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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



  Indhold
Følgende ændringer eller tilføjelser er blevet 

foretaget for funktioner beskrevet i brugervejled-

ningen til X-T20.

Nr. Beskrivelse
X-T20

P
Se

P
Ver.

11

For at fokusere igen ved hjælp af autofokus, 

mens optagelsen er i gang, skal du trykke 

på berøringsskærmen eller trykke på den 

knap, som AF-TIL er blevet knyttet til.

56 1 *

22

Der er blevet foretaget ændringer af 

indholdet af indstillingen D KNAP/
DREJEKNAP-INDSTILLING > 

TRYKSKÆRMINDSTILLING i 

opsætningsmenuen.

230 2 1.10

33

Ud over de instax SHARE-printere, der er 

opstillet i ”Tilbehør fra FUJIFILM”, under-

støtter kameraet nu SP-3.

293 3 1.10

N Asteriskerne i kolonnen ”Ver.” indikerer funktioner til-
gængelige i tidligere versioner; kun beskrivelserne i bru-
gervejledningen er blevet ændret.
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Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-T20 Brugervejledning: P 56

Optagelse af fi lm

N Indikatorlampen lyser, mens optagelsen er i gang. Under 
optagelse kan du ændre eksponeringskompensationen 
med op til ±2 EV og justere zoom ved hjælp af zoomrin-
gen på objektivet (hvis forhåndenværende).

Hvis objektivet har en blændeindstillingskontakt, skal du 
vælge blændeindstilling, før du påbegynder optagelse. 
Hvis der er valgt en anden indstilling end A, kan du justere 
lukkertid og blænde, mens optagelsen er i gang.

For at fokusere igen ved hjælp af autofokus, mens opta-
gelsen er i gang, skal du trykke på berøringsskærmen eller 
trykke på den knap, som AF-TIL er blevet knyttet til.

Optagelse kan være utilgængelig i visse indstillinger, mens 
indstillingerne i andre tilfælde ikke kan anvendes under 
optagelse.
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X-T20 Brugervejledning: P 230

TRYKSKÆRMINDSTILLING

Aktiver eller deaktiver skærmkontrol.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

BERØRINGSSKÆRM 

TIL/FRA

• TIL: Berøringsknapperne aktiveret; LCD-skær-

men fungerer som berøringsskærm.

• FRA: Berøringsknapperne deaktiveret; 

LCD-skærmen kan ikke anvendes som berø-

ringsskærm.

EVF BERØRINGSK. 

OMR. INDS.

Vælg det område af LCD-skærmen (ALLE, HØJRE 

eller VENSTRE), der anvendes til berøringsknap-

perne, mens søgeren er aktiv, eller vælg FRA for 

at deaktivere berøringsknapperne, mens søgeren 

er i brug.
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X-T20 Brugervejledning: P 293

Tilbehør fra FUJIFILM

instax SHARE-printereinstax SHARE-printere

SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på 

instax-fi lm.




