Nowe funkcje
Wersja 2.00

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji
dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową,
aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych
produktów:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005161-G00 PL

Spis treści
Oprogramowanie sprzętowe X-S10 w wersji 2.00 dodaje lub
aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr

Opis

Pozycja BLOKADA została dodana do D USTAWIENIA
PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA w menu ustawień.
Pozycja USTAWIENIA SIECIOWE została dodana do
D USTAWIENIA POŁĄCZENIA w menu ustawień, pozwalając
2
na regulację ustawień bezprzewodowej sieci LAN w celu fotografowania z użyciem urządzenia powiązanego bezprzewodowo.
Pozycja D USTAWIENIA POŁĄCZENIA > INFORMACJE w
3 menu ustawień wyświetla teraz adres IP poza adresem MAC i
adresem Bluetooth.
Pozycja D USTAWIENIA POŁĄCZENIA > TRYB
POŁĄCZENIA została zmodyﬁkowana, aby obsługiwać nie tylko
4 przesyłanie zdjęć, konwersję plików RAW oraz przesyłanie i pobieranie ustawień aparatu, ale także funkcje, takie jak fotografowanie
i nagrywanie ﬁlmów z użyciem powiązanych urządzeń.
1
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2.00

Zmiany i uzupełnienia
Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

BLOKADA

Wer. 2.00

Zablokuj wybrane elementy sterujące, aby zapobiec ich niezamierzonemu użyciu.
Opcja

Opis
Wybierz z poniższych:
• ODBLOK.: Reset opcji blokady.
WSZ. FUNKCJE: Zablokuj wszystkie elementy sterujące z listy
USTAWIE. BLOKA. •
WYBÓR FUNKCJI.
• WYBRANA FUNKCJA: Zablokuj jedynie elementy sterujące
wybrane na liście WYBÓR FUNKCJI.
Wybierz elementy sterujące, które będą zablokowane, gdy
WYBÓR FUNKCJI
WYBRANA FUNKCJA jest wybrany dla USTAWIE. BLOKA..

N Elementy sterujące wybrane za pomocą WYBRANA FUNKCJA można

zablokować w dowolnym momencie podczas fotografowania, naciskając
i przytrzymując MENU/OK. Aby odblokować elementy sterujące, ponownie
naciśnij i przytrzymaj przycisk.
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USTAWIENIA SIECIOWE

Wer. 2.00

Reguluj ustawienia dotyczące łączenia z sieciami bezprzewodowymi.
Opcja

Opis

• PROSTA KONFIGURACJA: Połącz się z punktem dostępu
przy użyciu prostych ustawień.

UST. BEZPRZEW. P.
DOSTĘPU

UST. BEZPRZEW.
ADRESU IP

INFORMACJE

• RĘCZNA KONFIGURACJA: Ręcznie reguluj ustawienia

dotyczące połączenia z siecią bezprzewodową. Wybierz sieć
z listy (WYBÓR Z L. SIECI) lub ręcznie wprowadź nazwę
(WPROWADZ. SSID).
• AUTOMATYCZNE: Adres IP jest przydzielany automatycznie.
• RĘCZNE: Przydziel adres IP ręcznie. Wybierz ręcznie adres
IP (ADRES IP), maskę sieci (MASKA SIECI) i adres bramy
(ADRES BRAMY).

Wer. 2.00

Wyświetl adres MAC, adres Bluetooth i adres IP bezprzewodowej
sieci aparatu.

2

TRYB POŁĄCZENIA

Wer. 2.00

Dostosuj ustawienia połączeń z urządzeniami zewnętrznymi.
Opcja
CZYTNIK KART NA
USB

FOTOGRAFOWANIE
AUTOMATYCZNE
PRZEZ POŁ. USB

FOTOGRAFOWANIE
USTALONE PRZEZ
POŁ. USB

Opis
Podłączenie aparatu do komputera kablem USB automatycznie
włącza tryb przesyłania danych, pozwalając na kopiowanie danych
do komputera. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony.
Aparatem można sterować za pomocą komputerów, gimbali, dronów
lub innych urządzeń podłączonych przez USB. Aparat automatycznie
przechodzi w tryb „zdalnego sterowania” (ang. tethered shooting) po
włączeniu urządzenia zewnętrznego i powraca do normalnej pracy po
wyłączeniu lub odłączeniu urządzenia zewnętrznego.
• Zdjęcia można robić zdalnie i automatycznie przesyłać do komputera, na którym uruchomione jest oprogramowanie Capture One,
Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin lub FUJIFILM X
Acquire. Program FUJIFILM X Acquire pozwala również na zapisywanie i wczytywanie ustawień aparatu.
• Aparat może być używany jako kamera internetowa po podłączeniu do komputera, na którym uruchomiona jest aplikacja
FUJIFILM X Webcam.
• Zdalne fotografowanie i ﬁlmowanie jest dostępne, gdy aparat
jest podłączony do zgodnego urządzenia, jak gimbal lub dron.
Używaj elementów sterujących aparatu do przełączania między
fotografowaniem a ﬁlmowaniem. Dostępne funkcje różnią się
w zależności od podłączonego urządzenia.
Tak samo, jak dla FOTOGRAFOWANIE AUTOMATYCZNE
PRZEZ POŁ. USB, z tą różnicą, że aparat pozostaje w trybie „zdalnego sterowania”, kiedy urządzenie zewnętrzne zostanie wyłączone
lub odłączone, pozwalając temu urządzeniu na wznowienie sterowania po ponownym nawiązaniu połączenia po przypadkowym
rozłączeniu lub innym zakłóceniu. Przy ustawieniach domyślnych
zdjęcia nie są zapisywane na karcie pamięci.

3

Opcja
Opis
FOTOGRAFOWANIE Wybierz tę opcję w przypadku bezprzewodowego zdalnego
USTALONE PRZEZ fotografowania. Wybierz sieć za pomocą D USTAWIENIA
POŁ. BEZPRZ. POŁĄCZENIA > USTAWIENIA SIECIOWE.
Podłączenie aparatu do komputera przez USB automatycznie włącza tryb konwersji plików RAW przez USB/tryb przywracania kopii
zapasowej. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony.
KON. USB RAW (wymaga FUJIFILM X RAW STUDIO): Używaj procesora
KON. USB RAW/ •
przetwarzania zdjęć aparatu do szybkiej konwersji plików RAW na
PR. KOP.
wysokiej jakości zdjęcia JPEG.
• PR. KOP. (wymaga FUJIFILM X Acquire): Zapisuj i wczytuj ustawienia
aparatu. Szybko zmień konﬁ gurację aparatu lub współdziel
ustawienia z innymi aparatami tego samego typu.

O Ustawienia D ZARZĄDZ. ZASILAN. > WYŁĄCZENIE PO: mają również

zastosowanie podczas fotografowania z użyciem powiązanego komputera. Aby zapobiec automatycznemu wyłączeniu się aparatu, wybierz WYŁ.
dla WYŁĄCZENIE PO:.

N Odwiedź poniższe witryny internetowe, aby uzyskać więcej informacji na
temat poniższego oprogramowania komputerowego lub je pobrać:
• 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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NOTATKI
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