
DIGITAL CAMERA

X100F
Uudet ominaisuudet
Versio 2.00

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää 

välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja 

ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista 

päivityksistä:

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

SisällysSisällys
X100F -mallin käyttäjän oppaassa kuvattuihin ominaisuuksiin on tehty seuraavat muutokset tai lisäykset.

NroNro KuvausKuvaus X100F X100F PP Katso Katso PP Ver.Ver.

11 Avustetun manuaalitarkennuksen aikana, kun näyttö on lähennetty, tarkennusaluetta voidaan 

vaihtaa tarkennussauvalla.
6969 FI-1FI-1

2.002.00

22 Tarkennuksen tarkistamisen aikana, kun näyttö on lähennetty, tarkennusaluetta voidaan vaih-

taa tarkennussauvalla.

33 Asetusvalikon kohtaan D PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > OHJAUSRENKAAN AS. on 

lisätty valinta POIS.
122122 FI-2FI-2

44 Asetusvalikkoon on lisätty kohta D YHTEYSASETUS > PC-YHTEYDEN TILA. 126126 FI-2FI-2

55 FUJIFILMIN lisävarusteet -kohdassa lueteltujen instax SHARE -tulostimien lisäksi kamera tukee 

nyt myös SP-3-tulostinta.
142142 FI-3FI-3

66 FUJIFILM-salamajärjestelmän kanssa yhteensopivat kolmannen osapuolen studiotason salama-

ohjaimet ovat nyt käytettävissä.
144144 FI-3FI-3



FI-1SUOMI

Muutokset ja lisäyksetMuutokset ja lisäykset
TarkennustilaTarkennustila

X100F Käyttäjän opas: P 69

   Tarkennuksen tarkistaminen Tarkennuksen tarkistaminen
Kun haluat lähentää nykyistä tarkennusaluetta tarkkaa tarkennusta 

varten, paina takakomentokiekon keskustaa. Peruuta zoomaus 

painamalla takakomentokiekon keskustaa uudelleen. Käsisäätöises-

sä tarkennustilassa zoomausta voi säätää kiertämällä takakomento-

kiekkoa, kun VAKIO tai FOCUS PEAK KOROSTUS on valittu koh-

taan G AF/MF-ASETUS > MF-APU, kun taas jos PÄÄLLÄ on valittu 

kohtaan G AF/MF-ASETUS > TARKEN. TARKISTUS, kamera lähentää valittua tarkennusaluetta automaattises-

ti, kun tarkennusrengasta kierretään.  Tarkennusalueen valinta tarkennussauvalla on käytettävissä tarkennus-

zoomauksen aikana.  Tarkennuksen zoomausta ei voi käyttää tarkennustilassa C, tai kun G AF/MF-ASETUS > 

ENNEN AF:ÄÄ on päällä tai jokin muu asetus kuin r YKSI PISTE on valittu kohtaan AUTOFOKUS TILA.
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FI-2 SUOMI

Muutokset ja lisäykset

 ■D PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS

X100F Käyttäjän opas: P 122

OHJAUSRENKAAN AS.OHJAUSRENKAAN AS.
Aseta ohjausrenkaalle määritetyt toiminnot.

Asetusvalinnat: OLETUS/VALKOTASAPAINO/FILMISIMULAATIO/DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA/POIS

 ■D YHTEYSASETUS

X100F Käyttäjän opas: P 126

PC-YHTEYDEN TILAPC-YHTEYDEN TILA
Säädä tietokoneeseen yhdistämisen asetuksia.

AsetusAsetus KuvausKuvaus

USB-KORTINLUKIJAUSB-KORTINLUKIJA
Kameran yhdistäminen tietokoneeseen USB:n kautta ottaa automaattisesti käyttöön tiedon-

siirtotilan, jolloin tiedot voidaan kopioida tietokoneeseen. Kamera toimii normaalisti, kun 

sitä ei ole yhdistetty.

USB-RAW MUUN./VARMKOPUSB-RAW MUUN./VARMKOP

Kun kamera liitetään tietokoneeseen USB-liitännällä, USB RAW -muunnos/varmuuskopioi-

den palautustila otetaan automaattisesti käyttöön. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole 

liitetty.

• USB-RAW MUUN. (tarvitaan FUJIFILM X RAW STUDIO): muunna RAW-tiedostot nope-

asti laadukkaiksi JPEG-kuviksi kameran kuvankäsittelytoiminnolla.

• VARMKOP (tarvitaan FUJIFILM X Acquire): tallenna ja lataa kameran asetukset. Muuta 

hetkessä kameran määrityksiä tai jaa asetukset muiden samantyyppisten kameroiden 

kanssa.



FI-3SUOMI

Muutokset ja lisäykset

FUJIFILMin lisävarusteetFUJIFILMin lisävarusteet

X100F Käyttäjän opas: P 142

instax SHARE -tulostimetinstax SHARE -tulostimet
SP-1/SP-2/SP-3: Yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulos-

taaksesi kuvia instax-fi lmille.

 Varustekenkään liitettävien salamalaitteiden käyttö Varustekenkään liitettävien salamalaitteiden käyttö

X100F Käyttäjän opas: P 144

FUJIFILM-salamajärjestelmän kanssa yhteensopivat 

kolmannen osapuolen studiotason salamaohjaimet 

ovat nyt käytettävissä. Katso tarkempia tietoja studio-

tason salamalaitteen ohjeistuksesta.



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html


