
DIGITAL CAMERA

X100F
ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

เวอร์ช่ัน 2.10

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย
ละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลูเก่ียวกบัการอพัเดทท่ี
ใช้ได้สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:
 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

THBL00004991-J00



ภาษาไทย

เนือ้หาเนือ้หา
เฟิร์มแวร์ของ X100F รุ่น 2.10 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี ้
 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
จาํนวนจาํนวน คาํอธิบายคาํอธิบาย X-100F X-100F PP ดทูี่ ดทูี่ PP เวอร์ช่ันเวอร์ช่ัน

11 สามารถใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกสัได้เม่ือซมูหน้าจอเข้าระหวา่งท่ีใช้ระบบชว่ย MF 6969 TH-1TH-1 2.002.00
22 สามารถใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกสัได้เม่ือซมูหน้าจอเข้าระหวา่งท่ีตรวจสอบโฟกสั

33 เพ่ิมตวัเลือก โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF) และ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปท่ี D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้
คา่แล้ว 118118 TH-2TH-2

TH-3TH-3
2.102.10

44 เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่ ไปท่ี D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้คา่แล้ว 118118 TH-4TH-4 2.102.10
55 ได้เพ่ิมตวัเลือก ปิด ไปยงั D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้วงแหวนควบคุม ในเมนตูัง้คา่แล้ว 122122 TH-5TH-5 2.002.00
66 ได้เพ่ิมรายการ D ตตัง้ค่าการเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือมต่อ PC ไปยงัเมนตูัง้คา่แล้ว 126126 TH-5TH-5 2.002.00

77
นอกเหนือจากเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE ท่ีอยูใ่นรายการของ “อปุกรณ์เสริมจาก FUJIFILM” แล้ว กล้องยงัสามารถ
รองรับ SP-3 ได้เชน่กนั 142142 TH-6TH-6 2.002.00

88 สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้ 144144 TH-6TH-6 2.002.00



TH-1ภาษาไทย

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
โหมดโฟกัสโหมดโฟกัส

X100F คู่มือผู้ใช้: P 69 เวอร์ช่ัน 2.00

 การเชค็โฟกัส การเชค็โฟกัส

การซมูเข้าพืน้ท่ีโฟกสัปัจจบุนั เพ่ือให้ได้โฟกสัท่ีแมน่ยํา ให้กดตรงกลางของแป้น
หมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั กดตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัอีกครัง้
เพ่ือยกเลกิการซมู ในโหมดแมนวลโฟกสั สามารถปรับซมูได้โดยการหมนุแป้น
หมนุเลอืกคําสัง่ด้านหลงั เม่ือเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด 
สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > ระบบช่วย MF ในขณะท่ีหากเลือก เปิด สําหรับ 
G ตัง้ค่า AF/MF > เชค็โฟกัส กล้องจะซมูเข้าพืน้ท่ีโฟกสัท่ีเลือกโดยอตัโนมตัเิม่ือหมนุวงแหวนปรับโฟกสั เลือกพืน้ท่ีโฟกสัโดยใช้
ไม้โฟกสัในระหวา่งการซมูโฟกสัได้ ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้ในโหมด C หรือเม่ือเปิด G ตัง้ค่า AF/MF > PRE-AF หรือเลือกตวัเลือก
อ่ืนท่ีไมใ่ช ่r จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส

M M



TH-2 ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ
DD ตัง้ค่าหน้าจอ ตัง้ค่าหน้าจอ

X100F คู่มือผู้ใช้: P 118 เวอร์ช่ัน 2.10

โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF)โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ภายในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์/ออปตคิอล (EVF/OVF) สามารถเลือกตวัระบท่ีุแสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > 
ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

 Q ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลือก เปิด สําหรับ โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF) รวมถงึ:
• สญัลกัษณ์โฟกสั • สญัลกัษณ์ AF+MF • ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง • โหมดโฟกสั • ไอคอนอ่ืนๆ

 R ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ มนัน้ในการเปิด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 47, 
121)



TH-3ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ
DD ตัง้ค่าหน้าจอ ตัง้ค่าหน้าจอ

X100F คู่มือผู้ใช้: P 118 เวอร์ช่ัน 2.10

โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตวัระบท่ีุแสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

 Q ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลือก เปิด สําหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) รวมถงึ:
• สญัลกัษณ์โฟกสั • สญัลกัษณ์ AF+MF • ไมโครโฟน/รีโมตกดชตัเตอร์
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง • โหมดโฟกสั • ไอคอนอ่ืนๆ

 R ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ มนัน้ในการเปิด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 47, 
121)



TH-4 ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ
DD ตัง้ค่าหน้าจอ ตัง้ค่าหน้าจอ

X100F คู่มือผู้ใช้: P 118 เวอร์ช่ัน 2.10

ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่
เลือกตวัระบท่ีุแสดงเม่ือได้เลือก เปิด ไว้สําหรับ D ตัง้ค่าหน้าจอ > โหมดตวัระบุใหญ่(EVF/OVF) หรือ โหมดตวัระบุขนาด
ใหญ่(LCD)

Expo. DISP.

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AA Expo. DISP. Expo. DISP.
เลือกรายการท่ีแสดงอยูด้่านลา่งหน้าจอ รายการท่ีเลือกจะมีเคร่ืองหมายถกูกํากบัไว้ (R); หากต้องการยกเลกิ ให้ไฮไลท์
เคร่ืองหมายถกูและกดปุ่ ม MENU/OK

BB  dd สเกล สเกล เลือก เปิด เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์การรับแสง
CC L1, L2, L3, L4 L1, L2, L3, L4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้สงูสดุสี่ไอคอน
DD R1, R2, R3, R4 R1, R2, R3, R4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้สงูสดุสี่ไอคอน



TH-5ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ
DD ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล

X100F คู่มือผู้ใช้: P 122 เวอร์ช่ัน 2.00

ตัง้วงแหวนควบคุมตัง้วงแหวนควบคุม
ตัง้คา่ฟังก์ชนัท่ีอยูใ่นชว่งวงแหวนควบคมุ

ตวัเลือก: ค่าเร่ิมต้น/สมดุลย์สีขาว/จาํลองฟิล์ม/ดจิติอลคอนเวอเตอร์/ปิด

DD ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ

X100F คู่มือผู้ใช้: P 126 เวอร์ช่ัน 2.00

โหมดเช่ือมต่อ PCโหมดเช่ือมต่อ PC
ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด USBเคร่ืองอ่านการ์ด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดสง่ข้อมลูโดยอตัโนมตัิ ทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงั
คอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

คืนค่า USB RAW/สาํรองคืนค่า USB RAW/สาํรอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคืนคา่ USB RAW/สํารองโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานตาม
ปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่
• คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพ่ือแปลงไฟล์ RAW 

files เป็นภาพ JPEG คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว
• สาํรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้อง ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้
คา่กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิดเดียวกนั



TH-6 ภาษาไทย

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ
อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILMอุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

X100F คู่มือผู้ใช้: P 142 เวอร์ช่ัน 2.00

เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE

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

 การใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก การใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก

X100F คู่มือผู้ใช้: P 144 เวอร์ช่ัน 2.00

สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบ
แฟลชของ FUJIFILM ได้ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดเูอกสารท่ี
จดัมาให้พร้อมกบัชดุแฟลชสตดูโิอ



บันทกึบันทกึ



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


