Nye funktioner
Version 2.00

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer
muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005232-C00 DA

Indhold
Firmwareversionen 2.00 i X-H2S tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning,
gå på følgende hjemmeside.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beskrivelse

FOKUSMETER og FOKUSMETER + HØJDEPUNKT er blevet
1 føjet til de tilgængelige valgmuligheder for fokuskontrol under
filmoptagelse.
Punkter, der skal benyttes, når der er monteret en ekstra FT-XH-fil2 sender på kameraet, er blevet føjet til menuen Netværk/USB-indstilling.
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Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser er som følger.

Kontrol af fokus

Ver. 2.00

Fokuszoom
Hvis TIL er valgt for G AF/MF-INDSTILLING > FOKUSKONTROL,
zoomer kameraet automatisk ind på det valgte fokusområde, når
der drejes på fokusringen. Tryk midt på fokuspinden (fokushåndtaget) for at afslutte zoom.

N • Anvend fokuspinden (fokushåndtag) til at vælge et andet fokuspunkt.
• Zoom kan justeres ved at dreje det bagerste kommandohjul. Zoom

kan dog ikke justeres, når DIGITALT OPDELT BILLEDE eller DIGITAL
MIKROPRISME er valgt for MF-hjælp.
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MF-hjælp
Anvend G AF/MF-INDSTILLING > MF-HJÆLP i billedmenuerne
eller G AF/MF-INDSTILLING > F MF-HJÆLP i film-menuerne til at
vælge en valgmulighed for fokuskontrol.

N Valgmulighederne for fokuskontrol for film er anderledes end dem for
stillbilledfotografering.

• DIGITALT OPDELT BILLEDE: Viser et opdelt

billede midt i billedet. Komponér motivet
i det delte billedområde, og drej fokusringen, indtil de fire dele af det delte billede
flugter rigtigt.

• DIGITAL MIKROPRISME: Der vises et gitter-

mønster, der fremhæver slør, når motivet
er ude af fokus, som forsvinder for at
blive erstattet af et skarpt billede, når
motivet er i fokus.

• FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.: Markerer omrids med høj kontrast. Drej fokusringen,
indtil motivet er markeret.

• FOKUSMETER: Der vises en måler under

fokuspunktet, som indikerer, om fokus er
foran eller bag ved motivet. Nålen svinger til venstre, når fokus er foran motivet
og til højre, når det er bag ved motivet.
Justér fokus, så nålen peger lige op.

N Visningen vendes om, når Y MOD URET er valgt for D KNAP/

DREJEKNAP-INDSTILLING > OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING >
ROTER FOKUS-RING.
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F MF-HJÆLP

Ver. 2.00

Vælg, hvordan fokus skal vises, når MANUELT FOKUS er valgt som
FOKUSTILSTAND.
Indstilling
FREMHÆVNING AF
FOKUSMAKS.
FOKUSMETER
FOKUSMETER +
HØJDEPUNKT
FRA

Beskrivelse
Kameraet øger omrids med høj kontrast. Vælg en farve og
toppunkt for niveau.
En nål indikerer, om fokus er foran eller bag ved motivet.
Fokus indikeres af både en måler og toppunkter.
Fokus vises normalt (toppunkt for fokus og fokusmeter er
ikke tilgængelige).

Menuer for netværks-/USB-indstilling

Ver. 2.00

Justér kameraets netværks- og USB-indstillinger.
For yderligere information om menuen Netværk/USB-indstillinger
skal du besøge:
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N De tilgængelige funktioner, når der er monteret en ekstra FT-XH-filsender
på kameraet, beskrives også.
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