ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั่ 1.20
คุณสมบัตทิ ี่เพิ่มขึ ้นหรื อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่
ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จดั มาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดดูข้อมูล
เกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ ได้ สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004987-J00 TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X-E3 รุ่น 1.20 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ าน
ล่างนี ้ สําหรับคูม่ ือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน

คําอธิบาย

1

เปลี่ยนการตังค่
้ าเริ่ มต้ น
เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
และ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD) ไปที่
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
เพิ่มตัวเลือก ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่ ไปที่
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
เพิ่มตัวเลือก ตัง้ ค่ าซิงค์ สมาร์ ทโฟน ลงใน
D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth
ภายในเมนูการตังค่
้ า
เพิ่มตัวเลือก เลือกปลายทางการจับคู่ ลงใน
D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth
ภายในเมนูการตังค่
้ า
เพิ่มตัวเลือก โหมดเชื่อมต่ อ PC ลงใน
D ตัง้ การเชื่อมต่ อ ภายในเมนูการตังค่
้ า
สามารถใช้ ตวั สัง่ แฟลชสตูดโิ อของผู้ผลิตอื่นที่เข้ า
กันได้ กบั ระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้
รองรับเลนส์ FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6
OIS PZ
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X-E3 ดูท่ ี
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เวอร์ ช่ ัน
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ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ จะเป็ นดังนี ้
X-E3 คู่มือผู้ใช้ : P 45

เวอร์ ช่ ัน 1.10

การตัง้ ค่ าพืน้ ฐาน

3

จับคู่กล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
กด MENU/OK เพื่อจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ท
โฟนหรื อแท็บเล็ตที่ใช้ งานแอพ FUJIFILM
Camera Remote
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N หากต้ องการข้ ามการจับคู่ ให้ กด DISP/BACK
4

ตรวจสอบเวลา
เมื่อจับคูเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว คุณจะได้ รับการแจ้ ง
เตือนให้ ตงค่
ั ้ านาฬิกาของกล้ องเป็ นเวลาที่
รายงานจากสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต ตรวจ
สอบดูวา่ เวลานันถู
้ กต้ องหรื อไม่
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N หากต้ องการตังค่้ านาฬิกาด้ วยตนเอง ให้ กด DISP/BACK (P 46)
5

ตัง้ ค่ ากล้ องให้ ตรงกับการตัง้ ค่ าที่กาํ หนดไว้
บนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของคุณ

START MENU
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6

ตัง้ ค่ านาฬิกา
กด MENU/OK เพื่อตังค่
้ านาฬิกาของกล้ องถ่ายรูปให้ เป็ นเวลาที่รายงาน
จากสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต แล้ วออกไปยังโหมดถ่ายรูป

N ถ้ าถอดแบตเตอรี่เป็ นเวลานาน นาฬิกาของกล้ องจะถูกตังค่้ าใหม่ และข้ อความ
การเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อเปิ ดกล้ อง

การข้ ามขัน้ ตอนปั จจุบนั
้
จจุบนั ข้ อความการยืนยันจะแสดงขึ ้น ให้ เลือก ไม่ ใช่
กด DISP/BACK เพื่อข้ ามขันตอนปั
เพื่อหลีกเลี่ยงการทําซํ ้าขันตอนที
้
่คณ
ุ ได้ ข้ามไว้ เมื่อเปิ ดกล้ องในครัง้ ถัดไป
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X-E3 คู่มือผู้ใช้ : P 222
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)

เวอร์ ช่ ัน 1.20

เลือก เปิ ด เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
เลือกตัวระบุที่แสดงได้ ด้วย D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

ปิ ด

เปิ ด

O ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมือ่ เลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
รวมถึง:
• สัญลักษณ์โฟกัส
• โหมดโฟกัส
• สัญลักษณ์ระยะห่าง
• ไมโครโฟน/รีโมตกดชัตเตอร์
• สัญลักษณ์ AF+MF
• ไอคอนอื่นๆ
ถ้
า
กํ
า
หนด
โหมดตั
ว
ระบุ
ข
นาดใหญ่
ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมุ่
N
นันในการเปิ
้
ด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 226,
254)

3

X-E3 คู่มือผู้ใช้ : P 222
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

เวอร์ ช่ ัน 1.20

เลือก เปิ ด เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุที่
แสดงได้ ด้วย D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

ปิ ด

O

เปิ ด

ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมือ่ เลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)
รวมถึง:
• สัญลักษณ์โฟกัส
• โหมดโฟกัส
• สัญลักษณ์ระยะห่าง
• ไมโครโฟน/รีโมตกดชัตเตอร์
สั
ญ
ลั
ก
ษณ์
AF+MF
•
• ไอคอนอื่นๆ

N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมุ่
นันในการเปิ
้
ด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 226,
254)
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X-E3 คู่มือผู้ใช้ : P 222
ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุใหญ่

เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้ เลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
(EVF) หรื อ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

เวอร์ ช่ ัน 1.20
µ¦´Ê n µµ¦Â¦³» µÄ®n

Expo. DISP.
Á¨

ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกรายการที่แสดงอยูด่ ้ านล่างหน้ าจอ รายการที่เลือกจะมี
A Expo. DISP. เครื่ องหมายถูกกํากับไว้ (R); หากต้ องการยกเลิก ให้ ไฮไลท์
เครื่ องหมายถูกและกดปุ่ ม MENU/OK
เลือก เปิ ด เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
B d สเกล
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านซ้ ายของหน้ าจอได้
C L1, L2, L3, L4
สูงสุดสี่ไอคอน
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านขวาของหน้ าจอได้
D R1, R2, R3, R4
สูงสุดสี่ไอคอน
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X-E3 คู่มือผู้ใช้ : P 241

เวอร์ ช่ ัน 1.10

การตัง้ ค่ า Bluetooth
ปรับการตังค่
้ า Bluetooth
ตัวเลือก

คําอธิบาย
หากต้ องการจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
ให้ เลือกตัวเลือกนี ้ จากนันเปิ
้ ดใช้ FUJIFILM
การลงทะเบียนการจับคู่
Camera Remote บนสมาร์ ทดีไวซ์ แล้ วแตะ
การลงทะเบียนการจับคู่
ลบการลงทะเบียนการจับคู่ สิ ้นสุดการจับคู่
• เปิ ด: กล้ องจะสร้ างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์
เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
ที่จบั คูเ่ มื่อเปิ ดกล้ องโดยอัตโนมัติ
• ปิ ด: กล้ องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth
• เปิ ด: ทําเครื่องหมายภาพ JPEG สําหรับอัพโหลดเมื่อ
ถ่ายรูป
การย้ ายภาพอัตโนมัติ
• ปิ ด: ภาพจะไม่ถกู ทําเครื่องหมายสําหรับอัพโหลดทันที
ที่ถ่าย
เลือกว่าจะซิงโครไนซ์เวลาและ/หรื อสถานที่กบั สมาร์ ทโฟน
ที่จบั คูด่ ้ วยหรื อไม่
สถานที่&เวลา: ซิงโครไนซ์เวลากับสถานที่
•
ตัง้ ค่ าซิงค์ สมาร์ ทโฟน
• สถานที่: ซิงโครไนซ์สถานที่
• เวลา: ซิงโครไนซ์เวลา
• ปิ ด: ปิ ดการซิงโครไนซ์

6

้
FUJIFILM Camera Remote รุ่นล่าสุดบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
N ติดตังแอพ
ของคุณก่อนจับคูอ่ ปุ กรณ์กบั กล้ องของคุณหรื ออัพโหลดรูปภาพ

เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับทัง้ เปิ ด/ปิ ด Bluetooth และ การย้ ายภาพอัตโนมัติ
กล้ องจะเริ่ มต้ นอัพโหลดภาพไปยังอุปกรณ์ที่จบั คูไ่ ว้ หลังจากที่คณ
ุ ออกไปยังการ
เล่นหรื อปิ ดกล้ องได้ ไม่นาน
หากปิ ด ย้ ายภาพอัตโนมัติ จะสามารถทําเครื่ องหมายภาพสําหรับย้ ายได้ โดย
ใช้ ตวั เลือก คําสั่งย้ ายภาพ ในเมนูการเล่น

7

X-E3 คู่มือผู้ใช้ : P 241

เวอร์ ช่ ัน 1.20

การตัง้ ค่ า Bluetooth
ปรับการตังค่
้ า Bluetooth
ตัวเลือก

คําอธิบาย
หากต้ องการจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
ให้ เลือกตัวเลือกนี ้ จากนันเปิ
้ ดใช้ FUJIFILM
การลงทะเบียนการจับคู่
Camera Remote บนสมาร์ ทดีไวซ์ แล้ วแตะ
การลงทะเบียนการจับคู่
เลือกปลายทางการจับคู่ เลือกสมาร์ ทโฟนที่จะเชื่อมต่อจากรายการอุปกรณ์ที่จบั คู่
ลบการลงทะเบียนการจับคู่ สิ ้นสุดการจับคู่
• เปิ ด: กล้ องจะสร้ างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์
เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
ที่จบั คูเ่ มื่อเปิ ดกล้ องโดยอัตโนมัติ
• ปิ ด: กล้ องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth
• เปิ ด: ทําเครื่องหมายภาพ JPEG สําหรับอัพโหลดเมื่อ
ถ่ายรูป
การย้ ายภาพอัตโนมัติ
• ปิ ด: ภาพจะไม่ถกู ทําเครื่องหมายสําหรับอัพโหลดทันที
ที่ถ่าย
เลือกว่าจะซิงโครไนซ์เวลาและ/หรื อสถานที่กบั สมาร์ ทโฟน
ที่จบั คูด่ ้ วยหรื อไม่
สถานที่&เวลา: ซิงโครไนซ์เวลากับสถานที่
•
ตัง้ ค่ าซิงค์ สมาร์ ทโฟน
• สถานที่: ซิงโครไนซ์สถานที่
• เวลา: ซิงโครไนซ์เวลา
• ปิ ด: ปิ ดการซิงโครไนซ์
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X-E3 คู่มือผู้ใช้ : P 242
โหมดเชื่อมต่ อ PC

เวอร์ ช่ ัน 1.20

ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์
ตัวเลือก

คําอธิบาย
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB จะเป็ นการ
เครื่ องอ่ านการ์ ด
เปิ ดโหมดส่งข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ทําให้ คดั ลอกข้ อมูลไปยัง
USB
คอมพิวเตอร์ ได้ กล้ องจะทํางานตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ ด้วย USB จะเปิ ดโหมด
คืนค่า USB RAW/สํารองโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานตามปกติ
เมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
คืนค่ า USB RAW (ต้ องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO):
•
คืนค่ า USB RAW/
ใช้ กลไกประมวลผลภาพของกล้ องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files
สํารอง
เป็ นภาพ JPEG คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
• สํารอง (ต้ องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลด
การตังค่
้ ากล้ อง ปรับตังค่
้ ากล้ องในทันทีหรื อแบ่งปั นการตังค่
้ า
กับกล้ องอื่นๆ ที่เป็ นชนิดเดียวกัน

9

X-E3 คู่มือผู้ใช้ : P 261
การตัง้ ค่ าแฟลช

เวอร์ ช่ ัน 1.20

สามารถใช้ ตวั สัง่ แฟลชสตูดโิ อของผู้ผลิตอื่นที่เข้ ากันได้ กบั ระบบแฟลชของ
FUJIFILM ได้ สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่จดั มาให้ พร้ อมกับชุด
แฟลชสตูดโิ อ
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X-E3 คู่มือผู้ใช้ : P 276
ซูมไฟฟ้า

เวอร์ ช่ ัน 1.20

กล้ องเครื่ องนี ้รองรับเลนส์ซมู ไฟฟ้า XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ ซึง่ จะมี
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี ้:
• สามารถใช้ วงแหวนซูมเพื่อปรับการซูมได้
• สามารถใช้ วงแหวนปรับโฟกัสเพื่อปรับการซูมอย่างละเอียดในโหมดโฟกัส
S (AF-S) และ C (AF-C) ได้
้
นช่วง
• ตําแหน่งการซูมจะถูกกําหนดไว้ คงที่ในระหว่างที่ถ่ายรูปตังเวลาเป็
• เลนส์จะยังคงขยายอยูใ่ นระหว่างการเล่นเพื่อให้ สามารถกลับมาถ่ายภาพได้
อย่างรวดเร็ว
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

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

