
BL00005294-J00 TH

คูมื่อ (ตัง้คา่เครือขา่ยและ USB)

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 4.00

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมเข้ามาหรือมีการเปลี่ยนแปลงอนัเป็นผลมาจากการอพัเดตเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัคํา

อธิบายในเอกสารต้นฉบบัสําหรับผลติภณัฑ์นีอี้กตอ่ไป เย่ียมชมเวบ็ไซต์ของเราสําหรับข้อมลูเก่ียวกบั
การอพัเดตสําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



เนือ้หา

เฟิร์มแวร์ของ X-H2S รุ่น 4.00 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี ้

สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี ้

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

จาํนวน คาํอธิบาย
ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

11
ขณะนีส้ามารถอปัโหลดรูปและภาพยนตร์ไปยงั Frame.io ได้ 

เพ่ิมรายการ Frame.io Camera to Cloud ลงในเมนตูัง้คา่เครือขา่ย/USB เพ่ือจดุประสงค์นี ้

1
2
3
5

16
19
20

4.00

22
เพ่ิมรายการ รายการอุปกรณ์บลูทธู เข้าไปใน การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน ในเมนตูัง้

คา่เครือขา่ย/USB
21 3.00
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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

 ตวัส่งไฟล์ FT-XH (มีจาํหน่ายแยกต่างหาก) รุ่น 4.00

• เม่ือตดิตัง้ตวัสง่ไฟล์ FT-XH ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม คณุสามารถ:

 - ถ่ายภาพจากระยะไกลผา่น LAN แบบมีสายหรือไร้สาย (การถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบั

คอมพิวเตอร์), *

 - อปัโหลดไฟล์ไปยงั Frame.io ผา่น LAN แบบมีสายหรือไร้สายหรือใช้คณุสมบตักิารปลอ่ย

สญัญาณผา่น USB บนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

 - อปัโหลดรูปภาพไปยงัเซร์ิฟเวอร์ FTP ผา่น LAN แบบมีสายหรือไร้สาย หรือใช้คณุสมบตัิ

การปลอ่ยสญัญาณผา่น USB บนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ และ

 - ถ่ายภาพยนตร์จากระยะไกลขณะใช้เวบ็เบราว์เซอร์เพ่ือควบคมุกล้อง (หรือกล้องหลายตวั 

โดยแตล่ะตวัมีเคร่ืองสง่สญัญาณไร้สาย) จากคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็

*  ตวัสง่ไฟล์ FT-XH รองรับ LAN ไร้สาย 2×2 MIMO เพ่ือความเร็วในการสง่ข้อมลูท่ีเร็วกวา่ท่ีมีใน
กล้องเพียงอยา่งเดียว

• รายการเมนท่ีูมีเคร่ืองหมาย f จะใช้งานได้เม่ือตดิตัง้ตวัสง่ไฟล์

• รายช่ือกล้องท่ีรองรับตวัสง่ไฟล์สามารถดไูด้จากเวบ็ไซต์ด้านลา่ง ศกึษาคูมื่อกล้องสําหรับ
ข้อมลูเก่ียวกบัหวัข้อตา่งๆ เชน่ การตดิตัง้ตวัสง่ไฟล์

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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คุณสมบตัทิี่รองรับ รุ่น 4.00 

คุณสมบตัทิี่ใช้ได้เม่ือตดิตัง้ตวัส่งไฟล์ FT-XH ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

คุณสมบตัิคุณสมบตัิ คาํอธิบายคาํอธิบาย

การถ่ายภาพโดยเช่ือมต่อการถ่ายภาพโดยเช่ือมต่อ
กับคอมพวิเตอร์กับคอมพวิเตอร์

ถ่ายภาพจากคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่กล้องอยู ่(“เช่ือมตอ่กบั
คอมพิวเตอร์”) ผา่น LAN ไร้สายความเร็วสงูหรือ USB

อัปโหลดไปยัง Frame.ioอัปโหลดไปยัง Frame.io อปัโหลดไฟล์ไปยงั Frame.io

อัปโหลด FTPอัปโหลด FTP อปัโหลดไฟล์ไปยงัเซร์ิฟเวอร์ FTP

การบนัทกึภาพยนตร์การบนัทกึภาพยนตร์
ระยะไกลระยะไกล

ควบคมุกล้องและถ่ายภาพจากระยะไกลโดยใช้เวบ็เบราว์เซอร์บน
คอมพิวเตอร์หรือแทบ็เลต็

สามารถเข้าถงึคณุสมบตัเิหลา่นีไ้ด้โดยเลือกโปรไฟล์การตัง้คา่การเช่ือมตอ่ท่ีบนัทกึการตัง้คา่

และประเภทการเช่ือมตอ่ท่ีต้องการโดยใช้ สร้าง/แก้ไขการตัง้ค่าเช่ือมต่อ ยกเว้นการอปัโหลด

ไปยงั Frame.io สามารถเข้าถงึการตัง้คา่สําหรับการอปัโหลดไปยงั Frame.io ได้ผา่นเมนตูัง้คา่

เครือขา่ย/USB

O • การเข้าถงึคณุสมบตัเิครือขา่ย/USB ใช้ได้เฉพาะเม่ือใสแ่บตเตอร่ีในกล้องและใสแ่บตเตอร่ีอยา่ง
น้อยหนึง่ก้อนในตวัสง่

• หากแบตเตอร่ีตวัสง่ไฟล์เหลือน้อยในขณะท่ีใช้ตวัสง่ การอปัโหลดและการถ่ายภาพระยะไกล 
(“เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์”) จะยงัคงดําเนินตอ่ไป แม้วา่จะใช้พลงังานจากแบตเตอร่ีของกล้อง
ด้วยความเร็วท่ีลดลงก็ตาม ชาร์จแบตเตอร่ีตวัสง่ไฟล์หรือใสแ่บตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จเตม็แล้ว
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ไฟแสดงสถานะตวัส่งไฟล์ รุ่น 4.00 

ไฟแสดงสถานะตวัสง่ไฟล์แสดงสถานะการเช่ือมตอ่กบั

คอมพิวเตอร์, Frame.io, เซร์ิฟเวอร์ FTP และอ่ืนๆ

N เฉพาะไฟด้านซ้ายเทา่นัน้ท่ีตดิสวา่งหรือกะพริบ

ไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะ สถานะการเช่ือมต่อสถานะการเช่ือมต่อ

กะพริบเป็นสีแดง ไมมี่การเช่ือมตอ่เครือขา่ย

เรืองแสงสีแดง ไมมี่การเช่ือมตอ่เครือขา่ย; รูปภาพรอการอปัโหลด

กะพริบเป็นสีส้ม
เช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยแตไ่มไ่ด้เช่ือมตอ่กบัซอฟต์แวร์การถ่ายภาพ
โดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์, Frame.io หรือเซร์ิฟเวอร์ FTP

กะพริบเป็นสีส้มและสีแดง
เช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยแตไ่มไ่ด้เช่ือมตอ่กบัซอฟต์แวร์การถ่ายภาพ
โดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์, Frame.io หรือเซร์ิฟเวอร์ FTP; 
รูปภาพรอการอปัโหลด

กะพริบเป็นสีเขียว
พร้อมสําหรับการถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์, อปัโหลดไป
ยงั Frame.io หรืออปัโหลด FTP

กะพริบเป็นสีเขียวและสีแดง
พร้อมสําหรับการถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์, อปัโหลด
ไปยงั Frame.io หรืออปัโหลด FTP; รูปภาพรอการอปัโหลด
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จอแสดงผล EVF/LCD
สถานะของการเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์, Frame.io, เซร์ิฟเวอร์ FTP 
และอ่ืนๆ จะแสดงเป็นไอคอนในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
จอภาพ LCD

ไอคอนไอคอน สถานะการเช่ือมต่อสถานะการเช่ือมต่อ

ไมมี่การเช่ือมตอ่เครือขา่ย

เช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยแตไ่มไ่ด้เช่ือมตอ่กบัซอฟต์แวร์การถ่ายภาพ
โดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์, Frame.io หรือเซร์ิฟเวอร์ FTP

พร้อมสําหรับการถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์, อปัโหลด 
FTP หรืออปัโหลดไปยงั Frame.io
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การอัปโหลดไฟล์ไปยัง Frame.io รุ่น 4.00

อปัโหลดไฟล์ไปยงั Frame.io

• การเช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สาย (P 5)

• การเช่ือมตอ่ผา่น LAN แบบมีสาย (อีเทอร์เน็ต) (P 7)

• การเช่ือมตอ่ผา่นการปลอ่ยสญัญาณผา่น USB (P 9)

N ยืนยนัวา่ตัง้นาฬิกาของกล้องเป็นเวลาและวนัท่ีท่ีถกูต้องก่อนดําเนินการตอ่

 การเช่ือมต่อผ่าน LAN ไร้สาย

เช่ือมตอ่กบั Frame.io ผา่น LAN ไร้สาย

1 เลือก Frame.io Camera to Cloud > เช่ือมต่อ

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED

Frame.io Camera to Cloud

2 เลือก LAN ไร้สาย

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED

 USB
 LAN

LAN 

3 เลือก การตัง้ค่าจุดเช่ือมต่อ

• เลือก การตัง้ค่าที่อยู่ IP เพ่ือเลือกท่ีอยู ่IP ด้วย
ตนเองตามท่ีอธิบายไว้ใน “การเช่ือมตอ่โดยใช้ท่ีอยู ่

IP” (P 11)
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4 เลือก ตัง้ค่าอย่างง่าย

N หากต้องการเลือกเราเตอร์ LAN ไร้สายหรือป้อน SSID 
ของเราเตอร์ด้วยตนเอง ให้เลือก ตัง้ค่าแมนนวล

 PC
( )

5 ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือเตรียมเราเตอร์ LAN 

ไร้สาย

N คณุยงัมีตวัเลือกในการเช่ือมตอ่โดยใช้ PIN แสดง PIN 
ของกล้องโดยกดไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) ขึน้แล้วป้อนบน
เราเตอร์ LAN ไร้สาย

WPS 

 PIN

 Wi-Fi 
 Wi-Fi 

6 กด MENU/OK เม่ือการตัง้คา่เสร็จสิน้

7 เม่ือเช่ือมตอ่แล้ว ให้เลือก รับรหสัการจบัคู่

รหสัการจบัคูจ่ะปรากฏขึน้
AAAAAA003

LAN 

 Frame.io 

8 ลงช่ือเข้าใช้ Frame.io จากคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ แล้วป้อนรหสัการจบัคูท่ี่แสดง
บนกล้อง

9 อปัโหลดไฟล์ไปท่ี Frame.io (P 13)
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 การเช่ือมต่อผ่าน LAN แบบมีสาย (อีเทอร์เน็ต)

เช่ือมตอ่กบั Frame.io ผา่น LAN แบบมีสาย (อีเทอร์เน็ต)

1 เช่ือมตอ่กบั LAN แบบมีสายโดยเสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากบัขัว้ตอ่ LAN ของตวัสง่ไฟล์

2 เลือก Frame.io Camera to Cloud > เช่ือมต่อ

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED

Frame.io Camera to Cloud

3 เลือก ต่อสาย LAN

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED

 USB
 LAN

LAN 

4 ปรับ การตัง้ค่าที่อยู่ IP

• เลือก อัตโนมัต ิเพ่ือใช้ท่ีอยู ่IP ท่ีกําหนดโดยเครือขา่ย

• เลือก แมนนวล เพ่ือเลือกท่ีอยู ่IP ด้วยตนเองตามท่ี

อธิบายไว้ใน “การเช่ือมตอ่โดยใช้ท่ีอยู ่IP” (P 11)

 IP

 IP

5 เม่ือเช่ือมตอ่แล้ว ให้เลือก รับรหสัการจบัคู่

รหสัการจบัคูจ่ะปรากฏขึน้
AAAAAA003

 LAN

 Frame.io 
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6 ลงช่ือเข้าใช้ Frame.io จากคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ แล้วป้อนรหสัการจบัคูท่ี่แสดง

บนกล้อง

7 อปัโหลดไฟล์ไปท่ี Frame.io (P 13)
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 การเช่ือมต่อผ่านการปล่อยสัญญาณผ่าน USB

เช่ือมตอ่กบั Frame.io ผา่นการเช่ือมตอ่เครือขา่ยบนสมาร์ทโฟนของคณุ

1 ใช้สาย USB เช่ือมตอ่สมาร์ทโฟนกบัขัว้ตอ่ USB ของตวัสง่ไฟล์

O • ไมส่ามารถใช้ขัว้ตอ่ USB ของกล้องเพ่ือจดุประสงค์นีไ้ด้

• เลือกสายท่ีมีขัว้ตอ่ USB ประเภท C ท่ีปลายด้านหนึง่และท่ีปลายอีกด้านหนึง่เลือกขัว้ตอ่ท่ี
เข้ากบัสมาร์ทโฟนของคณุ (โดยทัว่ไปคือ USB ประเภท C, ไมโคร USB B หรือ Lightning)

• ไมส่ามารถใช้ Lightning to USB Camera Adapter ของ Apple และสาย USB on-the-go 
(OTG) ได้

• ก่อนเช่ือมตอ่กล้อง ให้ตรวจสอบวา่แบตเตอร่ีสมาร์ทโฟนชาร์จเตม็แล้ว มิฉะนัน้ สมาร์ทโฟน
จะพยายามชาร์จตวัเองจากแบตเตอร่ีในกล้องหรือตวัสง่ไฟล์

2 เลือก Frame.io Camera to Cloud > เช่ือมต่อ

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED

Frame.io Camera to Cloud



10

3 เลือก ถ่ายด้วยสมาร์ตโฟนทาง USB

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED

 USB
 LAN

LAN 

4 เม่ือเช่ือมตอ่แล้ว ให้เลือก รับรหสัการจบัคู่

รหสัการจบัคูจ่ะปรากฏขึน้
AAAAAA003

 USB

 Frame.io 

5 ลงช่ือเข้าใช้ Frame.io จากคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ แล้วป้อนรหสัการจบัคูท่ี่แสดง

บนกล้อง

6 อปัโหลดไฟล์ไปท่ี Frame.io (P 13)
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 การเช่ือมต่อโดยใช้ที่อยู่ IP

เช่ือมตอ่กบั Frame.io โดยใช้โปรไฟล์การตัง้คา่เครือขา่ย/USB ท่ีสร้างขึน้ด้วยตนเอง โดยระบท่ีุ

อยู ่IP และการตัง้คา่เครือขา่ยอ่ืนๆ

1 เลือก แมนนวล

N เลือก อัตโนมัต ิเพ่ือกําหนดท่ีอยู ่IP ให้กบักล้องโดย
อตัโนมตัิ 000.000.000.000 IP

LAN 

 

LAN

I

2 ป้อนท่ีอยู ่IP

 DNS

 IP

 IP

• เลือก ที่อยู่ IP และป้อนท่ีอยู ่IP  IP

• เลือก ซับเน็ตมาสก์ และป้อนซบัเน็ตมาสก์
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• เลือก ที่อยู่เกตเวย์ และป้อนท่ีอยูเ่กตเวย์

• เลือก ที่อยู่เซร์ิฟเวอร์ DNS และป้อนท่ีอยูเ่ซร์ิฟเวอร์ 

DNS

 DNS

สถานะการเชื่อมต่อ
สถานะของการเช่ือมตอ่กบั Frame.io จะแสดงด้วยไอคอนในชอ่ง
มองภาพอิเลก็ทรอนิกส์หรือจอภาพ LCD

ไอคอนไอคอน สถานะการเช่ือมต่อสถานะการเช่ือมต่อ

(สีขาว)
เช่ือมตอ่กบั Frame.io

(สีเหลืองอาํพนั)

กล้องระงบัการอปัโหลดไปยงั Frame.io ชัว่คราว หากต้องการ
ดําเนินการตอ่ ให้เลือก Frame.io Camera to Cloud > อัปโหลด

การตัง้ค่า > โอน/ระงบั > ถ่ายโอน

(สีเทา)
ไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบั Frame.io

(สีแดง)

เซร์ิฟเวอร์ Frame.io ได้ตัง้คา่สถานะของกล้องเป็น “paused” 

หากต้องการคืนคา่การเช่ือมตอ่ ให้ล้างสถานะ “paused” โดยใช้
คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ
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 การอัปโหลดรายการไปยัง Frame.io

การอัปโหลดรายการที่เลือกโดยใช้ “Frame.io Camera to Cloud”

1 เลือก Frame.io Camera to Cloud ในเมนตูัง้คา่เครือขา่ย/USB

2 เลือก อัปโหลดการตัง้ค่า > เลือกภาพและย้าย

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

AAAAAAAA
AAAAAAAA

WIRELESS LAN
CONNECTED

N • ชอ่ง NETWORK แสดงวิธีการเช่ือมตอ่กล้องกบัเครือขา่ย และชอ่ง Frame.io แสดงสถานะของ
การเช่ือมตอ่กบั Frame.io

• ชอ่ง PROJECT และ USER แสดงข้อมลูท่ีสง่ไปยงั Frame.io โดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์
อ่ืนๆ โปรดทราบวา่ตวัอกัษรบางตวัอาจแสดงไมถ่กูต้อง ในกรณีนีจ้ะถกูแทนท่ีด้วยเคร่ืองหมาย
คําถาม (“?”)

3 ทําเคร่ืองหมายรายการท่ีจะอปัโหลด
ไฮไลท์ภาพถ่ายและภาพยนตร์แล้วกด MENU/OK เพ่ือ

ทําเคร่ืองหมายเพ่ืออปัโหลด

• หากต้องการสลบัไปยงัการ์ดหนว่ยความจําในชอ่งอ่ืน
หรือแสดงเฉพาะรายการท่ีตรงตามเกณฑ์ท่ีเลือก ให้

กด DISP/BACK ก่อนเร่ิมทําเคร่ืองหมาย /

• หากต้องการเลือกรายการทัง้หมด ให้กดปุ่ ม Q

• การเลือกรายการสองรายการใดๆ ด้วยปุ่ ม AEL จะเป็นการเลือกรายการทัง้หมดระหวา่ง
รายการเหลา่นัน้ด้วย

4 กด DISP/BACK แล้วเลือก เร่ิมย้าย

รายการท่ีเลือกจะถกูอปัโหลดไปยงั Frame.io



14

การกรองรายการ/เลือกช่อง
หากต้องการสลบัไปยงัการ์ดหนว่ยความจําในชอ่งอ่ืนหรือแสดงเฉพาะรายการท่ีตรงตามเกณฑ์ท่ีเลือก ให้
กด DISP/BACK ในกลอ่งโต้ตอบการเลือก

• หากต้องการแสดงเฉพาะรายการท่ีตรงตามเกณฑ์ท่ีเลือก ให้เลือก 
กาํลังกรอง

• หากต้องการสลบัไปยงัการ์ดหนว่ยความจําในชอ่งอ่ืน ให้เลือก 
เปล่ียนช่องการ์ดความจาํ

O การเปลี่ยนชอ่งหรือเปลี่ยนเกณฑ์การกรองจะลบการทําเคร่ืองหมายการอปัโหลดท่ีมีอยู่

N • คําสัง่โอนภาพสามารถมีได้สงูสดุ 9999 รายการ

• หากเลือก เปิด ไว้สําหรับ Frame.io Camera to Cloud > การถ่ายโอนภาพขณะปิดเคร่ือง 
การอปัโหลดจะดําเนินตอ่ไปแม้ในขณะท่ีกล้องปิดอยู่
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 การอัปโหลดภาพถ่ายและภาพยนตร์ทนัททีี่ถ่าย

ภาพถ่ายและภาพยนตร์ท่ีถ่ายโดยเลือก เปิด ไว้สําหรับ Frame.io Camera to Cloud > 

อัปโหลดการตัง้ค่า > คาํส่ังการส่งภาพอัตโนมัต ิในเมนตูัง้คา่เครือขา่ย/USB จะถกูทํา

เคร่ืองหมายให้อปัโหลดโดยอตัโนมตัิ

 การเลือกภาพถ่ายและภาพยนตร์เพื่ออัปโหลดระหว่างการเล่น

หากเลือก H Frame.ioคาํส่ังโอน ไว้สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > a ตัง้ปุ่ม ISO คณุ

สามารถทําเคร่ืองหมายไฟล์เพ่ืออปัโหลดหรือเปลี่ยนแปลงหรือลบเคร่ืองหมายอปัโหลดโดยใช้

ปุ่ ม ISO ได้ในระหวา่งการเลน่
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Frame.io Camera to Cloud รุ่น 4.00

ปรับการตัง้คา่เพ่ือใช้กบั Frame.io

เช่ือมต่อ

เช่ือมตอ่กบั Frame.io

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

LAN ไร้สาย เช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สาย

ต่อสาย LAN เช่ือมตอ่ผา่น LAN แบบมีสาย

ถ่ายด้วยสมาร์ตโฟนทาง 
USB

เช่ือมตอ่กบั Frame.io ผา่นการปลอ่ยสญัญาณผา่น USB

รับรหสัการจบัคู่ ดรูหสัการจบัคูส่ําหรับการเช่ือมตอ่กบัโปรเจ็กต์ Frame.io

N สามารถดรูหสัการจบัคูไ่ด้เม่ือกล้องเช่ือมตอ่กบั Frame.io เทา่นัน้

ตดัการเช่ือมต่อ

สิน้สดุการเช่ือมตอ่กบัโปรเจ็กต์ Frame.io และยตุกิารเช่ือมตอ่เครือขา่ย

เลือกประเภทไฟล์

เลือกประเภทของไฟล์ท่ีอปัโหลดไปยงั Frame.io คณุสามารถเลือกหรือยกเลกิการเลือกไฟล์

แตล่ะประเภทแยกกนัได้

ตวัเลือกตวัเลือก

MOV - PROXY MOV - ProRes OTHER MOV/MP4 JPEG

RAW HEIF TIFF
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อัปโหลดการตัง้ค่า

ปรับการตัง้คา่ของการตัง้คา่การอปัโหลด Frame.io

เลือกภาพและย้ายเลือกภาพและย้าย
ทําเคร่ืองหมายภาพสําหรับอปัโหลด

คาํส่ังการส่งภาพอัตโนมัติคาํส่ังการส่งภาพอัตโนมัติ
เลือก เปิด เพ่ือทําเคร่ืองหมายภาพถ่ายและภาพยนตร์สําหรับอปัโหลดโดยอตัโนมตัทินัทีท่ีถ่าย

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

โอน/ระงบัโอน/ระงบั
หยดุชัว่คราวหรืออปัโหลดตอ่ไปยงั Frame.io

ตวัเลือกตวัเลือก

ถ่ายโอน หยุดช่ัวคราว

การถ่ายโอนภาพขณะปิดเคร่ืองการถ่ายโอนภาพขณะปิดเคร่ือง
หากเลือก เปิด ไว้ การอปัโหลดไฟล์ไปยงั Frame.io จะดําเนินตอ่ไปในขณะท่ีกล้องปิดอยู่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ใบรับรองรูทใบรับรองรูท
คดัลอกใบรับรองรูทไปยงักล้องเพ่ือใช้กบั Frame.io

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

โหลดจากการ์ดหน่วย
ความจาํ

คดัลอกใบรับรองรูทจากการ์ดหนว่ยความจําของกล้อง

ลบ ลบใบรับรองรูทปัจจบุนัออกจากตวัสง่ไฟล์

N Frame.io และ การตัง้ค่า FTP เสริม > ใบรับรองรูท ใช้ใบรับรองรูทเดียวกนั การเปลี่ยนท่ีหนึง่จะ
เปลี่ยนท่ีอ่ืนด้วย
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อัปโหลดสถานะ

ดสูถานะการอปัโหลดของ Frame.io

ควิถ่ายโอน

ดรูายการไฟล์ท่ีรอการอปัโหลด

รีเซต็คาํส่ังโอน

ลบเคร่ืองหมายอปัโหลดออกจากไฟล์ทัง้หมดท่ีเลือกเพ่ืออปัโหลดไปยงั Frame.io
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ข้อมูล รุ่น 4.00

ดกูารตัง้คา่ท่ีเก่ียวข้องกบัเครือขา่ย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ข้อมูลฮาร์ดแวร์
ดท่ีูอยู ่MAC, ท่ีอยู ่Bluetooth และท่ีอยู ่IP เครือขา่ยไร้สายของกล้อง หากเช่ือม
ตอ่ตวัสง่ไฟล์อยู ่ท่ีอยู ่MAC และท่ีอยู ่IP ของ LAN ไร้สายและแบบมีสายก็จะ
ปรากฏขึน้เชน่กนั

สถานะคาํส่ังการ
ถ่ายโอน

ดคูวามคืบหน้าการอปัโหลดและปลายทางสําหรับไฟล์ท่ีอปัโหลดไปยงั Frame.
io หรือผา่น FTP รายการนีใ้ช้ได้เม่ือเช่ือมตอ่กล้องกบัตวัสง่ไฟล์ FT-XH ท่ีเป็น
อปุกรณ์เสริม

คาํอธิบาย
ข้อผิดพลาด

ดเูนือ้หาของข้อผิดพลาดเม่ือไอคอน C หรือ B ปรากฏขึน้หรือกล้องไม่
สามารถเช่ือมตอ่กบัตวัสง่ไฟล์ได้
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 ข้อผิดพลาด รุ่น 4.00 

หากไอคอน C หรือ B ปรากฏในจอแสดงผล หรือหากกล้องและตวัสง่ไฟล์ไมส่ามารถเช่ือม

ตอ่กนัได้ ให้เลือก ข้อมูล > คาํอธิบายข้อผิดพลาด ในเมนตูัง้คา่เครือขา่ย/USB เพ่ือดขู้อผิด

พลาดจากนัน้ดําเนินการตามท่ีเหมาะสม
ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาด วธีิแก้ไขปัญหาวธีิแก้ไขปัญหา

ใบรับรองรูทลาํดบัชัน้บน
สุดไม่ถกูต้อง

ใบรับรองรูทหมดอายุแล้ว: หลงัจากยืนยนัวา่ตัง้นาฬิกาของกล้องเป็นเวลา
และวนัท่ีท่ีถกูต้องแล้ว ให้โหลดใบรับรองรูทลาํดบัชัน้บนสดุท่ีอปัเดตแล้ว

Frame.io ถกูตดัการ
เช่ือมต่อ

• เซร์ิฟเวอร์ Frame.io อาจหยุดทาํงาน: ตรวจสอบวา่เซร์ิฟเวอร์ 

Frame.io เปิดอยู่

• ไม่ได้ตัง้นาฬิกาในกล้องเป็นเวลาและวันที่ที่ถกูต้อง: ตัง้

นาฬิกาของกล้อง

• ปิดกล้องแล้วเปิดใหมอี่กครัง้
• ตดิตอ่ผู้ดแูลระบบเครือขา่ย

เกดิข้อผิดพลาดที่ไม่คาด
คดิขึน้

• ปิดกล้องแล้วเปิดใหมอี่กครัง้
• ตดิตอ่ผู้ดแูลระบบเครือขา่ย
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การตัง้ค่าบลูธูท/สมาร์ตโฟน เวอร์ช่ัน 3.00

ปรับการตัง้คา่ท่ีเก่ียวข้องกบับลทูธูรวมถงึการตัง้คา่ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมาร์ทโฟน

N ตรวจสอบให้แนใ่จวา่สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคณุใช้แอพสมาร์ทโฟนเวอร์ชนัลา่สดุ

การลงทะเบยีนการจบัคู่

จบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีตดิตัง้แอพสมาร์ทโฟนไว้

เลือกปลายทางการจบัคู่

เลือกการเช่ือมตอ่จากรายการของอปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้กบักล้องโดยใช้ การลงทะเบยีนการจบัคู่ 

เลือก ไม่มีการเช่ือมต่อ เพ่ือออกโดยไมเ่ช่ือมตอ่

ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่

ลบข้อมลูการจบัคูท่ี่มีอยูส่ําหรับสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็

N อปุกรณ์ท่ีเลือกไว้จะถกูลบออกจากรายการจบัคู่

รายการอุปกรณ์บลูทธู

รายการอปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้กบักล้อง (นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน) หรือสิน้สดุการจบัคูก่บัอปุกรณ์

ท่ีเลือกไว้
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เปิด/ปิด Bluetooth

หากเลือก เปิด ไว้ กล้องจะเช่ือมตอ่กบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีใช้แอพสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูไ่ว้

โดยอตัโนมตัิ

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

คาํส่ังการส่งภาพอัตโนมัติ

เลือก เปิด เพ่ืออปัโหลดภาพทนัทีท่ีถ่ายโดยอตัโนมตัิ

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

ซงิค์ตาํแหน่งสมาร์ตโฟน

เลือก เปิด เพ่ือเปิดใช้งานการดาวน์โหลดข้อมลูตําแหนง่อยา่งตอ่เน่ืองจากสมาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เลต็ท่ีจบัคูไ่ว้

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

O ข้อมลูตําแหนง่จะถกูดาวน์โหลดในขณะท่ีแอพสมาร์ทโฟนทํางานอยูเ่ทา่นัน้ การดาวน์โหลดจะหยดุ

ชะงกัหากการจบัคูส่ิน้สดุลง ไอคอนข้อมลูตําแหนง่ของกล้องจะแสดงเป็นสีแดงหากไมมี่การอพัเดต
ข้อมลูตําแหนง่เกิน 30 นาที

ช่ือ

เลือกช่ือ (ช่ือ) เพ่ือกําหนดช่ือกล้องบนเครือขา่ยไร้สาย (กล้องจะกําหนดช่ือท่ีไมซํ่า้กนัตามคา่

เร่ิมต้น)
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การส่งภาพขณะปิดเคร่ือง

หากเลือก เปิด ไว้ กล้องจะทําการอปัโหลดภาพไปยงัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีจบัคูไ่ว้ตอ่ไปแม้

ในขณะท่ีปิดอยู่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

 ปรับขนาดภาพสาํหรับสมาร์ตโฟน

เลือก เปิด (แนะนํา) เพ่ือเปิดใช้งานการบีบอดั ลดขนาดไฟล์สําหรับการอปัโหลด

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N • ไมมี่ผลกบัภาพในการ์ดหนว่ยความจําของกล้อง
• ใช้การบีบอดักบัภาพท่ีถ่ายในขนาด L เทา่นัน้

ตัง้ค่าความถี่การส่ือสารไร้สาย

เลือกยา่นความถ่ีสําหรับการเช่ือมตอ่ LAN ไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก
2.4GHz(IEEE802.11 b/g/n) 5GHz(IEEE802.11 a/n/ac)

O • บางประเทศและภมิูภาคห้ามไมใ่ห้ใช้ชอ่งสญัญาณบางชอ่งในยา่นความถ่ี 5 GHz ภายนอก
อาคาร ตรวจสอบวา่อนญุาตให้ใช้ยา่นความถ่ี 5.2 GHz (W52) หรือไมก่่อนเลือกตวัเลือก 5 GHz

• ตวัเลือกท่ีใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศหรือภมิูภาคท่ีจําหนา่ย

เลือกประเภทไฟล์

เลือกรูปแบบหรือหลายๆ รูปแบบท่ีใช้สําหรับการอปัโหลด สามารถอปัโหลดภาพในรูปแบบ 

JPEG และ/หรือ HEIF ได้
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