Nya funktioner
Version 2.00

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna
i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för
information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005232-D00 SV

Innehåll
X-H2S:s firmwareversion 2.00 innebär nya och uppdaterade
funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beskrivning

FOKUSMÄTARE och FOKUSMÄTARE + TOPPHÖJDNING
1 har lagts till de alternativ för fokuskontroll som är tillgängliga
under filminspelning.
De alternativ som kan användas när en separat såld filsändare
2 FT-XH är ansluten till kameran har lagts till i menyn Nätverks-/
USB-inställning.
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Ändringar och tillägg
Följande ändringar och tillägg har gjorts.

Kontrollera fokus

Ver. 2.00

Fokuszoom
Om PÅ har valts för G AF/MF INSTÄLLNING > FOKUS KONTROLL
zoomar kameran automatiskt in på det valda fokusområdet när du
vrider på fokusringen. Tryck mitt på fokusknappen (fokusreglaget)
för att avbryta zoomningen.

N • Använd fokusknappen (fokusreglaget) för att välja ett annat fokusområde.

• Zoomen kan justeras genom att vrida på den bakre kommandorat-

ten. Zoomen kan dock inte justeras när DIGITALT DELAD BILD eller
DIGITAL MIKROPRISMA har valts för manuell fokushjälp.
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Man. fokushjälp
Använd G AF/MF INSTÄLLNING > MAN. FOKUSHJÄLP i fotograferingsmenyerna eller G AF/MF INSTÄLLNING > F MAN. FOKUSHJÄLP
i filmmenyerna för att välja ett alternativ för fokuskontroll.

N Alternativen för fokuskontroll för filmer skiljer sig från de som används vid
stillbildsfotografering.

• DIGITALT DELAD BILD: Visar en delad bild i

mitten. Rama in motivet i området för delad bild och vrid fokusringen tills de fyra
delarna av den delade bilden är korrekt
injusterade.

• DIGITAL MIKROPRISMA: Ett rutnät som för-

stärker oskärpa visas när motivet inte är i
fokus. Det försvinner och ersätts med en
skarp bild när motivet är i fokus.

• FOKUS ACCENTUERING: Markerar högkon-

trasterade konturer. Vrid fokusringen tills
motivet är markerat.

• FOKUSMÄTARE: En mätare visas under fokuspunkten och visar om fokus är framför
eller bakom motivet. Nålen svänger mot
vänster när fokus är framför motivet och
mot höger när fokus är bakom motivet.
Justera fokus så att nålen pekar rakt upp.

N Displayvisningen ändras när Y MOTURS väljs för D KNAPP-/

RATTINSTÄLLNING > INSTÄLLNING FÖR OBJEKTIVETS ZOOM/
FOKUS > ROTATION AV FOKUSRINGEN.
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F MAN. FOKUSHJÄLP

Ver. 2.00

Välj hur fokus ska visas när MANUELL FOKUS är valt för
FOKUSLÄGE.
Alternativ

Beskrivning
Kameran förstärker konturer med hög kontrast. Välj en färg
FOKUS ACCENTUERING
och accentueringsnivå.
FOKUSMÄTARE
En nål indikerar om fokus är framför eller bakom motivet.
FOKUSMÄTARE +
Fokus indikeras både av en mätare och toppmarkeringar.
TOPPHÖJDNING
Fokus visas på normalt sätt (fokusmarkeringar och fokusmäAV
tare används inte).

Nätverks-/USB-inställningsmenyer

Ver. 2.00

Justera kamerans nätverks- och USB-inställningar.
För mer information om menyn Nätverks-/USB-inställning, besök:
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N De funktioner som är tillgängliga när en separat såld filsändare FT-XH är
ansluten till kameran beskrivs också.
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