
BL00004989-J00 TH

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 4.20

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไม่

ตรงกบัรายละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลู
เก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:

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



  เนือ้หา

เฟิร์มแวร์ของ X-T2 รุ่น 4.20 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้าน

ลา่งนี ้สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี ้
 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จาํนวน คาํอธิบาย
X-T2
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

11

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ี
แสดงพืน้ท่ีเฟรมท่ีจะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้
คา่ปัจจบุนัท่ีซ้อนทบับนมมุมองภาพผา่นเลนส์ ให้
กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนด ฮสิโตแกรม

22 1 3.00

22
สามารถใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกสัได้เม่ือซมู
หน้าจอเข้าระหวา่งท่ีตรวจสอบโฟกสั

83 2 *

33
รายการ Z โฟกัส BKT ได้ถกูเพ่ิมไว้ในโหมด
ไดร์ฟแล้ว

95, 
97

3 4.10

44

เพ่ิมตวัเลือก Z โฟกัส BKT ลงใน 

A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าโหมดการ
ถ่ายภาพ > การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม > เลือก 
BKT ภายในเมนถู่ายภาพ

150 4 4.10

55

เพ่ิมตวัเลือก โฟกัส BKT ลงใน 
A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าโหมดการ
ถ่ายภาพ > การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม ภายในเมนู

ถ่ายภาพ

150 5 4.10

66
เพ่ิมตวัเลือก การลดความส่ันไหว ลงใน 
A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ ภายในเมนถู่ายภาพ

155 7 4.10



 

จาํนวน คาํอธิบาย
X-T2
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

77
เพ่ิมตวัเลือก บนัทกึภาพความเร็วสูงฟูล HD ลง
ใน B ตัง้ค่ามูฟว่ี ภายในเมนถู่ายภาพ

167 8 4.10

88
เพ่ิมตวัเลือก แก้ไขแสงโดยรอบ (มูฟว่ี) ลงใน 

B ตัง้ค่ามูฟว่ี ภายในเมนถู่ายภาพ
167 9 4.10

99
มีการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาของตวัเลือก 

B ตัง้ค่ามูฟว่ี > เอาท์พุทมูฟว่ี 4K ในเมนถู่ายรูป
168 10 4.10

1010
เพ่ิมตวัเลือก เอาท์พุทมูฟว่ีแบบฟูล HD ลงใน 
B ตัง้ค่ามูฟว่ี ภายในเมนถู่ายภาพ

168 11 4.10

1111
เพ่ิมฮิสโตแกรมให้กบัข้อมลูรูปภาพซึง่จะแสดงได้
โดยการกดปุ่ มตวัเลือกขึน้ในระหวา่งท่ีเลน่ภาพ
แบบเตม็เฟรม

175 12 3.00

1212
เพ่ิมตวัเลือก หน่วยรูรับแสงเลนส์ภาพยนตร์ ไป
ท่ี D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้คา่แล้ว

221 13 4.10

1313
เพ่ิมตวัเลือก โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) 
และ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปท่ี 

D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้คา่แล้ว

222
14
15

4.10

1414
เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่ ไปท่ี 
D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้คา่แล้ว

222 16 4.10

1515
เพ่ิมตวัเลือก เลือกโฟลเดอร์ ลงใน 
D ตัง้ค่าบนัทกึข้อมูล ภายในเมนกูารตัง้คา่

241 17 4.20



จาํนวน คาํอธิบาย
X-T2
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

1616
ตวัเลือก D ตัง้การเช่ือมต่อ > โหมด 
PC SHOOT ในเมนตูัง้คา่ได้เปลี่ยนเป็น 
โหมดเช่ือมต่อ PC

247 18 3.00

1717
สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนั
ได้กบัระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้

265 20 3.00

1818
นอกเหนือจากเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE ท่ีอยูใ่น
รายการของ “อปุกรณ์เสริมจาก FUJIFILM” แล้ว 
กล้องยงัสามารถรองรับ SP-3 ได้เชน่กนั

307 21 3.00

N เคร่ืองหมายดอกจนัในแถวของ “เวอร์ชัน่” จะแสดงถงึคณุสมบตัท่ีิมีในรุ่นก่อน; 
มีเพียงคําอธิบายในคูมื่อเทา่นัน้ท่ีเปลี่ยนแปลง
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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 22 เวอร์ช่ัน 3.00
การตัง้ค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกาํหนดเอง

ฮสิโตแกรม

ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสวา่งในแกนแนวนอน 
และจํานวนพิกเซลในแกนแนวตัง้

จํานวนพิกเซล

เงา ไฮไลท์
ความสว่างพิกเซล

• การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลท่ีแจกแจงออกมาจะมี
เส้นโค้งท่ีเทา่กนัตลอดชว่งโทนสี

• รับแสงมากเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านขวา
ของกราฟ

• รับแสงน้อยเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านซ้าย
ของกราฟ

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ีแสดง
พืน้ท่ีเฟรมท่ีจะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้คา่ปัจจบุนั
ท่ีซ้อนทบับนมมุมองภาพผา่นเลนส์ ให้กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ี
กําหนด ฮสิโตแกรม
A พืน้ท่ีรับแสงมากเกินไปกะพริบ

B ฮิสโตแกรม RGB A B
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 83  *
จอแสดงผลจุดโฟกัส

การเชค็โฟกัส

หากต้องการซมูเข้าบนพืน้ท่ีโฟกสัปัจจบุนัเพ่ือให้ได้โฟกสั
ท่ีคมชดั ให้กดปุ่ มควบคมุท่ีได้กําหนดซมูโฟกสัไว้ (ท่ีคา่
เร่ิมต้น ปุ่ มตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั) 
กดปุ่ มควบคมุอีกครัง้เพ่ือยกเลกิการซมู

M M

จอแสดงผลปกติ ซูมโฟกสั

N ในโหมดโฟกสั S สามารถปรับซมูโดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั เม่ือ
เลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > 
ระบบช่วย MF เลือกพืน้ท่ีโฟกสัโดยใช้ไม้โฟกสัในระหวา่งการซมูโฟกสัได้ ไม่
สามารถซมูโฟกสัได้ในโหมด C หรือเม่ือเปิด G ตัง้ค่า AF/MF > PRE-AF หรือ
เลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่r จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส

ใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > การตัง้ค่าปุ่มFn/AE-L/AF-L เพ่ือเปลี่ยนฟังก์ชัน่ท่ี

ใช้งานด้วยตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่หรือกําหนดฟังก์ชัน่เร่ิมต้นให้กบั
การควบคมุอ่ืนๆ
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 95 เวอร์ช่ัน 4.10
การถ่ายคร่อม

2 ไปท่ี การตัง้ค่าโหมดการถ่ายภาพ ในเมน ูA ตัง้ค่าการถ่ายภาพ 

แล้วเลือก O ถ่ายคร่อมค่าแสง, W ถ่ายคร่อมความไวแสง, 

X ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม, V ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว, 

Y ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ หรือ Z โฟกัส BKT

X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 97 เวอร์ช่ัน 4.10
Z โฟกัส BKT

ทกุครัง้ท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพเป็นชดุ ซึง่จะมีโฟกสัท่ีแตกตา่งกนัไป

ในแตล่ะภาพ สามารถเลือกจํานวนภาพ, ปริมาณการเปลี่ยนโฟกสัในแตล่ะภาพ 

และชว่งเวลาระหวา่งภาพได้ด้วย A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > การตัง้ค่าโหมด

การถ่ายภาพ > การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม > โฟกัส BKT
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 150 เวอร์ช่ัน 4.10
การตัง้ค่าการถ่ายคร่อม

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เลือก BKT
เลือกจาก O ถ่ายคร่อมค่าแสง, W ถ่ายคร่อมความไวแสง, 
X ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม, V ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว, 
Y ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ และ Z โฟกัส BKT



5

 

X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 150 เวอร์ช่ัน 4.10
โฟกัส BKT

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

โฟกัส BKT

การตัง้คา่เหลา่นีส้ามารถใช้งานได้เม่ือเลือก เลือก BKT สําหรับ 

Z โฟกัส BKT
ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ภาพ เลือกจํานวนภาพ

ขัน้ที่ เลือกปริมาณการเปลี่ยนโฟกสัในแตล่ะภาพ

ช่วงเวลา เลือกชว่งเวลาระหวา่งภาพ

N • ห้ามปรับซมูในขณะถ่ายรูป
• แฟลชท่ีจดัมาให้ไมยิ่งแฟลช
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โฟกัสและภาพ/ขัน้ที่
ความเก่ียวข้องระหวา่งโฟกสักบัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ ภาพ และ ขัน้ที่ แสดงอยูใ่น
ภาพประกอบ

1 2 3 4 5

:

ตําแหน่งเร่ิมตน้จดุโฟกสั
• โฟกสัจะเร่ิมจากตําแหนง่เร่ิมต้นจดุโฟกสัไปจนถงึระยะอนนัต์
• คา่ของ ขัน้ที่ ท่ีน้อยจะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฟกสัเลก็น้อย คา่ท่ีมากขึน้จะ
สง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีมากขึน้

• โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสิน้สดุลงเม่ือโฟกสัไป
ถงึระยะอนนัต์

ทีละภาพ

ขัน้ที่



7

 

X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 155 เวอร์ช่ัน 4.10
การลดความส่ันไหว

เลือก เปิด เพ่ือลดการกะพริบในภาพและในหน้าจอเม่ือถ่ายภาพภายใต้แสงไฟ

ฟลอูอเรสเซนต์และแหลง่แสงอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

O การเปิดใช้ลดการกะพริบจะเป็นการปิดชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์และเวลาท่ีใช้ใน
การบนัทกึภาพจะเพ่ิมขึน้
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 167 เวอร์ช่ัน 4.10
บนัทกึภาพความเร็วสูงฟูล HD

บนัทกึภาพยนตร์ Full HD อตัราเฟรมสงูท่ีเลน่แบบเคลื่อนไหวช้า ซึง่จะให้เวลา

เพ่ือดตูวัแบบท่ีเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือรายละเอียดท่ีรวดเร็วเกินกวา่ตาปกตจิะ

มองเหน็ได้ เชน่ การเหว่ียงไม้ตี แมลงกระโดด หรือนํา้ท่ีไหลเร็ว

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

2x a59.94P 
F120P

บนัทกึฟตุเทจแบบ Full HD ท่ีความเร็ว 2×, 4× หรือ 5× และ
อตัราเฟรมท่ี 120 หรือ 100 fps เลน่ภาพยนตร์ท่ีความเร็ว ½, 
¼ หรือ 1⁄5 ความยาวการบนัทกึสงูสดุคือ 6 นาที

2x a50P 

F100P

4x a29.97P 
F120P

4x a25P 

F100P

5x a24P 
F120P 

5x a23.98P 
F120P 

ปิด ปิดการบนัทกึความเร็วสงู

N ภาพยนตร์ความเร็วสงูจะถกูบนัทกึโดยไมมี่เสียง 
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 167 เวอร์ช่ัน 4.10
แก้ไขแสงโดยรอบ (มูฟว่ี)

เลือก เปิด เพ่ือเปิดใช้การแก้ขอบภาพมืดระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

N เลือก ปิด หากคณุสงัเกตเหน็แถบในภาพยนตร์ท่ีบนัทกึด้วยตวัเลือกนี ้หาก
เลือก เปิด เม่ือตดิเลนส์ท่ีไมส่ง่ข้อมลูไปยงักล้องโดยใช้ตวัแปลง FUJIFILM M 
(มีจําหนา่ยแยกตา่งหาก) จะสามารถปรับขอบภาพมืดได้ตามตวัเลือกท่ีเลือกไว้
สําหรับ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ตัง้ค่าตวัแปลง > แก้ขอบภาพมืด ในเมนู
ถ่ายรูป (P 159)
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 167 เวอร์ช่ัน 4.10
เอาท์พุทมูฟว่ี 4K

เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ 4K ท่ีถ่ายขณะท่ีกล้องเช่ือมตอ่กบัเคร่ือง

บนัทกึ HDMI หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีรองรับ 4K

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

b 4K Y FHD
ภาพยนตร์ 4K จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจําของกล้อง
ในรูปแบบ 4K และสง่เอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 
Full HD

b FHD Y 4K ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K และ
จะบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจําของกล้องในแบบ Full HD

b − Y 4K
ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K 
กล้องจะไมบ่นัทกึภาพยนตร์ 4K ไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา

F-Log 
b 4K Y − *

ภาพยนตร์ 4K จะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจําของกล้องใน
รูปแบบ 4K แตจ่ะไมเ่อาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI

F-Log 
b FHD Y 4K *

ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K 
และจะถกูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจําของกล้องในรูปแบบ 
Full HD

F-Log 
b − Y 4K *

ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K 

กล้องจะไมบ่นัทกึภาพยนตร์ 4K ไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา

* ภาพยนตร์ท่ีถ่ายด้วยตวัเลือก F-Log จะถกูบนัทกึโดยใช้แกมมา่ท่ีมีความโค้งน้อยและมีชว่ง

สีกว้าง เหมาะสําหรับการนําไปใช้ในการประมวลสร้างภาพตอ่ไป คา่ความไวแสงต่ําสดุคือ 
ISO 800

N ตวัเลือกนีจ้ะใช้ได้เฉพาะเม่ือเลือก U ไว้สําหรับ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > โหมดมูฟว่ี 

ในเมนถู่ายรูป
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 167 เวอร์ช่ัน 4.10
เอาท์พุทมูฟว่ีแบบฟูล HD

เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์แบบ Full HD ท่ีถ่ายขณะท่ีกล้องเช่ือมตอ่กบั

อปุกรณ์ HDMI

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

b FHD Y FHD
ภาพยนตร์แบบ Full HD จะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI และ
จะบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจําของกล้อง

b − Y FHD
ภาพยนตร์แบบ Full HD จะไมถ่กูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา
ของกล้องแตจ่ะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI

F-Log 
b FHD Y − *

ภาพยนตร์แบบ Full HD จะบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจําของ
กล้องในรูปแบบ Full HD แตจ่ะไมเ่อาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI

* ภาพยนตร์ท่ีถ่ายด้วยตวัเลือก F-Log จะถกูบนัทกึโดยใช้แกมมา่ท่ีมีความโค้งน้อยและมีชว่ง
สีกว้าง เหมาะสําหรับการนําไปใช้ในการประมวลสร้างภาพตอ่ไป คา่ความไวแสงต่ําสดุคือ 
ISO 800

N ตวัเลือกนีจ้ะใช้ได้เฉพาะเม่ือเลือก i ไว้สําหรับ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > โหมดมูฟว่ี 
ในเมนถู่ายรูป
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 175 เวอร์ช่ัน 3.00
ปุ่ม DISP/BACK

การดขู้อมูลรูปภาพ
จอแสดงผลข้อมลูรูปภาพจะเปลี่ยนแตล่ะครัง้เม่ือกดตวั
เลือก

ขอ้มูลพืน้ฐาน ฮิสโตแกรม
12/31/2050 10:00 AM

1/4000S.S 5.6F 400 +21/3ISO

LENS 23.0mm
F5.6

FOCAL LENGTH 23.0mm
COLOR SPACE sRGB
LENS MODULATION OPT. ON

ต่อไป

12/31/2050 10:00 AM

แสดงขอ้มูล 2 แสดงขอ้มูล 1



13

 

X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 221 เวอร์ช่ัน 4.10
หน่วยรูรับแสงเลนส์ภาพยนตร์

เลือกวา่จะให้กล้องแสดงรูรับแสงเป็นตวัเลข T-number (ใช้สําหรับเลนส์กล้อง

ถ่ายภาพยนตร์) หรือตวัเลข f/-number (ใช้สําหรับเลนส์กล้องภาพน่ิง) เม่ือตดิ

เลนส์เสริม FUJINON MKX-series โปรดดเูอกสารท่ีให้มาพร้อมเลนส์สําหรับ

ข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการใช้งานเลนส์สําหรับถ่ายวิดีโอ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ค่า T
คา่รูรับแสงของเลนส์ท่ีใช้โดยผู้ กํากบัภาพ คา่การสอ่งผา่นของเลนส์
จะถกูนําไปคํานวณหาการรับแสงท่ีดีขึน้

ค่า F
คา่รูรับแสงของเลนส์ท่ีใช้โดยผู้ ถ่ายภาพ คา่การสอ่งผา่นของเลนส์
จะถือวา่เป็น 100% ซึง่แสดงวา่รูรับแสงท่ีเทา่กนัอาจสร้างการรับ
แสงท่ีแตกตา่งกนัได้โดยขึน้อยูก่บัเลนส์
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 222 เวอร์ช่ัน 4.10
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถ

เลือกตวัระบท่ีุแสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

O ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลือก เปิด สาํหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) 
รวมถงึ:
• สญัลกัษณ์โฟกสั
• โหมดโฟกสั
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง
• ระดบัการบนัทกึ

• โหมด IS

• สญัลกัษณ์ AF+MF

• ลอ็กควบคมุ

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ ม

นัน้ในการเปิด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 226, 

256)
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 222 เวอร์ช่ัน 4.10
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตวัระบท่ีุ

แสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

O ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลอืก เปิด สาํหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) 
รวมถงึ:
• สญัลกัษณ์โฟกสั
• โหมดโฟกสั
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง
• ระดบัการบนัทกึ

• โหมด IS

• สญัลกัษณ์ AF+MF

• ลอ็กควบคมุ

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ ม
นัน้ในการเปิด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 226, 

256)
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 222 เวอร์ช่ัน 4.10
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-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 241 เวอร์ช่ัน 4.20
เลือกโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะใช้เพ่ือจดัเก็บภาพท่ีถ่ายตอ่มา

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เลือกโฟลเดอร์
หากต้องการเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะจดัเก็บภาพท่ีถ่ายตามมา ให้
กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือลงเพ่ือไฮไลท์โฟลเดอร์ท่ีมีอยูแ่ล้วกดปุ่ ม 
MENU/OK

สร้างโฟลเดอร์
ป้อนช่ือโฟลเดอร์เป็นตวัอกัษรห้าตวัเพ่ือสร้างโฟลเดอร์ใหมท่ี่จะ
ใช้จดัเก็บภาพท่ีถ่ายตอ่มา
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 247 เวอร์ช่ัน 3.00
โหมดเช่ือมต่อ PC

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการ
เปิดโหมดสง่ข้อมลูโดยอตัโนมตั ิทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงั
คอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

อัตโนมัติ

การเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมด
ถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมตัิ คณุสามารถ
ใช้ FUJIFILM X Acquire เพ่ือบนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้อง
เพ่ือให้คณุสามารถกําหนดคา่กล้องใหมไ่ด้ในทนัทีหรือแบง่
ปันการตัง้คา่กบักล้องเคร่ืองอ่ืนท่ีเป็นชนิดเดียวกนัได้ กล้องจะ
ทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

ที่กาํหนด

กล้องจะทํางานในโหมดการถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบั
คอมพิวเตอร์แม้เม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ ในการตัง้
คา่เร่ิมต้น กล้องจะไมบ่นัทกึรูปภาพไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา 
แตรู่ปภาพท่ีถ่ายขณะท่ีไมไ่ด้เช่ือมตอ่กล้องถ่ายรูปจะถกูสง่ไป

ยงัคอมพิวเตอร์เม่ือเช่ือมตอ่กนั

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่านเครือ
ข่ายไร้สายที่กาํหนด

เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย 
เลือกเครือขา่ยโดยใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าไร้สาย 
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ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

คืนค่า USB RAW/
สาํรอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมด
คืนคา่ USB RAW/สํารองโดยอตัโนมตั ิกล้องจะทํางานตาม
ปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

• คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW 
STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพ่ือแปลง
ไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว

• สาํรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลด
การตัง้คา่กล้อง ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้
คา่กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิดเดียวกนั

O การตัง้คา่ D จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเอง จะถกูนํามาใช้ด้วยระหวา่งการ
ถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ เลือก ปิด เพ่ือป้องกนักล้องปิดโดยอตัโนมตัิ

N สามารถถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ เชน่ Hyper-
Utility Software HS-V5 (มีจําหนา่ยแยกตา่งหาก) หรือ FUJIFILM X Acquire 
(มีให้ดาวน์โหลดฟรีจากเวบ็ไซต์ FUJIFILM) หรือเม่ือใช้ FUJIFILM Tether 
Shooting Plug-in PRO หรือ Tether Shooting Plug-in (ทัง้คูมี่จําหนา่ยแยก
ตา่งหาก) กบั Adobe® Photoshop® Lightroom®
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 265 เวอร์ช่ัน 3.00
การตัง้ค่าแฟลช

สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบแฟลชของ 

FUJIFILM ได้ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดเูอกสารท่ีจดัมาให้พร้อมกบัชดุ

แฟลชสตดูโิอ
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X-T2 (เวอร์ช่ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: P 307 เวอร์ช่ัน 3.00
อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพ่ือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax




