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DIGITAL CAMERA

X100F
ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ช่ ัน 2.10
คุณสมบัตทิ ี่เพิ่มขึ ้นหรื อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่ตรงกับราย
ละเอียดในเอกสารประกอบที่จดั มาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทที่
ใช้ ได้ สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X100F รุ่น 2.10 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ านล่างนี สําหรับคูม่ ือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
จํานวน
คําอธิบาย
X-100F P
1 สามารถใช้ ไม้ โฟกัสเพื่อเปลี่ยนพื ้นที่โฟกัสได้ เมื่อซูมหน้ าจอเข้ าระหว่างที่ใช้ ระบบช่วย MF
69
2 สามารถใช้ ไม้ โฟกัสเพื่อเปลี่ยนพื ้นที่โฟกัสได้ เมื่อซูมหน้ าจอเข้ าระหว่างที่ตรวจสอบโฟกัส
3 เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุใหญ่ (EVF/OVF) และ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD) ไปที่ D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ในเมนูตงั ้
118
ค่าแล้ ว
4 เพิ่มตัวเลือก ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่ ไปที่ D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ในเมนูตงค่
118
ั ้ าแล้ ว
5 ได้ เพิ่มตัวเลือก ปิ ด ไปยัง D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ วงแหวนควบคุม ในเมนูตงค่
122
ั ้ าแล้ ว
6 ได้ เพิ่มรายการ D ตตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ > โหมดเชื่อมต่ อ PC ไปยังเมนูตงค่
126
ั ้ าแล้ ว
7 นอกเหนือจากเครื่ องพิมพ์ instax SHARE ที่อยูใ่ นรายการของ “อุปกรณ์เสริ มจาก FUJIFILM” แล้ ว กล้ องยังสามารถ
142
รองรับ SP-3 ได้ เช่นกัน
8 สามารถใช้ ตวั สัง่ แฟลชสตูดโิ อของผู้ผลิตอื่นที่เข้ ากันได้ กบั ระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้
144

ภาษาไทย

ดูท่ ี P เวอร์ ช่ ัน
TH-1
TH-2
TH-3
TH-4
TH-5
TH-5

2.00
2.10
2.10
2.00
2.00

TH-6

2.00

TH-6

2.00

ความเปลี่ ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

โหมดโฟกัส
X100F คู่มือผู้ใช้ : P 69

เวอร์ ช่ ัน 2.00

การเช็คโฟกัส

การซูมเข้ าพื ้นที่โฟกัสปั จจุบนั เพื่อให้ ได้ โฟกัสที่แม่นยํา ให้ กดตรงกลางของแป้น
หมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังอีกครัง้
เพื่อยกเลิกการซูม ในโหมดแมนวลโฟกัส สามารถปรับซูมได้ โดยการหมุนแป้น
หมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง เมื่อเลือก มาตรฐาน หรื อ ไฮไลท์ ท่ โี ฟกัสชัดสุด
สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ระบบช่ วย MF ในขณะที่หากเลือก เปิ ด สําหรับ
G ตัง้ ค่ า AF/MF > เช็คโฟกัส กล้ องจะซูมเข้ าพื ้นที่โฟกัสที่เลือกโดยอัตโนมัตเิ มื่อหมุนวงแหวนปรับโฟกัส เลือกพื ้นที่โฟกัสโดยใช้
ไม้ โฟกัสในระหว่างการซูมโฟกัสได้ ไม่สามารถซูมโฟกัสได้ ในโหมด C หรื อเมื่อเปิ ด G ตัง้ ค่ า AF/MF > PRE-AF หรื อเลือกตัวเลือก
อื่นที่ไม่ใช่ r จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส
M
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TH-1

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ

เวอร์ ช่ ัน 2.10

X100F คู่มือผู้ใช้ : P 118
โหมดตัวระบุใหญ่ (EVF/OVF)

เลือก เปิ ด เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ภายในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์/ออปติคอล (EVF/OVF) สามารถเลือกตัวระบุที่แสดงได้ ด้วย D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ >
ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

ปิ ด

เปิ ด

Q ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุใหญ่ (EVF/OVF) รวมถึง:

• สัญลักษณ์โฟกัส
• สัญลักษณ์ระยะห่าง

• สัญลักษณ์ AF+MF
• โหมดโฟกัส

• ไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์
• ไอคอนอื่นๆ

R ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมนั
ุ่ นในการเปิ
้
ด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 47,
121)

TH-2

ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ

เวอร์ ช่ ัน 2.10

X100F คู่มือผู้ใช้ : P 118
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

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

ปิ ด

เปิ ด

Q ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD) รวมถึง:

• สัญลักษณ์โฟกัส
• สัญลักษณ์ระยะห่าง

• สัญลักษณ์ AF+MF
• โหมดโฟกัส

• ไมโครโฟน/รี โมตกดชัตเตอร์
• ไอคอนอื่นๆ

R ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมนั
ุ่ นในการเปิ
้
ด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 47,
121)

ภาษาไทย

TH-3

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ

เวอร์ ช่ ัน 2.10

X100F คู่มือผู้ใช้ : P 118
ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุใหญ่
เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้ เลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > โหมดตัวระบุใหญ่ (EVF/OVF) หรื อ โหมดตัวระบุขนาด
ใหญ่ (LCD)

ตัวเลือก
A Expo. DISP.
B d สเกล
C L1, L2, L3, L4
D R1, R2, R3, R4

TH-4
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Expo. DISP.

คําอธิบาย
เลือกรายการที่แสดงอยูด่ ้ านล่างหน้ าจอ รายการที่เลือกจะมีเครื่ องหมายถูกกํากับไว้ (R); หากต้ องการยกเลิก ให้ ไฮไลท์
เครื่ องหมายถูกและกดปุ่ ม MENU/OK
เลือก เปิ ด เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านซ้ ายของหน้ าจอได้ สงู สุดสี่ไอคอน
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านขวาของหน้ าจอได้ สงู สุดสี่ไอคอน

ภาษาไทย
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ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ
D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล

เวอร์ ช่ ัน 2.00

X100F คู่มือผู้ใช้ : P 122
ตัง้ วงแหวนควบคุม
ตังค่
้ าฟั งก์ชนั ที่อยูใ่ นช่วงวงแหวนควบคุม
ตัวเลือก: ค่ าเริ่มต้ น/สมดุลย์ สีขาว/จําลองฟิ ล์ ม/ดิจติ อลคอนเวอเตอร์ /ปิ ด
D ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ

เวอร์ ช่ ัน 2.00

X100F คู่มือผู้ใช้ : P 126
โหมดเชื่อมต่ อ PC

ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์
ตัวเลือก
คําอธิบาย
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB จะเป็ นการเปิ ดโหมดส่งข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ทําให้ คดั ลอกข้ อมูลไปยัง
เครื่ องอ่ านการ์ ด USB
คอมพิวเตอร์ ได้ กล้ องจะทํางานตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ ด้วย USB จะเปิ ดโหมดคืนค่า USB RAW/สํารองโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานตาม
ปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
• คืนค่ า USB RAW (ต้ องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้ กลไกประมวลผลภาพของกล้ องเพื่อแปลงไฟล์ RAW
คืนค่ า USB RAW/สํารอง
files เป็ นภาพ JPEG คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
• สํารอง (ต้ องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตังค่
้ ากล้ อง ปรับตังค่
้ ากล้ องในทันทีหรื อแบ่งปั นการตัง้
ค่ากับกล้ องอื่นๆ ที่เป็ นชนิดเดียวกัน

ภาษาไทย

TH-5

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ

อุปกรณ์ เสริมจาก FUJIFILM
X100F คู่มือผู้ใช้ : P 142

เวอร์ ช่ ัน 2.00

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

TH-6

การใช้ ชุดแฟลชเสริมภายนอก
X100F คู่มือผู้ใช้ : P 144

เวอร์ ช่ ัน 2.00

สามารถใช้ ตวั สัง่ แฟลชสตูดโิ อของผู้ผลิตอื่นที่เข้ ากันได้ กบั ระบบ
แฟลชของ FUJIFILM ได้ สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่
จัดมาให้ พร้ อมกับชุดแฟลชสตูดโิ อ

ภาษาไทย

บันทึก

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

