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Funktioner, der er ændret som følge af fi rmwareopdaterin-

ger, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivel-

serne i den dokumentation, som følger med dette produkt. 

Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige 

opdateringer for forskellige produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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New

Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-E3 Brugervejledning: P 45

Grundlæggende opsætning

 3 Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet.
Tryk på MENU/OK for at kæde 
kameraet sammen med en 
smartphone eller tablet, der 
kører app’en FUJIFILM Camera 
Remote.

N For at springe sammenkædning over skal du trykke på 
DISP/BACK.

 4 Kontrollér tiden.
Når sammenkædningen er 
fuldført, bliver du bedt om at 
indstille kameraets ur til tiden 
rapporteret af din smartphone 
eller tablet. Kontrollér, at klokke-
slættet er korrekt.

N For at indstille uret manuelt skal du trykke på DISP/BACK 
(P 46).

 5 Synkroniserer kameraets indstil-
linger med de indstillinger, der er 
konfi gureret på din smartphone 
eller tablet.

SCAN QR EL. SØG "FUJIFILM
Camera Remote"-APP PÅ NET

TIL TILKNYTTET SMARTPHONE
BILLEDER KAN LET OVERFØRES

TILKNYT TIL SMARTPHONE?

REGISTRERING AF TILKNYTNING

SPRING OVER HJÆLPINDSTIL

AFBRYDINDSTIL

Phone000111111
TILKNYTNING UDFØRT

1/1/2018 12:00 PM

INDSTIL DATO/TID FRA SMARTPHONE?

START MENU
DATO/TID

INDSTIL

START MENU
SMARTPHONE SYNC.-INDSTILLING

TID
BELIGGENHED

BELIGGENHED&TID

SLUK
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 6 Indstil uret.
Tryk på MENU/OK for at indstille kameraets ur til 
tiden rapporteret af din smartphone eller tablet, 
afslutte og gå til optagetilstand.

N Hvis batteriet fj ernes i længere tid, nulstilles kameraets ur, og 
dialogboksen for valg af sprog vises, når du tænder for kameraet.

Spring over det aktuelle trin
Tryk på DISP/BACK for at springe det aktuelle trin over. Der vises en 

dialogboks for bekræftelse; vælg NEJ for at undgå gentagelse af 

trin, som du sprang over, næste gang der tændes for kameraet.
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X-E3 Brugervejledning: P 241

Bluetooth-INDSTILLINGER

Justér Bluetooth-indstillingerne.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

REGISTRERING AF 

TILKNYT.

For at kæde kameraet sammen med en smartphone 
eller tablet skal du vælge denne indstilling, derefter 
starte FUJIFILM Camera Remote på smartenheden 
og trykke på REGISTRERING AF TILKNYT..

SLET REG. AF 

TILKNYTNING
Afslut sammenkædning.

Bluetooth TIL/FRA

• TIL: Kameraet etablerer automatisk en 
Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enhe-
der, når de er tændt.

• FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.

AUTOMATISK 

BILLEDOVERFØRS.

• TIL: Markér JPEG-billeder til overførsel, efterhån-
den som de tages.

• FRA: Billederne markeres ikke til overførsel, efter-
hånden som de tages.

SMARTPHONE 

SYNC.-INDSTILLING

Vælg, om du synkroniserer kameraet til den tid og/
eller placering, der leveres af en parret smartphone.
• BELIGGENHED&TID: Synkronisér tid og 

placering.
• BELIGGENHED: Synkronisér placeringen.
• TID: Synkronisér tiden.
• SLUK: Synkronisering slået fra.

New
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N Installér den seneste version af app’en FUJIFILM Camera 

Remote på din smartphone eller tablet, før du kæder enhe-

den sammen med dit kamera eller overfører billeder.

Når TIL er valgt for både Bluetooth TIL/FRA og 

AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS., går overførsel til sam-

menkædede enheder i gang kort efter, at du afslutter og 

går til afspilning eller slukker kameraet.

Hvis AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. er slået fra, kan 

billeder markeres for overførsel ved hjælp af indstillingen 

BILLEDOVERFØRSELSORDRE i afspilningsmenuen. New
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