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ฟงกชั่นเพิ่มเติมที่มีอยูในการอัพเกรดนี้
คุณสามารถเพิ่มฟงกชั่นตอไปนี้และปรับปรุงประสิทธิภาพของฟงกชั่น AF บางรายการในเมนู
กําหนดเองจะมีการปรับเปลี่ยนไปถาคุณอัพเกรดกลอง หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูหัวขอ “เมนูกําหนดเอง” (หนา 5)

เพิ่มรายการ [ถายโดยไมมีเลนส]
คุณสามารถปลอยชัตเตอรไดแมจะไมมเี ลนสติดตั้งอยูบนตัวกลอง

ขยายชวงการชดเชยแสงกวางขึน้
มีการขยายชวงการชดเชยแสงไปที่ ±5 EV (กอนการอัพเกรดอยูที่: ±3 EV)

มีการตั้งคาเพิ่มเติมของระดับแสงสําหรับการถายภาพครอม
มีการเพิ่มการตั้งคาตอไปนี้ใหกับฟงกชั่นการถายภาพครอมตอเนื่องและการถายภาพครอม
ทีละภาพ: การรับแสงเปลี่ยนไป 3.0 EV และกลองจะถายภาพ สามภาพ (กอนการอัพเดตอยูที่
ไมเกิน 2.0 EV) [3.0EV3] จะปรากฏขึ้นมาเมื่อมีการเลือกคาการรับแสงนี้

ฟงกชั่น AF ปรับปรุงแลว
ความเร็วและประสิทธิภาพของออโตโฟกัสไดรับการปรับปรุง เมื่อใชเลนสกลองสองทางไกล
บางตัว จะไดรบั ผลที่สังเกตเห็นได อยางไรก็ตาม ผลจะขึ้นอยูกับเลนสที่ติดตั้งอยูบนตัวกลองหรือ
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่ถายวัตถุนั้น

ถายโดยไมมีเลนส
ถาคุณอัพเกรดกลอง [ถายโดยไมมีเลนส] จะเพิ่มขึ้นในเมนูกําหนดเอง (หนา 5) คุณสามารถตั้งคา
วาจะใหปลอยชัตเตอรหรือไมเมื่อไมมีเลนสติดตั้งอยูบนตัวกลอง เมือ่ คุณติดตั้งอุปกรณเชน
กลองดูดาวไวที่กลอง ใหเลือก [อนุญาต] เพื่อใหสามารถปลอยชัตเตอรได
อนุญาต

สามารถปลอยชัตเตอรไดแมไมไดติดตั้งเลนสไวบนตัวกลอง

ไมอนุญาต

ไมสามารถปลอยชัตเตอรไดเมื่อไมไดติดตั้งเลนสไวบนตัวกลอง

หมายเหตุ
• ไมสามารถวัดแสงที่ถูกตองไดเมื่อคุณใชเลนสที่ไมมีหนาสัมผัสเลนส เชนเลนสของกลองดูดาว ในกรณี
ดังกลาว ใหปรับการรับแสงเองดวยการตรวจสอบการรับแสงของภาพที่บันทึกไว
• เมื่อตั้งคาโหมดรับแสงไวที่ “M” การปลอยชัตเตอรจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาของรายการนี้
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การขยายชวงของการชดเชยแสง
ถาคุณอัพเกรดกลองนี้ คุณสามารถปรับการรับแสงไดระหวาง –5.0 EV และ +5.0 EV หากตองการ
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชยแสง ใหดูที่ “การปรับชดเชยระดับแสง” ใน “คําแนะนํา
การใชงาน”

ตัวแสดงสถานะที่ปรากฎบนจอแสดงผลขณะที่คุณกําลังตั้งคาการรับแสง
ขณะที่คุณตั้งคาการรับแสงไปที่คาสูงกวา +3.0 EV หรือต่ํากวา –3.0 EV ตัวแสดงสถานะบน
จอแสดงผล ชองมองภาพ หรือจอ LCD จะปรากฎขึ้นดังตอไปนี้:

เชน
ขณะที่มีการปรับคาชดเชยระหวาง
–3.3 EV และ –5.0 EV

ขณะทีม่ ีการปรับคาชดเชยระหวาง
+3.3 EV และ +5.0 EV

คาชดเชยจะปรากฏขึ้นเปน [Lo]

คาชดเชยจะปรากฏขึ้นเปน [Hi]

คาชดเชยจะปรากฏขึ้นเปน [Lo]
และลูกศร b จะปรากฏขึ้นบน
สเกล EV

คาชดเชยจะปรากฏขึ้นเปน [Hi]
และลูกศร B จะปรากฏขึ้นบน
สเกล EV

คาชดเชยจะปรากฎขึ้นในระหวางที่
ทําการการชดเชยแสง

คาชดเชยจะปรากฎขึ้นในระหวางที่
ทําการการชดเชยแสง

จอแสดงผล

ชองมองภาพ

จอ LCD
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ตัวแสดงสถานะบนสเกล EV
ถาตั้งคาการรับแสงไปที่คาสูงกวา +3.0 EV หรือต่ํากวา –3.0 EV ตัวแสดงสถานะบนจอ LCD
(การแสดงผลขอมูลที่บันทึก) หรือชองมองภาพจะปรากฏขึ้นดังตอไปนี้:

เชน
ขณะที่คาชดเชยอยูที่คาระหวาง
–3.3 EV และ –5.0 EV

ขณะทีค่ าชดเชยอยูที่คาระหวาง
+3.3 EV และ +5.0 EV

คาชดเชยจะปรากฏขึ้น

คาชดเชยจะปรากฏขึ้น

ลูกศร b จะปรากฏขึ้นหรือกะพริบ

ลูกศร B จะปรากฏขึ้นหรือกะพริบ

ลูกศร b จะปรากฏขึ้นหรือกะพริบ

ลูกศร B จะปรากฏขึ้นหรือกะพริบ

จอ LCD

ชองมองภาพ

การแสดงผลภาพที่ปรับเปลี่ยนเมือ่ การเรียกดูภาพอัจฉริยะทํางาน
ถาคุณตั้งคาการรับแสงไปที่คาสูงกวา +3.0 EV หรือต่ํากวา –3.0 EV หลังจากภาพปรากฏขึ้นบนจอ
LCD ในการเรียกดูอัจฉริยะ คุณจะไมสามารถตรวจสอบเอฟเฟกตบนภาพที่ปรับเปลี่ยนได

การเพิ่มระดับการถายครอมใหกบั ฟงกชั่นการถายภาพครอม
ถาคุณอัพเกรดกลอง จะมีการเพิ่มการตั้งคาใหกับฟงกชั่นถายภาพครอมตอเนื่องและครอมทีละภาพ
ดังนี้: การรับแสงจะเปลี่ยนไป 3.0 EV และกลองจะถายภาพ สามภาพ [3.0EV3] จะปรากฏขึ้นมา
เมื่อมีการเลือกคาการรับแสงนี้ หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถายภาพครอม
ใหดูที่ “ถายภาพโดยถายครอม” ใน “คําแนะนําการใชงาน”

ซอฟตแวร “Remote Camera Control” ที่ใหมาดวย
คุณไมสามารถตั้งคา [3.0EV3] จาก “Remote Camera Control” ได อยางไรก็ตาม คุณสามารถ
ตั้งคานี้ไดจากกลอง ในกรณีนี้ “Drive mode” จะปรากฎขึ้นเปน “As per camera” บน
“Remote Camera Control”
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เมนูกําหนดเอง
ถาคุณอัพเกรดกลอง ลําดับของบางรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ไดอธิบายไวดานลางนี้
(รายการที่แสดงไวดวยตัวหนา) สามารถตั้งคา [ถายโดยไมมีเลนส] ไดในเมนูกําหนดเอง 2 และ
[แสดงขอมูลภาพ] จะถูกยายไปยังเมนูกําหนดเอง 3
กอนการอัพเดต
ปุม AF/MF
ควบคุม AF/MF
ความเร็วขับ AF
1 แสดงบริเวณ AF
ปุมล็อคโฟกัส
แสดงภาพอัตโนมัติ
ฟงกชั่นพรีวิว
ปุม AEL
ตั้งคาปุมหมุน
ปุมหมุนชดเชยแสง
2 ล็อคปุมหมุน
การทํางานของปุม
ถายโดยไมมีการด
แสดงขอมูลภาพ
ตั้งคาชดเชยแสง
ลําดับถายครอม
3
ลบคากําหนดเอง

หลังการอัพเดต

1

ปุม AF/MF
ควบคุม AF/MF
ความเร็วขับ AF
แสดงบริเวณ AF
ปุมล็อคโฟกัส
แสดงภาพอัตโนมัติ
ฟงกชั่นพรีวิว

2

ปุม AEL
ตั้งคาปุมหมุน
ปุมหมุนชดเชยแสง
ล็อคปุมหมุน
การทํางานของปุม
ถายโดยไมมีการด
ถายโดยไมมีเลนส

3

แสดงขอมูลภาพ
ตั้งคาชดเชยแสง
ลําดับถายครอม
ลบคากําหนดเอง
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