Nya funktioner
Version 1.20
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
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Innehåll
X-E3:s firmwareversion 1.20 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

1 Standardinställningarna har ändrats.
Alternativen STORT INDIKATORLÄGE (EVF)
2 och STORT INDIKATORLÄGE (LCD) har lagts till
D SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.
Alternativet STORT IND. SKÄRMINST. har lagts till
3
D SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.
Alternativet SYNK.INST. FÖR SMARTPHONE
4 har lagts till D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING >
Bluetooth-INSTÄLLNINGAR i inställningsmenyn.
Alternativet VÄLJ PARKOPPLINGSDEST. har
5 lagts till D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING >
Bluetooth-INSTÄLLNINGAR i inställningsmenyn.
Alternativet PC-ANSLUTNINGSLÄGE har lagts
6 till D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING i inställningsmenyn.
Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer
7 som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan
nu användas.
FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-objektiv stöds
8
nu.
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Ändringar och tillägg
Följande ändringar och tillägg har gjorts.

X-E3 Användarhandbok: P 45
Grundinställning

3

Ver. 1.10

Parkoppla kameran med smartphonen eller surfplattan.
Tryck på MENU/OK för att parkoppla kameran med en smartphone
eller surfplatta som kör FUJIFILM
Camera Remote-appen.
REGISTRERA PARKOPPLING

PARKOPPLA MED SMARTTELEFON?

BILDER KAN LÄTT ÖVERFÖRAS
TILL SMARTTELEFON VIA
PARKOPPLING

SK. QR. EL. S. "FUJIFILM
Camera Remote" PÅ INT.
STÄLL IN

N
4

HOPPA ÖVER

HJÄLP

För att hoppa över parkopplingen, tryck på DISP/BACK.

Kontrollera tiden.
När parkopplingen är slutförd,
uppmanas du att ställa in kameraklockan till den tid som rapporteras
av din smartphone eller surfplatta.
Kontrollera att tiden är korrekt.

START MENU
DATUM/TID
Phone000111111
PARKOPPLING SLUTFÖRD
1/1/2018 12:00 PM
ANGE DATUM/TID FRÅN SMARTTELEFON?

STÄLL IN

AVBRYT

N För att ställa in klockan manuellt, tryck på DISP/BACK (P 46).
5

Synkronisera kamerainställningarna med inställningarna som
konfigurerats på din smartphone
eller surfplatta.

START MENU
SYNK.INST. FÖR SMARTPHONE
PLATS&TID
PLATS
TID
AV

STÄLL IN

1

6

Ställ in klockan.
Tryck på MENU/OK för att ställa in kameraklockan till
den tid som rapporteras av den smartphonen eller
surfplattan och återgå till fotograferingsläge.

N Om batteriet tas bort under en längre tid kommer ka-

meraklockan att återställas och dialogrutan för språkval
kommer att visas när kameran slås på.

Hoppa över aktuellt steg

Tryck på DISP/BACK för att hoppa över det aktuella steget. En
bekräftelsedialogruta visas; välj NEJ för att undvika att upprepa
alla steg du hoppar över nästa gång kameran slås på.
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X-E3 Användarhandbok: P 222
STORT INDIKATORLÄGE (EVF)

Ver. 1.20

Välj PÅ om du vill visa stora indikatorer i den elektroniska
sökaren. Du kan välja de indikatorer som ska visas med
D SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST..

AV

PÅ

O Vissa ikoner visas inte när PÅ är vald för STORT

INDIKATORLÄGE (EVF), inklusive:
• Fokusindikator
• Fokusläge
• Avståndsindikator • Mikrofon/fjärrutlösare
• AF+MF-indikator
• Övriga

N Om STORT INDIKATORLÄGE tilldelas en funktionsk-

napp, kan knappen användas för att växla STORT
INDIKATORLÄGE på (PÅ) och av (AV) (P 226, 254).
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X-E3 Användarhandbok: P 222
STORT INDIKATORLÄGE (LCD)

Ver. 1.20

Välj PÅ om du vill visa stora indikatorer på LCD-skärmen. Du kan välja de indikatorer som ska visas med
D SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST..

AV

PÅ

O Vissa ikoner visas inte när PÅ är vald för STORT

INDIKATORLÄGE (LCD), inklusive:
• Fokusindikator
• Fokusläge
• Avståndsindikator • Mikrofon/fjärrutlösare
• AF+MF-indikator
• Övriga

N Om STORT INDIKATORLÄGE tilldelas en funktionsk-

napp, kan knappen användas för att växla STORT
INDIKATORLÄGE på (PÅ) och av (AV) (P 226, 254).
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X-E3 Användarhandbok: P 222
STORT IND. SKÄRMINST.
Välj de indikatorer som
ska visas när PÅ är vald för
D SKÄRMINSTÄLLNING > STORT
INDIKATORLÄGE (EVF) eller
STORT INDIKATORLÄGE (LCD).

Ver. 1.20
STORT INDIKATORLÄGE SKÄRMINST.

Exp.SKRM
Skala

Alternativ

Beskrivning
Välj posterna som listas längst ner på displayen. Valda
poster indikeras med en bock (R); för att avmarkera
A Exp.SKRM
en post, markera bocken och tryck på MENU/OK.
Välj PÅ för att visa exponeringsindikatorn.
B d Skala
Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på vänster
C L1, L2, L3, L4
sida av skärmen.
Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på höger
D R1, R2, R3, R4
sida av skärmen.
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X-E3 Användarhandbok: P 241
Bluetooth-INSTÄLLNINGAR

Ver. 1.10

Justera Bluetooth-inställningarna.
Alternativ
REGISTRERA
PARKOPPLING

Beskrivning
För att parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta, välj detta alternativ och öppna sedan
FUJIFILM Camera Remote på den smarta enheten
och tryck på REGISTRERA PARKOPPLING.

TA BORT
Avsluta parkopplingen.
PARKOPPLINGSREG.
• PÅ: Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anBluetooth PÅ/AV slutning med parade enheter när den är påslagen.
• AV: Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.
• PÅ: Markera JPEG-bilder för uppladdning allteftersom de tas.
AUTOMATISK
BILDÖVERFÖRING • AV: Bilder är inte markerade för uppladdning när
de tas.
Välj om du vill synkronisera kameran till den tid
och/eller plats som tillhandahålls av en parkopplad
smartphone.
SYNK.INST. FÖR
PLATS&TID: Synkronisera tid och plats.
SMARTPHONE •
• PLATS: Synkronisera platsen.
• TID: Synkronisera tiden.
• AV: Synkronisering av.
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N Installera den senaste versionen av FUJIFILM Camera

Remote-appen på din smarttelefon eller surfplatta innan
du parkopplar enheten med din kamera eller laddar upp
bilder.
När PÅ är valt för både Bluetooth PÅ/AV och AUTOMATISK
BILDÖVERFÖRING, kommer uppladdning till parade enheter att börja kort efter att du avslutat uppspelningen eller
stänger av kameran.
Om AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING är av kan
bilder markeras för överföring med alternativet
BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG i uppspelningsmenyn.
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X-E3 Användarhandbok: P 241
Bluetooth-INSTÄLLNINGAR

Ver. 1.20

Justera Bluetooth-inställningarna.
Alternativ

Beskrivning
För att parkoppla kameran med en smartphone elREGISTRERA ler surfplatta, välj detta alternativ och öppna sedan
PARKOPPLING FUJIFILM Camera Remote på den smarta enheten
och tryck på REGISTRERA PARKOPPLING.
VÄLJ
Välj en smartphone som du vill etablera en anslutPARKOPPLINGSDEST. ning med från listan med parkopplade enheter.
TA BORT
Avsluta parkopplingen.
PARKOPPLINGSREG.
• PÅ: Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anBluetooth PÅ/AV slutning med parade enheter när den är påslagen.
• AV: Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.
• PÅ: Markera JPEG-bilder för uppladdning allteftersom de tas.
AUTOMATISK
BILDÖVERFÖRING • AV: Bilder är inte markerade för uppladdning när
de tas.
Välj om du vill synkronisera kameran till den tid
och/eller plats som tillhandahålls av en parkopplad
smartphone.
SYNK.INST. FÖR
PLATS&TID: Synkronisera tid och plats.
SMARTPHONE •
• PLATS: Synkronisera platsen.
• TID: Synkronisera tiden.
• AV: Synkronisering av.
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X-E3 Användarhandbok: P 242
PC-ANSLUTNINGSLÄGE

Ver. 1.20

Justera inställningarna för anslutning till en dator.
Alternativ

Beskrivning
Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras
dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan
USB-KORTLÄSARE
kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när
den inte är ansluten.
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):
USB RAW KONV./ Använd kamerans bildbehandlingsmotor för
ÅTERST.
att snabbt konvertera RAW-ﬁler till 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.
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X-E3 Användarhandbok: P 261
Blixtinställningar

Ver. 1.20

Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer
som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu
användas. För mer information, se dokumentationen
som medföljer din studioblixtenhet.
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X-E3 Användarhandbok: P 276
Motorzoom

Ver. 1.20

Kameran stöder nu XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-objektiv
med motorzoom. Följande funktioner är tillgängliga:
• Zoomringen kan användas för att justera zoom.
• Fokusringen kan användas för finjustering av zoomgraden i fokusläge S (AF-S) och C (AF-C).
• Zoompositionen förblir fast under fotografering med
intervalltimer.
• Objektivet förblir utdraget under bildvisning så att du
snabbt kan återgå till fotografering.
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

