ความเปลียนแปลงและสิงใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั 2.00

คุณสมบัตทิ ีเพิมขึนหรื อทีเปลียนแปลงเนืองจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่ตรงกับราย
ละเอียดในเอกสารประกอบทีจัดมาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี โปรดดูข้อมูลเกียวกับการอัพเดททีใช้ ได้
สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005232-J00 TH

เนือหา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X-H2S รุ่น 2.00 จะเพิมหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ านล่างนี
สําหรับคูม่ ือฉบับล่าสุด โปรดเยียมชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน
1
2

คําอธิบาย
เพิมรายการ โฟกัสเมตร และ เครื องวัดโฟกัส + ไฮไลท์ พคี ลงในตัวเลือก
การตรวจสอบโฟกัสทีใช้ ได้ ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
เพิมรายการสําหรับใช้ เมือติดตังตัวส่งไฟล์ FT-XH ซึงเป็ นอุปกรณ์เสริ มเข้ า
กับกล้ องในเมนูตงค่
ั าเครื อข่าย/USB

ดูที

P

เวอร์ ชัน

1
3

2.00

3

2.00

ความเปลียนแปลงและสิงใหม่ ๆ
ความเปลียนแปลงและสิงใหม่ๆ จะเป็ นดังนี
การเช็คโฟกัส

เวอร์ ชัน 2.00

ซูมโฟกัส
หากเลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ G ตังค่ า AF/MF > เช็คโฟกัส กล้ องจะซูมเข้ าโดยอัตโนมัตใิ นพืนที
โฟกัสทีเลือกเมือหมุนวงแหวนโฟกัส กดตรงกลางของไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพือออกจากการซูม

N • ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) เพือเลือกพืนทีโฟกัสอืน
• สามารถปรับการซูมได้ โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสังด้ านหลัง อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถปรับ
การซูมได้ เมือเลือก ภาพแบ่ งดิจติ อล หรื อ ไมโครปริซมึ ดิจติ อล ไว้ สําหรับระบบช่วย MF

1

ซูมโฟกัส
ใช้ G ตังค่ า AF/MF > ระบบช่ วย MF ในเมนูถ่ายรูปหรื อ G ตังค่ า AF/MF >
F ระบบช่ วย MF ในเมนูภาพยนตร์ เพือเลือกตัวเลือกการตรวจสอบโฟกัส

N ตัวเลือกการตรวจสอบโฟกัสสําหรับภาพยนตร์จะแตกต่างจากสําหรับการถ่ายภาพนิง

• ภาพแบ่ งดิจติ อล: แสดงภาพแบ่งทีตรงกลางของเฟรม

เฟรมตัวแบบในพืนทีภาพแบ่ง แล้ วหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
จนภาพแบ่งทังสีส่วนจัดเรี ยงกันอย่างถูกต้ อง

• ไมโครปริซมึ ดิจติ อล: เส้ นตารางทีเน้ นไปยังส่วนทีเบลอ

จะแสดงขึนเมือตัวแบบอยูน่ อกโฟกัส จะหายไปเพือเปลียน
ไปเป็ นภาพทีคมชัดเมือตัวแบบอยูใ่ นโฟกัส

ี สชัดสุด: ไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สงู หมุน
• ไฮไลท์ทโฟกั
วงแหวนปรับโฟกัสจนไฮไลท์ตวั แบบ

• โฟกัสเมตร: เครืองวัดจะแสดงอยูใ่ ต้ จดุ โฟกัสเพือระบุวา่

โฟกัสอยูด่ ้ านหน้ าหรื อด้ านหลังวัตถุ เข็มจะแกว่งไปทาง
ซ้ ายเมือโฟกัสอยูท่ ีด้ านหน้ าของวัตถุและไปทางขวาเมืออยู่
ด้ านหลังวัตถุ ปรับโฟกัสให้ เข็มชีขึนตรงๆ

N จอแสดงผลจะกลับด้ านเมือเลือก Y ทวนเข็มนาฬิกา ไว้ สําหรับ D ตังค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตังค่ า
เลนส์ ซูม/โฟกัส > หมุนวงแหวนโฟกัส

2

F ระบบช่ วย MF
เลือกวิธีแสดงโฟกัสเมือเลือก โฟกัสแมนนวล ไว้ สําหรับ โหมดโฟกัส

เวอร์ ชัน 2.00

ตัวเลือก
คําอธิบาย
ไฮไลท์ ทโฟกั
ี สชัดสุด กล้ องจะเพิมโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดับชัดสุด
โฟกัสเมตร
เข็มจะระบุวา่ โฟกัสอยูด่ ้ านหน้ าหรื อด้ านหลังวัตถุ
เครื องวัดโฟกัส + ไฮไลท์ พคี โฟกัสจะระบุโดยทังเครื องวัดและไฮไลท์พีค
ปิ ด
แสดงโฟกัสปกติ (ไม่สามารถใช้ โฟกัสชัดสุดและเครื องวัดโฟกัสได้ )

เมนูตงค่
ั าเครื อข่ าย/USB
ปรับตังค่าเครื อข่ายกล้ องและ USB

เวอร์ ชัน 2.00

สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับเมนูตงค่
ั าเครื อข่าย/USB โปรดเยียมชม:
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N มีอธิบายคุณสมบัตทิ ีใช้ งานได้ เมือติดตังตัวส่งไฟล์ FT-XH ซึงเป็ นอุปกรณ์เสริมเข้ ากับกล้ องไว้ ด้วย

3

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

https://fujifilm-x.com

