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Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med 

fi rmwareuppdateringar kanske inte längre överensstäm-

mer med beskrivningarna i dokumentationen som med-

följer produkten. Besök vår webbsida för information om 

tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

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



  Innehåll
Följande ändringar eller tillägg har gjorts till 

funktionerna som beskrivs i bruksanvisningen för 

X-T20.

Nr. Beskrivning X-T20
P

Se
P

Ver.

11
För att fokusera på nytt med autofokus medan 

inspelning pågår, tryck på pekskärmen eller på 

knappen till vilken AF-PÅ har tilldelats.

56 1 *

22

Innehållet i alternativet D KNAPP-/
RATTINSTÄLLNING > PEKSKÄRM 
INSTÄLLNING i inställningsmenyn har 

ändrats.

230 2 1.10

33
I tillägg till de instax SHARE-skrivare som anges 

under ”Tillbehör från FUJIFILM” stödjer kameran 

nu SP-3.

293 3 1.10

N Asteriskerna i kolumnen ”Ver.” anger funktioner som var till-
gängliga i tidigare versioner; det är endast beskrivningarna i 
bruksanvisningen som har ändrats.
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Ändringar och tillägg
Följande ändringar och tillägg har gjorts.

X-T20 Användarhandbok: P 56

Spela in fi lmer

N Indikatorlampan lyser medan inspelning pågår. Under 
inspelning kan du ändra exponeringskompensation med 
upp till ± 2 EV och justera zoom med hjälp av zoomringen 
på objektivet (om tillgänglig).

Om objektivet är utrustat med en bländarlägesväljare, välj 
bländarläge innan du påbörjar inspelningen. Om ett annat 
alternativ än A har valts kan slutarhastighet och bländare 
justeras under inspelningen.

För att fokusera på nytt med autofokus medan inspelning 
pågår, tryck på pekskärmen eller på knappen till vilken 
AF-PÅ har tilldelats.

Inspelning kan vara otillgänglig vid vissa inställningar, 
medan inställningar kanske inte gäller under inspelning i 
andra fall.
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X-T20 Användarhandbok: P 230

PEKSKÄRM INSTÄLLNING

Aktivera eller inaktivera pekskärmskontroller.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

PEKSKÄRM PÅ/AV

• PÅ: Pekskärmskontroller aktiverade; LCD-skärmen 

fungerar som en pekskärm.

• AV: Pekskärmskontrollerna inaktiverade; LCD-skär-

men kan inte användas som pekskärm.

INST. FÖR 
EVF- PEKSKÄRM

Välj området för LCD-skärmen (ALLA, HÖGER eller 

VÄNSTER) som används för pekskärmskontroller 

medan sökaren är aktiv, eller välj AV för att inaktive-

ra pekskärmskontroller medan sökaren används.



3

 

X-T20 Användarhandbok: P 293

Tillbehör från FUJIFILM

instax SHARE-skrivareinstax SHARE-skrivare
SP-1/SP-2/SP-3: Anslut via trådlöst LAN för att skriva ut bilder på 

instax-fi lm.




