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Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av fi rmware-

oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger 

med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige 

oppdateringer for ulike produkter:

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

InnholdInnhold
Følgende endringer eller tillegg har blitt gjort til funksjoner som er beskrevet i brukerhåndboken til X100F.

Nr.Nr. BeskrivelseBeskrivelse X100F X100F PP Se Se PP Ver.Ver.
11 Fokuspinnen kan brukes til å endre fokusområder når skjermen er zoomet inn under MF-hjelp.

6969 NO-1NO-1

2.002.00

22 Fokuspinnen kan brukes til å endre fokusområder når skjermen er zoomet inn under fokuskon-

troll.

33 Et AV-alternativ har blitt lagt til D KNAPP-/HJULINNSTILLING > KONTR.RINGINNST. i oppsetts-

menyen.
122122 NO-2NO-2

44 Et D TILKOBLINGSINNSTILLING > INNSTIL. AV PC-MODUS-element har blitt lagt til i oppsetts-

menyen.
126126 NO-2NO-2

55 I tillegg til de instax SHARE-skriverne som er oppført under ”Tilbehør fra FUJIFILM”, støtter kame-

raet nå SP-3.
142142 NO-3NO-3

66 Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå 

brukes.
144144 NO-3NO-3



NO-1NORSK

Endringer og tilleggEndringer og tillegg
 Fokusfunksjon Fokusfunksjon

X100F Brukermanual: P 69

   Kontrollere fokus Kontrollere fokus
For å zoome inn på gjeldende fokusområde for nøyaktig fokusering, 

trykker du på midten av bakre kommandohjul. Trykk midt på bakre 

kommandohjul igjen for å avbryte zoom. I manuell fokusfunksjon 

kan zoom justeres ved å dreie det bakre kommandohjulet når 

STANDARD eller FOKUSTOPPMERKING er valgt for 

G AF/MF-INNSTILLING > MF-HJELP, mens dersom PÅ er valgt 

for G AF/MF-INNSTILLING > FOKUSSJEKK, vil kameraet automatisk zoome inn på det valgte fokusområdet 

når du dreier på fokusringen.  Valg av fokusområdet med fokuspinnen er tilgjengelig under fokus-zoom.  

Fokuszoom er ikke tilgjengelig i fokusmodus C eller når G AF/MF-INNSTILLING > PRE-AF er på, eller et annet 

alternativ enn r ENKELT PUNKT er valgt for AF-MODUS.
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NO-2 NORSK

Endringer og tillegg

 ■D KNAPP-/HJULINNSTILLING

X100F Brukermanual: P 122

KONTR.RINGINNST.KONTR.RINGINNST.
Stille inn funksjoner som er tilordnet kontrollringen.

Alternativer: STANDARD/HVITBALANSE/FILMSIMULERING/DIGITAL TELE-KONV./AV

 ■D TILKOBLINGS-INNSTILLING

X100F Brukermanual: P 126

INNSTIL. AV PC-MODUSINNSTIL. AV PC-MODUS
Juster innstillinger for tilkobling til en datamaskin.

AlternativAlternativ BeskrivelseBeskrivelse

USB-KORTLESERUSB-KORTLESER
Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktivereres automatisk dataoverførings-

modus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke 

er tilkoblet.

USB RÅK/GJ.OPP.SIKK.K.USB RÅK/GJ.OPP.SIKK.K.

Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/

backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.

• USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebehandlingsenhet for 

raskt å konvertere RAW-fi ler til høykvalitets JPEG-bilder.

• GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Kon-

fi gurere kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme 

type.



NO-3NORSK

Endringer og tillegg

Tilbehør fra FUJIFILMTilbehør fra FUJIFILM

X100F Brukermanual: P 142

instax SHARE skrivereinstax SHARE skrivere
SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive 

ut bilder på instax fi lm.

Bruke sko-monterte blintsenheterBruke sko-monterte blintsenheter

X100F Brukermanual: P 144

Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er 

kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes. 

For mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte 

med blitsenheten.
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