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Uudet ominaisuudet
Versio 1.10

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät 
kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäi-
vitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuk-
sia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla 
olevista päivityksistä:

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



  Sisällys
X-T20 -mallin käyttäjän oppaassa kuvattuihin 
ominaisuuksiin on tehty seuraavat muutokset 
tai lisäykset.

Nro Kuvaus X-T20
P

Katso
P

Ver.

11

Kun tallennus on käynnissä, voit tarkentaa 
automaattitarkennuksella uudelleen na-
pauttamalla kosketusnäyttöä tai painamal-
la painiketta, johon AF-ON on määritetty.

56 1 *

22

Asetusvalikon kohdan D PAINIKKEEN/
VALITSIMEN ASETUS > 
KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET 
sisältöä on muutettu.

230 2 1.10

33
FUJIFILMIN lisävarusteet -kohdassa lue-
teltujen instax SHARE -tulostimien lisäksi 
kamera tukee nyt myös SP-3-tulostinta.

293 3 1.10

N Ver.-sarakkeeseen merkityt tähdet ilmoittavat aiemmis-
sa versioissa käytettävissä olevat ominaisuudet. Vain 
oppaan kuvauksia on muutettu.
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Muutokset ja lisäykset
Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-T20 Käyttäjän opas: P 56
Videoiden tallennus

N Ilmaisinvalo syttyy, kun tallennus on käynnissä. Tallen-
nuksen aikana voit muuttaa valotuskorjausta enintään 
± 2 EV:tä sekä säätää zoomausta objektiivissa olevalla 
zoomausrenkaalla (jos käytettävissä).

Jos objektiivissa on aukon tilan kytkin, valitse aukon tila, 
ennen kuin aloitat tallennuksen. Jos valittuna on jokin 
muu asetus kuin A, suljinaikaa ja aukkoa voidaan säätää 
tallennuksen ollessa käynnissä.

Kun tallennus on käynnissä, voit tarkentaa automaat-
titarkennuksella uudelleen napauttamalla kosketus-
näyttöä tai painamalla painiketta, johon AF-ON on 
määritetty.

Tallennus ei välttämättä ole käytettävissä joillain asetuk-
silla, kun taas joissain muissa tapauksissa asetukset eivät 
välttämättä päde tallennuksen aikana.
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X-T20 Käyttäjän opas: P 230
KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET
Ota kosketusnäytön ohjaimet käyttöön, tai poista ne 
käytöstä.

ValintaValinta KuvausKuvaus

KOSKETUSNÄYTTÖ 
PÄÄLLÄ/POIS

• PÄÄLLÄ: kosketusohjaimet käytössä, 
LCD-näyttö toimii kosketusnäyttönä.

• POIS: kosketusohjaimet pois käytöstä, 
LCD-näyttöä ei voi käyttää kosketusnäyt-
tönä.

EVF-KOSKETUSNÄYTÖN 
ASET.

Valitse nestekidenäytön kosketusohjauk-
seen käytettävä alue (KAIKKI, OIKEA tai 
VASEN) etsimen ollessa käytössä tai poista 
kosketusohjaus, kun etsin on käytössä, 
valitsemalla POIS.
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X-T20 Käyttäjän opas: P 293
FUJIFILMin lisävarusteet
instax SHARE -tulostimetinstax SHARE -tulostimet
SP-1/SP-2/SP-3: yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulostaakse-
si kuvia instax-fi lmille.




