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Nowe funkcje
Wersja 1.10

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z 
opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Od-
wiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje 
na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

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

Zmiany i uzupełnienia
Wprowadzone zostały następujące zmiany i 
uzupełnienia.

X-E3 Podręcznik użytkownika: P 45
Podstawowe ustawienia

 3 Sparuj aparat ze smartfonem lub tabletem.
Naciśnij MENU/OK, aby sparować 
aparat ze smartfonem lub table-
tem, na którym uruchomiona 
jest aplikacja FUJIFILM Camera 
Remote.

N Aby pominąć parowanie, naciśnij DISP/BACK.

 4 Sprawdź godzinę.
Gdy parowanie zostanie zakoń-
czone, pojawi się monit wyma-
gający ustawienia zegara apara-
tu na czas przekazywany przez 
smartfon lub tablet. Sprawdź, 
czy godzina jest prawidłowa.

N Aby ustawić zegar ręcznie, naciśnij DISP/BACK (P 46).

 5 Zsynchronizuj ustawienia aparatu 
z ustawieniami skonfi gurowany-
mi na smartfonie lub tablecie.
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 6 Ustaw zegar.
Naciśnij MENU/OK, aby ustawić zegar aparatu na 
godzinę przekazywaną przez smartfon lub tablet 
i przejść do trybu fotografowania.

N Jeśli akumulator zostanie wyjęty na długi czas, zegar aparatu 
zostanie wyzerowany, a po włączeniu aparatu zostanie wyświe-
tlone okno dialogowe wyboru języka.

Pomijanie bieżącego kroku
Naciśnij DISP/BACK, aby pominąć bieżący krok. Wyświetli się okno 
dialogowe potwierdzenia; wybierz NIE, aby przy następnym urucho-
mieniu aparatu uniknąć powtarzania pominiętych kroków.
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X-E3 Podręcznik użytkownika: P 241
USTAWIENIA Bluetooth
Dostosuj ustawienia Bluetooth.

OpcjaOpcja OpisOpis

REJESTRACJA 
PAROWANIA

Aby sparować aparat z użyciem smartfona lub 
tabletu, wybierz tę opcję, a następnie uruchom 
aplikację FUJIFILM Camera Remote na urządzeniu 
mobilnym i puknij REJESTRACJA PAROWANIA.

USUŃ REJESTRACJĘ 
PAROWANIA Zakończ parowanie.

Bluetooth 
WŁ./WYŁ.

• WŁ.: Po włączeniu aparat automatycznie na-
wiązuje połączenie Bluetooth z połączonymi 
urządzeniami.

• WYŁ.: Aparat nie łączy się poprzez Bluetooth.

AUTOM. TRANSFER 
OBRAZU

• WŁ.: Oznaczaj zdjęcia JPEG do przesłania zaraz po 
ich zrobieniu.

• WYŁ.: Zdjęcia nie są oznaczane do przesłania 
zaraz po ich zrobieniu.

USTAWIENIE 
SYNCHRONIZACJI 

SMARTFONU

Wybierz, czy aparat ma być zsynchronizowany 
z godziną i/lub lokalizacją przekazywanymi przez 
sparowany smartfon.
• LOKALIZACJA&CZAS: Synchronizuj godzinę i 

lokalizację.
• LOKALIZACJA: Synchronizuj lokalizację.
• CZAS: Synchronizuj godzinę.
• WYŁĄCZONY: Synchronizacja wyłączona.

New
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N Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji FUJIFILM Camera 
Remote na smartfonie lub tablecie przed sparowaniem 
urządzenia z aparatem lub przesłaniem zdjęć.

Gdy WŁ. jest wybrane zarówno dla Bluetooth WŁ./WYŁ., 
jak i AUTOM. TRANSFER OBRAZU, przesyłanie do sparo-
wanych urządzeń rozpocznie się krótko po przejściu do 
odtwarzania lub wyłączeniu aparatu.

Jeśli AUTOM. TRANSFER OBRAZU jest wyłączony, zdjęcia 
można oznaczyć do przesłania za pomocą opcji ŻĄDANIE 
TRANSFERU OBRAZU w menu odtwarzania. New
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