การอัพเดทเฟิ ร์ มแวร์ ส�ำหรั บกล้ องถ่ ายรู ปที่เลือกไว้ ซ่ ึงรองรั บข้ อมูลบอก
ต�ำแหน่ ง
– Mac –
ขอบคุณที่คณ
ุ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Nikon ค�ำแนะน�ำนี ้อธิบายถึงวิธีอพั เดทเฟิ ร์มแวร์ ส�ำหรับกล้ องถ่ายรูปที่รองรับข้ อมูลบอกต�ำแหน่งต่อ
ไปนี ้: P900, W300, AW130, AW120, S9900 และ S9700 หากคุณไม่มนั่ ใจว่าคุณสามารถด�ำเนิ นการอัพเดทได้ส�ำเร็ จคุณสามารถขอให้
ตัวแทนบริ การของ Nikon อัพเดทให้คณ
ุ ได้
อ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องการใช้ งานกล้ องได้ จากคู่มือการใช้ งานกล้ อง
ข้ อส�ำคัญ
กล้ องอาจช�ำรุดเสียหายหากไฟขาดหรื อมีการใช้ งานปุ่ มสัง่ งานกล้ องระหว่างปรับปรุง ห้ ามปิ ดกล้ อง ถอดหรื อตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ รวมทังห้
้ ามใช้ ปมสั
ุ่ ง่ งานกล้ องระหว่างปรับปรุง หากด�ำเนินการปรับปรุงไม่ส�ำเร็ จและกล้ องใช้ งานไม่ได้ โปรดน�ำกล้ องไปตรวจสอบ
สภาพที่ศนู ย์บริ การ Nikon
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เตรี ยมพร้ อม
การอัพเกรดเฟิ ร์มแวร์ ของกล้ องคุณจะต้ องมี:
• กล้ องถ่ายรูป
• คอมพิวเตอร์ ตดิ ตังมาพร้
้
อมกับเครื่ องอ่านการ์ ด หรื อช่องเสียบการ์ ด
• ใช้ แหล่งไฟฟ้าของกล้ องถ่ายรูปหนึง่ ในต่อไปนี ้:
—— AC ADAPTER
—— แบตเตอรี่ หนึง่ ก้ อนหรื อหลายก้ อนที่มีประจุเพียงพอส�ำหรับการอัพเดตจนเสร็ จ
• เมมโมรี่ การ์ ดที่ได้ รับการรับรองจาก Nikon ที่ถกู ฟอร์ แมตเรี ยบร้ อยแล้ วอยูใ่ นกล้ อง (โปรดทราบว่าข้ อมูลในการ์ ด
ทังหมดจะถู
้
กลบทิ ้งเมื่อท�ำการฟอร์ แมตการ์ ด ก่อนจะฟอร์ แมตการ์ ด คุณควรส�ำรองข้ อมูลต่างๆ ที่ต้องการเก็บไว้ ลงใน
คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่นๆ)
• คู่มือการใช้งาน ของกล้ องถ่ายรูป
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ตรวจสอบรุ่ นเฟิ ร์ มแวร์ ปัจจุบนั ของกล้ อง
เมนูที่ปรากฏบนหน้ าจอกล้ องอาจแตกต่างจากเมนูที่แสดงในที่นี ้

1
2
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เปิ ดกล้ อง
กดปุ่ ม

เพื่อแสดงเมนู

เลือกรุ่ นเฟิ ร์ มแวร์ ในเมนูการตังค่
้ า

สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง
รุ่นเฟิร์มแวร์
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รุ่นเฟิ ร์มแวร์ ปัจจุบนั จะถูกแสดงขึ ้นมา ตรวจสอบดูวา่ รุ่นเฟิ ร์มแวร์
ดังกล่าวเป็ นรุ่นที่ถกู ต้ องส�ำหรับการอัพเดตครัง้ นี ้

รุ่นเฟิร์มแวร์

“xxxx” คือชื่อกล้ องถ่ายรูป ส่วน “**” คือรุ่นเฟิ ร์มแวร์
ออกจากเมนูการตังค่
้ า แล้ วปิ ดกล้ อง
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ดาวน์ โหลดและแตกไฟล์ เฟิ ร์ มแวร์ อันใหม่
หลังจากอ่านข้ อตกลงการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ์ของผู้ใช้ ปลายทางบนเว็บไซต์ดาวน์โหลด เลือก ยอมรั บ และคลิก ดาวน์ โหลด
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ “F-XXXX-V**M.dmg” ซึง่ “XXXX” คือชื่อกล้ องถ่ายรูป ส่วน “**” คือรุ่นเฟิ ร์มแวร์ เมื่อการดาวน์โหลด
เสร็จสมบูรณ์ ให้ คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ดิสก์อิมเมจจะปรากฏบนเดสก์ทอ็ ป โดยจะประกอบไปด้ วยไฟล์และแฟ้มดังต่อ
ไปนี ้:

: F-XXXX-V**M
: XXXXUpdate
: firmware
: firmware.bin
: gpsfirm.bin
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คัดลอกเฟิ ร์ มแวร์ ไปที่เมมโมรี่ การ์ ด
คุณสามารถคัดลอกเฟิ ร์มแวร์ ไปไว้ ที่การ์ ดหน่วยความจ�ำกล้ องได้ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ที่มีตวั อ่านการ์ ดหรื อช่องเสียบการ์ ด
ข้ อส�ำคัญ
ห้ ามล็อค (ป้องกันการเขียนทับ) การ์ ดหน่วยความจ�ำก่อนที่การอัพเดทจะเสร็ จสิ ้น
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ใส่การ์ ดหน่วยความจ�ำที่ฟอร์ แมตแล้ วลงในตัวอ่านการ์ ดหรื อช่องเสียบการ์ ด หากแอพพลิเคชัน่ เช่น
Nikon Transfer 2 เริ่ มท�ำงานโดยอัตโนมัติ ให้ ออกจากแอพพลิเคชัน่ ก่อนเริ่ มท�ำงาน
volume ที่ไม่มีชื่อ (“NO_NAME”) จะปรากฏบนเดสก์ทอ็ ป คัดลอกแฟ้ม “firmware” (เฟิ ร์มแวร์ ) จาก disk
image ไปที่ volume ที่ไม่มีชื่อ

: firmware
: firmware.bin
: gpsfirm.bin
เมื่อคัดลอกเสร็ จให้ เปิ ดแฟ้ม “firmware” บนเล่มที่ไม่มีชื่อและยืนยันว่ามันมีไฟล์ “firmware.bin” และ
“gpsfirm.bin” อยูใ่ นนัน้
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ข้ อส�ำคัญ
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ คดั ลอกแฟ้ม “firmware” (เฟิ ร์มแวร์ ) ไปยังไดเรกทอรี รากของการ์ ดหน่วยความจ�ำ กล้ อง
จะไม่จ�ำเฟิ ร์มแวร์ รุ่นใหม่หากใส่เฟิ ร์มแวร์ ดงั กล่าวไว้ ในแฟ้มที่อยูใ่ นไดเรกทอรี ราก
ลากโวลุม่ ที่ไม่ตงชื
ั ้ ่อไปที่ถงั ขยะ แล้ วถอดการ์ ดความจ�ำออกจากตัวอ่านการ์ ดหรื อช่องเสียบการ์ ด
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อัพเดทเฟิ ร์ มแวร์ ของกล้ องถ่ ายรู ป
เมนูที่ปรากฏบนหน้ าจอกล้ องอาจแตกต่างจากเมนูที่แสดงในที่นี ้
ระหว่างที่อพั เดท อย่า:
• ถอดการ์ ดหน่วยความจ�ำออก
• ปิ ดกล้ อง
• ถอดสายหรื อถอดการเชื่อมต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC
• ถอดแบตเตอรี่ ออก
• หันกล้ องไปยังคลื่นแม่เหล็กรบกวนพลังสูง
การท�ำการใดๆ ข้ างต้ นสามารถท�ำให้ กล้ องไม่สามารถใช้ งานได้
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ใส่การ์ ดความจ�ำที่มีเฟิ ร์มแวร์ เข้ าในช่องการ์ ดความจ�ำของกล้ อง
เปิ ดกล้ อง
กดปุ่ ม

เพื่อแสดงเมนู

เลือกรุ่ นเฟิ ร์ มแวร์ ในเมนูการตังค่
้ า

สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง
รุ่นเฟิร์มแวร์
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กรอบอัพเดตเฟิ ร์มแวร์ จะปรากฏบนหน้ าจอ เลือก ใช่ เพื่อเริ่ ม
การอัพเดต

ปรับปรุงเฟิร์มแวร์
認証マークの表示
เป็นรุ่นล่าสุด?

ปัจจุบัน
ใหม่

バージョン情報

ใช่
ไม่

ข้ อความถู ก แสดงที่ ด้ านขวาขณะที่ ก ารอั พ เดทก� ำ ลัง อยู่ ใ น
ระหว่างกระบวนการ
ข้ อความจะแสดงขึน้ ที่ด้านขวาเพื ่อแจ้ งให้ทราบว่ าการด� ำเนิ น
การยังไม่เสร็ จสิ้ น ให้ ด�ำเนินการต่อในขันตอนที
้
่ 5-6
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กำลังปรับปรุง…
ห้ามปิดกล้องระหว่าง
ปรับปรุง!
เสร็จสมบูรณ์
ปิดกล้องเพื่อให้
การปรับปรุงสมบูรณ์
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ปิ ดกล้ องแล้ วเปิ ดขึ ้นมาใหม่
หากจ�ำเป็ นต้ องมีการอัพเดทต่อไป ข้ อความจะแสดงขึ ้นที่ด้าน
ขวา (หากข้ อความไม่แสดง ให้ ด�ำเนินการต่อในขันตอนที
้
่ 5-7)
ข้ อความแสดงที่ด้านขวาจะปรากฏเมื่อการอัพเดทเสร็ จสิ ้น โปรด
ทราบว่าการอัพเดทครัง้ ที่สองจะใช้ เวลานานกว่าครัง้ แรก
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กำลังปรับปรุง…
ห้ามปิดกล้องระหว่าง
ปรับปรุง!
เสร็จสมบูรณ์
ปิดกล้องเพื่อให้
การปรับปรุงสมบูรณ์

ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าการอัพเดทเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
7-1 ปิ ดกล้ องและถอดเมมโมรี่ การ์ ดออก
7-2 ตรวจสอบรุ่นเฟิ ร์มแวร์ ดงั ที่ได้ อธิบายไว้ ในขันตอนที
้
่ 2 “ตรวจสอบรุ่นเฟิ ร์มแวร์ ปัจจุบนั ของกล้ อง”
รุ่นเฟิร์มแวร์
7-3 หากรุ่นที่อพั เดตแล้ วปรากฏบนหน้ าจอ หมายความว่าการ
อัพเดตประสบความส�ำเร็ จ

“xxxx” คือชื่อกล้ องถ่ายรูป ส่วน “**” คือรุ่นเฟิ ร์มแวร์
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ข้ อส�ำคัญ
หากรุ่นเฟิ ร์มแวร์ ที่อพั เดทไม่แสดง ให้ ด�ำเนินการอัพเดทซ� ้ำตังแต่
้ ขนตอนที
ั้
่ 5-1 หากยังพบปั ญหาอยู่ โปรดติดต่อ
ตัวแทนบริ การของ Nikon ที่ได้ รับการแต่งตัง้
ฟอร์ แมตการ์ ดหน่ วยความจ�ำที่ใส่ ไว้ ในกล้ อง
เสร็ จสิ ้นการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์
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