Nye funksjoner
Versjon 2.30

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat
av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside
for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005198-E00 NO

Innhold
X-S10 firmware-versjon 2.30 legger til eller oppdaterer
funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av
håndboken, besøk følgende nettside.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.
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Beskrivelse
Lagt til støtte for XLR-mikrofonadapteren (ekstrautstyr), hvilket resulterer i tilføyelse av alternativet INNSTILLING FOR XLR MICADAPTER under B FILMINNSTILLING > LYDINNSTILLING
i fotomenyene og under P LYDINNSTILLING i ﬁlmmenyene.
Alternativet 4knl LYDAVSPILLING har også blitt lagt til under
D LYDOPPSETT i oppsettsmenyene.
Kameraet støtter nå smarttelefonskriverne instax mini Link og
instax Link WIDE, noe som fører til endringer i elementet UTSK.
M. instax-SKRIVER i avspillingsmenyen. I tillegg har elementet
D TILKOBLINGSINNSTILLING > TIL.-INN. instax-SKRIV. i
oppsettmenyen endret navn til instax SKRIVERINNSTILLING,
og innholdet har blitt endret.
Et element for LÅS er lagt til D KNAPP-/HJULINNSTILLING i
oppsettsmenyen.
Et element for NETTVERKSINNSTILLING er lagt til
D TILKOBLINGSINNSTILLING i oppsettsmenyen, slik at
innstillinger for trådløst LAN kan justeres for bruk med opptak via
trådløs forbindelse.
Elementet D TILKOBLINGSINNSTILLING > INFORMASJON
i oppsettsmenyen viser nå IP-adressen i tillegg til MAC- og Bluetooth-adressene.
Elementet D TILKOBLINGSINNSTILLING >
TILKOBLINGSMODUS er endret for å støtte ikke bare opplasting av bilder, RAW-konverteringer og opp- og nedlasting av
kamerainnstillinger, men også funksjoner som stillfotografering og
ﬁlmopptak via trådløs forbindelse.
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Endringer og tillegg
Endringer og tillegg er som følger.

Ta opp filmer

Ver. 2.30

Bruke en ekstern mikrofon
Lyd kan tas opp med eksterne mikrofoner som
kobles til ved bruk av jacks med diameter 3,5 mm,
mikrofoner som krever strømtilkobling kan
ikke brukes. Se mikrofonens bruksanvisning for
detaljer.

XLR-mikrofonadaptere
Kameraet kan brukes sammen med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadaptere. For mer informasjon, besøk TASCAM-nettsiden.
https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website
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INNSTILLING FOR XLR MIC-ADAPTER

Ver. 2.30

Juster innstillingene for mikrofonens inngangskanal og lignende
ved bruk av XLR-mikrofonadaptere.
Alternativ

Beskrivelse
Ta opp ﬁrekanals (kvadrofonisk) lyd ved hjelp av kameraets
innebygde mikrofon eller tokanals (stereo) ved å kun bruke en
mikrofon som er koblet til via XLR-mikrofonadapteren.
MIC-INNGANGSKANAL • 4knl XLR+KAMERA: Ta opp ﬁrekanals lyd ved hjelp av
kameraets innebygde mikrofon.
• 2knl XRL KUN: Ta opp tokanals lyd ved å kun benytte en
ekstern mikrofon tilkoblet via XLR-mikrofonadapteren.
Velg lydkilden for lydutmating til hodetelefoner eller annet
lydovervåkingsutstyr under ﬁlmopptak.
4knl LYDOVERVÅKNING • XLR: Overvåk lyd fra eksterne mikrofoner som er tilkoblet
via XLR-mikrofonadapteren.
• CAMERA: Overvåk lyd fra kameraets innebygde mikrofon.
Velg HDMI-kontakten som kilde for lydutmating.
• XLR: Lyd fra eksterne mikrofoner tilkoblet via XLR-mikrofonHDMI 4knl LYDUTGANG adapteren sendes ut til HDMI-kontakten.
• CAMERA: Lyd fra kameraets innebygde mikrofon sendes ut
til HDMI-kontakten.

N • Hvis en ekstern mikrofon er koblet til kameraets mikrofonkontakt, vil ikke
lyd bli tatt opp via kameraets innebygde mikrofon, men i stedet tas lyd
opp via den eksterne mikrofonen.
• Firekanalsinnspilling er kun tilgjengelig når MOV/H.264 LPCM er valgt
for B FILMINNSTILLING > FILFORMAT.
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4knl LYDAVSPILLING

Ver. 2.30

Juster lydinnstillingene som skal brukes når du viser 4-kanalsfilmer.
Alternativ

Beskrivelse

XLR

Kameraet spiller av lyd som er tatt opp via eksterne mikrofoner som er koblet til XLR-mikrofonadapteren.

KAMERA

Kameraet spiller av lyd som er tatt opp via kameraets innebygde mikrofon eller eksterne mikrofoner som er koblet til via
mikrofonkontakten.
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UTSK. M. instax-SKRIVER
Skrive ut bilder

Ver. 2.10

Bilder kan skrives ut med skrivere (ekstrautstyr) i instax Linkog instax SHARE-serien. Skriveren må først pares med kameraet ved hjelp av D TILKOBLINGSINNSTILLING > instax
SKRIVERINNSTILLING.

Skrivere i instax Link-serien

1
2

Slå på skriveren.
Velg UTSK. M. instax-SKRIVER i avspillingsmenyen, og marker deretter
instax Bluetooth-TILKOBL. og trykk på
MENU/OK.

UTSK. M.

-SKRIVER

Wi-Fi-TILKOBLING
Bluetooth-TILKOBL.

AVSLUTT

3

Kameraet vil koble seg til skriveren.

UTSK. M.

-SKRIVER

instax-12345678
KOBLER TIL
FUJIFILM-CAMERA-1234

AVBRYT

4

4

Bruk fokusstikken (fokusspaken) til
å vise bildet du vil skrive ut, og trykk
deretter på MENU/OK.

UTSK. M.

-SKRIVER
100-0020

STILL INN
instax-12345678

AVBRYT

N • Bilder som er tatt med andre kameraer, kan ikke skrives ut.

• Bildene blir beskåret og skrevet ut i en størrelse som automatisk

velges av skriveren, og hele bildet vil derfor ikke vises i den utskrevne kopien.
• Når du bruker instax WIDE-film, kan du velge beskjæringen før du
skriver ut bilder som er tatt med et annet alternativ enn O 3 : 2,
P 3 : 2 eller Q 3 : 2 valgt for H BILDEKVALITETSINNSTILLING >
BILDESTØRRELSE.
• Skjermbildene kan variere, avhengig av skriveren som er tilkoblet.

5

Bildet sendes til skriveren og utskriften starter.

O Kameraet kan ikke kobles til en smarttelefon mens det er koblet til en
skriver.

instax Bilde Kvalitetsmodus
I tillegg til den eksisterende ”instax-Natural mod.”, har elementet instax BILDE
KVALITETSMODUS i menyen instax SKRIVERINNSTILLING en ”instax-Rich
modus” med livlige farger for bruk med instax Link WIDE-skrivere.

N Disse alternativene er også tilgjengelige når kameraet er koblet til
skriveren.
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Skrivere i instax SHARE-serien

1
2

Slå på skriveren.
Velg UTSK. M. instax-SKRIVER i avspillingsmenyen, og marker deretter
instax Wi-Fi-TILKOBLING og trykk på
MENU/OK.

UTSK. M.

-SKRIVER

Wi-Fi-TILKOBLING
Bluetooth-TILKOBL.

AVSLUTT

3

Kameraet vil koble seg til skriveren.

UTSK. M.

-SKRIVER

instax-12345678
KOBLER TIL
FUJIFILM-CAMERA-1234

AVBRYT

4

Bruk fokusstikken (fokusspaken) til
å vise bildet du vil skrive ut, og trykk
deretter på MENU/OK.

UTSK. M.

-SKRIVER
100-0020

STILL INN
instax-12345678

AVBRYT

N • Bilder som er tatt med andre kameraer, kan ikke skrives ut.

• Bildene blir beskåret og skrevet ut i en størrelse som automatisk

velges av skriveren, og hele bildet vil derfor ikke vises i den utskrevne kopien.
• Når du bruker instax SQUARE-film, kan du velge beskjæringen før
du skriver ut bilder som er tatt med et annet alternativ enn O 1 : 1,
P 1 : 1 eller Q 1 : 1 valgt for H BILDEKVALITETSINNSTILLING >
BILDESTØRRELSE.
• Skjermbildene kan variere, avhengig av skriveren som er tilkoblet.
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Bildet sendes til skriveren og utskriften starter.

instax SKRIVERINNSTILLING
Etablere en tilkobling

Ver. 2.10

Juster innstillingene for tilkobling til Fujifilm-skrivere (ekstrautstyr) i
instax Link- og instax SHARE-serien.

Skrivere i instax Link-serien

1

Velg D TILKOBLINGSINNSTILLING >
instax SKRIVERINNSTILLING > TIL.INN. instax-SKRIV., og marker deretter
instax Bluetooth-TILKOBL. og trykk på
MENU/OK.

TIL.-INN.

-SKRIV.

Wi-Fi-TILKOBLING
Bluetooth-TILKOBL.

N Før du kobler til en instax mini Link-skriver, må du kontrollere at

skriverens fastvare er versjon ”0104” eller nyere. Du kan se fastvareversjonen og oppdatere skriverens fastvare fra instax mini Link-appen.
For mer informasjon, se ”Q. I want to update to the latest firmware.” i
lenken nedenfor.
https://instax.com/mini_link/en/support/faq/

2

Marker REGISTRERING AV PARING,
trykk på MENU/OK og slå deretter på
skriveren for å starte paringen.

Bluetooth-TILKOBL.

REGISTRERING AV PARING
SLETT REG. AV PARING
PARINGSINFORMASJON

N • For å slette paringsdata for skrivere som kameraet for øyeblikket er
paret med, velger du SLETT REG. AV PARING.

• For å se data for skrivere som kameraet for øyeblikket er paret
med, velger du PARINGSINFORMASJON.
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3

For å fullføre paringsprosessen, trykker du på MENU/OK i paringsvisningen.

Skrivere i instax SHARE-serien
Velg D TILKOBLINGSINNSTILLING >
instax SKRIVERINNSTILLING > TIL.-INN.
instax-SKRIV., marker deretter instax
Wi-Fi-TILKOBLING, trykk på MENU/OK og
angi skriverens SSID og passord.
Skrivernavn (SSID) og passord
Skrivernavnet (SSID) finnes nederst på skriveren,
standardpassordet er ”1111”. Hvis du allerede har
valgt et annet passord for å skrive ut fra en smarttelefon, skriver du inn det passordet i stedet.
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TIL.-INN.

-SKRIV.

Wi-Fi-TILKOBLING
Bluetooth-TILKOBL.

Tilbehør fra Fujifilm

Ver. 2.10

Blitsenheter med skofeste
EF-X500: I tillegg til manuell og TLL-blitskontroll, har blitsen med klype et ledetall på
50 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighets synk). Dette gjør at den kan brukes med
lukkerhastigheter som overstiger blitssynkhastigheten. Blitsen støtter batteripakken
EF-BP1 (ekstrautstyr) og Fujiﬁlms optiske trådløse blitskontroll, og den kan brukes
som styringsenhet eller fjernstyrt blitsenhet for fjernstyrt trådløs blitsfotografering.
EF-BP1: En batteripakke for EF-X500-blitsenheter. Tar opptil 8 AA-batterier.
EF-60: I tillegg til manuell og TTL-blitskontroll, har denne klipsmonterte blitsen et
ledetall på 60 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighets synk). Dette gjør at den kan
brukes med lukkerhastigheter som er kortere enn blitsens synkroniseringshastighet. Den kan også brukes som fjernstyrt blits under kontrollen av en EF-W1 trådløs
styringsenhet (ekstrautstyr).
EF-42: Denne blits med klype har et ledetall på 42 (ISO 100, m) og støtter manuell og
TTL-blitskontroll.
EF-X20: Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter manuell og
TTL-blitskontroll.
EF-20: Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter TTL-blitskontroll (manuell blitskontroll støttes ikke).
EF-W1: Med støtte for NAS * trådløs kommunikasjonsstandard som er utviklet av Nissin
Japan, kan denne trådløse blitsstyringsenheten brukes med EF-60 klipsmonterte
blitsenheter (ekstrautstyr) og andre NAS-kompatible enheter.
* NAS er et registrert varemerke for Nissin Japan Ltd.
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Gripebelter
GB-001: Gir bedre grep. Kan kombineres med et håndgrep for sikrere håndtering.
Smarttelefonskrivere
Skrivere i instax SHARE-serien: Koble til via trådløst LAN-nettverk for å skrive ut bilder
på instax-ﬁlm.
Skrivere i instax Link-serien: Når den er koblet til en paret enhet via Bluetooth, kan
denne skriveren brukes til å raskt og enkelt skrive ut bilder på instax-ﬁlm.
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LÅS

Ver. 2.00

Lås utvalgte kontroller for å forhindre uønsket bruk.
Alternativ

Beskrivelse
Velg mellom følgende:
• LÅS OPP: Tilbakestille låsalternativene.
LÅSINNSTILLING • ALLE FUNKSJONER: Lås alle kontroller i listen FUN.-VALG.
• VALGT FUNKSJON: Lås bare kontrollene som er valgt i listen
FUN.-VALG.
Velg kontrollene som skal være låst når VALGT FUNKSJON
FUN.-VALG
velges for LÅSINNSTILLING.

N Funksjonene som er valgt med VALGT FUNKSJON kan låses når som

helst under opptak, ved å trykke og holde inne MENU/OK. For å låse opp
funksjonene trykker du på og holder inne knappen igjen.
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NETTVERKSINNSTILLING

Ver. 2.00

Juster innstillinger for tilkobling til trådløse nettverk.
Alternativ

Beskrivelse

• ENKELT OPPSETT: Koble til et tilgangspunkt ved hjelp av
enkle innstillinger.

INNST. TRÅDL.
TILGSPUNKT

• MANUELT OPPSETT: Juster innstillingene manuelt for

tilkobling til et trådløst nettverk. Velg nettverket fra en liste
(VELG NETTVERK) eller skriv inn navnet manuelt (LEGGE
INN SSID).
• AUTOMATISK: IP-adressen tildeles automatisk.
TRÅDLØS
• MANUELL: Tilordne en IP-adresse manuelt. Velg IP-adressen
IP-ADRESSEINNST.
(IP-ADRESSE), nettverksmasken, (NETTMASKE), og gateway-adressen (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.

INFORMASJON

Ver. 2.00

Vis kameraets IP-adresser for MAC, Bluetooth og trådløsnettverk.

12

TILKOBLINGSMODUS

Ver. 2.00

Juster innstillingene for tilkobling til eksterne enheter.
Alternativ
USB-KORTLESER

AUTOMATISK
TETHERED
USB-OPPTAK

LÅST TETHERED
USB-OPPTAK

Beskrivelse
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.
Kameraet kan styres fra datamaskiner, selﬁe-sticks, droner eller andre
enheter koblet til via USB. Kameraet går automatisk i modus for
”tethered opptak” (dvs. fjernstyrt opptak) når den eksterne enheten
slås på, og går tilbake til normal drift når den eksterne enheten slås av
eller kobles fra.
• Fotograﬁer kan tas eksternt og automatisk lastes ned til datamaskiner som kjører Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® +
Tether Plugin eller FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire kan også
brukes til å lagre og laste inn kamerainnstillinger.
• Kameraet kan brukes som et webkamera når det er koblet til en
datamaskin som kjører FUJIFILM X Webcam.
• Ekstern fotografering og ﬁlmopptak er tilgjengelig når kameraet
kobles til en kompatibel enhet, som for eksempel en selﬁe-stick
eller en drone. Bruk kamerakontrollene for å veksle mellom stillfotografering og ﬁlmopptak. Tilgjengelige funksjoner varierer med
enheten som kobles til.
Som for AUTOMATISK TETHERED USB-OPPTAK, bortsett fra
at kameraet forblir i modus for ”tethered opptak” (fjernstyrt opptak)
når den eksterne enheten er av eller frakoblet, slik at enheten kan
fortsette kontrollen når tilkoblingen gjenopprettes etter en utilsiktet
frakobling eller annen forstyrrelse. Bilder tas ikke opp på minnekortet
med standardinnstillingene.
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Alternativ
Beskrivelse
LÅST TRÅDLØST Velg dette alternativet for fotografering med trådløs fjernkontroll.
TETHERED Velg et nettverk ved hjelp av D TILKOBLINGSINNSTILLING >
OPPTAK
NETTVERKSINNSTILLING.
Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB
RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebe•
USB RÅK/
handlingsenhet for raskt å konvertere RAW-ﬁler til høykvalitets
GJ.OPP.SIKK.K.
JPEG-bilder.
• GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konﬁgurere kameraet på et øyeblikk, eller dele
innstillinger med andre kameraer av samme type.

O D STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING-innstillinger gjelder også for

styrt opptak. Velg AV for AUTOM. AVSLÅING for å forhindre at kameraet
automatisk slår seg av.

N Besøk nettstedene nedenfor for å lære mer om eller laste ned følgende
datamaskin-programvare:
• 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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