Nye funktioner
Version 2.30

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer
muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005198-C00 DA

Indhold
Firmwareversionen 2.30 i X-S10 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på
følgende hjemmeside.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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Beskrivelse
Tilføjede understøttelse af den ekstra XLR-mikrofonadapter, hvilket resulterede i tilføjelsen af indstillingerne
XLR MIK. ADAPTER INDSTILLING under B FILMINDSTILLING > LYDINDSTILLING i billedmenuerne og
under P LYDINDSTILLING i ﬁlmmenuerne. Indstillingen
4 kan.LYDAFSPILNING er også blevet føjet til under
D LYDINDSTILLING i opsætningsmenuerne.
Kameraet understøtter nu instax mini Link- og instax Link
WIDE-smartphoneprintere, hvilket giver ændringer i elementet
instax PRINTERUDSKRIVN. i afspilningsmenuen. Derudover
er elementet D FORBINDELSESINDSTILLING > instax
PR.FORB.INDST. i opsætningsmenuen blevet omdøbt til instax
PRINTERINDSTILLING, og dets indhold er blevet ændret.
Elementet LÅS er blevet føjet til D KNAP/DREJEKNAPINDSTILLING i opsætningsmenuen.
Elementet NETVÆRKSINDSTILLING er blevet føjet til
D FORBINDELSESINDSTILLING i opsætningsmenuen, så
trådløse LAN-indstillinger kan justeres til brug med trådløst
tilkoblet optagelse.
Elementet D FORBINDELSESINDSTILLING >
INFORMATION i opsætningsmenuen viser nu IP-adressen
udover MAC- og Bluetooth-adresserne.
Elementet D FORBINDELSESINDSTILLING >
FORBINDELSESTILSTAND er blevet ændret til ikke kun at understøtte overførsel af billeder, RAW-konvertering samt overførsel
og download af kameraindstillinger, men også funktioner som
tilkoblet stillbilledfotografering og ﬁlmoptagelse.
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Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser er som følger.

Optagelse af film

Ver. 2.30

Anvendelse af ekstern mikrofon
Der kan optages lyd med eksterne mikrofoner,
som tilsluttet med stik, der er 3,5 mm i diameter.
Mikrofoner, der kræver strøm fra stikkontakt, kan
ikke anvendes. Se vejledningen til mikrofonen for
detaljer.

XLR-mikrofonadaptere
Kameraet kan anvendes med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadaptere. For yderligere information, gå på hjemmesiden TASCAM.
https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website
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XLR MIK. ADAPTER INDSTILLING

Ver. 2.30

Justér mikrofonens indgangskanalindstillinger og lignende til brug
med XLR-mikrofonadaptere.
Indstilling

Beskrivelse
Optag ﬁre-kanalslyd (kvadrafonisk) ved hjælp af kameraets
indbyggede mikrofon eller to-kanals lyd (stereo) udelukkende
ved hjælp af en mikrofon tilsluttet via XLR-mikronadapteren.
4 kanalers XLR+KAMERA: Optag ﬁre-kanalslyd ved
MIK INPUT-KANAL •
hjælp af kameraets indbyggede mikrofon.
• 2 kanalers kun XLR: Optag to-kanalslyd udelukkende
ved hjælp af en ekstern mikrofon tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.
Vælg kilden for lydudgang til hovedtelefoner eller andre
lydovervågninger under ﬁlmoptagelse.
XLR: Overvåg lyden fra eksterne mikrofoner tilsluttet via
•
4 kan. LYDOVERVÅGNING
XLR-mikrofonadapteren.
• KAMERA: Overvåg lyden fra kameraets indbyggede
mikrofon.
Vælg kilden for lydudgang til HDMI-stikket.
XLR: Lyd fra eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofoHDMI 4 kanalers-LYD- •
nadapteren sendes til HDMI-stikket.
UDGANG
• KAMERA: Lyd fra kameraets indbyggede mikrofon sendes
til HDMI-stikket.

N • Hvis der er tilsluttet en ekstern mikrofon til kameraets mikrofonstik,

optages der ikke lyd via kameraets indbyggede mikrofon, men i stedet
for via den eksterne mikrofon.
• Optagelse af fire-kanalslyd er kun tilgængelig, når MOV/H.264 LPCM er
valgt for B FILM-INDSTILLING > FILFORMAT.
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4 kan.LYDAFSPILNING

Ver. 2.30

Justér lydindstillingerne til brug ved visning af 4-kanalsfilm.
Indstilling
XLR
KAMERA

Beskrivelse
Kameraet afspiller lyd optaget via eksterne mikrofoner
tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.
Kameraet afspiller lyd optaget via kameraets indbyggede
mikrofon eller eksterne mikrofoner tilsluttet via mikrofonstikket.
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instax PRINTERUDSKRIVN.
Udskrivning af billeder

Ver. 2.10

Billederne kan udskrives ved hjælp af ekstra printere i
instax Link- og instax SHARE-serien. Printeren skal først kædes sammen med kameraet ved hjælp af D FORBINDELSESINDSTILLING >
instax PRINTERINDSTILLING.

Printere i instax Link-serien

1
2

Tænd printeren.
Vælg instax PRINTERUDSKRIVN. i
afspilningsmenuen, markér derefter
instax Bluetooth-FORBIND., og tryk
på MENU/OK.

PRINTERUDSKRIVN.

Wi-Fi-FORBINDELSE
Bluetooth-FORBIND.

AFSLUT

3

Kameraet opretter forbindelse til
printeren.

PRINTERUDSKRIVN.
instax-12345678
TILSLUTTER
FUJIFILM-CAMERA-1234

AFBRYD

4

4

Anvend fokuspinden (fokushåndtaget)
til at få vist billedet, du ønsker at udskrive, og tryk derefter på MENU/OK.

PRINTERUDSKRIVN.
100-0020

INDSTIL
AFBRYD
instax-12345678

N • Billeder taget med andre kameraer kan ikke udskrives.

• Billederne beskæres og udskrives i en størrelse, der automatisk

vælges af printeren, hvorfor ikke alle billeder vises på den udskrevne kopi.
• Ved anvendelse af instax WIDE-film kan du vælge beskæring
før udskrivning af billeder taget med en anden indstilling end
O 3 : 2, P 3 : 2 eller Q 3 : 2 valgt for H BILLEDKVALITETINDSTILLING > BILLEDSTØRRELSE.
• Visningerne kan variere alt efter den tilsluttede printer.

5

Billedet sendes til printeren, og udskrivningen starter.

O Kameraet kan ikke oprette forbindelse til en smartphone, mens det er
tilsluttet til en printer.

instax Billedkvalitettilst.
Udover den eksisterende ”instax-Natural-tils.” tilbyder elementet
instaxBILLEDKVALITETTILST. i menuen instax PRINTERINDSTILLING en
”instax-Rich-tilstand” med levende farver til brug med instax Link WIDE-printere.

N Disse indstillinger er også tilgængelige, når kameraet er tilsluttet til
printeren.
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Printere i instax SHARE-serien

1
2

Tænd printeren.
Vælg instax PRINTERUDSKRIVN. i
afspilningsmenuen, markér derefter
instax Wi-Fi-FORBINDELSE, og tryk på
MENU/OK.

PRINTERUDSKRIVN.

Wi-Fi-FORBINDELSE
Bluetooth-FORBIND.

AFSLUT

3

Kameraet opretter forbindelse til
printeren.

PRINTERUDSKRIVN.
instax-12345678
TILSLUTTER
FUJIFILM-CAMERA-1234

AFBRYD

4

Anvend fokuspinden (fokushåndtaget)
til at få vist billedet, du ønsker at udskrive, og tryk derefter på MENU/OK.

PRINTERUDSKRIVN.
100-0020

INDSTIL
AFBRYD
instax-12345678

N • Billeder taget med andre kameraer kan ikke udskrives.

• Billederne beskæres og udskrives i en størrelse, der automatisk

vælges af printeren, hvorfor ikke alle billeder vises på den udskrevne kopi.
• Ved anvendelse af instax SQUARE-film kan du vælge beskæring
før udskrivning af billeder taget med en anden indstilling end
O 1 : 1, P 1 : 1 eller Q 1 : 1 valgt for H BILLEDKVALITETINDSTILLING > BILLEDSTØRRELSE.
• Visningerne kan variere alt efter den tilsluttede printer.
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Billedet sendes til printeren, og udskrivningen starter.

instax PRINTERINDSTILLING
Oprettelse af forbindelse

Ver. 2.10

Justér indstillingerne for tilslutning til ekstra Fujifilm-printere i
instax Link- og instax SHARE-serien.

Printere i instax Link-serien

1

Vælg D FORBINDELSESINDSTILLING >
instax PRINTERINDSTILLING > instax
PR.FORB.INDST., markér derefter
instax Bluetooth-FORBIND., og tryk
på MENU/OK.

PR.FORB.INDST.

Wi-Fi-FORBINDELSE
Bluetooth-FORBIND.

N Før tilslutning til en instax mini Link-printer skal du bekræfte, at prin-

terens firmware er version ”0104” eller senere. Du kan få vist firmwareversionen og opdatere printerfirmwaren i instax mini Link-app’en. For
yderligere information, se ”Q. I want to update to the latest firmware.”
i nedenstående link.
https://instax.com/mini_link/en/support/faq/

2

Markér REGISTRERING AF TILKNYT.,
tryk på MENU/OK, og tænd derefter for
printeren for at påbegynde sammenkædning.

Bluetooth-FORBIND.

REGISTRERING AF TILKNYT.
SLET REG. AF TILKNYTNING
TILKNYT.OPL.

N • For at slette sammenkædningsdata for printere, som kameraet
aktuelt er kædet sammen med, skal du vælge SLET REG. AF
TILKNYTNING.
• For at få vist data for printere, som kameraet aktuelt er kædet
sammen med, skal du vælge TILKNYT.OPL..

7

3

For at fuldføre samkædningsprocessen skal du trykke på
MENU/OK i visningen for sammenkædning.

Printere i instax SHARE-serien
Vælg D FORBINDELSESINDSTILLING >
instax PRINTERINDSTILLING > instax
PR.FORB.INDST., markér derefter instax
Wi-Fi-FORBINDELSE, tryk på MENU/OK, og
indtast printer-SSID og -adgangskode.
Printernavnet (SSID) og adgangskoden
Du kan finde printernavnet (SSID) på bunden af
printeren; standardadgangskoden er “1111”. Hvis
du allerede har valgt en anden adgangskode for
at udskrive fra en smartphone, skal du indtaste
den adgangskode i stedet for.
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PR.FORB.INDST.

Wi-Fi-FORBINDELSE
Bluetooth-FORBIND.

Tilbehør fra Fujifilm

Ver. 2.10

Blitzenheder monteret i tilbehørssko
EF-X500: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et
ledetal på 50 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den
kan anvendes ved lukkertider, der overstiger blitzsynkroniseringshastigheden. Den
har understøttelse for det ekstra batterigreb EF-BP1 og Fujiﬁlms optiske, trådløse
blitzstyring og kan anvendes som commander eller fjernbetjent blitzenhed til trådløs
blitzfotografering via fjernadgang.
EF-BP1: Et batterigreb til EF-X500-blitzenheder. Kræver op til 8 AA-batterier.
EF-60: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et
ledetal på 60 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den
kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden.
Den kan også anvendes som fjernbetjent blitz under styring af en ekstra trådløs
EF-W1-commander.
EF-42: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 42 (ISO 100, m) og
understøtter TTL-blitzstyring.
EF-X20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m)
og understøtter TTL-blitzstyring.
EF-20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og
understøtter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understøttes ikke).
EF-W1: Med understøttelse af trådløs NAS *-kommunikationsstandard udviklet af
Nissin Japan kan denne trådløse blitz-commander anvendes med ekstra EF-60-blitzenheder til at klikke på samt andre NAS-kompatible enheder.
* NAS er et registreret varemærke tilhørende Nissin Japan Ltd.
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Remme til greb
GB-001: Forbedrer grebet. Kombinér med håndgreb for mere sikker håndtering.
Smartphone-printere
Printere i instax SHARE-serien: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på
instax-ﬁlm.
Printere i instax Link-serien: Når denne printer er tilsluttet til en sammenkædet
enhed via Bluetooth, kan den anvendes til hurtigt og nemt at udskrive billeder på
instax-ﬁlm.

10

LÅS

Ver. 2.00

Lås udvalgte knapper for at forhindre utilsigtet betjening.
Indstilling

Beskrivelse
Vælg mellem følgende:
• LÅS OP: Nulstil låseindstillingerne.
ALLE FUNKTIONER: Lås alle knapper på listen
LÅS INDSTILLING •
FUNKTIONSVALG.
• VALGT FUNKTION: Lås kun knapperne valgt på listen
FUNKTIONSVALG.
Vælg de knapper, der låses, når VALGT FUNKTION er valgt for
FUNKTIONSVALG
LÅS INDSTILLING.

N Knapperne valgt ved hjælp af VALGT FUNKTION kan til enhver tid låses

under optagelse ved at trykke på MENU/OK og holde den nede. For at låse
knapperne op skal du igen trykke på knappen og holde den nede.
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NETVÆRKSINDSTILLING

Ver. 2.00

Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk.
Indstilling

Beskrivelse

• ENKEL OPSÆTNING: Tilsluttes til et adgangspunkt ved
hjælp af simple indstillinger.

TRÅDLØS
ADGANGSPUNKTINDST.

TRÅDLØS IP
ADRESSEINDST.

INFORMATION

• MANUEL OPSÆTNING: Justér indstillingerne manuelt for
tilslutning til et trådløst netværk. Vælg netværk på en liste
(VÆLG FRA LISTE), eller indtast navnet manuelt (ANGIV
SSID).
• AUTO: IP-adressen tildeles automatisk.
• MANUEL: Tildel en IP-adresse manuelt. Vælg IP-adresse
(IP-ADRESSE), netværksmaske (NETMASKE) og gateway-adresse (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.

Ver. 2.00

Få vist IP-adresserne for kameraets MAC, Bluetooth og trådløse
netværk.
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FORBINDELSESTILSTAND

Ver. 2.00

Justér indstillingerne for tilslutning til eksterne enheder.
Indstilling

Beskrivelse
Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer
automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres
USB-KORTLÆSER
data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når
det ikke er tilsluttet.
Kameraet kan styres fra computere, kardanophæng, droner
eller andre enheder, der er tilsluttet via USB. Kameraet går
automatisk i tilstanden ” tilkoblet optagelse” (dvs. fjernbetjening), når den eksterne enhed tændes og vender tilbage
til normal betjening, når den eksterne enhed slukkes eller
frakobles.
• Billederne kan tages via fjernadgang og downloades
automatisk til computere, der kører Capture One, Adobe®
Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin eller FUJIFILM
OPTAG AUTOMATISK MED
X Acquire. FUJIFILM X Acquire kan også anvendes til at
USB-INTERNETDELING
gemme og indlæse kameraindstillingerne.
• Kameraet kan bruges som et webcam, når det er tilsluttet
en computer, der kører FUJIFILM X Webcam.
• Fjernfotografering og ﬁlmoptagelse er tilgængelig, når
kameraet er tilsluttet til en kompatibel enhed, såsom et
kardanophæng eller en drone. Anvend kameraets knapper
til at skifte mellem stillbilledfotografering og ﬁlmoptagelse.
De tilgængelige funktioner varierer alt efter den tilsluttede
enhed.
Som for OPTAG AUTOMATISK MED USBINTERNETDELING bortset fra, at kameraet forbliver i
tilstanden ”tilkoblet optagelse” (fjernbetjening), når den
OPTAG FAST MED
eksterne enhed er slukket eller ikke tilsluttet, så enheden kan
USB-INTERNETDELING genoptage styringen, når der igen etableres forbindelse efter
en utilsigtet frakobling eller anden afbrydelse. Ved standardindstillingerne optages billeder ikke over på hukommelseskortet.
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Indstilling

Beskrivelse
Vælg denne indstilling for fotografering via trådløs fjernadgang.
OPTAG FAST MED TRÅDLØS
Vælg et netværk ved hjælp af D FORBINDELSESINDSTILLING >
INTERNETDELING
NETVÆRKSINDSTILLING.
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./
• USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend
BACK.GEND.
kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere
RAW-ﬁler til JPEG-billeder i høj kvalitet.
• BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs
kameraindstillinger. Konﬁgurér kameraet igen på et øjeblik,
eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.

O Indstillingerne D STRØMSTYRING > AUTO-SLUK gælder også under

tilkoblet optagelse. For at forhindre kameraet i at slukke automatisk skal
du vælge FRA for AUTO-SLUK.

N Gå på nedenstående hjemmesider for at få mere at vide om eller downloade følgende computersoftware:
• Capture One Express Fujifilm:
https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:

https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

• FUJIFILM X Webcam:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/
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