ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั่ 2.30

คุณสมบัตทิ ี่เพิ่มขึ ้นหรื อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่ตรงกับราย
ละเอียดในเอกสารประกอบที่จดั มาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ ได้
สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005198-J00 TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X-S10 รุ่น 2.30 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ านล่างนี ้
สําหรับคูม่ ือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน
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คําอธิบาย
เพิ่มการรองรับอะแดปเตอร์ ไมโครโฟน XLR ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม ส่งผลให้ มี
การเพิ่มตัวเลือก ตัง้ ค่ าอะแดปเตอร์ ไมค์ XLR ภายใต้ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ >
ตัง้ ค่ าออดิโอ ในเมนูถ่ายรูปและภายใต้ P ตัง้ ค่ าออดิโอ ในเมนู
ภาพยนตร์ เพิ่มตัวเลือก การเล่ นเสียง 4 ช่ อง ภายใต้ D ตัง้ ค่ าเสียง ใน
เมนูตงค่
ั้ า
ขณะนี ้กล้ องรองรับเครื่ องพิมพ์สมาร์ ทโฟน instax mini Link และ instax
Link WIDE จึงมีการเปลี่ยนแปลงรายการ พิมพ์ ภาพ instax ในเมนูเล่น
นอกจากนี ้ รายการ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax ใน
เมนูตงค่
ั ้ าได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น instax การตัง้ ค่ าเครื่ องพิมพ์ และมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื ้อหา
เพิ่มรายการ ล็อค ใน D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
เพิ่มรายการ ตัง้ ค่ าเครื อข่ าย ใน D ตัง้ การเชื่อมต่ อ ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว โดย
อนุญาตให้ ปรับการตังค่
้ า LAN ไร้ สายเพื่อใช้ กบั การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อ
แบบไร้ สาย
ขณะนี ้รายการ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ข้ อมูล ในเมนูตงค่
ั ้ าจะแสดงที่อยู่ IP
นอกเหนือจากที่อยู่ MAC และที่อยู่ Bluetooth
รายการ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > โหมดการเชื่อมต่ อ ได้ รับการแก้ ไขไม่เพียง
แต่เพื่อรองรับการอัพโหลดภาพ, การแปลงไฟล์ RAW และการอัพโหลดและ
ดาวน์โหลดการตังค่
้ ากล้ องเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงคุณสมบัตติ า่ งๆ เช่น การ
ถ่ายภาพนิ่งและการบันทึกภาพยนตร์ โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
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ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ จะเป็ นดังนี ้

การบันทึกภาพยนตร์

เวอร์ ช่ ัน 2.30

การใช้ ไมโครโฟนเสริมภายนอก
สามารถบันทึกเสียงด้ วยไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ แจ็คที่
มีเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 3.5 มม.; ไม่สามารถใช้ ไมโครโฟนที่ต้อง
มีปลัก๊ อินพาวเวอร์ โปรดดูรายละเอียดในคูม่ ือไมโครโฟน

อะแดปเตอร์ ไมโครโฟน XLR
สามารถใช้ กล้ องนี ้กับอะแดปเตอร์ ไมโครโฟน TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR ได้ สําหรับข้ อมูลเพิ่ม
เติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ TASCAM
https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

1

ตัง้ ค่ าอะแดปเตอร์ ไมค์ XLR
เวอร์ ช่ ัน 2.30
ปรับการตังค่
้ าช่องอินพุตไมโครโฟนและสิง่ อื่นที่คล้ ายกันสําหรับใช้ กบั อะแดปเตอร์ ไมโครโฟน
XLR
ตัวเลือก

คําอธิบาย
บันทึกเสียงสี่ชอ่ งสัญญาณ (ควอดราโฟนิก) ด้ วยไมโครโฟนในตัวของกล้ อง
หรื อเสียงสองช่องสัญญาณ (สเตอริ โอ) โดยใช้ เฉพาะไมโครโฟนที่เชื่อมต่อผ่า
นอะแดปเตอร์ ไมโครโฟน XLR เท่านัน้
ช่ องอินพุตไมค์
• XLR 4 ช่ อง+กล้ อง: บันทึกเสียงสี่ชอ่ งสัญญาณด้ วยไมโครโฟนในตัว
ของกล้ อง
• XLR 2 ช่ องเท่านัน้ : บันทึกเสียงสองช่องสัญญาณโดยใช้ เฉพาะ
ไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ ไมโครโฟน XLR เท่านัน้
เลือกแหล่งสัญญาณเสียงออกไปยังหูฟังหรื ออุปกรณ์ตดิ ตามเสียงอื่นๆ
ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
การติดตามเสียง 4 ช่ อง • XLR: ติดตามเสียงจากไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์
ไมโครโฟน XLR
• กล้ อง: ติดตามเสียงจากไมโครโฟนในตัวของกล้ อง
เลือกแหล่งสัญญาณเอาต์พตุ เสียงไปยังช่องต่อ HDMI
เอาต์ พุตเสียง 4 ช่ อง • XLR: เสียงจากไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ ไมโครโฟน
XLR จะถูกส่งไปยังช่องต่อ HDMI
HDMI
• กล้ อง: เสียงจากไมโครโฟนในตัวของกล้ องจะถูกส่งไปยังช่องต่อ HDMI

N • หากไมโครโฟนภายนอกเชื่อมต่อกับแจ็คไมโครโฟนของกล้ อง เสียงจะไม่ถกู บันทึกผ่านไมโครโฟน
ในตัวของกล้ องแต่จะบันทึกผ่านไมโครโฟนภายนอกแทน
• การบันทึกสี่ชอ่ งสัญญาณใช้ งานได้ เฉพาะเมื่อเลือก MOV/H.264 LPCM ไว้ สําหรับ
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > รู ปแบบไฟล์

2

การเล่ นเสียง 4 ช่ อง
ปรับการตังค่
้ าเสียงเพื่อใช้ เมื่อดูภาพยนตร์ 4 ช่องสัญญาณ
ตัวเลือก
XLR
กล้ อง

เวอร์ ช่ ัน 2.30

คําอธิบาย
กล้ องจะเล่นเสียงที่บนั ทึกผ่านไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านอะแดป
เตอร์ ไมโครโฟน XLR
กล้ องจะเล่นเสียงที่บนั ทึกผ่านไมโครโฟนในตัวของกล้ องหรื อไมโครโฟน
ภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านแจ็คไมโครโฟน

3

พิมพ์ ภาพ instax

เวอร์ ช่ ัน 2.10
การพิมพ์ รูปภาพ
สามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ เครื่ องพิมพ์ซงึ่ เป็ นอุปกรณ์เสริ มในซีรีส์ instax Link และ
instax SHARE เครื่ องพิมพ์จะต้ องจับคูก่ บั กล้ องก่อนโดยใช้ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ >
instax การตัง้ ค่ าเครื่ องพิมพ์

เครื่ องพิมพ์ ซีรีส์ instax Link
1 เปิ ดเครื่องพิมพ์

2

เลือก พิมพ์ ภาพ instax ในเมนูเล่น จากนันไฮไลท์
้
การเชื่อมต่ อบลูทธู instax แล้ วกด MENU/OK

ࡕࡘࡕᕑࡗࡩࡕ

࠸ࡩ࡚ࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤ Wi-Fi
࠸ࡩ࡚ࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤࡑࡰࡎࡰࡏ

ࡤࡤ࠸

3

กล้ องจะเชื่อมต่อไปยังเครื่ องพิมพ์
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3

ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ในการแสดงรูปภาพที่คณ
ุ
ต้ องการจะพิมพ์ จากนันกด
้ MENU/OK

¡·¤¡r £µ¡

µ¥Â®¨µ¥¦´Ê
instax-12345678

100-0020
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N • รูปภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
้
งหมดจึ
้
ง
• ภาพจะถูกครอบตัดและพิมพ์ในขนาดที่เครื่องพิมพ์เลือกโดยอัตโนมัติ ดังนันภาพทั
ไม่ได้ ปรากฏในสําเนาที่พิมพ์ออกมา

• เมื่อใช้ ฟิล์ม instax WIDE คุณสามารถเลือกการครอบตัดได้ ก่อนพิมพ์ภาพที่ถ่าย
ด้ วยตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ O 3 : 2, P 3 : 2 หรื อ Q 3 : 2 ที่เลือกไว้ สําหรับ
H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ
• การแสดงผลอาจแตกต่างกันตามเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้

4 รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่มขึ ้น
O กล้ องไม่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ ในขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
instax โหมดคุณภาพของภาพถ่ าย
นอกเหนือจาก “โหมด instax-Natural” ที่มีอยูแ่ ล้ ว รายการ instax โหมดคุณภาพของภาพถ่ าย ใน
เมนู instax การตัง้ ค่ าเครื่ องพิมพ์ ยังมี “โหมด instax-Rich” ที่มีสีสนั สดใสสําหรับใช้ กบั เครื่ องพิมพ์
instax Link WIDE
N ตัวเลือกเหล่านี ้ยังสามารถใช้ ได้ เมื่อกล้ องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

5

เครื่ องพิมพ์ ซีรีส์ instax SHARE
1 เปิ ดเครื่องพิมพ์

2

เลือก พิมพ์ ภาพ instax ในเมนูเล่น จากนันไฮไลท์
้
การเชื่อมต่ อ Wi-Fi instax แล้ วกด MENU/OK

ࡕࡘࡕᕑࡗࡩࡕ

࠸ࡩ࡚ࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤ Wi-Fi
࠸ࡩ࡚ࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤࡑࡰࡎࡰࡏ

ࡤࡤ࠸

3

กล้ องจะเชื่อมต่อไปยังเครื่ องพิมพ์

¡·¤¡r £µ¡
instax-12345678
Îµ¨´ÁºÉ°¤n °
FUJIFILM-CAMERA-1234

¥Á¨·

3

ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) ในการแสดงรูปภาพที่คณ
ุ
ต้ องการจะพิมพ์ จากนันกด
้ MENU/OK

¡·¤¡r £µ¡

µ¥Â®¨µ¥¦´Ê
instax-12345678

100-0020

¥Á¨·

N • รูปภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
้
งหมดจึ
้
ง
• ภาพจะถูกครอบตัดและพิมพ์ในขนาดที่เครื่องพิมพ์เลือกโดยอัตโนมัติ ดังนันภาพทั
ไม่ได้ ปรากฏในสําเนาที่พิมพ์ออกมา

• เมื่อใช้ ฟิล์ม instax SQUARE คุณสามารถเลือกการครอบตัดได้ ก่อนพิมพ์ภาพที่ถ่าย
ด้ วยตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ O 1 : 1, P 1 : 1 หรื อ Q 1 : 1 ที่เลือกไว้ สําหรับ
H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ
• การแสดงผลอาจแตกต่างกันตามเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้

4

6

รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื่ องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่ มขึ ้น

instax การตัง้ ค่ าเครื่ องพิมพ์

เวอร์ ช่ ัน 2.10
การสร้ างการเชื่อมต่ อ
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อกับเครื่ องพิมพ์ Fujifilm ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ มในซีรีส์ instax
Link และ instax SHARE

เครื่ องพิมพ์ ซีรีส์ instax Link

5

เลือก D ตัง้ การเชื่อมต่ อ >
instax การตัง้ ค่ าเครื่ องพิมพ์ > ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ
instax จากนันไฮไลท์
้
การเชื่อมต่ อบลูทธู instax แล้ ว
กด MENU/OK

ࡌࡨࡼ࠾࠻ᕍࡩࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤ

࠸ࡩ࡚ࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤ Wi-Fi
࠸ࡩ࡚ࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤࡑࡰࡎࡰࡏ

N ก่อนเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ instax mini Link ให้ ตรวจสอบว่าเฟิ ร์มแวร์เครื่องพิมพ์เป็ น

รุ่น “0104” หรื อใหม่กว่า คุณสามารถดูรุ่นเฟิ ร์มแวร์ และอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ เครื่ องพิมพ์ได้ จาก
แอพ instax mini Link สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “Q. I want to update to the latest
firmware.” ที่ลงิ ก์ด้านล่าง
https://instax.com/mini_link/en/support/faq/

6

ไฮไลท์ การลงทะเบียนการจับคู่ กด MENU/OK จาก
นันเปิ
้ ดเครื่ องพิมพ์เพื่อเริ่ มการจับคู่

࠸ࡩ࡚ࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤࡑࡰࡎࡰࡏ

࠸ࡩ࡚࠾ࡎࡧࡳࡑ࡙ࡐ࠸ࡩ࡚ࡨࡑ࠻ࡰᕍ
ࡑ࠸ࡩ࡚࠾ࡎࡧࡳࡑ࡙ࡐ࠸ࡩ࡚ࡨࡑ࠻ࡰᕍ
࠹ᕎࡤࡘࡰ࠸ࡩ࡚ࡨࡑ࠻ࡰᕍ

N • หากต้ องการลบข้ อมูลการจับคูส่ ําหรับเครื่องพิมพ์ที่กล้ องจับคูอ่ ยูใ่ นขณะนี ้ ให้ เลือก
ลบการลงทะเบียนการจับคู่
• หากต้ องการดูข้อมูลสําหรับเครื่องพิมพ์ที่กล้ องจับคูอ่ ยูใ่ นขณะนี ้ ให้ เลือก ข้ อมูลการจับคู่
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3

เพื่อให้ กระบวนการจับคูเ่ สร็จสมบูรณ์ ให้ กด MENU/OK ในหน้ าจอการจับคู่

เครื่ องพิมพ์ ซีรีส์ instax SHARE
เลือก D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > instax
การตัง้ ค่ าเครื่ องพิมพ์ > ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ instax จา
กนันไฮไลท์
้
การเชื่อมต่ อ Wi-Fi instax กด MENU/OK แล้ ว
ป้อน SSID และรหัสผ่านของเครื่ องพิมพ์
ชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่ าน
ดูชื่อเครื่ องพิมพ์ (SSID) ได้ ที่ใต้ เครื่ องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่ มต้ นคือ
“1111” หากคุณได้ เลือกรหัสผ่านอื่นเพื่อพิมพ์จากสมาร์ ทโฟนแล้ ว
ให้ ป้อนรหัสผ่านนันแทน
้
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ࡌࡨࡼ࠾࠻ᕍࡩࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤ

࠸ࡩ࡚ࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤ Wi-Fi
࠸ࡩ࡚ࡳࡁࡻࡤࡘࡌᕍࡤࡑࡰࡎࡰࡏ

อุปกรณ์ เสริมจาก Fujifilm

เวอร์ ช่ ัน 2.10

ชุดแฟลชเสริมภายนอก
EF-X500: นอกเหนือไปจากการควบคุมแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชุดแฟลชต่อภายนอกนี ้มีไกด์
นัมเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซิงค์ความเร็วสูง) ช่วยให้ สามารถใช้ ที่ความเร็ วชัตเตอร์ ที่
เกินความเร็วซิงค์แฟลชได้ การรองรับการทํางานร่วมกันสําหรับชุดแบตเตอรี่ EF-BP1 และระบบควบคุม
แฟลชไร้ สายแบบออปติคอล Fujifilm ทําให้ สามารถใช้ เป็ นตัวสัง่ งานหรื อชุดแฟลชระยะไกลสําหรับการ
ถ่ายรูปโดยใช้ แฟลชไร้ สายระยะไกลได้
EF-BP1: ชุดแบตเตอรี่ สําหรับชุดแฟลช EF-X500 จะใช้ แบตเตอรี่ ขนาด AA 8 ก้ อน
EF-60: นอกเหนือไปจากการควบคุมแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชุดแฟลชต่อภายนอกนี ้มีไกด์นมั เบอร์
60 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซิงค์ความเร็วสูง) ช่วยให้ สามารถใช้ ที่ความเร็วชัตเตอร์ ที่เกินความเร็ ว
ซิงค์แฟลชได้ นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ เป็ นแฟลชระยะไกลภายใต้ การควบคุมของตัวสัง่ งานแบบไร้ สาย
EF-W1 ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม
EF-42: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี ้มีไกด์นมั เบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
และแบบแมนนวล
EF-X20: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี ้มีไกด์นมั เบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
และแบบแมนนวล
EF-20: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี ้มีไกด์นมั เบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
(ไม่รองรับระบบควบคุมแฟลชแบบแมนนวล)
EF-W1: ด้ วยการรับรองจากมาตรฐานการสื่อสารไร้ สาย NAS * ที่พฒ
ั นาโดย Nissin Japan ตัวสัง่ งาน
แฟลชแบบไร้ สายนี ้สามารถใช้ กบั ชุดแฟลชเสริ มต่อภายนอก EF-60 และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สอดคล้ องกับ
NAS
* NAS เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Nissin Japan Ltd.
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สายรั ดกริ๊ป
GB-001: ปรับปรุงกริ๊ ป ใช้ ร่วมกับกริ๊ ปมือเพื่อการจับที่มนั่ คงขึ ้น
เครื่ องพิมพ์ สมาร์ ทโฟน
เครื่ องพิมพ์ซีรีส์ instax SHARE: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้ สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิ ล์ม instax
เครื่ องพิมพ์ซีรีส์ instax Link: เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จบ
ั คูผ่ า่ น Bluetooth เครื่ องพิมพ์นี ้สามารถใช้ พิมพ์
ภาพบนฟิ ล์ม instax ได้ อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

10

ล็อค
ล็อคแป้นควบคุมที่เลือกเพื่อป้องกันการทํางานโดยไม่ตงใจ
ั้

เวอร์ ช่ ัน 2.00

ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกจากรายการต่อไปนี ้:
ปลดล็อค: รี เซ็ตตัวเลือกล็อก
ตัง้ การล็อค •
้
การเลือกฟั งก์ ชัน
• ฟั งก์ ชันทัง้ หมด: ล็อคแป้นควบคุมทังหมดในรายการ
• ฟั งก์ ชันที่เลือก: ล็อคเฉพาะแป้นควบคุมที่เลือกไว้ ในรายการ การเลือกฟั งก์ ชัน
การเลือกฟั งก์ ชัน เลือกล็อคแป้นควบคุมเมื่อเลือก ฟั งก์ ชันที่เลือก สําหรับ ตัง้ การล็อค

N ปุ่ มควบคุมที่เลือกโดยใช้ ฟั งก์ ชันที่เลือก สามารถล็อคได้ ตลอดเวลาระหว่างการถ่ายภาพโดยกด
MENU/OK ค้ างไว้ ในการปลดล็อคปุ่ มควบคุม ให้ กดปุ่ มค้ างไว้ อีกครัง้
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ตัง้ ค่ าเครื อข่ าย
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื อข่ายไร้ สาย
ตัวเลือก
ตัง้ ค่ าแอคเซสพอยต์
ไร้ สาย

เวอร์ ช่ ัน 2.00
คําอธิบาย

• ตัง้ ค่าอย่างง่าย: เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ Access Point โดยใช้ การตังค่้ าพื ้นฐาน
• ตัง้ ค่ าแมนนวล: ปรับการตังค่้ าด้ วยตนเองสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือ

ข่ายไร้ สาย เลือกเครื อข่ายจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรื อใส่ชื่อเอง
(ใส่ SSID)
• ออโต: ที่อยู่ IP จะถูกกําหนดโดยอัตโนมัติ
ตัง้ ค่ าที่อยู่ IP ไร้ สาย • แมนวล: กําหนดที่อยู่ IP ด้ วยตนเอง เลือกที่อยู่ IP ด้ วยตนเอง (ที่อยู่ IP),
เน็ตเวิร์คมาสก์ (เน็ตมาสก์ ) และที่อยูเ่ กตเวย์ (ที่อยู่เกตเวย์ )

ข้ อมูล
ดูที่อยู่ MAC, ที่อยู่ Bluetooth และที่อยู่ IP เครื อข่ายไร้ สายของกล้ อง
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เวอร์ ช่ ัน 2.00

โหมดการเชื่อมต่ อ

เวอร์ ช่ ัน 2.00

ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอก
ตัวเลือก

คําอธิบาย
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB จะเป็ นการเปิ ดโหมดส่ง
เครื่ องอ่ านการ์ ด USB ข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ทําให้ คดั ลอกข้ อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ ได้ กล้ องจะทํางาน
ตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
สามารถควบคุมกล้ องได้ จากคอมพิวเตอร์ , ไม้ กนั สัน่ , โดรน หรื ออุปกรณ์
อื่นๆ ที่เชื่อมต่อผ่าน USB กล้ องจะเข้ าสูโ่ หมด “การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ ” โดยอัตโนมัติ (เช่น การควบคุมจากระยะไกล) เมื่อเปิ ดอุปกรณ์
ภายนอกและกลับสูก่ ารทํางานปกติเมื่ออุปกรณ์ภายนอกปิ ดอยูห่ รื อไม่ได้ เชื่อม
ต่อ
ตไิ ปยัง
• สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์®โหลดโดยอัตโนมั
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ Capture One, Adobe Photoshop® Lightroom® +
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ
Tether Plugin หรื อ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X
ผ่ าน USB อัตโนมัติ
Acquire ในการบันทึกและโหลดการตังค่
้ าของกล้ องได้
• กล้ องนี ้สามารถใช้ เป็ นเว็บแคมได้ เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ งาน
FUJIFILM X Webcam
• สามารถใช้ การถ่ายภาพและการบันทึกภาพยนตร์จากระยะไกลได้ เมื่อเชื่อม
ต่อกล้ องเข้ ากับอุปกรณ์ที่รองรับ เช่น ไม้ กนั สัน่ หรื อโดรน ใช้ ปมควบคุ
ุ่
มกล้ อง
เพื่อสลับระหว่างการถ่ายภาพนิ่งและการบันทึกภาพยนตร์ คุณสมบัตทิ ี่
สามารถใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
สําหรับ ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อผ่ าน USB อัตโนมัติ ยกเว้ นว่ากล้ องยังคงอยูใ่ น
โหมด “การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ” (การควบคุมจากระยะไกล)
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ เมื่ออุปกรณ์ภายนอกปิ ดอยูห่ รื อไม่ได้ เชื่อมต่อ ทําให้ สามารถกลับมาควบคุม
ผ่ าน USB ที่กาํ หนด อุปกรณ์ได้ เมื่อทําการเชื่อมต่ออีกครัง้ หลังจากตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ตงใจหรื
ั้
อ
การหยุดชะงักอื่นๆ ที่การตังค่
้ าเริ่ มต้ น ภาพจะไม่ถกู บันทึกไปยังการ์ ดหน่วย
ความจํา

13

ตัวเลือก
คําอธิบาย
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อแบบไร้ เลือกตัวเลือกนี ้สําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้ สาย เลือกเครื อข่ายโดย
สายที่กาํ หนด
ใช้ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าเครื อข่ าย
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ ด้วย USB จะเปิ ดโหมดคืนค่า USB
RAW/สํารองโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
• คืนค่ า USB RAW (ต้ องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้ กลไก
คืนค่ า USB RAW/
ประมวลผลภาพของกล้ องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files เป็ นภาพ JPEG
สํารอง
คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
• สํารอง (ต้ องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตังค่้ ากล้ อง
ปรับตังค่
้ ากล้ องในทันทีหรื อแบ่งปั นการตังค่
้ ากับกล้ องอื่นๆ ที่เป็ นชนิด
เดียวกัน

O การตังค่้ า D จัดการใช้ พลังงาน > ตัง้ ปิ ดเอง จะถูกนํามาใช้ ด้วยระหว่างการถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ กล้ องปิ ดโดยอัตโนมัติ ให้ เลือก ปิ ด สําหรับ ตัง้ ปิ ดเอง

N โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตอ่ ไปนี ้:
• Capture One Express Fujifilm:

https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:
https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:
https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:
https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:
https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:
https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

• FUJIFILM X Webcam:
https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/
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