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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
Følgende ændringer eller tilføjelser er blevet foretaget for 

funktioner beskrevet i brugervejledningen til GFX 50S.

Nr. Beskrivelse
GFX 50S

P
Se

P
Ver.

11

Indstillingen E ØJESENSOR + LCD BILLEDSKÆRM 

er blevet føjet til visningerne, som du kan få adgang til via 

knappen VIEW MODE.

16 1 2.00

22
Fokuspinden kan anvendes til at ændre fokusområder, når 

visningen zoomes ind under kontrol af fokus.
69 2 *

33
Fokuspinden kan anvendes til at skifte fokusområder, når 

visningen zoomes ind under MF-hjælp.
73 3 *

44

De tilgængelige indstillinger for 

D SKÆRMINDSTILLING > EVF-LYSSTYRKE > 

MANUEL i opsætningsmenuen ligger nu inden for 

området +5 til −7.

153 3 2.00

55
Indstillingen o S.S.-DRIFT er blevet føjet til D KNAP/
DREJEKNAP-INDSTILLING i opsætningsmenuen.

164 4 2.00

66

Indstillingen OPTAG UDEN KORT er blevet føjet til 

D KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i opsætnings-

menuen.

165 4 2.00

77

Indstillingen D FORBINDELSESINDSTILLING > PC 
SHOOT-TILSTAND i opsætningsmenuen er ændret til 

PC FORBINDELSESTILSTAND.

174 5 2.00

88
Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, 

der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet.
198 7 2.00

99
Ud over de instax SHARE-printere, der er opstillet i ”Tilbe-

hør fra FUJIFILM”, understøtter kameraet nu SP-3.
220 7 2.00

N Asteriskerne i kolonnen ”Ver.” indikerer funktioner tilgængelige i 

tidligere versioner; kun beskrivelserne i brugervejledningen er blevet 

ændret.
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Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser er som følger.

GFX 50S Brugervejledning: P 16

Valg af visningstilstand

Tryk på knappen VIEW MODE for at bladre 

gennem følgende visningstilstande:

• E ØJESENS.: Når du sætter øjet til søgeren, 

tænder denne, og LCD-skærmen slukker; 

når du fl ytter øjet fra søgeren, slukker 

denne, og LCD-skærmen tænder.

• KUN EVF: Søger tændt, LCD-skærm slukket.

• KUN LCD: LCD-skærm tændt, søger slukket.

• KUN EVF + E: Når du sætter øjet til søgeren, tænder denne; når 

du fl ytter øjet fra søgeren, slukker denne. LCD-skærmen forbliver 

slukket.

• E ØJESENSOR + LCD BILLEDSKÆRM: Når du sætter øjet til søgeren 

under optagelsen, tænder søgeren, men LCD-skærmen anvendes 

til visning af billederne, når du tager øjet væk fra søgeren efter 

optagelse.
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GFX 50S Brugervejledning: P 69

Valg af fokuspunkt

Kontrol af fokus

For at zoome ind på det aktuelle fokusområde 

for præcist fokus skal du trykke på knappen, 

som fokuszoom er blevet knyttet til (ved brug af 

standardindstillingerne midten af det bagerste 

kommandohjul). Tryk på knappen igen for at 

annullere zoom.

Normal visning Fokuszoom

N I fokustilstand S kan du justere zoom ved at dreje på det bagerste kom-

mandohjul. Valg af fokusområde ved hjælp af fokuspinden er tilgængeligt 

under fokuszoom. Fokuszoom er ikke tilgængeligt i fokustilstand C, eller 

når G AF/MF-INDSTILLING > FØR-AF er tændt, eller når en anden 

indstilling end r ENKELT PUNKT er valgt for AF-TILSTAND.

For at knytte fokuszoom til en knap skal du vælge FOKUSKONTROL for 
D KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn).
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GFX 50S Brugervejledning: P 73

Kontrol af fokus

Fokuszoom
Hvis TIL er valgt for G AF/MF-INDSTILLING > FOKUSKONTROL, 

zoomer kameraet automatisk ind på det valgte fokusområde, når 

der drejes på fokusringen.

N Hvis STANDARD eller FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS. er valgt for 
G AF/MF-INDSTILLING > MF-HJÆLP, kan zoom justeres ved at dreje 

det bagerste kommandohjul. Valg af fokusområde ved hjælp af fokuspin-

den er tilgængeligt under fokuszoom.

GFX 50S Brugervejledning: P 153

 EVF-LYSSTYRKE

Justér visningens lysstyrke i den elektroniske søger. Vælg MANUEL 

for at vælge blandt 13 indstillinger mellem +5 (lys) og −7 (mørk), 

eller vælg AUTO for automatisk justering af lysstyrke.

IndstillingerIndstillinger

MANUEL AUTO
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GFX 50S Brugervejledning: P 164

o S.S.-DRIFT

Vælg FRA for at deaktivere fi nindstillingen af lukkertid ved hjælp af 

kommandohjulene.

IndstillingerIndstillinger

TIL FRA

GFX 50S Brugervejledning: P 165

OPTAG UDEN KORT

Vælg, om lukkeren kan udløses uden at der er sat et hukommelses-

kort i kameraet.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

ON

Når der ikke er isat hukommelseskort, kan lukkeren udløses for at 

teste kamerafunktionen, og du kan få vist menuerne for optagelse og 

opsætning.

OFF
Lukkeren deaktiveres, hvis der ikke er isat hukommelseskort, hvilket 

forhindrer utilsigtet tab af billeder taget uden et hukommelseskort.
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GFX 50S Brugervejledning: P 174

PC FORBINDELSESTILSTAND

Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

USB-KORTLÆSER

Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer auto-

matisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data 

over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke 

er tilsluttet.

OPTAG 

AUTOMATISK MED 

USB-INTERNETDELING

Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer auto-

matisk tilstanden for tilkoblet optagelse. Du kan også anvende 

FUJIFILM X Acquire til at gemme og indlæse kameraindstil-

lingerne, så du på et øjeblik kan konfi gurere kameraet igen 

eller dele indstillingerne med andre kameraer af samme type. 

Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.

OPTAG FAST MED 

USB-INTERNETDELING

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.

OPTAG FAST 

MED TRÅDLØS 

INTERNETDELING

Vælg denne indstilling for fotografering via 

trådløs fj ernadgang. Vælg et netværk ved hjælp af 

D FORBINDELSESINDSTILLING > TRÅDLØSE INDSTIL..

USB RÅKONV./BACK.

GEND.

Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør 

automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af 

sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er 

tilsluttet.

• USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend kameraets 

billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-fi ler til 

JPEG-billeder i høj kvalitet.

• BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs kamera-

indstillinger. Konfi gurér kameraet igen på et øjeblik, eller del 

indstillinger med andre kameraer af samme type.
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O Indstillingerne D STRØMSTYRING > AUTO-SLUK gælder også under 

tilkoblet optagelse. Vælg FRA for at hindre kameraet i at slukke automa-

tisk.

N Tilkoblet optagelse er tilgængelig med software såsom Hyper-Utility 

Software 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®.
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GFX 50S Brugervejledning: P 198

Blitzindstillinger

Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er 

kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet. For yderligere informati-

on, se dokumentationen, der følger med din studieblitzenhed.

GFX 50S Brugervejledning: P 220

Tilbehør fra FUJIFILM

instax SHARE-printereinstax SHARE-printere

SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-fi lm.
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