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Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med fi rmwareuppdateringar 

kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som 

medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdate-

ringar för olika produkter:

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

InnehållInnehåll
Följande ändringar eller tillägg har gjorts till funktionerna som beskrivs i bruksanvisningen för X100F.

Nr.Nr. BeskrivningBeskrivning X100F X100F PP Se Se PP Ver.Ver.

11 Fokusknappen kan användas för att ändra fokusområdet när du har zoomat helt in på visningen 

då du använder manuell fokushjälp.
6969 SV-1SV-1

2.002.00

22 Fokusknappen kan användas för att ändra fokusområdet när du har zoomat helt in på visningen 

för kontroll av fokus.

33 Ett AV-alternativ har lagts till i D KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > KONTR.RINGSINST. i inställ-

ningsmenyn.
122122 SV-2SV-2

44 Ett D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > PC-ANSLUTNINGSLÄGE-alternativ har lagts till i inställ-

ningsmenyn.
126126 SV-2SV-2

55 I tillägg till de instax SHARE-skrivare som anges under ”Tillbehör från FUJIFILM” stödjer kameran 

nu SP-3.
142142 SV-3SV-3

66 Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsyste-

met kan nu användas.
144144 SV-3SV-3



SV-1SVENSKA

Ändringar och tilläggÄndringar och tillägg
 Fokusläge Fokusläge

X100F Användarhandbok: P 69

   Kontrollera fokus Kontrollera fokus
För att zooma in på det aktuella fokusområdet för exakt fokusering, 

tryck mitt på den bakre kommandoratten. Tryck mitt på den 

bakre kommandoratten igen för att avbryta zoomen. I manuellt 

fokusläge kan zoomen justeras genom att rotera den bakre 

kommandoratten när STANDARD eller FOKUS ACCENTUERING 

har valts för G AF/MF INSTÄLLNING > MAN. FOKUSHJÄLP 

medan kameran automatiskt zoomar in på det valda fokusområdet när fokusringen roteras om PÅ har valts för 

G AF/MF INSTÄLLNING > FOKUS KONTROLL.  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.

M M



SV-2 SVENSKA

Ändringar och tillägg

 ■D KNAPP-/RATTINSTÄLLNING

X100F Användarhandbok: P 122

KONTR.RINGSINST.KONTR.RINGSINST.
Ange funktioner som tilldelats kontrollringen.

Alternativ: STANDARD/VITBALANS/FILMSIMULERING/DIGITAL TELE-KONV./AV

 ■D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING

X100F Användarhandbok: P 126

PC-ANSLUTNINGSLÄGEPC-ANSLUTNINGSLÄGE
Justera inställningarna för anslutning till en dator.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

USB-KORTLÄSAREUSB-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 RAW KONV./ÅTERST.USB RAW KONV./ÅTERST.

När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB RAW-konvertering/återställ-

ning av säkerhetskopia automatiskt. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.

• USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO): Använd kamerans bildbehandlings-

motor 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 kameror av samma typ.



SV-3SVENSKA

Ändringar och tillägg

Tillbehör från FUJIFILMTillbehör från FUJIFILM

X100F Användarhandbok: P 142

instax SHARE-skrivareinstax SHARE-skrivare
SP-1/SP-2/SP-3: Anslut via trådlöst LAN för att skriva ut bilder 

på instax-fi lm.

Använda skomonterade blixtenheterAnvända skomonterade blixtenheter

X100F Användarhandbok: P 144

Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer 

som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan 

nu användas. För mer information, se dokumentatio-

nen som medföljer din studioblixtenhet.
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