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Nye funksjoner
Versjon 1.10
Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat 
av fi rmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med doku-
mentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside 
for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html



  Innhold
Vennligst merk deg følgende endringer og tillegg til funksjo-
nene som er beskrevet i kameraets bruksanvisning.

Nr. Avsnitt Beskrivelse
GFX 50S

P
Se

P

Menyliste

11 Oppsettsmenyer

Et valg for INFORMASJON er lagt til 

D TILKOBLINGSINNSTILLING i opp-

settsmenyen.

vii —

TILKOBLINGS-INNSTILLING

22 TRÅDLØS INNST.

Valgene TILGANGSPUNKT INNSTILL. 
og IP-ADRESSE er lagt til D TILKOB-
LINGSINNSTILLING > TRÅDLØS 
INNST. i oppsettmenyen.

172 NO-1

33
INNSTIL. AV 

PC-TILKOBLING

Innholdselementet i oppsettmenyen 

D TILKOBLINGSINNSTILLING > 

INNSTIL. AV PC-TILKOBLING er fl yttet 

til D TILKOBLINGSINNSTILLING > 

TRÅDLØS INNST. > TILGANGSPUNKT 
INNSTILL..

173 NO-1

44 PC SHOOT-MODUS

Et valg for TRÅDLØST FAST er lagt 

til D TILKOBLINGSINNSTILLING > 

PC SHOOT-MODUS i oppsettmenyen.

174 NO-3

55 INFORMASJON

Et valg for INFORMASJON er lagt til 

D TILKOBLINGSINNSTILLING i opp-

settsmenyen.

174 NO-3

Firmware-oppdateringer

66

Kameraet kan nå ikke bare brukes til å oppdatere fi rmwaren for 

objektiver, men også for valgfritt tilbehør som eksterne blitsen-

heter og objektivadaptere.

232 —
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 D TILKOBLINGS-INNSTILLING
Juster innstillingene for tilkobling til andre enheter.

For å åpne tilkoblingsinnstillinger, trykker 
du på MENU/OK, velger fanen D (OPPSETT) 
og velger TILKOBLINGS-INNSTILLING.

TILKOBLINGS-INNSTILLING

TRÅDLØS INNST.
GEOTAGG-OPPSETT
TIL.-INN. instax -SKRIV.
PC SHOOT-MODUS
INFORMASJON

TRÅDLØS INNST.
Juster innstillinger for tilkobling til trådløse nettverk.

AlternativAlternativ BeskrivelseBeskrivelse

GENERELLE INNST.

Velg et navn (NAVN) for å identifi sere kameraet på det trådløse 

nettverket (kameraet tildeles et unikt navn som standard) eller 

velg TILBAKESTILLE TRÅDLØSINNST. for å gjenopprette 

standardinnstillingene.

ENDRE STR. H

Velg PÅ (standardinnstillingen, anbefalt i de fl este tilfeller) for å 

endre størrelsen H for opplastning til smarttelefoner, AV for å 

laste opp bilder i deres opprinnelige størrelse. Endring av stør-

relse gjelder kun for kopien som lastes opp til smarttelefonen; 

originalen påvirkes ikke.

TILGANGSPUNKT 

INNSTILL.

• ENKELT OPPSETT: koble til et tilgangspunkt ved hjelp av 

enkle innstillinger.

• MANUELT OPPSETT: juster innstillingene manuelt for 

tilkobling til et trådløst nettverk. Velg nettverket fra en liste 

(VELG NETTVERK) eller skriv inn navnet manuelt (LEGGE 
INN SSID).

IP-ADRESSE

• AUTOMATISK: IP-adressen tildeles automatisk.

• MANUELL: tilordne en IP-adresse manuelt. Velg IP-adressen 

(IP-ADRESSE), nettverksmasken, (NETTMASKE), og gate-

way-adressen (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.
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GEOTAGG-OPPSETT
Vis stedsdata som er lastet ned fra en smarttelefon og velg om du 
vil lagre dataen sammen med bildene dine.

AlternativAlternativ BeskrivelseBeskrivelse

GEOTAGGING
Velg om stedsdata som er lastet ned fra en smarttelefon skal lagres 

på bilder etter hvert som de tas.

POSISJONSINFO Vis den siste stedsdataen som ble lastet ned fra en smarttelefon.

N For mer informasjon om feilsøking for trådløse tilkoblinger, besøk:

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

TIL.-INN. instax-SKRIV.
Juster innstillinger for tilkobling til separate FUJIFILM instax SHA-
RE-skrivere.

Skrivernavn (SSID) og passord
Skrivernavnet (SSID) fi nnes nederst på skriveren, 

standardpassordet er ”1111”. Hvis du allerede har 

valgt et annet passord for å skrive ut fra en smart-

telefon, skriver du inn det passordet i stedet.
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TILKOBLINGS-INNSTILLING

PC SHOOT-MODUS
Juster innstillinger for fj ernfotografering (styrt opptak).

AlternativAlternativ BeskrivelseBeskrivelse

OFF Velg dette alternativet hvis du ikke har tenkt å bruke styrt opptak.

USB AUTO

Styrt opptak velges automatisk når kameraet kobles til en datamaskin 

via USB. Når en datamaskin ikke er koblet til, er resultatet det samme 

som OFF.

USB LÅST

Kameraet fungerer i styrt opptak, selv når det ikke er koblet til en 

datamaskin. Med standardinnstillinger vil ikke bilder bli lagret på 

minnekortet, men bilder som tas mens kameraet ikke er tilkoblet vil 

bli overført til datamaskinen når den er tilkoblet.

TRÅDLØST FAST

Velg dette alternativet for fotografering med trådløs fj ernkontroll. Velg 

et nettverk ved hjelp av D TILKOBLINGSINNSTILLING > TRÅD-
LØS INNST..

O D STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING gjelder også for styrt opptak. 

Velg AV for å forhindre at kameraet slås av automatisk.

N Opptaksstyring er tilgjengelig med programvare som HS-V5 (selges separat) 

eller FUJIFILM X Acquire (tilgjengelig for gratis nedlasting fra FUJIFILMs 

nettsted) eller når FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO eller Tether 

Shooting Plug-in (begge selges separat) brukes med Adobe® Photoshop® 

Lightroom®.

INFORMASJON
Se kameraets MAC-adresse.
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html


