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Funktioner, der er ændret som følge af fi rmwareopdateringer, stemmer 
muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentati-
on, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for infor-
mation om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html



  Indhold
Bemærk venligst følgende ændringer og tilføjelser til funktio-
nerne beskrevet i brugervejledningen til kameraet.
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Menuliste

11 Opsætningsmenuer

Indstillingen INFORMATION er blevet 

føjet til D FORBINDELSESINDSTILLING 

i opsætningsmenuen.
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FORBINDELSESINDSTILLING

22 TRÅDLØSE INDSTIL.

Indstillingerne ADGANGSPUNKTINDST. 
og IP-ADRESSE er blevet føjet til D FOR-
BINDELSESINDSTILLING > TRÅDLØSE 
INDSTIL. i opsætningsmenuen.

172 DA-1

33
PC-FORBINDELSES-

INDSTILLING

Indholdet af punktet D FORBINDEL-
SESINDSTILLING > PC-FORBINDEL-
SESINDSTILLING i opsætningsmenuen 

er blevet fl yttet til D FORBINDELSES-
INDSTILLING > TRÅDLØSE INDSTIL. > 

ADGANGSPUNKTINDST..
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44
PC SHOOT-TIL-

STAND

Indstillingen TRÅDLØST FAST er blevet 

føjet til D FORBINDELSESINDSTIL-
LING > PC SHOOT-TILSTAND i opsæt-

ningsmenuen.
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55 INFORMATION

Indstillingen INFORMATION er blevet 

føjet til D FORBINDELSESINDSTILLING 

i opsætningsmenuen.

174 DA-3

Opdateringer til fi rmware

66

Kameraet kan nu anvendes til at opdatere fi rmwaren, ikke kun 

til objektiver, men også til ekstra tilbehør, såsom blitzenheder 

monteret i tilbehørsskoen samt fatningsadaptere.
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 D FORBINDELSESINDSTILLING
Justér indstillingerne for tilslutning til andre enheder.

For at opnå adgang til forbindelsesindstil-
lingerne skal du trykke på MENU/OK, vælge 
fanen D (OPSÆTNING) og vælge FORBIN-
DELSESINDSTILLING.

FORBINDELSESINDSTILLING

TRÅDLØSE INDSTIL.
INDSTIL GEOMÆRKN.
instax  PR.FORB.INDST.
PC SHOOT-TILSTAND
INFORMATION

TRÅDLØSE INDSTIL.
Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

GEN. INDSTILLINGER

Vælg et navn (NAVN) for at identifi cere kameraet på det tråd-

løse netværk (kameraet er som standard tildelt et unikt navn), 

eller vælg NULSTIL TRÅDLØSE INDSTIL. for at gendanne 

standardindstillingerne.

TILPAS STR. H

Vælg TIL (standardindstilling, anbefales i de fl este situationer) 

for at tilpasse størrelsen på større billeder til H for overførsel 

til smartphones, og vælg FRA for overførsel af billeder i deres 

oprindelige størrelse. Størrelsestilpasning gælder kun den kopi, 

der overføres til smartphonen; originalen påvirkes ikke.

ADGANGSPUNKTINDST.

• ENKEL OPSÆTNING: Tilsluttes til et adgangspunkt ved 

hjælp af simple indstillinger.

• MANUEL OPSÆTNING: Justér indstillingerne manuelt for 

tilslutning til et trådløst netværk. Vælg netværk på en liste 

(VÆLG FRA LISTE), eller indtast navnet manuelt (ANGIV 
SSID).

IP-ADRESSE

• AUTO: IP-adressen tildeles automatisk.

• MANUEL: Tildel en IP-adresse manuelt. Vælg IP-adresse 

(IP-ADRESSE), netværksmaske (NETMASKE) og ga-

teway-adresse (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.
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INDSTIL GEOMÆRKN.
Få vist steddata, der er downloadet fra en smartphone, og vælg, om 
du vil gemme dataene med dine billeder.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

GEOMÆRKNING
Vælg, om steddata, der er downloadet fra en smartphone, skal 

integreres i billeder, efterhånden som de bliver taget.

STEDOPLYSNINGER Få vist de senest downloadede steddata fra en smartphone.

N For yderligere information om trådløse forbindelser, gå på:

http://fujifilm-dsc.com/wifi/

instax PR.FORB.INDST.
Justér indstillinger for forbindelse til valgbare FUJIFILM instax 
SHARE-printere.

Printernavnet (SSID) og adgangskoden

Du kan fi nde printernavnet (SSID) på bunden af 

printeren; standardadgangskoden er “1111”. Hvis 

du allerede har valgt en anden adgangskode for 

at udskrive fra en smartphone, skal du indtaste 

den adgangskode i stedet for.
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FORBINDELSESINDSTILLING

PC SHOOT-TILSTAND
Justér indstillingerne for fj ernfotografering (tilkoblet optagelse).

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

OFF
Vælg denne indstilling, hvis du ikke har tænkt dig at anvende 

tilkoblet optagelse.

USB AUTO

Tilkoblet optagelse vælges automatisk, når kameraet er tilsluttet til 

en computer via USB. Når der ikke er tilsluttet nogen computer, er 

resultaterne de samme som OFF.

USB FAST

Kameraet fungerer i tilkoblet optagelse selv, når det ikke er tilsluttet 

til en computer. Ved standardindstillingerne gemmes billederne 

ikke på hukommelseskortet, men billeder taget, mens kameraet 

ikke er tilsluttet, overføres til computeren, når det tilsluttes.

TRÅDLØST FAST

Vælg denne indstilling for fotografering via trådløs fj ernadgang. 

Vælg et netværk ved hjælp af D FORBINDELSESINDSTIL-
LING > TRÅDLØSE INDSTIL..

O D STRØMSTYRING > AUTO-SLUK gælder også under tilkoblet optagel-

se. Vælg FRA for at hindre kameraet i at slukke automatisk.

N Tilkoblet optagelse er tilgængelig med software såsom HS-V5 (forhandles 

separat) eller FUJIFILM X Acquire (tilgængelig for gratis download på 

FUJIFILMs hjemmeside), eller når FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 

eller Tether Shooting Plug-in (begge forhandles separat) anvendes med 

Adobe® Photoshop® Lightroom®.

INFORMATION
Få vist kameraets MAC-adresse.
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