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/

BL00005161-E00 NO

Innhold
X-S10 firmware-versjon 2.00 legger til eller oppdaterer
funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av
håndboken, besøk følgende nettside.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beskrivelse

Et element for LÅS er lagt til D KNAPP-/HJULINNSTILLING i
oppsettsmenyen.
Et element for NETTVERKSINNSTILLING er lagt til
D TILKOBLINGSINNSTILLING i oppsettsmenyen, slik at
2
innstillinger for trådløst LAN kan justeres for bruk med opptak via
trådløs forbindelse.
Elementet D TILKOBLINGSINNSTILLING > INFORMASJON
3 i oppsettsmenyen viser nå IP-adressen i tillegg til MAC- og Bluetooth-adressene.
Elementet D TILKOBLINGSINNSTILLING >
TILKOBLINGSMODUS er endret for å støtte ikke bare opp4 lasting av bilder, RAW-konverteringer og opp- og nedlasting av
kamerainnstillinger, men også funksjoner som stillfotografering og
ﬁlmopptak via trådløs forbindelse.
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Endringer og tillegg
Endringer og tillegg er som følger.

LÅS

Ver. 2.00

Lås utvalgte kontroller for å forhindre uønsket bruk.
Alternativ

Beskrivelse
Velg mellom følgende:
• LÅS OPP: Tilbakestille låsalternativene.
LÅSINNSTILLING • ALLE FUNKSJONER: Lås alle kontroller i listen FUN.-VALG.
• VALGT FUNKSJON: Lås bare kontrollene som er valgt i listen
FUN.-VALG.
Velg kontrollene som skal være låst når VALGT FUNKSJON
FUN.-VALG
velges for LÅSINNSTILLING.

N Funksjonene som er valgt med VALGT FUNKSJON kan låses når som

helst under opptak, ved å trykke og holde inne MENU/OK. For å låse opp
funksjonene trykker du på og holder inne knappen igjen.

1

NETTVERKSINNSTILLING

Ver. 2.00

Juster innstillinger for tilkobling til trådløse nettverk.
Alternativ

Beskrivelse

• ENKELT OPPSETT: Koble til et tilgangspunkt ved hjelp av
enkle innstillinger.

INNST. TRÅDL.
TILGSPUNKT

• MANUELT OPPSETT: Juster innstillingene manuelt for

tilkobling til et trådløst nettverk. Velg nettverket fra en liste
(VELG NETTVERK) eller skriv inn navnet manuelt (LEGGE
INN SSID).
• AUTOMATISK: IP-adressen tildeles automatisk.
TRÅDLØS
• MANUELL: Tilordne en IP-adresse manuelt. Velg IP-adressen
IP-ADRESSEINNST.
(IP-ADRESSE), nettverksmasken, (NETTMASKE), og gateway-adressen (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.

INFORMASJON

Ver. 2.00

Vis kameraets IP-adresser for MAC, Bluetooth og trådløsnettverk.
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TILKOBLINGSMODUS

Ver. 2.00

Juster innstillingene for tilkobling til eksterne enheter.
Alternativ
USB-KORTLESER

AUTOMATISK
TETHERED
USB-OPPTAK

LÅST TETHERED
USB-OPPTAK

Beskrivelse
Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktivereres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen.
Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
Kameraet kan styres fra datamaskiner, selﬁe-sticks, droner eller andre
enheter koblet til via USB. Kameraet går automatisk i modus for
”tethered opptak” (dvs. fjernstyrt opptak) når den eksterne enheten
slås på, og går tilbake til normal drift når den eksterne enheten slås av
eller kobles fra.
• Fotograﬁer kan tas eksternt og automatisk lastes ned til datamaskiner som kjører Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® +
Tether Plugin eller FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire kan også
brukes til å lagre og laste inn kamerainnstillinger.
• Kameraet kan brukes som et webkamera når det er koblet til en
datamaskin som kjører FUJIFILM X Webcam.
• Ekstern fotografering og ﬁlmopptak er tilgjengelig når kameraet
kobles til en kompatibel enhet, som for eksempel en selﬁe-stick
eller en drone. Bruk kamerakontrollene for å veksle mellom stillfotografering og ﬁlmopptak. Tilgjengelige funksjoner varierer med
enheten som kobles til.
Som for AUTOMATISK TETHERED USB-OPPTAK, bortsett fra
at kameraet forblir i modus for ”tethered opptak” (fjernstyrt opptak)
når den eksterne enheten er av eller frakoblet, slik at enheten kan
fortsette kontrollen når tilkoblingen gjenopprettes etter en utilsiktet
frakobling eller annen forstyrrelse. Bilder tas ikke opp på minnekortet
med standardinnstillingene.
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Alternativ
Beskrivelse
LÅST TRÅDLØST Velg dette alternativet for fotografering med trådløs fjernkontroll.
TETHERED Velg et nettverk ved hjelp av D TILKOBLINGSINNSTILLING >
OPPTAK
NETTVERKSINNSTILLING.
Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB
RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebe•
USB RÅK/
handlingsenhet for raskt å konvertere RAW-ﬁler til høykvalitets
GJ.OPP.SIKK.K.
JPEG-bilder.
• GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konﬁgurere kameraet på et øyeblikk, eller dele
innstillinger med andre kameraer av samme type.

O D STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING-innstillinger gjelder også for

styrt opptak. Velg AV for AUTOM. AVSLÅING for å forhindre at kameraet
automatisk slår seg av.

N Besøk nettstedene nedenfor for å lære mer om eller laste ned følgende
datamaskin-programvare:
• 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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