ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั่ 2.00
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

BL00004988-J00 TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X-T20 รุ่น 2.00 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการ
ด้ านล่างนี ้ สําหรับคูม่ ือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน
1
2
3

4
5

คําอธิบาย

X-T20 ดูท่ ี

P P

ในการดูกราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลที่
แสดงพื ้นที่เฟรมที่จะได้ รับแสงมากเกินไปที่การตัง้
19
ค่าปั จจุบนั ที่ซ้อนทับบนมุมมองภาพผ่านเลนส์
ให้ กดปุ่ มฟั งก์ชนั ที่กําหนด ฮิสโตแกรม
เพิ่มการควบคุมแบบสัมผัส
22
หากต้ องการโฟกัสใหม่โดยใช้ ออโต้ โฟกัสขณะที่
กําลังบันทึก ให้ แตะหน้ าจอสัมผัสหรื อกดปุ่ มที่ได้ 56
กําหนด เปิ ด AF ไว้
เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
และ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD) ไปที่
220
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
เพิ่มตัวเลือก ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่ ไปที่
220
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว

เวอร์ ช่ ัน

1

2.00

2

2.00

3

*

4

2.00

5

2.00

จํานวน

คําอธิบาย
มีการเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาของตัวเลือก

6
7
8
9
10

D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส

ในเมนูตงค่
ั้ า
ได้ เพิ่มรายการ D ตตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ >
โหมดเชื่อมต่ อ PC ไปยังเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
สามารถใช้ ตวั สัง่ แฟลชสตูดโิ อของผู้ผลิตอื่นที่เข้ า
กันได้ กบั ระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้
รองรับเลนส์ FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6
OIS PZ
นอกเหนือจากเครื่ องพิมพ์ instax SHARE ที่อยูใ่ น
รายการของ “อุปกรณ์เสริ มจาก FUJIFILM” แล้ ว
กล้ องยังสามารถรองรับ SP-3 ได้ เช่นกัน

X-T20 ดูท่ ี

P P

เวอร์ ช่ ัน

230

6

1.10

239

7

2.00

257

8

2.00

272

9

2.00

293

10

1.10

N เครื่องหมายดอกจันในแถวของ “เวอร์ชนั่ ” จะแสดงถึงคุณสมบัตทิ ี่มีในรุ่นก่อน;
มีเพียงคําอธิบายในคูม่ ือเท่านันที
้ ่เปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ จะเป็ นดังนี ้
X-T20 คู่มือผู้ใช้ : P 19
การตัง้ ค่ าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกําหนดเอง

เวอร์ ช่ ัน 2.00

ฮิสโตแกรม
ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสว่างในแกนแนวนอน
และจํานวนพิกเซลในแกนแนวตัง้
จํ านวนพิกเซล
เงา

ความสว่างพิกเซล

ไฮไลท์

• การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลที่แจกแจงออกมาจะมี
เส้ นโค้ งที่เท่ากันตลอดช่วงโทนสี

• รับแสงมากเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยูท่ ี่ด้านขวา

ของกราฟ
• รับแสงน้ อยเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยูท่ ี่ด้านซ้ าย
ของกราฟ
ในการดูกราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลที่แสดง
พื ้นที่เฟรมที่จะได้ รับแสงมากเกินไปที่การตังค่
้ าปั จจุบนั
ที่ซ้อนทับบนมุมมองภาพผ่านเลนส์ ให้ กดปุ่ มฟั งก์ชนั ที่
กําหนด ฮิสโตแกรม

A พื ้นที่รับแสงมากเกินไปกะพริบ
B ฮิสโตแกรม RGB

1

A

B

X-T20 คู่มือผู้ใช้ : P 22
โหมดหน้ าจอสัมผัส

เวอร์ ช่ ัน 2.00

เพิ่มการควบคุมแบบสัมผัสดังต่อไปนี ้
จํานวน
1
2
3
4
5

คําอธิบาย

X-T20

P

สามารถใช้ การตวัดนิ ้วเพื่อเลือกพื ้นที่โฟกัสในระหว่างที่ซมู โฟกัสได้ 86
สามารถใช้ การบีบนิ ้วเข้ าและถ่างนิ ้วออกเพือ่ เลือกจํานวนภาพ (หนึง่ ,
178
เก้ า หรือ หนึง่ ร้ อย) ทีแ่ สดงระหว่างการเล่นแบบหลายเฟรมได้
สามารถเลือกภาพที่แสดงแบบเก้ าและหนึง่ ร้ อยเฟรมได้ โดยใช้ การ
179
สัมผัสหรื อลาก; การแตะที่ภาพสองครัง้ จะเป็ นการดูแบบเต็มเฟรม
243
สามารถใช้ การควบคุมแบบสัมผัสในเมนู Q (ด่วน) ได้
235
สามารถใช้ หน้ าจอสัมผัสเพื่อป้อนข้ อความได้ แล้ ว
236

2

X-T20 คู่มือผู้ใช้ : P 56

การบันทึกภาพยนตร์

N ไฟแสดงสถานะจะสว่างขณะกําลังดําเนินการบันทึก ระหว่างที่บนั ทึก คุณ
สามารถเปลี่ยนการชดเชยการรับแสงได้ สงู ถึง ±2 EV และปรับซูมโดยใช้
วงแหวนการซูมบนเลนส์ได้ (หากใช้ ได้ )

หากติดเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้ เลือกโหมดการรับแสงก่อนเริ่ มต้ น
บันทึก หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ A สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ และรูรับ
แสงขณะกําลังดําเนินการบันทึกได้
หากต้ องการโฟกัสใหม่โดยใช้ ออโต้ โฟกัสขณะที่กําลังบันทึก ให้ แตะหน้ าจอ
สัมผัสหรื อกดปุ่ มที่ได้ กําหนด เปิ ด AF ไว้
อาจไม่สามารถใช้ การบันทึกได้ ในการตังค่
้ าบางค่า ขณะที่ในกรณีอื่นอาจไม่
สามารถใช้ การตังค่
้ าได้ ระหว่างการบันทึก

3

*

X-T20 คู่มือผู้ใช้ : P 220
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)

เวอร์ ช่ ัน 2.00

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

ปิ ด

เปิ ด

โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

เวอร์ ช่ ัน 2.00

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

ปิ ด

เปิ ด

N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมุ่
นันในการเปิ
้
ด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 224,
250)

4

X-T20 คู่มือผู้ใช้ : P 220
ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุใหญ่

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

ตัวเลือก

เวอร์ ช่ ัน 2.00
µ¦´Ê n µµ¦Â¦³» µÄ®n

Expo. DISP.
Á¨

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

5

X-T20 คู่มือผู้ใช้ : P 230

เวอร์ ช่ ัน 1.10

ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
เปิ ดใช้ งานหรื อปิ ดใช้ งานการควบคุมหน้ าจอสัมผัส
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เปิ
ด:
เปิ
ดใช้
ง
านการควบคุ
มแบบสัมผัส; หน้ าจอ LCD จะ
•
ทําหน้ าที่เป็ นเหมือนหน้ าจอสัมผัส
เปิ ด/ปิ ด หน้ าจอสัมผัส
• ปิ ด: ปิ ดใช้ งานการควบคุมแบบสัมผัส; ไม่สามารถใช้ หน้ า
จอ LCD เป็ นหน้ าจอสัมผัส
เลือกพื ้นที่ของหน้ าจอ LCD (ทัง้ หมด, ขวา หรื อ ซ้ าย) ที่
ใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัสในขณะที่ชอ่ งมองภาพ
ตัง้ พืน้ ที่หน้ าจอสัมผัสEVF
ทํางานอยู่ หรื อเลือก ปิ ด เพื่อปิ ดใช้ งานการควบคุมแบบ
สัมผัสในขณะที่ใช้ งานช่องมองภาพ

6

X-T20 คู่มือผู้ใช้ : P 239
โหมดเชื่อมต่ อ PC

เวอร์ ช่ ัน 2.00

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

7

X-T20 คู่มือผู้ใช้ : P 257
การตัง้ ค่ าแฟลช

เวอร์ ช่ ัน 2.00

สามารถใช้ ตวั สัง่ แฟลชสตูดโิ อของผู้ผลิตอื่นที่เข้ ากันได้ กบั ระบบแฟลชของ
FUJIFILM ได้ สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่จดั มาให้ พร้ อมกับชุด
แฟลชสตูดโิ อ

8

X-T20 คู่มือผู้ใช้ : P 272
ซูมไฟฟ้า

เวอร์ ช่ ัน 2.00

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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X-T20 คู่มือผู้ใช้ : P 293

เวอร์ ช่ ัน 1.10

อุปกรณ์ เสริมจาก FUJIFILM
เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้ สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิ ล์ม instax

10

