อัตรา
สวนของดานจะเปน 16:9 แตถาความละเอียดถูกตั้งเปน [640x480] อัตราสวนของดาน
จะเปน 4:3

สามารถถายภาพนิ่งอยางตอเนื่องในขณะถายภาพยนตรได แตภาพที่ถายแลวจะไม
แสดงที่จอ LCD ในทันที และการถายภาพยนตรอาจจะหยุดลงโดยอัตโนมัติก็ได โดย
ขึ้นอยูกับคุณภาพในการบันทึกภาพนิ่ง จำนวนภาพที่ถายตอเนื่อง คุณสมบัติของ
การด ฯลฯ

* ระบบหนวงเวลาถายภาพจะใชไดกอนถายภาพยนตร ถาใชระบบหนวงเวลาถายภาพในระหวาง
การถายภาพยนตร จะเปนการสั่งใหถายภาพนิ่ง



รับตั้งฟงกชั่นสำหรับถายภาพยนตร

การปรับตั้ง

สำหรับการถายภาพยนตรดวยการตั้งคาการเปดรับแสงเอง (manual) (น.174)
สามารถกดปุม                และกดปุม                 เพื่อเลือกความไวแสง

เมื่อผูใชกดปุม            จะสามารถปรับตั้งระบบตางๆ ดังตอไปนี้ :  ระบบออโตโฟกัส
ระบบขับเคลื่อน(สำหรับภาพนิ่ง) สมดุลสีขาว  Picture Style  ปรับความเขมสวาง
อัตโนมัติ(Auto Lighting Optimizer) และปรับตั้งคุณภาพของไฟลที่จะบันทึก(ภาพ
นิ่ง)  และความละเอียดในการถายภาพยนตร (ฟงกชั่นที่เปนสีเขม จะปรับตั้งไดกับทุกๆ
ระบบ)

กดปุม
ฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดจะแสดงรายการ
เปนสีน้ำเงิน
เมื่อกดปุม <         >     จะแสดงจุดโฟกัสใหเห็น

เลือกและปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ
กดปุม                   เพื่อเลือกฟงกชั่น

ก า ร ป รั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ที่ เ ลื อ ก จ ะ ป ร า ก ฏ
ทางดานลาง
หมุนวงแหวน           หรือ         เพื่อปรับ
เปลี่ยน และสามารถใชปุม                  เพื่อ
เลือกคาได(ยกเวนการเลือกจุดโฟกัส)

ผูใชสามารถกดปุม                หรือ                        จอภาพจะแสดงรายการสำหรับปรับตั้ง
และผูใชสามารถกดปุม                   เพื่อปรับตั้งฟงกชั่นตามที่ตองการได

การปรับตั้งอยางรวดเร็ว



รับตั้งความละเอียดในการถายภาพยนตร

ในแถบ                เมนู [Movie Rec.size] นี้ออกแบบ
ใหปรับตั้ งความละเอียดในการถายภาพยนตรได
[****x****] และปรับ              frame rate (ความเร็วใน
การบันทึก เปน เฟรมตอวินาที) และ          จะปรับ
เปลี่ยนใหเองโดยอัตโนมัติเมื่อผูใชไดทำการเปลี่ยน
ระบบของวิดีโอ [      Video system]

ในพื้นที่ซึ่งใชระบบโทรทัศนแบบ NTSC เชน North America,
Japan, Korea, Mexico ฯลฯ
สำหรับพื้นที่ซึ่งใชระบบโทรทัศนแบบ PAL for Europe, Russia,
China, Australia ฯลฯ)
ระดับมาตรฐานของการถายภาพยนตร

ถายดวยคุณภาพระดับ Full HD (Full High-Definition)
ถายดวยคุณภาพระดับ HD (High-Definition)
บันทึกดวยคุณภาพระดับมาตรฐาน อัตราสวนของดาน
จะเปน 4:3
บันทึกดวยคุณภาพระดับมาตรฐาน อัตราสวนของดาน
จะเปน 4:3 โดยใหผลในการตัดสวนเพื่อขยายภาพใหมีขนาด
ใหญขึ้น 7 เทา(7x) ระบบบันทึกภาพนี้ เรียกวา Movie crop

ความละเอียดของภาพยนตร

(เฟรมตอวินาที)

หมายเหตุเกี่ยวกับระบบ Movie crop
ควรใชขาตั้งกลองแทนการถือกลองดวยมือ เพื่อปองกันภาพสั่น
ภาพยนตรที่ถายดวยระบบ Movie crop จะไมสามารถขยายดูได
ถึงแมวาระบบออโตโฟกัสจะถูกปรับตั้งเปน [Quick mode] มันจะถูกเปลี่ยนเปน [Live
mode] เมื่อถายภาพยนตร และจุดโฟกัสที่ปรากฏขึ้นในจอภาพก็จะมีขนาดใหญกวาเมื่อ
เทียบกับการถายภาพยนตรดวยความละเอียดระดับอื่นๆ
สัญญาณรบกวน(noise) และจุดแสง จะปรากฏใหเห็นงายกวาเมื่อเทียบกับระบบถาย
ภาพยนตรที่ระดับความละเอียดอื่นๆ
อาจจะโฟกัสแบบอัตโนมัติไดยากขึ้นหากจุดโฟกัสครอมอยูระหวางสิ่งที่อยูใกลกับสิ่ง
ที่อยูหางออกไป
ไมสามารถถายภาพนิ่งได



ระยะเวลารวมที่สามารถถายภาพยนตรได และขนาดไฟลตอนาที

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

การเพิ่มขึ้นสูงของอุณหภูมิภายในตัวกลองอาจทำใหระบบถายภาพยนตรหยุดทำงานไป
โดยอัตโนมัติกอนที่จะครบกำหนดเวลาตามที่แสดงในตารางดานบน (น.173)

ความละเอยีด
ของภาพยนตร

ระยะเวลารวมในการถายภาพยนตร
การด 8GB การด 16GB ขนาดไฟล

22 นาที 44 นาที 330 MB / นาที

22 นาที 44 นาที 330 MB / นาที

46 นาที 1 ชม. 32  นาที 165 MB / นาที

ระยะเวลาในการถายภาพยนตรที่นานที่สุดตอ 1 คลิป คือ 29 นาที 59 วินาที โดยขึ้นอยู
กับวัตถุและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในตัวกลอง ซึ่งอาจทำใหการถายภาพยนตร
หยุดลงกอนถึงเวลา 29 นาที 59 วินาที

เกี่ยวกับขอจำกัดของระบบไฟล หากขนาดไฟลของภาพยนตรชุดหนึ่งมีปริมาณถึง 4GB
ระบบถายภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ ที่ [1920x1080] และ [1280x720] ระยะเวลา
ถายภาพยนตรตอเนื่องที่นานที่สุดจะนานประมาณ 12 นาที สวนที่ [640x480] และ
[Crop 640x480] ระยะเวลาถายภาพยนตรตอเนื่องที่นานที่สุดจะนานประมาณ 24 นาที
และเมื่อตองการถายภาพยนตรตอไปอีก ใหกดปุม <       > (เริ่มบันทึกภาพยนตรชุดใหม)

 รั บตั้ ง คว ามล ะ เ อี ยด ในการถ า ยภาพยนตร



รับตั้งฟงกชั่นของเมนู

ระบบออโตโฟกัส

ระบบออโตโฟกัสในขณะถายภาพยนตร

ระบบออโตโฟกัสจะมีรูปแบบการทำงานเหมือนกับที่ไดอธิบายไวในหนา 160-166
ผูใชสามารถเลือกใชระบบ [Live mode]  [      Live mode] และ [Quick mode]
และโปรดทราบวา ไมสามารถโฟกัสติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบตอเนื่องได

เมื่อตั้งเปน [Enable] จะสามารถใชระบบออโตโฟกัสในขณะถายภาพยนตรได
อยางไรก็ดี ไมสามารถโฟกัสติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบตอเนื่องได
เมื่อใชระบบออโตโฟกัสในการถายภาพยนตร จึงอาจเกิดโอกาสที่จะหลุดโฟกัส
ซึ่งทำใหคาแสงในขณะนั้นผิดพลาดได
ถาตั้งระบบออโตโฟกัสเปน [Quick mode] ระบบออโตโฟกัสจะทำงานในแบบ
[Live mode]

การตั้งคาแสง
ปกติควรตั้งเปน [Auto]
แตผูใชสามารถปรับตั้งคาแสง [Movie exposure] เปน [Manual] ปรับตั้งเอง
รวมทั้งปรับความไวแสง ชัตเตอร และชองรับแสงสำหรับถายภาพยนตรได (น.174)

ในรายการเมนูของแถบ                             และ
จะมีฟงกชั่นดังที่จะอธิบายตอไปจากนี้  และโปรด
ทราบวา แถบ                              และ                 จะมีผลก็
ตอเมื่อไดหมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพมาที่
            แลวเทานั้น และการปรับตั้งนี้จะไมมีผลใดๆ
เมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบอื่นๆ

(ระดับแสงภาพเคลื่อนไหว)

(ใชปุมชัตเตอรหา AF ขณะถายภาพยนตร)



รั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ข อ ง เ มนู

ระบบออโตโฟกัสและปุมวัดแสงสำหรับ
ผูใชสามารถเปลี่ยนฟงกชั่นที่ไดกำหนดใหกับปุมชัตเตอร เมื่อใชนิ้วแตะปุมชัตเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ฟงกชั่นของปุม AF start และฟงกชั่นของปุมล็อคคาแสง และผูใช
สามารถปรับตั้งฟงกชั่นของปุมเหลานี้โดยการผสมผสานไดถึง 10 รูปแบบ :  วัดแสงและ
เริ่มหาโฟกัสอัตโนมัติ ,  ล็อคคาแสง ,  เริ่มวัดแสง ,  หยุดการทำงาน  AF และไมมี
การทำงานใดๆ

ผูใชสามารถปรับความไวแสง(ISO) โดยเลือกปรับไดขั้นละ 1/3 หรือ 1 stop
เพิ่มรายละเอียดในสวนสวาง

เมื่อตั้งเปน [Enable] รายละเอียดในสวนสวางของภาพจะถูกปรับใหดีขึ้น สมดุลของ
ความเขมสวางจะถูกปรับคาจากระดับมาตรฐานสีเทากลาง 18% ไปยัง highlight ซึ่ง
ชวยใหการไลระดับแสงจากสีเทากลางไปยังสวนสวางเปนไปดวยความนุมนวลมาก
ขึ้น เมื่อตั้งเปนแบบนี้ ความไวแสงจะถูกปรับใหอยูในชวงระหวาง ISO 200-6400 และ
ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ(Auto lighting optimizer)  จะถูกปรับใหเปน
[Disable] โดยอัตโนมัติ และไมสามารถเปลี่ยนได

ระบบ AF ที่ปรับตั้งไวในที่นี้ จะทำงานเมื่อใชระบบ Live View ถายภาพ
(ยกเวนระบบ [Crop 640x480])

(เนนโทนภาพบริเวณสวาง)

ระดับขั้นในการตั้งคาความไวแสง ISO



รั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ข อ ง เ มนู

ตามปกติ  กลองจะบันทึกเสียงในแบบโมโนดวย
ไมโครโฟนในตัว หากตองการบันทึกเสียงในระบบ
สเตอริโอ ก็สามารถทำไดเมื่อนำเอาไมโครโฟนภาย
นอกมาเสียบตอเขาดวยมินิแจ็คขนาด 3.5 มม. โดย
เสียบเขาที่ชองเสียบ (น.16) และเมื่อใชไมโครโฟน
ภายนอก กลองจะเปลี่ยนไปบันทึกเสียงดวยไมโครโฟน
ภายนอกโดยอัตโนมัติ

บันทึกเสียง

ระดับเสียงจะถูกปรับตั้งใหพอเหมาะโดยอัตโนมัติ การปรับระดับ
เสียงโดยอัตโนมัตินี้จะตอบสนองตอระดับความดังของเสียงที่กำลัง
บันทึกอยู

ตัวเลือก

สำหรับผูใชที่มีประสบการณ สามารถปรับระดับเสียงเองได โดยออก
แบบใหปรับได 64 ระดับ โดยเลือก [Rec. level] และดูจากสเกลแสดง
ระดับเสียง แลวใชวงแหวน                 ในการหมุนปรับระดับเสียง และ
ใหสังเกตระดับเสียงที่ดังที่สุด(peak) (ประมาณสัก 3 วินาที) โดยการ
ปรับตั้งควรใหระดับเสียงที่ดังที่สุดอยูที่ประมาณ “12” (-12dB) ซึ่ ง
อยูทางดานขวา ถาระดับความดังของเสียงสูงกวา “0” เสียงที่บันทึก
อาจมีความผิดเพี้ยนเกิดขึ้น

จะไมมีการบันทึกเสียงใดๆ

(อัตโนมัติ)

(ตั้งเอง)

(ไมใชงาน)

มิเตอรแสดงระดับเสียง



รั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ข อ ง เ มนู

เมื่อตั้งเปน [Enable] เสียงของลมที่เขามาในการบันทึกจะลดทอนลง และโปรด
ทราบวา โทนเสียงต่ำๆ อาจจะถูกลดทอนลงไปในการบันทึกเสียงดวย เมื่อถาย
ภาพในบริเวณที่ไมมีลม ใหปรับตั้งเปน [Disable] เพื่อใหเสียงที่บันทึกฟงดูเปน
ธรรมชาติ

(ฟลเตอรลดเสียงลม)

อาจไมสามารถปรับสมดุลของระดับเสียงทางดานซายและขวาได

เสียงที่บันทึกจะเปนแบบ 16-bit ที่ความถี่ 48 kHz ทั้งดานซายและขวา

(บันทึกภาพแบบเก็บเสียง)

(ระยะเวลาล็อคคาแสง)

(แสดงเสนตาราง)

การปรับตั้งนี้จะมีผลเมื่อถายภาพนิ่ง (น.159)

ปรับเปลี่ยนเวลาในการล็อคคาแสง เมื่อกดปุม

โดยเลือก                          หรือ                          สามารถแสดงเสนตารางได

(ถายภาพแบบเงียบ)

(ระยะเวลาวัดแสง)
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(ชดเชยแสง)
แมวาระบบชดเชยแสงจะถูกออกแบบใหปรับไดในชวง +/- 5 stop แตเมื่อถายภาพยนตร
จะปรับไดในชวง +/- 3 stop เทานั้น แตเมื่อถายภาพนิ่ง ก็ยังสามารถชดเชยแสงไดใน
ชวง +/- 5 stop

(ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ)

(สมดุลสีขาว)

(สมดุลสีขาวแบบปรับตั้งเอง)

สามารถปรับตั้ง Pictuture Style ไดดังที่อธิบายในหนา 90-95 ซึ่งจะมีผลตอภาพยนตร
ที่ถาย รวมทั้งภาพนิ่งที่ถายในระหวางการถายภาพยนตรดวย

สามารถปรับตั้งสมดุลสีขาวไดดังที่อธิบายในหนา 96-98 ซึ่งจะมีผลตอภาพยนตรที่ถาย
รวมทั้งภาพนิ่งที่ถายในระหวางการถายภาพยนตรดวย

ดังที่อธิบายในหนา 97 สามารถปรับตั้งสมดุลสีขาวได

(ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ)
ระบบนี้สามารถปรับตั้งไดตามรายละเอียดในหนา 101 และมีผลตอการถายภาพยนตร
และการถายภาพนิ่งในระหวางการถายภาพยนตรดวย
ในแถบ               เมื่อผูใชปรับตั้ง [      Highlight tone priority] ไดตั้งเปน [Enable]
ระบบ Auto lighting optimizer จะถูกตั้งเปน [Disable] และไมสามารถปรับเปลี่ยนได

(สมดุลแสงขาว)

(สมดุลแสงขาวกำหนดเอง)
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หากเลนสที่ใชมีระบบชวยลดภาพสั่น(IS) ระบบชวยลดภาพสั่นของเลนสจะทำงานอยู
ตลอดเวลาแมผูใชจะไมไดใชนิ้วแตะชัตเตอรก็ตาม การใชพลังงานของระบบชวยลด
ภาพสั่นจะทำใหระยะเวลาที่จะถายภาพยนตรไดลดลง หรือทำใหจำนวนภาพนิ่งที่ถายได
ตอแบตเตอรีกอนหนึ่งลดลงดวย ถาถายภาพดวยขาตั้งกลอง หรือคิดวาไมจำเปนตองใช
ระบบชวยลดภาพสั่น ควรจะปรับสวิตซของระบบนี้ไปที่

ไมโครโฟนในตัวกลองจะบันทึกเสียงในการปรับควบคุมกลองไปดวยในขณะบันทึกเสียง
หากใชไมโครโฟนภายนอก(อุปกรณเสริมที่มีจำหนายทั่วไป) จะชวยปองกันหรือลดเสียง
อันเกิดจากการทำงานของกลองได
หามนำเอาอุปกรณชนิดอื่นๆ  เสียบเขากับชองเสียบไมโครโฟนภายนอก  ยกเวน
ไมโครโฟนภายนอกเทานั้น
ไมแนะนำใหใชระบบออโตโฟกัสในขณะถายภาพยนตร เพราะอาจจะหลุดโฟกัสไดใน
บางขณะ และทำใหคาแสงเปลี่ยนแปลงไปดวย และแมวาจะตั้งระบบออโตโฟกัสเปน
[Quick mode] กลองจะเปลี่ยนเปนระบบ Live mode โดยอัตโนมัติเมื่อถายภาพยนตร

หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพยนตร
การบันทึก และคุณภาพของภาพ

ถาใชการดที่มีความเร็วในการบันทึกต่ำๆ จะมีสัญลักษณแสดงระดับ
หาระดับปรากฏขึ้นทางดานขวาของจอภาพ ในขณะถายภาพยนตร
ซึ่งจะแสดงใหทราบวา มีขอมูลในปริมาณเทาใดที่ยังไมไดบันทึก
ลงในการด(ตกคางอยูในหนวยความจำสำรองในตัวกลอง)  ยิ่งใช
การดที่บันทึกไดชา ขีดแสดงระดับก็จะยิ่งสูงขึ้นเร็วมาก และถาขีดแสดง
ระดับขึ้นจนเต็ม การถายภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ

ถาการดมีความเร็วในการบันทึกสูง ในชวงแรกๆ ขีดแสดงระดับจะยังไมปรากฏบนจอ
LCD หรือถาขีดแสดงระดับปรากฏขึ้น ก็จะไมสูงขึ้นอยางรวดเร็วนัก เมื่อนำการดมา
ใชคราวแรก  ใหทดลองถายภาพยนตรดูเสียกอนวาการดแผนนั้นมีความเร็วในการ
บันทึกที่ เพียงพอ ถาผูใชถายภาพนิ่งในระหวางที่ถายภาพยนตร กลองจะหยุดถาย
ภาพยนตร หากตั้งความละเอียดและคุณภาพในการถายภาพนิ่งเอาไวต่ำ กลองจะกลับ
มาถายภาพยนตรตอไปไดอยางรวดเร็ว

ถาหากไมสามารถถายภาพยนตรได เนื่องจากการดไมเหลือความจุมากพอที่จะบันทึก
ขอมูลไดตอไป กลองจะแสดงระยะเวลาที่สามารถถายภาพยนตรไดเปนสีแดง (น.176)

สเกลแสดงระดบั
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หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพยนตร
การเลนดูภาพ และการตอเชื่อมกับโทรทัศน

หากความเขมสวางเปลี่ยนแปลงไปในขณะถายภาพยนตร สวนสวางจานั้นอาจจะหยุด
นิ่งอยูครูหนึ่งในขณะเลนดูภาพ ในกรณีที่ถายภาพยนตรดวยการปรับคาแสงเอง

ถาตอกลองกับโทรทัศนดวยสายแบบ HDMI (น.209) และใชกลองถายภาพยนตรที่ความ
ละเอียด [1920x1080] หรือ [1280x720] ภาพที่กำลังถายจะแสดงในขนาดเล็ก
บนจอภาพของโทรทัศน อยางไรก็ตาม ภาพยนตรที่ถายก็จะมีความละเอียดเทากับที่
ปรับตั้งไว
หากผูใชตอกลองเขากับโทรทัศน (น.209,212) และถายภาพยนตร โทรทัศนจะไมเลน
เสียงในระหวางกำลังถาย อยางไรก็ตาม กลองจะบันทึกเสียงไดตามปกติ



ในบทนี้ จะอธิบายการเลนดูภาพ การลบภาพและ
ภาพยนตรที่ถายแลว วิธีเลนดูภาพจากจอโทรทัศน
และฟงกชั่นในการเลนดูภาพตางๆ

¡ÒÃàÅ‹¹´ÙÀÒ¾

เกี่ยวกับการเลนภาพที่ถายจากกลองตัวอื่น
กลองรุนนี้อาจไมสามารถเลนดูภาพที่ถายจากกลองรุนอื่นๆ หรือเปนภาพ
ที่ถูกปรับแตงดวยคอมพิวเตอร หรือไฟลภาพที่มีการเปลี่ยนชื่อไปแลว



ดูภาพแบบครั้งละภาพ
เลนดูภาพ

กดปุม
ภาพถายหลังสุด  หรือภาพถายที่ดูหลั งสุด
จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ

เลือกภาพ
เมื่อตองการเลนดูภาพโดยเริ่มที่ภาพสุดทาย
หมุนวงแหวน             ทวนเข็มนาฬิกา  ถาตอง
การดูภาพแรกสุด  ใหหมุนวงแหวนตามเข็ม
นาฬิกา
แตละครั้งที่กดปุม                      การแสดงขอมูล
จะเปลี่ยนแปลงไป

ออกจากการเลนดูภาพ
กดปุม             เพื่อออกจากการเลนดูภาพ
กลองจะกลับไปพรอมสำหรับถายภาพอีกครั้ง

ไมมกีารแสดงขอมลู เลนดภูาพครัง้ละภาพ
พรอมกบัขอมลูพืน้ฐาน

แสดงขอมลูรายละเอยีดแสดง histogram

ลนดภูาพทีถ่ายมาแลว



ระดบัการชดเชยแสง
ระดบัการชดเชยแสงแฟลช

ชองรบัแสง

ความไวชตัเตอร /
เวลาในการบนัทกึ

ระบบบนัทกึภาพ /
ภาพยนตร

ระบบวดัแสง

อณุหภมูสิ ีเมื่อตัง้
<         >

ลำดบัภาพ /
จำนวนภาพทัง้หมด

สมดลุสขีาว

ปรบัแกสมดลุสขีาว

ขนาดไฟล

แนบขอมลูตรวจสอบภาพ

วนัทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึ
ระบบสี

เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง
ความไวแสง

การปรบัตัง้ Picture Style

Histogram
(Brightness/RGB)

การจดัลำดบั
เลขลำดบัโฟลเดอร / ลำดบัไฟล

ปองกนัภาพถกูลบ

* เมื่อตั้งคุณภาพเปน  RAW+JPEG กลองจะแสดงเฉพาะขนาดไฟล RAW
* สำหรับการถายภาพนิ่งในขณะที่ถายภาพยนตร กลองจะแสดงสัญลักษณ
* สำหรับการประมวลผลไฟล RAW ในตัวกลอง และใช Creative Filter ปรับแตงภาพ
สัญลักษณ                   จะเปลี่ยนเปน

สดงขอมลูการถายภาพ
แสดงขอมูลการถายภาพเมื่อถายภาพดวยระบบใน Creative Zone

คณุภาพในการบนัทกึ

สถานะการสงสญัญาณ
ของ Eye-Fi Card



 สดงข อมู ลการถ า ยภาพ

ตัวอยางการแสดงขอมูลภาพที่ถายดวย Basic Zone

ตัวอยางการแสดงขอมูลของภาพยนตร

ระบบบนัทกึภาพ การปรบัสภาพแสง
และผลการปรบั
แหลงกำเนดิแสง

ชตัเตอรและชองรบัแสงที่
ใชถายภาพยนตร

ขนาดของไฟล
ภาพยนตร

frame rateความละเอยีดในการ
ถายภาพยนตร

ระบบบนัทกึ

ระบบถายภาพยนตร

เลนดภูาพ

ความยาวของภาพยนตร

* สำหรับภาพที่ถายดวยระบบบันทึกภาพใน Basic Zone ขอมูลที่แสดงอาจมีรูป
   แบบตางกัน ขึ้นอยูกับระบบบันทึกภาพที่เลือกใช

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



 สดงข อมู ลการถ า ยภาพ

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

histogram แบบนี้จะมีลักษณะเปนกราฟที่แสดงการกระจายของ
ระดับความเขมสวางของภาพ ซึ่งโทนเขมที่สุดจะอยูทางซายสุด
และโทนที่สวางที่สุดจะอยูทางขวาสุด โดยแกนตั้งจะเปนตัวแสดง
จำนวนพิกเซลของแตละโทน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ
ทางดานซายของกราฟ ก็หมายถึงภาพนั้นจะมืดเกินไป และใน
ทำนองกลับกัน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ ทางดานขวา
ของกราฟ ก็หมายถึงภาพนั้นจะสวางเกินไป และในกรณีที่จำนวน
พิกเซลทางดานขวาของกราฟมีมากๆ ภาพนั้นก็อาจจะสูญเสีย
รายละเอียดในสวนสวาง histogram แบบ [Brightness]
จึงมีประโยชนในการตรวจสอบความเขมสวางของภาพวาจะเอน
เอียงไปทางใด และยังใชตรวจสอบภาพการกระจายของโทนดวย

histogram แบบนี้ จะเปนกราฟที่แสดงการกระจายของระดับความเขมสวางของแตละ
แมสีหลัก RGB(Red, Green, Blue) ซึ่งแกนนอนของกราฟจะเปนเครื่องบอกแสดง
ความเขมสวาง โดยโทนเขมสุดจะอยูทางซาย และออนที่สุดจะอยูทางขวา โดยแกนตั้ง
จะเปนตัวแสดงจำนวนพิกเซลของแตละโทน หากจำนวนพิกเซลทางดานซายมีจำนวน
มากๆ สีนั้นจะดูคล้ำและไมสดใส และถาจำนวนพิกเซลทางดานขวามีจำนวนมากๆ สี
นั้นจะดูสวางและอิ่มตัวมากขึ้น  กรณีที่จำนวนพิกเซลทางดานซายของสีใดสีหนึ่ งมี
มากเกินไป ภาพจะขาดสีนั้น และถาจำนวนพิกเซลทางดานขวาของสีใดสีหนึ่งมีมาก
เกินไป สีนั้นก็จะอิ่มตัวมากจนขาดรายละเอียด  RGB histogram จึงใชตรวจสอบความ
อิ่มตัวและการไลระดับโทนเขมออนของสีตางๆ  และสมดุลสีขาวซึ่งมีผลตอความผิด
เพี้ยนของสี

ตวัอยาง Histogram

ภาพมดืเกนิไป

ภาพสวางเกนิไป

ภาพปกติ

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

[Brightness] Display

[RGB] Display

(ความสวาง)



คนหาภาพที่ตองการไดอยางรวดเร็ว ดวยการแสดงภาพไดพรอมๆ กัน ตั้งแต 4 หรือ 9 ภาพ
บนหนาจอเดียว

ในขณะที่เลนดูภาพ กดปุม
เปดการแสดงภาพแบบดัชนี

หนาจอจะแสดงภาพพรอมๆ กัน 4 ภาพ ภาพที่
ดูลำดับลาสุด จะมีกรอบสวางสีน้ำเงินลอมรอบ

กดปุม          อีกครั้ง หนาจอจะแสดงภาพ
พรอมๆ กัน 9 ภาพ  และเมื่อตองการเลนดูภาพ
แบบ 4 ภาพ หรือเลนดูแบบภาพเดียว ใหกดปุม
          (9 ภาพ - 4 ภาพ - 1 ภาพ)

เลือกภาพ

หมุนวงแหวน              เพื่อเลือกจอภาพลำดับ
ถัดไปของภาพดัชนี

แสดงภาพหลายภาพพรอมกนับนหนาจอ, ภาพดชัน(ีIndex Display)

นหาภาพที่ตองการดวยความรวดเร็ว

หมุนวงแหวน                 เพื่อเลื่อนกรอบสีน้ำเงิน
ในการเลือกภาพ หรือใชปุม
และ                  ในการเลื่อนภาพก็ได

กดปุม                 เพื่อเลือกและขยายภาพที่ตองการ
เปนภาพใหญภาพเดียวที่จอภาพ



 นหาภาพที่ ต อ งการด วยความรวด เร็ ว

เมื่อตองการคนหาภาพถายโดยไลตามลำดับวันที่ถายภาพ เลือก  [Date] แลวหมุนวง
แหวน              เพื่อแสดงวันที่ถายภาพ
เมื่อตองการคนหาภาพถายโดยไลตามลำดับโฟลเดอร เลือก  [Folder]
ถาในการดแผนเดียวกัน  มีทั้ง  [Movies] และ [Stills] เลือกอันใดอันหนึ่งเพื่อเลนดูภาพ
นิ่งหรือภาพยนตร
หากไมมีภาพใดที่ตรงกันกับ [Rating] ที่ปรับตั้งไว จะไมสามารถใชวงแหวน
ในการหมุนเปลี่ยนภาพได

เลือกวิธีกาวกระโดด(JUMP)

ขณะเลนดูภาพแบบภาพเดียว ผูใชสามารถจะกาวกระโดดขามลำดับภาพไดเพื่อความ
รวดเร็ว  ดวยการหมุนวงแหวน

กดปมุ             เพื่อเลนดูภาพ
เลอืกดภูาพแบบกาวกระโดด

เมื่อกลองกำลังแสดงภาพแบบภาพเดียว ให
หมุนวงแหวน
กลองจะกระโดดขาม ตามเงือ่นไขทีไ่ดปรบัตัง้ไว

ลำดับของภาพที่แสดงอยู

ในเมนู [      Image jump w/      ]
จากนั้นกดปุม

รปูแบบของ
การกาวกระโดด ตำแหนงของภาพ

ทีแ่สดงอยใูนขณะนี้

การเลือกดูภาพแบบกาวกระโดด(Jump Display)

ขามครั้งละภาพ (แสดงทีละภาพ)
ขามครั้งละ 10 ภาพ
ขามครั้งละ 100 ภาพ
แสดงภาพตามลำดับวัน(ตามวันที่ถาย)
แสดงภาพตามลำดับโฟลเดอร
แสดงเฉพาะภาพยนตร
แสดงเฉพาะภาพนิ่ง
แสดงภาพตามอันดับ(ตามคะแนนภาพ)
(น.198) หมุนวงแหวน              เพื่อเลือก
อันดับ

(ภาพเคลื่อนไหว)



ใช          เพื่อเลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพที่
ถูกขยาย

ยายดูภาพ
ผูใชสามารถขยายดูภาพจากจอ LCD ไดตั้งแตขนาด 1.5 เทาจนถึง 10 เทา

ขยายดูภาพ

เลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพ

หากตองการออกจากการขยายดูภาพ กดปุม
        กลองจะแสดงภาพแบบภาพเดี่ยวใน
ขนาดปกติ

ในขณะเลนดูภาพ กดปุม

ภาพจะถูกขยายใหใหญขึ้น

กดปุม               เพื่อลดการขยายภาพ
ถากดคางไว ภาพจะถูกยอลงจนกลับมาเปน
ขนาดปกติ

ผูใชสามารถหมุนวงแหวน              เพื่อดูภาพอื่นๆ โดยคงอัตราขยายอยู

ไมสามารถขยายดูภาพยนตรได

หากตองการขยายภาพใหใหญขึ้นอีก กดปุม
         คางไว    ภาพจะถูกขยายใหใหญขึ้น
เรื่อยๆ จนถึงระดับการขยายภาพสูงสุด

ไมสามารถขยายดูภาพที่กลองแสดงเมื่อเพิ่งถายภาพเสร็จโดยทันที



หมุนภาพ
ผูใชสามารถหมุนภาพที่แสดงอยู ใหมีทิศทางตามที่ตองการ

เลือก  [Rotate]
ในแถบ  [      ]  เลือก [Rotate]
จากนั้นกด

เลือกภาพที่ตองการ
ใชวงแหวน               เลือกภาพที่ตองการหมุน

ผูใชสามารถเลือกภาพไดจากภาพดัชนี

หมุนภาพ

เมื่อตองการหมุนภาพอื่นๆ ใหยอนกลับไปที่ 2
และ 3
เมื่อตองการออกจากการปรับหมุน และกลับสู
เมนู กดปุม

แตละครั้งที่กดปุม          ภาพจะถูกหมุนตาม
เข็มนาซิกา ดังนี้:

ถาไดปรับตั้ง [    Auto rotate] ไปที่               (น.218)
กอนที่จะถายภาพแนวตั้ง ก็ไมจำเปนตองหมุนภาพเอง  ตามที่อธิบายไวขางตน
เมื่อภาพถูกหมุนแลว  แตยังมีทิศทางไมถูกตองเมื่อนำไปเลนดู  ใหปรับตั้ ง เมนู
[    Auto rotate]  เปน
ไมสามารถหมุนภาพยนตรได

(หมุนภาพ)



ภายในเมนู [        Rating] ผูใชสามารถตั้งอันดับใหกับภาพนิ่งและภาพยนตรได โดยมี
อันดับตั้งแต 1-5 (                              )

เลือก [Rating]
ในเมนูเลือก  [     Rating] จากนั้นกด

รับตั้งอันดับภาพนิ่งและภาพยนตร

เลือกภาพหรือภาพยนตร

ใหอันดับภาพนิ่งหรือภาพยนตร
กดปุม                    เพื่อเลื่อนตัวแสดงอันดับ (Rating)

สามารถปรับใหการแสดงภาพเปนแบบครั้งละ
สามภาพ โดยกดปุม                        และหากตอง
การใหกลับไปแสดงภาพแบบภาพเดียว กดปุม

ทั้งภาพนิ่งและภาพยนตรที่ถูกใหอันดับไวแลว
จะถูกนับจำนวนสำหรับแตละอันดับ

หากตองการใหอันดับภาพอื่นๆ อีก ใหทำซ้ำใน
ขั้นตอนที่ 2 และ 3
เมื่อตองการออกจากการปรับตั้งและกลับไปสู
หนาแสดงเมนู ใหกดปุม

(คะแนน)

หมุนวงแหวน              เพื่อเลือกภาพนิ่ง
หรือภาพยนตรที่ตองการใหอันดับ



 รั บตั้ ง อั นดั บภ าพนิ่ ง แ ล ะภ าพยนตร

จำนวนรวมของภาพนิ่งและภาพยนตรจะไมเกิน 3 หลัก(3-999) หากจำนวนภาพที่
ถูกใหอันดับถึงหรือมากกวา 1000 ภาพ กลองจะแสดงสัญลักษณ [###] แทนตัวเลข

ดวยเมนู [     Slide Show] ผูใชสามารถปรับใหกลองเลนดู(Playback) เฉพาะภาพที่
ถูกใหอันดับได
ดวยซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง ผูใชสามารถเลือกเฉพาะภาพนิ่งและภาพยนตรที่
ถูกใหอันดับได
เมื่อใชระบบปฏิบัติการ Window Vista และ Window 7 ผูใชสามารถตรวจสอบการใหอันดับ
จากขอมูลของไฟล หรือจากซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับตัวกลอง

การใชประโยชนจากการใหอันดับ
ดวยเมนู [     Image jump w/         ] ผูใชสามารถปรับใหกลองแสดงเฉพาะภาพที่
ถูกใหอันดับได



ชจอปรับตั้งแบบเร็วขณะเลนดูภาพ

:

กดปุม
ในขณะเลนดูภาพ กดปุม

หนาจอจะแสดงจอภาพของการปรับตั้งแบบ
รวดเร็ว

เลือกฟงกชั่น และปรับตั้ง
กดปุม                 เพื่อเลือกฟงกชั่น

ชื่อของฟงกชั่นที่เลือกและกำลังปรับตั้งอยูใน
ขณะนั้นจะปรากฏอยูทางดานลางของจอภาพ

กดปุม                  เพื่อเลือกฟงกชั่น

ออกจากการปรับตั้ง
กดปุม             เพื่อปดจอของการปรับตั้งอยาง
รวดเร็ว

หากตองการเลือก Creative filters และ Resize
ใหกดปุม                และปรับตั้งฟงกชั่น โดยดูราย
ละเอียดที่หนา 220 สำหรับ Creative filters
และหนา 222 สำหรับ Resize หากตองการยก
เลิก ใหกดปุม

เมื่อกดปุม              ในขณะเลนดูภาพ ผูใชสามารถปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ ดังตอไปนี้ :
[      Protect images,       Rotate,       Rating,       Creative filters,       Resize(เฉพาะ JPEG),
        Highlight alert,      AF point display  และ      Image jump w/        ]
สำหรับภาพยนตร เฉพาะฟงกชั่นที่เปนตัวเขมเทานั้นที่เลือกปรับตั้งได



 ช จ อปรั บตั้ ง แบบ เ ร็ ว ขณะ เ ล นดู ภ าพ

หากตองการหมุนภาพ ใหปรับตั้งเมนู [    Auto rotate] เปน
หากปรับตั้งเปนอยางอื่น จะหมุนภาพไมได

หากถายภาพโดยตั้งเปน RAW+JPEG  กลองจะแสดงภาพ RAW

กดปุม           ระหวางเลนดูภาพแบบดัชนี กลองจะเปลี่ยนไปแสดงภาพแบบภาพเดียว
และจอสำหรับการปรับตั้งอยางรวดเร็วจะปรากฏขึ้น และถากดปุม               อีกครั้ง กลอง
จะกลับไปแสดงภาพแบบดัชนี
หากไฟลภาพนั้นไมไดถูกถายดวยกลอง EOS 60D จะมีขอจำกัดในการปรับตั้ง
ฟงกชั่นตางๆ



ดูภาพยนตร
มีวิธีการงายๆ สามวิธีในการเลนดูภาพยนตรที่ถาย

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 คุณภาพ
สูง

ดูภาพจากเครื่องรับโทรทัศน  (น.209, 212)



หลังจากนำไฟลภาพยนตรไปตัดตอและแกไขดวยคอมพิวเตอรแลว
จะไมสามารถนำกลับมาเลนดูในตัวกลองได

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

(น.204, 208)

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

กดปุม          จากนั้นกด
เลนดูภาพยนตร

แถบการเลนดูภาพยนตรจะปรากฏที่ดานลาง
ของจอภาพ

เมื่อตองการเลนดูภาพเดี่ยว กด

สั่งเลนดูภาพ
กดปุม           เพื่อเลนดูภาพที่ถายไว

เลือกภาพยนตร

หากเลนดูภาพแบบดัชนี(ภาพเล็ก) ภาพที่เปน
ภาพยนตรจะมีรูปอยูทางดานซาย ภาพยนตร
จะไมสามารถเลนดูไดเมื่อแสดงในขนาดดัชนี
ดังนั้น กด              เพื่อปรับใหการแสดง
ภาพเปนแบบภาพเดี่ยวเสียกอน

สามารถหยุดการเลนชั่วคราว ไดดวยการกดปุม

ขณะเลนดูภาพยนตร สามารถปรับเสียงไดดวย
การหมุนวงแหวน

สำหรับรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการเลน
ดูภาพ ดูหนาถัดไป

ลำโพง

หมุนวงแหวน            เพื่อเลือกภาพ

สัญลักษณ                  จะปรากฏขึ้นที่มุมบน
ดานซายของจอภาพ เพื่อบอกวาคือภาพยนตร

กลองจะเริ่มเลนภาพยนตร



 าร เล นภาพยนตร

นยิามของฟงกชัน่ตางๆ ในระบบเลนดภูาพฟงกชัน่
กลบัไปสรูะบบเลนดภูาพแบบภาพเดีย่ว
กดปุม                 เพื่อสลับระหวางเลนกับหยุดชั่วคราว
ปรบัความเรว็ในการเลนภาพใหชาลง โดยกดปมุ
ความเรว็ในการเลนภาพยนตรจะปรากฏทีม่มุขวาบนของจอภาพ
เลนดภูาพยนตรจากเฟรมแรก

เลนเฟรมสดุทายของภาพยนตร
เลนและปรบัแตงภาพ (น.206)
ตำแหนงของภาพยนตรในปจจบุนั
Playback time
ผใูชสามารถปรบัระดบัเสยีงของไมโครโฟนในตวั (น.204)
โดยหมนุวงแหวน

แตละครัง้ทีก่ดปมุ                กลองจะเลนยอนหลงักลบัไปทลีะหนึง่เฟรม
ถากดปุม                คางไว ภาพยนตรจะเลนยอนกลับ
แตละครัง้ทีก่ดปมุ กลองจะเลนภาพยนตรแบบเฟรมตอเฟรม
ถากดปุม                  คางไว กลองจะเลนเฟรมลำดับถัดๆ ไปอยางรวดเร็ว

เมื่อใชแบตเตอรี  LP-E6 ที่ประจุไฟเต็ม  ระยะเวลาที่ เลนดูภาพไดที่อุณหภูมิ
23 ํC/73 ํF จะเปนดังนี้ : ประมาณ 4 ชั่วโมง
ในระหวางเลนดูภาพแบบภาพเดี่ยว กดปุม             เพื่อแสดงขอมูลในการถาย
ภาพยนตร (น.266)
ถาผูใชถายภาพนิ่งในระหวางที่ถายภาพยนตร ในขณะที่ เลนดูภาพยนตร ภาพ
นิ่งจะปรากฏคางอยูบนจอภาพประมาณ  1 วินาที
เมื่อตอกลองเขากับจอโทรทัศน (น.209, 212) เมื่อตองการเลนดูภาพและตองการ
ปรับเสียงใหปรับที่โทรทัศน(การหมุนวงแหวน         จะไมสามารถปรับเสียงได)



เลือก [     ] จากนั้นกดปุม
หนาจอจะแสดงตัวเลือกในการบันทึก
ถาตองการบันทึกเปนภาพยนตรใหม
(ไฟลใหม) เลือก [New file] หรือถาตองการ
บันทึกทับตนฉบับ เลือก [Overwrite] จากนั้นกด

การตดัตอสวนหวัและทายของภาพยนตร
สามารถตัดตอและปรับแตงสวนหัวและทายสุดของภาพยนตร โดยปรับเพิ่มในขั้นละ 1 วินาที

หนาจอจะแสดงรายการของการตัดตอ
กำหนดสวนที่ตองการตัดตอ

เลือกตัดตอสวนหัว           หรือสวนทาย
 จากนั้นกด

หลังจากเลือกจุดที่ตองการตัดตอไดแลว กดปุม
           แถบสีน้ำเงินซึ่งปรากฏที่สวนบนของ
ภาพจะแสดงสวนที่เหลือของภาพยนตร

ตรวจสอบการตัดตอ

หากตองการเปลี่ยน ใหยอนกลับสูขั้นตอนที่ 2
หากตองการยกเลิกการตัดตอ เลือก [     ]
จากนั้นกดปุม

บันทึกภาพยนตร

หากการดไมมีพื้นที่วางพอสำหรับบันทึกไฟลใหมได  [Newfile] จะไมสามารถเลือกได
ฟงกชั่นอื่นๆ ในการตัดตอภาพยนตร จะอยูในซอฟทแวร ZoomBrowser EX/
ImageBrowser (ซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง)

เมื่อเขาสูหนาจอของการดูภาพยนตร
เลือก [      ]

กดปุม                 เพื่อเลื่อนเฟรมใหเร็วขึ้น หรือ
หมุนวงแหวน               (เฟรมถัดไป) เพื่อกำหนด
สวนที่ตองการตัดตอ จากนั้นกดปุม

การตัดตอภาพยนตรนั้นมีลำดับการปรับเลือกตำแหนงขั้นละ 1 วินาที(ตำแหนง
ที่ถูกบงชี้โดย       ) ตำแหนงการตัดตอจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากตำแหนงที่
ระบุเล็กนอย

กดปุม          จากนั้นกดปุม
เพื่อเลนดูภาพสวนที่เปนแถบสีน้ำเงิน



กดปุม                   เพือ่เลอืก  [       Date/        Folder/
Rating]

ไลดโชว (เลนดภูาพอตัโนมตั)ิ
ผูใชสามารถสั่งเลนดูภาพในการดโดยอัตโนมัติแบบสไลดโชวได

เลือก [Slide show]
ในแถบ [     ] เลือก [Slide show]  จากนั้นกดปุม

เลือกภาพที่ตองการเลน
กดปุม                 เพื่อเลือกตัวเลือกที่ตองการ
จากนั้นกด

[All images/Movies/Stills]

[Date/Folder/Rating]

เมื่อ <           >   สวางขึ้น
กดปุม
กดปุม                 เพื่อเลือกรูปแบบที่ตองการ
จากนั้นกดปุม

นยิามของรายการตางๆ ในระบบเลนดภูาพรายการ
ภาพนิง่และภาพยนตรทัง้หมดในการดจะถกูนำมาเลน

ภาพนิง่และภาพยนตรทัง้หมดทีถ่ายในวนัทีเ่ลอืกจะถกูเลน

ภาพนิง่และภาพยนตรทัง้หมดในโฟลเดอรจะถกูเลน

 เลนเฉพาะภาพยนตรในการด
เลนเฉพาะภาพนิง่ในการด

จำนวนภาพที่จะเลน

กดปุม                   เพื่อเลือกรายการใดรายการหนึ่ง
ตอไปนี้  : [     All images/       Movies/
     Stills]. จากนั้นกดปุม

เลนเฉพาะภาพนิง่และภาพยนตรทีถ่กูใหอนัดบั

(ทุกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว/ภาพนิ่ง)

(วันที่/โฟลเดอร/คะแนน)



เลือก [Set up]   ตามที่ตองการ

เลือก [Display time] (ภาพนิ่ง) [Repeat] และ
[Transition effect] จากนั้นกดปุม

เมื่อตองการเลิกเลนภาพแบบสไลดโชว
กดปุม

เริ่มสไลดโชว

หลังจาก [Loading image...]
ปรากฏขึ้นสองสามวินาที  กลองจะเริ่มเลน
สไลดโชว

ออกจากสไลดโชว

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

[เวลาในการแสดงภาพ]

ระยะเวลาในการแสดงภาพแตละภาพอาจตางกัน ขึ้นอยูกับภาพ
หากตองการดูสไลดโชวที่จอโทรทัศน ดูหนา 209-212

ขณะเลนดูภาพอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเลนดวยการกดปุม

ในขณะเลนภาพแบบสไลดโชว ระบบตัดพลังงานอัตโนมัติจะไมทำงาน

ในขณะเลนดูภาพ สามารถปรับเสียงดังหรือคอยไดโดยหมุนวงแหวน

ขณะที่หยุดการเลนชั่วคราว สามารถเลื่อนไปดูภาพตอๆ ไปโดยหมุนวงแหวน

กดปุม                 เพื่อเลือกตัวเลือก [Set up]
จากนั้นกด

กดปุม                 เพื่อเลือกตัวเลือก [Start]
จากนั้นกด

หากตองการหยุดเลนสไลดโชวชั่วคราว กดปุม            เพื่อหยุดชั่วคราว จะมี
ปรากฏขึ้นที่สวนบนดานซายของจอภาพ กดปุม             อีกครั้งถาตองการเลนตอไป

(ตั้งคา)

[ระยะเวลาที่เลน] [เลนซ้ำ]
[ลูกเลนเปลี่ยนภาพ]

(เริ่ม)

(กำลังโหลดภาพ)



ดภูาพจากจอโทรทศัน
ผูใชสามารถดูภาพยนตรและภาพนิ่งที่ถายไวจากจอโทรทัศน กอนที่จะตอเชื่อมหรือถอด
สายตอเชื่อมระหวางกลองกับโทรทัศน ใหปดสวิตซของกลองและโทรทัศนเสียกอน
* ปรับระดับเสียงของภาพยนตรไดที่เครื่องรับโทรทัศน
* บางสวนของภาพยนตรอาจจะถูกตัดออกไปจากจอภาพ ขึ้นอยูกับโทรทัศนที่ใชเลน

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

ตอสาย HDMI เขากับตัวกลอง

หันหัวเสียบดานที่มีโลโก  <   HDMI MINI> ไปทาง
ดานหลังของกลอง  โดยตอเขากับชองเสียบ
<HDMI OUT>

ตอสาย HDMI ไปยังเครื่องรับโทรทัศน

ตอสาย HDMI เขากับชองเสียบ HDMI ของเครื่อง
รับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สญัญาณวดิโีอ เพือ่เลอืกจดุตอเชือ่ม

ปรับสวิตซของกลองไปที่



หามใชสายตอเชื่อมแบบอื่นๆ มาตอเขากับชองเสียบ <HDMI OUT> ของกลอง
นอกจากที่ไดมาพรอมตัวกลอง เพราะอาจทำใหกลองเสียหายได
เครื่องรับโทรทัศนบางรุนอาจไมสามารถเลนภาพจากกลองได ในกรณีนี้ ใหใชสาย AV
ในการตอเชื่อมกับโทรทัศน
ไมสามารถใชชองเสียบ <A/V OUT> พรอมๆ กันกับ <HDMI OUT>

ถาตองการเลนภาพยนตร ดูหนา 204

ภาพจากกลองจะปรากฏบนจอโทรทัศน (ไมมี
ภาพหรือรายการใดๆ  ปรากฏบนจอ  LCD
ของกลอง)
ภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน จะเลนดวยความ
ละเอียดที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

กดปุม             เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของการ
แสดงภาพ

กดปุม

 ภาพจากจอ โทรทั ศน



 ภาพจากจอ โทรทั ศน

ดูภาพจากโทรทัศนที่ไมใช HDMI CEC

เลือก [Ctrl over HDMI]
ในแถบ  [      ]  เลือก  [Ctrl over HDMI]
จากนั้นกดปุม                เลือก [Enable]
แลวกด

เมื่อตอเชื่อมจอโทรทัศนแบบ HDMI CEC* เขากับตัวกลอง ดวยสายตอเชื่อม HDMI สามารถ
ใชรีโมทของโทรทัศนในการควบคุมการเลนภาพได
* การควบคุมอุปกรณ HDMI หลายชนิดดวยรีโมทอันเดียวเปนฟงกชั่นมาตรฐานของระบบ HDMI

เมื่อตอเชื่อมกลองกับโทรทัศนแลว  โทรทัศน
จะปรับการรับสัญญาณจากชองเสียบ HDMI โดย
อัตโนมัติ และเมื่อผูใชกดปุม                  ก็สามารถ
จะใชรี โมทของเครื่องรับโทรทัศนในการเลน
ภาพได

เลือกภาพนิ่งหรือภาพยนตร
เล็งรีโมทของโทรทัศนไปที่โทรทัศน แลวกดปุม
          เพื่อเลือกภาพ จากนั้นกดปุม Enter

จะมีเมนูปรากฏขึ้น ซึ่งเมนูของภาพนิ่งและ
ภาพยนตรอาจมีความแตกตางกัน
กดปุม          เพื่อเลือกตัวเลือกที่ตองการ จากนั้น
กดปุม Enter
สำหรับสไลดโชว ใหกดปุม          ของรีโมทเพื่อ
เลือกรายการ จากนั้นกดปุม Enter

หากเลือก [Return] และกด Enter เมนูจะหาย
ไป และผูใชสามารถกดปุม           เพื่อเลือกภาพ
ได

เมนูของภาพนิ่ง

เมนูของภาพยนตร

ยอนกลับ
ภาพดัชนี 9 ภาพ
สไลดโชว
แสดงขอมูลการถายภาพ
หมุนภาพ
เลนภาพยนตร

เครื่องรับโทรทัศนบางรุนจะตองตั้งระบบของการเชื่อมตอ HDMI CEC เสียกอน
สำหรับรายละเอียด อานจากคูมือของเครื่องรับโทรทัศน
สำหรับเครื่องรับโทรทัศนบางรุน ซึ่งถึงแมจะระบุวาสนับสนุน HDMI CEC ก็อาจทำงาน
ผิดปกติ ในกรณีนี้ ใหถอดสายตอเชื่อม HDMI ออก แลวตั้งเมนู [     Ctrl over HDMI]
เปน [Disable] แลวจึงใชกลองในการควบคุมการเลนภาพ

(ควบคุมผาน HDMI)



ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน
(จะไมมีภาพใดๆ ปรากฏที่จอ LCD ของกลอง)

ดูภาพจากโทรทัศนที่ไมใชระบบ HD (High-Definition)
ตอสาย AV เขากับตัวกลอง

หันปลั๊กดานที่มีสัญลักษณ  <Canon> มาทาง
ดานหนาของกลอง แลวเสียบเขากับชองเสียบ
<A/V OUT> ของกลอง

ตอสาย AV ไปยังเครื่องรับโทรทัศน

ตอสาย AV ไปที่ชองเสียบ VIDEO IN และกับชอง
เสียบ AUDIO  IN  ของเครื่องรับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สญัญาณวดิโีอ เพือ่เลอืกจดุตอเชือ่ม

ปรับสวิตซของกลองไปที่

กดปุม

ดูวิธีสั่งเลนภาพยนตร หนา 204

 ภาพจากจอ โทรทั ศน

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



องกนัภาพถกูลบ
การปองกันไมใหภาพที่ถายแลวถูกลบไปโดยไมเจตนา

เลือก [Protect images]
ในแถบ  [      ]  เลือก [Protect images]
จากนั้นกด

หมุนวงแหวน                 เพื่อเลือกภาพที่ตอง
การปองกันถูกลบ แลวกด

เลือกภาพที่ตองการปองกันถูกลบ
เลือก [Select images]
จากนั้นกดปุม

เมื่อตองการออกจากการปรับตั้งนี้ ใหกดปุม
                 กลองจะกลับมาแสดงเมนูอีกครั้ง

เมื่อภาพถูกปองกันการลบแลว จะมีสัญลักษณ
           ปรากฏขึ้นบนจอภาพ

หากตองการยกเลิกการปองกันลบภาพสำหรับ
ภาพนั้นๆ ใหกดปุม              สัญลักษณ
 จะหายไป
หากตองการปองกันภาพอื่นๆ ถูกลบ
ใหเริ่มปรับตั้งจากขั้นตอนที่ 2

สัญลักษณของการ
ปองกันภาพถูกลบ

หนาจอจะแสดงรายการตัวเลือกของการ
ปองกันภาพถูกลบ

(ปองกันภาพ)

(เลือกภาพ)



สามารถปองกันภาพยนตรถูกลบไดเชนกัน
เมื่อภาพไดถูกตั้งการปองกันลบไวแลว จะไมสามารถลบไดดวยคำสั่งใดๆ ในตัวกลอง
หากตองการลบภาพนั้น จะตองยกเลิกการปองกันเสียกอน
หากผูใชสั่งลบภาพทั้งหมด (น.216) จะเหลือเพียงภาพที่ถูกปองกันลบเทานั้นที่ยังคงอยู
เปนรูปแบบที่สะดวกเมื่อตองการลบภาพอื่นๆ ที่ไมตองการทิ้งไปในคราวเดียว

หากผูใชฟอรแมทการด (น.48) ภาพที่ถูกปองกันลบ จะถูกลบไปดวย

 องกั นภาพถู กลบ

ปองกันภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรและในการดถูกลบ
ปองกันไมใหภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรและในการดถูกลบ ดวยการสั่งเพียงครั้งเดียว

เมื่อเมนู [     Protect images] ไดตัง้เปน [All images
in folder] หรือ [All images on card] ภาพทุกๆ ภาพ
ในโฟลเดอรและในการดจะถูกปองกันการลบไวทั้งหมด
หากตองการยกเลิกการปองกันภาพถูกลบ เลือก
[Unprotect all images in folder] หรือ [Unprotect
all images on card]



การลบภาพ
ผูใชสามารถจะเลือกภาพและลบภาพทีละภาพ หรือลบทั้งกลุม โดยภาพที่มีการปองกัน
การลบภาพไวจะไมถูกลบ (น.213)

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

 เลือก [Erase]
จากนั้นกดปุม
ภาพที่เลนดูอยูจะถูกลบไป

ในแถบ [     ]  เลือก [Erase images]
จากนั้นกดปุม

ทำเครื่องหมาย       กับภาพที่ตองการลบ เพื่อลบภาพเปนกลุม

เลือก [Erase images]

ลบภาพครั้งละภาพ
เลนดูภาพที่ตองการลบ

กดปุม
เมนูของการลบภาพจะปรากฏขึ้น
ที่ดานลางของจอภาพ

ลบภาพ

ดวยการทำเครื่องหมาย               ใหกับภาพตางๆ ที่ตองการลบ เพื่อสั่งลบภาพหลายๆ ภาพ
ภายในเวลาเดียวกัน

(ลบภาพ)

(ลบ)



 องกั นภาพถู กลบ

เลือก [Select and erase images]
เลือก [Select and erase images]
จากนั้นกดปุม

เลือกภาพที่ตองการลบ
หมุนวงแหวน              เพื่อแสดงภาพที่ตองการ
ลบ จากนั้นกดปุม

สัญลักษณ              จะปรากฏขึ้นบริเวณดานบน
ซายของภาพ
หากตองการลบภาพอื่นๆ ใหทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3

ลบภาพ
กดปุม

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

เลือก [OK] จากนั้นกดปุม

หากตองการลบภาพที่ปองกันการลบไว (น.48)

ลบภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอร หรือลบทุกๆ ภาพในการด

ภาพจะปรากฏที่จอ LCD
หากตองการเลนดูภาพครั้งละ 3 ภาพ กดปุม
           และถาตองการกลับไปดูภาพแบบ
ภาพเดี่ยว กดปุม

ภาพที่เลือกทำเครื่องหมายไวจะถูกลบ

(เลือกและลบภาพ)



เปลีย่นรปูแบบของการแสดงภาพ
ปรับความสวางของจอ LCD

เลือก [LCD brightness]
ในแถบ  [      ]  เลือก [LCD brightness]
จากนั้นกดปุม

ปรับความสวาง
ขณะที่กำลังมองสเกลสีเทา กดปุม
เพื่อปรับความสวางที่พอเหมาะ แลวกดปุม

ในการตรวจสอบความเขมสวางของภาพ แนะนำใหดูจาก histogram (น.193)

กลองจะปรับความสวางของจอ LCD โดยอัตโนมัติ เพื่อใหจอภาพมีความสวางพอเหมาะ

(ความสวางจอ LCD)



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]
ในแถบ  [     ] เลือก [Auto rotate]
จากนั้นกดปุม

ตั้งระบบหมุนภาพอัตโนมัติ
ปรับตั้งตามที่ตองการ จากนั้นกดปุม

ภาพถายแนวตั้งจะถูกหมุนใหแสดงเปนภาพหัวตั้ง เมื่อเลนดูที่จอภาพของกลอง
และที่จอคอมพิวเตอร

ภาพถายแนวตั้งจะถูกหมุนใหเปนภาพหัวตั้งเมื่อเปดดูในคอมพิวเตอรเทานั้น

ไมมีการหมุนภาพแนวตั้ง

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

ปลี่ ยนรู ป แบบของการแสดงภาพ

(หมุนภาพอัตโนมัติ)



หลังจากถายภาพไวแลว  ผูใชสามารถตกแตงภาพดวยฟลเตอรสรางสรรค
ภาพ(Creative filters) และปรับลดขนาดของภาพที่ถายมาแลวได รวมทั้ง
สามารถประมวลผลไฟลแบบ RAW ไดภายในตัวกลองดวย

¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼Å
áÅÐ¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÀÒ¾·Õè¶‹ÒÂáÅŒÇ

ไมสามารถประมวลผลไฟลแบบ RAW ที่ถายไวดวยกลองรุนอื่นที่ไมใชกลอง
EOS 60D
การประมวลผลภาพดังที่จะไดอธิบายในบทนี้ จะไมสามารถทำไดหากกลอง
นั้นกำลังเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร โดยการตอเชื่อมผานชองเสียบ
<DIGITAL>



ลเตอรสรางสรรคภาพ
ผูใชสามารถใชฟลเตอรสรางสรรคภาพ(Creative filters) ดังตอไปนี้ในการปรับแตงภาพที่
ถายมาแลว และบันทึกเปนไฟลภาพใหม: Grainy B/W, Soft focus, Toy camera effect
และ Miniature effect ซึ่งฟลเตอรสรางสรรคภาพนี้จะใชไมไดกับไฟลแบบ           และ

เลือก   [      Creative filters]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Creative filters]

กลองจะแสดงภาพ

เลือกภาพ
เลือกภาพที่ตองการให เกิดผลจากฟลเตอร
สรางสรรคภาพ
เมื่อกดปุม                     ผูใชสามารถเลือกภาพ
แบบภาพดัชนี

เลือกฟลเตอร
เมื่อกดปุม             รายการของฟลเตอรตางๆ
จะปรากฏขึ้น
กดปุม                  เพื่อเลือกฟลเตอร
จากนั้นกดปุม
ภาพที่ถูกปรับแตงดวยฟลเตอรแลว
ก็จะปรากฏขึ้น

ปรับตั้งผลของฟลเตอร
กดปุม                  เพื่อปรับตั้งผลของฟลเตอร
จากนั้นกดปุม              สำหรับฟลเตอรแบบ
miniature effect ใหกดปุม                   เพื่อเลือก
พื้นที่ภาพ(ภายในบริเวณของกรอบสีขาว) ซึ่ง
ตองการเลือกใหเปนบริเวณที่มีความคมชัด
จากนั้นกดปุม

(ฟลเตอรสรางสรรค)



บันทึกไฟลภาพ
เลือก [OK] เพื่อบันทึกไฟลภาพ

 ลเตอรสร างสรรคภาพ

ตรวจสอบดูหมายเลขโฟลเดอรและหมายเลข
ภาพ   จากนั้นเลือก [OK]
หากตองการใชฟลเตอรสรางสรรคภาพกับ
ภาพอื่นๆ ตอไป ใหทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5
หากตองการออกจากการปรับตั้งและกลับสู
เมนู กดปุม

เมื่อตั้งเปน            + JPEG ฟลเตอรสรางสรรคภาพจะประมวลผลกับไฟลแบบ
และบันทึกไฟลภาพนั้นไวเปนไฟลแบบ JPEG
เมื่อตั้งเปน                + JPEG  หรือ               + JPEG ฟลเตอรสรางสรรคภาพ
จะประมวลผลกับไฟลแบบ JPEG

คุณสมบัติของฟลเตอรสรางสรรคภาพ

ปรับภาพใหเปนขาวดำ และมีเกรนมากขึ้น และออกแบบใหปรับความเปรียบตาง
(contrast) ได ชวยใหปรับตั้งผลพิเศษในสไตลของภาพขาวดำได

ทำใหภาพดูนุมนวล โดยการออกแบบใหปรับระดับของความเบลอได จึงสามารถปรับ
ความนุมนวลของภาพไดอยางละเอียด

ปรับลักษณะของสีในภาพใหดูเหมือนภาพที่ถายดวยกลอง Toy และปรับใหมุมของ
ภาพทั้ง 4 ดานเขมขึ้นเหมือนลักษณะภาพจากกลอง Toy ดวย และผูใชสามารถปรับ
เปลี่ยนโทนสีไดดวย

สรางสรรคโดยเนนจุดเดนของภาพใหนาสนใจมากเปนพิเศษ สามารถปรับตั้งไดในขั้น
ตอนที่ 4 โดยเมื่อกดปุม                     ผูใชสามารถหมุนกรอบสีขาว(กรอบเลือกพื้นที่ของ
จุดเดน ซึ่งเปนบริเวณที่จะกำหนดใหมีความคมชัด) ใหเปนแนวตั้งหรือแนวนอน

(ภาพหยาบ ขาว/ดำ)

(ซอฟทโฟกัส)

(ลูกเลนกลองของเลน)

(เอฟเฟคกลองรูเข็ม)



ดขนาดภาพ
ผูใชสามารถลดขนาดภาพ(resize) หมายถึงการลดจำนวนพิกเซล และบันทึกเปนไฟลใหม
การลดขนาดภาพนั้น เปนฟงกชั่นที่ใชไดเฉพาะกับไฟลแบบ JPEG L/M/S1/S2 สวน JPEG
S3 และ RAW จะไมสามารถลดขนาดได

เลือก   [      Resize] จากนั้นกดปุม
เลือก [Resize]

กลองจะแสดงภาพ

เลือกภาพ
เลือกภาพที่ตองการลดขนาด
เมื่อกดปุม                     ผูใชสามารถเลือก
แสดงภาพแบบดัชนีและเลือกภาพจากดัชนีได

เลือกขนาดภาพที่ตองการ
กดปุม              เพื่อแสดงรายการของขนาด

กดปุม                  เพื่อเลือกขนาดที่ตองการ จาก
นั้นกดปุม

บันทึกไฟลภาพ
กดปุม  [OK]  เพื่อบันทึกไฟล
ตรวจสอบดูหมายเลขโฟลเดอรและหมายเลข
ภาพ   จากนั้นเลือก [OK]
หากตองการลดขนาดภาพอื่นๆ ตอไป
ใหทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4
หากตองการออกจากการปรับตั้งและกลับสู
เมนู กดปุม

ขนาดภาพที่ตองการ

(ปรับขนาด)



 ดขนาดภาพ

ขนาดภาพตนฉบับ และตัวเลือกในการลดขนาดภาพ

ขนาดภาพตนฉบับ ขนาดที่สามารถลดลงได

เกี่ยวกับขนาดภาพ

ระดับ
คุณภาพ

อัตราสวนของดาน

การแสดงผล [8.0M 3456x2304] ซึ่งแสดงเปนตัวอยางในขั้นตอนที่ 3 จะมีอัตราสวนของ
ดาน 3:2 ซึ่งความสัมพันธของขนาดและอัตราสวนของดานไดแสดงไวในตารางดานลาง
นี้ และสำหรับคาที่มีเครื่องหมายดอกจัน จะเปนคาที่จำนวนพิกเซลไมสอดคลองกับอัตรา
สวนของดานอยูเล็กนอย และจะมีการตัดสวนภาพทิ้งไป



ผูใชสามารถประมวลผลไฟลแบบ               ในตัวกลอง และบันทึกเปนไฟลแบบ JPEG ได
โดยที่ไฟล RAW ตนฉบับจะไมถูกเปลี่ยนแปลงไป ผูใชสามารถประมวลผลไฟลแบบ RAW
ไดในหลากหลายลักษณะ เพื่อสรางไฟลภาพใหมๆ ไดอยางไมจำกัด
โปรดทราบวา ไฟลแบบ                 และ                 ไมสามารถประมวลผลภายในตัวกลองได
ใหใชซอฟทแวร Digital Photo Professional(ซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง) ในการ
ประมวลผลไฟลเหลานี้

เลือก   [      RAW image processing]
จากนั้นกดปุม

เลือก [RAW image processing]

ารประมวลผลไฟลแบบ RAW ภายในตวักลอง

กลองจะแสดงไฟลแบบ

เลือกภาพที่ตองการประมวลผล
เลือกภาพ

ดวยการกดปุม                       ผูใชสามารถแสดง
ภาพแบบดัชนี และเลือกภาพจากภาพดัชนีได

ประมวลผลภาพ
กดปุม              จากนั้นตัวเลือกของการประมวล
ผลไฟล              จะปรากฏขึ้น (น.226, 227)

ภาพที่แสดง จะสะทอนใหเห็นถึง “ความเขม
สวาง”, “สมดุลสีขาว” และกาารปรับตั้งอื่นๆ ที่
ไดปรับตั้งไว
หากตองการตรวจสอบขอมูลที่ไดปรับตั้งไวใน
ขณะถายภาพ กดปุม

กดปุม                 และ                 เพื่อเลือกรายการ
และหมุน               เพื่อปรับเปลี่ยนคา

(ประมวลผลภาพ RAW)



ารประมวลผลไฟลแบบ RAW ภายในตัวกลอง

กดปุม             เพื่อแสดงหนาจอสำหรับการปรับ
ตั้ง  หมุนวงแหวน               หรือ              เพื่อปรับ
เปลี่ยนคาตามที่ตองการ และหากตองการยอน
กลับไปสูหนาจอในขั้นตอนที่ 3 กดปุม

แสดงหนาจอสำหรับการปรับตั้ง

เลือก   [    ]    จากนั้นกดปุม
บันทึกไฟลภาพ

เลือก   [OK]    เพื่อบันทึกไฟลภาพ
ตรวจสอบดูหมายเลขโฟลเดอรและหมายเลข
ภาพ    จากนั้นเลือก [OK]
จอภาพจะแสดงรายการหนาจอของขั้นตอนที่ 2
หากตองการประมวลผลไฟลภาพอื่นๆ ใหทำซ้ำ
จากขั้นตอนที่ 2 ถึง 4
หากตองการออกจากการปรับตั้งและกลับสู
เมนู กดปุม

เกี่ยวกับการขยายดูภาพ

ภาพที่ถูกปรับตั้งอัตราสวนของดาน
ภาพที่ถายดวยระบบ Live View และมีการปรับตั้งอัตราสวนของดานเปน ([4:3], [16:9],
[1:1]) จะถูกแสดงตามอัตราสวนของดานที่ตั้งไว  และไฟลแบบ JPEG ก็จะถูกบันทึกตาม
อัตราสวนของดานที่ตั้งไวเชนกัน

ในขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดปุม              กลองจะขยายภาพใหมีขนาดใหญขึ้น อัตราขยายนั้น
จะขึ้นอยูกับจำนวนพิกเซล [Quality] ใน [RAW image processing]  โดยใช
ผูใชสามารถเลื่อนไปตามบริเวณตางๆ ของภาพเพื่อตรวจสอบอยางละเอียด และเมื่อ
                                กลายเปนสีจางลงในขณะที่กลองกำลังประมวลผลภาพ จะไม
สามารถขยายภาพไดในขณะนั้น
ในระหวางที่มีการขยายภาพ และตองการกลับไปสูขนาดภาพปกติ กดปุม



ารประมวลผลไฟลแบบ RAW ภายในตัวกลอง

ตัวเลือกของการประมวลผลไฟลแบบ RAW

ผูใชสามารถปรับความเขมสวางได +/- 1 stop โดยปรับไดขั้นละ 1/3 stop และภาพที่
แสดงจะสะทอนใหเห็นผลของการปรับความเขมสวางนี้

ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนสมดุลสีขาวได ถาเลือก [      ] สามารถใชวงแหวน
ในการหมุนปรับตั้งอุณหภูมิสีได

ผูใชสามารถปรับตั้งระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ ภาพที่แสดงจะสะทอนใหเห็น
ผลของการปรับตั้งนี้

ผูใชสามารถปรับความละเอียดในการบันทึกภาพ รวมทั้งคุณภาพ(การบีบอัด)ของไฟล
แบบ JPEG ที่จะถูกบันทึกภายหลังจากการประมวลผลไฟลแบบ RAW ระดับคุณภาพ
ที่แสดง เชน [8.0M 3456x2304] จะมีอัตราสวนของดาน 3:2 เปนตน และจำนวนพิก
เซลสำหรับอัตราสวนของดานขนาดตางๆ ไดแสดงไวในตารางหนา 223

ปรับความเขมสวาง

สมดุลสีขาว (น.96)

Picture Style (น.90)

Auto Lighting Optimizer ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ (น.101)

ลดสัญญาณรบกวนเมื่อความไวแสงสูง (น.254)

คุณภาพในการบันทึก (น.84)

ผูใชสามารถเลือก Picture Style ได และหากตองการปรับตั้งตัวแปร เชน Sharpness
กดปุม                เพื่อใหจอภาพแสดงรายการปรับตั้ง หมุนวงแหวน              เพื่อเลือกตัว
แปร จากนั้นหมุน              เพื่อปรับตั้งตามที่พอใจ และกดปุม                เมื่อสิ้นสุดการ
ปรับตั้งและกลับสูหนาจอของการปรับตั้ง ภาพจะแสดงใหเห็นผลของการปรับตั้งนี้

ผูใชสามารถปรับตั้งระบบลดสัญญาณรบกวนเมื่อความไวแสงสูง ภาพที่แสดงจะ
สะทอนใหเห็นผลของการปรับตั้งนี้ ถาสังเกตเห็นไมชัดเจน ใหกดปุม              เพื่อขยาย
ดูภาพ (กดปุม                       เพื่อกลับไปแสดงภาพในขนาดปกติ)  เชน เมื่อตรวจสอบผล
เมื่อตั้งเปน [Strong] และการตรวจสอบดูภาพที่แสดงแบบภาพเดี่ยวโดยไมมีการซูม
ขยายภาพนั้น กลองจะแสดงระดับการลดสัญญาณรบกวนเปน [Standard] แมระดับ
การลดสัญญาณรบกวนจะตั้งเปน [Strong] ก็ตาม
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ผูใชสามารถเลือกระบบสีได ทั้งแบบ sRGB และ Adobe RGB แตเพราะจอภาพ
ของกลองไมสามารถแสดงความแตกตางระหวางระบบสีทั้งสองแบบนี้ได ภาพที่จอภาพ
จึงดูไมตางกันเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบสี

สามารถตั้งเปน [Enable] และ [Disable] ถาตั้งเปน [Enable] จอภาพจะแสดงภาพ
ที่ถูกปรับแกความสลัวที่ขอบภาพแลว แตถาสังเกตผลของการปรับตั้งไดยาก ใหกดปุม
             เพื่อขยายภาพและเลือกดูที่บริเวณขอบภาพ กดปุม                   เพื่อกลับสูการ
แสดงภาพแบบเดิม

ถาตั้งเปน [Enable] กลองจะปรับแกความบิดเบือนที่เกิดจากความบกพรองของเลนส
และถาเลือก  [Enable] แลว จอภาพจะแสดงภาพที่ถูกปรับแกแลว และการปรับแกนั้น
อาจทำใหบางสวนของบริเวณขอบภาพถูกตัดทิ้งไปเล็กนอย ดังนั้นภาพที่ เห็นจาก
จอภาพจะดูแนนหรือใหญขึ้นกวาเดิมเล็กนอย และถาปรับแกดวยซอฟทแวร Digital
Photo Professional (ซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง) จะสามารถปรับแกความบิด
เบือนไดโดยมีสวนของขอบภาพที่ถูกตัดออกไปนอยที่สุด
หลังจากปรับแกแลว รายละเอียดของภาพอาจดอยลงเล็กนอย ใหปรับแกดวย
Sharpness ของ Picture Style ตามที่จำเปน

ระบบสี (น.110)

ปรับความสลัวที่ขอบภาพโดยอัตโนมัติ (น.102)

ปรับแกความบิดเบือน
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เมื่อตั้งเปน [Enable] ความคลาดสีที่เกิดขึ้นจากเลนสจะถูกปรับแกใหเปนปกติ ถาตั้ง
เปน  [Enable] แลว จอภาพจะแสดงภาพที่ถูกปรับแกแลว  และการปรับแกนั้นอาจทำให
บางสวนของบริเวณขอบภาพถูกตัดทิ้งไปเล็กนอย ดังนั้นภาพที่เห็นจากจอภาพจะดู
แนนหรือใหญขึ้นกวาเดิมเล็กนอย (กดปุม              เพื่อขยายภาพ  กดปุม
เพื่อกลับมาแสดงภาพในขนาดปกติ) การปรับแกความคลาดสีจากการประมวลผลของ
ตัวกลองนั้นจะมีประสิทธิภาพนอยกวาการปรับแกดวยซอฟทแวร Digital Photo
Professional (ซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง) การปรับแกความคลาดสีดวยกลองจึง
ใหผลที่อาจสังเกตเห็นไดไมชัดเจน แนะนำใหใช Digital Photo Professional

ปรับแกความคลาดสี

ภาพจากการประมวลผลไฟลแบบ RAW ของกลองอาจมีความแตกตางจากการใช
ซอฟทแวร Digital Photo Professional
แมวาจะมีการแนบขอมูลสำหรับการตรวจสอบภาพ(น.260) ไปกับไฟลแบบ RAW
แตจะไมแสดงขอมูลนี้ในไฟลแบบ JPEG

เกี่ยวกับการปรับแกความสลัวที่ขอบภาพ การปรับแกความบิดเบือน
และการปรับแกความคลาดสี
สำหรับการประมวลผลเพื่อปรับแกความสลัวที่ขอบภาพ ปรับแกความบิดเบือน และ
ปรับแกความคลาดสี จากการประมวลผลภายในตัวกลอง จะตองบันทึกขอมูลของ
เลนสที่ใชใหกลองรับทราบเสียกอนที่จะใชถายภาพ ถาไมไดบันทึกขอมูลของเลนสไว
กับกลอง ใหใชซอฟทแวร EOS Utility (ซอฟทแวรที่ไดมากับกลอง) เพื่อบันทึกขอมูล
ของเลนส
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กลองรุนนี้มีระบบกำจัดฝุนที่เซนเซอรมาในตัว ซึ่งเม็ดฝุนที่ผิวของเซนเซอรซึ่ง
เปนฟลเตอรที่อยูดานบนสุด (low-pass filter) จะถูกสั่นใหหลุดออกไปโดย
อัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังสามารถแนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนที่ไมอาจกำจัด
ออกไปแนบไปพรอมกับไฟลภาพ ซึ่งเมื่อเปดภาพดวยซอฟทแวร Digital Photo
Professional (ไดมาพรอมกับกลอง) เม็ดฝุนจะถูกลบออกไปจากภาพโดย
อัตโนมัติ

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

แมวาระบบทำความสะอาดเซนเซอรจะกำลังทำงานอยูก็ตาม เมื่อผูใช
แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลองจะหยุดทำความสะอาดเซนเซอร และ
พรอมที่จะถายภาพไดทันที



ระบบทำความสะอาดเซนเซอรอตัโนมตัิ
ทุกๆ ครั้งที่เปด/ปดกลอง           หรือ             ระบบทำความสะอาดเซนเซอรภายใน
ตัวกลองจะทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับการใชงานปกติ ผูใชไมจำเปนตองสนใจการ
ทำงานของระบบนี้เลย อยางไรก็ตาม ตัวกลองก็ออกแบบใหผูใชสั่งทำความสะอาดเซน
เซอรไดทันทีที่ตองการ หรือจะยกเลิกการทำงานของระบบทำความสะอาดเซนเซอร
อัตโนมัติเมื่อเปด/ปดกลองก็ได

การยกเลิกระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติ

ในแถบรายการของ [     ]  เลือก  [Sensor
cleaning] จากนั้นกดปุม

เลือก [Sensor cleaning]

เลือก  [Clean now      ]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Clean now     ]

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

ในขั้นตอนที่ 2 เลือก [Auto cleaning      ]  และปรับตั้งเปน [Disable]
ระบบทำความสะอาดฝนุจะไมทำงานโดยอตัโนมตัอิกีเมือ่เปดและปดกลองโดยปรบั
สวติซไปที ่                และ

สั่งทำความสะอาดเซนเซอรทันที

หนาจอจะมีสัญลักษณที่แสดงวาเซนเซอร
กำลังถูกทำความสะอาด และถึงแมจะมีเสียง
ชัตเตอรดัง แตจะไมมีการถายภาพเกิดขึ้น

เลือก  [OK ]  ที่รายการของตัวเลือก
จากนั้นกดปุม

(ทำความสะอาดเซนเซอร)

(ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้)



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

การเก็บขอมูลของเม็ดฝุน

การเตรียมตัว

เลือก [Dust Delete Data]

เลือก [OK]

ใชเลนส 50mm หรือเลนสที่มีความยาวโฟกัสสูงกวา
ปรับสวิตซของระบบโฟกัสที่เลนสเปน            และตั้งระยะโฟกัสเปนระยะอนันต
(       )และถาเลนสไมมีสเกลแสดงระยะโฟกัส ใหหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนสตามเข็ม
นาฬิกาไปจนสุด

ในแถบรายการของ         เลือก [Dust Delete
Data] จากนั้นกดปุม

เตรียมแผนกระดาษสีขาว

เลือก [OK] จากนั้นกดปุม           และกลอง
จะเริ่มทำความสะอาดฝุนที่ เกาะอยูบริ เวณ
หนาเซนเซอร  จากนั้นหนาจอจะมีขอความ
ปรากฏขึ้น ในขณะนั้นจะมีเสียงชัตเตอรดังขึ้น
แตกลองไมไดถายภาพใดๆ

(เก็บขอมูลลบภาพฝุน)



เกี่ยวกับ Dust Delete Data

วางวัตถุสีขาวผิวเรียบ ไมมีลวดลายใดๆ ที่ระยะ
หางออกไป 20-30 ซม./0.7-1.0 ฟุต เล็งกลองให
ขนาดวัตถุ เต็ ม เฟรม  แล วกดชัต เตอร เพื่ อ
ถายภาพ

ถายภาพวัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบ

ควรตั้งระบบบันทึกภาพเปน Av และตั้งขนาด
ชองรับแสงเปน F/22

ภาพที่ถายนี้จะไมถูกบันทึกลงในการด แตเปน
การบั นทึ กข อมู ลตำแหน ง ของ เม็ ดฝุ น  จึ ง
สามารถทำไดแมจะไมมีการดอยูในตัวกลอง
เมื่ อถ ายภาพแล ว  กล องจะ เ ริ่ ม เก็บข อมู ล
ตำแหนงเม็ดฝุน และเมื่อไดขอมูลครบถวนแลว
ก็จะมีขอความปรากฏขึ้นบนจอภาพ ใหเลือก
[OK]  หนาจอจะกลับไปแสดงรายการของ
เมนูตามปกติ
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

ารแนบ Dust Delete Data



·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผใูช
เม็ดฝุนที่ไมสามารถขจัดออกไดดวยระบบทำความสะอาดเซนเซอรอัตโนมัติ สามารถขจัด
ออกไดโดยการทำความสะอาดดวยตนเองได  เชน โดยใชลูกยางเปาลมเปาออก ฯลฯ
พื้นผิวของเซนเซอรมีความละเอียดออนและซับซอนมาก หากตองทำความสะอาด
โดยการสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง แนะนำใหสงทำความสะอาดโดยชางของศูนย
บริการแคนนอน
กอนทำความสะอาดเซนเซอรดวยวิธีนี้ ใหถอดเลนสออกจากกลองเสียกอน

เลือก [Sensor cleaning]

สำหรับแหลงพลังงานที่ใชขณะทำความสะอาด  แนะนำใหใช AC Adapter Kit
ACK-E6 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมพิเศษ
ถาใชพลังงานจากแบตเตอรี ตรวจสอบใหแนใจกอนวาแบตเตอรี่เต็ม และถาใชแบตเตอรี่
กริปที่ใสแบตเตอรี่ AA จำนวน 6 กอน ผูใชจะไมสามารถทำความสะอาดเซนเซอรดวย
ตนเองได

ในแถบรายการของ  [    ] เลือก [Sensor
cleaning] จากนั้นกดปุม

เลือก [Clean manually]
เลือก [Clean manually]
จากนั้นกดปุม

เลอืก [OK]
เลอืก  [OK]  จากนัน้กดปมุ

เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว
ปรบัสวติซของกลองไปที่

“CLn”  จะกระพรบิทีจ่อ LCD

กระจกสะทอนภาพจะยกตวัขึน้และลอ็คทนัที
และมานชตัเตอรจะเปดคาง

(ทำความสะอาด
ดวยตนเอง)



ถากระแสไฟฟาดบัในขณะทำความสะอาด ชตัเตอรจะปดทนัท ีมานชตัเตอรและเซนเซอร
ของกลองอาจเกดิความเสยีหาย และขณะทีก่ำลงัทำความสะอาดเซนเซอร หามทำสิง่ตางๆ
ดงัรายละเอยีดดานลาง
   ปรบัสวติซของกลองไปที่
  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
เซนเซอรที่ศูนยบริการของ Canon



การพิมพ (น.236)
ผูใชสามารถตอเชื่อมกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรงเพื่อพิมพภาพที่อยู
ในการด กลองรุนนี้สนับสนุนการตอเชื่อมระบบ “     PictBridge” ซึ่ง
เปนมาตรฐานของ Direct Printing
Digital Print Order Format (DPOF) (น.245)
DPOF (Digital Print Order Format) จะเปนรูปแบบของชุดคำสั่งควบคุม
งานพิมพที่ชวยในการพิมพภาพในการด เชน การเลือกภาพที่จะพิมพ
ปรับตั้งคุณภาพงานพิมพ ฯลฯ ซึ่งผูใชสามารถพิมพภาพหลายๆ ภาพ ดวย
การสั่งงานครั้งเดียว หรือใหรูปแบบคำสั่งพิมพภาพ(Print Order) ไปยัง
ผูใหบริการงานพิมพก็ได

¡ÒÃ¾ÔÁ¾ÀÒ¾



àตรยีมการพมิพภาพ

ตอเชื่อมกลองกับเครื่องพิมพ

อานรายละเอยีดในคมูอืของเครือ่งพมิพ
เตรียมเครื่องพิมพ

ใชสายตอพวงที่ไดมาพรอมกับกลอง

ตอเชื่อมตัวกลองกับเครื่องพิมพ

สำหรับการเสียบสายเขากับเครื่องพิมพ
อานรายละเอียดในคูมือของเครื่องพิมพ

เปดเครื่องพิมพ

ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่

เครื่องพิมพบางรุนอาจจะมีเสียง “บี๊บ” เตือน

ผูใชสามารถปรับตั้งคำสั่งพิมพภาพจากการปรับตั้งภายในตัวกลอง
และดูรายการปรับตั้งไดจากหนาจอของกลอง

ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่

ในการเสียบสายตอพวงเขากับตัวกลอง ใหตอ
เขากบัชองเสยีบ                              โดยหนัสญัลกัษณ
          บนหัวเสียบไปทางดานหลังของกลอง



เลนดูภาพ

ภาพจะปรากฏบนหนาจอ พรอมกับสัญลักษณ
       ซึ่งจะอยูบริเวณมุมบนดานซายเพื่อ
บงบอกวาขณะนีก้ลองยงัตออยกูบัเครือ่งพมิพ

ไมสามารถสั่งพิมพไฟลภาพยนตรได
กลองรุนนี้ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพที่สนับสนุนเฉพาะระบบ CP Direct และ Bubble
Jet Direct
หามใชสายตอเชื่อมอยางอื่นนอกจากสายที่ใหมากับกลอง
ถามีเสียง  “บี๊บ” ยาวนานดังขึ้นในขั้นตอนที่ 5 เปนเสียงดังและยาว แสดงวาพบปญหา
ของเครื่องพิมพ จะมีขอความเตือนความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนจอ LCD  (น.244)

ถากลองใชแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงาน ตรวจสอบวามันมีไฟอยูเต็ม
โดยใชแบตเตอรี่ที่มีไฟเต็ม กลองสามารถสั่งพิมพงานไดนานติดตอกันถึง 4 ชั่วโมง

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

 ตรี ยมการพิ มพ ภ าพ

กดปุม

ผูใชสามารถพิมพภาพแบบ RAW ที่ถายดวยกลองได และหากตองการพิมพภาพขนาด
A4 ขนาดจดหมาย หรือขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ แนะนำใหเลือกไฟล JPEG          ที่
ประมวลผลจากไฟล RAW ในการพิมพ (ยกเวน              และ             )M S



งพิมพ
การแสดงรายการบนหนาจอและรายการของตัวเลือกจะขึ้นอยูกับเครื่องพิมพรุน
ที่ใช ซึ่งอาจปรับเลือกบางรายการไมได สำหรับรายละเอียด อานไดจากคูมือการใชเครื่อง
พิมพที่ใช

ตรวจสอบวา สัญลักษณ              ไดปรากฏอยู
ที่มุมบนดานซายแลว

เลอืกภาพทีต่องการพมิพ

หมุน         เพื่อเลือกภาพที่จะพิมพ

หนาจอแสดงการปรับตั้งเกี่ยวกับการพิมพจะ
ปรากฏขึ้น

กดปุม

หนาจอรายการปรบัตัง้เครือ่งพมิพ

ปดและเปดการพมิพวนัทีห่รอื
หมายเลขภาพลงบนภาพ
เลอืกจำนวนภาพทีจ่ะพมิพ

กลบัสขูัน้ตอนที ่1
เริม่การพมิพ

ขนาดกระดาษ ชนดิกระดาษ และการวางตำแหนงทีเ่ลอืกไว

เลอืก [Paper setting] จากนัน้กดปมุ
ตั้งคุณสมบัติกระดาษ [Paper settings]

หนาจอจะแสดงรายการตวัเลอืกปรบัตัง้กระดาษ

ปรบัตัง้ผลพเิศษของการพมิพ (น.240)

เลอืกขนาดกระดาษ ชนดิ และการจดัวาง
เลอืกตดัสวนภาพ (น.243)

* กลองอาจจะไมแสดงตัวเลือกสำหรับการตั้งคาบางอยาง เชน การพิมพวันที่ ชื่อไฟล
และการตัดสวน โดยขึ้นอยูกับเครื่องพิมพรุนที่ใช

สญัลกัษณการพมิพ



ตั้งขนาดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นัน้กดปมุ

เลือกชนิดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นัน้กดปมุ

ตั้งขนาดกระดาษ

ตั้งการจัดวางตำแหนง

 งพิมพ

ภาพที่พิมพจะมีขอบขาวอยูโดยรอบ
ภาพจะถูกพิมพเต็มขนาดกระดาษโดยไมเหลือขอบขาว(ไรขอบ)
แตถาเครื่องพิมพที่ใชไมสามารถพิมพแบบไรขอบ 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

หนาจอสำหรับเลือกชนิดกระดาษ(Paper type)
จะปรากฏขึ้น

หนาจอสำหรบัเลอืกจดัวางตำแหนง(Page layout)
จะปรากฏขึ้น

ตัง้ชนดิกระดาษ

เลือกชนิดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นัน้กดปมุ
หนาจอสำหรับปรับตั้งกระดาษจะกลับมาปรากฏ
ขึน้อกีครัง้

หากภาพมีอัตราสวนของดานแตกตางจากอัตราสวนของดานของกระดาษที่ใชพิมพ
ภาพจะถูกตัดสวน ซึ่งอาจถูกตัดไปมากหากสั่งพิมพภาพแบบไรขอบขาว ภาพที่ถูกตัด
สวนอาจจะดูหยาบ เพราะมีจำนวนพิกเซลลดลง



* เมื่อมีการปรับตั้งผลพิเศษของการพิมพเกิดขึ้น ภาพที่แสดงบริเวณมุมบนซายของ
จอภาพจะแสดงผลใหเห็น แตก็เปนผลเพียงคราวๆ สำหรับพิจารณา ภาพที่พิมพไดอาจ
จะดูแตกตางไปจากภาพที่แสดงอยูเล็กนอย การแสดงผลนี้ จะแสดงสำหรับการปรับตั้ง
[Brightness] และ [Adjust levels] ในหนา 242

ปรับตั้งเมื่อตองการใช และถาไมตองการปรับ
ตั้งใหมีผลพิเศษ ใหขามไปยังขั้นตอนที่ 5

ตัง้ผลพเิศษของการพมิพ

การแสดงผลบนจอภาพอาจมีความแตก
ตางกัน ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพที่นำมาใช
เลือกตัวเลือกที่อยูทางดานขวา และกดปุม

เลือกผลพิเศษแบบที่ตองการ และกดปุม

ผลพิเศษ

ไมมีการปรับแตงหรือปรับแกสีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ภาพจะมีลักษณะเดิม

ภาพจะถูกพิมพดวยมาตรฐานสีของเครื่องพิมพ โดยใช Exif Data ในการ
ปรับแกสีโดยอัตโนมัติ

ภาพจะถูกพิมพใหมีสีสด อิ่มตัวมากขึ้น  เนนความสดใสของสีน้ำเงิน
และสีเขียว
สัญญาณรบกวนที่ปรากฏในภาพจะถูกปรับใหลดลงไปกอนที่จะพิมพ
สั่งพิมพภาพขาวดำ ใหเปนสีดำสนิท
สั่งพิมพภาพขาวดำ ใหเปนสีดำอมน้ำเงินในโทนเย็น
สั่งพิมพภาพขาวดำ ใหเปนสีดำอมเหลืองในโทนอุน
พิมพภาพใหเหมือนจริง ทั้งสีและคอนทราส
โดยไมมีการปรับแตงสีอัตโนมัติกอนการพิมพ
ลักษณะของการพิมพจะเหมือนกับการปรับตั้งแบบ Natural
แตการปรับตั้งแบบนี้จะปรับตั้งไดละเอียดมากขึ้น
ลักษณะของการพิมพจะขึ้นอยูกับทั้งตัวเครื่องพิมพ
อานรายละเอียดจากคูมือของเครื่องพิมพ

ผลทีเ่กดิขึน้

 งพิมพ

ถาสัญลักษณ          ปรากฏใกลกับ
สัญลักษณ  <           >  สามารถปรับตั้ง
ผลพิเศษของการพิมพไดเชนกัน (น.242)



ปรับตั้งเมื่อตองการเทานั้น
เลือก         และกดปุม
ปรับตั้งตามที่ตองการ แลวกดปุม

ปรบัตัง้การพมิพวนัทีแ่ละหมายเลขภาพ

ตั้งปริมาณภาพที่ตองการพิมพ

เลอืก [Print] และกดปมุ
เริ่มพิมพ

 งพิมพ

เมื่อตองการพิมพภาพอื่นๆ ดวยการปรับตั้งแบบเดียวกันอยางงายๆ เพียงเลือกภาพที่
ตองการและกดปุม         แตการพิมพแบบนี้จะตั้งปริมาณไดคราวละ 1 ภาพเทานั้น
(ตั้งจำนวนภาพไมได)  และไมสามารถตัดขอบภาพ(trimming) ได รายละเอียดของการ
ตัดขอบภาพ อานจากหนา 243
การปรับตั้งเปน [Default] ในผลพิเศษของการพิมพ และตัวเลือกอื่นๆ เปนคามาตรฐาน
ของเครื่องพิมพแตละรุนที่ถูกปรับตั้งมาโดยผูผลิตเครื่องพิมพ  ใหอานจากคูมือของ
เครื่องพิมพนั้นๆ วา [Default] ของมันหมายถึงอะไร
ชวงเวลาในการเริ่มตนพิมพจะแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับขนาดของไฟล และคุณภาพใน
การบันทึก ผูใชจึงอาจตองคอยใหเครื่องพิมพเริ่มทำงาน โดยใชเวลาสักครูหนึ่งหลังจาก
สั่งพิมพแลว [Print]
หากมีการปรับแกความเอียงของภาพ (น.243) กลองจะใชเวลาสั่งพิมพนานขึ้น
เมื่อตองการยกเลิกการพิมพกดปุม            สัญลักษณ [Stop] จะปรากฏขึ้น จากนั้น
จึงกดปุม [OK] เพื่อหยุดการทำงาน
หากผูใชสั่ง  [Clear all camera settings] (น.51) จากเมนู คาการปรับตั้งตางๆ กลับไป
เปนคามาตรฐาน

ปรบัตัง้ปรมิาณภาพทีต่องการพมิพ
เลอืก           และกดปมุ
ปรบัตัง้ตามทีต่องการ แลวกดปมุ



ปรบัแตงผลพเิศษของการพมิพ

สามารถปรับแตงความเขมสวาง(Brightness) ของภาพได

เมื่อผูใชเลือก [Manual] ผูใชสามารถจะปรับการกระจายตัว
ของ histogram และปรับความเขมสวางและความเปรียบ
ตางของภาพ และดวยจอภาพที่แสดงการปรับแตง Adjust
levels เมื่อกดปุม                      ผูใชสามารถจะเปลี่ยนตำแหนง
ของ            และกดปุม                   เพื่อปรับความเขมสวาง
ของโทนเขม(0 - 127)  และปรับความเขมสวางของโทน
สวาง(128 - 255) ไดอยางอิสระ

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]  ใชปุม               ในการปรับ
โดย  B(Blue - สีน้ำเงิน)  A(Amber - สเีหลอืงอำพนั)  M(Magenta - สีมวงแดงเขม) และ
G(Green - สีเขียว) จะเปลี่ยนสีไปตามลำดับ
เมื่อเลือก [Clear all] คาทีป่รบัตัง้ไวทัง้หมดจะกลบัไปเปนแบบคามาตรฐานของผผูลติ

ารพิมพ

จากขัน้ตอนที ่4 หนา 240 เมือ่เลอืกปรบัผลพเิศษของ
การพมิพ(printing effect) สญัลกัษณ           จะ
ปรากฏขึ้นติดกับ <          > เมือ่กดปมุ
ผู ใชสามารถปรับแตงผลพิเศษของการพิมพได
รายการที่ปรับไดและการแสดงผลจะขึ้นอยูกับ
รายการที่เลือกปรับแตงของขั้นตอนที่ 4



การตัดสวนภาพ

ผใูชสามารถตดัสวนภาพ และเลอืกพมิพเฉพาะพืน้ที่
ซึ่ งไมถูกตัดออกไป  เหมือนภาพไดถูกจัดองค
ประกอบภาพใหม ใหตัดสวนของภาพใหเรียบ
รอยกอนสั่งพิมพ  และถามีการตัดสวนภาพไวกอน
แลวจึงปรับตั้งสำหรับการพิมพ ก็อาจตองตัดสวน

จากหนาจอที่แสดงการปรับตั้งสำหรับการพิมพ เลือก [Trimming]
เลือกขนาดของกรอบตัดสวนภาพ ตำแหนง และอัตราสวน

จอภาพจะกลับไปสูการแสดงรายการปรับตั้งสำหรับการพิมพ
ผูใชสามารถตรวจสอบพื้นที่ของภาพที่ถูกตัดสวนไดจากมุมบนดานซายของหนา
จอที่แสดงรายการปรับตั้งสำหรับการพิมพ

ารพิมพ

ปรบัแกความเอยีงของภาพ

กดปุม         เพื่อออกจากการตัดสวนภาพ

       เฉพาะพื้นที่ของภาพในกรอบจะถูกพิมพออกมา และสามารถปรับตั้งขนาดของ
      กรอบภาพทางแนวตั้งและแนวนอนไดใน [Paper settings]
เปลี่ยนขนาดของกรอบตัดสวนภาพ
      เมื่อผูใชกดปุม             หรือ                 ขนาดของกรอบภาพจะเปลี่ยนไป
       ยิ่งกรอบมีขนาดเล็กลงมากเทาใด ภาพที่พิมพออกมาจะเปนการพิมพดวยอัตรา
       ขยายที่สูงยิ่งขึ้น
การเลื่อนกรอบตัดสวนภาพ
       สามารถใชปุม Multi-controller               ในการเลื่อนกรอบตัดสวนไปยังบริเวณ
       ตางๆ ของภาพ ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน เลื่อนกรอบตัดสวนนี้ไปใน ตำแหนง
       ที่จะไดองคประกอบภาพที่ผูใชพอใจ
หมุนกรอบตัดสวนภาพ
      ทุกๆ ครั้งที่กดปุม                 กรอบภาพจะถูกหมุนสลับกันระหวางแนวตั้ง
       และแนวนอน การปรับตั้งแบบนี้ชวยใหผูใชสามารถพิมพภาพดวยองคประกอบ
       ภาพที่เปนแนวตั้งจากภาพที่ถายในแนวนอนได
ปรับแกความเอียงของภาพ
       ผูใชสามารถปรับความเอียงของภาพดวยการหมุน             ซึ่งชวยแกไขภาพที่
      ถายมาเอียงไดในมุม +/- 10 องศา โดยปรับไดขั้นละ 0.5 องศา โดยเมื่อมีการปรับ
     แกความเอียง สัญลักษณ             ที่ปรากฏในภาพจะเปลี่ยนเปนสีน้ำเงิน



ภาพที่ถูกตัดสวนอาจจะไมไดพิมพออกมาตรงตามรูปแบบที่ผูใชตัดสวนไวก็ได
โดยขึ้นอยูกับเครื่องพิมพที่ใช
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

ารพิมพ



ตั้งรูปแบบของการพิมพ วันที่ และหมายเลขลำดับภาพที่จะพิมพพรอมภาพ
การปรับตั้งนี้จะถูกนำไปใชกับไฟลภาพทุกๆ ไฟล และไมสามารถปรับตั้งแยกเฉพาะ
ไฟลภาพในแตละไฟลได

ในแถบรายการของ  [      ] เลือก [Print order]
จากนัน้กดปมุ

เลือก [Print order]

เลือก [Set up]
เลือก [Set up] จากนั้นกดปุม

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

เลือกจากตัวเลือกที่มีอยูในรายการ
จากนั้นกดปุม           และยืนยันการปรับตั้ง
ดวยปุม

ปรบัตัง้ตวัเลอืกในการพมิพ

igital Print Order Format (DPOF)

(สั่งพิมพ)

(ตั้งคา)

(แบบการพิมพ, วันที่, เลขที่ภาพ)



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

(มาตรฐาน)

(ดัชนี)

(ทั้ งคู )

(ทุกภาพ)

(ตาม     )(เลือกภาพ)



สัง่พมิพภาพ
(เลือกภาพอยางเจาะจง)

เลือกภาพที่ตองการพิมพทีละภาพ เมื่อกดปุม
หนาจอจะแสดงภาพพรอมกัน 3 ภาพ และเมื่อตอง
การกลับสูการแสดงภาพเดี่ยวตามปกติ ใหกดปุม

 หลังจากเลือกภาพไดจำนวนครบตามที่ตองการ
แลวใหกดปุม                  เพื่อเก็บบันทึกคำสั่ง
งานที่ปรับตั้งไวลงในการด

ปริมาณ(จำนวน)
จำนวนภาพทั้งหมดที่ถูกเลือก

สัญลักษณของการพิมพภาพดัชนี
เครื่องหมาย

ไฟลภาพที่เปน RAW จะไมถูกรวมอยูดวยในคำสั่งพิมพ แมจะใชคำสั่ง “By        “ หรือ
“All image” ก็ตาม
เมื่อใชเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge ไมควรสั่งพิมพภาพเกิน 400 ภาพในคราว
เดียว  ถาสั่งพิมพเกินกวานี้ เครื่องพิมพอาจจะไมทำงาน

กดปุม           เพื่อทำเครื่องหมาย           ใหกับ
ภาพที่ตองการใหพิมพในแบบดัชนี

กดปุม           เพื่อเลือกปริมาณภาพที่ตองการ
พิมพ

igital Print Order Format (DPOF)

โดยเลือก [Mark all in folder] และเลือกโฟลเดอรที่ตองการ คำสั่งการพิมพจะพิมพ
ภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรนั้นจำนวน 1 ภาพ ถาผูใชเลือก [Clear all on card] สำหรับ
โฟลเดอรใด คำสั่งการพิมพของภาพในโฟลเดอรนั้นก็จะถูกยกเลิก

เมื่อเลือก [Mark all on card] คำสั่งการพิมพจะมีผลตอภาพทุกๆ ภาพในการด โดย
พิมพภาพทุกภาพจำนวน 1 ภาพ ถาผูใชเลือก  [Clear all on card] คำสั่งการพิมพ
ของทุกๆ ภาพในการดจะถูกยกเลิกทั้งหมด

(ทุกภาพ)

(ตาม       )

(มาตรฐาน)

(ดัชนี)

(ทั้งคู)



ดวยเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge ผูใช
สามารถสัง่พมิพภาพไดดวยวธิกีารงายๆ ดวย DPOF

เตรียมการพิมพ
ดหูนา 236 รายละเอยีดตามวธิกีาร “ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพ” และทำตามจนถงึขัน้
ตอนที่ 5

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

[Print] จะปรากฏอยูบนจอภาพก็ตอเมื่อมีการตอเชื่อมกลองกับเครื่องพิมพแลว
และเครื่องพิมพสามารถทำงานได

เลือกกระดาษ [Paper settings] (น.238)
ปรับตั้ง “ผลพิเศษของการพิมพ” (น. 240) ถาจำเปน

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

¾Ôมพจากกลองโดยตรงดวย DPOF

ใน [Adjust levels] ไมสามารถจะเลือกเปน [Manual] ได
ถามีการสั่งหยุดพิมพ และตองการพิมพภาพที่ยังไมไดพิมพตอไป เลือก [Resume] แต
เครื่องพิมพจะไมกลับมาทำงานอีกถาหากมีการหยุด และผูใชไดทำสิ่งตอไปนี้ :
• กอนที่จะสั่งใหทำงานตอ [Resume] ผูใชไดปรับเปลี่ยนคำสั่งงานพิมพ(Print order)
หรือมีการลบภาพใดๆ ที่ถูกสั่งใหพิมพ
• กรณีที่พิมพแบบดัชนี ไดมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระดาษกอนที่จะสั่งใหทำงานตอ
หรือเมื่อความจุของการดเหลืออยูนอยมาก
• ในขณะที่เครื่องพิมพถูกสั่งใหหยุดทำงาน และกลองแสดงความจุของการดที่ลดต่ำลง

หากมีปญหาใดๆ เกิดขึ้นในระหวางเครื่องพิมพทำงานอยู ดูรายละอียดหนา 244



ปรับกลองใหทำงานในลักษณะที่ตองการ
ผูใชสามารถปรับใหฟงกชั่นตางๆ ในกลองใหทำงานตามแบบที่ตองการ ดวย
Custom Functions นอกจากนี้ กลองยังออกแบบใหสามารถบันทึกขอมูลการ
ปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ ณ เวลานั้น โดยบันทึกไวที่ตำแหนง < C >
             บนวงแหวนปรับเลือกระบบบันทึกภาพ ซึ่งคุณสมบัติตางๆ ที่อธิบาย
รายละเอียดในบทนี้ สามารถใชไดเมื่อบันทึกภาพที่อยูภายใน Creative
Zone

»ÃÑº¡ÅŒÍ§ãËŒ·Ó§Ò¹
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Custom Functions



การปรบัตัง้ Custom Functions

ในขั้นตอนที่ 2 ถาหากเลือก [Clear all Custom Func.(C.Fn)] (ลบการตั้งคาระบบสวนตัว(C.Fn)ทั้งหมด)
กลองจะลบการปรับตั้งที่ผูใชทำเอาไว และเปลี่ยนกลับไปเปนคามาตรฐานที่ตั้งมาโดยผูผลิต

เลือก [    ]

เลือกกลุม
เลือกกลุมของ Custom Function C.Fn I – IV  ที่
ตองการ จากนั้นกดปุม

เลือกหมายเลขของ Custom Function

ปรับเปลี่ยนตามที่ตองการ
เพื่อเลือกปรับตั้ง(หมายเลข)
จากนั้นกดปุม
หากตองการตั้ง Custom Functions อื่นๆ ให
ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4
Custom Functions ที่ปรับตั้งอยูในขณะนั้น
จะแสดงที่ดานลางสุดของจอภาพ โดยอยูถัด
จากลำดับกอนหนา

ออกจากการปรับตั้ง

กดปมุ                     เพือ่เลอืกหมายเลขของ Custom
Function ที่ตองการเลือก จากนั้นกด

กดปมุ
หนาจอจะกลับสูการแสดงรายการในขั้นตอนที่ 2

ยกเลิกการปรับตั้ง Custom Functions ทั้งหมด

แมจะยกเลิกการปรับตั้ง Custom Functions ทั้งหมดแต  [    C.Fn IV-4:Focusing
Screen] จะไมมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเลข Custom Function



ustom Functions

Exposure Level Increments (ระดับขั้นในการปรับแสง)
ISO Speed Setting (ระดับขั้นในการปรับความไวแสง)
ISO Expansion (ขยายเพิ่มความไวแสง)
Bracketing auto cancel (ยกเลิกถายภาพครอมอัตโนมัติ)
Bracketing sequence (ลำดับการถายภาพครอม)
Safety shift (ปรับเปลี่ยนคาอยางปลอดภัย)
Flash sync. speed in Av mode

(ชัตเตอรสัมพันธแฟลชของระบบ Av)

Long exposure noise reduction
High ISO dpeed noise reduction
Highlight tone priority (เพิ่มรายละเอียดในสวนสวาง)

Lens drive when AF impossible (เมื่อ AF จับภาพไมได)
AF point selection method (วิธีเลือกจุดโฟกัส)
Superimposed display (การติดสวางของจุดโฟกัส)
AF-assist beam firing (การยิงแสงของไฟชวยหาโฟกัส)

AF and metering buttons (ปุม AF และปุมวัดแสง)
Assign SET button (กำหนดหนาที่ของปุม SET)
Dial direction during Tv/Av (ทิศทางการหมุนปรับ)

Mirror lockup (ล็อคกระจกสะทอนภาพ)

Focusing Screen (โฟกัสสกรีน)
Add image verification data (เพิ่มขอมูลตรวจสอบภาพ)

(ลดสัญญาณรบกวน
เมื่อเปดรับแสงนาน)
(ลดสัญญาณรบกวน
เมื่อความไวแสงสูง)

(การเปดรับแสง)

(การจัดการภาพ)

(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน)

(การปรับควบคุม/อื่นๆ)

(น.260)
(น.259)

(น.258)

(น.257)

(น.257)

(น.256)

(น.255)

(น.255)

(น.254)

(น.253)

(น.252)

Custom Functions บางอันจะจางลงในขณะถายภาพดวยระบบ Live View(LV)
และไมสามารถปรับตั้งไดในขณะนั้น
Custom Functions จะไมมีผลตอการถายภาพยนตร

ยกเวน



(การเปดรับแสง / ระดับแสง)

ความละเอียดในการปรับคาแสง
(ระดับขั้นในการตั้งคาระดับแสง)

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

ถาตั้งเปน 1 กลองจะแสดงระดับคาแสงในชองเล็งภาพและที่จอ LCD ดังที่แสดง
ไวดานลาง

ความละเอียดในการตั้งความไวแสง
(ระดับขั้นในการตั้งคาความไวแสง ISO)

ขยายความไวแสง

เพื่อปรับใหความไวแสงมีตัวเลือก “H” (เทียบเทากับ ISO 12800) และโปรดทราบวา
ถาเมนู [      C-Fn. ii-3: Highlight tone priority] ไดตั้งเปน [1:Enable] จะไม
สามารถเลือก “H” (เทียบเทากับ ISO 12800) ได

ยกเลิกระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ

ารปรบัตัง้ Custom Functions

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ และระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาวที่ปรับตั้งไวจะยังคงมี
ผลอยู แมจะปดสวิตซของกลอง                 และเมื่อแฟลชพรอมทำงาน ระบบถายภาพครอม
อัตโนมัติจะถูกยกเลิกไป  อยางไรก็ตาม ระดับการถายภาพครอมอัตโนมัติจะยังคงอยูในหนวย
ความจำของกลอง

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ และระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาวอัตโนมัติจะถูกยกเลิกเมื่อ
ปดสวิตซกลอง                หรือเมื่อลางการปรับตั้ง และระบบถายภาพครอมจะถูกยกเลิกเชน
กันเมื่อแฟลชพรอมทำงาน หรือปรับสวิสซไปที่ระบบถายภาพยนตร



ารปรบัตัง้ Custom Functions

ลำดับการถายภาพครอม

สามารถเปลี่ยนลำดับของการถายภาพครอม และการถายภาพครอมสมดุลสีขาวได

คาแสงพอดี
คาแสงนอยกวาพอดี
คาแสงมากกวาพอดี

สมดลุสขีาวมาตรฐาน
เพิม่น้ำหนกัสนี้ำเงนิ
เพิม่น้ำหนกัสอีำพนั

สมดลุสขีาวมาตรฐาน
เพิม่น้ำหนกัสมีวงแดง
เพิม่น้ำหนกัสเีขยีว

การปรับตั้งแบบนี้ เหมาะสำหรับการใชระบบบันทึกภาพ  shutter-priority AE(Tv) และ
aperture-priority AE(Av) เมื่อความเขมสวางของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งในแบบ
ปกติจะไมสามารถหาคาแสงที่เหมาะสมไดโดยอัตโนมัติ การปรับเปลี่ยนฟงกชั่นนี้จะชวยให
กลองเปลี่ยนคาการเปดรับแสงไดโดยอัตโนมัติทันทีที่คาแสงเปลี่ยนแปลงไป

ปรับเปลี่ยนคาอยางปลอดภัย (เลื่อนคาเอง)

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

เมื่อใชแฟลชกับระบบบันทึกภาพ aperture-priority AE (Av) กลองจะเลือกชัตเตอร
ในชวงระหวาง 1/250 -1/60  วินาที เพื่อปองกันไมใหชัตเตอรต่ำเกินไป เมื่อถายภาพ
ดวยแฟลชในสภาพแสงนอย เพื่อปองกันภาพเบลออันเปนผลจากกลองสั่น อยางไร
ก็ตาม วัตถุจะไดรับแสงแฟลชพอดี แตฉากหลังอาจจะเขมหรือมืดก็ได

ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งไวตายตัวที่ 1/250 วินาที เหมาะที่จะใชเมื่อตองการปองกัน
ภาพเบลอ และปองกันกลองสั่นไดมากกวาตัวเลือก 1 อยางไรก็ตาม ฉากหลังของภาพ
จะเขมหรือดำมากกวาตัวเลือก 1

ทศิทาง B/A
ถายภาพครอมสมดลุสขีาว

ทศิทาง M/G

(ไมใชงาน)
(ใชงาน Tv/Av)

(อัตโนมัติ)

(วินาที / อัตโนมัติ)

(คงที่)
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(ภาพ)

ลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงนานๆ
(ลดจุดรบกวนจากการเปดชัตเตอรนาน)

เมื่อเปดรับแสงดวยเวลานานตั้งแต 1 วินาทีขึ้นไป ระบบลดสัญญาณรบกวนจะทำงานโดยอัตโนมัติ
เมื่อกลองตรวจพบการเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น การตั้งเปน [Auto] จะเหมาะสำหรับการใชงาน
แทบทุกกรณี

เมื่อเปดรับแสงดวยเวลานานตั้งแต 1 วินาทีขึ้นไป ระบบลดสัญญาณรบกวนจะทำงานโดย
อัตโนมัติ โดยเมื่อตั้งเปน [On] ระบบลดสัญญาณรบกวนจะมีประสิทธิภาพมากกวา โดยกลอง
จะลดสัญญาณรบกวนที่ไมอาจตรวจพบโดยกลอง 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)

ลดสัญญาณรบกวนเมื่อถายดวยความไวแสงสูง(ลดจุดรบกวนจากความไวแสงสูง)

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)

Standard
Low

Strong
Disable

(ปด)
(อัตโนมัติ)

(เปด)

(0: มาตรฐาน)        (2: สูง)
(1: ต่ำ)          (3: ไมใชงาน)
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เพิ่มรายละเอียดในสวนสวางของภาพ
(เนนโทนภาพบริเวณสวาง)

ฟงกชั่นนี้จะชวยปรับปรุงรายละเอียดในสวนสวางของภาพใหเพิ่มมากขึ้น   โดยการ
ขยายชวงของความเขมสวางใหกวางขึ้น ระหวางสีเทากลาง 18% กับสวนที่สวางของ
ภาพ และปรับใหการไลโทนจากสีเทาไปยังสวนสวางเกิดความนุมนวลมากขึ้น

เมื่อ เลือกตัวเลือก  1  [Disable] ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติจะทำงาน
(น.101) และไมสามารถปรับเปลี่ยนได
เมื่ อ เลือกตัว เลือก  1  สัญญาณรบกวนซึ่ ง เกิดขึ้นในที่มืดของภาพจะมากกวา
ปกติเล็กนอย

(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน)

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

ปองกันไมใหกลองที่จับโฟกัสแบบอัตโนมัติไมไดตองจับโฟกัสอยูตลอดเวลา และทำให
มองเห็นภาพที่เบลอ โดยเฉพาะเมื่อใชเลนสเทเลโฟโต ซึ่งมีโอกาสที่โฟกัสจะหลุดไปไกล
จนไมสามารถมองเห็นสิ่งใดๆ

เมื่อระบบออโตโฟกัสทำงานแลว  แตไมสามารถจับความชัดได  สามารถสั่งใหกลองหา
โฟกัสตอไปหรือหยุดการทำงาน

ผูใชสามารถกดปุม               จากนั้นใชปุม            Multi-controller สำหรับควบคุมทิศทางใน
การเลือก

กดปุม             เพื่อตั้งเปนระบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ และเมื่อตองการเลือกจุดโฟกัสเอง ใช
ปุม             เลือกไดทันทีโดยไมตองกดปุม             กอน

เมื่อเลือก 1 การปรับตั้ง C Fn.IV-2 [Assign SET button] จะไมทำงาน

วิธีเลือกจุดโฟกัส (วิธีเลือกจุด AF)

(ไมใชงาน)
(ใชงาน)

(ใชระบบคนหาโฟกัส)
(ไมใชระบบคนหาโฟกัส)

(เปดระบบเลือก AF / เลือกจุด AF)

(เลือกอัตโนมัติ / เลือกเอง)

(ระบบขับเคลื่อนเลนสเมื่อปรับ AF ไมได)



การติดสวางของจุดโฟกัส
(แสดงภาพซอน)

เมื่อโฟกัสภาพไดชัดแลว จุดโฟกัสที่จับภาพไดจะไมติดสวางเปนสีแดงภายในชองเล็งภาพ ตั้งเปน
แบบนี้เมื่อพบวาการติดสวางของจุดโฟกัสทำใหรบกวนสมาธิในการถายภาพ และถาตั้งใหการติด
สวางของจุดโฟกัสทำงาน ก็จะกลับมาติดสวางตามปกติ

ไฟชวยหาโฟกัสในสภาพแสงนอยจะทำงานโดยใชแฟลชในตัวกลอง หรือใชแฟลชภายนอก
ตัวกลองยิงแสงออกไป

ไฟชวยหาโฟกัสจะไมทำงาน

ถามีการติดตั้งแฟลชภายนอกจากระบบ EOS ในสภาพแสงนอยหรือเมื่อจำเปน แฟลช
จะยิงแสงออกไปเพื่อชวยใหระบบหาโฟกัสอัตโนมัติจับภาพได

สำหรับแฟลชระบบ EOS ที่มีมากมายหลายรุน เฉพาะรุนที่มีระบบยิงแสงอินฟราเรด
สำหรับชวยใหระบบออโตโฟกัสทำงานไดงายขึ้น  เมื่อเลือกตัวเลือกนี้  กลองจะไมให
แฟลชรุนอื่นๆ ที่ไมมีแสงอินฟราเรดยิงแสงกระพริบของแฟลชออกไป

ถา Custom Functions [AF-assist beam firing]  ของแฟลชภายนอกของระบบ EOS
ถูกตั้งเปน [Disable] แฟลชภายนอกจะไมยิงแสงชวยหาโฟกัสออกไป ถึงแม   Custom
Finction ของกลองจะตั้งเปน C.Fn III-4-0/2/3

ารปรบัตัง้ Custom Functions

การยิงแสงของไฟชวยหาโฟกัส
(เปดแสงไฟชวยปรับโฟกัส)

(ใชงาน)
(ไมใชงาน)

(เปดไฟของแฟลชตอภายนอกเทานั้น)

(แสงชวยโฟกัสอินฟราเรดเทานั้น)
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ล็อคกระจกสะทอนภาพ
(ถายภาพโดยล็อคกระจกขึ้น)

ปองกันความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการยกขึ้นลงของกระจกสะทอนภาพในขณะลั่น
ชัตเตอร ซึ่งมีผลตอภาพถายที่ถายดวยเลนสซูเปอรเทเลโฟโตและเลนสมาโคร ดูหนา
125 สำหรับรายละเอียดของการล็อคกระจกสะทอนภาพ

ผูใชสามารถปรับตั้งวิธีการควบคุมกลองดวยจอควบคุมแบบเร็ว (น.45)
การปรับฟงกชั่นของจอควบคุมแบบรวดเร็วจะเหมือน
กับฟงกชั่นดานลางนี้

ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนฟงกชั่นของการแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง การกดปุม AF start
และปุมล็อคคาแสง โดยสามารถกำหนดหนาที่ของปุมตางๆ ซึ่งผสมผสานการทำงานไดถึง
สิบแบบ : ระบบวัดแสงและการเริ่มหาโฟกัส ล็อคคาแสง เริ่มตนวัดแสง หยุดหาโฟกัส
อัตโนมัติ และไมมีการทำงานใดๆ

ปุมออโตโฟกัสและวัดแสง (ปุม AF และวัดแสง)

(ไมใชงาน)
(ใชงาน)

(การใชงาน/อื่นๆ)
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กำหนดหนาที่ใหกับปุม SET

ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของปุม                ใหทำหนาที่เขาสูฟงกชั่นที่มัก
จะใชงานบอย โดยกดปุม               เมื่อพรอมถายภาพแลว

กดปุม                เพื่อใหกลองแสดงเสนระดับอีเลคทรอนิคสในชองเล็งภาพ (ใชสเกลแสดง
ระดับแสง)
ถา C.Fn III-2-1 (วิธีเลือกจุดโฟกัส) ไดมีการปรับตั้งไว การปรับตั้งใน [Assign SET
button] จะไมทำงาน

สามารถปรับตั้งใหวงแหวนซึ่งทำหนาที่หมุนปรับเปลี่ยนคาความไวชัตเตอรและชองรับ
แสงทำงานแบบกลับทิศทางจากที่เปนอยูปกติได
เมื่อถายภาพดวยระบบแมนนวล ทิศทางของวงแหวน           และ           จะกลับกัน
สำหรับระบบบันทึกภาพแบบอื่น วงแหวน           จะกลับทิศทาง สวน              จะมี
ทิศทางเชนเดิมเหมือนเมื่อถายภาพดวยระบบแมนนวล และใชสำหรับตั้งระดับการ
ชดเชยแสง

ทิศทางของวงแหวนปรับตั้งเมื่อใช Tv/Av
(ทิศทางปุมหมุนขณะตั้งคา Tv/Av)

กดปุม                เพื่อเขาสูหนาจอของการปรับชดเชยแสงแฟลชที่จอ LCD ของกลอง ให
ปรับระดับแสงแฟลชที่ตองการ แลวกดปุม               อีกครั้ง

กดปุม                เพื่อเขาสูหนาจอของการปรับสมดุลสีขาวที่จอ LCD ของกลอง ใหปรับ
สมดุลสีขาวแบบที่ตองการ แลวกดปุม               อีกครั้ง

กดปุม                เพื่อเขาสูหนาจอของการปรับ Picture Style ที่จอ LCD ของกลอง ให
ปรับPicture Style แบบที่ตองการ แลวกดปุม               อีกครั้ง

กดปุม                เพื่อเขาสูหนาจอของการปรับคุณภาพในการบันทึกภาพที่จอ LCD
ของกลอง ใหปรับคุณภาพในการบันทึกภาพที่ตองการ แลวกดปุม               อีกครั้ง

(ปกติ (ไมใชงาน))

(รูปแบบภาพ)

(สมดุลแสงขาว)

(คุณภาพของภาพ)

(ชดเชยระดับแสงแฟลช)

(ชองมองภาพ)

(ทิศทางปกติ)
(กลับทิศทาง)



ารปรบัตัง้ Custom Functions

หากมีการเปลี่ยนโฟกัสสกรีนของกลองไปใชแบบอื่น ตองปรับตั้งฟงกชั่นนี้ใหตรงกับโฟกัส
สกรีนแบบที่นำมาใช เพื่อใหคาการเปดรับแสงถูกตอง

Standard Precision Matte เปนโฟกัสสกรีนชนิดที่มีพื้นผิวรับภาพความละเอียดสูง
และเปนรุนมาตรฐานที่ติดตั้งมากับกลอง ใหความสมดุลที่ดีระหวางความสวางของ
ภาพและความละเอียดในการมองเห็นเมื่อปรับภาพใหชัดเอง(แมนนวลโฟกัส)

คุณสมบัติของโฟกัสสกรีนแบบตางๆ

โฟกัสสกรีน (ฉากปรับโฟกัส)

Precision Matte  with Grid เปนโฟกัสสกรีน
ชนิดที่มี เสนตาราง(grid) โดยพื้นผิวจะมีความ
ละเอียดเหมือนรุน  Ef-A เสนตารางจะชวยให
จั ด อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ภ า พ ไ ด ง า ย ทั้ ง แ น ว ตั้ ง
และแนวนอน

Super Precision Matte เปนโฟกัสสกรีนชนิดที่มีพื้นผิวความละเอียดสูงมากกวารุน
Ef-A เหมาะสำหรับผูใชที่มักจะปรับภาพใหชัดเอง(แมนนวล)บอยๆ

แมผูใชจะลบลาง(clear all) Custom Functions แตการปรับตั้งภายในใน C.Fn IV-4 จะยัง
คงอยู
โฟกัสสกรีนรุนมาตรฐานของกลอง EOS 60D คือรุน Ef-A ซึ่งกลองจะตั้ง C. Fn IV-4-0
มาจากโรงงาน(เปนคามาตรฐาน)
เมื่อตองการเปลี่ยนโฟกัสสกรีน ใหอานคูมือที่ไดมาพรอมกับโฟกัสสกรีน
หากไมสามารถสอดโฟกัสสกรีนเขาภายในกรอบยึดได ใหเอียงกลองมาทางดานหนา

C. Fn IV-4 จะไมถูกรวมไวกับการบันทึกคาโดยผูใช (น.262)

โฟกัสสกรีนรุนนี้ เหมาะที่จะใชกับเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุด f/2.8 หรือกวางกวา
เมื่อใชเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุดแคบกวา f/2.8 ภาพในชองเล็งภาพจะแคบกวาเมื่อ
เทียบกับการใชโฟกัสสกรีนรุน Ef-A

เกี่ยวกับ Super Precision Matte Ef-S และชองรับแสงกวางสุดของเลนส



เพิ่มขอมูลตรวจสอบภาพ (ใสขอมูลสำหรับตรวจสอบภาพ)

ขอมูลสำหรับการตรวจสอบวาภาพนั้นเปนภาพตนฉบับหรือไมจะถูกแนบไปพรอมๆ กับ
ไฟลภาพโดยอัตโนมัติ  และเมื่อขอมูลการถายภาพของแตละภาพไดถูกแนบไปพรอมกับ
ขอมูลสำหรับการตรวจสอบแลว (น.191)  สัญลักษณ           จะปรากฏขึ้น
หากตองการตรวจสอบวาภาพที่ถายนั้นเปนภาพตนฉบับหรือไม จะตองใช Original
Data Security Kit OSK-E3 (อุปกรณเสริมพิเศษ)
Original Data Security Kit OSK-E3. จะไมสนับสนุนรูปแบบ encryption/decryption
กับภาพจากกลองรุนนี้

ารปรบัตัง้ Custom Functions

(ไมใชงาน)
(ใชงาน)



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

เลือกรายการที่ตองการบันทึก
จากนั้นกดปุม
สำหรับการยืนยัน เลือก [OK] และกด
เพื่อบันทึกลงในเมนู

ผูใชสามารถบันทึกรายการได 6 รายการ
เมื่อตองการกลับไปยังหนาจอการปรับตั้งใน
ขั้นตอนที่ 2 กดปุม

เลือก [My Menu settings]
ในแถบ [     ] เลือก [My Menu settings]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Register to My Menu]
เลือก [Register to My Menu]
จากนั้นกดปุม

บันทึกรายการตางๆ ที่ตองการ

Sort - เรียงลำดับ
ผูใชสามารถปรับตั้งลำดับของรายการตางๆ ที่จะถูกบันทึกลงใน My Menu  เลือก [Sort]
และเลือกรายการตางๆ ที่ตองการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ จากนั้นกดปุม
และเมื่อ  [    ]  ปรากฏขึ้น  กดปุม               เพื่อเปลี่ยนลำดับ จากนั้นกด

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

เกี่ยวกับการปรับต้ังใน My Menu

(ตั้งคาเมนูสวนตัว)

(บันทึก)



นทกึคา Camera User Settings

ปรับตั้งกลอง
เริ่มตนดวยการปรับตั้ งกลองใหทำงานตาม
ฟงกชั่นที่ตองการบันทึก ไดแก ระบบบันทึกภาพ
ความไวชัตเตอร ชองรับแสง ความไวแสง ระบบ
AF จุดโฟกัส ระบบวัดแสง ระบบถายภาพชดเชย
แสง และชดเชยแสงแฟลช

เลือก [Camera user settings]

ในแถบ [     ] เลือก [Register settings]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Register settings]

ในขั้นตอนที่ 3 ถาเลือก [Clear settings] (ลบคาที่บันทึก)
คาที่ปรับตั้งไวในระบบบันทึกภาพที่เลือกจะกลับไปเปนคามาตรฐาน

การลบคาใน Camera user settings

ในขอความยืนยัน  เลือก  [OK] เพื่ อยืนยัน
และกดปุม
คาตางๆ ที่ปรับตั้งไวในตัวกลองจะถูกบันทึก
และเรียกกลับมาใชไดทันทีเมื่อหมุนวงแหวน
เลือกระบบบันทึกภาพไปที่

ในวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ ที่ตำแหนง             ผูใชสามารถจะบันทึกคาการปรับตั้ง
ตางๆ ที่ปรับตั้งอยูในขณะนั้น รวมทั้งระบบบันทึกภาพที่ชอบ เมนู รวมทั้งการปรับตั้งใน
Custom Functions  ฯลฯ

ในแถบ [     ] เลือก [Camera user settings]
จากนั้นกดปุม

การปรับตั้งเมนู ใหดูจากหนาถัดไป

เลือก [OK]

(ตั้งคาผูใชกลอง)

(บันทึก)



การปรับตั้งใน My Menu จะไมถูกบันทึก
เมื่อวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพถูกตั้งเปน            เมนู  [      Clear all camera settings]
และ [     Clear all Custom Func. (C.Fn)] จะไมทำงาน

การปรับตั้งเพื่อบันทึกคา
คุณภาพ, สัญญาณเสียงเตือน, การลั่นชัตเตอรโดยไมมีการด, ระยะเวลาแสดง
ภาพที่ถายแลว, การปรับความเขมสวางที่ขอบภาพ, ระบบลดตาแดง(ปด/เปด),
การควบคุมแฟลช (ยิงแสงแฟลช, ชัตเตอรสัมพันธแฟลช, ระดับการชดเชยแสง
แฟลช, ระบบแฟลช E-TTL II, สัญญาณไรสาย)
ชดเชยแสง/ถายภาพครอมอัตโนมัติ, ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ, Picture
Style, สมดุลสีขาว, สมดุลสีขาวแบบปรับตั้งเอง, ถายภาพครอมสมดุลสีขาว,
ระบบสี

เตือนพื้นที่สวนสวาง, แสดงจุดโฟกัส,  histogram, การดูภาพแบบกระโดดขาม
       , สไลดโชว
ตัดพลังงานอัตโนมัติ, หมุนภาพอัตโนมัติ, การกำหนดชื่อไฟล(ลำดับภาพ)
ความสวางของจอ LCD, ทำความสะอาดเซนเซอร(อัตโนมัติ), ล็อควงแหวนควบคุมเร็ว
ตัวเลือกในการแสดงขอมูลของปุม INFO
Custom Functions

ถายภาพดวย Live View , ระบบ AF, แสดงเสนกริด, อัตราสวนภาพ, จำลองคา
แสง, ถายภาพแบบเก็บเสียง, ระยะเวลาในการล็อคคาแสง

  นทกึคา Camera User Setting

ความไวแสงอัตโนมัติ

แมจะปรับวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่        ผูใชสามารถจะเปลี่ยนระบบขับ
เคลื่อนหรือการปรับตั้งในเมนูได และถาตองการบันทึกคาที่ปรับเปลี่ยนเหลานั้น ใหทำตาม
ขั้นตอนที่แนะนำไปในหนากอนนี้

เมื่อกดปุม                   ผูใชสามารถตรวจสอบไดวาระบบบันทึกภาพแบบใด ที่ถูกบันทึก
คาไวใน          (น.266)





เนื้อหาของบทนี้ จะเปนขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกลอง
ระบบอุปกรณเสริมพิเศษ ฯลฯ

ÍŒÒ§ÍÔ§



เมื่อกดปุม                ขณะที่กลองพรอมที่จะถาย
ภาพ ผูใชสามารถตรวจสอบขอมูล  [Displays
camera settings], [Displays shooting functions]
(น.267) และ [Electronic level] (น.127)

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

ฟงกชัน่ของปมุ

ตดัพลงังานอตัโนมตั ิ(น.50)

ระบบตดัพลงังานอตัโนมตั ิ(น.44)

การปรับตั้งกลอง

ตัวอยางของจอภาพ [Display camera settings]
จะแสดงเปนภาษาอังกฤษ แมวาจะปรับเลือกภาษาเปนภาษาอื่นๆ
แมจะไมเลือก [Electronic level] โดยนำสัญลักษณการเลือกออกไป
แตระบบนี้ก็ยังทำงานเสมอเมื่อถายภาพดวยระบบ Live View และถายภาพยนตร

(น.32, 85)
(น.30)

(น.254)
(น.254)
ลดตาแดง (น.131)
(น.98)
(น.99, 100)
(น.110)

ระบบบนัทกึภาพทีบ่นัทกึคาไวใน
ตำแหนง                ของวงแหวนเลือก
ระบบบนัทกึภาพ

เลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกดปุม
เพื่อใสสัญลักษณ              ใหกับฟงกชั่นนั้น
หลังจากเลือกแลว เลือก [OK] จากนั้นกดปุม
                โปรดทราบวา  ไมสามารถยกเลิก
สัญลักษณ                ของตัวเลือกหมดทั้งสาม
รายการได(อยางนอยตองมี 1 รายการ)

(เลือกการแสดงผลโดยปุม INFO.)

(แสดงการตั้งคากลอง)



การถายภาพ

ลอ็คคาแสง
ความไวแสง

เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง

ชดเชยแสงแฟลช *

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตัิ

ปรบัควบคมุตามผใูช

จำนวนภาพทีถ่ายตอไปได

ระบบวดัแสง
ระบบขบัเคลือ่น

ปรมิาณภาพถายตอเนือ่งสงูสดุ

ระบบสมดลุสขีาว

ระบบออโตโฟกสั

ตรวจสอบพลงังานของแบตเตอรี

ปรบัแกสมดลุสขีาว

สญัลกัษณของระบบ
ควบคมุอยางรวดเรว็

จดุโฟกสั

ระบบบนัทกึภาพ

คาแสง / ระดบัการถายภาพครอม

ความไวชตัเตอร
ชองรบัแสงPicture Style

เมื่อกดปุม              หนาจอของการปรับตั้งควบคุมอยางรวดเร็วจะปรากฏขึ้น (น.44)

งกชัน่ของปมุ info

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

ถาผูใชกดปุม                                                  หรือ              หนาจอจะแสดง
การปรับตั้งของฟงกชั่นนั้นๆ ซึ่งผูใชสามารถหมุนวงแหวน               หรือ                เพื่อ
ปรับตั้งฟงกชั่นตามที่ตองการได และผูใชสามารถปรับเลือกจุดโฟกัสไดดวย

สถานะการสงสญัญาณของ Eye-Fi card

คณุภาพในการบนัทกึ

ระดบัอเีลคทรอนคิส

* เมื่อมีการปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชที่แฟลชภายนอก สัญลักษณของระบบชดเชยแสงแฟลช
  จะเปลี่ยนจาก         เปน



ผูใชสามารถตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่จากจอ LCD และนอกจากนี้ แบตเตอรี่ LP-E6
ที่ใชกับกลองจะมีหมายเลขประจำตัวและผูใชสามารถบันทึกหมายเลขรหัสของแบตเตอรี่
ใหกลองไดบันทึกไวไดหลายกอน เมื่อใชฟงกชั่นนี้ ผูใชสามารถตรวจสอบไดทั้งระดับ
พลังงานของแบตเตอรี่และประวัติการใชงานของแบตเตอรี่ที่ลงบันทึกไวกับกลองดวย

รวจสอบขอมูลของแบตเตอรี่

รนุของแบตเตอรี ่หรอืการใชพลงังานจากปลัก๊ไฟ

เลือก [Battery info.]
ในแถบ  [    ]   เลือก  [Battery info.] จากนั้น
กดปุม
ขอมูลของแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นที่หนาจอ

การประจุไฟใหมของแบตเตอรี่อยูในระดับที่ดี
คุณภาพในการประจุไฟใหมของแบตเตอรี่ลดต่ำลงเล็กนอย
แนะนำใหซื้อแบตเตอรี่กอนใหม

การตรวจสอบพลงังานของแบตเตอรี ่(น.29)
ของกลองจะแสดงระดบัพลงังานทีเ่หลอืโดยแสดง
ละเอยีดขัน้ละ 1%

ไมควรใชแบตเตอรี่รุนอื่นๆ นอกเหนือจาก LP-E6 มิเชนนั้น กลองอาจทำงานไมไดเต็ม
ประสิทธิภาพ หรืออาจสรางความชำรุดเสียหายได

เมื่อใชแบตเตอรี่ LP-E6 สองกอน กับแบตเตอรี่กริป BG-E9 กลองจะแสดงขอมูลของ
แบตเตอรี่แมจะอยูในแบตเตอรี่กริป
เมื่อใชแบตเตอรี่ขนาด AA/LR6 กับ Battery Grip BG-E9 กลองจะแสดงเฉพาะการตรวจ
สอบพลังงานของแบตเตอรี่
ดวยเหตุผลบางประการที่กลองไมสามารถสื่อสารกับแบตเตอรี่ได จะมีสัญลักษณ
          ปรากฏขึ้นที่ผลการตรวจสอบแบตเตอรี่ซึ่งปรากฏในจอ LCD และภายในชอง
เล็งภาพ จะมี [Cannot communicate with battery] ปรากฏขึ้น ใหเลือก [OK] จากนั้น
จะถายภาพตอไปได

คณุภาพในการประจไุฟใหมของแบตเตอรี ่จะแสดงเปนระดบัใดระดบัหนึง่ในสามระดบัดงันี้

จำนวนภาพทีจ่ะถายไดดวยพลงังานทีเ่หลอือย ูและตวั
เลขจะถกูตัง้ใหมเมือ่มกีารนำแบตเตอรีก่อนใหมมาใช

(เขียว) :
(เขียว) :
(แดง)  :

ตำแหนงของแบตเตอรี่

(ขอมูลแบตเตอรี่)

(ตัวนับชัตเตอร)

(ประจุที่เหลืออยู)

(ประสิทธิภาพในการชารจ)



รวจสอบขอมลูของแบตเตอรี

การบันทึกหมายเลขของแบตเตอรี่
ผูใชสามารถบันทึกหมายเลขของแบตเตอรี่รุน LP-E6 ที่นำมาใชไดมากที่สุด 6 กอน
เมื่อตองการบันทึกหมายเลขแบตเตอรี่แตละกอนใหกลองรับทราบ ใหทำตามขั้นตอน
ตอไปนี้

กดปุม
เมื่อกลองแสดงรายละเอียดของแบตเตอรี่ ให
กดปุม
กลองจะแสดงประวัติการใชงานของแบตเตอรี่
ไวที่หนาจอ
ถากลองยังไมมีขอมูลของแบตเตอรี่กอนนั้น
จะแสดงรายละเอียดเปนสีเทาจาง

เลือก [Register]

เลือก [OK]

กลองจะไมบันทึกขอมูลของแบตเตอรี่ขนาด  AA/LR6 ซึ่งใชกับแบตเตอรี่กริป
BG-E9 หรือเมื่อใช AC Adapter Kit ACK-E6
หากมีการบันทึกขอมูลของแบตเตอรี่จนครบ 6 กอนแลว จะเลือก [Register] อีก
ไมได หากตองการลบขอมูลของแบตเตอรี่เกาที่บันทึกไวกอนหนานี้ ดูหนา 271

เลือก [Register] จากนั้นกดปุม
หนาจอจะแสดงรายการใหเลือกยืนยัน

เลือก [OK] จากนั้นกดปุม
ขอมูลของแบตเตอรี่กอนนั้นจะถูกบันทึกไว
และกลองจะกลับมาแสดงประวัติการใชงาน
ของแบตเตอรี่กอนนั้น
ตัวอักษรจางๆ จะเปลี่ยนไปเปนสีขาว

กดปุม                     เพื่อใหหนาจอแสดงขอมูล
ของแบตเตอรี่อีกครั้ง



ผูใชสามารถติดหมายเลขอนุกรมของแบตเตอรี่(Battery Pack LP-E6) ที่บันทึกขอมูลไว
ในกลองแลวไดดวยการใชแผนติด(สติกเกอร) เพื่อความสะดวกในการจดจำ

ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้กับแบตเตอรี่กอนอื่นๆ
จนครบ เพื่อใหมองเห็นเลขอนุกรมของแบตเตอรี่
ไดงายขึ้น

รวจสอบขอมลูของแบตเตอรี่

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

นำแบตเตอรี่ออกจากกลอง แลวติด
สติ๊กเกอร

หามติดสติ๊กเกอรบนสวนอื่นๆ ของแบตเตอรี่นอกจากที่แสดงเปนตัวอยางในภาพซึ่งแนะ
นำในขั้นตอนที่ 2 การติดสติ๊กเกอรผิดวิธีอาจจะทำใหสอดแบตเตอรี่เขาไปในตัวกลอง
ทำไดยากขึ้น หรืออาจทำใหเปดการทำงานของกลองไมได
ถาใชแบตเตอรี่กริป BG-E9 ฉลากสติ๊กเกอรอาจจะหลุดออกไดงายเมื่อนำแบตเตอรี่เขา
ออกบอยๆ เมื่อฉลากหลุดหรือชำรุด ใหติดแผนใหม

ติดสติ๊กเกอรตามภาพตัวอยาง (ติดบนดานที่ไม
มีขั้วไฟฟา)

ติดสติ๊กเกอรแสดงหมายเลขอนุกรมของแบตเตอรี่

หมายเลขแบตเตอรี

ปรับสวิตซกลองไปที่
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่ แลวถอดแบตเตอรี่
ออกจากกลอง



ผูใชสามารถตรวจสอบพลังงานที่เหลืออยูในแบตเตอรี่แตละกอนที่ถูกบันทึกคาไว(แมขณะที่ไม
ไดใสแบตเตอรี่ในกลองก็ตาม) และตรวจสอบไดวาไดถูกนำมาใชครั้งลาสุดเมื่อใด

อางอิงจากหมายเลขอนุกรมของแบตเตอรี่ที่ถูก
บันทึกไว แลวตรวจสอบจากประวัติการใชงาน
ที่ปรากฏบนจอภาพ
ผูใชสามารถตรวจสอบระดับพลังงานที่เหลืออยู
ข อ งแบต เตอรี่ ก อนนั้ น  และวั นที่ นำมา ใช
ครั้งลาสุด

วนัทีใ่ชงานลาสดุ

ระดบัพลงังานคงเหลอื

การลบขอมูลของแบตเตอรี่ที่นำมาบันทึกหมายเลขไว
เลือก [Delete info.]

ตามขั้นตอนที่ 2 ในหนา 269 เพื่อเลือก  [Delete info.]
จากนั้นกดปุม

เลือกหมายเลขแบตเตอรี่ที่ตองการลบ
เลือกหมายเลขของแบตเตอรี่ที่ตองการลบ
จากนั้นกดปุม
         จะปรากฏขึ้น
หากตองการลบขอมูลของแบตเตอรี่กอนอื่น ใหทำตามวิธีที่แนะนำซ้ำอีกครั้ง

กดปุม
หนาจอตัวเลือกยืนยันจะปรากฏขึ้น

เลือก [OK]

รวจสอบขอมลูของแบตเตอรี่

หมายเลขแบตเตอรี่

ตรวจสอบระดับพลังงานที่เหลืออยูของแบตเตอรี่ที่กลองบันทึกไวแลว

(ลบขอมูล)

เลือก [OK] จากนั้นกดปุม
ขอมูลของแบตเตอรี่กอนนั้นจะถูกลบไป และหนาจอที่ปรากฏในขั้น
ตอนที่ 1 จะมาปรากฏอีกครั้ง



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

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่และถอดฝาปดหัว
ของสายไฟกระแสตรงออก

หามตอหรือถอดสายไฟในขณะที่สวิตซของกลองเปดอยู <ON>

ตอเชื่อมขั้วไฟกระแสตรง
ตอเชื่อมขั้วไฟกระแสตรงเขากับเครื่องแปลงไฟ

ตอเชื่อมสายไฟ
ตอสายไฟฟา ดังภาพตัวอยาง

เมื่อเลิกใชกลองแลว ใหถอดสายไฟออกจาก
ปลั๊กไฟ

เสียบสายไฟไวในรอง
สอดสายไฟกระแสตรงเขาในรองดวยความ
ระมัดระวัง อยาใหเกิดชำรุด

เสียบไฟกระแสตรง

เสียบสายไฟกระแสตรงเขากับชองเสียบอยาง
ระมัดระวังจนกระทั่งล็อค และจัดสายไฟใหอยู
ภายในรอยบาก
ปดฝาชองใสแบตเตอรี่



ารใช Eye-Fi Cards
เมื่อใช Eye-Fi card ซึ่งมีผูผลิตออกมาจำหนายในเชิงพาณิชยและไดทำการติดตั้งเรียบรอย
แลว ก็สามารถถายโอนภาพที่ถายไปยังคอมพิวเตอร หรืออัพโหลดออนไลนไปยังระบบเครือ
ขายดวยระบบ LAN แบบไรสาย
การถายโอนภาพเปนฟงกชั่นหนึ่งของ Eye-Fi card สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งและ
ใขEye-Fi card หรือเมื่อมีปญหาในการใชงาน ใหดูจากคูมือของผูผลิต

ไมรับประกันวา กลองรุนนี้จะสนับสนุน Eye-Fi card (รวมทั้งการถายโอน
สัญญาณแบบไรสาย) หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับ Eye-Fi card โปรดติดตอกับผู
ผลิต card โดยตรง และโปรดทราบวา การใช card ชนิดนี้ในหลายประเทศ
ตองผานการรับรอง ซึ่งในบางประเทศไมอนุญาตใหใช card ชนิดนี้ และหาก
ไมแนใจวาจะสามารถใช card ในพื้นที่นั้นไดหรือไม โปรดตรวจสอบกับผูผลิต
การดกอนนำไปใชงาน

ใส Eye-Fi card (น.32)

เลือก [Eye-Fi settings]
ในแถบ [    ] เลือก [Eye-Fi settings]
จากนั้นกด
เมนูนี้จะปรากฏขึ้นก็ตอเมื่อมี Eye-Fi card
ใสอยูในตัวกลองแลวเทานั้น

ตั้งให Eye-Fi สงสัญญาณ
กดปุม              ปรับตั้ง [Eye-Fi trans.] เปน
[Enable] จากนั้นกด
ถาตั้ ง เปน  [Disable]  การสงสัญญาณโดย
อัตโนมัติจะไมทำงาน แมจะติดตั้ง card ในกลอง
แลวก็ตาม
(ปรากฎสัญลักษณ        )



ารใช Eye-Fi card

แสดงขอมูลการเชื่อมตอ

เลือก [Connection info.] จากนั้นกด

ตรวจสอบวามีการแสดง  [Access point
SSID:] หรือไม
สามารถตรวจสอบ MAC Address ของ Eye-Fi
card และเวอรชั่นของ firmware
กดปุม                        สามครั้งเพื่ออกจากเมนู

ตรวจสอบ [Access point SSID:]

ภาพที่ถายจะปรากฏขึ้นที่จอภาพ
สำหรับภาพที่มีการถายโอนขอมูลไปแลว จะมี
สัญลักษณ          ปรากฏขึ้น เมื่อกลองแสดงขอมูล
ของภาพนั้น (น.191)

ถายภาพ

สถานะการสงสัญญาณ
(สีเทา) ไมมีการเชื่อมตอ    : ไมมีการเชื่อมตอกับจุดรับสัญญาณ
(กระพริบ) กำลังเชื่อมตอ    : กำลังเชื่อมตอกับจุดรับสัญญาณ
(ติดอยู) เชื่อมตอแลว        : เชื่อมตอกับจุดรับสัญญาณไดแลว
(       ) ถายโอนขอมูล        : กำลังถายโอนขอมูลไปยังจุดรับสัญญาณ

* เมื่อตองการตรวจสอบสถานะการถายโอนขอมูลของ Eye-Fi card ใหกดปุม
  เพื่อแสดงขอมูลการปรับตั้ง (น.267)



ารใช Eye-Fi card

คำเตือนสำหรับการใช Eye-Fi Cards
ถา            ปรากฏขึ้น หมายถึงเกิดความผิดพลาดในการอานขอมูลจากการด ใหปดกลอง
แลวเปดใหม
แมวาจะตั้ง [Eye-Fi trans.] เปน [Disable] แตมันอาจจะมีการสงสัญญาณบางอยางอยู
ดังนั้น ภายในโรงพยาบาล สนามบิน และที่ซึ่งหามใชอุปกรณสงสัญญาณ ควรถอด Eye-
Fi card ออกจากกลอง
หากฟงกชั่นการสงสัญญาณเพื่อถายโอนขอมูลภาพไมทำงาน ตรวจสอบการปรับตั้ง
Eye-Fi card และการปรับตั้งคอมพิวเตอร ดูรายละเอียดการปรับตั้งจากคูมือการใชของ
card
ขึ้นอยูกับสภาพการตอเชื่อมของระบบ LAN แบบไรสาย การถายโอนขอมูลอาจจะใช
เวลานานขึ้น หรือขอมูลอาจมีความบกพรอง หรือเสียได
Eye-Fi card อาจจะมีความรอนเกิดขึ้นจากการถายโอนขอมูล
พลังงานของแบตเตอรี่จะหมดเร็วกวาปกติ
ในขณะกำลังถายโอนขอมูลของไฟลภาพ ระบบตัดพลังงานอัตโนมัติจะไมทำงาน



ารางแสดงฟงกชัน่ทีท่ำงานได
ปรบัตัง้โดยอตัโนมตัิ ปรบัตัง้โดยผใูช ปรบัตัง้ไมได

วงแหวนเลอืก
ระบบบนัทกึภาพ

* เฉพาะการเปดรบัแสงแบบแมนนวลเทานัน้
สญัลกัษณ          จะหมายถงึการถายภาพนิง่ในขณะถายภาพยนตร

เลือกระดับคุณภาพ
ในการบันทึกภาพไดทุกระดับ

อตัโนมตัิ
แมนนวล
จำกัดความไวแสง
ระดับสูงสุดได
เลือกปรับเอง
ปรบัโดยอตัโนมตัิ

ความ
ไวแสง

ถายภาพโดยเลอืกสภาพแสง
ถายภาพโดยเลอืกแหลงกำเนดิแสง

สมดลุ
สขีาว

ปรบัโดยอตัโนมตัิ
ปรบัไวลวงหนา
เลือกปรับเอง
ปรบัแก/ถายครอม



ารางแสดงฟงกชัน่ทีท่ำงานได

* การปรับตั้งอัตราสวนของดาน จะตั้งไดก็ตอเมื่อถายภาพดวยระบบ Live View

วงแหวนเลอืก
ระบบบนัทกึภาพ

ระบบ
ขบั

เคลือ่น

แฟลช
ในตัว



(สแีดง)
ารปรับตั้งเมนู

เมนูที่จางลงไป จะไมแสดงใหเห็น เมื่อใชระบบันทึกภาพ Basic Zone

ระดับละ 1/3 stop ในชวง +/-5 stop(AEB +/-3 srop)

ปรับตั้งสมดุลสีขาวเอง
ปรับแกสมดุลสีขาว

ถายภาพครอมสมดุลสีขาว

แนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนเพื่อลบอัตโนมัติ
สู งสุ ด
สู งสุ ด

สู งสุ ด
สู งสุ ด

สู งสุ ด

(สแีดง)

(สแีดง)

หนา

คณุภาพ

สัญญาณเสียงเตือน

ลั่นชัตเตอร
โดยไมมีการด

ระยะเวลา
แสดงภาพ

ปรับแกความสลัว
ของขอบภาพ

การควบคุมแฟลช

ลด
ตาแดง

ทำงาน / ไมทำงาน

ทำงาน / ไมทำงาน

ทำงาน / ไมทำงาน

ไมทำงาน / ทำงาน

แสดงคางไว

ชดเชยแสง/
ถายภาพครอม

ปรับความเขม
สวางอัตโนมัติ

สมดุลสีขาว ประมาณ

ระบบสี

ความไวแสง

ขอมูลของ
เม็ดฝุน



(สแีดง)

ารปรบัตัง้เมนู

(สนี้ำเงนิ)

(สนี้ำเงนิ)

ลบภาพที่ถูกปองกัน
หมุนภาพแนวตั้ง
ลบภาพ
ระบุและกำหนดคาของภาพที่ตองการพิมพ

ลดขนาดภาพ
การประมวลผลภาพแบบ RAW

เลือกภาพและตั้งเวลาแสดงภาพและสั่งเลนดูภาพ
อัตโนมัติแบบสไลดโชว

หนา

ปองกัน
ภาพถูกลบ
หมุนภาพ

คำสั่งการพิมพภาพ

ไมทำงาน / ทำงาน
ไมทำงาน / ทำงาน

1 ภาพ / 10 ภาพ / 100 ภาพ / วันที่ /
โฟลเดอร / ภาพยนตร / ภาพนิ่ง / การจัดอันดับ

ไมทำงาน / ทำงาน

ฟลเตอรแบบ
สรางสรรค
ลดขนาด

กระโดดขามดวย

ทำงาน / ไมทำงาน
ไมทำงาน

ทำงาน / ไมทำงาน

การจัดอันดับ



ารปรบัตัง้เมนู

(สเีหลอืง)

(สเีหลอืง)

(สเีหลอืง)

เตรียมการดใหพรอมทำงานและลบขอมูล
ตอเนื่อง / เริ่มนับใหมอัตโนมัติ / สั่งใหเริ่มนับใหม
สรางและเลือกโฟลเดอร
ถายโอนขอมูล Eye-Fi : ไมทำงาน /  ทำงาน
การเชื่อมตอกับขอมูล

ปรับความสวางของจอภาพได 7 ระดับ
ปรับตั้งวันที่ (ป, เดือน, วัน)
เวลา (ชั่วโมง, นาที, วินาที)
เลือกภาษา
NTSC/PAL
ทำความสะอาดอัตโนมัติ : ทำงาน / ไมทำงาน
ทำความสะอาดทันที

ไมทำงาน / ทำงาน
ทำความสะอาดดวยตนเอง

ชนิด, ความจุที่เหลือ, จำนวนภาพที่ถายได
คุณภาพในการประจุไฟ, บันทึกหมายเลข,
ประวัติการใชงาน
แสดงขอมูลการปรับตั้ง / เสนระดับอีเลคทรอนิคส /
แสดงฟงกชั่นที่ใชถายภาพ
บันทึกขอมูลการปรับตั้งกลองไปที่ตำแหนง
ของวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ
แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ / ใสชื่อเจาของภาพ /
รายละเอียดของลิขสิทธิ์ / ลบขอมูลลิขสิทธิ์
ปรับกลองใหกลับสูคามาตรฐานเดิมจากโรงงาน
สำหรับการปรับปรุงรุนของ firmware

* แสดงใหเห็นเมื่อมีการติดตั้ง Eye-Fi Card

หนา

ตัดพลังงานอัตโนมัติ
หมุนภาพอัตโนมัติ

เลขลำดับไฟล
เลือกโฟลเดอร

ปรับตั้ง Eye-Fi

ความสวาง
ของจอ LCD
วันที่ / เวลา

ภาษา
ระบบวิดีโอ

ทำความสะอาดเซนเซอร

ล็อควงแหวนควบคุมแบบเร็ว

ตรวจสอบขอมูลของแบตเตอรี

แสดงขอมูลของปุม  INFO

การบันทึกคาการปรับตั้งกลอง

ขอมูลลิขสิทธิ์



ารปรบัตัง้เมนู

(สสีม)

(สเีขยีว)

(สแีดง)

ปรับตั้งการทำงานของกลองใหเปนแบบที่ตองการ

ยกเลิกการปรับตั้งทั้งหมด

บันทึกเมนูและ Custom functions ที่มักจะใชบอยๆ

หนา

การเปด
รับแสง

ระบบออโตโฟกัส

ไมทำงาน / ทำงาน

อัตโนมัติ / แมนนวล

ออโตโฟกัส / ชัตเตอร
ในขณะถายภาพยนตร

ออโตโฟกัส
และปุมวัดแสง

เมื่อถายภาพยนตร

ระดับขั้นของการ
ปรับความไวแสง

รายละเอียดในสวนสวาง
ไมทำงาน / ทำงาน

ขั้นละ 1/3 หรือ 1 stop

เมนูในระบบถายภาพยนตร



ารปรบัตัง้เมนู

(สแีดง)

(สแีดง)

บันทึกเสียง : อัตโนมัติ/ปรับตั้งเอง/ไมทำงาน
ระดับความดังของเสียง
Wind filter : ทำงาน / ไมทำงาน

ปรับไดละเอียด 1/3 stop ในชวง +/- 5 stop

ปรับตั้งสมดุลสีขาวเอง

หนา

ความละเอียดของภาพยนตร

การบันทึกเสียง

ถายภาพแบบเก็บเสียง

ระยะเวลาล็อคคาแสง

แสดงเสนตาราง(Grid)

ชดเชยแสง

ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ

Picture Style

สมดุลสีขาว

สมดุลสีขาวแบบปรับต้ังเอง
ประมาณ

รายการของ  [       ]  Movie 1,[       ] Movie 2   และ [       ] Movie 3  จะปรากฏขึ้น
ก็ตอเมื่อกลองทำงานในระบบถายภาพยนตร
รายการของ [      ] Shooting 2, [      ] Shooting 3, [      ] Shooting 4, [      ] Custom
Function และ  [      ] My Menu จะไมปรากฏขึ้น
เมนูตอไปนี้ จะไมปรากฏขึ้นเมื่ออยูในระบบถายภาพยนตร :

จอแสดงรายการเมนูของระบบถายภาพยนตร

Red-eye reduction, Flash control
INFO. button display options, Camera user settings, Copyright
information, Clear all camera settings, Firmware Ver.



เมื่อประสบปญหาในการใชกลอง ใหคนหาขอมูลเพื่อแกไขปญหาจากเนื้อหา
ของสวนนี้กอน แตถาไมพบวิธีแกปญหา ใหติดตอผูขาย หรือศูนยบริการของ
แคนนอนที่อยูใกลที่สุด

ปญหาเกี่ยวกับพลังงาน

ถาระดับพลังงานในแบตเตอรี่มีเหลืออยูตั้งแต 94% ขึ้นไป (น.268) จะไมสามารถ
ประจุไฟใหมได
หามนำแบตเตอรี่อื่นๆ นอกจากรุน LP-E6 มาประจุไฟ

ไมสามารถประจุไฟแบตเตอรี่ได

ไฟสัญญาณของเครื่องประจุไฟกระพริบถี่มาก

หากอุณหภูมิภายในตัวของแบตเตอรี่ซี่งติดตั้งอยูกับเครื่องประจุไฟสูงจนถึงระดับ
หนึ่ง เครื่องประจุไฟจะไมประจุไฟแบตเตอรี่ดวยเหตุผลทางดนความปลอดภัย(ไฟ
สัญญาณจะดับไป) ในขณะกำลังประจุไฟ อุณหภูมิของแบตเตอรี่จะสูงขึ้นเครื่อง
ประจุไฟจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ(มีสัญญาณไฟกระพริบ) และเมื่ออุณหภูมิลด
ลงแลว เครื่องประจุไฟจะเริ่มประจุไฟตอไปโดยอัตโนมัติ

ไฟสัญญาณของเครื่องประจุไฟไมกระพริบ

ใสแบตเตอรี่ไมถูกตอง (น.26)
แบตเตอรี่หมด ประจุไฟแบตเตอรี่ใหม (น.24)
ตรวจสอบฝาปดชองใสแบตเตอรี่วาปดแนนสนิทดีแลว (น.26)
ตรวจสอบฝาปดชองใสการดวาปดแนนสนิทดีแลว (น.32)

กลองไมทำงาน แมวาสวิตซจะถูกปรับไปที่

หากเกิดปญหาขึ้นกับเครื่องประจุไฟ หรือจากแบตเตอรี่ หรือหากไมสามารถเชื่อม
โยงขอมูลจากแบตเตอรี่ได(ไมใชของ Canon) วงจรปองกันจะหยุดการประจุไฟ และ
มีไฟสีสมกระพริบถี่ๆ ในจังหวะสม่ำเสมอ  หากเกิดปญหาจากเครื่องประจุไฟหรือ
ตัวแบตเตอรี่ ใหถอดสายไฟออกจากปลั๊กไฟ และถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องประจุ
ไฟ รอประมาณ 2-3 นาที จากนั้นจึงเสียบสายไฟเขากับปลั๊ก หากยังมีปญหาเกิด
ขึ้น ใหติดตอผูแทนจำหนาย หรือศูนยบริการที่ใกลที่สุด

มื่อประสบปญหาในการใชกลอง



มือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

ถาเปดสวิตซกลองในขณะที่ขอมูลภาพยังถายโอนลงในการดไมหมด ไฟบอกสถานะ
ของการดจะยังคงกระพริบตอไปหลังจากปดสวิตซกลองไปแลวสักระยะหนึ่ง จนเมื่อ
ขอมูลถูกถายโอนลงในการดหมดแลว ไฟนี้ก็จะดับ

ใชแบตเตอรี่ที่มีการประจุไฟเต็ม (น.24)
คุณภาพของแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมลง ดูเมนู  [     Battery info.]  เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบตเตอรี่ (น.268) ถาคุณภาพของแบตเตอรี่ไมดีนัก ควรเปลี่ยนไปใช
แบตเตอรี่กอนใหม

ใสการดไมถูกตอง (น.32)
ถาการดเต็ม ใหใสการดแผนใหม หรือลบภาพที่ไมจำเปนออกจากการดเดิมเพื่อให
มีที่วาง (น.32, 215)

ไฟแสดงสถานะของการดยังคงกระพริบแมจะปดสวิตซ         ไปแลว

แบตเตอรี่หมดพลังงานอยางรวดเร็ว

ถาผูใชสั่งใหแสดงผลของวงแหวนควบคุมแบบเร็วตลอดเวลา (น.44) หรือใชระบบ
Live View หรือถายภาพยนตร โดยใชงานกันเปนเวลานาน  (น.151, 271) ภาพที่
ถายไดจากแบตเตอรี่กอนนั้นอาจจะมีจำนวนลดลง

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

ปญหาเกี่ยวกับการถายภาพ

ไมสามารถถายภาพ และบันทึกภาพได

กลองดับเอง (ปดการทำงานไปเอง)

เมื่อพยายามโฟกัสดวยระบบ One-Shot AF และสัญญาณยืนยันความชัด
กระพริบ จะไมสามารถถายภาพได ใหยกนิ้วออกจากปุมและแตะชัตเตอรเบาๆ ลง
ครึ่งหนึ่งอีกครั้ง หรือโฟกัสโดยปรับภาพเอง (น.40, 80)

เลื่อนสวิตซปองกันการบันทึกของการด ไปที่ตำแหนงใหบันทึกได (น.32)



มือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

ถามีขอความเตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดของการด ดูหนา 33 และ 291
ใชการดไมได

ใน [     C.Fn II -2: High ISO speed noise reduction] ปรับตั้งตัวเลือกตัวใดตัว
หนึ่งดังนี้ :  [Standard/Low/Disable] ถาตั้งเปน [Strong] จำนวนภาพที่ถายตอเนื่อง
สูงสุดจะลดลง  (น.254)

จำนวนภาพถายตอเนื่องสูงสุดในการถายภาพตอเนื่องลดลง

เมื่อถายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดสูงมาก (เชน ทุงหญา ฯลฯ) ขนาดของไฟลจะใหญ
ขึ้น และจำนวนภาพถายตอเนื่องจะนอยกวาปริมาณที่แสดงไวในหนา 85

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <AF> (น.34)
เพื่อปองกันกลองสั่น ใหถือกลองใหนิ่ง และกดชัตเตอรอยางนุมนวล (น.39, 40)
ถาเลนสมีระบบปองกันภาพสั่น (Image Stabilizer) ปรบัสวติซของระบบไปที่ <ON>

ภาพไมชัด

ตั้ง ISO 100 ไมได
ถา [     C.Fn II -3: Highlight tone priority] ไดตั้งเปน [Enable] จะตั้ง ISO 100
ไมได และถาตั้งเปน [Disable] จะสามารถตั้ง ISO 100 ได (น.255) และสามารถใช
กับระบบถายภาพยนตรได (น.183)

ตั้งระบบ Auto Lighting Optimizer ไมได
ถา [     C.Fn II -3: Highlight tone priority] ไดตั้งเปน [Enable] จะตั้งระบบ Auto
Lighting Optimizer ไมได เมื่อ [Highlight tone priority] ไดตั้งเปน [Disable]  จึง
สามารถตั้งระบบ Auto Lighting Optimizer ได (น.255) และระบบนี้ใชไดกับการ
ถายภาพยนตรดวย (น.183)



มือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

เมือ่ใชระบบ <Av> และใชแฟลชถายภาพ
ความไวชัตเตอรลดต่ำลงมาก

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.253)

แฟลชในตัวไมทำงาน
ถาใชแฟลชในตัวถายภาพตอเนื่องอยางรวดเร็วเกินไปและไมพัก แฟลชจะหยุด
ทำงาน เพื่อปองกันความเสียหายของตัวเอง

แฟลชภายนอกไมทำงาน
ถาใชแฟลชยี่หออื่นและถายภาพดวยระบบ Live View ซึ่งปรับเมนู  [    Silent
shoot]   เปน  [Disable]   (น.159)

มีเสียงเกิดขึ้นภายในตัวกลองเมื่อกลองถูกเขยา
ชิ้นสวนทางดานกลไกของแฟลชในตัวมีการขยับเล็กนอย เปนเรื่องปกติ

ปรับตั้ง [     C.Fn I -7: Flash sync. speed in Av mode] เปน [Auto] (น.253)
ระบบแฟลช High-speed sync. ไมทำงานเมื่อใชระบบ Av

ไมสามารถชดเชยแสงแฟลชได
ถามีการปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชโดยการปรับตั้งที่ตัวแฟลชไวแลวจะไมสามารถปรับ
ชดเชยแสงแฟลชโดยการปรับที่ตัวกลองได และถาไดยกเลิกการปรับชดเชยแสงแฟลช
ที่ตัวแฟลชเอาไว(ตั้งเปน 0) จึงชดเชยแสงแฟลชโดยปรับตั้งที่ตัวกลองได
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ไดยินเสียงชัตเตอรดังสองครั้งเมื่อใชระบบ Live View
ถาใชแฟลช กลองจะมีเสียงชัตเตอรดังสองครั้งเมื่อถายภาพดวย Live View (น.153)

ฟงกชั่นของปุมและวงแหวนแปลี่ยนแปลงไป
ตรวจสอบการปรับตั้งใน [Custom Controls] (น.257)

ระบบถายภาพยนตรหยุดทำงานเอง
ถาความเร็วในการบันทึกขอมูลลงในการดต่ำเกินไป ระบบถายภาพยนตรจะหยุด
ทำงานโดยอัตโนมัติ ควรนำการดแผนใหมที่มีความเร็วในการบันทึกและอานใน
ระดับ                           หรือสูงกวา หากตองการตรวจสอบขอมูลเรื่องความเร็วของ
การด ใหตรวจสอบจากเวบไซตของผูผลิตการด
หากไฟลภาพยนตรที่ถายมีขนาดถึง 4GB หรือครบ 29 นาที 59 วินาที ตอเนื่องกัน
ระบบถายภาพยนตรจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

ในขณะที่ใชระบบ Live View หรือถายภาพยนตร
มีสัญลักษณ  <     >  สีขาว และ  <     > สีแดง ปรากฏขึ้น

บางครั้งภาพยนตรที่เลนมีการหยุดชั่วขณะ

เลนภาพยนตรไมได

ในขณะถายภาพยนตร หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแสงหรือความสวางอยางฉับ
พลัน การเปดรับแสงอัตโนมัติจะหยุดชั่วคราวเพื่อใหสภาพแสงคงที่เสียกอน ถาตอง
การใหถายภาพยนตรไดโดยไมหยุด ใหใชระบบเปดรับแสงแบบแมนนวล

ภาพยนตรที่ผานการตัดตอและปรับแตงดวยคอมพิวเตอรดวยซอฟทแวรที่ไดมา
จากตัวกลองแลว จะไมสามารถนำกลับมาเลนในกลองได

สัญลักษณทั้งสองนี้ เปนสัญลักษณณบอกวา อุณหภูมิภายในตัวกลองเริ่มสูงขึ้น
แลว ถาหาก <    > สีขาว ปรากฏขึ้น จะแสดงวาภาพนิ่งที่ถายอาจมีคุณภาพไม
สมบูรณ สวนสัญลักษณ <    > สีแดง จะเตือนใหทราบวา ระบบ Live View และ
ระบบถายภาพยนตรกำลังใกลที่จะหยุดการทำงาน (น.152, 173)



มือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

เมื่อเลนดูภาพยนตร แลวไดยินเสียงการทำงานของกลอง
เมื่อผูใชหมุนวงแหวนหรือปรับควบคุมเลนสในขณะถายภาพยนตร เสียงที่เกิดขึ้น
จากการปรับควบคุมจะถูกบันทึกลงไปในภาพยนตรดวย หากไมตองการเสียงนี้ ให
ใชไมโครโฟนภายนอก (มีจำหนายทั่วไป) (น.187)

ปญหาในการแสดงผลและการปรับควบคุม

เมื่อใชระบบบันทึกภาพใน Basic Zone บางแถบรายการและตัวเลือกจะถูกตัดไป
ใหเปลี่ยนระบบบันทึกภาพเปน Creative Zone (น.46)

ภาพบนจอ LCD ดูไมสดใสเทาที่ควร

หนาจอของเมนูแสดงแถบและตัวเลือกนอยลง

อาจมีฝุนติดที่จอ LCD ใหเช็ดออกดวยผาเช็ดเลนสหรือผานุม
ที่อุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก การแสดงผลของจอ LCD จะชาลงหรืออาจจะดูมืด
คล้ำ การแสดงผลจะกลับเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง

ไมสามารถลบภาพได

ในเมนู  [      Highlight alert] ไดปรับเปน  [Enable] (น.192)

มีรูปสี่เหลี่ยมสีแดงแสดงอยูบนภาพ
ในเมนู  [       AF point disp.] ไดปรับเปน  [Enable] (น.193)

ถาภาพนั้นถูกปองกันการลบเอาไว จะไมสามารถลบภาพได (น.213)

บางสวนของภาพเปนสีดำ และกระพริบ



มือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

ชื่อของไฟลมีตัวอักษรตัวแรกสุด เปน (“_MG_”)
ถาปรับระบบสีเปน Adobe RGB ตัวอักษรตัวแรกของชื่อไฟลจะนำหนาดวย “_” ถา
ไมตองการ ใหปรับระบบสีเปน sRGB (น.110)

เลขลำดับไฟลไมไดเริ่มจาก “0001”
เมื่อนำเอาการดที่มีภาพอยูแลวมาใสเขาในตัวกลอง การลำดับไฟลจะเริ่มจาก
หมายเลขภาพหลังสุดที่อยูในการดแผนนั้น (น.106)

กลองแสดงวันที่และเวลาที่บันทึกภาพไมถูกตอง
เกิดจากการไมไดตั้งวันที่และเวลาใหถูกตอง (น.30)

ตรวจสอบการเชื่อมตอสาย AV หรือ HDMI วาไดใสอยางดีแลวหรือไม (น.209, 212)
ไมมีภาพปรากฏบนจอโทรทัศน

ปรับตั้งรูปแบบของวิดีโอใหถูกตอง (NTSC/PAL)  ใหตรงกับรูปแบบของโทรทัศน
(น.212)
ใชสาย AV ที่ไดมาพรอมกับตัวกลอง (น.212)

เครื่องอานการด ไมสามารถตรวจพบการด
ขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องอานและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร ซึ่งอาจไม
พบการดชนิด SDXC ก็ได เมื่อกรณีนี้เกิดขึ้น ใหเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรดวย
สายเชื่อมตอที่ไดมาพรอมกับกลอง และถายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอรโดยใช
ซอฟทแวร EOS Utility (ไดมาพรอมกับกลอง)



มือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

ปรากฏขึ้น
[###] จะปรากฏขึ้นเมื่อจำนวนไฟลภาพนิ่ง/ภาพยนตร เกินกวาจำนวนหลักที่กลอง
จะแสดงได (3 หลัก)

เมนู [Eye-Fi settings] ไมปรากฏขึ้น
[Eye-Fi settings] จะปรากฏขึ้นก็ตอเมื่อไดติดตั้ง Eye-Fi card ในตัวกลองแลว
และถาการดมีแถบปองกันการบันทึกขอมูล และปรับตั้งไวที่ LOCK ผูใชไมสามารถ
ตรวจสอบสถานะของการด หรือตรวจสอบขอมูลของการเชื่อมตอ รวมทั้งยกเลิกการ
สงสัญญาณได

ปญหาเกี่ยวกับการพิมพ

มีตัวเลือกผลพิเศษสำหรับการพิมพ
ใหเลือกนอยกวาที่คูมือระบุ

รายการตัวเลือกผลพิเศษสำหรับการพิมพจะมีความแตกตางกันเมื่อใชเครื่องพิมพ
รุนตางๆ คำแนะนำนี้ จะแสดงรายการของผลพิเศษที่มีใหเลือกสำหรับเครื่องพิมพ
แตละรุน (น.240)



เมื่อเกิดปญหากับการทำงานของกลอง จะมีขอความ
แสดงความผิดพลาดเตือนที่ หน าจอ  ใหทำตาม
คำแนะนำที่หนาจอ

รายละเอยีด

รหสัความผดิพลาด

รหสั

การเชื่อมตอสัญญาณระหวางกันของกลองกับเลนสเกิดความผิดพลาด
ใหทำความสะอาดจุดสัมผัสของเลนส

กลองไมสามารถตรวจพบการด หรือขอมูลในการด ใหสอดการดอีก
ครั้ง เปลี่ยนหรือฟอรแมทการดนั้นดวยกลอง
  ถอดการดออกแลวใสใหม หรือนำการดแผนอื่นมาใช หรือฟอรแมทการด
(น.32, 48)
ไมสามารถบันทึกภาพไดเพราะการดเต็ม เปลี่ยนการดแผนใหม
   เปลี่ยนการดใหม ลบภาพที่ไมจำเปน หรือฟอรแมทการด (น.32, 48, 215)

แฟลชในตัวกลองไมยกตัวขึ้นทำงาน ใหปดสวิตซของกลองแลวเปดใหม

   ปรับสวิตซปดและเปดกลอง  (น.28)
ไมสามารถสั่งทำความสะอาดเซนเซอรได ปดสวิตซกลองและเปดใหม
ปรับสวิตซปดและเปดกลอง  (น.28)

ไมสามารถถายภาพไดเพราะเกิดความผิดพลาด ใหปดสวิตซกลองและ
เปดใหม  หรือถอดแลวใสแบตเตอรี่ใหม

* หากกลองยังแสดงรหัสบอกความผิดพลาดอยู ใหจดหมายเลขบอกความผิดพลาดที่
กลองแสดง และติดตอสอบถามที่ศูนยบริการของ Canon ที่ใกลที่สุด

ปรับสวิตซปดและเปดกลอง หรือลองถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองแลวใสเขา
ใหม หรือนำเลนสของ Canon มาใช (กรณีที่ไมไดใชเลนส Canon) (น.26, 28)

ขอความแสดงความผดิพลาดและแนวทางแกไข

หัสความผิดพลาด

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



ะบบอุปกรณ



ะบบอปุกรณ



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

และมีแฟลชในตัว
สื่อบันทึกภาพ: SD card, SDHC card, และ SDXC card
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 ลานพกิเซล (5184 x 3456)

Medium : ประมาณ 8.00 ลานพกิเซล (3456 x 2304)
S1(Small 1) : ประมาณ 4.50 ลานพกิเซล (2592 x 1728)
S2 (Small 2) : ประมาณ 2.50 ลานพกิเซล (1920 x 1280)
S3 (Small 3) : ประมาณ 350,000 พิกเซล (720 x 480)
RAW : ประมาณ 17.90 ลานพกิเซล (5184 x 3456)
M-RAW : ประมาณ 10.10 ลานพิกเซล (3888x2592)
S-RAW : ประมาณ 4.50 ลานพิกเซล(2592x1728)

สรางและเลือกโฟลเดอร: ทำได

• ระบบประมวลผลภาพในขณะถายภาพ
Picture Style: Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome,

User Def. 1 - 3
Basic+: ถายภาพโดยเลือกบรรยากาศ, สภาพแสง หรือฉากหลัง
สมดุลสีขาว(WB): Auto, Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light,

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

การลดสัญญาณรบกวน(noise): เมื่อถายภาพดวยการ เปดรับแสงนานมาก และเมื่อใช
ความไวแสงสูง



ณสมบตัขิองกลอง

ปรับแกความเขมสวางอัตโนมัติ: มีระบบ Auto Lighting Optimizer
เนนรายละเอียดในสวนสวาง Highlight tone priority: มีระบบนี้
ปรับแกความสลัวของขอบภาพ: มีระบบนี้

• ชองเล็งภาพ
ชนิด: Eye-level pentaprism
การครอบคลุม: แนวตั้ง/แนวนอนประมาณ 96% ของพื้นที่ของภาพจริง

ดวยระยะมอง 22 มม.
อัตราขยาย: ประมาณ  0.95x (-1 m   เมื่อใชเลนส 50mm โฟกัสที่ระยะอนันต)
ระยะมอง: ประมาณ 22 มม.(จากจุดศูนยกลางของเลนสตาของชองเล็งภาพที่-1m  )
ปรับแกสายตาในตัว: -3.0 - +1.0 m   (dpt)
โฟกัสสกรีน: ถอดเปลี่ยนได (2 แบบ, อุปกรณเสริม) รุน Ef-A เปนอุปกรณมาตรฐาน
เสนระดับอีเลคทรอนิคส:    แสดงความเอียง +/- 9 ํ แสดงไดละเอียดขั้นละ +/- 1 ํ
กระจกสะทอนภาพ: แบบ Quick-return
ตรวจสอบความชัดลึก: มีปุมตรวจสอบความชัดลึก

• ออโตโฟกัส
ชนิด: TTL secondary image-registration, phase detection
จุดโฟกัส: 9 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)
ไฟชวยหาโฟกัสอัตโนมัติ: แฟลชในตัวจะยิงแสงกระพริบแบบตอเนื่อง

• ควบคุมการเปดรับแสง
ระบบวัดแสง: TTL วัดแสงผานเลนสที่เปดชองรับแสงกวางสุด

แบงพื้นที่ในภาพเปน 63 สวน
• ระบบวัดแสงเฉลี่ยหลายสวน (เชื่อมโยงกับจุดโฟกัสที่จับภาพได)
• ระบบวัดแสงเฉพาะสวน (พื้นที่ประมาณ  6.5% ที่กึ่ งกลางชองเล็งภาพ )
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด (พื้นที่ประมาณ 2.8% ที่กึ่งกลางชองเล็งภาพ)
• ระบบวัดแสงเฉลี่ยเนนกลางภาพ

ชวงการวัดแสง: EV 1- 20(ที่ 23 ํC/73 ํF เมื่อใชเลนส EF50mm f/1.4 USM ที่ ISO 100)
ระบบบันทึกภาพ: Program AE (Full Auto, Creative Auto, Portrait, Landscape,

Close-up, Sports, Night Portrait, , Program), shutter-priority
AE, aperture-priority AE, manual exposure, bulb exposure

ความไวแสง (ISO): Basic Zone:  ปรับความไวแสงใหอัตโนมัติในชวง  ISO 100 - 3200
(แนะนำใหใช) Creative Zone : ISO 100 - 6400 (ปรับเพิ่มลดขั้นละ 1/3-stop),

หรือใชระบบขยายความไวแสงเปน  ISO 12800

-1

-1
-1



ณสมบตัขิองกลอง

ชดเชยแสง: ปรับตั้งเอง :       +/- 5 stops ปรับไดขั้นละ1/3  หรือ 1/2 stop
ถายภาพครอม : +/- 3 stops ปรับไดขั้นละ1/3 หรือ 1/2 stop

     สามารถปรับชดเชยแสงเอง
ล็อคคาแสงอัตโนมัติ: อัตโนมัติ : ใชระบบ One-shot AF และหาโฟกัสไดแลว

                 รวมกับระบบวัดแสงเฉลี่ยหลายสวน
แมนนวล : เมื่อกดปุม AE Lock

• 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.: ประมาณ 13/43 (ISO 100, หนวยเมตร/ฟุต)
การครอบคลุมของแฟลช: มุมรับภาพของเลนสความยาวโฟกัส 17mm
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: ไมมี

• ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน: แบบครั้งละภาพ แบบตอเนื่องความเร็วสูง และตอเนื่องความเร็วต่ำ ,

หนวงเวลาถายภาพ/รีโมทคอนโทรล 10 วินาทีและ 2 วินาที,
ถายภาพตอเนื่องควบคุมดวยรีโมท : ความเร็วสูงสุด 5.3 เฟรมตอวินาที
ความเร็วในการถายภาพสูงสุด: JPEG Large/Fine: ประมาณ 58 shots

RAW: ประมาณ 16 shots
RAW+JPEG Large/Fine: ประมาณ 7 shots
* ไดจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Canon
(ที่ ISO 100 ใช PictureStyle แบบ Standard)
ใชการดขนาด 4 GB
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• ระบบ Live View
อัตราสวนของดาน: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
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 0 - 20 (ที่ 23 ํC/73 ํF เลนส EF50mm f/1.4 USM ที่ ISO 100)
ระบบบันทึกภาพแบบเก็บเสียง: ทำได (Mode 1 และ 2)
การแสดงเสนตาราง: แสดงไดสองแบบ

• การถายภาพยนตร
ระบบบีบอัดภาพยนตร: MPEG-4 AVC/H.264 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.
Crop 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 EF50mmf/1.4 USM
ที่ ISO 100)

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

ความไวแสง: ปรับตั้งอัตโนมัติในชวง ISO 100 - 6400
(แนะนำใหใช) เมื่อถายดวยระบบแมนนวล  ปรับตั้งไดในชวง

ISO 100 - 6400
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การบันทึกเสียง: มีไมโครโฟนแบบโมโน ติดตั้งในตัวกลอง
มีชองเสียบตอพวงกับลำโพงภายนอกแบบสเตอริโอ

การแสดงเสนตาราง : แสดงไดสองแบบ

• จอ LCD
ชนิด: TFT color liquid-crystal monitor
ขนาดและความละเอียด: 3 นิ้ว ความละเอียดประมาณ 1.04 ลานจุด(VGA)
ครอบคลุม: พื้นที่ 100% ของภาพ
จอหมุนปรับมุมมอง: ทำได
การปรับความสวาง: ปรับตั้งเอง 7 ระดับ
การแสดงระดับแบบอีเลคทรอนิคส:  มี
ภาษาที่เลือกได: 25 ภาษา

• เลนดูภาพ
รูปแบบการแสดงภาพ: ภาพเดี่ยว, ภาพเดี่ยวพรอมขอมูลการถายภาพ

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

ซูมขยายดูภาพในตัวกลอง:   ประมาณ 1.5x-10x
การคนหาภาพ: เลื่อนดูภาพตามลำดับครั้งละภาพ

เลื่อนดูภาพแบบขามครั้งละ 10 หรือ 100 ภาพ
เลื่อนดูภาพตามลำดับวันที่, ตามลำดับโฟลเดอร,
ลำดับภาพยนตร, ภาพนิ่ง, ตามการจัดอันดับ

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

ภาพยนตร, ภาพนิ่ง, เฉพาะภาพที่มีการจัดอันดับ
สามารถเลือกการแสดงภาพได 3 แบบ

การเลนดูภาพยนตร: เลนดูไดที่จอ LCD ของกลอง หรือตอพวงไปเลนดูภายนอก
ดวยสาย AV หรือผานจุดตอพวง HDMI และมีลำโพงในตัว

• ระบบประมวลผลภาพ
ประมวลผลไฟลแบบ RAW ในตัวกลอง: ความเขมสวาง, สมดุลสีขาว, Picture Style,

ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ, ลดสัญญาณรบกวนเมื่อความไวแสงสูง,
คุณภาพของไฟล JPEG, ระบบสี, ปรับความสลัวของขอบภาพ,
ปรับแกความบิดเบือน และปรับแกความผิดเพี้ยนของสี

Creative filters: Grainy B/W, Soft focus, Toy camera effect, Miniature effect
ลดขนาดภาพ: ทำได
จัดอันดับภาพ: มี

• Direct Printing สั่งพิมพภาพโดยตรงจากตัวกลอง
เครื่องพิมพที่สนับสนุน: เครื่องพิมพที่มีระบบ PictBridge
ภาพที่พิมพได: ไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW
ระบบสั่งงานพิมพ: สนับสนุนระบบพิมพแบบ DPOF 1.1
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• ปรับกลองใหทำงานตามผูใช
Custom Functions:       20 แบบ
การปรับตั้งโดยผูใช:       โดยหมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่ C
การปรับตั้ง My Menu:       มี
ขอมูลลิขสิทธิ์:      บันทึกขอมูลลิขสิทธิ์ของภาพได

• การตอเชื่อม
ชองตอพวง AV out แบบดิจิตอล: Analog video (สนับสนุน NTSC/PAL) / stereo audio output

          ชองตอพวง Hi-Speed USB สำหรับตอเชื่อมคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
ชองตอพวงแบบ HDMI:      ชนิด C (ปรับความละเอียดอัตโนมัติ), สนับสนุน CEC
ชองเสียบสำหรับไมโครโฟนภายนอก: แจคสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
ชองเสียบสายลั่นชัตเตอร:    ใชสายลั่นชัตเตอรรุน RS-60E3
สายลั่นชัตเตอรแบบไรสาย: ใชไดกับรีโมทรุน  RC-6

• แหลงพลังงาน
แบตเตอรี่:       Battery Pack LP-E6 (1 กอน)

     * สามารถใชไฟฟากระแสสลับได เมื่อใชอุปกรณเสริมพิเศษ
       AC Adapter Kit ACK-E6
      * เมื่อใช Battery Grip BG-E9
      สามารถใชแบตเตอรี่ขนาด AA/LR6 ได

การแสดงขอมูล:      พลังงานที่เหลือ, จำนวนภาพที่ถายตอไปได และการประจุไฟ
อายุการใชงานแบตเตอรี่:      เมื่อมองภาพผานชองเล็งภาพ:
(ทดสอบตามมาตรฐาน CIPA)    ถายไดจำนวน 1100 ภาพ ที่ 23 ํC/73 ํF และ 1000 ภาพ ที่ 0 ํC/32 ํF

       เมื่อเล็งภาพดวยระบบ Live View :
       ถายไดจำนวน 320 ภาพ ที่ 23 ํC/73 ํF และ 280 ภาพ ที่ 0 ํC/32 ํF

เวลาในการถายภาพยนตร:    ประมาณ  2 ชั่วโมง ที่ 23 ํC/73 ํF
      ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ที่ 0 ํC/32 ํF
      (เมื่อใช Battery Pack LP-E6 ที่ประจุไฟเต็ม)

• ขนาดและน้ำหนัก
ขนาด (กวางXสูงXหนา):        144.5 x 105.8 x 78.6 มม. / 5.7 x 4.2 x 3.1 นิ้ว
น้ำหนัก:       ประมาณ 755 กรัม / 26.6 ออนซ (CIPA guideline)

      ประมาณ 675 กรัม / 23.8 ออนซ (เฉพาะตัวกลอง)

• สภาพแวดลอมในการทำงาน
ชวงอุณหภูมิในการทำงาน:    0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF
ความชื้นในการทำงาน:       85% หรือต่ำกวา
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• แบตเตอรี่ 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 80กรัม / 2.8 ออนซ

• เครื่องชารจแบตเตอรี่ LC-E6
แบตเตอรี่ที่ใชได: 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
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 ออนซ

• เครื่องชารจแบตเตอรี่ LC-E6E
แบตเตอรี่ที่ใชได: 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  ออนซ

(ไมรวมสายไฟ)
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• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
องศาการรับภาพ: ตามแนวทแยง: 74 ํ20 ’ - 27 ํ50’

ตามแนวนอน: 64 ํ30 ’ - 23 ํ20’
ตามแนวตั้ง: 45 ํ30 ’ - 15 ํ40’

โครงสรางของเลนส: 11 ชิ้น 9 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกัสใกลสุด: 0.25 เมตร /0.82 ฟุต (จากเซนเซอรถึงวัตถุ)
อัตราขยายสูงสุด: 0.34x (ที่ 55 mm)
พื้นที่ครอบคลุม: 2071 x 134 - 67 x 45 มม. / 8.1 x 5.3 - 2.6 x 1.8 นิ้ว

ที่ระยะโฟกัส 0.25 เมตร / 0.82 ฟุต
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 58 mm
ฝาปดเลนส: E-58
เสนผา ศก. และความยาว: 68.5 x 70.0 มม / 2.7 x 2.8 นิ้ว
น้ำหนัก: โดยประมาณ 200 กรัม / 7.1 ออนซ
ฮูด: EW-60C (แยกจำหนาย)
กลองบรรจุ: LP814 (แยกจำหนาย)

• EF15-85mm 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

ที่ระยะโฟกัส 0.35 เมตร / 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 ออนซ
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: ที่ 18 มม. ระยะ 0.49 เมตร / 1.61 ฟุต

(327 x 503 มม. / 12.9 x 19.8 นิ้ว)
ที่ 135 มม. ระยะ 0.45 ม. / 1.48 ฟุต
(75 x 112 มม. / 3.0 x 4.4 นิ้ว)
*จากเซนเซอรถึงวัตถุ

อัตราขยายสูงสุด: 0.21x (ที่ 135 mm)
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 / 16.0 ออนซ
ฮูด: EW-73B (แยกจำหนาย)
กลองบรรจุ: LP1116 (แยกจำหนาย)

• EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS
องศาการรับภาพ: ตามแนวทแยง: 74 ํ20’ - 7 ํ50’

ตามแนวนอน: 64 ํ30’ - 6 ํ30’
ตามแนวตั้ง: 45 ํ30’ - 4 ํ20’

โครงสรางของเลนส: 16 ชิ้น 12 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกัสใกลสุด: 0.45 เมตร / 1.48 ฟุต(จากเซนเซอรถึงวัตถุ)
อัตราขยายสูงสุด: 0.24x (ที่ 200 mm)
พื้นที่ครอบคลุม: 452 x 291 - 93 x 62 มม. / 17.8 x 11.5 - 3.7 x 2.4 นิ้ว

(ที่ระยะโฟกัส 0.45 เมตร / 1.48 ฟุต)
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 72 mm
ฝาปดเลนส: E-72
เสนผา ศก. และความยาว: 78.6 x 102.0 มม / 3.1 x 4.0 นิ้ว
น้ำหนัก: โดยประมาณ 595 กรัม / 21.0 ออนซ
ฮูด: EW-78D (แยกจำหนาย)
กลองบรรจุ: LP1116 (แยกจำหนาย)

ณสมบตัขิองกลอง



ณสมบตัขิองกลอง

คุณสมบัติที่แสดงไวในรายการขางตน ไดมาจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Canon
คุณสมบัติตางๆ เชน ขนาด เสนผาศูนยกลาง ความยาวและน้ำหนัก ตามรายการดานบนนี้ ได
มาจากมาตรฐานการทดสอบของ CIPA (ยกเวนน้ำหนักของตัวกลอง)
คุณสมบัติและการตกแตงภายนอก อาจเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
เมื่อใชเลนสยี่หออื่น และเกิดปญหากับการทำงานของกลอง ใหสอบถามที่ผูผลิตเลนสนั้นๆ
เครื่องหมายการคา
Adobe เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Adobe Systems Incorporated
Windows เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Macintosh และ Mac OS เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั  Apple Inc. ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
SDXC เปนเครือ่งหมายการคาของ SD-3C, LLC
เครื่องหมาย HDMI, HDMI Logo และ High-Definition Multimedia
เปนเครื่องหมายการคา ซึ่งตองผานการรับรองจาก HDMI Licensing LLC
ชื่อสินคาและเครื่องหมายการคาอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในคูมือฉบับนี้
เปนสมบัติของเจาของสินคาเหลานั้น

• EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM
องศาการรับภาพ: ตามแนวทแยง: 78 ํ30’ - 18 ํ25’

 ตามแนวนอน: 68 ํ40’ - 15 ํ25’
ตามแนวตั้ง: 48 ํ00’ - 10 ํ25’

โครงสรางของเลนส: 17 ชิ้น 12 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 32
ระยะโฟกัสใกลสุด: 0.35 เมตร / 1.15 ฟุต(จากเซนเซอรถึงวัตถุ)
อัตราขยายสูงสุด: 0.2x (ที่ 85 mm)
พื้นที่ครอบคลุม: 328 x 219 มม.- 112 x 75 มม / 12.9 x 8.6 - 4.4 x 3.0 นิ้ว

(ที่ระยะโฟกัส 0.35 เมตร)
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 67 mm
ฝาปดเลนส: E-67U
เสนผา ศก. และความยาว: 78.5 x 92.0 มม. / 3.1 x 3.6 นิ้ว
น้ำหนัก: โดยประมาณ 475 กรัม / 16.8 ออนซ
ฮูด: EW-73B (แยกจำหนาย)
กลองบรรจุ: LP1116 (แยกจำหนาย)



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 จะไมสามารถประจุไฟใหกับแบตเตอรี่รุนอื่น นอกจาก Battery Pack LP-E6 หาก
นำไปประจุไฟดวยเครื่องประจุไฟรุนอื่นหรือแบบอื่น อาจทำใหแบตเตอรี่เกิดความเสียหายหรือเกิด
อุบัติเหตุได ซึ่ง Canon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

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



คำเตือน เพื่อความปลอดภัยในการใชอุปกรณ
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้อยางเครงครัด และใชอุปกรณอยางระมัดระวังและถูกวิธี เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุรายแรง และความเสียหายของอุปกรณ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุรายแรง

เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย ความรอน การรั่วไหลของสารเคมี และการระเบิด ใหปฏิบัติตามคำแนะ
นำเพื่อความปลอดภัยอยางเครงครัด:
- หามใชแบตเตอรี่ แหลงพลังงาน และอุปกรณเสริมที่ไมไดระบุไวในคูมือฉบับนี้ ไมควรทำแบตเตอรี่
เอง หรือดัดแปลงกอนแบตเตอรี่เด็ดขาด
- หามลัดวงจร ถอดชิ้นสวน หรือดัดแปลงกอนแบตเตอรี่ หามใชความรอน และทำการบัดกรีกอน
แบตเตอรี่ หามทำแบตเตอรี่ตกลงในน้ำหรือไฟ และหามทุบหรือกระแทกกอนแบตเตอรี่เปนอันขาด
- ระมัดระวังอยาใสแบตเตอรี่กลับขั้วเปนอันขาด และหามใชแบตเตอรี่เกาและแบตเตอรี่ใหมคละกัน
หรือใชแบตเตอรี่ตางชนิดคละกัน(กรณีที่ใช Battery Grip BG-E6)
- หามทำการประจุไฟแบตเตอรี่นอกชวงของอุณหภูมิที่กำหนดไว(0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF) และหาม
ประจุไฟนานเกินเวลาที่กำหนด
- หามสอดวัสดุแปลกปลอมที่เปนโลหะกับจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคสตางๆ ของกลอง ชองเสียบอุปกรณเสริม
และชองเสียบสายเชื่อมตอ ฯลฯ
เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก ถาเด็กกลืนกอนแบตเตอรี่เขาไป ใหนำไปพบแพทยทันที (สารเคมีใน
แบตเตอรี่เปนอันตรายตอกระเพาะอาหารและอวัยวะภายใน)
เมื่อตองการทิ้งแบตเตอรี่ ใหปดขั้วสัมผัสดวยเทปเพื่อปองกันการสัมผัสกับวัสดุที่ เปนโลหะหรือ
แบตเตอรี่กอนอื่นๆ เพื่อปองกันการลัดวงจรที่อาจทำใหเกิดการระเบิดได

ในขณะประจุไฟแบตเตอรี่ หากมีความรอนสูง กลิ่นและควัน ใหถอดสายไฟออกจากปลั๊กไฟทันทีเพื่อหยุด
ประจุไฟ เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
ถาแบตเตอรี่เกิดการรั่วซึม มีการเปลี่ยนสี รูปทรง หรือมีกลิ่นและควัน ใหถอดออกทันที และระวังความ
รอนในขณะสัมผัสกอนแบตเตอรี่ดวย
ปองกันอยาใหสิ่งที่รั่วซึมจากกอนแบตเตอรี่สัมผัสถูกดวงตา ผิวหนัง เสื้อผา เพราะอาจทำใหตาบอดหรือ
เปนอันตรายตอผิวหนัง หากเกิดการสัมผัสแลว ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ำสะอาดโดยไมขัดถู และรีบไป
พบแพทยทันที

หามวางสายไฟหรือสายใดๆ ใกลแหลงกำเนิดความรอน เพราะอาจทำใหสายเกิดการละลายและเสียรูป
ไป ซึ่งอาจทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

ไมควรใชแฟลชถายภาพใกลกับคนมากเกินไป เพราะอาจจะทำใหเสียสุขภาพตาได และเมื่อใชแฟลชถาย
ภาพเด็กทารก ควรถายในระยะหางกวา 1 เมตรขึ้นไป
กอนนำกลองและอุปกรณเสริมอื่นๆ ไปเก็บ ควรถอดแบตเตอรี่ออกเสียกอน และถอดสายไฟทุกเสนออกจาก
ปลั๊ก ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร หรือการสะสมของความรอนอันอาจทำใหเกิดอัคคีภัยได
หามใชกลองหรือประจุไฟแบตเตอรี่เมื่อไดกลิ่นกาซ เพื่อปองกันการเกิดระเบิดและเกิดอัคคีภัย

ไมควรใชแฟลชถายภาพผูที่กำลังขับรถ เพราะอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

ขณะกำลังประจุไฟแบตเตอรี่ ควรนำอุปกรณออกหางจากมือของเด็กๆ เพราะอาจเกิดไฟฟาลัดวงจร และ
เกิดอันตรายตอเด็กได



ถาทำอุปกรณตก และวัสดุที่หอหุมแตกหรือเปดออกจนเห็นชิ้นสวนดานใน หามสัมผัสกับชิ้นสวนภายใน
อุปกรณนั้นเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกไฟชอตได
หามถอดชิ้นสวนหรือดัดแปลงอุปกรณ เพราะชิ้นสวนที่อยูดานในซึ่งมีแรงดันไฟฟาสูงมากอาจทำใหเกิด
ไฟชอตได
หามสองหรือเล็งกลองไปยังดวงอาทิตยและแหลงกำเนิดแสงที่สวางจา เพราะอาจทำใหเกิดอันตราย
ตอดวงตาได

อยาเก็บกลองและอุปกรณอื่นๆ ไวในที่ซึ่งมีฝุนมาก ที่ซึ่งมีความชื้นสูง เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร
และอัคคีภัย
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
ไมควรใชผาหอหรือหุมเครื่องชารจแบตเตอรี่ในขณะประจุไฟ เพราะทำใหเกิดการสะสมของความรอน
ทำใหตัวเครื่องเสียรูป หรืออาจเกิดเพลิงไหม
ถาทำกลองตกน้ำ หรือมีน้ำและของเหลวอื่นเขาไปในกลอง ใหถอดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรองสำหรับ
นาฬิกา เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร

ไมควรเก็บ ใช หรือวางแบตเตอรี่กลอง แบตเตอรี่สำรองสำหรับนาฬิกา ภายในบริเวณที่มีความรอนสูง ซึ่งอาจ
ทำใหแบตเตอรีร่ัว่ซมึและมอีายกุารใชงานสัน้ลง ตวัแบตเตอรีอ่าจรอนจดัจนทำใหผวิหนงัไหมพอง
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)
การใชอุปกรณอื่นๆ 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:
แบตเตอรี่ชนิด Lithium ion/polymer ที่ใหพลังงานกับอุปกรณชิ้นนี้
สามารถนำไปรีไซเคิลได โปรดแจงที่โทร. 1-800-8-BATTERY เพื่อ
สอบถามวิธีนำแบตเตอรี่ไปรีเซเคิล

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

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญมาก
1. เกบ็คมูอืฉบบันีไ้ว — คมูอืฉบบันีม้เีนือ้หาเกีย่วกบัการใชเครือ่งประจไุฟรนุ Battery Charger LC-
E6 และ LC-E6E
2. กอนใชเครือ่งประจไุฟ อานคมูอืการใชและคำเตอืนทัง้หมด รวมทัง้คำเตอืนเกีย่วกบัอปุกรณเหลา
นี้ :เสียกอน
(1) เครือ่งประจไุฟ, (2) แบตเตอรี,่ และ (3) อปุกรณทีใ่ชแบตเตอรี่
3. คำเตือน — เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ใชแบตเตอรี่รุน LP-E6 ของแคน
นอนเทานั้น หากใชแบตเตอรี่รุนอื่น อาจไหม ทำใหเกิดการบาดเจ็บและความเสียหายอื่นๆ
4. อยาวางเครื่องประจุไฟตากฝนหรือหิมะ
5. การใชอปุกรณอืน่ทีน่ำมาตอพวงซึง่แคนนอนไมไดขายและแนะนำใหใช อาจทำใหเกดิประกายไฟ
ไฟชอต หรอืเกดิการบาดเจบ็
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

คำเตือน
มีความเสี่ยงในการระเบิดหากนำแบตเตอรี่ผิดประเภทมาใช และการทิ้งแบตเตอรี่ที่
ไมใชแลว ขึ้นอยูกับกฏหมายของพื้นที่นั้นๆ
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¤íาแนะนำในการเริม่ตนใชซอฟทแวร

แผนซีดีนี้ ประกอบดวยซอฟทแวรหลายแบบ สำหรับใชกับกลอง EOS
DIGITAL

ซอฟทแวรนี้จะชวยในการตอเชื่อมกลองกับคอมพิวเตอร เพื่อถายโอนภาพ
(ภาพนิ่ง/ภาพยนตร) ที่ถายไวในตัวกลองไปยังคอมพิวเตอร สามารถควบคุม
กลอง ควบคุมการถายภาพสำหรับกลองที่ตอเชื่อมอยู จากการควบคุมผาน
คอมพิวเตอร

ซอฟทแวรที่แนะนำเปนพิเศษสำหรับผูใชที่มักจะถายภาพในแบบ RAW
ผูใชสามารถดูภาพ ปรับแตงภาพ และประมวลผลไฟลและพิมพภาพแบบ
RAW ดวยความเร็วสูง
พรอมทั้งสามารถปรับแตงไฟลแบบ JPEG ในขณะที่รักษาลักษณะของภาพตน
ฉบับเดิมไวดวย

เปนซอฟทแวรที่เหมาะสำหรับผูที่มักจะถายภาพเปนไฟล JPEG ซึ่งผูใช
สามารถจะ ดู/ปรับแตง/จัดการ/คนหา/พิมพ ภาพที่เปนไฟล JPEG ไดโดยงาย
นอกจากนี้ยังใชเลนและปรับแตงภาพยนตร รวมทั้งจับภาพนิ่งจาก
ภาพยนตรที่ถายดวย

ซอฟทแวรนี้ออกแบบมาสำหรับผูใชในระดับกาวหนา ซึ่งมีประสบการณใน
การตกแตงภาพมากอน ซอฟทแวรจะสามารถแกไข Picture Style ซึ่งผูใช
สามารถจะสรางรวมทั้งบันทึก Picture Style ที่สรางขึ้นไดดวย

EOS DIGITAL Solution Disk



¤íาแนะนำในการเริม่ตนใชซอฟทแวร

การติดตั้งซอฟทแวร
ไมควรเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรกอนจะทำการติดตั้งซอฟทแวร เพราะอาจ
ทำใหเกิดปญหาในการติดตั้งซอฟทแวรในภายหลัง
หากมีซอฟทแวร รุ นกอนติดตั้ งอยู แล ว ในเครื่ องคอมพิว เตอร  ใหทำการติดตั้ ง
ซอฟทแวร ใหม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำด านล างนี้  (ซอฟทแวร รุ น ใหมจะทับ
ซอฟทแวรรุนเกาโดยอัตโนมัติ)

ติดตั้งแผนซีดี EOS Solution disk
สำหรับเครื่องแมคอินทอช ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนของแผนซีดี-รอมซึ่งปรากฏ
ที่หนาจอเพื่อเปดแผนซีดี-รอม จากนั้นดับเบิลคลิกที่ [Canon EOS Digital
Installer]

คลิก [Easy Installation] และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนา
จอเพื่อทำการติดตั้ง

สำหรับแมคอินทอช คลิก [Install]

คลิก [Restart] และนำแผนซีดีออกจากเครื่องหลังจากที่เครื่อง
เปดใหมแลว

เมื่อคอมพิวเตอรถูกเปดใหมอีกครั้ง การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ



คูมือการใชซอฟทแวร
คูมือการใชซอฟทแวร จะเปนไฟลที่อยูภายในแผน ซีดี-รอม แผนนี้

การสำเนาและอานคูมือการใชในแบบ PDF

ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของซีดี-รอม
สำหรับวินโดวส จะเปนไอคอนที่แสดงใน [My Computer]
สำหรับแมคอินทอช จะแสดงไอคอนที่หนาจอ

ใสแผนซีดี [Software INSTRUCTION MANUAL] เขาใน
คอมพิวเตอร

COPY โฟลเดอร [English] เขามาเก็บในคอมพิวเตอร
คูมือการใชในแบบ PDF ที่ถูก copy ไป จะเปนไฟลที่มีชื่อเหลานี้

ดับเบิลคลิกไฟล PDF ที่ copy มา
ตองติดตั้งซอฟทแวร Adobe Reader (เวอรชั่น 6.0 ขึ้นไป) ในคอมพิวเตอร
เพื่ออานไฟล
สามารถดาวนโหลด Adobe Reader ไดจากอินเตอรเนต โดยไมเสียคาใชจาย

¤íาแนะนำในการเริม่ตนใชซอฟทแวร
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