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:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00005023-D00 SV

Innehåll
X-T100:s firmwareversion 2.00 innebär nya och uppdaterade
funktioner enligt nedan. För information om tidigare versioner, besök följande webbplats.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beskrivning

X-T100 Se

P P

Ett alternativ för ”ljust läge” har lagts till S (AVANCERAD SR
52
AUTO) för ljusare, mer livfulla foton.
Antalet hudtonsutjämningsnivåer för h HUDTONSUTJÄMNING
2
20, 63
(Z)-läge har ökat från tre till fem.
3 Att vrida lägesväljaren till O väljer nu o NATT+-läge.
63
Alternativet O NATT som tidigare öppnades via lägesväljaren har
4
64
lagts till i de alternativ som ﬁnns i läget SP (motivprogram).
1

Ver.

1
–
2
3

2.00

Ändringar och tillägg
Följande ändringar och tillägg har gjorts.

X-T100 Användarhandbok: P 52
S AVANCERAD SR AUTO

Ver. 2.00

En ikon för ”ljust läge” visas när lägesväljaren vrids till S.

Tryck på ikonen för att aktivera ”ljust läge” för ljusare, mer livfulla
foton.

”Ljust läge” aktiverat
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X-T100 Användarhandbok: P 63
SP MOTIVPROGRAM /h/M/N/O

Ver. 2.00

Vrid lägesväljaren till O för att välja
o NATT+-läge.

Följande motiv kan väljas direkt med lägesväljaren:
Motiv

Beskrivning
Välj för jämn hudtonseﬀekt när du tar porträtt. Om
HUDTONSUTJÄMNING PÅ har valts för K PEKSKÄRM INSTÄLLNING >
h
(Z)
PEKSKÄRM PÅ/AV kan du välja nivån för hudtonsutjämning med pekskärmskontrollerna.
Välj för bilder av byggnader och landskap i dagsljus.
M LANDSKAP
Välj vid fotografering av rörliga motiv.
N SPORT
Kameran optimerar automatiskt ljusstyrka och
färgmättnad för nattmotiv, inklusive bilder med
O NATT+ (o
(o)
porträttmotiv.
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X-T100 Användarhandbok: P 64
SP MOTIVPROGRAM /h/M/N/O

3

Ver. 2.00

Markera önskat motiv.
Motiv
h PORTRÄTT
O NATT
H
p
Q
R
s
U
V
W
j

4

Beskrivning
Välj för porträtt.
Välj detta läge för dåligt belysta natt- och skymningsmotiv.
NATT (STATIV)
Välj detta läge för långa slutartider vid fotografering
på natten.
FYRVERKERI
Långa slutartider används för att fånga fyrverkeriernas expanderande ljusexplosioner.
SOLNEDGÅNG
Välj detta läge för att fånga livfulla färger i soluppgångar och solnedgångar.
SNÖ
Välj för skarpa, klara bilder som återger ljusstyrkan i
motiv som domineras av skinande vit snö.
STRAND
Välj för skarpa, klara bilder som återger ljusstyrkan
hos solbelysta stränder.
FEST
Fånga bakgrundsbelysningen inomhus vid svag
belysning.
BLOMMOR
Naturliga färger när man tar närbilder av blommor.
TEXT
Ta klara bilder av text eller tryckta ritningar.
FLERA EXPONERINGAR Skapa en bild som kombinerar två exponeringar.

Tryck på MENU/OK för att välja det markerade motivet.
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