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

BL00004988-C00 DA

Indhold
Firmwareversionen 2.00 i X-T20 tilføjer eller
opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For
seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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Beskrivelse
For at få vist særskilte RGB-histogrammer og en
visning, hvor der indikeres områder af billedet,
som bliver overeksponeret ved de aktuelle
indstillinger, ovenpå det billede, der ses gennem
objektivet, skal du trykke på funktionsknappen,
som HISTOGRAM er tildelt til.
Der er blevet tilføjet berøringsknapper.
For at fokusere igen ved hjælp af autofokus, mens
optagelsen er i gang, skal du trykke på berøringsskærmen eller trykke på den knap, som AF-TIL er
blevet knyttet til.
Indstillingerne TILST. M. STORE IND. (EVF) og
TILST. M. STORE IND. (LCD) er blevet føjet til
D SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.
Indstillingen DISP.INDST. TIL STORE IND.
er blevet føjet til D SKÆRMINDSTILLING i
opsætningsmenuen.
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Beskrivelse
Der er blevet foretaget ændringer af indholdet
af indstillingen D KNAP/DREJEKNAPINDSTILLING > TRYKSKÆRMINDSTILLING i
opsætningsmenuen.
Punktet D FORBINDELSESINDSTILLING >
PC FORBINDELSESTILSTAND er blevet føjet til
opsætningsmenuen.
Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet.
Objektiver af typen FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6
OIS PZ understøttes nu.
Ud over de instax SHARE-printere, der er opstillet
i ”Tilbehør fra FUJIFILM”, understøtter kameraet
nu SP-3.
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N Asteriskerne i kolonnen ”Ver.” indikerer funktioner tilgængelige i tidligere versioner; kun beskrivelserne i brugervejledningen er blevet ændret.

Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-T20 Brugervejledning: P 19
Ver. 2.00
Brugertilpasning af standardvisningen
Histogrammer
Histogrammerne viser fordelingen af toner på billedet. Lysstyrken
vises af den vandrette akse, og antal pixels vises af den lodrette akse.
Antal pixels
Skygger

Markeringer
Lysstyrke for pixels

• Optimal eksponering: Pixels fordeles i en
jævn kurve hen over toneområdet.

• Overeksponeret: Pixels samles i højre side
af grafen.

• Undereksponeret: Pixels samles i venstre
side af grafen.

For at få vist særskilte RGB-histogrammer
og en visning, hvor der indikeres områder
af billedet, som bliver overeksponeret
ved de aktuelle indstillinger, ovenpå det
billede, der ses gennem objektivet, skal
du trykke på funktionsknappen, som
HISTOGRAM er tildelt til.

A Overeksponerede områder blinker
B RGB-histogrammer
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X-T20 Brugervejledning: P 22
Trykskærmstilstand

Ver. 2.00

Følgende berøringsknapper er blevet tilføjet.
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Beskrivelse
Der kan nu anvendes svirpebevægelser til valg af fokusområde under fokuszoom.
Bevægelserne Klem sammen og Spred ud kan nu anvendes til valg af antal billeder (ét, ni eller et hundrede), der
vises under multibilledafspilning.
Du kan nu vælge billeder i ni- og hundredbilledvisningerne ved hjælp af bevægelserne Tryk eller Træk; tryk dobbelt
på et billede for at få det vist på fuldskærm.
Berøringsknapperne kan nu anvendes i menuen Q (hurtig).
Du kan nu anvende berøringsskærmen til indtastning af
tekst.

X-T20

P
86
178

179
243
235
236

2

X-T20 Brugervejledning: P 56
Optagelse af film

*

N Indikatorlampen lyser, mens optagelsen er i gang. Under
optagelse kan du ændre eksponeringskompensationen
med op til ±2 EV og justere zoom ved hjælp af zoomringen på objektivet (hvis forhåndenværende).

Hvis objektivet har en blændeindstillingskontakt, skal du
vælge blændeindstilling, før du påbegynder optagelse.
Hvis der er valgt en anden indstilling end A, kan du justere
lukkertid og blænde, mens optagelsen er i gang.
For at fokusere igen ved hjælp af autofokus, mens optagelsen er i gang, skal du trykke på berøringsskærmen eller
trykke på den knap, som AF-TIL er blevet knyttet til.
Optagelse kan være utilgængelig i visse indstillinger, mens
indstillingerne i andre tilfælde ikke kan anvendes under
optagelse.
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X-T20 Brugervejledning: P 220
TILST. M. STORE IND. (EVF)

Ver. 2.00

Vælg TIL for at få vist store indikatorer i den elektroniske
søger. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af
D SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..

FRA

TIL

TILST. M. STORE IND. (LCD)

Ver. 2.00

Vælg TIL for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af
D SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..

FRA

TIL

N Hvis TILST. M. STORE IND. er knyttet til en funktionsknap,
kan knappen anvendes til at slå TILST. M. STORE IND. til
(TIL) og fra (FRA) (P 224, 250).
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X-T20 Brugervejledning: P 220
DISP.INDST. TIL STORE IND.
Vælg de indikatorer, der
vises, når TIL er valgt for
D SKÆRMINDSTILLING > TILST.
M. STORE IND. (EVF) eller TILST.
M. STORE IND. (LCD).
Indstilling

Ver. 2.00
DISP.INDST. TIL STORE IND.

Ex.DISP.
Skala

Beskrivelse
Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen.
Valgte punkter indikeres med ﬂueben (R); for at
A Ex.DISP.
fravælge skal du markere ﬂuebenene og trykke på
MENU/OK.
Vælg TIL for at få vist eksponeringsindikatoren.
B d Skala
Vælg op til ﬁre store ikoner, som vises i venstre side
C L1, L2, L3, L4
af skærmen.
Vælg op til ﬁre store ikoner, der vises i højre side af
D R1, R2, R3, R4
skærmen.
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X-T20 Brugervejledning: P 230
TRYKSKÆRMINDSTILLING

Ver. 1.10

Aktiver eller deaktiver skærmkontrol.
Indstilling

Beskrivelse
TIL:
Berøringsknapperne
aktiveret; LCD-skær•
men fungerer som berøringsskærm.
BERØRINGSSKÆRM
• FRA: Berøringsknapperne deaktiveret;
TIL/FRA
LCD-skærmen kan ikke anvendes som berøringsskærm.
Vælg det område af LCD-skærmen (ALLE, HØJRE
eller VENSTRE), der anvendes til berøringsknapEVF BERØRINGSK.
perne, mens søgeren er aktiv, eller vælg FRA for
OMR. INDS.
at deaktivere berøringsknapperne, mens søgeren
er i brug.
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X-T20 Brugervejledning: P 239
PC FORBINDELSESTILSTAND

Ver. 2.00

Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.
Indstilling

Beskrivelse
Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der
USB-KORTLÆSER
kan kopieres data over på computeren. Kameraet
fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
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. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO):
Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til
USB RÅKONV./
hurtigt at konvertere RAW-ﬁler til JPEG-billeder i
BACK.GEND.
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.
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X-T20 Brugervejledning: P 257
Blitzindstillinger

Ver. 2.00

Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet.
For yderligere information, se dokumentationen, der
følger med din studieblitzenhed.
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X-T20 Brugervejledning: P 272
Powerzoom

Ver. 2.00

Kameraet understøtter nu powerzoom-objektiver af
typen XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Følgende funktioner
er tilgængelige:
• Zoomringen kan anvendes til at justere zoom.
• Fokusringen kan anvendes til at foretage finjusteringer af zoom i fokustilstandene S (AF-S) og C (AF-C).
• Zoompositionen forbliver fast under intervaloptagelse.
• Objektivet forbliver forlænget under afspilning, så
optagelsen hurtigt kan genoptages.
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X-T20 Brugervejledning: P 293
Tilbehør fra FUJIFILM

Ver. 1.10

instax SHARE-printere
SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på
instax-ﬁlm.
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