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DSLR-A900/DSLR-A850
ฟงกชั่นใหมตางๆ ที่มีอยูในการอัพเกรดนี้และการทํางานที่เกี่ยวของตางๆ ไดอธิบายไว
ที่นี่แลว

โปรดดู “คําแนะนําการใชงาน” ที่ใหมาพรอมกับกลอง
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ฟงกชั่นเพิ่มเติมที่มีอยูในการอัพเกรดนี้
คุณสามารถเพิ่มฟงกช่ันตอไปนี้และปรับปรงุประสทิธภิาพของฟงกช่ัน AF บางรายการในเมนู
กําหนดเองจะมีการปรบัเปลี่ยนไปถาคุณอัพเกรดกลอง หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดดูหัวขอ “เมนูกําหนดเอง” (หนา 5)

เพ่ิมรายการ [ถายโดยไมมีเลนส] 
คุณสามารถปลอยชัตเตอรไดแมจะไมมเีลนสติดต้ังอยูบนตัวกลอง

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

มีการต้ังคาเพ่ิมเติมของระดับแสงสําหรับการถายภาพครอม
มีการเพิ่มการตั้งคาตอไปนี้ใหกับฟงกช่ันการถายภาพครอมตอเนื่องและการถายภาพครอม
ทีละภาพ: การรับแสงเปลี่ยนไป 3.0 EV และกลองจะถายภาพ สามภาพ (กอนการอัพเดตอยูท่ี
ไมเกิน 2.0 EV) [3.0EV3] จะปรากฏขึ้นมาเมื่อมีการเลือกคาการรบัแสงนี้

ฟงกชั่น AF ปรับปรุงแลว
ความเรว็และประสทิธภิาพของออโตโฟกัสไดรับการปรับปรุง เมื่อใชเลนสกลองสองทางไกล
บางตัว จะไดรบัผลที่สังเกตเห็นได อยางไรก็ตาม ผลจะขึ้นอยูกับเลนสท่ีติดต้ังอยูบนตัวกลองหรือ
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่ถายวัตถุนั้น 

ถาคุณอัพเกรดกลอง [ถายโดยไมมีเลนส] จะเพิ่มขึ้นในเมนูกําหนดเอง (หนา 5) คุณสามารถตั้งคา
วาจะใหปลอยชัตเตอรหรือไมเมื่อไมมีเลนสติดต้ังอยูบนตัวกลอง เมือ่คณุติดต้ังอุปกรณเชน
กลองดูดาวไวท่ีกลอง ใหเลือก [อนุญาต] เพื่อใหสามารถปลอยชัตเตอรได

• ไมสามารถวัดแสงที่ถูกตองไดเมื่อคุณใชเลนสที่ไมมีหนาสัมผสัเลนส เชนเลนสของกลองดูดาว ในกรณี
ดังกลาว ใหปรับการรบัแสงเองดวยการตรวจสอบการรับแสงของภาพที่บันทึกไว

• เมื่อตั้งคาโหมดรบัแสงไวที่ “M” การปลอยชัตเตอรจะถูกควบคมุโดยการตั้งคาของรายการนี้

ถายโดยไมมีเลนส

อนุญาต สามารถปลอยชัตเตอรไดแมไมไดติดต้ังเลนสไวบนตัวกลอง

ไมอนุญาต ไมสามารถปลอยชัตเตอรไดเมื่อไมไดติดต้ังเลนสไวบนตัวกลอง

หมายเหตุ
ตอ r
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ถาคุณอัพเกรดกลองนี้  คุณสามารถปรบัการรับแสงไดระหวาง –5.0 EV และ +5.0 EV หากตองการ
ทราบรายละเอียดเก่ียวกับการชดเชยแสง ใหดูท่ี “การปรบัชดเชยระดับแสง” ใน “คําแนะนํา 
การใชงาน”

ตัวแสดงสถานะที่ปรากฎบนจอแสดงผลขณะที่คุณกําลังต้ังคาการรับแสง
ขณะที่คุณต้ังคาการรับแสงไปที่คาสูงกวา +3.0 EV หรือตํ่ากวา –3.0 EV ตัวแสดงสถานะบน
จอแสดงผล ชองมองภาพ หรือจอ LCD จะปรากฎขึ้นดังตอไปนี้:

เชน

การขยายชวงของการชดเชยแสง

ขณะที่มีการปรับคาชดเชยระหวาง 
–3.3 EV และ –5.0 EV

ขณะทีม่ีการปรับคาชดเชยระหวาง 
+3.3 EV และ +5.0 EV 

จอแสดงผล

คาชดเชยจะปรากฏขึ้นเปน [Lo] คาชดเชยจะปรากฏขึ้นเปน [Hi]

ชองมองภาพ คาชดเชยจะปรากฏขึ้นเปน [Lo] 
และลูกศร b จะปรากฏขึ้นบน
สเกล EV

คาชดเชยจะปรากฏขึ้นเปน [Hi] 
และลูกศร B จะปรากฏขึ้นบน
สเกล EV

จอ LCD

คาชดเชยจะปรากฎขึ้นในระหวางที่
ทําการการชดเชยแสง

คาชดเชยจะปรากฎขึ้นในระหวางที่
ทําการการชดเชยแสง
ตอ r
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ตัวแสดงสถานะบนสเกล EV
ถาต้ังคาการรับแสงไปที่คาสูงกวา +3.0 EV หรอืตํ่ากวา –3.0 EV ตัวแสดงสถานะบนจอ LCD 
(การแสดงผลขอมูลท่ีบันทึก) หรือชองมองภาพจะปรากฏขึ้นดังตอไปนี้:

เชน

การแสดงผลภาพที่ปรับเปลี่ยนเมือ่การเรียกดูภาพอัจฉริยะทํางาน
ถาคุณต้ังคาการรบัแสงไปที่คาสูงกวา +3.0 EV หรือตํ่ากวา –3.0 EV หลังจากภาพปรากฏขึ้นบนจอ 
LCD ในการเรียกดูอัจฉริยะ คุณจะไมสามารถตรวจสอบเอฟเฟกตบนภาพที่ปรับเปลี่ยนได

ถาคุณอัพเกรดกลอง จะมีการเพิ่มการตั้งคาใหกับฟงกช่ันถายภาพครอมตอเนื่องและครอมทีละภาพ
ดังนี้: การรับแสงจะเปลี่ยนไป 3.0 EV และกลองจะถายภาพ สามภาพ [3.0EV3] จะปรากฏขึ้นมา
เมื่อมีการเลือกคาการรับแสงนี้ หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถายภาพครอม 
ใหดูท่ี “ถายภาพโดยถายครอม” ใน “คําแนะนําการใชงาน”

ซอฟตแวร “Remote Camera Control” ท่ีใหมาดวย
คุณไมสามารถตั้งคา [3.0EV3] จาก “Remote Camera Control” ได อยางไรก็ตาม คุณสามารถ
ต้ังคานี้ไดจากกลอง ในกรณีนี้ “Drive mode” จะปรากฎขึ้นเปน “As per camera” บน 
“Remote Camera Control”

ขณะที่คาชดเชยอยูที่คาระหวาง 
–3.3 EV และ –5.0 EV

ขณะทีค่าชดเชยอยูที่คาระหวาง 
+3.3 EV และ +5.0 EV 

จอ LCD
คาชดเชยจะปรากฏขึ้น

ลูกศร b จะปรากฏขึ้นหรือกะพริบ

คาชดเชยจะปรากฏขึ้น

ลูกศร B จะปรากฏขึ้นหรือกะพริบ

ชองมองภาพ
ลูกศร b จะปรากฏขึ้นหรือกะพริบ ลูกศร B จะปรากฏขึ้นหรือกะพริบ

การเพ่ิมระดับการถายครอมใหกบัฟงกช่ันการถายภาพครอม
ตอ r
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ถาคุณอัพเกรดกลอง ลําดับของบางรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ไดอธบิายไวดานลางนี้ 
(รายการที่แสดงไวดวยตัวหนา) สามารถตั้งคา [ถายโดยไมมีเลนส] ไดในเมนูกําหนดเอง  2 และ 
[แสดงขอมูลภาพ] จะถูกยายไปยังเมนูกําหนดเอง  3

เมนูกําหนดเอง

กอนการอัพเดต หลังการอัพเดต

 1

ปุม AF/MF 
ควบคุม AF/MF
ความเร็วขับ AF
แสดงบริเวณ AF
ปุมล็อคโฟกสั
แสดงภาพอัตโนมัติ
ฟงกช่ันพรีวิว

 1

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

 2

ปุม AEL 
ต้ังคาปุมหมนุ 
ปุมหมุนชดเชยแสง
ล็อคปุมหมุน
การทํางานของปุม
ถายโดยไมมีการด
แสดงขอมลูภาพ

 2

ปุม AEL 
ต้ังคาปุมหมุน 
ปุมหมุนชดเชยแสง
ล็อคปุมหมนุ
การทํางานของปุม
ถายโดยไมมีการด
ถายโดยไมมีเลนส

 3

ต้ังคาชดเชยแสง
ลําดับถายครอม
ลบคากําหนดเอง

 3

แสดงขอมูลภาพ
ต้ังคาชดเชยแสง
ลําดับถายครอม
ลบคากําหนดเอง


