ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั่ 4.50

คุณสมบัตทิ ี่เพิ่มขึ ้นหรื อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่ตรงกับราย
ละเอียดในเอกสารประกอบที่จดั มาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ ได้
สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/

BL00005253-J00 TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X-T3 รุ่น 4.50 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ านล่างนี ้ โปรดเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้เพื่อดูข้อมูลของเวอร์ ชนั่ ก่อนหน้ า
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน
1

2
3

4

5
6
7
8
9
10

คําอธิบาย
ค่าที่เลือกไว้ จะแสดงขึ ้นเมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์
สีขาว
กล้ องจะแสดงไอคอน “กําลังชาร์ จ” เมื่อเสียบชาร์ จผ่าน USB
หรื อด้ วยอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS ที่ให้ มาพร้ อม
กับเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี่ กริ ป VG-XT3
ขณะนี ้สามารถใช้ งานแตะซูมกับเลนส์ที่รองรับได้ จึงมีการเพิ่มตัวเลือก แตะ
ซูม ใน D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส ในเมนูตงค่
ั้ า

ในโหมดโฟกัส C (AF-C) ขณะนี ้ผู้ใช้ สามารถปรับโฟกัสใหม่
ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ ได้ โดยการกดปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่ง
หนึง่ หรื อโดยการกดปุ่ มที่กําหนดไว้ ให้ เปิ ด AF
ขณะนี ้การเลือกจุดโฟกัสสามารถใช้ งานได้ ในขณะที่ลอ็ ค AE
กําลังทํางาน
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ G ตัง้ ค่ า AF/MF >
ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา ในเมนูถ่ายรูป
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ G ตัง้ ค่ า AF/MF >
ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา ในเมนูถ่ายรูปแล้ ว
ค่าเริ่มต้ นสําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > การถ่ าย/โฟกัส >
ตัวเลือก AF-S ในเมนูถา่ ยรูปได้ เปลีย่ นจาก การถ่ าย เป็ น โฟกัส
ได้ เพิ่มตัวเลือก ตัวจํากัดช่ วง AF ในรายการ G ตัง้ ค่ า AF/MF
ในเมนูถ่ายรูป
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ >
การลดความสั่นไหว ในเมนูถ่ายรูป

X-T3

ดูท่ ี

P

P

10, 12

1, 2

2.00

10, 12

1, 2

2.00

24, 211

3, 20

4.40
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4

4.00

82
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4.00

121

6

3.00

121

6,
17

4.00

125

8

4.00

125

8

4.00

136

9

3.00

เวอร์ ช่ ัน

11

12

เปลี่ยนชื่อรายการ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > การบันทึก F-Log
ในเมนูถ่ายภาพเป็ น การบันทึก F-Log/HLG
เปลี่ยนขันตอนสํ
้
าหรับการให้ คะแนนภาพแล้ ว ส่งผลให้
เนื ้อหาของการแสดงผลข้ อมูลการเล่นเปลี่ยนไปและรายการ
การประเมิน ได้ ถกู เพิ่มไว้ ในเมนูเล่นแล้ ว

149

10

2.00

160,
161,
175

11,
12,
13

4.00

176,
261,
295

14

2.10

13

บันทึกภาพยนตร์ ที่มีขนาดเกิน 4 GB เป็ นไฟล์เดี่ยวได้ แล้ ว

14

มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่สามารถกําหนดให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั

204, 228

15

3.00

รองรับเลนส์ซมู ดิจิตอลที่มีปมฟั
ุ่ งก์ชนั เลนส์แล้ ว จึงมีการเพิ่มตัวเลือก ตัง้
ค่ าฟั งก์ ชันเลนส์ พาวเวอร์ ซูม (Fn) ใน D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล ในเมนูตงค่
ั้ า
นอกจากนี ้ ได้ เปลี่ยนหน้ าที่ที่สามารถกําหนดให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั แล้ ว

204,
205,
228,
229,
249

15,
17,
24,
26

4.40

209

18

4.40

209

18

4.40

15

16
17

เพิ่มรายการ ตัง้ ค่ าเลนส์ ซูม/โฟกัส ใน D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล ในเมนูตงค่
ั้ า
เพื่อควบคุมการทํางานของเลนส์ซมู ดิจิตอลที่มีปมฟั
ุ่ งก์ชนั เลนส์
จึงมีการเปลี่ยนชื่อ วงแหวนโฟกัส เป็ น หมุนวงแหวนโฟกัส และขณะ
เดียวกัน การทํางานของแหวนปรั บโฟกัส ได้ ย้ายไปที่ ตัง้ ค่ าเลนส์ ซูม/
โฟกัส

18

มีการเปลี่ยนแปลงรายการ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล >
ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส ในเมนูตงค่
ั้ า

211

16

3.00

19

เพิ่มรายการ รายการอุปกรณ์ บลูทธู เข้ าไปใน D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > การ
ตัง้ ค่ า Bluetooth ในเมนูการตังค่
้ า

216

21

4.50

218

22

3.10

266

27

4.50

20
21

รายการ D ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ > โหมดเชื่อมต่ อ PC ในเมนู
ตังค่
้ าถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น โหมดการเชื่อมต่ อ
เพิ่มกริ๊ ปขาตังกล้
้ อง TG-BT1 เข้ าไปในรายการอุปกรณ์เสริ มแล้ ว

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ จะเป็ นดังนี ้
X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 10

เวอร์ ช่ ัน 2.00

ช่ องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

ALL-Intra

J เมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว (X-T3 คู่มือผูใ้ ช้ P 108) ค่าที่เลือกไว้ จะ
ปรากฏในหน้ าจอ

0 กล้ องจะแสดงไอคอน “กําลังชาร์ จ” เมื่อเสียบชาร์ จผ่าน USB หรื อด้ วยอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS ที่ให้ มาพร้ อมกับเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี่ กริ ป VG-XT3

1

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 12

เวอร์ ช่ ัน 2.00

จอภาพ LCD
ᵎᵏᵍᵎᵏᵍᵐᵎᵏᵖᴾᵏᵎᵘᵎᵎᴾᵟᵫ

12800

T เมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว (X-T3 คู่มือผูใ้ ช้ P 108) ค่าที่เลือกไว้ จะ
ปรากฏในหน้ าจอ
z กล้ องจะแสดงไอคอน “กําลังชาร์ จ” เมื่อเสียบชาร์ จผ่าน USB หรื อด้ วยอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS ที่ให้ มาพร้ อมกับเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี่ กริ ป VG-XT3

2

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 24

เวอร์ ช่ ัน 4.40

การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ ายภาพ
การซูมแบบสัมผัส
หากเลนส์รองรับการซูมแบบสัมผัส คุณสามารถซูมเข้ าและ
ออกได้ โดยแตะที่หน้ าจอ แตะปุ่ มซูมแบบสัมผัสที่หน้ าจอเพื่อ
เปิ ดใช้ การซูมแบบสัมผัส

การซูมแบบสัมผัสถูกควบคุมโดยใช้ ปมในหน้
ุ่
าจอ

ปุ่ ม
การซูมแบบ
สัมผัส

คําอธิบาย
เปิ ดใช้ การซูมแบบสัมผัส

ซูมเข้ า
ซูมเข้ าหรื อออก แตะค้ างไว้ เพื่อซูมเข้ าหรื อออกด้ วยความเร็วคงที่
ซูมออก

3

สวิตช์ เลื่อน

ปั ดเพื่อเลือกตําแหน่งการซูม แตะค้ างไว้ เพื่อซูมเข้ าหรื อออกด้ วยความเร็ วที่ตรง
กับตําแหน่งที่คณ
ุ วางนิ ้ว

ปิ ดใช้ งาน

ปิ ดใช้ การซูมแบบสัมผัส

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 54

เวอร์ ช่ ัน 4.00

การปรั บการตัง้ ค่ าภาพยนตร์

N • ไฟแสดงสถานะจะติดขณะที่กําลังบันทึก (สามารถใช้ ตวั เลือก B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > แสงที่

สอดคล้ อง เพื่อเลือกไฟแสดงสถานะหรื อไฟช่วยหา AF ที่จะติดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ และ
เลือกว่าจะให้ ไฟกะพริ บหรื อติดค้ าง) ระหว่างที่บนั ทึก คุณสามารถเปลี่ยนการชดเชยการรับแสงได้
สูงถึง ±2 EV และปรับซูมโดยใช้ วงแหวนการซูมบนเลนส์ได้ (หากใช้ ได้ )
• หากติดเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้ เลือกโหมดการรับแสงก่อนเริ่มต้ นบันทึก หากเลือกตัว
เลือกอื่นที่ไม่ใช่ A สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงขณะกําลังดําเนินการบันทึกได้
• ในขณะที่อยูร่ ะหว่างการบันทึก คุณสามารถ:
- ปรับความไวแสง
- ใช้ ปมุ่ VIEW MODE และสัญญาณตาเพื่อสลับระหว่างจอแสดงผล EVF และ LCD
- โฟกัสใหม่อีกครัง้ โดยใช้ วิธีดงั ต่อไปนี ้:
• กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึง่
• กดปุ่ มฟั งก์ชนั่ ที่กําหนด เปิ ด AF ไว้
• ใช้ การควบคุมจอสัมผัส
- แสดงฮิสโตแกรมและเส้ นแนวนอนโดยการกดปุ่ มที่กําหนด ฮิสโตแกรม หรือ ELECTRONIC
LEVEL ไว้
• อาจไม่สามารถใช้ การบันทึกได้ ในการตังค่้ าบางค่า ขณะที่ในกรณีอื่นอาจไม่สามารถใช้ การตังค่้ า
ได้ ระหว่างการบันทึก
• สามารถเลือกช่องสําหรับบันทึกภาพยนตร์ได้ โดยใช้ ตวั เลือก D เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า > เลือกช่ อง
(F ตามลําดับ) ในเมนู D (ตังค่
้ า)
• หากต้ องการเลือกพื ้นที่โฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้ เลือก B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ >
F โฟกัสแบบพืน้ ที่ แล้ วใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) และแป้นคําสัง่ ด้ านหลัง
• ในโหมดโฟกัส C (AF-C) กล้ องสามารถปรับโฟกัสใหม่ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้ โดยการกด
ปุ่ มชัตเตอร์ ลงครึ่งหนึง่ หรื อโดยการกดปุ่ มที่กําหนดไว้ ให้ เปิ ด AF

4

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 82

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ล็อกโฟกัส/การรั บแสง
จัดองค์ประกอบภาพถ่ายที่มีตวั แบบที่ไม่ได้ อยูก่ งึ่ กลาง

1

วางตําแหน่งตัวแบบในเฟรมโฟกัส และกดปุ่ มชัตเตอร์
ครึ่งหนึง่ เพื่อล็อกโฟกัสและรูรับแสง โฟกัสและการรับ
แสงจะยังคงล็อกไว้ ในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ครึ่งหนึง่
(การล็อก AF/AE)

2

กดปุ่ มชัตเตอร์ ค้างไว้ ครึ่งหนึง่

3 กดปุ่ มลงจนสุด
ุ่ ตเตอร์ ใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเลือก ON สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล >
N • ล็อกโฟกัสโดยใช้ ปมชั
AF ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์ , AE ด้ วยปุ่ มชัตเตอร์

• สามารถใช้ ก้านโฟกัส (ไม้ โฟกัส) เพื่อปรับตําแหน่งของจุดโฟกัสในระหว่างการล็อกการรับแสง

5

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 121
ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะจะตังโฟกั
้ สและรูรับแสงสําหรับ
ใบหน้ าบุคคลไม่วา่ จะอยูต่ ําแหน่งใดในเฟรม ซึง่ เป็ นการ
ป้องกันกล้ องจับโฟกัสไปที่พื ้นหลังในการถ่ายภาพคนเป็ นก
ลุม่ เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่เน้ นตัวแบบที่เป็ นบุคคล คุณยัง
สามารถเลือกว่ากล้ องจะตรวจจับและโฟกัสไปที่ตาซ้ ายหรื อ
ตาขวาเมื่อเปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ปรับการตังค่
้ าสําหรับระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ คุณยังสามารถปรับการ
ตังค่
้ าการตรวจจับตาได้
• g ตาปิ ด: ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริยะเท่านัน้
• u ตา ออโต้ : กล้ องจะเลือกอัตโนมัตวิ า่ จะโฟกัสดวงตาข้ างใดเมื่อตรวจ
เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า พบใบหน้ า
• w เน้ นตาขวา: กล้ องจะโฟกัสที่ตาขวาของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
• v เน้ นตาซ้ าย: กล้ องจะโฟกัสที่ตาซ้ ายของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
ปิ ด
ปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะและเน้ นดวงตา

O • ถ้ าตัวแบบเคลื่อนไหวในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ใบหน้ าอาจไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่มีการระบุด้วยกรอบ
สีเขียวเมื่อถ่ายภาพ
้
แทนที่จะเป็ นบุคคล
• ในบางโหมด กล้ องอาจตังค่้ าการรับแสงสําหรับทังเฟรม
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N • ใบหน้ าที่กล้ องเลือกจะแสดงในกรอบสีเขียว ใบหน้ าอื่นๆ ที่กล้ องตรวจพบจะแสดงในกรอบสีเทา

หากต้ องการให้ กล้ องโฟกัสไปที่วตั ถุอื่น ให้ แตะภายในกรอบสีเทา ไอคอน g จะเปลี่ยนจากสี
ขาวเป็ นสีเขียว
• คุณยังสามารถเปลี่ยนวัตถุได้ โดยการกดปุ่ มฟั งก์ชนั ที่กําหนดไว้ ให้ การเลือกใบหน้ า op
แล้ วใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) หรื อ (ระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพ) ตัวควบคุมแบบสัมผัส
(P 17)
• ในการสลับจากการตรวจหาใบหน้ าเป็ นการเลือกพื ้นที่โฟกัสแบบแมนวล ให้ กดตรงกลางของไม้
โฟกัส (ก้ านโฟกัส) กดอีกครัง้ เพื่อเปิ ดใช้ การตรวจหาใบหน้ าอีกครัง้
ั ้ และบางครัง้
• หากวัตถุที่เลือกออกจากเฟรมภาพไป กล้ องจะรอให้ วตั ถุกลับมาในระยะเวลาที่ตงไว้
อาจปรากฏกรอบสีเขียวขึ ้นมาในตําแหน่งที่ไม่มีใบหน้ าใด
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนวัตถุได้ ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
• ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะการถ่ายรูป การตรวจหาใบหน้ าอาจหยุดเมื่อถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
ั้
ายภาพแนวตังหรื
้ อการถ่ายภาพแนวนอน
• การระบุใบหน้ าของกล้ องสามารถทําได้ ทงในการถ่
• ถ้ ากล้ องไม่สามารถตรวจหาดวงตาของตัวแบบได้ เพราะถูกบดบังโดยเส้ นผม แว่นตา หรือวัตถุอื่น
กล้ องจะโฟกัสใบหน้ าแทน
• นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกการตรวจจับใบหน้ า/ตาผ่านทางลัดได้
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 125

เวอร์ ช่ ัน 4.00

การถ่ าย/โฟกัส
เลือกวิธีที่กล้ องโฟกัสในโหมดโฟกัส AF-S หรื อ AF-C
ตัวเลือก
การถ่ าย
โฟกัส

คําอธิบาย
เน้ นการตอบสนองของชัตเตอร์ มากกว่าโฟกัส สามารถถ่ายภาพเมื่อกล้ องไม่ได้ อยู่
ในโฟกัส
เน้ นโฟกัสมากกว่าการตอบสนองของชัตเตอร์ สามารถถ่ายภาพได้ เฉพาะเมื่อกล้ อง
อยูใ่ นโฟกัส

้ รุ่นเฟิ ร์มแวร์ 4.00 ค่าเริ่ มต้ นสําหรับ ตัวเลือก AF-S ได้ เปลี่ยนเป็ น โฟกัส
N ตังแต่

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 125

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ตัวจํากัดช่ วง AF
จํากัดช่วงของระยะโฟกัสที่ใช้ ได้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการโฟกัส
ตัวเลือก
ปิ ด
กําหนดเอง
พรี เซ็ต1
พรี เซ็ต2

คําอธิบาย
ปิ ดใช้ งานการจํากัดโฟกัส
จํากัดโฟกัสไปที่ชว่ งของระยะห่างที่กําหนดเป็ นตํ่าสุดและสูงสุด
• ตกลง: จํากัดโฟกัสไปที่ชว่ งที่เลือก
• ตัง้ ค่ า: เลือกวัตถุสองชิ ้นและจํากัดโฟกัสไปที่ระยะห่างระหว่างวัตถุนนั ้
จํากัดโฟกัสไปที่ชว่ งที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า

้ าระยะโฟกัสที่น้อยที่สดุ ของเลนส์จะปิ ดใช้ งานการจํากัดโฟกัส
O • การเลือกช่วงโฟกัสที่มีระยะสันกว่
• ค่าที่ระบุและแสดงสําหรับการจํากัดโฟกัสอาจแตกต่างจากระยะโฟกัสจริง
N การดําเนินการเพิ่มเติมต่อไปนี ้สามารถทําได้ เมื่อเลือก กําหนดเอง:
• คุณสามารถแตะวัตถุในหน้ าจอสัมผัสเพื่อเลือกช่วงโฟกัส
้
สสูงสุดเป็ นระยะอนันต์โดยหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
• แทนทีจ่ ะแตะวัตถุในจอแสดงผล ให้คณุ ตังระยะโฟกั
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 136
การลดความสั่นไหว

เวอร์ ช่ ัน 3.00

ลดการกะพริ บในภาพและในหน้ าจอเมื่อถ่ายภาพภายใต้ แสงไฟฟลูออเรสเซนต์และแหล่งแส
งอื่นๆ ที่คล้ ายกัน
ตัวเลือก
ทุกเฟรม
เฟรมแรก
ปิ ด

คําอธิบาย
ใช้ ฟังก์ชนั่ ลดการกะพริ บทุกเฟรม อัตราเฟรมการถ่ายต่อเนื่องจะลดลง
วัดการกะพริ บก่อนเฟรมแรก เท่านันและใช้
้
ปริ มาณการลดการ
กะพริ บที่เท่ากันกับเฟรมต่อๆ มา ทังหมดที
้
่อาจมีการกะพริ บ
ปิ ดใช้ การลดความสัน่ ไหว

O • การลดความสัน่ ไหวเพิ่มเวลาที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการบันทึกภาพ
• เลือก ปิ ด สําหรับ การลดความสั่นไหว เมื่อใช้ งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
• ไม่สามารถใช้ การลดความสัน่ ไหวระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 149

เวอร์ ช่ ัน 2.00
การบันทึก F-Log/HLG
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ แบบ F-Log และ HLG (Hybrid Log-Gamma) ที่ถ่ายในขณะ
ที่กล้ องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI
ตัวเลือก
bPYP
b F-Log Y F-Log
b P Y F-Log
b F-Log Y P
b HLG Y HLG

คําอธิบาย
ประมวลผลฟุตเทจโดยใช้ การจําลองฟิ ล์มและบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจํา
และเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ด้ วย
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําและเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ใน
รูปแบบ F-Log
เอาต์พตุ ฟุตเทจไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ F-Log แต่จะบันทึกไปยัง
การ์ ดหน่วยความจําโดยใช้ การจําลองฟิ ล์ม
บันทึกฟุตเทจในรูปแบบ F-Log แต่จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI โดยใช้
การจําลองฟิ ล์ม
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําและเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ใน
รูปแบบ HLG

N • F-Log จะให้ แกมม่าที่มีความโค้ งน้ อยและมีชว่ งสีกว้ างที่เหมาะสมสําหรับการประมวลสร้ างภาพ
ต่อไป ความไวแสงถูกจํากัดค่าระหว่าง ISO 640 และ ISO 12800

• รูปแบบการบันทึก HLG (Hybrid Log-Gamma) สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล ITU-R BT2100

เมื่อดูบนหน้ าจอที่แสดงแบบ HLG ได้ ฟุตเทจ HLG คุณภาพสูงจะมีฉากที่มีคอนทราสต์สงู และ
สีสนั สดใส ความไวแสงถูกจํากัดค่าระหว่าง ISO 1000 และ ISO 12800 สามารถบันทึกแบบ HLG
ได้ เมื่อเลือก H.265 (HEVC) ไว้ สําหรับ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > H.265 (HEVC)/H.264 ในเมนูถ่าย
ภาพ
• ฟุตเทจแบบจําลองฟิ ล์ม (P) จะได้ รับการบันทึกโดยใช้ ตวั เลือกที่เลือกไว้ สําหรับ
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > F จําลองฟิ ล์ ม ในเมนูถ่ายภาพ
• ฟุตเทจที่ถ่ายด้ วย b P Y F-Log หรือ b F-Log Y P จะไม่ถกู บันทึกไปยังการ์ดหน่วยความ
จําและจะเอาต์พตุ ไปยัง HDMI ที่ขนาดเฟรมอื่น (4K, Full HD) นอกจากนี ้ ตัวเลือก B ตัง้ ค่ ามูฟวี่
ก็จะใช้ ไม่ได้ :
- ตัวเลือกอัตราเฟรมของ โหมดมูฟวี่ คือ 59.94P และ 50P
- บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
- NR ระหว่ างเฟรม V
- แสดงข้ อมูลที่เอาท์พุท HDMI
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 160

เวอร์ ช่ ัน 4.00

จอแสดงผลการเล่ น
เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการเล่น
้
O เพื่อวัตถุประสงค์สําหรับเป็ นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด

A วันทีแ่ ละเวลา
B สัญลักษณ์ตรวจหาใบหน้า
C เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
D คําสัง่ ย้ายภาพ
E สถานะการส่งภาพ
F จํานวนภาพทีเ่ ลือกเพือ่ อัพโหลด
G ช่องใส่การ์ ด
H หมายเลขเฟรม
I ป้ องกันภาพ
J ข้อมูลตําแหน่ง
K ระดับแบตเตอรี ่
L ขนาดภาพ/คุณภาพ
M จําลองฟิ ล์ม
N ช่วงไดนามิ ก
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O สมดุลย์สีขาว
P ความไวแสง
Q การชดเชยการรับแสง
R รูรบั แสง
S ความเร็ วชัตเตอร์
T สัญญาณโหมดเล่น
U ไอคอนมูฟวี ่
V ไทม์โค้ด
W สัญลักษณ์ลบตาแดง
X ฟิ ลเตอร์ ขนั้ สูง
Y ภาพของขวัญ
Z สัญลักษณ์ช่วยค้นหาสมุดภาพ
a สัญลักษณ์การพิมพ์ DPOF
b การประเมิ น.......................................................13

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 161

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ปุ่ ม DISP/BACK
ปุ่ ม DISP/BACK ควบคุมจอแสดงผลของไฟแสดงสถานะ
ระหว่างการเล่น

มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

01/01/2018 10:00 AM

1/1000

5.6

12800

+1.0

แสดงข้อมูล
ชื่นชอบ: การให้ คะแนนภาพ
สามารถให้ คะแนนภาพได้ ผา่ นรายการ การประเมิน ในเมนูเล่น
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 175

เวอร์ ช่ ัน 4.00

การประเมิน
ให้ คะแนนภาพโดยใช้ ดาว

1
2

เลือก การประเมิน ในเมนูการเล่น
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูปภาพและแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อ
เลือกคะแนนตังแต่
้ 0 ถึง 5 ดาว (“I”)

N • ปุ่ มตัวเลือกสามารถใช้ แทนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูปภาพได้
• ข้ อความการให้ คะแนนยังสามารถแสดงได้ โดยกดปุ่ ม AE-L ในการเล่นแบบเฟรมเดียว เก้ าเฟรม
หรื อหนึง่ ร้ อยเฟรม

• ใช้ การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อซูมเข้ าหรือออก
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 176
คัดลอกภาพ

เวอร์ ช่ ัน 2.10

O • การสร้ างสําเนาจะหยุดลงเมื่อปลายทางเต็ม
• หากคุณพยายามที่จะคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเกิน 4 GB ไปไว้ ในการ์ดหน่วยความจําที่มีความจุ
32 GB หรื อน้ อยกว่า การคัดลอกจะหยุดและจะคัดลอกไฟล์ไม่ได้

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 261
Mac OS X/macOS

เวอร์ ช่ ัน 2.10

สามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Image Capture (จัดมาให้ พร้ อมกับ
คอมพิวเตอร์ ของคุณ) หรื อซอฟต์แวร์ อื่น

O โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ดในการคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเกิน 4 GB
X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 295
ความจุของการ์ ดหน่ วยความจํา

เวอร์ ช่ ัน 2.10

O หากการ์ดหน่วยความจํามีความจุมากกว่า 32 GB ภาพยนตร์จะได้ รับการบันทึกเป็ นไฟล์เดี่ยว ไม่

ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม หากการ์ ดมีความจุ 32 GB หรื อน้ อยกว่า ภาพยนตร์ ที่มีขนาดเกิน 4 GB
จะได้ รับการบันทึกอย่างไม่สะดุดตลอดการบันทึกหลายไฟล์
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 204, 228
ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)

เวอร์ ช่ ัน 4.40

เลือกหน้ าที่ที่ทํางานด้ วยปุ่ มฟั งก์ชนั

1
2
3
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เลือก D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) ในแท็บ D (จัดเตรี ยม)
ไฮไลท์การควบคุมที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK
ไฮไลท์ตวั เลือกใดๆ ต่อไปนี ้ แล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังการควบคุมที่เลือก

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• RAW
• จําลองฟิ ล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• ช่วงไดนามิก
• การจัดลําดับช่วง D
• สมดุลย์สีขาว
• เลือกตังค่้ าเอง
• โฟกัสแบบพื ้นที่
• เช็คโฟกัส
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C
• การเลือกใบหน้ า op
• เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า/ปิ ด
• ตัวจํากัดช่วง AF
• การตังค่้ าโหมดการถ่ายภาพ
• โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต
• เก็บภาพล่วงหน้ า sJ
้
าย
• ตังเวลาถ่
• ชนิดชัตเตอร์
• การลดความสัน่ ไหว
• ตัง้ ISO ออโต้
• โหมดIS
• การสื่อสารไร้ สาย

• การตังค่้ าฟั งก์ชนั แฟลช
• ล็อก TTL
• ตัวอย่างเงาแฟลช
• บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
• การตังค่้ าการวัดแสง ZEBRA
• การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
• ควบคุมความเงียบของมูฟวี่
• พรีวิวชัดลึก
• ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดูไลฟ์ทัว่ ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL
• โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
• วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส
• ซูมความเร็วคงที่ (T)
• ซูมความเร็วคงที่ (W)
• Fโฟกัสความเร็วคงที่ (N)
• Fโฟกัสความเร็วคงที่ (F)
• ล็อก AE เท่านัน้
• ล็อก AF เท่านัน้
• ล็อก AE/AF
• เปิ ด AF
• ล็อค AWB เท่านัน้
• ตังค่้ ารูรับแสง
• ประสิทธิภาพ
• ย้ ายภาพอัตโนมัติ

• เลือกปลายทางการจับคู่
• เปิ ดเล่น
• เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
• ไม่มี (ปิ ดใช้ งานการควบคุม)
N • ไม่สามารถกําหนดสิง่ ต่อไปนี ้ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั แบบสัมผัสได้ (T-Fn1 ถึง T-Fn4)

- ซูมความเร็วคงที่ (T)
- ซูมความเร็วคงที่ (W)
- Fโฟกัสความเร็วคงที่ (N)
- Fโฟกัสความเร็วคงที่ (F)
- ล็อก AE เท่ านัน้
- ล็อก AF เท่ านัน้
- ล็อก AE/AF
- เปิ ด AF
- ล็อค AWB เท่ านัน้
• ไม่สามารถกําหนดหน้ าที่ของตัวเลือกได้ มากกว่าหนึง่ อย่างในแต่ละครัง้
• นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกการกําหนดปุ่ มฟั งก์ชนั ได้ โดยการกดปุ่ ม DISP/BACK ค้ างไว้
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การเลือกใบหน้ า op
สามารถเปิ ดใช้ หรื อปิ ดใช้ งาน การเลือกใบหน้ า op
ได้ โดยการกดปุ่ มที่กําหนดไว้ ให้ การเลือกใบหน้ า op
การเปิ ดใช้ งาน การเลือกใบหน้ า op จะทําให้ สามารถ
ใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) หรื อ (ระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่อง
มองภาพ) การควบคุมแบบสัมผัส เพื่อเลือกใบหน้ าที่จะใช้ ใน
การโฟกัสได้

Á·µ¦Á¨º°Ä®oµ

สามารถเข้ าถึงคุณสมบัตติ อ่ ไปนี ้โดยใช้ ไม้ โฟกัสหรื อระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพเมื่อ
เปิ ดใช้ งาน การเลือกใบหน้ า op:
• สามารถเลือกใบหน้ าที่ใช้ ตงค่ั ้ าโฟกัสได้ โดยใช้ ไม้ โฟกัส ในการสลับจากการตรวจหาใบหน้ า
เป็ นการเลือกพื ้นที่โฟกัสแบบแมนวล ให้ กดตรงกลางของไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) กดอีกครัง้ เพื่อ
เปิ ดใช้ การตรวจหาใบหน้ าอีกครัง้
• สามารถใช้ หน้ าจอสัมผัส (จอภาพ) หรือไม้ โฟกัสเพื่อเลือกใบหน้ าที่ใช้ ตงค่ั ้ าโฟกัสได้ ระหว่าง
การถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพ
X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 205
ตัง้ ค่ าฟั งก์ ชันเลนส์ พาวเวอร์ ซูม (Fn)

เลือกการทํางานของปุ่ มฟั งก์ชนั ที่มีอยูใ่ นเลนส์พาวเวอร์ ซมู บางรุ่น
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เวอร์ ช่ ัน 4.40

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 209
ตัง้ ค่ าเลนส์ ซูม/โฟกัส

เวอร์ ช่ ัน 4.40

ปรับการตังค่
้ าสําหรับเลนส์ที่รองรับที่มีวงแหวนปรับโฟกัสหรื อพาวเวอร์ ซมู
หมุนวงแหวนโฟกัส
เลือกทิศทางในการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพิ่มระยะโฟกัส
X ตามเข็มนาฬิกา (ตามเข็มนาฬิกา)

ตัวเลือก

Y ทวนเข็มนาฬิกา (ทวนเข็มนาฬิกา)

การทํางานของแหวนปรั บโฟกัส
เลือกวิธีที่กล้ องจะปรับโฟกัสตามการขยับวงแหวนปรับโฟกัส
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ไม่ เป็ นเส้ นตรง โฟกัสจะปรับในอัตราเดียวกันกับการหมุนวงแหวน
โฟกัสจะปรับไปตามการหมุนวงแหวน แต่ความเร็วการโฟกัสจะไม่เปลี่ยนไปตาม
เป็ นเส้ นตรง
ความเร็วในการหมุนวงแหวน

F โฟกัสความเร็วคงที่ (Fn)
เลือกอัตราที่ระยะโฟกัสจะเปลี่ยนเมื่อปรับโดยใช้ ปมฟั
ุ่ งก์ชนั ระหว่างแมนนวลโฟกัสด้ วยเลนส์พา
วเวอร์ ซมู ที่รองรับ ตัวเลขยิ่งสูง อัตรายิ่งสูง
ตัวเลือก
1(ช้ า)

2

3

4

5

6

7

8(เร็ว)

ซูมความเร็วคงที่ (Fn)
เลือกอัตราการซูมเข้ าหรื อออกเลนส์พาวเวอร์ ซมู ที่รองรับโดยใช้ ปมฟั
ุ่ งก์ชนั ตัวเลขยิ่งสูง อัตรา
ยิ่งสูง
ตัวเลือก
1(ช้ า)

2

3

4

5

6

7

8(เร็ว)
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ดําเนินการซูม/โฟกัสด้ วยความเร็วคงที่ (Fn)
เลือกว่าจะกดปุ่ มฟั งก์ชนั บนเลนส์พาวเวอร์ ซมู ที่รองรับเพียงครัง้ เดียวเพื่อเริ่ มและหยุดพาวเวอร์
โฟกัสหรื อพาวเวอร์ ซมู หรื อไม่
ตัวเลือก
เริ่ม/หยุด
ทํางานเมื่อกด

คําอธิบาย
การทํางานเริ่ มต้ นเมื่อกดปุ่ มและหยุดเมื่อกดครัง้ ที่สอง
การทํางานจะดําเนินต่อไปในขณะที่กดปุ่ มและหยุดลงเมื่อปล่อยปุ่ ม

หมุนวงแหวนซูม
เลือกว่าจะกลับการหมุนของวงแหวนปรับซูมบนเลนส์พาวเวอร์ ซมู ที่รองรับหรื อไม่
X CW (ตามเข็มนาฬิกา)

ตัวเลือก

Y CCW (ทวนเข็มนาฬิกา)

วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส
เลือกการทํางานของวงแหวนควบคุมซูม/โฟกัสบนเลนส์พาวเวอร์ ซมู ที่รองรับ
ตัวเลือก
ซูม
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โฟกัส

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 211
ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส

เวอร์ ช่ ัน 4.40

เปิ ดหรื อปิ ดการควบคุมหน้ าจอสัมผัส
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เปิ
ด:
จอภาพ
LCD
ทํ
า
หน้
า
ที
่
เ
ป็ นหน้ าจอสัมผัสระหว่างถ่ายภาพ
•
x การตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
• เปิ ด: แตะจอภาพ LCD สองครัง้ เพื่อซูมเข้ าที่วตั ถุของคุณระหว่างถ่าย
x การตัง้ ค่ าแตะสองครั ง้ ภาพ
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การซูมแบบสัมผัส
เปิ ดใช้ หรื อปิ ดใช้ งานท่าทางของฟั งก์ชนั การสัมผัส
c ฟั งก์ ชันสัมผัส
• เปิ ด: หากเลนส์รองรับแตะซูม คุณสามารถซูมเข้ าและออกได้ โดยแตะ
แตะซูม
ที่จอภาพ LCD
• ปิ ด: ปิ ดใช้ แตะเพื่อซูม
• เปิ ด: จอภาพ LCD ทําหน้ าที่เป็ นหน้ าจอสัมผัสระหว่างการเล่น
a การตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
เลือกพื ้นที่ของจอภาพ LCD ที่จะใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัสขณะที่
ช่องมองภาพทํางานอยู่
• สามารถเลือกพื ้นที่ที่จะใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัสได้ จาก:
⁃ 6 (ทังหมด)
้
⁃ 1 (ครึ่งซ้ าย)
ตัง้ พืน้ ที่หน้ าจอสัมผัสEVF
⁃ 3 (ส่วนซ้ ายบน)
⁃ 0 (ครึ่งขวา)
⁃ 2 (ส่วนขวาบน)
⁃ 5 (ส่วนซ้ ายล่าง)
⁃ 4 (ส่วนขวาล่าง)
• เลือก ปิ ด เพื่อปิ ดการควบคุมแบบสัมผัสขณะที่ชอ่ งมองภาพทํางานอยู่
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 216
การตัง้ ค่ า Bluetooth

เวอร์ ช่ ัน 4.50

ปรับการตังค่
้ า Bluetooth
ตัวเลือก
การลงทะเบียนการจับคู่

เลือกปลายทางการจับคู่

ลบการลงทะเบียนการจับคู่
รายการอุปกรณ์ บลูทธู
เปิ ด/ปิ ด Bluetooth

การย้ ายภาพอัตโนมัติ

ตัง้ ค่ าซิงค์ สมาร์ ทโฟน

คําอธิบาย
หากต้ องการจับคูก่ ล้ องกับสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต ให้ เลือกตัวเลือกนี ้
จากนันเปิ
้ ดใช้ FUJIFILM Camera Remote บนสมาร์ ทดีไวซ์ แล้ วแตะ
การลงทะเบียนการจับคู่
เลือกการเชื่อมต่อจากรายการของอุปกรณ์ที่จบั คูอ่ ยูก่ บั กล้ องโดยใช้
การลงทะเบียนการจับคู่ เลือก ไม่ มีการเชื่อมต่ อ เพื่อออกโดยไม่มีการ
เชื่อมต่อ
ลบข้ อมูลการจับคูส่ ําหรับอุปกรณ์ที่เลือกไว้ เลือกอุปกรณ์ได้ จากรายการ
อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ถกู เลือกไว้ จะถูกลบจากรายการอุปกรณ์ที่อยูใ่ น
เลือกปลายทางการจับคู่ เช่นกัน
รายการอุปกรณ์ที่จบั คูไ่ ว้ กบั กล้ อง (นอกเหนือจากสมาร์ ทโฟน) หรื อสิ ้นสุด
การจับคูก่ บั อุปกรณ์ที่เลือกไว้
• เปิ ด: กล้ องจะสร้ างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่จบั คูเ่ มื่อเปิ ด
กล้ องโดยอัตโนมัติ
• ปิ ด: กล้ องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth
• เปิ ด: ทําเครื่องหมายรูปถ่ายสําหรับอัพโหลดเมื่อถ่ายรูป ทําเครื่องหมาย
ไฟล์ภาพ JPEG สําหรับอัพโหลดเมื่อถ่ายภาพ
• ปิ ด: ภาพจะไม่ถกู ทําเครื่องหมายอัพโหลดขณะที่ถ่ายภาพ
เลือกว่าจะซิงโครไนซ์เวลาและ/หรื อสถานที่กบั สมาร์ ทโฟนที่จบั คูด่ ้ วยหรื อไม่
• สถานที่&เวลา: ซิงโครไนซ์เวลากับสถานที่
• สถานที่: ซิงโครไนซ์สถานที่
• เวลา: ซิงโครไนซ์เวลา
• ปิ ด: ปิ ดการซิงโครไนซ์

้
FUJIFILM Camera Remote รุ่นล่าสุดบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตของคุณก่อนจับคู่
N • ติดตังแอพ
อุปกรณ์กบั กล้ องของคุณหรื ออัพโหลดรูปภาพ
• เมื่อเลือก เปิ ด สําหรับทัง้ เปิ ด/ปิ ด Bluetooth และ การย้ ายภาพอัตโนมัติ กล้ องจะเริ่มต้ น

อัพโหลดภาพไปยังอุปกรณ์ที่จบั คูไ่ ว้ หลังจากที่คณ
ุ ออกไปยังการเล่นภาพหรื อปิ ดกล้ องได้ ไม่นาน

• ตัวเลือก คําสั่งย้ ายภาพ ที่อยูใ่ นเมนู C (การแสดงภาพ) สามารถใช้ เพื่อเลือกภาพสําหรับ
อัพโหลดได้ เมื่อ การย้ ายภาพอัตโนมัติ ปิ ดอยู่
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 218
โหมดการเชื่อมต่ อ

เวอร์ ช่ ัน 3.10

ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอก
ตัวเลือก

คําอธิบาย
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB จะเป็ นการเปิ ดโหมดส่ง
เครื่ องอ่ านการ์ ด USB ข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ทําให้ คดั ลอกข้ อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ ได้ กล้ องจะทํางาน
ตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
สามารถควบคุมกล้ องได้ จากคอมพิวเตอร์ , ไม้ กนั สัน่ , โดรน หรื ออุปกรณ์
อื่นๆ ที่เชื่อมต่อผ่าน USB กล้ องจะเข้ าสูโ่ หมด “การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ ” โดยอัตโนมัติ (เช่น การควบคุมจากระยะไกล) เมื่อเปิ ดอุปกรณ์
ภายนอกและกลับสูก่ ารทํางานปกติเมื่ออุปกรณ์ภายนอกปิ ดอยูห่ รื อไม่ได้ เชื่อม
ต่อ
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ • สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์โหลดโดยอัตโนมัตไิ ปยัง
อินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® +
อัตโนมัติ
Tether Plugin หรื อ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X
Acquire ในการบันทึกและโหลดการตังค่
้ าของกล้ องได้
• สามารถใช้ การถ่ายภาพและการบันทึกภาพยนตร์จากระยะไกลได้ เมื่อเชื่อม
ต่อกล้ องเข้ ากับอุปกรณ์ที่รองรับ เช่น ไม้ กนั สัน่ หรื อโดรน ใช้ แป้นหมุนเลือก
โหมดของกล้ องเพื่อสลับระหว่างการถ่ายภาพนิ่งและการบันทึกภาพยนตร์
คุณสมบัตทิ ี่สามารถใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
สําหรับ ถ่ ายโดยเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB อัตโนมัติ ยกเว้ นว่ากล้ อง
ยังคงอยูใ่ นโหมด “การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ” (การควบคุมจาก
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ
ระยะไกล) เมื่ออุปกรณ์ภายนอกปิ ดอยูห่ รื อไม่ได้ เชื่อมต่อ ทําให้ สามารถกลับ
อินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB
มาควบคุมอุปกรณ์ได้ เมื่อทําการเชื่อมต่ออีกครัง้ หลังจากตัดการเชื่อมต่อโดยไม่
ที่กาํ หนด
ตังใจหรื
้
อการหยุดชะงักอื่นๆ ที่การตังค่
้ าเริ่ มต้ น ภาพจะไม่ถกู บันทึกไปยังการ์ ด
หน่วยความจํา
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ
เลือกตัวเลือกนี ้สําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้ สาย เลือกเครื อข่ายโดย
อินเตอร์ เน็ตผ่ านเครื อ
ใช้ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าเครื อข่ าย
ข่ ายไร้ สายที่กาํ หนด
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ตัวเลือก

คืนค่ า USB RAW/
สํารอง

คําอธิบาย
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ ด้วย USB จะเปิ ดโหมดคืนค่า USB
RAW/สํารองโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
• คืนค่ า USB RAW (ต้ องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้ กลไก
ประมวลผลภาพของกล้ องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files เป็ นภาพ JPEG
คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
• สํารอง (ต้ องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตังค่้ ากล้ อง
ปรับตังค่
้ ากล้ องในทันทีหรื อแบ่งปั นการตังค่
้ ากับกล้ องอื่นๆ ที่เป็ นชนิด
เดียวกัน

O การตังค่้ า D จัดการใช้ พลังงาน > ตัง้ ปิ ดเอง จะถูกนํามาใช้ ด้วยระหว่างการถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ กล้ องปิ ดโดยอัตโนมัติ ให้ เลือก ปิ ด สําหรับ ตัง้ ปิ ดเอง

N โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตอ่ ไปนี ้:
• Capture One Express Fujifilm:
https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:
https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 229
ปุ่ มฟั งก์ ชันเลนส์

เวอร์ ช่ ัน 4.40

เลือกหน้ าที่ของปุ่ มฟั งก์ชนั บนเลนส์ (หากมี)
ค่ าเริ่มต้ นปุ่ มฟั งก์ ชันเลนส์
การกําหนดค่าเริ่ มต้ นมีดงั นี ้:

N ในที่นี ้ใช้ เลนส์ XF18-120mmF4 LM PZ WR เป็ นภาพประกอบ

ปุ่ มฟั งก์ ชันเลนส์
A Z/F
B L-Fn1 (ดันปุ่ มโยกซูมขึน้ )
C L-Fn2 (ดันปุ่ มโยกซูมลง)

ค่ าเริ่มต้ น
วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส
ซูมความเร็วคงที่ (T)
ซูมความเร็วคงที่ (W)
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การกําหนดหน้ าที่ให้ กับปุ่ มฟั งก์ ชันเลนส์
สามารถเลือกการทํางานของปุ่ มฟั งก์ชนั เลนส์ได้ โดยใช้ ตวั เลือก D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ า
ฟั งก์ ชันเลนส์ พาวเวอร์ ซูม (Fn) ในเมนูตงค่
ั้ า

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• RAW
• จําลองฟิ ล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• ช่วงไดนามิก
• การจัดลําดับช่วง D
• สมดุลย์สีขาว
• เลือกตังค่้ าเอง
• โฟกัสแบบพื ้นที่
• เช็คโฟกัส
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C
• การเลือกใบหน้ า op
• เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า/ปิ ด
• ตัวจํากัดช่วง AF
• การตังค่้ าโหมดการถ่ายภาพ
• โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต
• เก็บภาพล่วงหน้ า sJ
้
าย
• ตังเวลาถ่
• ชนิดชัตเตอร์
• การลดความสัน่ ไหว
• ตัง้ ISO ออโต้
• โหมดIS
• การสื่อสารไร้ สาย
• การตังค่้ าฟั งก์ชนั แฟลช
• ล็อก TTL
• ตัวอย่างเงาแฟลช

• บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
• การตังค่้ าการวัดแสง ZEBRA
• การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
• ควบคุมความเงียบของมูฟวี่
• พรีวิวชัดลึก
• ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดูไลฟ์ทัว่ ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL
• โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
• วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส
• ซูมความเร็วคงที่ (T)
• ซูมความเร็วคงที่ (W)
• Fโฟกัสความเร็วคงที่ (N)
• Fโฟกัสความเร็วคงที่ (F)
• ล็อก AE เท่านัน้
• ล็อก AF เท่านัน้
• ล็อก AE/AF
• เปิ ด AF
• ล็อค AWB เท่านัน้
• ตังค่้ ารูรับแสง
• ประสิทธิภาพ
• ย้ ายภาพอัตโนมัติ
• เลือกปลายทางการจับคู่
• เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
• เปิ ดเล่น
• ไม่มี

N • หากต้ องการปิ ดใช้ งานปุ่ มฟั งก์ชนั ให้ เลือก ไม่ มี
• ไม่สามารถล็อกฟั งก์ชนั ที่เลือกได้ เมื่อมีการกําหนด ซูมความเร็วคงที่ (T) หรือ ซูมความเร็วคงที่
(W) ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ของเลนส์
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 249
เลนส์ พาวเวอร์ ซูม

เวอร์ ช่ ัน 4.40

สามารถปรับซูมได้ บนเลนส์พาวเวอร์ ซมู โดยใช้ วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส, ปุ่ มซูม หรื อวงแหวน
ปรับซูม

O การปรับซูมในขณะที่เลนส์เปี ยกจะทําให้ นํ ้าเข้ าไปในเลนส์ได้ งา่ ยขึ ้น เช็ดนํ ้าออกจากเลนส์ก่อนปรับ
ซูม
N ในที่นี ้ใช้ เลนส์ XF18-120mmF4 LM PZ WR เป็ นภาพประกอบ

การควบคุม
A วงแหวนปรั บซูม

คําอธิบาย
หมุนวงแหวนปรับซูมเพื่อซูมเข้ าหรื อออกด้ วยตนเอง
หมุนวงแหวนควบคุมซูม/โฟกัสเพื่อซูมเข้ าหรื อออกโดยใช้ พาวเวอร์ ซมู
B วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส
ความเร็วในการซูมจะแปรผันตามความเร็วในการหมุนวงแหวน
เปลี่ยนหน้ าที่ของวงแหวนควบคุมซูม/โฟกัสจากโฟกัสเป็ นการซูมหรื อ
C ปุ่ ม Z/F (ซูม/โฟกัส)
ในทางกลับกัน
กดปุ่ มซูมเพื่อซูมเข้ าหรื อออกด้ วยความเร็วคงที่โดยใช้ พาวเวอร์ ซมู การ
D ปุ่ มซูม
ซูมจะสิ ้นสุดลงเมื่อกดปุ่ มครัง้ ที่สอง

N • สามารถกําหนดปุ่ ม Z/F และปุ่ มซูมเป็ นการทํางานอื่นได้ โดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ค่ า
ฟั งก์ ชันเลนส์ พาวเวอร์ ซูม (Fn)
• สามารถเลือกความเร็วในการซูมที่สามารถปรับได้ ด้วยปุ่ มซูมได้ โดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้
ค่ าเลนส์ ซูม/โฟกัส
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 266
อุปกรณ์ เสริมจาก Fujifilm

เวอร์ ช่ ัน 4.50

อุปกรณ์เสริ มต่อไปนี ้มีให้ บริ การจาก Fujifilm สําหรับข้ อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริ มที่พร้ อมใช้ งานใน
พื ้นที่ของคุณ โปรดสอบถามข้ อมูลจากตัวแทนของ Fujifilm ในพื ้นที่ของคุณหรื อเข้ าสู่
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์ จซํา้ ได้
NP-W126/NP-W126S: สามารถซื ้อแบตเตอรี่ แบบชาร์ จซํ ้า NP-W126/NP-W126S ที่มีความจุสงู ได้ เพิ่ม
เติมตามต้ องการ
เครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่
BC-W126/BC-W126S: สามารถซื ้อเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ทดแทนได้ ตามต้ องการ ที่ +20 °C เครื่ องชาร์ จ
BC-W126/BC-W126S ชาร์ จ NP-W126/NP-W126S เข้ าประมาณ 150 นาที
DC coupler
CP-W126: เพื่อเพิ่มเวลาในการถ่ายภาพหรื อการแสดงภาพหรื อเมื่อใช้ กล้ องที่เชื่อมต่ออยูก่ บั
คอมพิวเตอร์ ใช้ CP-W126 เชื่อมต่อกล้ องกับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS ที่ให้ มาพร้ อมกับ
เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี่ กริ ป
รี โมตกดชัตเตอร์
RR-100: ใช้ เพื่อลดการสัน่ ของกล้ องหรื อเปิ ดชัตเตอร์ ไว้ ระหว่างเวลาการรับแสง (⌀ 2.5 มม.)
ไมโครโฟนสเตอริโอ
MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริ มภายนอกสําหรับการบันทึกภาพยนตร์
เลนส์ FUJINON
เลนส์ ชุด XF/XC: เลนส์แบบเปลี่ยนได้ สําหรับใช้ งานเฉพาะกับ FUJIFILM X-mount
เลนส์ ชุด FUJINON MKX: เลนส์ถ่ายวิดีโอสําหรับเมาท์ FUJIFILM X
ท่ อต่ อมาโคร
MCEX-11/16: ต่อระหว่างกล้ องและเลนส์เพื่อถ่ายภาพในอัตราการผลิตสูง
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ตัวแปลงเลนส์ เทเล
XF1.4X TC WR: เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่รองรับครัง้ ละประมาณ 1.4 เท่า
XF2X TC WR: เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่รองรับครัง้ ละประมาณ 2.0 เท่า
ตัวแปลง
ตัวแปลง M FUJIFILM: ช่วยให้ สามารถใช้ กล้ องกับตัวเลือกเลนส์เมาท์ M ได้ มากขึ ้น
ฝาครอบตัวกล้ อง
BCP-001: ปิ ดครอบเมาท์เลนส์ของกล้ องเมื่อไม่ได้ ตอ่ เลนส์
ยางรองตา
EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: ติดขอบรองตาของช่องมองภาพเพื่อป้องกันแสงไม่
ให้ เข้ าไปในหน้ าต่างช่องมองภาพ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก
EF-X500: นอกเหนือไปจากการควบคุมแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชุดแฟลชต่อภายนอกนี ้มีไกด์
นัมเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซิงค์ความเร็วสูง) ช่วยให้ สามารถใช้ ที่ความเร็ วชัตเตอร์ ที่เกิน
ความเร็วซิงค์แฟลชได้ ชุดแบตเตอรี่ EF-BP1 และระบบควบคุมแฟลชไร้ สายแบบออปติคอล Fujifilm
ที่เข้ ามาเสริ มจะสามารถใช้ เป็ นชุดแฟลชหลักหรื อชุดแฟลชระยะไกลสําหรับการถ่ายรูปโดยใช้ แฟลชไร้
สายระยะไกลได้
EF-BP1: ชุดแบตเตอรี่ สําหรับชุดแฟลชเสริ มภายนอก จะใช้ แบตเตอรี่ ขนาด AA 8 ก้ อน
EF-42: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี ้มีไกด์นมั เบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
และแบบแมนนวล
EF-X20: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี ้มีไกด์นมั เบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
และแบบแมนนวล
EF-20: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี ้มีไกด์นมั เบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL
(ไม่รองรับระบบควบคุมแฟลชแบบแมนนวล)
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เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี่ กริป
VG-XT3: โปรดดู “เวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี่ กริ ป”
กริ๊ปขาตัง้ กล้ อง
TG-BT1: บันทึกภาพยนตร์ , ถ่ายภาพ หรื อปรับซูมด้ วยเลนส์ปรับซูมไฟฟ้าที่รองรับในขณะที่ถือกริ๊ ปขาตัง้
กล้ องบลูทธู นี ้
กริ๊ปมือ
MHG-XT3: ลักษณะกริ๊ ปที่ปรับปรุงแล้ ว สามารถถอดแบตเตอรี่ และการ์ ดหน่วยความจําขณะที่มีกริ๊ ป
ประกอบอยู่ และกริ๊ ปมีรางมาให้ สําหรับยึดฐานเสียบอย่างรวดเร็ว
กระเป๋าหนัง
BLC-XT3: กระเป๋ านี ้ผลิตจากหนังชันดี
้ ให้ มาพร้ อมกับผ้ าที่สามารถใช้ เช็ดกล้ องก่อนเก็บกล้ องลงใน
กระเป๋ า และใช้ เช็ดสําหรับโอกาสอื่นๆ สามารถถ่ายรูปและใส่หรื อถอดแบตเตอรี่ ในขณะที่กล้ องอยูใ่ น
กระเป๋ าใส่กล้ องได้
สายรั ดกริ๊ป
GB-001: ปรับปรุงกริ๊ ป ใช้ ร่วมกับกริ๊ ปมือเพื่อการจับที่มนั่ คงขึ ้น
ชุดฝาครอบ
CVR-XT3: ชุดฝาครอบสําหรับ X-T3 ประกอบด้ วยฝาปิ ดขัวซิ
้ งค์, ฝาปิ ดช่องต่อแฟลชเสริ ม และฝาปิ ด
ช่องเสียบสายเชื่อมต่อ รวมทังฝาปิ
้ ดช่องเสียบสายต่อเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี่ กริ ปสองอัน (สีดําและสีเงิน)
เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้ สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิ ล์ม instax

O กล้ องนี ้จะใช้ กบั อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9V ไม่ได้
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บันทึก
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