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Nya funktioner
Version 1.10
Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med fi rmwareupp-
dateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna 
i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för 
information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html



  Innehåll
Notera följande ändringar och tillägg till de funktioner som 
beskrivs i kamerans användarhandbok.

Nr. Avsnitt Beskrivning
GFX 50S

P
Se

P

Menylista

11 Inställningsmenyer

Alternativet INFORMATION har lagts 

till D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING i 

inställningsmenyn.

vii —

ANSLUTNINGSINSTÄLLNING

22 TRÅDLÖSA INST.

Alternativen ÅTKOMSTPUNKTINST. och 

IP-ADRESS har lagts till D ANSLUT-
NINGSINSTÄLLNING > TRÅDLÖSA 
INST. i inställningsmenyn.

172 SV-1

33
PC ANSLUT-

NINGSINSTÄLLNING

Innehållet i inställningsmenyns alternativ 

D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > 

PC ANSLUTNINGSINSTÄLLNING har 

fl yttats till D ANSLUTNINGSINSTÄLL-
NING > TRÅDLÖSA INST. > ÅTKOMST-
PUNKTINST..

173 SV-1

44 PC SHOOT-LÄGE

Alternativet TRÅDLÖS FAST har lagts 

till D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > 

PC SHOOT-LÄGE i inställningsmenyn.

174 SV-3

55 INFORMATION

Alternativet INFORMATION har lagts 

till D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING i 

inställningsmenyn.

174 SV-3

Uppdatering av fi rmware

66

Kameran kan nu användas för att uppdatera fi rmware inte bara 

för objektiv utan även för sådana tillbehör som skomonterade 

blixtenheter och fattningsadaptrar.

232 —
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 D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING
Justera inställningarna för anslutning till andra enheter.

För att komma åt anslutningsinställningar, 
tryck på MENU/OK, välj fl iken D (STÄLL IN) 
och välj ANSLUTNINGSINSTÄLLNING.

ANSLUTNINGSINSTÄLLNING

TRÅDLÖSA INST.
GEOTAGGNINGSINST.
instax SKRIVARANL INST
PC SHOOT-LÄGE
INFORMATION

TRÅDLÖSA INST.
Justera inställningarna för anslutning till trådlösa nätverk.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

ALLMÄNNA INST.

Välj ett namn (NAMN) för att identifi era kameran med det 

trådlösa nätverket (kameran tilldelas ett unikt namn som stan-

dard) eller välj ÅTERSTÄLL TRÅDLÖSA INST. för att återställa 

fabriksinställningarna.

ÄNDRA STL TEL H

Välj PÅ (standardinställning, rekommenderas i de fl esta situatio-

ner) för att ändra storlek på större bilder till H för uppladdning 

till smartphones, AV för att överföra bilder med deras ursprung-

liga storlek. Ändringen av bildstorlek gäller endast kopian som 

överförs till din smartphone; originalet påverkas inte.

ÅTKOMSTPUNKTINST.

• ENKEL INSTÄLLNING: Anslut till en åtkomstpunkt med 

hjälp av enkla inställningar.

• MANUELL INSTÄLLNING: Justera inställningarna manuellt 

för anslutning till ett trådlöst nätverk. Välj nätverket från en 

lista (FR. NÄTVERKSLISTA) eller ange namnet manuellt 

(ANGE SSID).

IP-ADRESS

• AUTO: IP-adressen tilldelas automatiskt.

• MANUELL: Tilldela en IP-adress manuellt. Manuellt välja 

IP-adress (IP-ADRESS), nätmask (NÄTMASK), och ga-

teway-adress (GATEWAY-ADRESS).
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 GEOTAGGNINGSINST.
Visa platsdata som laddats ner från en smartphone och välj om du 
vill spara denna data med dina bilder.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

GEOTAGGNING
Välj om platsdata som laddats ner från en smartphone ska 

bäddas in i bilder när de tas.

POSITONS INFO. Visa den platsdata som senast laddats ned från en smartphone.

N För mer information om trådlösa anslutningar, besök:

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

instax SKRIVARANL INST
Justera inställningarna för anslutning till FUJIFILM instax SHARE-
skrivare (säljs separat).

Skrivarnamn (SSID) och lösenord
Skrivarnamnet (SSID) fi nns på skrivarens under-

sida; standardlösenordet är “1111”. Om du redan 

har valt ett annat lösenord för att skriva ut från en 

smartphone, ange det lösenordet i stället.
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ANSLUTNINGSINSTÄLLNING

PC SHOOT-LÄGE
Justera inställningar för fotografering med fj ärrstyrning (direkt-
fångst).

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

OFF Välj det här alternativet om du inte tänker använda direktfångst.

USB AUTO
Direktfångst väljs automatiskt när kameran är ansluten till en dator 

via USB. När ingen dator är ansluten är resultaten samma som OFF.

USB FAST

Kameran används för direktfångst även när den inte är ansluten till 

en dator. Som standard sparas inte bilderna på minneskortet, men 

bilder som tas när kameran inte är ansluten kommer att överföras 

till datorn när den ansluts.

TRÅDLÖS FAST

Välj detta alternativ för trådlös fj ärrstyrd fotografering. Välj ett 

nätverk med D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > TRÅDLÖSA 
INST..

O D STRÖMHANTERING > AUTO AVSTÄNGNING gäller också vid direkt-

fångst. Välj AV för att förhindra att kameran slås av automatiskt.

N Fjärrstyrd fotografering är möjlig med hjälp av programvara som HS-V5 

(säljs separat) eller FUJIFILM X Acquire (laddas ned gratis från FUJIFILM 

webbplats) eller när FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO eller Tether 

Shooting Plug-in (båda säljs separat) används tillsammans med Adobe® 

Photoshop® Lightroom®.

INFORMATION
Visa kamerans MAC-adress.
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