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Nowe funkcje
Wersja 1.10

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji 

oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z 

opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Od-

wiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje 

na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

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



  Spis treści
Następujące zmiany lub uzupełnienia zostały 

wprowadzone do funkcji opisanych w instrukcji 

obsługi aparatu X-T20.

Nr Opis X-T20
P

Patrz
P

Wer.

11

Aby ponownie ustawić ostrość przy pomocy 
autofokusa podczas nagrywania, stuknij w 
ekran dotykowy lub naciśnij przycisk, do które-
go przypisano AF-WŁĄCZONY.

56 1 *

22

Wprowadzono zmiany do zawartości 
opcji D USTAWIENIA PRZYCISKÓW/
POKRĘTŁA > USTAW. EKRANU 
DOTYKOWEGO w menu ustawień.

230 2 1.10

33
Poza drukarkami instax SHARE wymienionymi 
w „Akcesoria fi rmy FUJIFILM”, aparat obsługuje 
teraz również drukarkę SP-3.

293 3 1.10

N Gwiazdki w kolumnie „Wer.” oznaczają funkcje dostępne 
we wcześniejszych wersjach, a zmianie uległy jedynie 
opisy w instrukcji obsługi.
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Zmiany i uzupełnienia
Wprowadzone zostały następujące zmiany i 

uzupełnienia.

X-T20 Podręcznik użytkownika: P 56

Nagrywanie fi lmów

N Kontrolka świeci się, gdy odbywa się nagrywanie. Podczas 
nagrywania można zmienić kompensację ekspozycji w za-
kresie ±2 EV i dostosować zoom przy pomocy zoomu (jeśli 
są dostępny).

Jeśli obiektyw jest wyposażony w przełącznik trybu przy-
słony, wybierz tryb przesłony przed rozpoczęciem nagry-
wania. Jeśli wybrano opcję inną niż A, szybkość migawki 
i przesłony można regulować podczas nagrywania.

Aby ponownie ustawić ostrość przy pomocy autofokusa 
podczas nagrywania, stuknij w ekran dotykowy lub naci-
śnij przycisk, do którego przypisano AF-WŁĄCZONY.

Nagrywanie może być niedostępne przy niektórych usta-
wieniach, a w innych przypadkach ustawienia mogą nie 
być stosowane podczas nagrywania.
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X-T20 Podręcznik użytkownika: P 230

USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO

Włącz lub wyłącz sterowanie dotykowe.

OpcjaOpcja OpisOpis

EKRAN DOTYKOWY 
WŁ./WYŁ.

• WŁ.: Włączone sterowanie dotykowe; monitor 
LCD pełni funkcję ekranu dotykowego.

• WYŁ.: Wyłączone sterownie dotykowe; monitor 
LCD nie może być używany jako ekran dotyko-
wy.

UST. OBSZARU EKR. 
DOT. EVF

Wybierz obszar monitora LCD (WSZYSTKO, 
PRAWO lub LEWO) wykorzystywany do stero-
wania dotykowego, gdy włączony jest wizjer, lub 
wybierz WYŁ., aby wyłączyć sterowanie dotyko-
we podczas korzystania z wizjera.
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X-T20 Podręcznik użytkownika: P 293

Akcesoria fi rmy FUJIFILM

Drukarki instax SHAREDrukarki instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: Podłącz za pośrednictwem sieci bezprzewodowej LAN, 
aby drukować zdjęcia na fi lmie instax.




