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:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005232-F00

FI

Sisällys
X-H2S-laiteohjelmistoversio 2.00 lisää tai päivittää alla luetellut
ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nro

Kuvaus

TARKENNUSMITTARI ja TARKENNUSMITTARI +
1 HUIPPUKOOSTUS on lisätty videon tallennuksen aikana käytettävissä oleviin tarkennuksen tarkistusasetuksiin.
Käytettävissä olevat kohteet, kun kameraan on liitetty lisävarus2 teena saatava FT-XH-tiedostolähetin, on lisätty Verkko/USB-asetusvalikkoon.
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Muutokset ja lisäykset
Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

Tarkennuksen tarkistaminen

Ver. 2.00

Tarkennuksen zoomaus
Jos PÄÄLLÄ on valittu kohtaan G AF/MF-ASETUS > TARKEN.
TARKISTUS, kamera lähentää automaattisesti valittuun tarkennusalueeseen, kun tarkennusrengasta pyöritetään. Poistu zoomaustilasta painamalla tarkennussauvan (tarkennusvivun) keskustaa
uudelleen.

N • Valitse toinen tarkennusalue tarkennussauvan (tarkennusvipu) avulla.
• Zoomia voidaan säätää kiertämällä takakomentokiekkoa. Zoomia ei

kuitenkaan voi säätää, kun avustetun manuaalisen tarkennuksen asetuksena on DIGIT. JAETTU KUVA tai DIGITAALINEN MIKROPRISMA.
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MF-apu
Valitse kohdennuksen tarkistusasetus valokuvavalikoissa kohdassa
G AF/MF-ASETUS > MF-APU tai elokuvavalikoissa kohdassa G AF/
MF-ASETUS > F MF-APU.

N Elokuvien tarkennuksen tarkistusasetukset poikkeavat valokuvauksen
asetuksista.

• DIGIT. JAETTU KUVA: Näyttää jaetun kuvan

kuva-alan keskellä. Rajaa kohde jaetun
kuvan alueelle ja kierrä tarkennusrengasta, kunnes jaetun kuvan neljä osaa ovat
oikein kohdakkain.

• DIGITAALINEN MIKROPRISMA: kuvio, joka

korostaa epäterävyyttä, näkyy kohteen
ollessa epätarkka, ja katoaa korvautuakseen terävällä kuvalla, kun kohde on
tarkennettuna.

• FOCUS PEAK KOROSTUS: Korostaa suurikontrastiset ääriviivat. Kierrä tarkennusrengasta, kunnes kohde on korostettu.

• TARKENNUSMITTARI: Tarkennuspisteen ala-

puolella näytettävä mittari osoittaa, onko
tarkennus kohteen edessä vai takana.
Neula liikkuu vasemmalle, kun tarkennus
on kohteen edessä, ja oikealle, kun neula
on kohteen takana. Säädä tarkennusta
siten, että neula osoittaa suoraan ylös.

N Näyttö vaihtuu, kun Y VASTAPÄIVÄÄN on valittuna kohdassa

D PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > OBJEKTIIVIN ZOOM-/
TARKENNUSASETUS > TARKENNUSRENKAAN KIERTO.
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F MF-APU

Ver. 2.00

Valitse, miten tarkennus näytetään, kun MAN. TARKENNUS on
valittuna TARKENNUSTILA-kohdassa.
Valinta

Kuvaus
Kamera korostaa suurikontrastiset ääriviivat. Valitse väri ja
FOCUS PEAK KOROSTUS
piikin taso.
TARKENNUSMITTARI Neula osoittaa, onko tarkennus kohteen edessä vai takana.
TARKENNUSMITTARI + Tarkennus ilmaistaan sekä mittarilla että huippukorostukHUIPPUKOOSTUS
silla.
Tarkennus näytetään normaalisti (tarkennuspiikin korostus ja
POIS
tarkennusmittari eivät ole käytettävissä).

Verkko-/USB-asetusvalikot

Ver. 2.00

Säädä kameran verkko- ja USB-asetuksia.
Lisätietoja Verkko/USB-asetuksista on osoitteessa:
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N Myös kuvaukset löytyvät käytettävissä olevista ominaisuuksista, kun
kameraan on liitetty lisävarusteena saatava FT-XH-tiedostolähetin.
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