ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั่ 2.00

คุณสมบัตทิ ี่เพิ่มขึ ้นหรื อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่ตรงกับราย
ละเอียดในเอกสารประกอบที่จดั มาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ ได้
สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00005024-J00 TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X-A5 รุ่น 2.00 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ านล่างนี ้ โปรดเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้เพื่อดูข้อมูลของเวอร์ ชนั่ ก่อนหน้ า
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน
1
2
2
4

คําอธิบาย
เพิ่มตัวเลือก “โหมดสว่าง” ใน S (SR AUTO ขัน้ สูง) เพื่อให้
ได้ ภาพถ่ายที่สว่างและสดใสยิ่งขึ ้น
จํานวนระดับการปรับสําหรับโหมด h ปรั บผิวหน้ า (Z) เพิ่ม
ระดับขึ ้นจากสามเป็ นห้ า
หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ O แล้ วเลือกโหมด
o กลางคืน+ ตอนนี ้
ตัวเลือก O กลางคืน ที่เข้ าถึงก่อนหน้ านี ้ผ่านแป้นหมุนเลือก
โหมดได้ ถกู เพิ่มไปยังตัวเลือกในโหมด SP (ฉากถ่ายภาพ)
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เวอร์ ช่ ัน

2.00

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ จะเป็ นดังนี ้
X-A5 คู่มือผู้ใช้ : P 48
S SR AUTO ขัน้ สูง

เวอร์ ช่ ัน 2.00

ไอคอน “โหมดสว่าง” จะแสดงขึ ้นเมื่อหมุนแป้นหมุนเลือก
โหมดไปที่ S

แตะไอคอนเพื่อเปิ ดใช้ “โหมดสว่าง” เพื่อให้ ได้ ภาพที่สว่างและสดใสยิ่งขึ ้น

เปิ ดใช้ “โหมดสว่าง”

1

X-A5 คู่มือผู้ใช้ : P 59
SP ฉากถ่ ายภาพ /h/M/N/O

เวอร์ ช่ ัน 2.00

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ O เลือกโหมด
o กลางคืน+

ฉากต่อไปนี ้สามารถเลือกโดยตรงโดยใช้ แป้นหมุนเลือกโหมด:
ฉาก
h ปรั บผิวหน้ า (Z)
M ภาพวิว
N ภาพกีฬา
O กลางคืน+ (o)

2

คําอธิบาย
เลือกสําหรับเอฟเฟกต์ผิวเนียนเมื่อถ่ายภาพคน หากเลือก เปิ ด
สําหรับ K ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส คุณสามารถเลือกระดับการปรับ
ผิวหน้ าได้ โดยใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
เลือกสําหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน์
เลือกเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว
กล้ องจะปรับความสว่างและความอิ่มตัวของสีให้ เหมาะสมสําหรับ
ฉากกลางคืนโดยอัตโนมัติ รวมถึงการถ่ายภาพตัวแบบที่เป็ นบุคคล

X-A5 คู่มือผู้ใช้ : P 60
SP ฉากถ่ ายภาพ /h/M/N/O

3

เวอร์ ช่ ัน 2.00

เลือกตัวเลือกหนึง่ จากตัวเลือกต่อไปนี ้และกด MENU/OK
ฉาก
h ภาพคน
O กลางคืน
H กลางคืน(ฐาน)
p พลุไฟ

Q ตะวันตก
R หิมะ
s ทะเล

U ปาร์ ตี ้
V ดอกไม้
W ตัวอักษร
j ฉายแสงหลายครั ง้

คําอธิบาย
เลือกสําหรับการถ่ายรูปบุคคล
เลือกโหมดนี ้สําหรับภาพพลบคํ่าที่มีแสงน้ อยหรื อกลางคืน
เลือกโหมดนี ้สําหรับการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเมื่อถ่ายรูปกลางคืน
มีการใช้ ความเร็วชัตเตอร์ ตํ่าเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟจาก
ดอกไม้ ไฟ
เลือกโหมดนี ้เพื่อบันทึกภาพสีสดใสในช่วงพระอาทิตย์ขึ ้นและ
พระอาทิตย์ตก
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่าง
ของฉากที่มาจากแสงสะท้ อนของหิมะสีขาว
เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึง่ จับภาพความสว่าง
ของชายหาดกลางแดด
ถ่ายรูปแสงพื ้นหลังในร่มที่มีแสงน้ อย
ใช้ ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทุกสภาพแสง
ถ่ายรูปที่ชดั เจนของสิง่ พิมพ์ที่เป็ นข้ อความหรื อภาพวาด
สร้ างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

