
DIGITAL CAMERA

X-Pro2
ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

เวอร์ช่ัน 5.00

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลูเก่ียวกบัการอพัเดทท่ี

ใช้ได้สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:

 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

THBL00004986-J00



ภาษาไทย

เนือ้หาเนือ้หา
เฟิร์มแวร์ของ X-Pro2 รุ่น 5.00 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี ้

 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
จาํนวนจาํนวน คาํอธิบายคาํอธิบาย X-Pro2 X-Pro2 PP ดทูี่ ดทูี่ PP เวอร์ช่ันเวอร์ช่ัน

11
ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ีแสดงพืน้ท่ีเฟรมท่ีจะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้คา่ปัจจบุนัท่ีซ้อนทบั
บนมมุมองภาพผา่นเลนส์ ให้กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนด ฮสิโตแกรม

3434 TH-1TH-1 4.004.00

22 ระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่เพ่ือโฟกสัใหมโ่ดยใช้ออโต้โฟกสัได้ 4444 TH-1TH-1 4.004.00
33 สามารถใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกสัได้เม่ือซมูหน้าจอเข้าระหวา่งท่ีตรวจสอบโฟกสั 6565 TH-2TH-2 **

44 เพ่ิมตวัเลือก การลดความส่ันไหว ลงใน A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ ภายในเมนถู่ายภาพ 9999 TH-3TH-3 5.005.00

55 มีการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาของรายการ B ตัง้ค่าภาพยนตร์ > โหมดมูฟว่ีี ในเมนถู่ายรูป 104104 TH-4TH-4 4.004.00

66 เพ่ิมตวัเลือก โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF) และ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปท่ี D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้
คา่แล้ว

118118
TH-5TH-5

TH-6TH-6
5.005.00

77 เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่ ไปท่ี D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้คา่แล้ว 118118 TH-7TH-7 5.005.00

88 เพ่ิมตวัเลือก เลือกโฟลเดอร์ ลงใน D ตัง้ค่าบนัทกึข้อมูล ภายในเมนกูารตัง้คา่ 123123 TH-8TH-8 5.005.00

99 ได้เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่าจุดเช่ือมต่อ และ ที่อยู่ IP ลงใน D ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าไร้สาย ในเมนตูัง้คา่แล้ว 124124 TH-9TH-9 4.004.00

1010 ได้เพ่ิมรายการ D ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือมต่อ PC ไปยงัเมนตูัง้คา่แล้ว 124124 TH-10TH-10 4.004.00

1111
นอกเหนือจากเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE ท่ีอยูใ่นรายการของ “อปุกรณ์เสริมจาก FUJIFILM” แล้ว กล้องยงัสามารถ
รองรับ SP-3 ได้เชน่กนั

141141 TH-11TH-11 4.004.00

1212 สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้ 143143 TH-11TH-11 4.004.00

 R เคร่ืองหมายดอกจนัในแถวของ “เวอร์ชัน่” จะแสดงถงึคณุสมบตัท่ีิมีในรุ่นก่อน; มีเพียงคําอธิบายในคูมื่อเทา่นัน้ท่ีเปลี่ยนแปลง



TH-1ภาษาไทย

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
ปุ่ม DISP/BACKปุ่ม DISP/BACK

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 34 เวอร์ช่ัน 4.00

 ฮสิโตแกรม ฮสิโตแกรม
ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดง
ความสวา่งในแกนแนวนอน และจํานวนพิกเซลในแกนแนวตัง้

เงา ไฮไลท์

จํานวนพิกเซล

ความสว่างพิกเซล
การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลท่ีแจกแจงออก
มาจะมีเส้นโค้งท่ีเทา่กนัตลอดชว่งโทนสี

รับแสงมากเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้าน
ขวาของกราฟ

รับแสงน้อยเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้าน
ซ้ายของกราฟ

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ี

แสดงพืน้ท่ีเฟรมท่ีจะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้

คา่ปัจจบุนัท่ีซ้อนทบับนมมุมองภาพผา่นเลนส์ ให้
กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนด ฮสิโตแกรม

A พืน้ท่ีรับแสงมากเกินไปกะพริบ

B ฮิสโตแกรม RGB
AA BB

การบนัทกึภาพยนตร์การบนัทกึภาพยนตร์

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 44 เวอร์ช่ัน 4.00

 Rคณุสามารถปรับซมูขณะท่ีอยูร่ะหวา่งการบนัทกึ
 Rสามารถเลือกอตัราและขนาดเฟรมโดยใช้ 

W ตัง้ค่าภาพยนตร์ > โหมดมูฟว่ี เลือกโหมดโฟกสัโดยใช้

ตวัเลือกโหมดโฟกสั สําหรับการปรับโฟกสัตอ่เน่ือง ให้เลือก C 
หรือ เลือก S แล้วเปิดใช้โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะ ไมส่ามารถใช้

โฟกสัใบหน้าอจัฉริยะในโหมดโฟกสั M
 Rระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอร์ลง

คร่ึงหนึง่เพ่ือโฟกสัใหมโ่ดยใช้ออโต้โฟกสัได้

 Rขณะท่ีบนัทกึ สามารถปรับการชดเชยการรับแสงได้สงูถงึ 

±2 EV

 R ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขณะบนัทกึภาพยนตร์



TH-2 ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

โหมดโฟกัสโหมดโฟกัส

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 65 *

 การเชค็โฟกัส การเชค็โฟกัส

การซมูเข้าพืน้ท่ีโฟกสัปัจจบุนั เพ่ือให้ได้โฟกสัท่ีแมน่ยํา ให้กดตรงกลางของแป้น

หมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัอีกครัง้

เพ่ือยกเลกิการซมู ในโหมดแมนวลโฟกสั สามารถปรับซมูได้โดยการหมนุแป้น

หมนุเลอืกคําสัง่ด้านหลงั เม่ือเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด 

สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > ระบบช่วย MF ในขณะท่ีหากเลือก เปิด สําหรับ 

G ตัง้ค่า AF/MF > เชค็โฟกัส กล้องจะซมูเข้าพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกโดยอตัโนมตัเิม่ือหมนุวงแหวนปรับโฟกสั เลือกพืน้ท่ีโฟกสัโดยใช้

ไม้โฟกสัในระหวา่งการซมูโฟกสัได้ ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้ในโหมด C หรือเม่ือเปิด G ตัง้ค่า AF/MF > PRE-AF หรือเลือกตวัเลือก

อ่ืนท่ีไมใ่ช ่r จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส

M M



TH-3ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

AA ตัง้ค่าการถ่ายภาพ ตัง้ค่าการถ่ายภาพ

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 99 เวอร์ช่ัน 5.00

การลดความส่ันไหวการลดความส่ันไหว
เลือก เปิด เพ่ือลดการกะพริบในภาพและในหน้าจอเม่ือถ่ายภาพภายใต้แสงไฟฟลอูอเรสเซนต์และแหลง่แสงอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั

 Q การเปิดใช้ลดการกะพริบจะเป็นการปิดชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์และเวลาท่ีใช้ในการบนัทกึภาพจะเพ่ิมขึน้

ตวัเลือก: เปิด/ปิด



TH-4 ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

BB ตัง้ค่าภาพยนตร์ ตัง้ค่าภาพยนตร์

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 104 เวอร์ช่ัน 4.00

โหมดมูฟว่ีโหมดมูฟว่ี
เลือกขนาดและอตัราเฟรมสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์
• U 2160/29.97 P: 3840 × 2160 (29.97 fps)
• U 2160/25 P: 3840 × 2160 (25 fps)
• U 2160/24 P: 3840 × 2160 (24 fps)
• U 2160/23.98 P: 3840 × 2160 (23.98 fps)

• i 1080/59.94 P: 1920 × 1080 (59.94 fps)
• i 1080/50 P: 1920 × 1080 (50 fps)
• i 1080/29.97 P: 1920 × 1080 (29.97 fps)
• i 1080/25 P: 1920 × 1080 (25 fps)
• i 1080/23.98 P: 1920 × 1080 (23.98 fps)

• h 720/59.94 P: 1280 × 720 (59.94 fps)
• h 720/50 P: 1280 × 720 (50 fps)
• h 720/29.97 P: 1280 × 720 (29.97 fps)
• h 720/25 P: 1280 × 720 (25 fps)
• h 720/23.98 P: 1280 × 720 (23.98 fps)



TH-5ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

DD ตัง้ค่าหน้าจอ ตัง้ค่าหน้าจอ

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 118 เวอร์ช่ัน 5.00

โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF)โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ภายในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์/ออปตคิอล (EVF/OVF) สามารถเลือกตวัระบท่ีุแสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > 
ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

 Q ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลือก เปิด สําหรับ โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF) รวมถงึ:

• สญัลกัษณ์โฟกสั • สญัลกัษณ์ AF+MF • ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง • โหมดโฟกสั • ไอคอนอ่ืนๆ

 R ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ มนัน้ในการเปิด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 51, 
119)



TH-6 ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

DD ตัง้ค่าหน้าจอ ตัง้ค่าหน้าจอ

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 118 เวอร์ช่ัน 5.00

โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตวัระบท่ีุแสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

 Q ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลือก เปิด สําหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) รวมถงึ:

• สญัลกัษณ์โฟกสั • สญัลกัษณ์ AF+MF • ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง • โหมดโฟกสั • ไอคอนอ่ืนๆ

 R ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ มนัน้ในการเปิด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 51, 

119)



TH-7ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

DD ตัง้ค่าหน้าจอ ตัง้ค่าหน้าจอ

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 118 เวอร์ช่ัน 5.00

ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่

เลือกตวัระบท่ีุแสดงเม่ือได้เลือก เปิด ไว้สําหรับ D ตัง้ค่าหน้าจอ > โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF) หรือ โหมดตวัระบุ
ขนาดใหญ่(LCD)

Expo. DISP.

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AA Expo. DISP. Expo. DISP.
เลือกรายการท่ีแสดงอยูด้่านลา่งหน้าจอ รายการท่ีเลือกจะมีเคร่ืองหมายถกูกํากบัไว้ (R); หากต้องการยกเลกิ ให้ไฮไลท์
เคร่ืองหมายถกูและกดปุ่ ม MENU/OK

BB  dd สเกล สเกล เลือก เปิด เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์การรับแสง

CC L1, L2, L3, L4 L1, L2, L3, L4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้สงูสดุสี่ไอคอน

DD R1, R2, R3, R4 R1, R2, R3, R4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้สงูสดุสี่ไอคอน



TH-8 ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

DD ตัง้ค่าบนัทกึข้อมูล ตัง้ค่าบนัทกึข้อมูล

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 123 เวอร์ช่ัน 5.00

เลือกโฟลเดอร์เลือกโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะใช้เพ่ือจดัเก็บภาพท่ีถ่ายตอ่มา

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เลือกโฟลเดอร์เลือกโฟลเดอร์
หากต้องการเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะจดัเก็บภาพท่ีถ่ายตามมา ให้กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์โฟลเดอร์ท่ีมีอยูแ่ล้วกดปุ่ ม 
MENU/OK

สร้างโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ ป้อนช่ือโฟลเดอร์เป็นตวัอกัษรห้าตวัเพ่ือสร้างโฟลเดอร์ใหมท่ี่จะใช้จดัเก็บภาพท่ีถ่ายตอ่มา
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DD ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 124 เวอร์ช่ัน 4.00

ตัง้ค่าไร้สายตัง้ค่าไร้สาย
ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าทั่วไปตัง้ค่าทั่วไป
เลือกช่ือ (ช่ือ) เพ่ือกําหนดช่ือกล้องบนเครือขา่ยไร้สาย (กล้องจะกําหนดช่ือท่ีไมซํ่า้กนัตามคา่เร่ิมต้น ) หรือเลือก 
รีเซต็ตัง้ค่าไร้สาย เพ่ือคืนคา่เร่ิมต้น

ย่อขนาดภาพย่อขนาดภาพHH

เลือก เปิด (การตัง้คา่เร่ิมต้น แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่) เพ่ือยอ่ขนาดภาพไปยงั H สําหรับอพัโหลดไป
ยงัสมาร์ทโฟน ปิด เพ่ืออพัโหลดภาพท่ีขนาดต้นฉบบั ยอ่ขนาดภาพเฉพาะเม่ือคดัลอกการอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน 
โดยไมส่ง่ผลกะรทบตอ่ภาพต้นฉบบั

ตัง้ค่าจดัเกบ็ PCตัง้ค่าจดัเกบ็ PC
เลือก ลบการลงทะเบยีน PC เพ่ือลบปลายทางท่ีเลือก ใช้ ข้อมูลต่อครัง้ก่อน เพ่ือดคูอมพิวเตอร์ท่ีกล้องเช่ือมตอ่
ลา่สดุ

ตัง้ค่าจุดเช่ือมต่อตัง้ค่าจุดเช่ือมต่อ
• ตัง้ค่าอย่างง่าย: เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ Access Point โดยใช้การตัง้คา่พืน้ฐาน
• ตัง้ค่าแมนนวล: ปรับการตัง้คา่ด้วยตนเองสําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย เลือกเครือขา่ยจากรายการ 

(เลือกจากรายการ) หรือใสช่ื่อเอง (ใส่ SSID)

ที่อยู่ IPที่อยู่ IP

• ออโต: ท่ีอยู ่IP จะถกูกําหนดโดยอตัโนมตัิ

• แมนวล: กําหนดท่ีอยู ่IP ด้วยตนเอง เลือกท่ีอยู ่IP ด้วยตนเอง (ที่อยู่ IP), เน็ตเวิร์คมาสก์ (เน็ตมาสก์) และท่ีอยู่

เกตเวย์ (ที่อยู่เกตเวย์)
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DD ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 124 เวอร์ช่ัน 4.00

โหมดเช่ือมต่อ PCโหมดเช่ือมต่อ PC
ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด USBเคร่ืองอ่านการ์ด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดสง่ข้อมลูโดยอตัโนมตัิ ทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงั
คอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน 

USB อัตโนมัติUSB อัตโนมัติ

การเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมดถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมตัิ คณุ
สามารถใช้ FUJIFILM X Acquire เพ่ือบนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้องเพ่ือให้คณุสามารถกําหนดคา่กล้องใหมไ่ด้ในทนัที
หรือแบง่ปันการตัง้คา่กบักล้องเคร่ืองอ่ืนท่ีเป็นชนิดเดียวกนัได้ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน 
USB ที่กาํหนดUSB ที่กาํหนด

กล้องจะทํางานในโหมดการถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์แม้เม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ ในการตัง้คา่เร่ิม
ต้น กล้องจะไมบ่นัทกึรูปภาพไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา แตรู่ปภาพท่ีถ่ายขณะท่ีไมไ่ด้เช่ือมตอ่กล้องถ่ายรูปจะถกูสง่ไปยงั
คอมพิวเตอร์เม่ือเช่ือมตอ่กนั

ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่านถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน
เครือข่ายไร้สายที่กาํหนดเครือข่ายไร้สายที่กาํหนด

เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือขา่ยโดยใช้ D ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าไร้สาย

คืนค่า USB RAW/สาํรองคืนค่า USB RAW/สาํรอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคืนคา่ USB RAW/สํารองโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานตาม
ปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

• คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพ่ือแปลงไฟล์ RAW 

files เป็นภาพ JPEG คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว
• สาํรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้อง ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้
คา่กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิดเดียวกนั

 Q การตัง้คา่ D การจดัการพลังงาน > ตัง้ปิ ดเอง จะถกูนํามาใช้ด้วยระหวา่งการถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ เลือก ปิด เพ่ือป้องกนักล้องปิดโดยอตัโนมตัิ

 R สามารถถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ เชน่ Hyper-Utility Software HS-V5 (มีจําหนา่ยแยกตา่งหาก) หรือ FUJIFILM X Acquire 
(มีให้ดาวน์โหลดฟรีจากเวบ็ไซต์ FUJIFILM) หรือเม่ือใช้ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO หรือ Tether Shooting Plug-in (ทัง้คูมี่จําหนา่ยแยกตา่ง

หาก) กบั Adobe® Photoshop® Lightroom®
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อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILMอุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 141 เวอร์ช่ัน 4.00

เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพ่ือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax

 การใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก การใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก

X-Pro2 (เวอร์ช่ัน 3.10) คู่มือผู้ใช้: P 143 เวอร์ช่ัน 4.00

สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบ
แฟลชของ FUJIFILM ได้ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดเูอกสารท่ี

จดัมาให้พร้อมกบัชดุแฟลชสตดูโิอ



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html


