
BL00005272-J00 TH

ความเปลียนแปลงและสิงใหม่ๆ
เวอร์ชนั 4.00

คณุสมบตัทีิเพิมขนึหรือทีเปลียนแปลงเนืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบทีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี โปรดดขู้อมลูเกียวกบัการอพัเดททีใช้ได้
สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



  เนือหา

เฟิร์มแวร์ของ X-H2S รุ่น 4.00 จะเพิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี 

สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี

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

จาํนวน คาํอธิบาย
ดทูี
P

เวอร์ชัน

11
เพิมไอคอนสถานะการเชือมตอ่และการอปัโหลดสําหรับ Frame.io เข้าไปใน
ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์และจอภาพ LCD แสดงผลการถ่ายภาพ

1
2

4.00

22
D ตงัค่าจอเริมต้น > แสดงค่าทตีงัไว้ > คาํสังการถ่ายโอนภาพ ได้
เปลียนชือเป็น สถานะการสือสาร และสามารถใช้เพือสลบัการแสดงผลคํา
สงัย้ายภาพและอปุกรณ์ทีเชือมตอ่เป็นเปิดหรือปิดพร้อมกนัได้ 

3 3.00

33
เพิมรายการ โฟกัสเมตร และ เครืองวัดโฟกัส + ไฮไลท์พคี ลงในตวัเลือก
การตรวจสอบโฟกสัทีใช้ได้ระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

4
6

2.00

44
เพิมไอคอนสถานะการเชือมตอ่และการอปัโหลดสําหรับ Frame.io เข้าไปใน
ชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์และจอภาพ LCD แสดงผลการเลน่

7 4.00

55
เพิมรายการสําหรับใช้เมือตดิตงัตวัสง่ไฟล์ FT-XH ซงึเป็นอปุกรณ์เสริมเข้า
กบักล้องในเมนตูงัคา่เครือขา่ย/USB

8 2.00



จาํนวน คาํอธิบาย
ดทูี
P

เวอร์ชัน

66
มีการเปลียนแปลงที D ตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > a ตงัปุ่ม ISO > 
a คาํสังย้ายสมาร์ตโฟน และ d เลือกและคาํสังย้ายสมาร์ตโฟน และ
เพิมตวัเลือก H Frame.ioคาํสังโอน 

9 4.00

77 เพิมกริปขาตงักล้อง TG-BT1 เข้าไปในรายการอปุกรณ์เสริมแล้ว 10 3.00

88 ขณะนีสามารถอปัโหลดรูปและภาพยนตร์ไปยงั Frame.io ได้ 13 4.00

N Adobe, โลโก้ Adobe, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom และ Photoshop เป็น
เครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประ
เทศอืนๆ
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ความเปลียนแปลงและสิงใหม่ๆ

ความเปลียนแปลงและสงิใหม่ๆ  จะเป็นดงันี

ช่องมองภาพอเิล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 4.00

6 0

0 กล้องจะแสดงไอคอนแสดงสถานะของไฟล์ทีเลือกไว้หรืออยูร่ะหวา่งการอปัโหลดไปยงั 

Frame.io

6 กล้องจะแสดงไอคอนแสดงสถานะของการเชือมตอ่กบั Frame.io
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จอภาพ LCD เวอร์ชัน 4.00

G 8

G กล้องจะแสดงไอคอนแสดงสถานะของไฟล์ทีเลือกไว้หรืออยูร่ะหวา่งการอปัโหลดไปยงั 

Frame.io

8 กล้องจะแสดงไอคอนแสดงสถานะของการเชือมตอ่กบั Frame.io
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การตงัค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกาํหนดเอง เวอร์ชัน 3.00

 3 เลือกรายการ
ไฮไลท์รายการแล้วกด MENU/OK เพือเลือกหรือยกเลกิการเลือก
• ตารางกรอบ
• เฟรมโฟกสั
• แสดงระยะ AF

• แสดงระยะ MF

• ฮิสโตแกรม
• เตือนสว่นไฮไลต์ในไลฟ์วิว
• โหมดถ่ายภาพ
• รูรับแสง/ชตัเตอร์/ISO

• ข้อมลูทีพืนหลงั
• Expo. Comp (เลข)

• Expo. Comp (ระดบั)

• โหมดโฟกสั
• วดัแสง
• ชนิดชตัเตอร์
• แฟลช
• โหมดตอ่เนือง

• โหมดกนัสนัแบบคู่
• โหมดหน้าจอสมัผสั
• สมดลุย์สีขาว
• จําลองฟิล์ม
• ชว่งไดนามิก
• โหมดบสูต์
• ตงัคา่พดัลมระบายความร้อน
• จํานวนภาพทีเหลือ
• ขนาดภาพ/คณุภาพ

• โหมดมฟูวี & เวลาบนัทกึ

• สถานะการสือสาร
• ระดบัไมโครโฟน
• ข้อความแนะนํา
• ระดบัแบตเตอรี
• เส้นกรอบการจดัเฟรม
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การเชค็โฟกัส เวอร์ชัน 2.00

ซูมโฟกัส

หากเลือก เปิด ไว้สําหรับ G ตงัค่า AF/MF > เชค็โฟกัส กล้องจะซมูเข้าโดยอตัโนมตัใินพืนที

โฟกสัทีเลือกเมือหมนุวงแหวนโฟกสั กดตรงกลางของไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือออกจากการซมู

N • ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) เพือเลือกพืนทีโฟกสัอืน

• สามารถปรับการซมูได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสงัด้านหลงั อยา่งไรก็ตาม ไมส่ามารถปรับ
การซมูได้เมือเลือก ภาพแบ่งดจิติอล หรือ ไมโครปริซมึดจิติอล ไว้สําหรับระบบชว่ย MF

ซูมโฟกัส

ใช้ G ตงัค่า AF/MF > ระบบช่วย MF ในเมนถู่ายรูปหรือ G ตงัค่า AF/MF > 

F ระบบช่วย MF ในเมนภูาพยนตร์เพือเลือกตวัเลือกการตรวจสอบโฟกสั

N ตวัเลือกการตรวจสอบโฟกสัสําหรับภาพยนตร์จะแตกตา่งจากสําหรับการถ่ายภาพนิง

• ภาพแบ่งดจิติอล: แสดงภาพแบง่ทีตรงกลางของเฟรม 

เฟรมตวัแบบในพืนทีภาพแบง่ แล้วหมนุวงแหวนปรับโฟกสั

จนภาพแบง่ทงัสีสว่นจดัเรียงกนัอยา่งถกูต้อง
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• ไมโครปริซมึดจิติอล: เส้นตารางทีเน้นไปยงัสว่นทีเบลอ

จะแสดงขนึเมือตวัแบบอยูน่อกโฟกสั จะหายไปเพือเปลียน

ไปเป็นภาพทีคมชดัเมือตวัแบบอยูใ่นโฟกสั

• ไฮไลท์ทโีฟกัสชัดสุด: ไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สงู หมนุ

วงแหวนปรับโฟกสัจนไฮไลท์ตวัแบบ

• โฟกัสเมตร: เครืองวดัจะแสดงอยูใ่ต้จดุโฟกสัเพือระบวุา่

โฟกสัอยูด้่านหน้าหรือด้านหลงัวตัถ ุเข็มจะแกวง่ไปทาง

ซ้ายเมือโฟกสัอยูที่ด้านหน้าของวตัถแุละไปทางขวาเมืออยู่

ด้านหลงัวตัถ ุปรับโฟกสัให้เข็มชีขนึตรงๆ

N จอแสดงผลจะกลบัด้านเมือเลือก Yทวนเขม็นาฬิกา ไว้สําหรับ Dตงัค่าปุ่ม/ไดอัล > ตงัค่า
เลนส์ซูม/โฟกัส > หมุนวงแหวนโฟกัส
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F ระบบช่วย MF เวอร์ชัน 2.00

เลือกวิธีแสดงโฟกสัเมือเลือก โฟกัสแมนนวล ไว้สําหรับ โหมดโฟกัส

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ไฮไลท์ทโีฟกัสชัดสุด กล้องจะเพิมโครงร่างคอนทราสต์สงู เลือกสีและระดบัชดัสดุ

โฟกัสเมตร เข็มจะระบวุา่โฟกสัอยูด้่านหน้าหรือด้านหลงัวตัถุ

เครืองวัดโฟกัส + ไฮไลท์พคี โฟกสัจะระบโุดยทงัเครืองวดัและไฮไลท์พีค

ปิด แสดงโฟกสัปกติ (ไมส่ามารถใช้โฟกสัชดัสดุและเครืองวดัโฟกสัได้)
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จอแสดงผลการเล่น เวอร์ชัน 4.00

12/31/2022

l

F

F กล้องจะแสดงไอคอนแสดงสถานะของไฟล์ทีเลือกไว้หรืออยูร่ะหวา่งการอปัโหลดไปยงั 

Frame.io

l กล้องจะแสดงไอคอนแสดงสถานะของการเชือมตอ่กบั Frame.io



8

เมนูตงัค่าเครือข่าย/USB เวอร์ชัน 2.00

ปรับตงัคา่เครือขา่ยกล้องและ USB

สําหรับข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัเมนตูงัคา่เครือขา่ย/USB โปรดเยียมชม:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N มีอธิบายคณุสมบตัทีิใช้งานได้เมือตดิตงัตวัสง่ไฟล์ FT-XH ซงึเป็นอปุกรณ์เสริมเข้ากบักล้องไว้ด้วย
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a ตงัปุ่ม ISO เวอร์ชัน 4.00

เลือกการทํางานของปุ่ ม ISO ระหวา่งการแสดงภาพ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

a คาํสังย้ายสมาร์ตโฟน

การกดปุ่ มจะทําเครืองหมายภาพปัจจบุนัสําหรับย้าย หากกล้อง
ไมไ่ด้จบัคูก่บัสมาร์ทโฟน ตวัเลือก การตงัค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน 
จะแสดงขนึ

d เลือกและคาํสังย้ายสมาร์ตโฟน

การกดปุ่ มจะแสดงข้อความทีสามารถเลือกภาพเพืออปัโหลดไปยงั
สมาร์ทโฟนทีจบัคูก่บักล้องได้ หากกล้องไมไ่ด้จบัคูก่บัสมาร์ทโฟน 
ตวัเลือก การตงัค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน จะแสดงขนึแทน

b คาํสังย้าย FTP
การกดปุ่ มจะทําเครืองหมายภาพปัจจบุนัสําหรับอปัโหลดไปยงั
เซร์ิฟเวอร์ FTP

c คาํสังย้ายตามลาํดบั FTP

การกดปุ่ มจะทําเครืองหมายภาพปัจจบุนัสําหรับอปัโหลดไปยงั
เซร์ิฟเวอร์ FTP ก่อน ภาพจะถกูย้ายไปทีด้านหน้าของควิการอปั
โหลด

H Frame.ioคาํสังโอน 
การกดปุ่ มจะทําเครืองหมายภาพปัจจบุนัสําหรับอปัโหลดไปยงั 
Frame.io

r การสือสารไร้สาย จะสามารถใช้ปุ่ มสําหรับการเชือมตอ่ไร้สายได้

N b คาํสังย้าย FTP, c คาํสังย้ายตามลาํดบั FTP และ H Frame.ioคาํสังโอน สามารถ
ใช้ได้เฉพาะเมือเชือมตอ่ตวัสง่ไฟล์ FT-XH ทีเป็นอปุกรณ์เสริมเทา่นนั
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อุปกรณ์เสริมจาก Fujifilm เวอร์ชัน 3.00

อปุกรณ์เสริมตอ่ไปนีมีให้บริการจาก Fujifilm สําหรับข้อมลูลา่สดุเกียวกบัอปุกรณ์เสริมทีพร้อม

ใช้งานในพืนทีของคณุ โปรดสอบถามข้อมลูจากตวัแทนของ Fujifilm ในพืนทีของคณุหรือเข้าสู ่

https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/

แบตเตอรี Li-ion แบบชาร์จซาํได้แบตเตอรี Li-ion แบบชาร์จซาํได้

NP-W235: สามารถซือแบตเตอรีแบบชาร์จซํา NP-W235 ทีมีความจสุงูได้เพิมเตมิตามต้องการ

เครืองชาร์จแบตเตอรีคู่เครืองชาร์จแบตเตอรีคู่

BC-W235: BC-W235 สามารถชาร์จแบตเตอรี NP-W235 ได้สงูสดุสองก้อนในเวลาเดียวกนั ทีอณุหภมิู 
+25 °C แบตเตอรีจะชาร์จในประมาณ 200 นาที การใช้อปุกรณ์ทีจา่ยไฟด้วยเอาต์พตุ 30 W หรือสงูกวา่
จะชว่ยลดเวลาในการชาร์จลงเหลือเพียง 150 นาที

ยางรองตายางรองตา

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: ตดิขอบรองตาของชอ่งมองภาพเพือป้องกนัแสงไม่
ให้เข้าไปในหน้าตา่งชอ่งมองภาพ

รีโมตกดชัตเตอร์รีโมตกดชัตเตอร์

RR-100: ใช้เพือลดการสนัของกล้องหรือเปิดชตัเตอร์ไว้ระหวา่งเวลาการรับแสง (⌀2.5 มม.)

ไมโครโฟนสเตอริโอไมโครโฟนสเตอริโอ

MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริมภายนอกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

เลนส์ FUJINONเลนส์ FUJINON

เลนส์ ชุด XF/XC: เลนส์แบบเปลียนได้สําหรับใช้งานเฉพาะกบั FUJIFILM X-mount

เลนส์ ชุด FUJINON MKX: เลนส์ถ่ายวิดีโอสําหรับเมาท์ FUJIFILM X

ท่อต่อมาโครท่อต่อมาโคร

MCEX-11/16: ตอ่ระหวา่งกล้องและเลนส์เพือถ่ายภาพในอตัราการผลติสงู

ตวัแปลงเลนส์เทเลตวัแปลงเลนส์เทเล

XF1.4X TC WR: เพิมทางยาวโฟกสัของเลนส์ทีรองรับครังละประมาณ 1.4 เทา่

XF2X TC WR: เพิมทางยาวโฟกสัของเลนส์ทีรองรับครังละประมาณ 2.0 เทา่
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ตวัแปลงตวัแปลง

ตวัแปลง M FUJIFILM: ชว่ยให้สามารถใช้กล้องกบัตวัเลือกเลนส์เมาท์ M ได้มากขนึ

ฝาครอบตวักล้องฝาครอบตวักล้อง

BCP-001: ปิดครอบเมาท์เลนส์ของกล้องเมือไมไ่ด้ตอ่เลนส์

ชุดแฟลชเสริมภายนอกชุดแฟลชเสริมภายนอก
EF-X500: นอกเหนือไปจากการควบคมุแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชดุแฟลชตอ่ภายนอกนีมีไกด์
นมัเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซงิค์ความเร็วสงู) ชว่ยให้สามารถใช้ทีความเร็วชตัเตอร์ทีเกิน
ความเร็วซงิค์แฟลชได้ การรองรับการทํางานร่วมกนัสําหรับชดุแบตเตอรี EF-BP1 และระบบควบคมุ
แฟลชไร้สายแบบออปตคิอล Fujifilm ทําให้สามารถใช้เป็นตวัสงังานหรือชดุแฟลชระยะไกลสําหรับการ
ถ่ายรูปโดยใช้แฟลชไร้สายระยะไกลได้
EF-BP1: ชดุแบตเตอรีสําหรับชดุแฟลช EF-X500 จะใช้แบตเตอรีขนาด AA 8 ก้อน
EF-60: นอกเหนือไปจากการควบคมุแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชดุแฟลชตอ่ภายนอกนีมีไกด์
นมัเบอร์ 60 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซงิค์ความเร็วสงู) ชว่ยให้สามารถใช้ทีความเร็วชตัเตอร์ทีเกิน
ความเร็วซงิค์แฟลชได้ นอกจากนียงัสามารถใช้เป็นแฟลชระยะไกลภายใต้การควบคมุของตวัสงังานแบบ
ไร้สาย EF-W1 ซงึเป็นอปุกรณ์เสริม
EF-W1: ด้วยการรับรองจากมาตรฐานการสอืสารไร้สาย NAS * ทีพฒันาโดย Nissin Japan ตวัสงังานแฟลช
แบบไร้สายนีสามารถใช้กบัชดุแฟลชเสริมตอ่ภายนอก EF-60 และอปุกรณ์อืนๆ ทีสอดคล้องกบั NAS

* NAS เป็นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Nissin Japan Ltd.

EF-X8: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกขนาดเลก็ชดุนีใช้พลงังานจากกล้องมีไกด์นมัเบอร์ประมาณ 8 (ISO 100, 
ม.) และสามารถครอบคลมุมมุภาพของเลนส์ 16 มม. (เทียบเทา่กบั 24 มม. ในรูปแบบ 35 มม.)

EF-42: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมีไกด์นมัเบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
และแบบแมนนวล

EF-X20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมีไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
และแบบแมนนวล

EF-20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมีไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
(ไมร่องรับระบบควบคมุแฟลชแบบแมนนวล)

เวอร์ตคิอล แบตเตอรี กริปเวอร์ตคิอล แบตเตอรี กริป

VG-XH: โปรดด ู“เวอร์ตคิอล แบตเตอรี กริป” 

ตวัส่งไฟล์ตวัส่งไฟล์

FT-XH: ด ู“ตวัสง่ไฟล์”
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พดัลมระบายความร้อนพดัลมระบายความร้อน

FAN-001: ด ู“พดัลมระบายความร้อน”

กริปขาตงักล้องกริปขาตงักล้อง

TG-BT1: บนัทกึภาพยนตร์, ถ่ายภาพ หรือปรับซมูด้วยเลนส์ปรับซมูไฟฟ้าทีรองรับในขณะทีถือกริปขาตงั
กล้องบลทูธูนี

สายรัดกริปสายรัดกริป
GB-001: ปรับปรุงกริป ใช้ร่วมกบักริปมือเพือการจบัทีมนัคงขนึ

 ชุดฝาครอบ ชุดฝาครอบ

CVR-XH: ชดุฝาครอบสําหรับ X-H2S ประกอบไปด้วยฝาครอบขวัซงิค์, ฝาครอบฐานเสียบแฟลช และฝา
ครอบชอ่งใสก่าร์ดหนว่ยความจํา รวมถงึฝาครอบขวัตอ่ตวัสง่ไฟล์/เวอร์ตคิอล แบตเตอรี กริป 2 ชดุ

เครืองพมิพ์ instax SHAREเครืองพมิพ์ instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เชือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax
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Frame.io Camera to Cloud เวอร์ชัน 4.00

สามารถอปัโหลดรูปและภาพยนตร์ไปยงัแพลตฟอร์ม Frame.io ผา่นเครือขา่ยได้โดยตรงเมือ

กล้องเชือมตอ่กบัตวัสง่ไฟล์ FT-XH ทีเป็นอปุกรณ์เสริม

สําหรับข้อมลูเกียวกบัการใช้ Frame.io โปรดเยียมชมเวบ็ไซต์ด้านลา่ง

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/
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บันทกึ
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