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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 1.20

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลูเก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้
สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



  เนือ้หา

เฟิร์มแวร์ของ X-T30 II รุ่น 1.20 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี ้

สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี ้

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

จาํนวน คาํอธิบาย
ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

11
เพ่ิมรายการ รายการอุปกรณ์บลูทธู เข้าไปใน D ตัง้การเช่ือมต่อ > การ
ตัง้ค่า Bluetooth ในเมนกูารตัง้คา่

1 1.20

22 เพ่ิมกร๊ิปขาตัง้กล้อง TG-BT1 เข้าไปในรายการอปุกรณ์เสริมแล้ว 3 1.20
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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

การตัง้ค่า Bluetooth เวอร์ช่ัน 1.20
ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลงทะเบยีนการจบัคู่ จบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนท่ีใช้งานแอพ FUJIFILM Camera Remote

เลือกปลายทางการจบัคู่
เลือกการเช่ือมตอ่จากรายการของอปุกรณ์ท่ีจบัคูอ่ยูก่บักล้องโดยใช้ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่ เลือก ไม่มีการเช่ือมต่อ เพ่ือออกโดยไมมี่การ
เช่ือมตอ่

ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่
ลบข้อมลูการจบัคูส่ําหรับอปุกรณ์ท่ีเลือกไว้ เลือกอปุกรณ์ได้จากรายการ
อปุกรณ์ อปุกรณ์ท่ีถกูเลือกไว้จะถกูลบจากรายการอปุกรณ์ท่ีอยูใ่น 
เลือกปลายทางการจบัคู่ เชน่กนั

รายการอุปกรณ์บลูทธู
รายการอปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้กบักล้อง (นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน) หรือสิน้สดุ
การจบัคูก่บัอปุกรณ์ท่ีเลือกไว้

เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิด: กล้องจะสร้างการเช่ือมตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์ท่ีจบัคูเ่ม่ือเปิด
กล้องโดยอตัโนมตัิ

• ปิด: กล้องจะไมเ่ช่ือมตอ่ผา่นทาง Bluetooth

การย้ายภาพอัตโนมัติ
• เปิด: ทําเคร่ืองหมายรูปถ่ายสําหรับอพัโหลดเม่ือถ่ายรูป ทําเคร่ืองหมาย
ไฟล์ภาพ JPEG สําหรับอพัโหลดเม่ือถ่ายภาพ

• ปิด: ภาพจะไมถ่กูทําเคร่ืองหมายอพัโหลดขณะท่ีถ่ายภาพ

ตัง้ค่าซงิค์สมาร์ทโฟน

เลือกวา่จะซงิโครไนซ์เวลาและ/หรือสถานท่ีกบัสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูด้่วยหรือไม่

• สถานที่&เวลา: ซงิโครไนซ์เวลากบัสถานท่ี

• สถานที่: ซงิโครไนซ์สถานท่ี
• เวลา: ซงิโครไนซ์เวลา

• ปิด: ปิดการซงิโครไนซ์
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N • ตดิตัง้แอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคณุก่อนจบัคู่
อปุกรณ์กบักล้องของคณุหรืออพัโหลดรูปภาพ

• เม่ือเลือก เปิด ไว้สําหรับทัง้ เปิด/ปิด Bluetooth และ การย้ายภาพอัตโนมัต ิหรือภาพท่ีเพ่ิง
เลือกไว้สําหรับดาวน์โหลดโดยใช้ตวัเลือก คาํส่ังย้ายภาพ ในเมน ูC (การเลน่) การอพัโหลดภาพ
ไปยงัอปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้จะเร่ิมขึน้หลงัจากท่ีคณุออกไปยงัการเลน่หรือปิดกล้องไมน่าน สามารถใช้ 
คาํส่ังย้ายภาพ เพ่ือเลือกภาพสําหรับดาวน์โหลดเม่ือปิด การย้ายภาพอัตโนมัต ิได้
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อุปกรณ์เสริมจาก Fujifilm เวอร์ช่ัน 1.20
อปุกรณ์เสริมตอ่ไปนีมี้ให้บริการจาก Fujifilm สําหรับข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัอปุกรณ์เสริมท่ีพร้อมใช้

งานในพืน้ท่ีของคณุ โปรดสอบถามข้อมลูจากตวัแทนของ Fujifilm ในพืน้ท่ีของคณุหรือเข้าสู ่

https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/

แบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จซํา้ได้แบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จซํา้ได้

NP-W126S: สามารถซือ้แบตเตอร่ีแบบชาร์จซํา้ NP-W126S ท่ีมีความจสุงูได้เพ่ิมเตมิตามต้องการ

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี

BC-W126S: สามารถซือ้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีทดแทนได้ตามต้องการ ท่ี +20 °C เคร่ืองชาร์จ 
BC-W126S ชาร์จ NP-W126S เข้าประมาณ 150 นาที

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

AC-9V (ต้องมี CP-W126 DC coupler): ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 100–240 V, 50/60 Hz นีเ้พ่ือ
เพ่ิมเวลาการถ่ายรูปและการเลน่ หรือเม่ือคดัลอกภาพถ่ายไปยงัคอมพิวเตอร์

DC couplerDC coupler

CP-W126: เพ่ือเพ่ิมเวลาในการถ่ายภาพหรือการแสดงภาพหรือเม่ือใช้กล้องท่ีเช่ือมตอ่อยูก่บั
คอมพิวเตอร์ ใช้ CP-W126 เช่ือมตอ่กล้องกบัอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9V

รีโมตกดชัตเตอร์รีโมตกดชัตเตอร์

RR-100: ใช้เพ่ือลดการสัน่ของกล้องหรือเปิดชตัเตอร์ไว้ระหวา่งเวลาการรับแสง (⌀2.5 มม.)

ไมโครโฟนสเตอริโอไมโครโฟนสเตอริโอ

MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริมภายนอกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

เลนส์ FUJINONเลนส์ FUJINON

เลนส์ ชุด XF/XC: เลนส์แบบเปลี่ยนได้สําหรับใช้งานเฉพาะกบั FUJIFILM X-mount

เลนส์ ชุด FUJINON MKX: เลนส์ถ่ายวิดีโอสําหรับเมาท์ FUJIFILM X

ท่อต่อมาโครท่อต่อมาโคร

MCEX-11/16: ตอ่ระหวา่งกล้องและเลนส์เพ่ือถ่ายภาพในอตัราการผลติสงู

ตวัแปลงเลนส์เทเลตวัแปลงเลนส์เทเล

XF1.4X TC WR: เพ่ิมทางยาวโฟกสัของเลนส์ท่ีรองรับครัง้ละประมาณ 1.4 เทา่

XF2X TC WR: เพ่ิมทางยาวโฟกสัของเลนส์ท่ีรองรับครัง้ละประมาณ 2.0 เทา่
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ตวัแปลงตวัแปลง

ตวัแปลง M FUJIFILM: ชว่ยให้สามารถใช้กล้องกบัตวัเลือกเลนส์เมาท์ M ได้มากขึน้

ฝาครอบตวักล้องฝาครอบตวักล้อง

BCP-001: ปิดครอบเมาท์เลนส์ของกล้องเม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์

ชุดแฟลชเสริมภายนอกชุดแฟลชเสริมภายนอก

EF-X500: นอกเหนือไปจากการควบคมุแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชดุแฟลชตอ่ภายนอกนีมี้ไกด์
นมัเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซงิค์ความเร็วสงู) ชว่ยให้สามารถใช้ท่ีความเร็วชตัเตอร์ท่ี
เกินความเร็วซงิค์แฟลชได้ การรองรับการทํางานร่วมกนัสําหรับชดุแบตเตอร่ี EF-BP1 และระบบควบคมุ
แฟลชไร้สายแบบออปตคิอล Fujifilm ทําให้สามารถใช้เป็นตวัสัง่งานหรือชดุแฟลชระยะไกลสําหรับการ
ถ่ายรูปโดยใช้แฟลชไร้สายระยะไกลได้

EF-BP1: ชดุแบตเตอร่ีสําหรับชดุแฟลช EF-X500 จะใช้แบตเตอร่ีขนาด AA 8 ก้อน

EF-60: นอกเหนือไปจากการควบคมุแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชดุแฟลชตอ่ภายนอกนีมี้ไกด์นมัเบอร์ 
60 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซงิค์ความเร็วสงู) ชว่ยให้สามารถใช้ท่ีความเร็วชตัเตอร์ท่ีเกินความเร็ว
ซงิค์แฟลชได้ นอกจากนีย้งัสามารถใช้เป็นแฟลชระยะไกลภายใต้การควบคมุของตวัสัง่งานแบบไร้สาย 
EF-W1 ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม

EF-W1: ด้วยการรับรองจากมาตรฐานการสื่อสารไร้สาย NAS * ท่ีพฒันาโดย Nissin Japan ตวัสัง่งาน
แฟลชแบบไร้สายนีส้ามารถใช้กบัชดุแฟลชเสริมตอ่ภายนอก EF-60 และอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกบั 
NAS
* NAS เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Nissin Japan Ltd.

EF-42: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมี้ไกด์นมัเบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
และแบบแมนนวล

EF-X20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมี้ไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
และแบบแมนนวล

EF-20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมี้ไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
(ไมร่องรับระบบควบคมุแฟลชแบบแมนนวล)

กร๊ิปขาตัง้กล้องกร๊ิปขาตัง้กล้อง
TG-BT1: บนัทกึภาพยนตร์, ถ่ายภาพ หรือปรับซมูด้วยเลนส์ปรับซมูไฟฟ้าท่ีรองรับในขณะท่ีถือกร๊ิปขา

ตัง้กล้องบลทูธูนี ้
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สายรัดกร๊ิปสายรัดกร๊ิป
GB-001: ปรับปรุงกร๊ิป ใช้ร่วมกบักร๊ิปมือเพ่ือการจบัท่ีมัน่คงขึน้

เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพ่ือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax
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