Nowe funkcje
Wersja 2.00

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania
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/fw_table.html

BL00005024-G00 PL

Spis treści
Oprogramowanie sprzętowe X-A5 w wersji 2.00 dodaje lub
aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje na temat starszych wersji, odwiedź następującą witrynę internetową.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr

Opis

X-A5 Patrz

P P

Opcja „tryb jasny”, która zapewnia jaśniejsze i bardziej żywe
48
zdjęcia, została dodana do S (ZAAWANS. SR AUTO).
Liczba poziomów ulepszenia dla trybu h WYGŁA (Z) została
2
16, 59
zwiększona z trzech do pięciu.
Obrócenie pokrętła trybu pracy w położenie O powoduje teraz
3
59
wybranie trybu o NOC+.
Opcja O NOC, dostępna wcześniej pod pozycją pokrętła
4 trybu pracy, została dodana do opcji dostępnych w trybie SP
60
(programy).
1

Wer.

1
–
2
3

2.00

Zmiany i uzupełnienia
Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

X-A5 Podręcznik użytkownika: P 48
S ZAAWANS. SR AUTO

Wer. 2.00

Ikona „trybu jasnego” pojawia się po obróceniu pokrętła trybu pracy w położenie O.

Stuknij w ikonę, aby włączyć „tryb jasny”, zapewniający jaśniejsze i
żywsze zdjęcia.

„Tryb jasny” włączony

1

X-A5 Podręcznik użytkownika: P 59
SP PROGRAMY /h/M/N/O

Wer. 2.00

Obrócenie pokrętła trybu pracy w położenie O powoduje wybranie trybu
o NOC+.

Następujące programy tematyczne można wybierać bezpośrednio przy pomocy pokrętła trybu:
Program tematyczny

h WYGŁA (Z
(Z)

M KRAJOBRAZ
N SPORT
O NOC+ (o)

2

Opis
Wybierz w celu uzyskania efektu wygładzonej skóry
podczas wykonywania portretów. Jeśli WŁ. jest wybrane
dla K USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO, można
wybrać poziom ulepszania portretów przy pomocy
elementów sterujących ekranu dotykowego.
Wybierz do fotografowania budynków i krajobrazów przy
świetle dziennym.
Wybierz ten program do fotografowania ruchomych
obiektów.
Aparat automatycznie optymalizuje jasność i nasycenie
dla scenerii nocnych, co obejmuje zdjęcia portretowe.

X-A5 Podręcznik użytkownika: P 60
SP PROGRAMY /h/M/N/O

3

Wer. 2.00

Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij MENU/OK.
Program tematyczny
h PORTRET
O NOC
H NOC (STATYW)

p FAJERWERKI
Q ZACHÓD SŁOŃCA
R ŚNIEG

s PLAŻA
U PRZYJĘCIE
V KWIAT
W TEKST

j WIELOKROTNA
EKSPOZYCJA

Opis
Wybierz ten tryb do wykonywania portretów.
Wybierz ten tryb do fotografowania słabo oświetlonych
scen o zmierzchu lub w nocy.
Wybierz ten tryb w celu uzyskania długiego czasu
naświetlania podczas fotografowania nocą.
Długie czasy otwarcia migawki pozwalają na uchwycenie rozwijających się wybuchów lub światła fajerwerków.
Wybierz ten tryb, aby uchwycić żywe barwy podczas
zachodów i wschodów słońca.
Wybierz ten tryb, aby uzyskać ostre, wyraźne ujęcia, na
których uchwycona zostanie jasność scen zdominowanych przez błyszczący, biały śnieg.
Wybierz ten tryb, aby uzyskać ostre, wyraźne ujęcia,
na których uchwycona zostanie jasność oświetlonych
słońcem plaż.
Pozwala uchwycić światło tła we wnętrzach w warunkach słabego oświetlenia.
Program do zdjęć kwiatów.
Pozwala wykonywać wyraźne zdjęcia drukowanych
tekstów i rysunków.
Utwórz zdjęcie na podstawie połączenia dwóch
ekspozycji.

3
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

