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Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som 

et resultat av fi rmware-oppdateringer ikke lenger stem-

mer overens med dokumentasjonen som følger med dette 

produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilg-

jengelige oppdateringer for ulike produkter:

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



  Innhold

Følgende endringer eller tillegg har blitt gjort 

til funksjoner som er beskrevet i brukerhånd-

boken til X-T20.

Nr. Beskrivelse X-T20
P

Se
P

Ver.

11

Hvis du vil fokusere på nytt ved hjelp av 

autofokus mens opptaket pågår, trykker 

du på berøringsskjermen eller på knap-

pen som er tildelt AF-ON.

56 1 *

22

Det har blitt gjort endringer i innholdet 

i D KNAPP-/HJULINNSTILLING > 

PEKESKJERM INNSTILLING i 

oppsettmenyen.

230 2 1.10

33
I tillegg til de instax SHARE-skriverne som 

er oppført under ”Tilbehør fra FUJIFILM”, 

støtter kameraet nå SP-3.

293 3 1.10

N Stjernene i kolonnen ”Ver.” viser egenskaper som er tilg-
jengelige i tidligere versjoner; bare beskrivelsene i hånd-
boken er endret.
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Endringer og tillegg
Endringer og tillegg er som følger.

X-T20 Brukermanual: P 56

Ta opp fi lmer

N Indikatorlyset lyser mens opptaket pågår. Under opptak 
kan eksponeringskompensasjonen endres med inntil 
±2 EV og zoom kan justeres ved hjelp av zoomringen på 
objektivet (hvis tilgjengelig).

Hvis objektivet er utstyrt med en blendermodusbryter, 
velg blendermodus før du starter opptaket. Hvis et annet 
alternativ enn A er valgt, kan du justere lukkerhastighet og 
blenderåpning mens opptaket pågår.

Hvis du vil fokusere på nytt ved hjelp av autofokus mens 
opptaket pågår, trykker du på berøringsskjermen eller på 
knappen som er tildelt AF-ON.

Opptak kan være utilgjengelig ved noen innstillinger, i 
andre tilfeller kan innstillinger ikke endres under opptak.
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X-T20 Brukermanual: P 230

PEKESKJERM INNSTILLING

Aktivere eller deaktivere touch-skjerm kontroller.

AlternativAlternativ BeskrivelseBeskrivelse

BERØRINGSSKJERM PÅ/AV

• PÅ: Berøringskontroller aktivert; LCD-skjer-

men fungerer som en berøringsskjerm.

• AV: Berøringskontroller deaktivert; 

LCD-skjermen kan ikke brukes som en 

berøringsskjerm.

EVF-
BERØRINGSSKJERMINNST.

Velg området på LCD-skjermen (ALT, 

HØYRE, eller VENSTRE) som skal brukes 

som berøringskontroller når søkeren 

er aktiv, eller velg AV for å deaktivere 

berøringskontrollene mens søkeren er i bruk.
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X-T20 Brukermanual: P 293

Tilbehør fra FUJIFILM

instax SHARE skrivereinstax SHARE skrivere
SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder 

på instax fi lm.




