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/

BL00005161-D00 SV

Innehåll
X-S10:s firmwareversion 2.00 innebär nya och uppdaterade
funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beskrivning

Ett LÅS-alternativ har lagts till D KNAPP-/RATTINSTÄLLNING
i inställningsmenyn.
Alternativet NÄTVERKSINSTÄLLNING har lagts till
D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING i inställningsmenyn, vilket
2
möjliggör att trådlösa nätverksinställningar kan justeras för
användning med trådlös länkad fotografering.
Alternativet D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING >
3 INFORMATION i inställningsmenyn visar nu IP-adressen i tillägg
till MAC- och Bluetooth-adresserna.
Alternativet D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING >
ANSLUTNINGSLÄGE har modiﬁerats för att stödja inte bara
4 bildöverföring, RAW-omvandling och upp-/nedladdning av
kamerainställningar, utan också funktioner som länkad stillbildsfotografering och ﬁlminspelning.
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Ändringar och tillägg
Följande ändringar och tillägg har gjorts.

LÅS

Ver. 2.00

Lås valda funktioner för att förhindra oavsiktlig användning.
Alternativ

Beskrivning
Välj bland följande:
• UPPL: Återställ låsalternativen.
ALLA FUNKTIONER: Lås alla funktioner i listan
LÅSINSTÄLLNING •
FUNKTIONSVAL.
• VALD FUNKTION: Lås endast funktioner som valts i listan
FUNKTIONSVAL.
Välj de funktioner som ska låsas när VALD FUNKTION väljs som
FUNKTIONSVAL
LÅSINSTÄLLNING.

N Kontrollerna som valts med VALD FUNKTION kan låsas när som helst

under fotoläge genom att trycka på och hålla in MENU/OK. Tryck på och
håll in knappen igen för att låsa upp kontrollerna.
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NÄTVERKSINSTÄLLNING

Ver. 2.00

Justera inställningarna för anslutning till trådlösa nätverk.
Alternativ

Beskrivning

• ENKEL INSTÄLLNING: Anslut till en åtkomstpunkt med hjälp av
INST. TRÅDLÖS
ÅTKOMSTPUNKT.

enkla inställningar.

• MANUELL INSTÄLLNING: Justera inställningarna manuellt för

anslutning till ett trådlöst nätverk. Välj nätverket från en lista (FR.
NÄTVERKSLISTA) eller ange namnet manuellt (ANGE SSID).
• AUTO: IP-adressen tilldelas automatiskt.
INST. TRÅDLÖS • MANUELL: Tilldela en IP-adress manuellt. Manuellt välja IPadress (IP-ADRESS), nätmask (NÄTMASK), och gateway-adress
IP-ADRESS
(GATEWAY-ADRESS).

INFORMATION

Ver. 2.00

Visa kamerans MAC-, Bluetooth- och trådlösa IP-adresser.
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ANSLUTNINGSLÄGE

Ver. 2.00

Justera inställningarna för anslutning till externa enheter.
Alternativ
USB-KORTLÄSARE

USB-TETHERING
FOTOGRAFERING
AUTO

USB-TETHERING
FOTOGRAFERING
FAST

Beskrivning
Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan kopieras till datorn. Kameran
fungerar normalt när den inte är ansluten.
Kameran kan styras från datorer, gimbaler, drönare eller andra
enheter anslutna via USB. Kameran går automatiskt in i läget
”direktfångst” (dvs. fjärrstyrning) när den externa enheten slås på
och återgår till normal drift när den externa enheten stängs av eller
kopplas bort.
• Foton kan tas med fjärrstyrning och automatiskt laddas ner till
datorer som kör Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® +
Tether Plugin eller FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire kan
även användas för att spara och ladda kamerainställningar.
• Kameran kan användas som en webbkamera när den är ansluten
till en dator som kör FUJIFILM X Webcam.
• Fjärrstyrd fotografering och ﬁlminspelning är tillgängliga när
kameran är ansluten till en kompatibel enhet som en gimbal eller
drönare. Använd kamerareglagen för att växla mellan stillbildsfotografering och ﬁlminspelning. De tillgängliga funktionerna
varierar med den anslutna enheten.
När det gäller USB-TETHERING FOTOGRAFERING AUTO,
förutom att kameran förblir i läget ”direktfångst” (fjärrstyrning) när
den externa enheten är av eller inte ansluten, vilket gör att enheten
kan återuppta kontrollen när anslutningen återupprättas efter en
oavsiktlig frånkoppling eller annan störning. Vid standardinställningar sparas inte bilder på minneskortet.
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Alternativ
Beskrivning
TRÅDLÖS
Välj detta alternativ för trådlös fjärrstyrd fotografering. Välj
TETHERING
ett nätverk med D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING >
FOTOGRAFERING
NÄTVERKSINSTÄLLNING.
FAST
När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB
RAW-konvertering/återställning av säkerhetskopia automatiskt.
Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.
USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO): Använd kamerans
•
USB RAW KONV./
bildbehandlingsmotor för att snabbt konvertera RAW-filer till
ÅTERST.
högkvalitets JPEG-bilder.
• ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire): Spara och ladda kamerainställningar. Konﬁgurera kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ.

O D STRÖMHANTERING > AUTO AVSTÄNGNING-inställningarna används

också under länkad fotografering. Välj AV för AUTO AVSTÄNGNING för att
förhindra att kameran stängs av automatiskt.

N Besök webbplatserna nedan för att lära dig mer om eller ladda ner följande programvara:
• 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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