
BL00005014-J00 TH

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 2.00

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลูเก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้
สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:

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



  เนือ้หา

เฟิร์มแวร์ของ X-H1 รุ่น 2.00 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี ้โปรดเย่ียม

ชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนีเ้พ่ือดขู้อมลูของเวอร์ชัน่ก่อนหน้า

 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จาํนวน คาํอธิบาย
X-H1
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

11 คา่ท่ีเลือกไว้จะแสดงขึน้เม่ือเลือกอณุหภมิูสีไว้สําหรับสมดลุย์สีขาว 10, 12 1, 2 2.00

22
กล้องจะแสดงไอคอน “กําลงัชาร์จ” เม่ือเสียบชาร์จผา่น USB หรือด้วยอะ

แดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS ท่ีให้มาพร้อมกบัเวอร์ตคิอล พาวเวอร์

บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1 

10, 12 1, 2 2.00

33 รายการ Z โฟกัส BKT ได้ถกูเพ่ิมไว้ในโหมดไดร์ฟแล้ว 83, 84 3 1.10

44
มีการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาของตวัเลือก G ตัง้ค่า AF/MF > โหมดหน้าจอ

สัมผัส ในเมนถู่ายรูป
121 4 1.10

55
เพ่ิมตวัเลือก Z โฟกัส BKT ลงใน A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > การตัง้

ค่าโหมดการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม > เลือก BKT ภายใน

เมนถู่ายภาพ

124 5 1.10

66
เพ่ิมตวัเลอืก โฟกัส BKT ลงใน A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าโหมด

การถ่ายภาพ > การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม ภายในเมนถู่ายภาพ
124 6 1.10

77
เพ่ิมตวัเลือก โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) และ โหมดตวัระบุขนาด

ใหญ่(LCD) ไปท่ี D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้คา่แล้ว
191 7, 8 1.10

88
เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่ ไปท่ี D ตัง้ค่าหน้าจอ ใน

เมนตูัง้คา่แล้ว
191 9 1.10

99 ฟังก์ชัน่เพ่ิมเตมิท่ีสามารถกําหนดลงบนปุ่ มฟังก์ชัน่ได้ในขณะนี ้ 194, 218 10 1.10



จาํนวน คาํอธิบาย
X-H1
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

1010
เพิ่มตวัเลือก เลือกปลายทางการจบัคู่ และ ตัง้ค่า ซงิค์สมาร์ทโฟน ลง

ใน D ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth ในเมนตูัง้คา่
206 11 1.10

1111
เปลี่ยนตวัเลือก D ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือมต่อ PC > คืนค่า 

USB RAW ในเมนตูัง้คา่เป็น คืนค่า USB RAW/สาํรอง
209 12 1.10

1212
มีการเปลี่ยนแปลงวิธีท่ีกล้องแสดงระดบัแบตเตอร่ีสําหรับเวอร์ตคิอล พาว

เวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1 
237 13 1.10

1313 บนัทกึภาพยนตร์ท่ีมีขนาดเกิน 4 GB เป็นไฟล์เด่ียวได้แล้ว
168, 250, 

282
14 2.00



บันทกึ



1

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 10 เวอร์ช่ัน 2.00

ช่องมองภาพอเิล็กทรอนิกส์

H เม่ือเลือกอณุหภมิูสีไว้สําหรับสมดลุย์สีขาว (X-H1 คู่มือผูใ้ช ้P 105) คา่ท่ีเลือกไว้จะ

ปรากฏในหน้าจอ

q กล้องจะแสดงไอคอน “กําลงัชาร์จ” เม่ือเสียบชาร์จผา่น USB หรือด้วยอะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS ท่ีให้มาพร้อมกบัเวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1 



2

X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 12 เวอร์ช่ัน 2.00

จอภาพ LCD

P เม่ือเลือกอณุหภมิูสีไว้สําหรับสมดลุย์สีขาว (X-H1 คู่มือผูใ้ช ้P 105) คา่ท่ีเลือกไว้จะ

ปรากฏในหน้าจอ

p กล้องจะแสดงไอคอน “กําลงัชาร์จ” เม่ือเสียบชาร์จผา่น USB หรือด้วยอะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS ท่ีให้มาพร้อมกบัเวอร์ตคิอล พาวเวอร์บสูเตอร์ กร๊ิป VPB-XH1 
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X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 83 เวอร์ช่ัน 1.10

การถ่ายคร่อม

2 ไปท่ี การตัง้ค่าโหมดการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม ในเมน ู

A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ แล้วเลือก O ถ่ายคร่อมค่าแสง, W ถ่ายคร่อมความไวแสง, 
X ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม, V ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว, 

Y ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ หรือ Z โฟกัส BKT

X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 84 เวอร์ช่ัน 1.10
 Z โฟกัส BKT

ทกุครัง้ท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพเป็นชดุ ซึง่จะมีโฟกสัท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาพ 

สามารถเลือกจํานวนภาพ, ปริมาณการเปลี่ยนโฟกสัในแตล่ะภาพ และชว่งเวลาระหวา่งภาพได้ด้วย 

A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าโหมดการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม > โฟกัส 

BKT
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X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 121 เวอร์ช่ัน 1.10
โหมดหน้าจอสัมผัส

การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อซูมโฟกัส

การควบคมุแบบสมัผสัจะแตกตา่งกนัไประหวา่งซมูโฟกสั (เปิดใช้งานตรวจสอบโฟกสั)

พืน้ที่ตรงกลางภาพพืน้ที่ตรงกลางภาพ

การแตะท่ีตรงกลางของหน้าจอจะเป็นการเร่ิมใช้การทํางาน

ตา่งๆ ตามด้านลา่งนี ้

โหมดหน้าจอสัมผัสโหมดหน้าจอสัมผัส การถ่ายภาพน่ิงการถ่ายภาพน่ิง การบนัทกึภาพยนตร์การบนัทกึภาพยนตร์

ถ่ายด้วยการสัมผัส AF-S/MF: ถ่ายภาพ

AF-S: AF
MF: AF ทนัที

AF
AF-S: AF

MF: ถ่ายภาพ

บริเวณ
AF-S: AF

MF: ถ่ายภาพ

ปิด AF-S/MF: ปิด AF-S/MF: ปิด

พืน้ที่อ่ืนๆ ของภาพพืน้ที่อ่ืนๆ ของภาพ

การแตะท่ีพืน้ท่ีอ่ืนๆ ของภาพจะเป็นการเลื่อนหน้าจอ ไมว่า่

จะอยูร่ะหวา่งการถ่ายภาพน่ิงหรือการบนัทกึภาพยนตร์โดย
ไมข่ึน้กบัตวัเลือกของโหมดหน้าจอสมัผสั
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X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 124 เวอร์ช่ัน 1.10
การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เลือก BKT
เลือกจาก O ถ่ายคร่อมค่าแสง, W ถ่ายคร่อมความไวแสง, 
X ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม, V ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว, 

Y ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ และ Z โฟกัส BKT
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X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 124 เวอร์ช่ัน 1.10
โฟกัส BKT

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

โฟกัส BKT

การตัง้คา่เหลา่นีส้ามารถใช้งานได้เม่ือเลือก เลือก BKT สําหรับ Z โฟกัส BKT
ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ภาพ เลือกจํานวนภาพ

ขัน้ที่ เลือกปริมาณการเปลี่ยนโฟกสัในแตล่ะภาพ

ช่วงเวลา เลือกชว่งเวลาระหวา่งภาพ

N • ห้ามปรับซมูในขณะถ่ายรูป
• แฟลชท่ีจดัมาให้ไมยิ่งแฟลช

โฟกัสและภาพ/ขัน้ที่
ความเก่ียวข้องระหวา่งโฟกสักบัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ ภาพ และ ขัน้ที่ แสดงอยูใ่นภาพประกอบ

1 2 3 4 5

:

ตําแหน่งเร่ิมตน้จดุโฟกสั
• โฟกสัจะเร่ิมจากตําแหนง่เร่ิมต้นจดุโฟกสัไปจนถงึระยะอนนัต์
• คา่ของ ขัน้ที่ ท่ีน้อยจะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฟกสัเลก็น้อย คา่ท่ีมากขึน้จะสง่ผลตอ่การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมากขึน้

• โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสิน้สดุลงเม่ือโฟกสัไปถงึระยะอนนัต์

ทีละภาพ

ขัน้ที่
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X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 191 เวอร์ช่ัน 1.10
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถเลือกตวัระบท่ีุ

แสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

O ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลอืก เปิด สาํหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) รวมถงึ:
• สญัลกัษณ์โฟกสั
• โหมดโฟกสั
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง

• ระดบัการบนัทกึ
• โหมด IS

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ มนัน้ในการเปิด 
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 194, 218)
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X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 191 เวอร์ช่ัน 1.10
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตวัระบท่ีุแสดงได้ด้วย 

D ตัง้ค่าหน้าจอ > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

O ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลอืก เปิด สาํหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) รวมถงึ:
• สญัลกัษณ์โฟกสั
• โหมดโฟกสั
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง

• ระดบัการบนัทกึ
• โหมด IS

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ มนัน้ในการเปิด 
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 194, 218)
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X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 191 เวอร์ช่ัน 1.10
ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่

เลือกตวัระบท่ีุแสดงเม่ือได้เลือก เปิด ไว้สําหรับ 

D ตัง้ค่าหน้าจอ > โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) หรือ 

โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

Expo. DISP.

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AExpo. DISP.Expo. DISP.
เลือกรายการท่ีแสดงอยูด้่านลา่งหน้าจอ รายการท่ีเลือกจะมีเคร่ืองหมายถกูกํากบั
ไว้ (R); หากต้องการยกเลกิ ให้ไฮไลท์เคร่ืองหมายถกูและกดปุ่ ม MENU/OK

Bdd สเกล สเกล เลือก เปิด เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์การรับแสง

CL1, L2, L3, L4L1, L2, L3, L4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้สงูสดุสี่ไอคอน

DR1, R2, R3, R4R1, R2, R3, R4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้สงูสดุสี่ไอคอน
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X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 194, 218 เวอร์ชั่น 1.10

ตั้งฟังก์ชั่น(Fn)
 การกําหนดหน้าที่ไปยังปุ่มฟังก์ชัน

• ชดเชยแสง
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• RAW

• จําลองฟิล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• ชว่งไดนามิก
• การจดัลําดบัชว่ง D
• สมดลุย์สีขาว
• เลือกตัง้คา่เอง
• โฟกสัแบบพืน้ท่ี
• เช็คโฟกสั
• ออโต้โฟกสั
• การตัง้คา่แบบกําหนดเอง AF-C

• ตัง้คา่ตรวจจบัใบหน้า/ตา

• การตัง้คา่โหมดการถ่ายภาพ
• ตัง้เวลาถ่าย
• ชนิดชตัเตอร์
• ตัง้ ISO ออโต้

• โหมดIS

• การถ่ายภาพซ้อน
• การสื่อสารไร้สาย
• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช

• ลอ็ก TTL

• ตวัอยา่งเงาแฟลช
• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การลดความสัน่ไหว
• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ควบคมุความเงียบของมฟูว่ี
• พรีวิวชดัลกึ
• ตรวจแสง/สมดลุย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดไูลฟ์ทัว่ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL

• โหมดตวัระบขุนาดใหญ่
• ลอ็ก AE เทา่นัน้

• ลอ็ก AF เทา่นัน้

• ลอ็ก AE/AF

• เปิด AF

• ตัง้คา่รูรับแสง
• ประสทิธิภาพ
• ย้ายภาพอตัโนมตัิ
• เลือกปลายทางการจบัคู่
• เปิด/ปิด Bluetooth

• เปิดเลน่
• ไมมี่ (ปิดใช้งานการควบคมุ)



11

 

X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 206 เวอร์ช่ัน 1.10

 การตัง้ค่า Bluetooth

ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลงทะเบยีนการจบัคู่
หากต้องการจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ให้เลือกตวัเลือกนี ้
จากนัน้เปิดใช้ FUJIFILM Camera Remote บนสมาร์ทดีไวซ์ แล้วแตะ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่

เลือกปลายทางการจบัคู่
เลือกการเช่ือมตอ่จากรายการของอปุกรณ์ท่ีจบัคูอ่ยูก่บักล้องโดยใช้ การลง
ทะเบยีนการจบัคู่ เลือก ไม่มีการเช่ือมต่อ เพ่ือออกโดยไมมี่การเช่ือมตอ่

ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่

ลบข้อมลูการจบัคูส่ําหรับอปุกรณ์ท่ีเลือกไว้ เลือกอปุกรณ์ได้จากรายการ
อปุกรณ์ อปุกรณ์ท่ีถกูเลือกไว้จะถกูลบจากรายการอปุกรณ์ท่ีอยูใ่น เลือก
ปลายทางการจบัคู่ เชน่กนั

 เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิด: กล้องจะสร้างการเช่ือมตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์ท่ีจบัคูเ่ม่ือเปิด
กล้องโดยอตัโนมตัิ

• ปิด: กล้องจะไมเ่ช่ือมตอ่ผา่นทาง Bluetooth

การย้ายภาพอัตโนมัติ

• เปิด: ทําเคร่ืองหมายรูปถ่ายสําหรับอพัโหลดเม่ือถ่ายรูป

• ปิด: รูปถ่ายจะไมมี่เคร่ืองหมายสําหรับอพัโหลดเม่ือถ่ายรูป แตจ่ะสามารถ

เลือกภาพ JPEG สําหรับอพัโหลดได้โดยใช้ตวัเลือก คาํส่ังย้ายภาพ ใน
เมนเูลน่ได้

ตัง้ค่าซงิค์สมาร์ทโฟน

เลือกวา่จะซงิโครไนซ์เวลาและ/หรือสถานท่ีกบัสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูด้่วยหรือไม่

• สถานที่&เวลา: ซงิโครไนซ์เวลากบัสถานท่ี

• สถานที่: ซงิโครไนซ์สถานท่ี
• เวลา: ซงิโครไนซ์เวลา

• ปิด: ปิดการซงิโครไนซ์

N เลือกปลายทางการจบัคู่สามารถกําหนดลงบนปุ่ มฟังก์ชัน่ได้เชน่กนั (P 194, 218)
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X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 209 เวอร์ช่ัน 1.10

โหมดเช่ือมต่อ PC

ปรับการตัง้คา่สําหรับการถ่ายภาพระยะไกล (การถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดสง่
ข้อมลูโดยอตัโนมตั ิทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงัคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางาน
ตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

อัตโนมัติ

การเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมดถ่ายรูปโดยเช่ือม
ตอ่กบัคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมตั ิคณุสามารถใช้ FUJIFILM X Acquire เพ่ือ
บนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้องเพ่ือให้คณุสามารถกําหนดคา่กล้องใหมไ่ด้ใน
ทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้คา่กบักล้องเคร่ืองอ่ืนท่ีเป็นชนิดเดียวกนัได้ กล้องจะ
ทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

ที่กาํหนด

กล้องจะทํางานในโหมดการถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์แม้เม่ือไม่
ได้เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ ในการตัง้คา่เร่ิมต้น กล้องจะไมบ่นัทกึรูปภาพไปยงั
การ์ดหนว่ยความจํา แตรู่ปภาพท่ีถ่ายขณะท่ีไมไ่ด้เช่ือมตอ่กล้องถ่ายรูปจะถกู
สง่ไปยงัคอมพิวเตอร์เม่ือเช่ือมตอ่กนั

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่านเครือ
ข่ายไร้สายที่กาํหนด

เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือขา่ยโดย
ใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเครือข่าย

คืนค่า USB RAW/
สาํรอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคืนคา่ USB 
RAW/สํารองโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

• คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไก
ประมวลผลภาพของกล้องเพ่ือแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG 

คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว

• สาํรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้อง 
ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้คา่กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิด

เดียวกนั



13

 

X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 237 เวอร์ช่ัน 1.10
ระดบัแบตเตอร่ี

สญัลกัษณ์ “ตรวจสอบระดบัแบตเตอร่ี” จะปรากฏขึน้มาถ้าหากวา่แบตเตอร่ีของกร๊ิปยงัคงชาร์จ

อยู ่หน้าจอจะเปลี่ยนไปแสดงระดบัแบตเตอร่ีเม่ือกล้องได้รับการชาร์จเพียงพอแล้ว
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X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 168 เวอร์ช่ัน 2.00
 คัดลอกภาพ

O • การสร้างสําเนาจะหยดุลงเม่ือปลายทางเตม็
• หากคณุพยายามท่ีจะคดัลอกไฟล์ท่ีมีขนาดเกิน 4 GB ไปไว้ในการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีความจ ุ

32 GB หรือน้อยกวา่ การคดัลอกจะหยดุและจะคดัลอกไฟล์ไมไ่ด้

X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 250 เวอร์ช่ัน 2.00
Mac OS X/macOS

สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ Image Capture (จดัมาให้พร้อมกบั

คอมพิวเตอร์ของคณุ) หรือซอฟต์แวร์อ่ืน

O โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดในการคดัลอกไฟล์ท่ีมีขนาดเกิน 4 GB

X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 282 เวอร์ช่ัน 2.00
ความจุของการ์ดหน่วยความจาํ

O หากการ์ดหนว่ยความจํามีความจมุากกวา่ 32 GB ภาพยนตร์จะได้รับการบนัทกึเป็นไฟล์เด่ียว ไม่
วา่จะมีขนาดเทา่ใดก็ตาม หากการ์ดมีความจ ุ32 GB หรือน้อยกวา่ ภาพยนตร์ท่ีมีขนาดเกิน 4 GB 
จะได้รับการบนัทกึอยา่งไมส่ะดดุตลอดการบนัทกึหลายไฟล์
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