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Nye funksjoner
Versjon 2.00

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
Følgende endringer eller tillegg har blitt gjort til funksjoner 

som er beskrevet i brukerhåndboken til GFX 50S.

Nr. Beskrivelse GFX 50S
P

Se
P

Ver.

11 Et E ØYESENS. + LCD-BILDEV.-alternativ er lagt til i 

displayene som er tilgjengelige via VIEW MODE-knappen.
16 1 2.00

22 Fokuspinnen kan brukes til å endre fokusområder når 

skjermen er zoomet inn under fokuskontroll.
69 2 *

33 Fokuspinnen kan brukes til å endre fokusområder når 

skjermen er zoomet inn under MF-hjelp.
73 3 *

44
Alternativene som er tilgjengelige for 

D SKJERMOPPSETT > EVF-LYSSTYRKE > MANUELL 

i oppsettmenyen varierer nå mellom +5 og −7.

153 3 2.00

55 Et valg for DRIFT-o S.S. er lagt til D KNAPP-/
HJULINNSTILLING i oppsettsmenyen.

164 4 2.00

66 Et OPPTAK UTEN MINNEKORT-alternativ er lagt til i 

D KNAPP-/HJULINNSTILLING i oppsettmenyen.
165 4 2.00

77
Alternativet D TILKOBLINGSINNSTILLING  > PC 
SHOOT-MODUS i oppsettsmenyen er endret til 

INNSTIL. AV PC-MODUS.

174 5 2.00

88 Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompa-

tible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes.
198 7 2.00

99 I tillegg til de instax SHARE-skriverne som er oppført under 

”Tilbehør fra FUJIFILM”, støtter kameraet nå SP-3.
220 7 2.00

N Stjernene i kolonnen ”Ver.” viser egenskaper som er tilgjengelige i 

tidligere versjoner; bare beskrivelsene i håndboken er endret.
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Endringer og tillegg
Endringer og tillegg er som følger.

GFX 50S Brukermanual: P 16

Velge visningsmodus

Trykk på knappen VIEW MODE for å bla gjen-

nom følgende visningsmodus:

• E ØYESENS.: Legger du øyet ditt mot sø-

keren, slår søkeren seg på og LCD-skjer-

men seg av; tar du øyet vekk slås søkeren 

av og LCD-skjermen på.

• KUN EVF: Søker på, LCD-skjerm av.

• KUN LCD: LCD skjerm på, søker av.

• KUN EVF + E: Legger du øyet ditt mot søkeren slår søkeren seg på; 

tar du det vekk slår søkeren seg av. LCD-skjermen forblir av.

• E ØYESENS. + LCD-BILDEV.: Sett øyet mot søkeren under opptak for å 

slå på søkeren, men LCD-skjermen brukes til visning av bilder når 

du tar øyet vekk fra søkeren etter opptak.
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GFX 50S Brukermanual: P 69

Fokuspunktvalg

Kontrollere fokus
For å zoome inn på gjeldende fokusområde for 

nøyaktig fokusering, trykk på knappen som har 

blitt tildelt fokuszoom (ved standardinnstillinger 

er dette midten av det bakre kommandohjulet). 

Trykk på kontrollen igjen for å avbryte zooming.

Normal visning Fokuszoom

N I fokusmodus S, kan zoom justeres ved å dreie på det bakre kommando-

hjulet. Valg av fokusområdet med fokuspinnen er tilgjengelig under 

fokus-zoom. Fokuszoom er ikke tilgjengelig i fokusmodus C eller når 

G AF/MF-INNSTILLING > PRE-AF er på eller et alternativ annet enn 

r ENKELT PUNKT er valgt for AF-MODUS.

For å tildele fokuszoom til en kontroll, velg FOKUSSJEKK under 

D KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST..
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GFX 50S Brukermanual: P 73

Kontrollere fokus

Fokuszoom

Hvis PÅ er valgt for G AF/MF-INNSTILLING > FOKUSSJEKK, vil 

kameraet automatisk zoome inn på det valgte fokusområdet når 

fokusringen dreies.

N Hvis STANDARD eller FOKUSTOPPMERKING er valgt for 

G AF/MF-INNSTILLING > MF-HJELP, kan zoom justeres ved å dreie på 

det bakre kommandohjulet. Valg av fokusområdet med fokuspinnen er 

tilgjengelig under fokus-zoom.

GFX 50S Brukermanual: P 153

 EVF-LYSSTYRKE

Juster lysstyrken til displayet i den elektroniske søkeren. Velg 

MANUELL for å velge blant 13 alternativer fra +5 (lys) til −7 (mørk) 

eller velg AUTO for automatisk justering av lysstyrke.

AlternativerAlternativer
MANUELL AUTO
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GFX 50S Brukermanual: P 164

DRIFT- o S.S.

Velg AV for å deaktivere fi njustering av lukkerhastighet ved bruk av 

kommandohjulene.

AlternativerAlternativer
PÅ AV

GFX 50S Brukermanual: P 165

OPPTAK UTEN MINNEKORT

Velg om lukkeren kan utløses uten at et minnekort er satt inn i 

kameraet.

AlternativAlternativ BeskrivelseBeskrivelse

ON Når et minnekort ikke er satt inn, kan lukkeren utløses for å teste kame-

rafunksjonen, og opptaks- og oppsettmenyene kan vises.

OFF Lukkeren er deaktivert hvis et minnekort ikke er satt inn, og hindrer tap av 

bilder tatt uten et minnekort.
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GFX 50S Brukermanual: P 174

INNSTIL. AV PC-MODUS

Juster innstillinger for tilkobling til en datamaskin.

AlternativAlternativ BeskrivelseBeskrivelse

USB-KORTLESER

Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktivereres 

automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres 

til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er 

tilkoblet.

AUTOMATISK TETHERED 
USB-OPPTAK

Kobling av kameraet til en datamaskin via USB gjør det mulig 

automatisk å tette fotograferingsmodus. Du kan også bruke 

FUJIFILM X Acquire til å lagre og laste kamerainnstillinger, slik at 

du kan rekonfi gurere kameraet umiddelbart eller dele innstil-

linger med andre kameraer av samme type. Kameraet fungerer 

normalt når det ikke er tilkoblet.

LÅST TETHERED 
USB-OPPTAK

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.

LÅST TRÅDLØST 
TETHERED OPPTAK

Velg dette alternativet for fotografering med 

trådløs fj ernkontroll. Velg et nettverk ved hjelp av 

D TILKOBLINGSINNSTILLING > TRÅDLØS INNST..

USB RÅK/GJ.OPP.
SIKK.K.

Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk 

USB RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kamera-

et fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.

• USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bilde-

behandlingsenhet for raskt å konvertere RAW-fi ler til høykvali-

tets JPEG-bilder.

• GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn 

kamerainnstillinger. Konfi gurere kameraet på et øyeblikk, eller 

dele innstillinger med andre kameraer av samme type.
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O  D STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING-innstillinger gjelder også for 

styrt opptak. Velg AV for å forhindre at kameraet slås av automatisk.

N Opptaksstyring er tilgjengelig med programvare som Hyper-Utility Soft-

ware 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 Ado-

be® Photoshop® Lightroom®.
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GFX 50S Brukermanual: P 198

Blitsinnstillinger

Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med 

FUJIFILM blitssystem kan nå brukes. For mer informasjon, se doku-

mentasjonen som fulgte med blitsenheten.

GFX 50S Brukermanual: P 220

Tilbehør fra FUJIFILM

instax SHARE skrivereinstax SHARE skrivere
SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax fi lm.
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html


