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Nowe funkcje
Wersja 1.10
Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowa-
nia sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji 
dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, 
aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych 
produktów:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html



  Spis treści
Proszę zwrócić uwagę na następujące zmiany i dodatki do 
funkcji opisanych w podręczniku użytkownika aparatu.

Nr Rozdział Opis GFX 50S
P

Patrz
P

Lista menu

11 Menu ustawień

Opcja INFORMACJE została dodana do 

D USTAWIENIA POŁĄCZENIA w menu 

ustawień.

vii —

USTAWIENIA POŁĄCZENIA

22 USTAW. BEZPRZ.

Opcje USTAW. PUNKTU DOSTĘPU oraz 

ADRES IP zostały dodane do D USTAWIE-
NIA POŁĄCZENIA > USTAW. BEZPRZ. 
w menu ustawień.
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33 UST. POŁĄCZ. 

KOMPUTERA

Zawartość pozycji D USTAWIENIA POŁĄ-
CZENIA > UST. POŁĄCZ. KOMPUTERA 

została przeniesiona do D USTAWIENIA 
POŁĄCZENIA > USTAW. BEZPRZ. > 

USTAW. PUNKTU DOSTĘPU.
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44 TRYB PC SHOOT

Opcja BEZPRZEWODOWY USTALONE 

została dodana do D USTAWIENIA PO-
ŁĄCZENIA > TRYB PC SHOOT w menu 

ustawień.
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55 INFORMACJE

Opcja INFORMACJE została dodana do 

D USTAWIENIA POŁĄCZENIA w menu 

ustawień.
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Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

66

Aparatu można teraz używać do aktualizacji oprogramowania 

sprzętowego nie tylko obiektywów, ale również akcesoriów 

opcjonalnych, takich jak lampy błyskowe mocowane na stopce 

i adaptery do mocowania.

232 —
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 D USTAWIENIA POŁĄCZENIA
Dostosuj ustawienia połączeń z innymi urządzeniami.

Aby uzyskać dostęp do ustawień połą-
czeń, naciśnij MENU/OK, wybierz zakładkę 
D (KONFIGURUJ), a następnie wybierz 
USTAWIENIA POŁĄCZENIA.

USTAW. BEZPRZ.
Reguluj ustawienia dotyczące łączenia z sieciami bezprzewodowy-
mi.

OpcjaOpcja OpisOpis

USTAWIENIA OGÓLNE

Wybierz nazwę (NAZWA) do identyfi kacji aparatu w sieci bez-

przewodowej (aparatowi domyślnie przydzielana jest unikalna 

nazwa) lub wybierz RESETOWANIE USTAW. BEZPRZ., aby 

przywrócić ustawienia domyślne.

ZM. ROZM. OBR. (SP) 
H

Wybierz WŁ. (ustawienie domyślne, zalecane w większości 

sytuacji), aby zmniejszać większe zdjęcia do rozmiaru H do 

przesłania do smartfonów, lub WYŁ., aby przesyłać zdjęcia 

w oryginalnym rozmiarze. Zmniejszanie dotyczy jedynie kopii 

przesyłanej do smartfona i nie ma wpływu na oryginał.

USTAW. PUNKTU 
DOSTĘPU

• PROSTA KONFIGURACJA: połącz się z punktem dostępu 

przy użyciu prostych ustawień.

• RĘCZNA KONFIGURACJA: ręcznie reguluj ustawienia 

dotyczące połączenia z siecią bezprzewodową. Wybierz sieć 

z listy (WYBÓR Z L. SIECI) lub ręcznie wprowadź nazwę 

(WPROWADZ. SSID).

ADRES IP

• AUTOMATYCZNE: adres IP jest przydzielany automatycznie.

• RĘCZNE: przydziel adres IP ręcznie. Wybierz ręcznie adres 

IP (ADRES IP), maskę sieci (MASKA SIECI) i adres bramy 

(ADRES BRAMY).
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KONFIG. GEOZNACZ.
Wyświetl informacje o lokalizacji pobrane ze smartfona i wybierz, 
czy aparat ma zapisywać te dane wraz ze zdjęciami.

OpcjaOpcja OpisOpis

GEOZNACZNIKOWANIE Wybierz, czy pobierane ze smartfona informacje o lokalizacji 

mają być dołączane do zdjęć zaraz po ich zrobieniu.

INF O LOKALIZACJI Wyświetl informacje o lokalizacji pobrane ostatnio ze smartfona.

N Aby uzyskać więcej informacji o połączeniach bezprzewodowych, od-

wiedź stronę:

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

USTAW. POŁ Z DR. instax
Dostosuj ustawienia dotyczące połączeń z opcjonalnymi drukarka-
mi FUJIFILM instax SHARE.

Nazwa drukarki (SSID) i hasło
Nazwa drukarki (SSID) znajduje się na spodzie 

drukarki; domyślne hasło to „1111”. Jeśli wybrane 

już zostało inne hasło do drukowania ze smartfo-

na, wprowadź te hasło.
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USTAWIENIA POŁĄCZENIA

TRYB PC SHOOT
Dostosuj ustawienia dla fotografowania zdalnego (tethering).

OpcjaOpcja OpisOpis
OFF Wybierz tę opcję, jeśli nie zamierzasz korzystać z tetheringu.

AUTO USB
Tryb tetheringu jest wybierany automatycznie, gdy aparat jest 

podłączony do komputera kablem USB. Gdy komputer nie jest 

podłączony, działanie jest takie samo jak w przypadku OFF.

US. USB

Aparat działa w trybie tetheringu, nawet gdy nie jest podłączo-

ny do komputera. Przy ustawieniach domyślnych zdjęcia nie są 

zapisywane na karcie pamięci, ale zdjęcia wykonane, gdy aparat 

nie jest podłączony, zostaną przeniesione do komputera, gdy 

ten zostanie podłączony.

BEZPRZEWODOWY 
USTALONE

Wybierz tę opcję w przypadku bezprzewodowego zdalnego 

fotografowania. Wybierz sieć przy użyciu D USTAWIENIA 
POŁĄCZENIA > USTAW. BEZPRZ.. 

O D ZARZĄDZANIE ENERGIĄ > WYŁĄCZENIE PO: ma zastosowanie 

także podczas tetheringu. Wybierz WYŁ., aby zapobiec automatycznemu 

wyłączeniu się aparatu.

N Fotografowanie z tetheringiem jest dostępne w połączeniu z oprogra-

mowaniem, takim jak HS-V5 (dostępne osobno) lub FUJIFILM X Acquire 

(dostępne bezpłatnie do pobrania z witryny internetowej FUJIFILM), lub 

gdy oprogramowanie FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO lub Tether 

Shooting Plug-in (obie wtyczki programowe są dostępne osobno) jest 

używane w połączeniu z programem Adobe® Photoshop® Lightroom®.

INFORMACJE
Wyświetl adres MAC aparatu.
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