
BL00004987-J00 TH

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 1.20

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไม่
ตรงกบัรายละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลู
เก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:

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



  เนือ้หา

เฟิร์มแวร์ของ X-E3 รุ่น 1.20 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้าน
ลา่งนี ้สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี ้

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

จาํนวน คาํอธิบาย
X-E3
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

11 เปลี่ยนการตัง้คา่เร่ิมต้น 45 1 1.10

22
เพ่ิมตวัเลือก โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) 
และ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปท่ี 
D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้คา่แล้ว

222 3
4 1.20

33
เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่ ไปท่ี 
D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้คา่แล้ว

222 5 1.20

44
เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่าซงิค์สมาร์ทโฟน ลงใน 
D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth 
ภายในเมนกูารตัง้คา่

241 6 1.10

55
เพ่ิมตวัเลือก เลือกปลายทางการจบัคู่ ลงใน 
D ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth 
ภายในเมนกูารตัง้คา่

241 8 1.20

66
เพ่ิมตวัเลือก โหมดเช่ือมต่อ PC ลงใน 
D ตัง้การเช่ือมต่อ ภายในเมนกูารตัง้คา่

242 9 1.20

77
สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้า
กนัได้กบัระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้

261 10 1.20

88
รองรับเลนส์ FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 
OIS PZ

276 11 1.20
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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

X-E3 คู่มือผู้ใช้: P 45 เวอร์ช่ัน 1.10

การตัง้ค่าพืน้ฐาน

 3 จบัคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต
กด MENU/OK เพ่ือจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ท
โฟนหรือแทบ็เลต็ท่ีใช้งานแอพ FUJIFILM 
Camera Remote

N หากต้องการข้ามการจบัคู ่ให้กด DISP/BACK

 4 ตรวจสอบเวลา
เม่ือจบัคูเ่รียบร้อยแล้ว คณุจะได้รับการแจ้ง
เตือนให้ตัง้คา่นาฬิกาของกล้องเป็นเวลาท่ี
รายงานจากสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ตรวจ
สอบดวูา่เวลานัน้ถกูต้องหรือไม่

N หากต้องการตัง้คา่นาฬิกาด้วยตนเอง ให้กด DISP/BACK (P 46)

 5 ตัง้ค่ากล้องให้ตรงกับการตัง้ค่าที่กาํหนดไว้
บนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตของคุณ

QR CODE/ FUJIFILM
Camera Remote

Phone000111111

1/1/2018 12:00 PM

START MENU

START MENU
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 6 ตัง้ค่านาฬิกา
กด MENU/OK เพ่ือตัง้คา่นาฬิกาของกล้องถ่ายรูปให้เป็นเวลาท่ีรายงาน
จากสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ แล้วออกไปยงัโหมดถ่ายรูป

N ถ้าถอดแบตเตอร่ีเป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถกูตัง้คา่ใหม ่และข้อความ
การเลือกภาษาจะปรากฏเม่ือเปิดกล้อง

การข้ามขัน้ตอนปัจจุบนั
กด DISP/BACK เพ่ือข้ามขัน้ตอนปัจจบุนั ข้อความการยืนยนัจะแสดงขึน้ ให้เลือก ไม่ใช่ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําซํา้ขัน้ตอนท่ีคณุได้ข้ามไว้เม่ือเปิดกล้องในครัง้ถดัไป
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X-E3 คู่มือผู้ใช้: P 222 เวอร์ช่ัน 1.20
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถ
เลือกตวัระบท่ีุแสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

O ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลอืก เปิด สาํหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) 
รวมถงึ:
• สญัลกัษณ์โฟกสั
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง
• สญัลกัษณ์ AF+MF

• โหมดโฟกสั
• ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์
• ไอคอนอ่ืนๆ

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ ม
นัน้ในการเปิด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 226, 
254)
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X-E3 คู่มือผู้ใช้: P 222 เวอร์ช่ัน 1.20
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตวัระบท่ีุ
แสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

O ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลอืก เปิด สาํหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) 
รวมถงึ:
• สญัลกัษณ์โฟกสั
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง
• สญัลกัษณ์ AF+MF

• โหมดโฟกสั
• ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์
• ไอคอนอ่ืนๆ

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ ม
นัน้ในการเปิด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 226, 
254)
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X-E3 คู่มือผู้ใช้: P 222 เวอร์ช่ัน 1.20
ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่

เลือกตวัระบท่ีุแสดงเม่ือได้เลือก เปิด ไว้สําหรับ 
D ตัง้ค่าหน้าจอ > โหมดตวัระบุขนาดใหญ่
(EVF) หรือ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

Expo. DISP.

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AExpo. DISP.Expo. DISP.
เลือกรายการท่ีแสดงอยูด้่านลา่งหน้าจอ รายการท่ีเลือกจะมี
เคร่ืองหมายถกูกํากบัไว้ (R); หากต้องการยกเลกิ ให้ไฮไลท์
เคร่ืองหมายถกูและกดปุ่ ม MENU/OK

Bdd สเกล สเกล เลือก เปิด เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์การรับแสง

CL1, L2, L3, L4L1, L2, L3, L4
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้
สงูสดุสี่ไอคอน

DR1, R2, R3, R4R1, R2, R3, R4
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้
สงูสดุสี่ไอคอน
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X-E3 คู่มือผู้ใช้: P 241 เวอร์ช่ัน 1.10

การตัง้ค่า Bluetooth

ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลงทะเบยีนการจบัคู่

หากต้องการจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ 
ให้เลือกตวัเลือกนี ้จากนัน้เปิดใช้ FUJIFILM 
Camera Remote บนสมาร์ทดีไวซ์ แล้วแตะ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่

ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่ สิน้สดุการจบัคู่

เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิด: กล้องจะสร้างการเช่ือมตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์
ท่ีจบัคูเ่ม่ือเปิดกล้องโดยอตัโนมตัิ

• ปิด: กล้องจะไมเ่ช่ือมตอ่ผา่นทาง Bluetooth

การย้ายภาพอัตโนมัติ

• เปิด: ทําเคร่ืองหมายภาพ JPEG สําหรับอพัโหลดเม่ือ
ถ่ายรูป

• ปิด: ภาพจะไมถ่กูทําเคร่ืองหมายสําหรับอพัโหลดทนัที
ท่ีถ่าย

ตัง้ค่าซงิค์สมาร์ทโฟน

เลือกวา่จะซงิโครไนซ์เวลาและ/หรือสถานท่ีกบัสมาร์ทโฟน
ท่ีจบัคูด้่วยหรือไม่
• สถานที่&เวลา: ซงิโครไนซ์เวลากบัสถานท่ี
• สถานที่: ซงิโครไนซ์สถานท่ี
• เวลา: ซงิโครไนซ์เวลา
• ปิด: ปิดการซงิโครไนซ์
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N ตดิตัง้แอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็
ของคณุก่อนจบัคูอ่ปุกรณ์กบักล้องของคณุหรืออพัโหลดรูปภาพ

เม่ือเลือก เปิด สําหรับทัง้ เปิด/ปิด Bluetooth และ การย้ายภาพอัตโนมัต ิ
กล้องจะเร่ิมต้นอพัโหลดภาพไปยงัอปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้หลงัจากท่ีคณุออกไปยงัการ
เลน่หรือปิดกล้องได้ไมน่าน
หากปิด ย้ายภาพอัตโนมัต ิจะสามารถทําเคร่ืองหมายภาพสําหรับย้ายได้โดย
ใช้ตวัเลือก คาํส่ังย้ายภาพ ในเมนกูารเลน่
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X-E3 คู่มือผู้ใช้: P 241 เวอร์ช่ัน 1.20

การตัง้ค่า Bluetooth

ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลงทะเบยีนการจบัคู่

หากต้องการจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ 
ให้เลือกตวัเลือกนี ้จากนัน้เปิดใช้ FUJIFILM 
Camera Remote บนสมาร์ทดีไวซ์ แล้วแตะ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่

เลือกปลายทางการจบัคู่ เลือกสมาร์ทโฟนท่ีจะเช่ือมตอ่จากรายการอปุกรณ์ท่ีจบัคู่
ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่ สิน้สดุการจบัคู่

เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิด: กล้องจะสร้างการเช่ือมตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์
ท่ีจบัคูเ่ม่ือเปิดกล้องโดยอตัโนมตัิ

• ปิด: กล้องจะไมเ่ช่ือมตอ่ผา่นทาง Bluetooth

การย้ายภาพอัตโนมัติ

• เปิด: ทําเคร่ืองหมายภาพ JPEG สําหรับอพัโหลดเม่ือ
ถ่ายรูป

• ปิด: ภาพจะไมถ่กูทําเคร่ืองหมายสําหรับอพัโหลดทนัที
ท่ีถ่าย

ตัง้ค่าซงิค์สมาร์ทโฟน

เลือกวา่จะซงิโครไนซ์เวลาและ/หรือสถานท่ีกบัสมาร์ทโฟน
ท่ีจบัคูด้่วยหรือไม่
• สถานที่&เวลา: ซงิโครไนซ์เวลากบัสถานท่ี
• สถานที่: ซงิโครไนซ์สถานท่ี
• เวลา: ซงิโครไนซ์เวลา
• ปิด: ปิดการซงิโครไนซ์
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X-E3 คู่มือผู้ใช้: P 242 เวอร์ช่ัน 1.20
โหมดเช่ือมต่อ PC

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด 
USB

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการ
เปิดโหมดสง่ข้อมลูโดยอตัโนมตั ิทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงั
คอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

คืนค่า USB RAW/
สาํรอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมด
คืนคา่ USB RAW/สํารองโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานตามปกติ
เม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่
• คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): 
ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพ่ือแปลงไฟล์ RAW files 
เป็นภาพ JPEG คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว

• สาํรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลด
การตัง้คา่กล้อง ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้คา่
กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิดเดียวกนั
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X-E3 คู่มือผู้ใช้: P 261 เวอร์ช่ัน 1.20
 การตัง้ค่าแฟลช

สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบแฟลชของ 
FUJIFILM ได้ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดเูอกสารท่ีจดัมาให้พร้อมกบัชดุ
แฟลชสตดูโิอ
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X-E3 คู่มือผู้ใช้: P 276 เวอร์ช่ัน 1.20
ซูมไฟฟ้า

กล้องเคร่ืองนีร้องรับเลนส์ซมูไฟฟ้า XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ ซึง่จะมี
คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้
• สามารถใช้วงแหวนซมูเพ่ือปรับการซมูได้
• สามารถใช้วงแหวนปรับโฟกสัเพ่ือปรับการซมูอยา่งละเอียดในโหมดโฟกสั 

S (AF-S) และ C (AF-C) ได้
• ตําแหนง่การซมูจะถกูกําหนดไว้คงท่ีในระหวา่งท่ีถ่ายรูปตัง้เวลาเป็นชว่ง
• เลนส์จะยงัคงขยายอยูใ่นระหวา่งการเลน่เพ่ือให้สามารถกลบัมาถ่ายภาพได้
อยา่งรวดเร็ว



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


