ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั่ 2.00

คุณสมบัตทิ ี่เพิ่มขึ ้นหรื อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่ตรงกับราย
ละเอียดในเอกสารประกอบที่จดั มาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ ได้
สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00005014-J00 TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X-H1 รุ่น 2.00 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ านล่างนี ้ โปรดเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้เพื่อดูข้อมูลของเวอร์ ชนั่ ก่อนหน้ า
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน

คําอธิบาย

1

ค่าที่เลือกไว้ จะแสดงขึ ้นเมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว
กล้ องจะแสดงไอคอน “กําลังชาร์ จ” เมื่อเสียบชาร์ จผ่าน USB หรื อด้ วยอะ
แดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS ที่ให้ มาพร้ อมกับเวอร์ ตคิ อล พาวเวอร์
บูสเตอร์ กริ๊ ป VPB-XH1
รายการ Z โฟกัส BKT ได้ ถกู เพิ่มไว้ ในโหมดไดร์ ฟแล้ ว
มีการเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาของตัวเลือก G ตัง้ ค่ า AF/MF > โหมดหน้ าจอ
สัมผัส ในเมนูถ่ายรูป
เพิ่มตัวเลือก Z โฟกัส BKT ลงใน A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > การตัง้
ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม > เลือก BKT ภายใน
เมนูถ่ายภาพ
เพิม่ ตัวเลือก โฟกัส BKT ลงใน A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าโหมด
การถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม ภายในเมนูถา่ ยภาพ
เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF) และ โหมดตัวระบุขนาด
ใหญ่ (LCD) ไปที่ D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
เพิ่มตัวเลือก ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่ ไปที่ D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ใน
เมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
ฟั งก์ชนั่ เพิ่มเติมที่สามารถกําหนดลงบนปุ่ มฟั งก์ชนั่ ได้ ในขณะนี ้

2
3
4
5
6
7
8
9

X-H1

ดูท่ ี

P

P
1, 2

2.00

10, 12

1, 2

2.00

83, 84

3

1.10

121

4

1.10

124

5

1.10

124

6

1.10

191

7, 8

1.10

191

9

1.10

194, 218

10

1.10

10, 12

เวอร์ ช่ ัน

จํานวน
10
11
12
13

คําอธิบาย
เพิ่มตัวเลือก เลือกปลายทางการจับคู่ และ ตัง้ ค่ า ซิงค์ สมาร์ ทโฟน ลง
ใน D ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ > การตัง้ ค่ า Bluetooth ในเมนูตงค่
ั้ า
เปลี่ยนตัวเลือก D ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ > โหมดเชื่อมต่ อ PC > คืนค่ า
USB RAW ในเมนูตงค่
ั ้ าเป็ น คืนค่ า USB RAW/สํารอง
มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่กล้ องแสดงระดับแบตเตอรี่ สําหรับเวอร์ ตคิ อล พาว
เวอร์ บสู เตอร์ กริ๊ ป VPB-XH1
บันทึกภาพยนตร์ ที่มีขนาดเกิน 4 GB เป็ นไฟล์เดี่ยวได้ แล้ ว

X-H1

ดูท่ ี

P

P

206

11

1.10

209

12

1.10

237

13

1.10

168, 250,
282

14

2.00

เวอร์ ช่ ัน

บันทึก

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ จะเป็ นดังนี ้
X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 10

เวอร์ ช่ ัน 2.00

ช่ องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

H เมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว (X-H1 คู่มือผูใ้ ช้ P 105) ค่าที่เลือกไว้ จะ
ปรากฏในหน้ าจอ

q กล้ องจะแสดงไอคอน “กําลังชาร์ จ” เมื่อเสียบชาร์ จผ่าน USB หรื อด้ วยอะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS ที่ให้ มาพร้ อมกับเวอร์ ตคิ อล พาวเวอร์ บสู เตอร์ กริ๊ ป VPB-XH1

1

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 12
จอภาพ LCD

เวอร์ ช่ ัน 2.00

P เมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว (X-H1 คู่มือผูใ้ ช้ P 105) ค่าที่เลือกไว้ จะ
ปรากฏในหน้ าจอ

p กล้ องจะแสดงไอคอน “กําลังชาร์ จ” เมื่อเสียบชาร์ จผ่าน USB หรื อด้ วยอะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS ที่ให้ มาพร้ อมกับเวอร์ ตคิ อล พาวเวอร์ บสู เตอร์ กริ๊ ป VPB-XH1

2

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 83

เวอร์ ช่ ัน 1.10
การถ่ ายคร่ อม
2 ไปที่ การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม ในเมนู
A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ แล้ วเลือก O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง, W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง,
X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม, V ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว,
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก หรื อ Z โฟกัส BKT
X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 84
Z โฟกัส BKT

เวอร์ ช่ ัน 1.10

ทุกครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพเป็ นชุด ซึง่ จะมีโฟกัสที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาพ
สามารถเลือกจํานวนภาพ, ปริ มาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ และช่วงเวลาระหว่างภาพได้ ด้วย
A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม > โฟกัส
BKT

3

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 121
โหมดหน้ าจอสัมผัส

เวอร์ ช่ ัน 1.10

การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อซูมโฟกัส
การควบคุมแบบสัมผัสจะแตกต่างกันไประหว่างซูมโฟกัส (เปิ ดใช้ งานตรวจสอบโฟกัส)
พืน้ ที่ตรงกลางภาพ
การแตะที่ตรงกลางของหน้ าจอจะเป็ นการเริ่ มใช้ การทํางาน
ต่างๆ ตามด้ านล่างนี ้

โหมดหน้ าจอสัมผัส
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส
AF
บริเวณ
ปิ ด

การถ่ ายภาพนิ่ง
AF-S/MF: ถ่ายภาพ
AF-S: AF
MF: ถ่ายภาพ
AF-S: AF
MF: ถ่ายภาพ
AF-S/MF: ปิ ด

พืน้ ที่อ่ ืนๆ ของภาพ
การแตะที่พื ้นที่อื่นๆ ของภาพจะเป็ นการเลื่อนหน้ าจอ ไม่วา่
จะอยูร่ ะหว่างการถ่ายภาพนิ่งหรื อการบันทึกภาพยนตร์ โดย
ไม่ขึ ้นกับตัวเลือกของโหมดหน้ าจอสัมผัส

4

การบันทึกภาพยนตร์
AF-S: AF
MF: AF ทันที
AF-S/MF: ปิ ด

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 124
การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม
ตัวเลือก
เลือก BKT

เวอร์ ช่ ัน 1.10

คําอธิบาย
เลือกจาก O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง, W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง,
X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม, V ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว,
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก และ Z โฟกัส BKT

5

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 124
โฟกัส BKT
ตัวเลือก

โฟกัส BKT

เวอร์ ช่ ัน 1.10

คําอธิบาย
การตังค่
้ าเหล่านี ้สามารถใช้ งานได้ เมื่อเลือก เลือก BKT สําหรับ Z โฟกัส BKT
ตัวเลือก
ภาพ
ขัน้ ที่
ช่ วงเวลา

คําอธิบาย
เลือกจํานวนภาพ
เลือกปริ มาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ
เลือกช่วงเวลาระหว่างภาพ

ามปรับซูมในขณะถ่ายรูป
N •• ห้แฟลชที
่จดั มาให้ ไม่ยิงแฟลช

โฟกัสและภาพ/ขัน้ ที่
ความเกี่ยวข้ องระหว่างโฟกัสกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ภาพ และ ขัน้ ที่ แสดงอยูใ่ นภาพประกอบ

ทีละภาพ 1

:

ขัน้ ที ่

2

3

4

5

ตําแหน่งเริ่ มต้นจุดโฟกัส
โฟกั
ส
จะเริ
่
ม
จากตํ
า
แหน่
ง
เริ
่
ม
ต้
น
จุ
ด
โฟกั
สไปจนถึงระยะอนันต์
•
• ค่าของ ขัน้ ที่ ที่น้อยจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโฟกัสเล็กน้ อย ค่าที่มากขึ ้นจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่มากขึ ้น
• โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสิ ้นสุดลงเมื่อโฟกัสไปถึงระยะอนันต์

6

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 191
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)

เวอร์ ช่ ัน 1.10

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

ปิ ด

O

เปิ ด

ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมือ่ เลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF) รวมถึง:
• สัญลักษณ์โฟกัส
• ระดับการบันทึก
• โหมดโฟกัส
• โหมด IS
• สัญลักษณ์ระยะห่าง

ุ่ นในการเปิ
้
ด
N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมนั
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 194, 218)

7

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 191
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

เวอร์ ช่ ัน 1.10

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

ปิ ด

เปิ ด

O ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมือ่ เลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD) รวมถึง:
• สัญลักษณ์โฟกัส
• ระดับการบันทึก
• โหมดโฟกัส
• โหมด IS
• สัญลักษณ์ระยะห่าง
ุ่ นในการเปิ
้
ด
N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมนั
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 194, 218)

8

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 191
ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุใหญ่

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

เวอร์ ช่ ัน 1.10
µ¦´Ê n µµ¦Â¦³» µÄ®n

Expo. DISP.
Á¨

ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกรายการที่แสดงอยูด่ ้ านล่างหน้ าจอ รายการที่เลือกจะมีเครื่ องหมายถูกกํากับ
Expo. DISP.
AExpo.
ไว้ (R); หากต้ องการยกเลิก ให้ ไฮไลท์เครื่ องหมายถูกและกดปุ่ ม MENU/OK
เลือก เปิ ด เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
B d สเกล
L1, L2, L3, L4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านซ้ ายของหน้ าจอได้ สงู สุดสี่ไอคอน
CL1,
R1, R2, R3, R4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านขวาของหน้ าจอได้ สงู สุดสี่ไอคอน
DR1,

9

X-H1 คู่มือผู้ใช้: P 194, 218

ตั้งฟังก์ชั่น(Fn)
การกําหนดหน้าที่ไปยังปุ่มฟังก์ชัน

• ชดเชยแสง
• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• RAW
• จําลองฟิ ล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
• ช่วงไดนามิก
• การจัดลําดับช่วง D
• สมดุลย์สีขาว
• เลือกตังค่้ าเอง
• โฟกัสแบบพื ้นที่
• เช็คโฟกัส
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C
• ตังค่้ าตรวจจับใบหน้ า/ตา
• การตังค่้ าโหมดการถ่ายภาพ
้
าย
• ตังเวลาถ่
• ชนิดชัตเตอร์
• ตัง้ ISO ออโต้
• โหมดIS
• การถ่ายภาพซ้ อน
• การสื่อสารไร้ สาย
• การตังค่้ าฟั งก์ชนั แฟลช
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เวอร์ชั่น 1.10

• ล็อก TTL
• ตัวอย่างเงาแฟลช
• บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
• การลดความสัน่ ไหว
• การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
• ควบคุมความเงียบของมูฟวี่
• พรีวิวชัดลึก
• ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดูไลฟ์ทัว่ ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL
• โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
• ล็อก AE เท่านัน้
• ล็อก AF เท่านัน้
• ล็อก AE/AF
• เปิ ด AF
• ตังค่้ ารูรับแสง
• ประสิทธิภาพ
• ย้ ายภาพอัตโนมัติ
• เลือกปลายทางการจับคู่
• เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
• เปิ ดเล่น
• ไม่มี (ปิ ดใช้ งานการควบคุม)

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 206

เวอร์ ช่ ัน 1.10

การตัง้ ค่ า Bluetooth
ปรับการตังค่
้ า Bluetooth
ตัวเลือก
การลงทะเบียนการจับคู่
เลือกปลายทางการจับคู่
ลบการลงทะเบียนการจับคู่

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 การลง
ทะเบียนการจับคู่ เลือก ไม่ มีการเชื่อมต่ อ เพื่อออกโดยไม่มีการเชื่อมต่อ
ลบข้ อมูลการจับคูส่ ําหรับอุปกรณ์ที่เลือกไว้ เลือกอุปกรณ์ได้ จากรายการ
อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ถกู เลือกไว้ จะถูกลบจากรายการอุปกรณ์ที่อยูใ่ น เลือก
ปลายทางการจับคู่ เช่นกัน
• เปิ ด: กล้ องจะสร้ างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่จบั คูเ่ มื่อเปิ ด
กล้ องโดยอัตโนมัติ
• ปิ ด: กล้ องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth
• เปิ ด: ทําเครื่องหมายรูปถ่ายสําหรับอัพโหลดเมื่อถ่ายรูป
• ปิ ด: รูปถ่ายจะไม่มีเครื่องหมายสําหรับอัพโหลดเมื่อถ่ายรูป แต่จะสามารถ
เลือกภาพ JPEG สําหรับอัพโหลดได้ โดยใช้ ตวั เลือก คําสั่งย้ ายภาพ ใน
เมนูเล่นได้
เลือกว่าจะซิงโครไนซ์เวลาและ/หรื อสถานที่กบั สมาร์ ทโฟนที่จบั คูด่ ้ วยหรื อไม่
• สถานที่&เวลา: ซิงโครไนซ์เวลากับสถานที่
• สถานที่: ซิงโครไนซ์สถานที่
• เวลา: ซิงโครไนซ์เวลา
• ปิ ด: ปิ ดการซิงโครไนซ์

N เลือกปลายทางการจับคู่สามารถกําหนดลงบนปุ่ มฟั งก์ชนั่ ได้ เช่นกัน (P 194, 218)

11

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 209
เวอร์ ช่ ัน 1.10
โหมดเชื่อมต่ อ PC
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการถ่ายภาพระยะไกล (การถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ )
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
การเชื่อมต่อกล้ องกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB จะเปิ ดโหมดถ่ายรูปโดยเชื่อม
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ ต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ FUJIFILM X Acquire เพื่อ
อินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB บันทึกและโหลดการตังค่
้ ากล้ องเพื่อให้ คณ
ุ สามารถกําหนดค่ากล้ องใหม่ได้ ใน
อัตโนมัติ
ทันทีหรื อแบ่งปั นการตังค่
้ ากับกล้ องเครื่ องอื่นที่เป็ นชนิดเดียวกันได้ กล้ องจะ
ทํางานตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
กล้ องจะทํางานในโหมดการถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ แม้ เมื่อไม่
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ
ได้ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ในการตังค่
้ าเริ่ มต้ น กล้ องจะไม่บนั ทึกรูปภาพไปยัง
อินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB
การ์ ดหน่วยความจํา แต่รูปภาพที่ถ่ายขณะที่ไม่ได้ เชื่อมต่อกล้ องถ่ายรูปจะถูก
ที่กาํ หนด
ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ เมื่อเชื่อมต่อกัน
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
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
คืนค่ า USB RAW/
คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
สํารอง
• สํารอง (ต้ องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตังค่้ ากล้ อง
ปรับตังค่
้ ากล้ องในทันทีหรื อแบ่งปั นการตังค่
้ ากับกล้ องอื่นๆ ที่เป็ นชนิด
เดียวกัน
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X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 237
ระดับแบตเตอรี่

เวอร์ ช่ ัน 1.10

สัญลักษณ์ “ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ” จะปรากฏขึ ้นมาถ้ าหากว่าแบตเตอรี่ ของกริ๊ ปยังคงชาร์ จ
อยู่ หน้ าจอจะเปลี่ยนไปแสดงระดับแบตเตอรี่ เมื่อกล้ องได้ รับการชาร์ จเพียงพอแล้ ว
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X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 168
คัดลอกภาพ

เวอร์ ช่ ัน 2.00

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

X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 250
Mac OS X/macOS

เวอร์ ช่ ัน 2.00

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

O โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ดในการคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเกิน 4 GB
X-H1 คู่มือผู้ใช้ : P 282
ความจุของการ์ ดหน่ วยความจํา

เวอร์ ช่ ัน 2.00

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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บันทึก

15

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

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

