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/

BL00005161-C00 DA

Indhold
Firmwareversionen 2.00 i X-S10 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på
følgende hjemmeside.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beskrivelse

Elementet LÅS er blevet føjet til D KNAP/DREJEKNAPINDSTILLING i opsætningsmenuen.
Elementet NETVÆRKSINDSTILLING er blevet føjet til
D FORBINDELSESINDSTILLING i opsætningsmenuen, så
2
trådløse LAN-indstillinger kan justeres til brug med trådløst
tilkoblet optagelse.
Elementet D FORBINDELSESINDSTILLING >
3 INFORMATION i opsætningsmenuen viser nu IP-adressen
udover MAC- og Bluetooth-adresserne.
Elementet D FORBINDELSESINDSTILLING >
FORBINDELSESTILSTAND er blevet ændret til ikke kun at un4 derstøtte overførsel af billeder, RAW-konvertering samt overførsel
og download af kameraindstillinger, men også funktioner som
tilkoblet stillbilledfotografering og ﬁlmoptagelse.
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Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser er som følger.

LÅS

Ver. 2.00

Lås udvalgte knapper for at forhindre utilsigtet betjening.
Indstilling

Beskrivelse
Vælg mellem følgende:
• LÅS OP: Nulstil låseindstillingerne.
ALLE FUNKTIONER: Lås alle knapper på listen
LÅS INDSTILLING •
FUNKTIONSVALG.
• VALGT FUNKTION: Lås kun knapperne valgt på listen
FUNKTIONSVALG.
Vælg de knapper, der låses, når VALGT FUNKTION er valgt for
FUNKTIONSVALG
LÅS INDSTILLING.

N Knapperne valgt ved hjælp af VALGT FUNKTION kan til enhver tid låses

under optagelse ved at trykke på MENU/OK og holde den nede. For at låse
knapperne op skal du igen trykke på knappen og holde den nede.

1

NETVÆRKSINDSTILLING

Ver. 2.00

Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk.
Indstilling

Beskrivelse

• ENKEL OPSÆTNING: Tilsluttes til et adgangspunkt ved
hjælp af simple indstillinger.

TRÅDLØS
ADGANGSPUNKTINDST.

TRÅDLØS IP
ADRESSEINDST.

INFORMATION

• MANUEL OPSÆTNING: Justér indstillingerne manuelt for
tilslutning til et trådløst netværk. Vælg netværk på en liste
(VÆLG FRA LISTE), eller indtast navnet manuelt (ANGIV
SSID).
• AUTO: IP-adressen tildeles automatisk.
• MANUEL: Tildel en IP-adresse manuelt. Vælg IP-adresse
(IP-ADRESSE), netværksmaske (NETMASKE) og gateway-adresse (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.

Ver. 2.00

Få vist IP-adresserne for kameraets MAC, Bluetooth og trådløse
netværk.
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FORBINDELSESTILSTAND

Ver. 2.00

Justér indstillingerne for tilslutning til eksterne enheder.
Indstilling

Beskrivelse
Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer
automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres
USB-KORTLÆSER
data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når
det ikke er tilsluttet.
Kameraet kan styres fra computere, kardanophæng, droner
eller andre enheder, der er tilsluttet via USB. Kameraet går
automatisk i tilstanden ” tilkoblet optagelse” (dvs. fjernbetjening), når den eksterne enhed tændes og vender tilbage
til normal betjening, når den eksterne enhed slukkes eller
frakobles.
• Billederne kan tages via fjernadgang og downloades
automatisk til computere, der kører Capture One, Adobe®
Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin eller FUJIFILM
OPTAG AUTOMATISK MED
X Acquire. FUJIFILM X Acquire kan også anvendes til at
USB-INTERNETDELING
gemme og indlæse kameraindstillingerne.
• Kameraet kan bruges som et webcam, når det er tilsluttet
en computer, der kører FUJIFILM X Webcam.
• Fjernfotografering og ﬁlmoptagelse er tilgængelig, når
kameraet er tilsluttet til en kompatibel enhed, såsom et
kardanophæng eller en drone. Anvend kameraets knapper
til at skifte mellem stillbilledfotografering og ﬁlmoptagelse.
De tilgængelige funktioner varierer alt efter den tilsluttede
enhed.
Som for OPTAG AUTOMATISK MED USBINTERNETDELING bortset fra, at kameraet forbliver i
tilstanden ”tilkoblet optagelse” (fjernbetjening), når den
OPTAG FAST MED
eksterne enhed er slukket eller ikke tilsluttet, så enheden kan
USB-INTERNETDELING genoptage styringen, når der igen etableres forbindelse efter
en utilsigtet frakobling eller anden afbrydelse. Ved standardindstillingerne optages billeder ikke over på hukommelseskortet.
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Indstilling

Beskrivelse
Vælg denne indstilling for fotografering via trådløs fjernadgang.
OPTAG FAST MED TRÅDLØS
Vælg et netværk ved hjælp af D FORBINDELSESINDSTILLING >
INTERNETDELING
NETVÆRKSINDSTILLING.
Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør
automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse
af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det
ikke er tilsluttet.
USB RÅKONV./
• USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend
BACK.GEND.
kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere
RAW-ﬁler til JPEG-billeder i høj kvalitet.
• BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs
kameraindstillinger. Konﬁgurér kameraet igen på et øjeblik,
eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.

O Indstillingerne D STRØMSTYRING > AUTO-SLUK gælder også under

tilkoblet optagelse. For at forhindre kameraet i at slukke automatisk skal
du vælge FRA for AUTO-SLUK.

N Gå på nedenstående hjemmesider for at få mere at vide om eller downloade følgende computersoftware:
• Capture One Express Fujifilm:
https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:

https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

• FUJIFILM X Webcam:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/
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