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Uudet ominaisuudet
Versio 2.00

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset 
eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena 
lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa 
eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

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



  Sisällys
X-T100-laiteohjelmistoversio 2.00 lisää tai päivittää alla lue-
tellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista 
seuraavilta verkkosivuilta.
 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Nro Kuvaus X-T100
P

Katso
P

Ver.

11
”Kirkas tila” -asetus on lisätty kohtaan S (EDISTYNYT SR 
AUTO) kirkkaampien ja värikkäämpien valokuvien aikaansaa-

miseksi.

52 1

2.0022 h MUOTOK. PAR. (Z) -tilan parannustasojen määrä on 

kasvanut kolmesta viiteen.
20, 63 –

33 o YÖ+ -tila valitaan nyt pyörittämällä tilanvalitsin kohtaan O. 63 2

44 O YÖ -asetus, johon aiemmin siirryttiin tilanvalitsimella, on nyt 

lisätty SP (kuvausohjelma) -tilan käytettävissä oleviin asetuksiin.
64 3
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Muutokset ja lisäykset
Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-T100 Käyttäjän opas: P 52   Ver. 2.00
 S EDISTYNYT SR AUTO
”Kirkas tila” -kuvake tulee näkyviin, kun 
tilanvalitsinta pyöritetään kohtaan S.

Napauta kuvaketta, kun haluat ottaa ”kirkkaan tilan” käyttöön kirk-
kaampia ja värikkäämpiä valokuvia varten.

”Kirkas tila” käytössä
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X-T100 Käyttäjän opas: P 63   Ver. 2.00
SP KUVAUSOHJELMA /h/M/N/O 

o YÖ+ -tila valitaan pyörittämällä tilanva-
litsin kohtaan O.

Seuraavat kuvausohjelmat voi valita suoraan käyttäen tilanva-
litsinta:

KuvausohjelmaKuvausohjelma KuvausKuvaus

hh MUOTOK. PAR. (MUOTOK. PAR. (ZZ))

Valitse saavuttaaksesi sileän näköisen ihon 

muotokuvissa. Jos PÄÄLLÄ on valittu kohdas-

sa K KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET > 

KOSKETUSNÄYTTÖ PÄÄLLÄ/POIS, voit valita 

muotokuvan parannustason kosketusohjaimilla.

MM MAISEMAMAISEMA Valitse päivänvalossa otettaviin kuviin rakennuksista ja 

maisemista.

NN URHEILUURHEILU Valitse valokuvatessasi liikkuvia kohteita.

OO YÖ+ (YÖ+ (oo))
Kamera optimoi kirkkauden ja värikylläisyyden auto-

maattisesti yönäkymiä varten, mukaan lukien kuvat, 

joissa on muotokuvakohteita.
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X-T100 Käyttäjän opas: P 64   Ver. 2.00
SP KUVAUSOHJELMA /h/M/N/O 

3 Korosta haluamasi kuvausohjelma.

KuvausohjelmaKuvausohjelma KuvausKuvaus
hh MUOTOKUVAMUOTOKUVA Valitse muotokuviin.

OO YÖYÖ Valitse tämä tila hämärässä valaistuksessa tai kuva-

tessasi yöllä.

HH YÖ (JALUSTA)YÖ (JALUSTA) Valitse tämä tila, kun käytät pitkiä suljinaikoja kuva-

tessasi yöllä.

pp ILOTULITUSILOTULITUS Pitkiä suljinaikoja käytetään tallentamaan ilotulituk-

sesta lähtevä laajeneva valokuvio.

QQ AURINGONLASKUAURINGONLASKU Valitse tämä tila tallentaaksesi auringonnousujen ja 

auringonlaskujen eloisat värit.

RR LUMILUMI Valitse teräviin, selkeisiin kuviin, jotka vangitsevat 

hohtavanvalkoisen lumen hallitsemien maisemien 

kirkkauden.

ss HIEKKARANTAHIEKKARANTA Valitse teräviin, selkeisiin kuviin, jotka vangitsevat 

auringon valaisemien hiekkarantojen kirkkauden.

UU JUHLATJUHLAT Tallenna sisätilojen taustavalaistus heikossa valais-

tuksessa.

VV KUKKAKUKKA Kukkien kuvaamiseen, kirkkaat värit.

WW TEKSTITEKSTI Ota selkeitä kuvia painetuista teksteistä tai kuvista.

jj PÄÄLLEKKÄISKUVAUSPÄÄLLEKKÄISKUVAUS Luo valokuva, jossa yhdistetään kaksi valotusta.

4 Paina MENU/OK valitaksesi korostetun kuvausohjelman.
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