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Nya funktioner
Version 3.00

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 funk-

tionerna som beskrivs i bruksanvisningen för X-T2 

Version 2.10.

Nr. Beskrivning X-T2
P

Se
P

Ver.

11

För att se separata RGB-histogram och en display 

som visar delar av den bild som kommer att över-

exponeras med de aktuella inställningarna ovanpå 

vyn genom objektivet, tryck på funktionsknappen 

till vilken HISTOGRAM har tilldelats. 

22 1 3.00

22
Fokusknappen kan användas för att ändra fokus-

området när du har zoomat helt in på visningen för 

kontroll av fokus.

83 2 *

33
Ett histogram har lagts till i fotoinformationen, som 

kan visas genom att trycka väljaren uppåt under 

helskärmsvisning.

175 3 3.00

44
Alternativet D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > 

PC SHOOT-LÄGE i inställningsmenyn har ändrats 

till PC-ANSLUTNINGSLÄGE.

247 4 3.00

55
Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer 

som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan 

nu användas.

265 6 3.00

66
I tillägg till de instax SHARE-skrivare som anges 

under ”Tillbehör från FUJIFILM” stödjer kameran 

nu SP-3.

307 7 3.00

N Asteriskerna i kolumnen ”Ver.” anger funktioner som var 

tillgängliga 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-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: P 22

Anpassa standardskärmen

Histogram
Histogram visar fördelningen av toner i bilden. Ljusstyrka visas 

med den vågräta axeln, antalet pixlar med den lodräta axeln.

Antalet pixlar

Skuggor Högdagrar
Pixelljusstyrka

• Optimal exponering: Pixlarna fördelas i en 

jämn kurva genom hela tonområdet.

• Överexponerad: Pixlarna samlas på höger 

sida i diagrammet.

• Underexponerad: Pixlarna samlas på vänster 

sida i diagrammet.

För att se separata RGB-histogram och en 

display som visar delar av den bild som 

kommer att överexponeras med de ak-

tuella inställningarna ovanpå vyn genom 

objektivet, tryck på funktionsknappen till 

vilken HISTOGRAM har tilldelats. 

A Överexponerade områden blinkar

B RGB-histogram

A B
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X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: P 83

Fokuspunktdisplayen

Kontrollera fokus
För att zooma in på det aktuella fokus-

området för exakt fokusering, tryck på 

reglaget till vilket fokuszoom har tilldelats 

(med standardinställningarna mitt på den 

bakre kommandoratten). Tryck på reglaget 

igen för att avbryta zoomen.

M M

Normal visning Fokuszoom

N I fokusläge S kan zoomen justeras genom att rotera den 

bakre kommandoratten när STANDARD eller FOCUS 
PEAK HIGHLIGHT har valts för G AF/MF INSTÄLLNING > 

MAN. FOKUSHJÄLP. Val av fokusområde med hjälp av 

fokusspaken är tillgängligt under fokuszoom. Fokuszoom 

är inte tillgängligt i fokusläge C eller när G AF/MF 
INSTÄLLNING > FÖR-AF är aktiverat eller ett annat 

alternativ än r ENSKILD PUNKT har valts för AF LÄGE.

Använd D KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > Fn/AE-L/AF-L 
KNAPPINST. för att ändra funktionen för mitten av kom-

mandoratten eller tilldela dess standardfunktion till andra 

kontroller.
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X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: P 175

DISP/BACK-knappen

Visa fotoinformation
Displayen för fotoinformation ändras varje 

gång väljaren trycks uppåt.

Grundläggande data Histogram
12/31/2050 10:00 AM

TILLBAKA

1/4000S.S 5.6F 400 +21/3ISO

LENS 23.0mm
F5.6

FOCAL LENGTH 23.0mm
COLOR SPACE sRGB
LENS MODULATION OPT. ON

NÄSTA

12/31/2050 10:00 AM

Infovisning 2 Infovisning 1
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X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: P 247

PC-ANSLUTNINGSLÄGE

Justera inställningarna för anslutning till en dator.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

USB-KORTLÄSARE

Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras 

dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan 

kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när 

den inte är ansluten.

USB-TETHERING 
FOTOGRAFERING 

AUTO

När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras 

länkat fotograferingsläge automatiskt. Du kan också 

använda FUJIFILM X Acquire för att spara och ladda 

kamerainställningar, så att du kan konfi gurera om 

kameran på ett ögonblick eller dela inställningar 

med andra kameror av samma typ. Kameran funge-

rar normalt när den inte är ansluten.

USB-TETHERING 
FOTOGRAFERING 

FAST

Kameran används för direktfångst även när den inte 

är ansluten till en dator. Som standard sparas inte 

bilderna på minneskortet, men bilder som tas när 

kameran inte är ansluten kommer att överföras till 

datorn när den ansluts.

TRÅDLÖS 
TETHERING 

FOTOGRAFERING 
FAST

Välj detta alternativ för trådlös fj ärrstyrd 

fotografering. Välj ett nätverk med 

D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > TRÅDLÖSA 
INST..
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AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

USB RAW KONV./
ÅTERST.

När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras 

läget för USB RAW-konvertering/återställning av 

säkerhetskopia automatiskt. Kameran fungerar 

normalt när den inte är ansluten.

• USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO): 

Använd kamerans bildbehandlingsmotor för 

att snabbt konvertera RAW-fi ler till högkvalitets 

JPEG-bilder.

• ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire): Spara och ladda 

kamerainställningar. Konfi gurera kameran på ett 

ögonblick eller dela inställningar med andra kame-

ror av samma typ.

O D STRÖMHANTERING > AUTO AVSTÄNGNING-inställ-

ningarna används också under länkad fotografering. Välj AV 

för att förhindra att kameran slås av automatiskt.

N Fjärrstyrd fotografering är möjlig med hjälp av programvara 

som Hyper-Utility Software HS-V5 (säljs separat) eller 

FUJIFILM X Acquire (laddas ned gratis från FUJIFILM 

webbplats) eller när FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 

eller Tether Shooting Plug-in (båda säljs separat) används 

tillsammans med Adobe® Photoshop® Lightroom®.
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X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: P 265

Blixtinställningar

Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer 

som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu 

användas. För mer information, se dokumentationen 

som medföljer din studioblixtenhet.
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X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: P 307

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.




