
DIGITAL CAMERA

X100F
Nowe funkcje
Wersja 2.00

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzęto-
wego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego 
produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat 
aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:
 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software
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POLSKI

Spis treściSpis treści
Następujące zmiany lub uzupełnienia zostały wprowadzone do funkcji opisanych w instrukcji obsługi aparatu 
X100F.
NrNr OpisOpis X100F X100F PP Patrz Patrz PP Wer.Wer.

11 Dźwigni ostrości można używać do zmiany obszarów ostrości, gdy widok jest przybliżony pod-
czas wspomagania ręcznego ustawiania ostrości.

6969 PL-1PL-1

2.002.00

22 Dźwigni ostrości można używać do zmiany obszarów ostrości, gdy widok jest przybliżony 
podczas kontroli ostrości.

33 Opcja WYŁ. została dodana do D USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > UST. PIER. 
KONTR. w menu ustawień.

122122 PL-2PL-2

44 Pozycja D USTAWIENIA POŁĄCZENIA > TRYB POŁ. Z KOMPUTEREM została dodana do 
menu ustawień.

126126 PL-2PL-2

55 Poza drukarkami instax SHARE wymienionymi w „Akcesoria fi rmy FUJIFILM”, aparat obsługuje 
teraz również drukarkę SP-3.

142142 PL-3PL-3

66 Można teraz używać studyjnych sterowników błysku innych fi rm zgodnych z systemem lamp 
błyskowych FUJIFILM.

144144 PL-3PL-3



PL-1POLSKI

Zmiany i dodatkiZmiany i dodatki
Tryb ostrościTryb ostrości

X100F Podręcznik użytkownika: P 69

   Kontrola ostrości Kontrola ostrości
Aby przybliżyć bieżący obszar ostrości w celu dokładnego 
ustawienia ostrości, naciśnij środek tylnego pokrętła sterowania. 
Naciśnij ponownie środek tylnego pokrętła sterowania, aby 
anulować zbliżenie. W trybie ręcznego ustawiania ostrości, 
przybliżenie może być ustawiane poprzez obracanie tylnym 
pokrętłem sterowania gdy wybrane jest STANDARDOWE lub 
ZAZNACZ GŁĘBIĘ OSTROŚCI w G USTAWIENIA AF/MF > MF ASSIST, jednakże gdy WŁ. jest wybrane dla 
G USTAWIENIA AF/MF > PODGLĄD OSTROŚCI, aparat automatycznie będzie przybliżać wybrany obszar 
ostrości, gdy krąg ostrości jest obracany.  Podczas zoomu ostrości dostępny jest wybór pola ostrości za 
pomocą dźwigni ostrości.  Przybliżenie obszaru ostrości nie jest dostępne w trybie ustawiania ostrości C lub 
gdy G USTAWIENIA AF/MF > PRE-AF jest wł. lub opcja inna niż r POJEDYNCZY PUNKT jest wybrana dla 
TRYB AF.

M M



PL-2 POLSKI

Zmiany i dodatki

 ■D USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA

X100F Podręcznik użytkownika: P 122

UST. PIER. KONTR.UST. PIER. KONTR.
Ustaw funkcje przypisane do pierścienia kontroli.

Opcje: DOMYŚLNE/BALANS BIELI/SYMULACJA FILMU/CYFROWA KONW. TEL./WYŁ.

 ■D USTAWIENIA POŁĄCZENIA

X100F Podręcznik użytkownika: P 126

TRYB POŁ. Z KOMPUTEREMTRYB POŁ. Z KOMPUTEREM
Dostosuj ustawienia dotyczące połączenia z komputerem.

OpcjaOpcja OpisOpis

CZYTNIK KART NA USBCZYTNIK KART NA USB
Podłączenie aparatu do komputera kablem USB automatycznie włącza tryb przesyłania 
danych, pozwalając na kopiowanie danych do komputera. Aparat działa normalnie, gdy nie 
jest podłączony.

KON. USB RAW/PR. KOP.KON. USB RAW/PR. KOP.

Podłączenie aparatu do komputera przez USB automatycznie włącza tryb konwersji plików 
RAW przez USB/tryb przywracania kopii zapasowej. Aparat działa normalnie, gdy nie jest 
podłączony.
• KON. USB RAW (wymaga FUJIFILM X RAW STUDIO): używaj procesora przetwarzania 

zdjęć aparatu do szybkiej konwersji plików RAW na wysokiej jakości zdjęcia JPEG.
• PR. KOP. (wymaga FUJIFILM X Acquire): zapisuj i wczytuj ustawienia aparatu. Szybko zmień 

konfi gurację aparatu lub współdziel ustawienia z innymi aparatami tego samego typu.



PL-3POLSKI

Zmiany i dodatki

Akcesoria fi rmy FUJIFILMAkcesoria fi rmy FUJIFILM

X100F Podręcznik użytkownika: P 142

Drukarki instax SHAREDrukarki instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: Uzyskaj połączenie za pośrednictwem sieci 
bezprzewodowej LAN, aby drukować zdjęcia na fi lmie 
instax.

Używanie lamp błyskowych mocowanych na stopceUżywanie lamp błyskowych mocowanych na stopce

X100F Podręcznik użytkownika: P 144

Można teraz używać studyjnych sterowników błysku 
innych fi rm zgodnych z systemem lamp błyskowych 
FUJIFILM. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z 
dokumentacji dołączonej do studyjnej lampy błyskowej.



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


