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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 1.10

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลูเก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้

สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html



  เนือ้หา

โปรดทราบความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  ของคณุสมบตัติอ่ไปนีท่ี้อธิบายในคูมื่อใช้

งานกล้อง

จาํนวน ส่วน คาํอธิบาย
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รายการเมนู
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ได้เพ่ิมตวัเลือก ข้อมูล ลงใน D ตัง้การเช่ือมต่อ 
ในเมนตูัง้คา่แล้ว
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ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ
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33 ตัง้คา่เช่ือมตอ่ PC

เนือ้หาของเมนตูัง้คา่ ได้ย้ายรายการ 
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แปลงได้แล้ว
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 D ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ
ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์อ่ืน

การเข้าถงึการตัง้คา่เช่ือมตอ่ ให้กด MENU/OK เลือกแทบ็ 

D (จดัเตรียม) แล้วเลือก ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ 

instax
PC SHOOT

ตัง้ค่าไร้สาย

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าทั่วไป
เลือกช่ือ (ช่ือ) เพ่ือกําหนดช่ือกล้องบนเครือขา่ยไร้สาย (กล้องจะกําหนดช่ือท่ี
ไมซํ่า้กนัตามคา่เร่ิมต้น ) หรือเลือก รีเซต็ตัง้ค่าไร้สาย เพ่ือคืนคา่เร่ิมต้น

ย่อขนาดภาพ H

เลือก เปิด (การตัง้คา่เร่ิมต้น แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่) เพ่ือยอ่
ขนาดภาพไปยงั H สําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน ปิด เพ่ืออพัโหลดภาพ
ท่ีขนาดต้นฉบบั ยอ่ขนาดภาพเฉพาะเม่ือคดัลอกการอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน 
โดยไมส่ง่ผลกะรทบตอ่ภาพต้นฉบบั

ตัง้ค่าจุดเช่ือมต่อ
• ตัง้ค่าอย่างง่าย: เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ Access Point โดยใช้การตัง้คา่พืน้ฐาน

• ตัง้ค่าแมนนวล: ปรับการตัง้คา่ด้วยตนเองสําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้

สาย เลือกเครือขา่ยจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใสช่ื่อเอง (ใส่ SSID)

ที่อยู่ IP
• ออโต: ท่ีอยู ่IP จะถกูกําหนดโดยอตัโนมตัิ

• แมนวล: กําหนดท่ีอยู ่IP ด้วยตนเอง เลือกท่ีอยู ่IP ด้วยตนเอง (ที่อยู่ IP), 
เน็ตเวิร์คมาสก์ (เน็ตมาสก์) และท่ีอยูเ่กตเวย์ (ที่อยู่เกตเวย์)
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ตัง้ค่าใส่พกัิด

ดขู้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนและเลือกวา่จะบนัทกึข้อมลูในรูปภาพของคณุหรือ

ไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ใส่พกัิด เลือกวา่จะฝังข้อมลูท่ีดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนลงในภาพภาพเม่ือถ่ายหรือไม่

ข้อมูลตาํแหน่ง แสดงข้อมลูตําแหนง่ท่ีดาวน์โหลดครัง้ลา่สดุจากสมาร์ทโฟน

N สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่ไร้สาย โปรดเย่ียมชม:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

ตัง้ค่าเช่ือมต่อ instax

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่เคร่ืองพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม

ช่ือเคร่ืองพมิพ์ (SSID) และรหสัผ่าน
ดช่ืูอเคร่ืองพิมพ์ (SSID) ได้ท่ีใต้เคร่ืองพิมพ์ รหสัผา่นเร่ิมต้นคือ 
“1111” หากคณุได้เลือกรหสัผา่นอ่ืนเพ่ือพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้ว 
ให้ป้อนรหสัผา่นนัน้แทน
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ตัง้คา่การเช่ือมตอ่

 โหมด PC SHOOT

ปรับการตัง้คา่สําหรับการถ่ายภาพระยะไกล (การถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

OFF เลือกตวัเลือกนีห้ากคณุไมต้่องการถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์

USBออโต้
โหมดการถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์จะถกูเลือกโดยอตัโนมตัเิม่ือ
กล้องเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ผา่นทาง USB เม่ือไมมี่คอมพิวเตอร์เช่ือมตอ่ 
ผลลพัธ์จะเป็นเหมือนกบั OFF

USBคงที่

กล้องจะทํางานในโหมดการถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์แม้เม่ือไม่
ได้เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ ในการตัง้คา่เร่ิมต้น กล้องจะไมบ่นัทกึรูปภาพไปยงั
การ์ดหนว่ยความจํา แตรู่ปภาพท่ีถ่ายขณะท่ีไมไ่ด้เช่ือมตอ่กล้องถ่ายรูปจะถกู
สง่ไปยงัคอมพิวเตอร์เม่ือเช่ือมตอ่กนั

ตดิตัง้ระบบไร้สาย
เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือขา่ยโดย
ใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าไร้สาย 

O D การจดัการพลังงาน > ตัง้ปิดเอง จะมีผลขณะถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์เชน่กนั 
เลือก ปิด เพ่ือป้องกนักล้องปิดโดยอตัโนมตัิ

N สามารถถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ เชน่ HS-V5 (มีจําหนา่ยแยก
ตา่งหาก) หรือ FUJIFILM X Acquire (มีให้ดาวน์โหลดฟรีจากเวบ็ไซต์ FUJIFILM) หรือเม่ือใช้ 
FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO หรือ Tether Shooting Plug-in (ทัง้คูมี่จําหนา่ยแยก

ตา่งหาก) กบั Adobe® Photoshop® Lightroom®

ข้อมูล

ดท่ีูอยู ่MAC ของกล้อง
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