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Funktioner, der er ændret som følge af fi rmwareopdateringer, stemmer muligvis 

ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med 

dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdate-

ringer for forskellige produkter:

 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software
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DANSK

IndholdIndhold
Følgende ændringer eller tilføjelser er blevet foretaget for funktioner beskrevet i brugervejledningen til X100F.

Nr.Nr. BeskrivelseBeskrivelse X100F X100F PP Se Se PP Ver.Ver.

11 Fokuspinden kan anvendes til at skifte fokusområder, når visningen zoomes ind under 

MF-hjælp.
6969 DA-1DA-1

2.002.00

22 Fokuspinden kan anvendes til at ændre fokusområder, når visningen zoomes ind under 

kontrol af fokus.

33 Indstillingen FRA er blevet føjet til D KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > 

KTL.RING-INDST. i opsætningsmenuen.
122122 DA-2DA-2

44 Punktet D FORBINDELSESINDSTILLING > PC FORBINDELSESTILSTAND er blevet 

føjet til opsætningsmenuen.
126126 DA-2DA-2

55 Ud over de instax SHARE-printere, der er opstillet i ”Tilbehør fra FUJIFILM”, understøtter 

kameraet nu SP-3.
142142 DA-3DA-3

66 Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med 

FUJIFILM-blitzsystemet.
144144 DA-3DA-3



DA-1DANSK

Ændringer og tilføjelserÆndringer og tilføjelser
FokustilstandFokustilstand

X100F Brugervejledning: P 69

   Kontrol af fokus Kontrol af fokus
For at zoome ind på det aktuelle fokusområde for præcist fokus, 

skal du trykke midt på det bagerste kommandohjul. Tryk midt 

på det bagerste kommandohjul igen for at annullere zoom. 

I manuel fokustilstand kan du justere zoom ved at dreje det 

bagerste kommandohjul, STANDARD eller FREMHÆVNING AF 
FOKUSMAKS. er valgt for G AF/MF-INDSTILLING > MF-HJÆLP, 

men hvis TIL er valgt for G AF/MF-INDSTILLING > FOKUSKONTROL, vil kameraet automatisk zoome ind på 

det valgte fokusområde, når fokusringen drejes.  Valg af fokusområde ved hjælp af fokuspinden er tilgængeligt 

under fokuszoom.  Fokuszoom er ikke tilgængeligt i fokustilstand C eller når G AF/MF-INDSTILLING > 

FØR-AF er tændt eller når andre indstillinger end r ENKELT PUNKT er valgt for AF-TILSTAND.

M M
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Ændringer og tilføjelser

 ■D KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING

X100F Brugervejledning: P 122

  KTL.RING-INDST.KTL.RING-INDST.
Indstil funktioner tildelt kontrolringen.

Indstillinger: STANDARD/HVIDBALANCE/FILMSIMULERING/DIGITAL TELE-KONV./FRA

 ■D FORBINDELSESINDSTILLING

X100F Brugervejledning: P 126

PC FORBINDELSESTILSTANDPC FORBINDELSESTILSTAND
Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

USB-KORTLÆSERUSB-KORTLÆSER
Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataover-

førsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det 

ikke er tilsluttet.

USB RÅKONV./BACK.GEND.USB RÅKONV./BACK.GEND.

Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konverte-

ring/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det 

ikke er tilsluttet.

• USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend kameraets billedbehand-

lingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-fi ler til JPEG-billeder i høj kvalitet.

• BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfi gu-

rér kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.
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Ændringer og tilføjelser

Tilbehør fra FUJIFILMTilbehør fra FUJIFILM

X100F Brugervejledning: P 142

instax SHARE-printereinstax SHARE-printere
SP-1/SP-2/SP-3: Tilslut via trådløst LAN for at udskrive billeder 

på instax-fi lm.

Anvendelse af blitzenheder, der er monteret i tilbehørsskoAnvendelse af blitzenheder, der er monteret i tilbehørssko

X100F Brugervejledning: P 144

Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-comman-

dere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet. 

For yderligere information, se dokumentationen, der 

følger med din studieblitzenhed.
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