Nye funksjoner
Versjon 2.00

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat
av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside
for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005232-E00 NO

Innhold
X-H2S firmware-versjon 2.00 legger til eller oppdaterer
funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av
håndboken, besøk følgende nettside.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beskrivelse

FOKUSMÅLER og FOKUSMETER + HØYDEPUNKT er
1 lagt til alternativene for fokuskontroll som er tilgjengelig under
filmopptak.
Alternativer for bruk når en filsender FT-XH (ekstrautstyr) er koblet
2
til kameraet er lagt til menyen for nettverk/USB-innstilling.
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Endringer og tillegg
Endringer og tillegg er som følger.

Kontrollere fokus

Ver. 2.00

Fokuszoom
Hvis PÅ er valgt for G AF/MF-INNSTILLING > FOKUSSJEKK, vil
kameraet automatisk zoome inn på det valgte fokusområdet når
fokusringen dreies. Trykk midt på fokusstikken (fokusspaken) for å
avbryte zoom.

N • Bruk fokusstikken (fokusspaken) til å velge et annet fokusområde.

• Zoom kan justeres ved å dreie på det bakre kommandohjulet. Zoom
kan imidlertid ikke justeres når DIGITALT DELT BILDE eller DIGITAL
MIKROPRISME er valgt for MF-hjelp.

1

MF-hjelp
Bruk G AF/MF-INNSTILLING > MF-HJELP i fotograferingsmenyene
eller G AF/MF-INNSTILLING > F MF-HJELP i filmmenyene for å
velge et alternativ for fokuskontroll.

N Alternativene for fokuskontroll for filmer er forskjellige fra alternativene for
stillbildefotografering.

• DIGITALT DELT BILDE: Viser et delt bilde i

midten av bildet. Komponer motivet
i området til det delte bildet og roter
fokusringen til de fire delene av det delte
bildet er korrekt justert.

• DIGITAL MIKROPRISME: Et gittermønster som

legger vekt på uskarphet vises når motivet er ute av fokus, og forsvinner for å bli
erstattet av et skarpt bilde når motivet er
i fokus.

• FOKUSTOPPMERKING: Markerer høykontrast

konturer. Roter fokusringen til motivet er
markert.

• FOKUSMÅLER: En måler vises under fo-

kuspunktet og indikerer om fokus er
foran eller bak motivet. Nålen svinger til
venstre når fokus er foran motivet og til
høyre når det er bak motivet. Juster fokus
slik at nålen peker rett opp.

N Skjermen snus når Y MOT KLOKKEN er valgt for D KNAPP-/

SKIVEINNSTILLING > INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS >
ROTER FOKUSRING.

2

F MF-HJELP

Ver. 2.00

Velg hvordan fokus skal vises når MANUELL FOKUS er valgt for
FOKUSMODUS.
Alternativ
FOKUSTOPPMERKING
FOKUSMÅLER
FOKUSMETER +
HØYDEPUNKT
AV

Beskrivelse
Kameraet forhøyer høykontrastskonturer. Velg en farge og
et toppnivå.
En nål indikerer om fokus er foran eller bak motivet.
Fokus indikeres av både en måler og toppmerking.
Fokus vises normalt (fokustoppmerking og fokusmåler er
ikke tilgjengelig).

Menyer for nettverk/USB-innstilling

Ver. 2.00

Juster kameraets nettverk/USB-innstillinger.
For mer informasjon om nettverk/USB-innstillinger, besøk:
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N Tilgjengelige funksjoner når en filsender FT-XH (ekstrautstyr) er koblet til
kameraet er også beskrevet.
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